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 شكر وإهداء

 

وانى في تقديم لدكتور روجر ىيكوك الذي لم يتى اإلأقدم شكري وامتناني 
  .وكان لو الفضل منذ أن كانت ىذه األطروحة مجرد فكرةلي، النصح والتوجيو 

أعضاء لجنة النقاش الدكتور عبد الكريم البرغوثي إلى كما أقدم بالغ شكري 
وإذ  .العمل والدكتور رائد بدر على المالحظات القيمة التي ساىمت في تطوير

روح جدي الشهيد، عملي ىذا إلى فإنني أىدي  ي؛ف اآلن ثمرة جهدأقط
قدموا الذين وشقيقتي زوجي وأوالدي  ،ووالدي الذي أعياه اللجوء، وإلى عائلتي

 لي الدعم والقوة على طول الطريق.



خ  
 

 ملخص

 األرشيف المضاد في التجربة الفلسطينية المعاصرة
ِر  م  لبلؿ اظتهوـو اصتددد لؤلريي  الذ  أر زهو قامت ىذه الدراسة على حتليل عبلقات القوة بني ِر  ااظتتعم  اظتتعم

، االذ  دقـو على اععبار األريي " لدمة مصاحل يخص ما"، ؽتا دمين بالض ارة أف امعبلؾ مقاربات ما بمد االسعمِار

ِر (. ِر  لؤلريي  ىو امعبلؾ للتلطة اليت دتكنو م  هثبيت اجوده اإقصاء اآلل )اظتتعم ايف ىذا التياؽ ط حت  اظتتعم

"عن  األريي " م  قولبة للِاضي بصياغات ؼتعلهة لعقدـ اجوات نظ  هارمتية ؼتعلهة،  الدراسة هتاؤالت حوؿ ما دنعج ع 

هقـو على نهي اآلل  اإقصائو. اقد قامت الدراسة على ر ضية مهادىا أف األريي  يف ظل عبلقات القوة أصبح دكعتب 

 دق للوصوؿ إىل اضتقيقة العارمتية.نو ىو الط  امل دمد مضِو قيِة نتبية، 

ذلك أف يعات األرييهات الهلتطينية إث  ح ب  اضِ  ىذا البمد هناالت الدراسة عن  األريي  يف اضتالة الهلتطينية،

اإلرث اظتكعوب الذ  نتك  الهلتطينيني م   ممظم ضياع اضياعوا ااقوعوا كػنائم يف أدد  الصوادنة، أدى إىل  1948

س ددعوم العارمتية، ايف الط ؼ اآلل  مك  الصوادنة م  إنعاج راادة هارمتية إس ائيلية هتدؼ إىل ي عنة اضتق اليوود  يف  كعابة

 أرض" إس ائيل". 

بدادة هشكل نواة ألريي  مضاد مقاـا لدى الهلتطينيني، كنوع م  سمت ىذه الدراسة إىل هتليط الضوء على م  ىنا 

هكود  أساس مم يف جددد ع  رلتطني االهلتطينيني، دميد االععبار ة، دودروف م  لبللو إىل العأكيد على ىودعوم الذاهي

كام  الضم  امكام  القوة عتذه الذات اظتِزقة كذات راعلة يف العاردخ. اسيعم م  لبلؿ دراسة ىذا األريي  مواجوة م

خت جوم يف الط دق لبناء س ددة هارمتية معكاملة اما لتعاجونو لدى الهلتطينيني، لقياس ما لددوم م  التلطة على ماضيوم، 

 م  صِعوم اعزلعوم، اهتِع أصواهتم اليت أسكععوا ال اادة الصويونية للمامل. 

 



 د
 

Abstract 

The Counter-Archive in The Contemporary Palestinian Experience 

 

This study is based on the analysis of power relations between colonizer and 

colonized through the new concept of the archive excreted the approaches of 

the postcolonial era, which is based on considering the Archive as "serving 

the interests of someone", which means necessarily that the owning of the 

archive by a colonizer is acquiring the power that enables it to impose its 

presence and by default leads to an exclusion of other (colonized). In this 

context, the study posed questions about the resulting "Archive violence" of 

the remodeling of the past into new forms to provide different historical 

perspectives, based on the denial of the other and removing him. The study is 

based on the hypothesis that the Archive under the power relations acquires a 

relative value, and its content is no longer valid for reaching the historical 

truth.  

Within this dimension, the study examined the violence of the Archive in the 

Palestinian case, as the dispersion and loss of the Palestinian archives after 

the 1948 war and their falling in the hands of the Zionists as loots, led to the 

loss of the written inheritance which would have assisted Palestinians in 

telling their own history. On the other hand they enabled the Zionists to 

produce a historical Israeli story that proves the legitimization of the Jewish 

right to the land of the so called “Israel”. 

From here this study sought to shed light on the beginning of the nucleus 

formation of a resistant counter archive among the Palestinians, as a kind of 

confirmation of their self-identity, which aims to create a new foundation of 



 ذ
 

knowledge about Palestine and the Palestinians, that will encourage a re-

consideration of such a torn self and turn it into an active one in history. This 

study highlights the weaknesses and strengths of the Palestinians, questions 

how much authority they have over their past, and what they need in the way 

of building a complete narrative history that would enable them to get out of 

their silence and isolation, and get their voices heard, which were for long 

muted by the Zionist narratives to the world. 
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 الفصل األول

 التأطير النظري والمنهجي

 

 مقدمة

حالػػػة مػػػ  اصتػػػدؿ حػػػوؿ الع ػػػوؿ يف مهوػػػـو  المقػػػدد  األلػػػ د  المػػػامل يف حػػػوؿاآللػػػذة باالنعشػػػار " األريػػػي زتػػػى " تيػػػكل

يددػة لؤلريػي  ال هػ ى ريػو أكثػ  مػ  حاضػنة لل قػائق هاردخ اجملعِمات البش دة، حيث أف النظ ة العقلكعابة  اداره يف األريي 

اظتمػاد  هبمػا ؿ" لاضمة لعأادل ىذا اطتطاب أا ذاؾ راادة ذاهية العارمتية للشموب ؽتا كتمل ال اادة ااظتملومات حوؿ اظتاضي اىذا

  .وا ادع كم هبااىيِنة يف دد م  نتعلك عن  إىل مصدر وؿ مضِوهاحتا  ،"األكادنتية التائدة ااألمزجة األددالوجية

 األريػي الػذ  نتػنح بمضػوا م هبػة  األريي العوجوات الب ثية اضتددثة لعكش  ع  ذلك المن  اظتػ اس يف ام  ىنا جاءت 

ابػة العػاردخ. ادربزىا كذاك ة ياىدة على العاردخ، بينِا دويل ال كاـ على أرييهات أل ى ادتعثنيوا م  ههاصيل الذاك ة امػ  كع

ذاهو، كأريي ، كمن  أريػيهي، كػل أريػي  ىػو  األريي رإف القضية اليت على احملك ىنا، ىي عن  احبتب جاؾ درددا: "

االقعصػاد  هبػذا اظتمػمل اظتػزداج لتػعهظ التهػظ ادػور ، الكػ  بط دقػة  األريػي يف الوقت ذاهو مثق  اػتارظ، ثور  اهقليد . ر

لػو قػػوة القػانوف، القػانوف الػذ  ىػو قػػانوف  األريػي ، ر( أا جمػل النػاس لتومونػوnomos) غػ  طبيميػة كػأف هقػوؿ سػ  القػػانوف

 1اظتنزؿ، اظتنزؿ على اععباره مكانا، عائلة، مكاف إقامة، نتبا، أا قانوف اظتؤستة".

                                                           
1
 Derrida, Jacques and Eric Prenowitz. (1995). Archive Fever: A Freudian Impression. The Johns 

Hopkins University Press, p12  
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مػػػ  لػػػبلؿ ضتظعػػػني  2كِػػػا دعضػػػح يف دراسػػػعو اظتمنونػػػة " أريػػػهة رلتػػػطني االهلتػػػطينيني"دػػػربز ىػػػذا المنػػػ  عنػػػد بشػػػارة دامػػػا   

، الل ظػػة األاىل ىػػي "ضتظػػة إنعػػاج الػػنص نهتػػو" االػػع كم بػػو مػػ  لػػبلؿ إجػػ اءات الوثػػائقيني ي األريػػمهعػػاحيعني يف هشػػكل 

رقػػد أقػػ   الػػذد  متضػػموف لقػػانوف اظتؤستػػة الػػيت دتثػػل الدالػػة، االل ظػػة الثانيػػة ىػػي ضتظػػة اسػػعخداـ ىػػذا الػػنص مػػ  قبػػل اظتػػؤرخ،

دػػدعي ، 3اأف "اظتػػؤرلني ال دنهصػػلوف أبػػدا عػػ  غادػػاهتم"، اظتؤرلػػوف القػػدامى ااحملػػدثوف أف عِليػػة كعابػػة العػػاردخ ىػػي عِليػػة ذاهيػػة

، 4اظتػػؤرخ مػػ  لبلعتػػا العزامػػو الشخصػػي بتػػ ارة اظتم رػػة إال أنػػو متضػػع يف النوادػػة "اللعزامػػو االجعِػػاعي أا  مػػمل أدؽ اظتؤستػػا "

اآللػػػ د ، ن دنعقػػػي  روػػػو دقػػػـو بع ددػػػد االعيػػػار اظتوضػػػوع الػػػذ  دوِػػػو به ضػػػية متػػػبقة داف األلػػػذ بمػػػني االععبػػػار اىعِامػػػات

 5الدالئل االبينات العارمتية اليت هشكل أرضل روم لعدعيم ههت ه اهأادلو، اهبذا الصدد دقوؿ بوؿ ردكور:

م  داف مش اع ههت ، م  داف ر ضػية روػم، اال دبػذؿ أحػد جوػده يف ههتػ  غتػ ى أحػداث مػ   األريي  دتعش  أحد "ال

6سبة ذات طابع س د  أا ببلغي أا معخيل".داف اللجوء إىل اسعمِاؿ صيػة أدبية منا
 

، اىػذا مػا أطلػق عليػو بػوؿ 7ىاهاف الل ظعاف مما "همعرباف م  أيكاؿ إنعاج األمة ااعتودة اصتِمية، اعبلقات القػوة ريِػا بينوِػا"

"البػػدادات ردكػػور ب"ىندسػػة العػػاردخ" الػػيت مػػ  يػػأها أف حتػػدث انقطاعػػا مم ريػػا مهاجلػػا دوجػػو الع لػػيبلت العارمتيػػة بميػػدا ع 

 "ىندسة العاردخ" ليصبح مكانا إلنعاج اظتم رة بمد أف كاف مصدرا عتا. م  لبلؿ ىذه المِلية األريي ادع وؿ  8الصامعة"،

                                                           

إرث إحتػػػػاف النِػػػػ ". أاراؽ عائليػػػػة دراسػػػػات يف العػػػػاردخ االجعِػػػػاعي  "أريػػػػهة رلتػػػػطني االهلتػػػػطينيني: (.2008) دامػػػػا ، بشػػػػارة. 2
 .15، ص حت د (.الطبمة األاىل.القدس: مؤستة الدراسات اظتقدسية) اظتماص  لهلتطني.زك دا ػتِد اآل اف

العػػأردخ الشػػهو  االقضػػية الهلتػػطينية". مػػ  دصػػنع العػػاردخ: العػػاردخ الشػػهو  لبلنعهاضػػة دليػػل اظتملِػػني ". (1994)  ردكػػ ، هومػػاس. 3
 .79القدس: مؤستة هام  للعمليم اجملعِمي.ص حت د (.)  االباحثني االطلبة.س د  حليلة اجواد الشودخ

4
  .495صا . ب ات: دار الكعاب اصتددد، (. الذاك ة العاردخ النتياف، ه رتة جورج زدن2009)  بوؿ،ردكور،   
رائػػد العأادليػػة الهلتػػهية يف الهكػػ  الػػػ ت اظتماصػػ ، ه كػػزت أعِالػػو الهك دػػة علػػى الػػزم ، االتػػ د، اابتػػعِولوجية اظتم رػػة  بػػوؿ ردكػػور ىػػو 5

 كآل ".الذات عينوا  ا" "الذاك ة االعاردخ االنتياف"،ا "الزم  االت د"، العارمتية، لو مؤلهات عدددة منوا:
6
 .212ردكور، مصدر سبق ذك ه، ص  

7
 .15مصدر سبق ذك ه، ص داما ،  
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ات كجوانب ددرسوا اإلنتاف "ظتم رػة كيػ  هقػاؿ األيػياء" الػي  ظتم رػة مػا األرييهاىنا دصبح ذا رائدة أكرب أف دعم النظ  إىل 

ابالعػػاي دػػعم متػػاءلة الوثيقػػة العارمتيػػة للب ػػث عػػ  إجابػػات ألسػػللة هتػػد الثػػػ ات يف يػػ اط اظتم رػػة  ،9اتاألريػػيههقولػػو هلػػك 

البشػػ دة حػػوؿ ااقمػػة هارمتيػػة يف الػػزم  اظتاضػػي، اهوكػػز ىػػذه األسػػللة حػػوؿ: مػػ  ىػػو اظتػػؤرخي اإىل أ  مؤستػػة دنعِػػيي ايف أ  

 ظم الوثيقة اهأم ىا اهص  ما لو عبلقة هبا اما لي  لو عبلقة.ظ ؼ هارمتي بدأ مش اعو العارمتيي اغ ىا م  األسللة اليت هن

الهلتػػػطينيني صػػػ اع سػػػياؽ اضػػػوحا بػػػالنظ  إليػػػو يف  أكثػػػ " صػػػبػة ذات داللػػػة األريػػػي "عنػػػ   يف اضتالػػػة الهلتػػػطينية دكعتػػػب

تػيط  مطػاب قػو  ا ء لمع قػوة اسػعمِاردة هػور ت عتػا كػل اسػائل اعتيِنػة الػيت مكنعوػا مػ  بنػاالطودل ااظت د  اظتتعِ  منذ عقود 

ؽتػا ضػػاع  مػ  اعػي الهلتػطينيني بضػ ارة إعػادة كعابػة راادػعوم العارمتيػػة   هتِػي  ال اادػة األصػلية احكادعوػا،ا لل اادػة الصػويونية 

، اكاسػواهيجية 1948ػتعل عاىن العش دد االضػياع منػذ عػاـ غتعِع كاسعجابة للع ددات اليت ده ضوا الواقع على زتادة ذاك ة 

بقائػػو امقاامػػة ػتػػااالت هػييبػػو اػتػػو اجػػوده، اذلػػك يف ظػػل غيػػاب أريػػي  رلتػػطيين "جػػامع" نعيجػػة سياسػػات  لل هػػاظ علػػى

هتػجيل العػاردخ مبايػ ة مػ  أصػواهو  إىل ض ارةكِا نبو الهلتطينيني ات الهلتطينية،  األرييهالعش دد ااظتصادرة ااالسعيبلء على 

ة مػػع غيػػاب يػػ ائح مػػ  اظتوِشػػني ااظتوِلػػني ااظتتػػعبمدد  مػػ  ال اادػػة ات، لاصػػاألريػػيهاألصػػلية، اهمػػودن الػػنقص يف الوثػػائق ا 

احػده  اظتكعػوب  األريػي رجػاء اىعِػاـ البػاحثني ااألكػادنتيني يف المقػود األلػ ة بعشػكيل أريػي  مضػاد ال دكعهػي ب ،العارمتية

االسػػعمِار ، ايف ػتاالػػة  يػػي األر كِصػػدر للِم رػػة بػػل دتػػعند أدضػػا إىل ال اادػػة الشػػهودة بأصػػوات الهػػاعلني األصػػليني مقابػػل 

لقلػػب ال اادػػة الصػػويونية اهقػػدل مم رػػة للِنطقػػة االمػػامل عػػ  رلتػػطني االهلتػػطينيني كِػػا حػػدثت رمػػبل. اىػػذا مػػا دؤكػػد ضػػ ارهو 

الباحث الهلتطيين عػادؿ لتػح حيػث دقػوؿ: "إنػين أميػل لبلععقػاد، ر ػا مثػل ممظػم اظتػؤرلني الهلتػطينيني، أف اسػعخداـ مػنوج 

  10العاردخ الشهو ، ىو أىم هطور يوده حقل الدراسات العارمتية الهلتطينية يف المص  اضتددث".الب ث يف 

                                                                                                                                                                  
8
 Foucault, Michel.)1972). The Archaeology of Knowledge. Trans. A.M.Sheridan Smith. London: 

Tavostock, P. 4. 

هلتػػطينيوف حقػػوؽ اراادػػات اسياسػػات. عبػػد حت دػػ  الهيػػل اطتػػ ايف". البلجلػػوف ال". (2011) .مػػوؿ ددبياسػػيكػػارالني ا ىيكػػوؾ، راجػػ   9
 .172ص راـ اهلل: ممود اب اىيم أبو لػد، ػت ر(.) ال زت  أبو مشالة

 مشاردع العاردخ الشهو  الهلتطيين إىل أد . اظتؤستة الهلتطينية للعبادؿ الثقايف.)بداف هاردخ(.  عادؿ لتح. 10
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سػػعج   دراسػػة 11، بػػل اعلػػى الػػذاك ة" األريػػي اانطبلقػػا مػػ  مقولػػة جػػاؾ دردػػدا "أنػػو ال سػػلطة سياسػػية داف التػػيط ة علػػى 

الػػػذ  أنػػػعج راادػػػة صػػػويونية عتػػػا أىػػػداروا  االسػػػعمِار  األريػػػي علػػػى ثبلثػػػة متػػػعودات: عنػػػ   األريػػػي يف لمنػػػ  اظتػػػػ اس ا

ال شتػػي اظتكعػػوب  ػػا لتِلػػو مػػ  قداسػػة الػػنص الػػيت ه قػػى إىل يػػ عية  األريػػي اهوجواهتػػا  ػػا هقعضػػيو معطلبػػات الصػػ اع، اعنػػ  

النصػية  القانوف االقائم على ر ضية "أف سلطة اظتثقػ  كِػا ىػو مم رػة يف العقاليػد الػ بيػة العارمتيػة هعشػكل أرضػيعوا علػى اظت اجػع

اظتضػاد الػذ  دػدرع باظتوِشػني ااظتػِػورد  الػذد  اسػعثنعوم ال اادػة العارمتيػة إىل  "األريي عن  "، ا12أكث  م  الكلِة احملكية"

   دائ ة الص اع ليشكلوا هتدددا للط ؼ اظتتعمِ  اراادعو.

الهضػاء اظتمػ يف الػذ  للكشػ  عػ   " االسػعمِارا بمػد مػا دػدعى "  ػاسعتعند ىذه الدراسػة يف جانبوػا النظػ   علػى مقاربػات 

اسػػائل العتػػلط االقوػػ  الػػيت دتػػعخدموا االسػػعمِار هعشػػكل بػػو احعِػػاالت اظتم رػػة البشػػ دة يف اظتاضػػي، اكػػذلك للكشػػ  عػػ  

أب ز هلػك اظتقاربػات النظ دػة الػيت . يف ال رن ااظتقاامة م  جوة أل ى م  جوة، اليارات اظتتعمِ اإقصائو إللضاع اظتتعمِ  

م رػػة بالتػػلطة، لع ليػػل عبلقػػة اظت حه دػػات اظتم رػػة""، اروكػػو يف "األريػػي وػػا الب ػػث مقاربػػة جػػاؾ دردػػدا يف "زتػػى سيتػػعند علي

 .الثقارة ااإلمربدالية"اإداارد سميد يف "

اروػػم الع ػػوؿ الػػذ  طػػ أ علػػى اظتهوػػـو مػػ  مصػػدر للِم رػػة إىل مكػػاف إلنعػػاج اظتم رػػة نقطػػة االنطػػبلؽ يف  األريػػي ادمعػػرب هقيػػيم 

 االعهت  االت د العارمتي م  جوة، ابني اظتم رة ااضتقيقة االعاردخ م  جوة أل ى. األريي  المبلقة اطتهية بني هوضيح

 

 

 

                                                           
11

Derrida, op. cit,  P. 15  
 .17، ص20ة، المدد النكبة يف العاردخ الشهو ". غتلة حق المود". (2006) .آالف، ددانا ؾ 12
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 البحث:م اىيمف

مػا هقولػو الوثيقػة " ك ة أساسية باععبار الوثيقة "كلػة للصوت"، أ  علػىىل راسعند اظتهوـو العقليد  لؤلريي  إ: األرشيف

لعمطي األقتيػة لؤلريػي  كِتػعودع ضتهػظ اظتملومػات ، رجاءت هم دهات الوثائقيني ااظتكعبيني 13"ع  اظتاضي الذ  انبثقت عنو

االػذ  مػ  يػأنو أف دقػود  األريػي ااضتقائق حوؿ اظتاضي، اسيعم ىنا هنااؿ بمن العم دهات اليت هوضػح ىػذا اإلطػار يف روػم 

 بدادة المن ".إىل "

هش  إىل"ما دعبقػى مػ  اظتػواد احملهوظػة بمػد اسػعبماد اظتػواد الم بية ااإلؾتليزدة للػعني يف اات األرييهجتِع النظ ة العقليددة على أف 

 ية احملهوظة على أ  اسػيط روػي هنشػأاألرييهعدنتة القيِة، انظ دا روي هعكوف م  مواد جوى دة ذات قيِة دائِة، أما الوثائق 

الػػذ   -الكيػػاف رػػ دا أا ىيلػػة عامػػة أا مؤستػػة جتاردػػة قػػد دكػػوف -ألغػػ اض إداردػػة رقػػط ادتػػعِ  حهظوػػا رقػػط طاظتػػا أف الكيػػاف

ات ىػي متػعودعات للِػواد الػيت هنشػأ يف منػػاطق األريػيهأنشػأىا دػ ى أهػا هنجػز مػا دطلػب منوػا مػ  موػاـ دوميػة. اكػذلك رػإف 

 14جػ ارية ذات حداد أا احدات إداردة، كالداؿ أا الوالدات أا احملارظات أا اظتدف أا ما ياهبوا".

"اعتيلة اليت هعوىل موِة حهظ الوثائق االتجبلت االقيود ااظتدانات بصػورة منظِػة، إف كانػت  :ىو األريي آل  رايف هم د  

صػػػادرة عػػػ  مؤستػػػة عامػػػة أا يػػػبو عامػػػة، سػػػواء كانػػػت دائػػػ ة أعِػػػاؿ أا ىيلػػػة لاصػػػة، اكػػػذلك الػػػداائ  ااظتصػػػاحل االشػػػ كات 

لع  وِػة حهظوػا االمنادػة هبػا، ادعػدااعتا مػ  دعنػاابوف علػى اظتتػؤالية اضتكومية اليت هقـو بعتي  األعِاؿ اظتعصلة بشػؤاها اهضػط

 15أا أ  جوة ؼتولة لبلحعهاظ هبا، اذلك م  لبلؿ اهتاع اظتهوـو األصلي لؤلريي  اظتقصود بو حهظ ىذه اظتواد".

                                                           
13

 Foucault, op. cit, P. 4 
14

 Kolsrud, Ole. (1988). “Developments In Archival Theory”. In: The Encyclopedia of Library and 

Information Science, Vol. 61.91-109. 
3ص بػداد: دار اضت دة للطباعة،األريي  هارمتو اأصنارو اإدارهو.  (.1979) سامل عبود اػتِد ػتجوب مالك، ،االلوسي  15
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ضػع للعػيػ ات ارقػا احدة معكاملة عضودا، اكائ  حي، دنِػو ادعشػكل، امتعلى أنو: " األريي ابصورة أل ى مت العمامل مع 

ي مقػػدما، اإفتػػا ىػػو رقػػط دػػدرس هنظيِوػػا اه ابطوػػا ادعأكػػد مػػ  القواعػػد الػػيت األريػػيهلقواعػػد ممينػػة، اىػػذه القواعػػد ال لتػػددىا 

 16هشكلت يف ظلوا".

"اثػػائق مواكِػػة مػػ  لػػبلؿ عِليػػة طبيميػػة يف سػػياؽ هتػػي  الشػػؤاف مػػ  أ  نػػوع،  :بأنػػو األريػػي ايف نهػػ  اظتمػػمل هق دبػػا عػػ ؼ 

مػة أا لاصػػة، يف أ  هػػاردخ، احتهػظ بمػػد ذلػػك يف حضػانة لاصػػة هبػػا السػعخداموا كِ جػػع، مػػ  قبػل األيػػخاص اظتتػػؤالني عا

ع  هلك الشؤاف أا م  متلهوم، اعندما حتهظ ىذه الوثائق هبذه الط دقة ب عادة معواصلة همعػرب احػدة معكاملػة عضػودا هعضػِ  

 17أدلة نزدوة احقيقية."

ىػو متػعودع ألسػ ار  األريػي علػى أسػاس اجػوده اظتػاد ، رعهػوض أف  األريػي ريػيهات هعمامػل مػع ىذه النظ ة العقليددة لؤل

الدالة ااجملعِع، الذ  دعضِ  كل األعِاؿ االقػ ارات الػيت همعػرب أدلػة حقيقيػة انزدوػة هكشػ  لهادػا اظتاضػي اهػور  مم رػة أكثػ  

دتػػػ  ضػػػِ  عِليػػػة ه اكِيػػػة طبيميػػػة  األريػػػي ل كِػػػا أهػػػا ههػػػوض أف هشػػػك 18عػػػ  حقيقػػػة األمػػػور كِػػػا حػػػدثت يف اظتاضػػػي.

 يني اليت هقعص  على هنظيم التجبلت ضِ  قواعد ممينة لعِثيل اظتاضي داف ارواضات متبقة.األرييهلضمت إلج اءات 

، إذ أهػػا اعوضػػت سػػ ارة هشػػكل األريػػي إال أف األسػػللة الػػيت أثارهتػػا نقايػػات مػػا بمػػد اضتداثػػة أدت إىل عواقػػب اليِػػة علػػى 

ات دػعم بناؤىػا اللقوػا مػ  األيػخاص الػذد  دنقلػوف األريػيهكمِلية طبيمية، ابنت ر ضياهتا اصتدددة على اععبار أف   ريي األ

قػػػيِوم امػػػواقهوم إىل ىػػػذه الوثػػػائق، اأهػػػا عِليػػػة غتعِميػػػة هعػػػأث  بالتػػػلطة التياسػػػية ااالقعصػػػاددة، ايػػػ اط ب اق اطيػػػة اقانونيػػػة 

. اضػػِ  ىػػذا العصػػور ال 19االجعِػػاعي للقػػائِني علػػى ىػػذه الوثػػائق انوادػػاىم امقاصػػدىم اثقاريػػة اهكنولوجيػػة متػػبقة، ااظتوقػػع

                                                           

16
Muller, F, Feith, and Fruin JA, R (2003). Arrangement and Description of Archives Nyutgåve. 

Chicago: Society of American Archivists. P. 19.  
17

Jenkinson, H . (2003). Selected Writings. Chicago: Society of American Archivists, P. 39.  

18
 .172صمصدر سبق ذك ه، ىيكوؾ،  

19
 Gudmund, Valderhau. Between practice and theory – some reflections on archival science, the 

archival professions and archival education, (n.d.). Depotdrengen. (Electronic version). 
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حبيػث 20هشكل التجبلت العارمتية دتثيبل للِاضي، اإفتا ىػي غتِوعػة مػ  التػجبلت الػيت مت انعقاؤىػا احهظوػا لػادػات ػتػددة،

ات، اعػػ  قيِعوػا العمب دػػة، األريػيهقولػو ال نتكػ  الوصػوؿ لؤلحػػداث اظتاضػية بشػػهارية. امل دمػد ااجػب اظتػػؤرخ أف دب ػث عِػػا ه

ات للِتػػاءلة العارمتيػػة ادمِػػل علػػى الوثيقػػة مػػ  داللوػػا األريػػيهاعػػ  مػػدى دتثلوػػا لل قيقػػة، بػػل أصػػبح ااجبػػو أف متضػػع ىػػذه 

عِليػة ادنبػين علػى ىػذا العم دػ  أف " 22ىػو قػانوف مػا نتكػ  أف دقػاؿ". األريي إف " اىذا ما عرب عنو روكو بقولو 21ادطورىا.

 .23ألريهة ليتت دعوى موضوعية، اإفتا ىي لدمة مصاحل يخص ما"ا

ِر  ببنائػو اظتدقـو ىو األريي  الذ  : األرشيف المضاد السػعمِار، دمِػل مػ  مػ  اثقارعػو اهارمتػو يف ػتاالػة لع  دػ  تعم

يف  ليبو اطتاصػػةابعكػػار أسػػا، اذلػػك عػرب لبللػو علػػى هشػػكيل حقػل ممػػ يف جددػػد دعجػػااز اسػعخداـ دالالت االسػػعمِار اجتلياهػػو

. اىػػػػذه المِليػػػػة " األريػػػػي  اظتضػػػػاد" نتكػػػػ  اععبارىػػػػا نػػػػوع مػػػػ  المنػػػػ  الضػػػػ ار  إنطػػػػاؽ األصػػػػوات الػػػػيت أسػػػػكعوا االسػػػػعمِار

 اظتصاحب لعهكيك االسعمِار امقاامعو على حد همب  رانوف يف كعابو " ممذبو األرض" إذ دقوؿ:

إحػػػبلؿ ألنػػػواع ممينػػػة مػػػ   – ببتػػػاطة يػػػدددة -ىػػػو االسػػػعمِار "...مقاامػػػة االسػػػعمِار ظػػػاى ة عنيهػػػة علػػػى الػػػدااـ، اههكيػػػك 

ال جاؿ ػتل أنواع أل ى، اىو حتوؿ كامل امطلق اداف م احل انعقالية، ادليل النجاح دكِ  يف هبدؿ البنيػة االجعِاعيػة كاملػة 

ا ألودػا، إنػو كِػا م  القاع إىل القِة. إف ههكيك االسعمِار لي  عصػا سػ  دة، اال صػدمة مػ  صػدمات الطبيمػة، لػي  ههاقتػ

نمػػ ؼ عِليػػة هارمتيػػة، إنػػو لقػػاء قػػوهني معمارضػػعني أصػػبل ابطبيمعوِػػا، لقاؤقتػػا األاؿ اقػػوف بػػالمن ، ااجودقتػػا ممػػا ظػػل مقونػػا 

 24بالمن  على الدااـ".

 
                                                           

20
 Marlene Manoff.2004. “Theories of the Archive from Across the Disciplines”. Libraries and the 

Academy, Vol 4,N: pp 9-25 
21

 Foucault, op. cit, p. 5 
22

 Foucault, M.  (1992). The Archeology of Knowledge and the Discourse on Language., NewYork: 

Pantheon, p. 192  
 23 Gudmund Valderhaug, op. cit.  

24
(. اإلمبراطورٌت حرد بالكخابت آداب ما بعذ االسخعمار: الىظرٌت والخطبٍق. ث خٍري 2002فاوون، عىذ أشكروفج، بٍل وآخرون. )  

 11دومت. عّمان: أزمىت للىشر والخوزٌع، ص 
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 األرشيفأبحاث ودراسات في مجال 

راسػػات اإلنتػػانية ااألنث ابولوجيػػة، امل دمػػد علػػى اىعِػػاـ البػػاحثني ااظتهكػػ د  يف غتػػاالت الد األريػػي اسػػعأث  الع ػػوؿ يف مهوػػـو 

الػيت رارقػت  "األريػهة الدنتق اطيػة"لاصػة مػع ظوػور يني ااظتعخصصػني يف علػـو اظتكعبػات، األريػيهذلك االىعِاـ مقعصػ ا علػى 

رعوسػمت يف ر ض اعتيِنة الثقارية ااالقعصػاددة علػى داؿ المػامل.  األريي الع والت الماظتية، اما صاحبوا م  اعي حوؿ دار 

مػػ  لػػبلؿ عبلقػػات القػػوة يف  األريػػي األحبػػاث الػػيت درسػػت ىػػذا الع ػػوؿ، ااضػػمت األسػػ  لهوػػم جددػػد يف كيهيػػة هشػػكل 

 األريػي زتػى . مقاربػة جػاؾ دردػدا يف "عِماهتػا ااجملعِمػات األلػ ىغتمػع رت ت م  لبلعتا سلوؾ الداؿ ااضتكومات  اجملعِع

االط دقػػة الػػيت دعشػػكل هبػػا مػػ  لػػبلؿ الع ليػػل النهتػػي  األريػػي  عاصتػػت مهوػػـو دتثػػل أبػػ ز اظتقاربػػات النظ دػػة الػػيت 25اله ادػػد "

إال أهػػا همعػػرب األكثػػ  طِوحػػا يف  األريػػي اله ادػػد ، رملػػى الػػ غم مػػ  االنعقػػادات الػػيت هم ضػػت عتػػا مقاربعػػو يف حتليلػػو ظتهوػػـو 

ىػم األسػ  الػيت قامػت عليوػا مقاربػة دردػدا . أاإلنتػانيةػتاالة روم الداارع الػيت حتػ ؾ اضتاجػة صتِػع اهنظػيم احهػظ التػجبلت 

إف مل دكػػػ  علػػػى الػػػذاك ة"، ا"الدنتق اطيػػػة الهمالػػػة هقػػػاس حب دػػػة الوصػػػوؿ  األريػػػي أنػػػو "ال سػػػلطة سياسػػػية داف التػػػيط ة علػػػى 

 لؤلريػي ، ااظتشػاركة يف هأسيتػو اههتػ ه". ىػذه النظ دػات الػيت مت اععِادىػا كأسػاس لهوػم سػلوؾ اضتكومػات اجتػاه غتعِماهتػػا،

لي  ػتاددا" اإفتػا ىػو صػ اع بػني قػوهني إحػداىا هػدرع ؿتػو مػوت  األريي اسلوؾ الداؿ االقوميات اظتعنارتة، على اععبار أف "

 ااآلل  ؿتو اضتياة.  األريي 

Manoff Marlen ايف نهػػػ  اظتن ػػػى سػػػػاقتت دراسػػػة ألػػػػ ى ظتػػػانوؼ مػػػػارلني
ية األريػػػػيهيف اسػػػعم اض أىػػػػم النظ دػػػات  26

اله ادػد "، ابينػت  األريػي حوعتا، ممعِػدة يف جػزء أساسػي منوػا علػى نظ دػات جػاؾ دردػدا يف "زتػى االنقايات اليت دارت 

لع قيػق مصػاحل سياسػية أا أددالوجيػة عػرب إهاحػة أريػيهات ممينػة اإلهػاء  األريػي الدراسة هوضي ا للط دقػة الػيت دعشػكل هبػا 

 األريػػي النظ دػػات اظتوِػػة الػػيت عاصتعوػػا الدراسػػة اععبػػار أريػػيهات ألػػ ى هظوػػ  األريػػهة لبلعتػػا كمِليػػة إلنعػػاج اظتم رػػة. امػػ  

  األريػػػي هتػػػجيل للعػػػاردخ مػػػ  اجوػػػة نظػػػ  ممينػػػة حبيػػػث ال نتكػػػ  الوصػػػوؿ لؤلحػػػداث بمينوػػػا بشػػػهارية، كِػػػا ع رػػػت الدراسػػػة ب

                                                           
25

 Derrida,op. cit , p. 12. 
26

Manoff, op. cit. 
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ت . امػػػ  لػػػبلؿ هلػػػك النظ دػػػاِثيػػػل اظتاضػػػي اإفتػػػا ألىػػػداؼ ممينػػػة"اظتخعػػػارات الػػػيت مت اضتهػػػاظ عليوػػػا لػػػي  لعكِجِوعػػػة مػػػ  "

ات الػيت هميػد مػ  لبلعتػا األريػيهعاصتت الدراسة دار اضتكومات يف عِلية األريهة، ادار اظتؤستات االسعمِاردة يف هشػكيل 

إىل ضػػ ارة  27أريػػهة رلتػػطني االهلتػػطينيني"ا دشػػ  بشػػارة دامػػا  يف دراسػػعو "إنعػػاج مم رػػة هعوارػػق مػػع مصػػاضتوا اأىػػداروا. لػػذ

ابنيػة الػنص  األريػي ت اظتوهبة على االلعيار ااألسلوب يف عِل الباحث، اههكيك لػػة على العبما اععِاد منظور نقد  د كز

"ميداف اإلجػػازة اظتنطقػػي الػػذ  دطػػبم  بمػػن ال اادػػات عػػ  اظتاضػػي، األريػػي للكشػػ  عػػ  األنتػػاب اظتم ريػػة علػػى اععبػػار أف 

28ادتكت ضِنيا راادات أل ى".
 

لػم منهصػل دمػػرب عػ  االحعياجػػات االجعِاعيػة للتػػيط ة علػى اظتملومػػات ية اظوورىػػا كماألريػيهامػ  لػبلؿ يػػ ح لعطػور الملػػـو 

ات قػػػػدمت دراسػػػػة غودمونػػػػد رالػػػػدد اغ األريػػػػيهالػػػػواردة يف التػػػػجبلت إثػػػػ  العػػػػػ  يف الوظػػػػائ  االجعِاعيػػػػة أا اسػػػػعخدامات 

Gudmund Valderhaug
ظتكعوبػة يوف مػع التػجبلت ااألريػيهحتليبل لؤلريي  كملم غ  ػتادد، اأظو ت كي  دعمامل  29

يني مػ  قبػل األريػيهادمػز  الكاهػب ذلػك إىل اسػعخداـ  .الشػهو  االصػور الهوهوغ اريػة األريي مثل  ادوِلوف األنواع األل ى

 اظتؤستات اضتكومية أا اظتؤستات المامة، ابالعاي دمك  ذلك اىعِامات امصاحل هلك اظتؤستات.

مل همثػػ  -سػػات معنوعػػة اموِػػة همػػود يف غالبيعوػػا إىل بػػاحثني غػػ بيني، إىل إنعػػاج درا األريػػي اقػػد أدى هزادػػد االىعِػػاـ يف غتػػاؿ 

مػ  زاادػا نظ دػة معمػددة، كػدار  األريػي ، هتػعم هلػك الدراسػات  ماصتػة موضػوع 30-الباحثة على دراسات ؽتاثلة باللػػة الم بيػة

االقوميػػة، اداره يف إنعػاج اظتم رػػة، يف هشػكيل الػػوعي الػوطين اهطػػود  الدنتق اطيػة، اداره كتػبلح يف الصػػ اعات اإلثنيػة  األريػي 

ضػػِ  عبلقعػػو  األريػػي اداره يف إعػػادة بنػػاء الػػذاك ة، أدت ىػػذه الدراسػػات إىل ظوػػور مصػػطل ات أريػػيهية معمػػددة صػػنهت 

االمربدػػاي"،  األريػػي اإلثنػػوغ ايف"، ا" األريػػي اصتػػػ ايف"، ا" األريػػي االجعِػػاعي"، ا" األريػػي "مثػػل باجملػػاالت اظتخعلهػػة 
                                                           

27
 .13ر سبق ذك ه، صداما ، مصد 

28
 .13وفس المصذر السابق، ص 

29
 Gudmund Valderhaug, op. cit. 

30
دتػعثمل مػ  ىػذا العمِػيم دراسػة اقمػت عليوػا الباحثػة باللػػة الم بيػة لبشػارة دامػا  سػبق ذك ىػا، اىػي أريػهة رلتػطني االهلتػطينيني   

إنعػػاج اظتم رػػة، اطػػ ح ضػػ ارة اسػػعخداـ هػػج نقػػد  يف ههتػػ   هنػػااؿ ريوػػا هم دػػ  األريػػي  علػػى ضػػوء عبلقػػات القػػوة، ادار األريػػي  يف
 األريي .
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اإلمربدػػاي" هشػػكل فتوذجػػا لعلػػك  األريػػي " 31اغ ىػػا. ادراسػػة هومػػاس ردعشػػارد  الشػػم " األريػػي الليػػرباي"، ا"  األريػػيا"

 العصنيهات اسعماف هبا ىذا الب ث يف جزء منو.

الم بيػة رقػد جػاء يف الػالػب ضػِ  مماصتػة اضتالػة الهلتػطينية ك الػة اسػعمِاردة، ايف بيف الدراسػات  األريػي أما النقاش حػوؿ 

سياؽ دراع الهلتطينيني ع  ىودعوم، اعػودهتم للِاضػي كوسػيلة السػعنواض ذاكػ هتم اصتِميػة، اكػاف غالبيػة مؤلهيوػا أكػادنتيني 

امهكػ د  ابػػاحثني رلتػػطينيني، عِػػل بمضػػوم يف اظتؤستػػات األكادنتيػػة اإلسػػ ائيلية مثػػل مصػػطهى كبوػػا، اعػػادؿ منػػاع، اػتِػػود 

كادنتيػػة الهلتػػػطينية كتػػليم دتػػار ، اعػػػادؿ لتػػح، ايػػػ د  كناعنػػة، اموسػػػى دزبػػك اغػػ ىم. ابمضػػػوم عِػػل يف اظتؤستػػػات األ

هناالػػت 32هلتػػطيين اضتػػددثإيػػكاليات كعابػػة العػػاردخ ال ىػػذه الدراسػػات كدراسػػة مصػػطهى كبوػػا حػػوؿ سػػ ار، اغػػ ىم. بمػػن

الهلتػطينية  اتاألريػيهضِ  اضتػددث عػ  إيػكاليات الكعابػة العارمتيػة عػ  رلتػطني يف ظػل ضػياع ايػعات  األريي موضوع 

ات يف كعابػػػة هػػػارمتوم، عػػػزى مػػػ  لبلعتػػػا قصػػػور الهلتػػػطينيني يف كعابػػػة هػػػارمتوم إىل حالػػػة األريػػػيهاحاجػػػة الهلتػػػطينيني لعلػػػك 

االسػػػعبلب االعشػػػ دد الػػػيت عايػػػوا الهلتػػػطينيوف بمػػػد النكبػػػة، اعػػػدـ هػػػور  الظػػػ اؼ اظتوضػػػوعية الػػػيت هعػػػيح عتػػػم إمكانيػػػة العوثيػػػق 

إحػػػدى أىػػػم إيػػػكاليات الكعابػػػة العارمتيػػػة عػػػ  رلتػػػطني انمػػػداـ اجػػػود دالػػػة أا مؤستػػػات  للشػػػواىد ااألحػػػداث، موضػػػ ا أف

ضػػِ  ع ضػػو للِشػػكبلت  األريػػي موضػػوع  33متػػعقلة ه عػػى الكعابػػة الوطنيػػة اهوجووػػا. ايف سػػياؽ آلػػ  عػػا  موسػػى سػػ ار

شػػػػ ا إىل قلػػػػة األحبػػػػاث اظتنوجيػػػػة يف سػػػػجبلت احملكِػػػػة الشػػػػ عية، امؤكػػػػدا علػػػػى ضػػػػ ارة اضتهػػػػاظ عليوػػػػا اإهاحعوػػػػا للبػػػػاحثني م

االدراسػػات الػػيت اععِػػػدت علػػى هلػػػك التػػجبلت مػػػع أهػػا يف غادػػػة األقتيػػة يف كعابػػػة هػػاردخ رلتػػػطني االجعِػػاعي ااالقعصػػػاد  

 االتياسي.

                                                           
31

 Richards, Thomas. (1993). The Imperial Archive: Knowledge and the Fantasy of Empire, London: 

Verso 

نكبة". يف ؿتو صياغة راادة "إيكاليات كعابة العاردخ الهلتطيين اضتددث اض ارة صياغة راادة هارمتية لل (.2006) كبوا، مصطهى. 32
 حت د (. حيها: مدى ك مل اظت كز الم ت للدراسات االسواهيجية.) هارمتية للنكبة إيكاليات احتددات. مصطهى كبوا

: دراسػات يف العػاردخ سػجبلت ػتكِػة القػدس الشػ عية: إيػكاليات منوجيػة". مػ  كعػاب أاراؽ عائليػة". (2008) س ار، موسػى.  33
 .القدس: مؤستة الدراسات اظتقدسية الطبمة األاىل. حت د (.) زك دا ػتِد اآل اف   لهلتطني.االجعِاعي اظتماص
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 األريػي م  منظور نقد ، جتػاازت مػ  لبلعتػا "عنػ   األريي ىذا باإلضارة إىل غتِوعة م  الدراسات اظتوِة اليت هناالت 

ععِػػدت باإلضػػارة للتػػجبلت اظتكعوبػػة علػػى مصػػادر جددػػدة يف كعابػػة هػػاردخ رلتػػطني االجعِػػاعي ااالقعصػػاد ،  اظتكعػػوب"، اا

كػػاألاراؽ المائليػػة، االتػػ  الذاهيػػة، االػػواث الشػػم ، االمِػػارة العارمتيػػة، االعػػاردخ الشػػهو  اغ ىػػا مػػ  اظتصػػادر الػػيت نعجػػت عػػ  

ة الهلتػطينية سلتػلة القػ ى الهلتػطينية اظتػدم ة الصػادرة عػ  م كػز األحبػاث الهلتطينيني، ام  ىذه الدراسػات الػيت أثػ ت اظتكعبػ

يف ب زدت، االدراسات العوثيقية يف العاردخ الشهو . اسػيعم هنػااؿ غتِوعػة مػ  ىػذه الدراسػات يف أحػد رصػوؿ الب ػث اذلػك 

 يف سياؽ اضتددث ع  اصتوود الهلتطينية اظتبذالة لكعابة هاردخ جددد.

ات االدراسػػات الب ثيػػة اظتمعِػػدة علػػى اظتصػػادر العارمتيػػة األريػػيهاأللػػ ة ح اكػػا ثقاريػػا معِيػػزا يف غتػػاؿ  التػػنواتاقػػد يػػودت 

اظتعنوعػػػة، رقػػػد قامػػػت غتِوعػػػة مػػػ  اظت اكػػػز ااظتؤستػػػات الب ثيػػػة بعجِيػػػع مػػػا هبقػػػى لػػػدى الهلتػػػطينيني مػػػ  اثػػػائق، كِؤستػػػة 

 اكز األحباث يف جامميت ب زدػت االنجػاح، ام كػز إحيػاء الػواث الدراسات الهلتطينية، ارتمية الدراسات الم بية يف القدس، ام

ية الػػػيت بقيػػػت حبػػػوزة األريػػػيهيف الطيبػػػة، اغ ىػػػا مػػػ  اظتؤستػػػات ااظت اكػػػز الب ثيػػػة، اسيعضػػػِ  ىػػػذا الب ػػػث أىػػػم اجملِوعػػػات 

 الهلتطينيني ااظتؤستات اليت هقعنيوا. 

اغة ال اادػػة العارمتيػة الهلتػطينية، اصػػدرت عنػو أحبػػاث بوضػع األسػػ  ظتشػ اع صػي 2003مػدى الك مػل" عػػاـ كِػا بػدأ م كػػز "

"ؿتػو صػياغة راادػة هارمتيػة للنكبػة،  ادراسات همعِد على اظتصادر العارمتية اظتخعلهة، هضِ  غتِوعػة منوػا كعػاب مصػطهى كبوػا

 ع  اظت كز.  2006إيكاليات احتددات" الذ  صدر عاـ 

"أاراؽ عائليػة"  كعػاب 2009صػدر عػاـ  األريػي يف غتػاؿ االىعِػاـ ب اضِ  اضتػ اؾ الثقػايف الػذ  يػودهو التػنوات األلػ ة

يف جاممػة ب زدػػت،  2008ية االعػػاردخ االجعِػاعي يف رلتػطني" الػػذ  عقػد عػػاـ األريػيه"اظتصػػادر  اىػو حصػيلة أعِػػاؿ مػؤدت 

لعػػػاردخ االجعِػػػاعي هضػػػِ  دراسػػػات يف غادػػػة األقتيػػػة لبػػػاحثني رلتػػػطينيني نتكػػػ  اععبارىػػػا دراسػػػات هأسيتػػػية يف غتػػػاؿ كعابػػػة ا

 ااالقعصاد  لهلتطني.
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علػػى أنػػو رغػػػم اصتوػػود اظتبذالػػػة يف ىػػذا اجملػػاؿ االدراسػػػات اعتامػػة الػػػيت أثػػ ت اظتكعبػػة الهلتػػػطينية إال أهػػا ال هتػػػد الػػنقص الػػػذ  

جبلت ات اظتكعوبػة كتػاألريػيهلتعاجو الهلتطينيني لكعابة هارمتوم، روناؾ قصػور ااضػح يف النعػاج الهكػ   الػذ  دمعِػد علػى 

المثِا  اسجبلت البلددات اغ ىػا مػ  اظتصػادر الػيت هشػكل أساسػا لهوػم العطػور  األريي احملاكم الش عية، ااثائق الوق ، ا 

االجعِػػاعي ااالقعصػػاد  االثقػػايف للِجعِػػع الهلتػػطيين، إضػػارة إىل اجػػود حاجػػة مل ػػة للِزدػػد مػػ  الدراسػػات الػػيت هقػػـو علػػى 

الػذد  عاصػ اا أحػداث النكبػة، اختعػزف ذاكػ هتم الكثػ  مػ  العهاصػيل الػيت ال نتكػ  الوصػوؿ رتع ال اادة الشهودة م  كبار الت  

ات الكثػ  مػ  األريػيهإليوػا عػرب اظتصػادر األلػ ى، امػ  اصتػدد  بالػذك  أنػو أصػبح لػدى اظت اكػز ااظتؤستػات الب ثيػة الػيت همػمل ب

 ددرسوا ادوثقوا. ال اادات الشهودة بالعتجيبلت الصوهية االيت ال زالت بانعظار م  

اكعابػػة العػػػاردخ الهلتػػطيين مػػ  اظتػػ ار بالدراسػػات اإلسػػ ائيلية للِػػؤرلني اصتػػػدد،  األريػػي اال بػػد أل  باحػػث اموػػعم يف غتػػاؿ 

الػػػذد  اععِػػػداا يف مملومػػػاهتم حػػػوؿ رلتػػػطني علػػػى الوثػػػائق اإلسػػػ ائيلية بمػػػد ررػػػع التػػػ دة عنوػػػا، اذلػػػك مػػػع غػػػن النظػػػ  عػػػ  

وؿ هوجوػػات ىػػؤالء اظتػػؤرلني أا داارموػػم الػػيت دار حوعتػػا جػػدؿ كبػػ  بػػني اظتهكػػ د  االبػػاحثني االلػػعبلؼ يف اجوػػات النظػػ  حػػ

الم ب، إال أنو ال غمل ع  ال جوع إليوا ااالسػعلناس هبػا ريِػا متػص هػاردخ رلتػطني. امػ  النِػاذج علػى هلػك الدراسػات كعػاب 

ليوف األاائػل" اغ ىػا مػ  مؤلهػات اظتػؤرلني اإلسػ ائيليني "اإلسػ ائي "العطو  الم قي يف رلتػطني"، اكعػاب هػـو سػيػ  إدبلف بابو

 Gish Amit اصتػػدد. اأىػػم مػػا اقمػػت عليػػو الباحثػػة مػػ  الدراسػػات اإلسػػ ائيلية ىػػي أحبػػاث الطالػػب اإلسػػ ائيلي غػػي  عِيػػت

ة عنوػا، االػيت هشػ  ات اإلس ائيلية اليت مت ررػع التػ داألرييهالذ  عث  أثناء عِلو على رسالة الدكعوراة على اثيقعني هضِنعوِا 

إىل هقػارد  هؤكػػد أف عِليػػة هػػب الكعػػب مػػ  اظتكعبػػات الهلتػػطينية كانػػت عِليػػة ؼتططػػة اؽتنوجػػة ادتػػت مػػ  لػػبلؿ أاامػػ  رشتيػػة 

"أمػػػبلؾ الػػػػػائبني، قصػػػة الكعػػػػب  34ا شػػػاركة اصتنػػػود يف ىػػػػذه المِليػػػات. أىػػػػم ىػػػذه األحبػػػػاث كانػػػت باللػػػػػة اإلؾتليزدػػػة بمنػػػػواف

: سػػ قة أـ إنقػػاذ"، الكعػػب الهلتػػطينية" :35"، احبػػث آلػػ  أدضػػا باللػػة اإلؾتليزدػػة بمنػػواف1948د حػػ ب الهلتػطينية اظتواكػػة بمػػ

                                                           
34

 Ghish Amit. 2008. ”Ownerless Objects? The story of the books Palestinians left behind in 1948”. 

Jerusalem Quarterly, Institute of Jerusalem Studies, Vol. 33: pp 7-20. (Electronic version) 
35

 Ghish Amit.2011. "Salvage or Plunder?- The Post-1948 Collection of Palestinian Libraries in 

West Jerusalem”. Journal of Palestine Studies, Vol. 40: pp 6-23. 
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ممطيػات جددػدة حػوؿ مصػ  اظتكعبػات الهلتػطينية". اقػد هضػِنت ىػذه : "36باإلضارة إىل حبث آل  ه جم إىل الم بية بمنػواف

 هب اظتكعبات اهدم  اإلرث الثقايف للهلتطينيني.الدراسات مملومات يف غادة األقتية هؤكد النوادا اظتبيعة لمِلية 

يف سػياقاهتا األاسػع هقعضػي الضػ ارة الب ثيػة ال جػوع إىل بمػن الدراسػات اعتامػة الػيت  األريػي الوضع القضادا اظتط احة حوؿ 

ِر  لدراسػة رلتػطني ك الػة اسػعمِاردة، ادراسػة إداارد سػميد ِر  ااظتتػعم ااإلمربداليػة" دتثػل  الثقارػة" 37رككت المبلقة بني اظتتعم

ِر  اهػدم ه،  ِر  إللضػاع اظتتػعم فتوذجا لعلك الدراسات الػيت قػدمت روِػا احتلػيبل للتياسػات ااألداات الػيت دلجػأ إليوػا اظتتػعم

ِر  عرب جووده إلعػادة هكػود  اجملعِػع اظتػدم ، ا"هػ ميم حػ  اجملعِػع احقيقعػو ضػد رتيػع  ااسائل اظتقاامة اليت دعتلح هبا اظتتعم

نظاـ االسعمِار ". ام  لبلؿ هوضيح إداارد سميد لطبيمة ىذه المبلقػة غػ  اظتعكارلػة نتكػ  قػ اءة الػدار الػذ  دلمبػو ضػوط ال

ِر  الػػػدارع   األريػػػي  ِر  يػػػ اط هواجػػػده علػػػى أرض احعلوػػػا ااسػػػعوط  هبػػػا، ؽتػػػا متلػػػق لػػػدى اظتتػػػعم كػػػأداة ىيِنػػػة حتقػػػق للِتػػػعم

 ىودعو ااجوده.السعنهار رتيع اسائل اظتقاامة للدراع ع  أرضو ا 

 

 إشكالية البحث وتساؤالتو

باععباره اسيلة لعك د  مهوـو المن  يف إنعػاج اظتم رػة عػ  اجملعِػع  األريي اظتما  اليت دضِ ىا دراسة إىل ىذا الب ث  دودؼ

قػػة الػػيت دشػػكل ىػػذا الب ػػث ػتاالػػة لهوػػم الط د األريػػي ، احتػػت هػػأث  الهوػػم اصتددػػد لمنػ  الهلتػطيين االع ػػوالت الػػيت مػػ  هبػػا

   ، ادث  أسللة حوؿ إمكانية الوصوؿ إىل اضتقيقة العارمتية.اإلنتانيةيف هشكيل اظتم رة  األريي دوظ  هبا 

يف المقػػػدد   رلتػػػطينيوفعم دراسػػػة العوجوػػػات اصتددػػػدة الػػػيت بػػػدأىا بػػػاحثوف اأكػػػادنتيوف سػػػيلع قيػػػق اعتػػػدؼ مػػػ  ىػػػذا الب ػػػث ا 

ات األريػػيهتػػطيين القػػادر علػػى إعػػادة كعابػػة العػػاردخ الهلتػػطيين بػػ غم يػػعات الهل األريػػي األلػػ د  السعقصػػاء اظتاضػػي ابنػػاء 

                                                           

إسػ ائيل عنػد قياموػا". قضػادا إسػ ائيلية، ممطيات جدددة حوؿ مص  اظتكعبات الهلتطينية اليت هبعوا دالػة . "2009غي  عِيت.  36
 .43-29: ص36المدد 

37
 (. الثقارة ااإلمربدالية، ه رتة كِاؿ أبو ددب. الطبمة األاىل. ب ات: دار اآلداب.1997) سميد، إداارد.  
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ععِػد اقػد ا اضياعوا ليهند ال اادة العارمتيػة الصػويونية الػيت ؾت ػت يف إدصػاؿ مم رػة مشػوىة للمػامل عػ  رلتػطني االهلتػطينيني.

  ال شتيػػة، االػػيت هعضػػِ  اثػػائق هارمتيػػة ات ال شتيػػة اغػػاألريػػيهعلػػى الهلتػػطينيوف يف بنػػاء أريػػيهوم ايف ظػػل غيػػاب دار الدالػػة 

مكعوبة األ ى مبنية على أساس يهو  مكعوب، امواد مصورة، اإرادات لطيػة، ايػم ، اأاراؽ عائليػة، ادوميػات، ارلكلػور، 

ال شتػي اظتكعػوب احػده يف كعابػة راادػة هارمتيػة موضػوعية اغػ   األريػي اقصص يمبية، ذلك أف الع ليػل العػارمتي أثبػت رشػل 

ازة، ال سيِا أنو لتِل عنها م  نوع آل  نتعلك قوة القانوف، إضارة إىل أنو أريي  ذا طابع اسعمِار  نشػأ يف ظػل عػدـ من 

مػػ  لػػبلؿ رصػػد الػػذ  أنػػعج هلػػك اظتم رػػة اظتشػػوىة االسػػعمِار   األريػػي عنػػ  كِػػا سػػيعم دراسػػة   اجػػود دالػػة للهلتػػطينيني.

ؤستات الثقارية يف رلتطني، امصادرة كعبوا ااثائقوػا اأريػيهاهتا، إضػارة إىل التياسات اإلس ائيلية يف اسعوداؼ اظتكعبات ااظت

 .اسعوداؼ م كز األحباث الهلتطيين يف ب ات

 اسععِ ور إيكالية الب ث حوؿ ثبلثة أسللة م كزدة:

ط دػق للوصػوؿ إىل م  الذ  نتعلك سلطة للع دث ع  اظتاضي اكعابة العاردخي اىل نتكػ  كعابػة راادػة هارمتيػة نزدوػةي امػا ىػو ال

 المدالة يف ال اادة العارمتيةي 

 دنبثق م  ىذه األسللة هتاؤالت أل ى أكث  حتدددا هبدؼ اإلجابة على إيكالية الدراسة:

االسػػػعمِار  يف إنعػػػاج اظتم رػػػة عػػػ  رلتػػػطني االهلتػػػطينيني ابنػػػاء راادػػػة هارمتيػػػة صػػػويونية حتقػػػق  األريػػػي كيػػػ  سػػػاىم عنػػػ  

 ادنة لع قيق ذلكيما ىي التياسات اليت اهبموا الصولوجية لبلسعمِاري ا األىداؼ التياسية ااألددا 

الوطين الهلتػطيين كِؤستػة رشتيػة يف إنعػاج مم رػة عػ  رلتػطني االهلتػطينيني ابنػاء راادػة  األريي ما ىو الدار الذ  دقـو بو 

 هارمتية رلتطينيةي

أريػػيهوم اكعابػػة هارمتوميامػػا مػػدى قػػدرهتا علػػى هشػػكيل مػػا ىػػي العوجوػػات اصتددػػدة الػػيت بػػدأىا الهلتػػطينيوف إلعػػادة جتِيػػع 

ات اصػموبات األريػيهأساس مم يف ع  رلتطني االهلتطينيني دتوم يف بناء راادة هارمتية أصيلة اغ  من ازة معجاازة يػعات 

 اظتوِة.
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 البحث ةفرضي

كتمػل "رػة إىل مكػاف إلنعػاج اظتم رػة م  مصدر للِم   األريي دقـو ىذا الب ث على ر ضية أساسية مهادىا أف الع وؿ يف روم 

يني األريػيه إجػ اءاتموقع اجعِاعي هع كم ريو "، ذلك أها م  لبلؿ ىذا الهوم اصتددد هع وؿ إىل "لؤلرييهات قيِة نتبية

، اىذا م  يأنو أف دقطع عِلية الػواكم اظتتػعِ  للِم رػة، حبيػث دتػِح باسعلصػاؿ ذاكػ ة غتعِػع مػا، أا نقػدىا، أا "ااظتؤرلني

ادنبػػػين علػػػى ذلػػػك ر ضػػػية ألػػػ ى اىػػػي أف اضتقيقػػػة الػػػيت هوصػػػلوا الكعابػػػة ىػػػا. ر صػػػ ي وا، أا هكػػػذدبوا، أا إدقػػػاؼ فتوىػػػا اهطو ه

عِليػة ذاهيػة"، لكػ  اهبػاع مػنوج النقػد العػارمتي قػد دكػوف يػة كعابػة العػاردخ يف الػالػب ىػي "العارمتية ىػي حقيقػة نتػبية ألف عِل

 أق ب لل قيقة. أدؽ الوسائل للوصوؿ إىل راادة هارمتية

األىػػداؼ الصػػويونية  عػػ  بػػل علػػى الػػذاك ة" األريػػي التػػيط ة علػػى "ال سػػلطة سياسػػية داف بػػأف  جػػاؾ دردػػدا هكشػػ  مقولػػةا 

يف همزدػػز ذاكػػ ة جددػػدة هتػػوم وغ إلػػػاء الػػذاك ة الهلتػػطينية اصػبػيػػة ، األريػػي  الػػذا  للهلتػطينينيهػب اهػػدم  اإحػػ اؽ اراء 

قػػـو هبػػا وػػود الػػيت داصت أف هتػػعند إىلىػػذه األط احػػة الػػيت هقػػدموا  ةه ضػػيالرػػإف لػػذا . "إسػػ ائيل" حػػددثا النايػػ مقومػػات الكيػػاف 

مػ  اثػائق رلتػػطينية، لػدى الهلتػطينيني دضػم مػا هبقػػى مضػاد مػ  اظتؤستػات اطتاصػة ااألرػ اد الهلتػػطينيني لبنػاء أريػي   عػدد

ة هارمتيػة، ايػم ، اأمثػاؿ، اصػور روهوغ اريػة، اكػل مػا دوثػق اراادات يهودة، اأاراؽ عائلية، اس  ذاهية، اهػ اث، ارنػوف، اعِػار 

ريػي  هتعند إىل هشكل جددػد أل لمدرسة تأريخية أساسه ى الباحثة أنو  ثابة يف غتِوعوا ما هشكل لعهاصيل اضتياة اليومية 

ورىػا اصتنيػين، اال هتػد زاؿ يف طهػ ؛ روػي الاصتوػود . اعلػى الػ غم مػ  أقتيػة هلػكلتكاف األصػلينيلمتعوحى م  ال اادة اطتاصة 

يف ظػل غيػاب دار اظتؤستػة الهلتػطينية ال شتيػة يف رتػع ، ال سػيِا الثػ ة اظتم ريػة يف الكعابػة العارمتيػة عػ  رلتػطني االهلتػطينيني

إعػػػادة كعابػػػة التػػػ ددة العارمتيػػػة نوم مػػػ  يػػػادتكاصػػػوؿ البػػػاحثني إليوػػػا ، األمػػػ  الػػػذ  لتػػػوؿ داف ات الهلتػػػطينيةاألريػػػيهاحهػػػظ 

 .نيةالهلتطي
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 منهجية البحث

كمنػ  اسػلطة هميػد ههتػ    األريػي دعطلب حتقيق أىداؼ ىذا الب ث إج اء دراسة نقددة للوقوؼ على اظتما  اليت دضػِ ىا 

 الع والت العارمتية بالنظ  إىل عبلقات القوة يف اجملعِع، اسيعم ذلك م  لبلؿ:

أعػدادىا، اأنواعوػا، امضػامينوا، ) 1948بمد ح ب اسعم اض لؤلرييهات الهلتطينية اليت اسعوىل عليوا الصوادنة  -

ات بالنتبة للهلتطينيني دليوا حتليل للػداارع االسػعمِاردة اراء هػب األرييهاأماك  هواجدىا(، ن هقييم ألقتية ىذه 

 ات.األرييهىذه 

وا، اأمػاك  )أعػدادىا، اأنواعوػا، امضػامين ألرييهات الهلتطينية اظتوجودة دالل رلتطني الارجواىم اسعم اض أل -

 هواجدىا اضتالية( ن إج اء دراسة نقددة عتا.

ة ظتوقػع اظتؤستػة، عم إجػ اء عػدة زدػارات ميدانيػيالػوطين كِؤستػة رشتيػة سػ األريي اإلج اء هقييم للدار الذ  هقـو بو مؤستة 

اظتؤستة يف اضتهػاظ علػى  وؿ يف أقتاـ اظتؤستة امكعبعوا لبلطبلع على طبيمة المِل ااإلج اءات اليت هعخذىادعم لبلعتا الع 

ات الهلتطينية، كِا سععضػِ  الزدػارة مقػاببلت مػع عػدد مػ  اظتتػؤالني يف اظتؤستػة يف ػتاالػة للوصػوؿ إلجابػات علػى األرييه

اللعم ؼ علػى العوجوػات الهلتػطينية اصتددػدة يف إعػادة كعابػة العػاردخ الهلتػطيين  نظػور نقػد   األسللة اليت سعط حوا الباحثة.

ؿ عدد م  النِاذج الػيت مت انعقاؤىػا بشػكل متػدـ أىػداؼ ىػذا الب ػث، ن سػيعم حتليلوػا اهقييِوػا للعمػ ؼ إىل مػدى سيعم هناا 

 قدرهتا على هشكيل مم رة ع  رلتطني االهلتطينيني.
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 أىمية البحث وأىدافو

، روػػو إىل جانػػب عِلػػو اهناالػػو بػػالنظ  إىل عبلقػػات القػػوة يف اجملعِػػع األريػػي دشػػكل ىػػذا الب ػػث متػػاقتة نوعيػػة يف موضػػوع 

يف حبػث ااحػد روػو دعناالػو بأبمػاده األاسػع  -اظتنووبة ااظتشععة ااظتوجودة بني أدد  الهلتطينيني  -على رتع أرييهات رلتطني

الػػيت هعملػػق باعتودػػة االػػذاك ة االعػػاردخ، اىػػذا النػػوع مػػ  الدراسػػات دشػػكل حاجػػة مل ػػة بالنتػػبة لهلتػػطني االهلتػػطينيني يف ظػػل 

ياسات االحعبللية يف طِ  اظتشود الطبيمي لػؤلرض ااإلنتػاف، ايف ظػل ؾتػاح ال اادػة الصػويونية يف كتػب العأديػد اسعِ ار الت

 الماظتي.

"غػػ  ملونػػة باضتداثػػة االسػػعمِاردة" جوػػود جددػػدة يف الكعابػػة العارمتيػػة كِػػا هػػأ  أقتيػػة ىػػذا الب ػػث يف أنػػو دتػػلط الضػػوء علػػى 

 تػػطني عػػرب اسػػعنطاؽ الهلػػات اظتوِشػػة ااظتػِػػورة اهوضػػيح دارىػػا بميػػدا عػػ  العوصػػي هشػػق ط دقوػػا ؿتػػو إعػػادة كعابػػة هػػاردخ رل

 ما قبل سياسية" كهلات راعلة عتا ازها اقيِعوا يف ح كة العاردخ.اضتداثي عتا بكوها معخلهة أا "

جػػ اء مثػػل ىػػذه إضػػارة إىل ذلػػك رػػإف ػتداددػػة الدراسػػات الػػيت هعنػػااؿ اظتاضػػي الهلتػػطيين بشػػكل نقػػد  دشػػكل حػػارزا أكػػرب إل

الدراسات، لي  ألهػا همعػرب  ثابػة إنقػاذ للِاضػي الهلتػطيين ر تػب، بػل ألهػا إعػداد للِتػعقبل كػذلك. امػ  اصتػدد  بالػذك  

بأبمػػاده اظتوِػػة الػػيت سػػيعنااعتا ىػػذا الب ػػث  ػػا ريوػػا الدراسػػات  األريػػي أف الباحثػػة مل هقػػع علػػى أ  دراسػػة هناالػػت موضػػوع 

الػػوطين الػػيت هعوقػػع الباحثػػة أف هتػػعم هبػػا اختصػػص عتػػا جانبػػا موِػػا، ؽتػػا دضػػاع  مػػ  أقتيػػة ىػػذا   األريػػيالصػػادرة عػػ  مؤستػػة 

 الب ث اقيِعو الملِية.
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 الفصل الثاني 

 التاريخية أرشيفات فلسطين

 

 تمهيد

قتيعوػػا ادارىػػا يف نظػػ ا ألهػػاردخ رلتػػطني اظتماصػػ ،  البػػاحثني يفاىعِػػاـ الدارسػػني ا بالمقػػود األلػػ ة لػػبلؿ ات األريػػيهحظيػػت 

ذلػػك اأف ظػػ اؼ النكبػػة االعوجػػ  االشػػعات  ،العوثيػػق ظتنػػاحي اضتيػػاة اظتخعلهػػة للهلتػػطينيني، رغػػم أف ىػػذا االىعِػػاـ جػػاء معػػأل ا

دى إىل ضػػػػياع ىػػػػذه اطتاصػػػػة، ؽتػػػػا أ م، اإقامػػػػة مؤستػػػػاهتميف التػػػػيادة علػػػػى أرضػػػػو مضتقوػػػػ نيحالػػػػت داف ؽتارسػػػػة الهلتػػػػطيني

 .ردخ الهلتطيينأللع ات ايعاهتا اهأل  عِلية العوثيقاألرييه

لذا هأ  جوود الباحثني ااظتؤرلني يف ػتاالة السعدراؾ بمن ما رات، االمِل على إؾتاز صػياغة راادػة هارمتيػة رلتػطينية مػػاد ة 

، 1948الػػيت ده ضػػوا الواقػػع االحػػعبلي منػػذ عػػاـ اكاسػػعجابة للع ػػددات  ،اتاألريػػيهلل اادػػة الصػػويونية باالععِػػاد علػػى ىػػذه 

االعوددد اظتباي    ػو اظتشػود الهلتػطيين االػذاك ة الهلتػطينية، اباالرهبػاط مػع ظوػور اضتاجػة إىل هػأردخ عػ ت جددػد دميػد بنػاء 

ال  دثػة للب ػث الملِػي،الت ددة العارمتية ع  رلتطني باالععِاد على الدراسة النقددة للعاردخ باألساليب ااألداات الملِيػة اضتد

سػػيِا بمػػد بػػ از ظػػاى ة "العػػأردخ اصتددػػد" يف "إسػػ ائيل"، امػػا نػػعج عنوػػا مػػ  نقايػػات الػػبلؼ يف اجوػػات النظػػ  بػػني البػػاحثني 

 ااظتهك د  الم ب.

امػػ  ناحيػػة ألػػ ى، رقػػد دتكػػ  الطػػ ؼ اظتوػػيِ  يف ظػػل ظػػ اؼ الصػػ اع اانمػػداـ العتػػاا  يف مػػوازد  القػػوى، مػػ  صػػياغة راادعػػو 

رمتية  ا ددعم "حقو الش عي" ادثبت اجوده على أرض "إس ائيل"، اذلػك "لوعيػو اظتبكػ  بضػ ارة المِػل علػى العوثيػق ارتػع العا

االوثػػػائق اهتػػػجيل اظتقػػػاببلت الشخصػػػية لػػػدى الطػػػ ؼ الصػػػويو "، مقابػػػل انشػػػػاؿ الهلتػػػطينيني بالنعػػػائج  البينػػػات االشػػػواىد
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هتجػػ ىم، ؽتػػا أدى إىل يػػعات اثػػائقوم اظتكعوبػػة اضػػياعوا ااسػػعيبلء الصػػوادنة الكارثيػػة الػػيت ه هبػػت عػػ  اقػػعبلعوم مػػ  أرضػػوم ا 

 38على قتم كب  منوا.

أهػػا ال هوثػػق لؤلحػػداث العارمتيػػة الكػػربى احتػػب، اإفتػػا ىػػي هوثػػق صتوانػػب اجعِاعيػػة ااقعصػػاددة  ات يفاألريػػيهاهػػأ  أقتيػػة 

رػيوم النتػاء ااألطهػاؿ اكبػار التػ  االمِػاؿ االهبلحػوف اغػ ىم اثقارية اسياسية يف حياة رتيػع يػ ائح اجملعِػع الهلتػطيين،  ػا 

ات هوثػػػق لهقػػػداف األرض االػػػببلد مػػػ  لػػػبلؿ األريػػػيهمػػػ  الهلػػػات الػػػيت اسػػػعبمدهتا ال اادػػػة العارمتيػػػة ال شتيػػػة. إضػػػارة إىل أف ىػػػذه 

لػػوعي حػػوؿ ضػػ ارة جتِيػػع ، لاصػػة يف غيػػاب التػػلطة الهلتػػطينية امؤستػػاهتا، اغيػػاب العوجيػػو اا39هوثيقوػػا للعػػاردخ الهلتػػطيين

ات االمنادػة هبػا ارع وػا أمػاـ البػاحثني إلؾتػاز راادػة هارمتيػة نزدوػة احقيقيػة عػ  رلتػطني، ال سػيِا أنػو مل دوجػد يف األريػيهىذه 

، رالكعابػػة العارمتيػػة يف رػػوة مػػا قبػػل النكبػػة كعبػػت حتػػت  40رلتػػطني مدرسػػة هارمتيػػة متػػعِ ة منػػذ الهػػوة اظتعػػأل ة للمصػػ  المثِػػا 

راادػة الشػعات"، الػيت كعػب لػذت حػد همبػ  مصػطهى كبوػا شتػة "الدالة المثِانية أا الربدطانية، اأما ما بمد النكبة رقد أ كن 

 41ريوا الكعاب الهلتطينيوف راادعوم يف ظل األنظِة الم بية اليت أقاـ البلجلوف الهلتطينيوف يف ببلدىا.

ات الػػػيت أنعجعوػػػا اضتقػػػب العارمتيػػػة اظتخعلهػػػة الػػػيت مػػػ ت هبػػػا يػػػيهاألر اضػػػِ  ىػػػذا التػػػياؽ سػػػيعنااؿ ىػػػذا الهصػػػل هم دػػػ  عػػػاـ ب

رلتطني، م  حيث مصادرىا اطبيمعوا اأمػاك  اجودىػا اضتاليػة اأقتيعوػا يف كعابػة هػاردخ رلتػطني اضتػددث، اهوزعوػا يف منػاطق 

 ا إلنعاج اظتم رة.، دمقب ذلك دراسة نقددة لؤلرييهات هنبثق م  الهوم اصتددد لؤلريي  بصهعو مكانؼتعلهة م  المامل
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 ات في فلسطيناألرشيفظهور 

حبكػػم الظػػ اؼ العارمتيػػة اطتاصػػة الػػيت مػػ ت هبػػا رلتػػطني منػػذ أاالػػ  القػػ ف العاسػػع عشػػ  احػػ  الوقػػت اضتػػاي، روػػي مل هشػػكل 

ل احػػػدة إداردػػػة أا سياسػػػية منهصػػػلة، اإفتػػػا كانػػػت هعبػػػع سياسػػػيا اإداردػػػا للػػػداؿ اظتخعلهػػػة الػػػيت اقمػػػت حتػػػت حكِوػػػا عػػػرب اظت احػػػ

 اظتخعلهة، ابعداء م  اظت حلة المثِانية، اما رارقوا م  الوجود االسعمِار  للقػوى األارابيػة يف اظتنطقػة، امػ ارا باظت حلػة االنعدابيػة

، اانضػػِاموا إىل اضتكػػم األرد  يف الضػػهة الػ بيػة ااظتصػػ   يف غػػزة، اصػػوال إىل 1948بمػد اضتػػ ب الماظتيػػة األاىل، احػػ  نكبػة 

، امػػا هػػبله مػػ  أحػػداث اهطػػورات سياسػػية ااقعصػػاددة، ااجعيػػاح الموظتػػة 1967و  لكامػػل رلتػػطني بمػػد عػػاـ االحػػعبلؿ الصػػوي

االشػػبكات اظتملوماهيػػة انشػػوء اظتؤستػػات غػػ  اضتكوميػػة، كأحػػد هبمػػات مػػا عػػ ؼ حبقبػػة "مػػا بمػػد االسػػعمِار". اكنعيجػػة طبيميػػة 

مينوا حتػب الدالػة العابمػة عتػا، االػيت أصػب ت ريِػا بمػد ات، ختعلػ  يف طبيمعوػا امضػااألريػيهلذلك رقػد سػيط ت أنػواع مػ  

 ات: األرييهمصادر حبث دمعِدىا الباحثوف يف هأرمتوم لهلتطني االهلتطينيني، اأىم ىذه 

 (5957-5556ت فلسطين العثمانية )أرشيفا -1

ِوا األهػ اؾ إداردػا إىل ثبلثػة كانت رلتطني جزءا م  اإلمرباطوردة المثِانية ال دعِعػع بنظػاـ قضػائي اسياسػي منهصػل، اقػد قتػ

سنجق عكا انابل  هػابمني لوالدػة بػ ات، اضػِت اللػد اغػزة االقػدس  سناجق: سنجق عكا اسنجق نابل  اسنجق القدس،

. اقػػد سػػنت الدالػػة المثِانيػػة عتػػذه التػػناجق 42إىل سػػنجق القػػدس، الػػذ  هبػػع إداردػػا لماصػػِة اإلمرباطوردػػة المثِانيػػة اسػػعانبوؿ

ملػػق باظتػػدف االتػػكاف مػػ  لػػبلؿ مؤستػػاهتا اإلداردػػة اظتخعلهػػة، العزنعوػػا أريػػيهات هلػػك الهػػوة ؽتػػا جملوػػا مػػادة قػػوانني اأنظِػػة هع

غنية امصدرا أساسيا لدراسة هاردخ رلتطني المثِانيػة، اىػي موزعػة يف أمػاك  ؼتعلهػة يف القػدس الارجوػا. اىػذه اظتصػادر كِػا 

 ىي: 43رندهتا دراسة كامل المتلي

                                                           

 .17ص لندف، اا ،اصت ب علي ه رتة الضياع، قبل رلتطني(. 1985ااص . ) عبويي، 42
43

 .ة الم بية للدراسات االنش ب ات : اظتؤست. 2مج. (. اثائق مقدسية.1985كامل. )المتلي،  



23 
 

همػػدس سػػجبلت احملػػاكم الشػػ عية مػػ  أىػػم اظتصػػادر الػػيت همػػا  العػػاردخ االجعِػػاعي  : حيػػثم الشــرعيةســجالت المحــاك -1:1

ااالقعصاد  االثقايف االتياسي االمِ ا  يف الوالدات المثِانية عامة، ايف القدس لاصػة، ظتػا هعِيػز بػو مػ  األقدميػة عػ  غ ىػا 

ة يف القػدس البػالع عػػددىا . اسػػجبلت احملػاكم الشػ عي44ـ1529مػ  ػتػاكم بػبلد الشػاـ، إذ دمػػود هػاردخ أقػدـ سػجل إىل عػاـ 

 سجبل 616
اىػي هصػن    إىل مبػمل قتػم إحيػاء الػواث يف أبػو ددػ  قػ ب القػدس، 1983ػتهوظة يف صناددق نقلت عاـ 45

 46كاآل :

سػػػػجبلت ، سػػػػجبلت القتػػػػاـ المػػػػاد ، سػػػػجبلت القتػػػػاـ المتػػػػك  ت، سػػػػجبلت اظتواكػػػػا ،سػػػػجبلت اله مانػػػػات ااألاامػػػػ 

 .التجبلت الماددة أ  المامة، دات االوكاالتالوصا

اقد اسعندت المددد م  الكعابات العارمتية اضتددثة يف إطار دراسػة العػاردخ االجعِػاعي ااالقعصػاد  ااإلدار  االثقػايف للقػدس  

، 48متػػلياكامػل رتيػل ال ،47ات، كِثػل الدراسػات الػيت قػاـ هبػا كػل مػ  عػارؼ المػارؼاألريػيهالمثِانيػة علػى ىػذا النػوع مػ  

 اغ ىم.49اعادؿ مناع،

رقػػػد قػػػدمت ىػػػذه التػػػجبلت مملومػػػات غزدػػػ ة عػػػ  ههاصػػػيل اضتيػػػاة اليوميػػػة للنػػػاس المػػػاددني الػػػذد  دشػػػكلوف الهلػػػة األكػػػرب مػػػ  

ات ال شتية عادة، اع  أسػاليب مميشػعوم امػا دعصػل هبػا مػ  يػؤاف اإلدارة األرييهالشمب، االذد  ال ه د أشتاؤىم يف الوثائق ا 

 ؤاف االقعصاددة، اقضادا المائلة، االوكات، ايؤاف األاقاؼ اغ ىا م  اصتوانب اضتياهية اظتخعلهة.ااضتكم، االش

                                                           

44
 .23س ار، مصدر سبق ذك ه، ص  

 . 1982اردت ىذه االحصائية عند المتلي يف اثائق مقدسية هارمتية اكاف ىذا عددىا ح  كانوف ااؿ 45
46

 .13صمصدر سبق ذك ه،  ،المتلي 
47

  (. اظتهصل يف هاردخ القدس. القدس: مكعبة األندل .1961ارؼ، عارؼ. )الم 
48

اف: رتمية عِاؿ اظتطابع العماانيةمماىد الملم يف بيت اظتقدس،  (.1981المتلي، كامل رتيل. )  ِس  .ع
49

 الدراسات الهلتطينية.مؤستة  ء القدس يف أااسط المود المثِا . ب ات:لوا(. 2008مناع، عادؿ. ) 
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علػى غتِوعػة ىائلػة مػ  الوثػائق القدنتػة ااضتددثػة الػيت هػؤرخ للدالػة المثِانيػة  األريػي : لتعػو  ىػذا العثمـاني األرشيف -1:2

دقػدر عػػددىا ةِتػػة اسػػعني دالػػة موزعػة علػػى قػػارات آسػػيا اأر دقيػػا اللػداؿ الػػيت كانػػت حتػػت اضتكػم الوكػػي ظتػػدة ستتػػة قػػ اف ا 

اىذه الوثائق هعنااؿ ؼتعل  النواحي الددنية االثقارية االتياسػية ااالقعصػاددة ااالجعِاعيػة، كِػا أنػػوا هػور  مملومػات  50اأارابا.

 ،الدالػػػة المثِانيػػػة االػػػداؿ األلػػػ ىعػػػ  اظتػػػدف ااألحيػػػاء اأشتػػػاء القػػػاطنني ريوػػػا اهػػػوزدموم، اهتػػػجل اظتباحثػػػات الػػػيت جػػػ ت بػػػني 

اهكشػػ  النقػػػاب عػػ  الصػػػ اعات الدالليػػة سػػػواء بػػني الدالػػػة ااضت كػػػات الػػيت قامػػػت يف اجوػػػوا، أا النزاعػػػات الػػيت جػػػ ت بػػػني 

. دضاؼ إىل ذلك الدراه  اطتاصػة بالضػ ائب املكيػة األرض االمقػارات االمػ ؼ 51اظتواطنني المثِانيني يف ؼتعل  مناطق الدالة

المثِػا  هبػني كثػ ان مػ  القضػادا  األريػي اظتعبع يف الوالدات المثِانية اظتخعلهػة، كِػا أف التػجبلت المثِانيػة اظتوجػودة يف اظتاي 

، امػػ  لبلعتػػا دتػػعطيع الباحػػث دراسػػة كثػػ  مػػ  اإلسػػبلميةاالجعِاعيػػة الػػيت اقػػع ريوػػا النػػزاع امت الػػع كم  وجبوػػا إىل الشػػ دمة 

ية الػػيت دقػػدر عػػددىا بػػأربمني مليػػوف اثيقػػة هشػػِل عػػددا مػػ  األريػػيهاىنػػاؾ عػػدد كبػػ  مػػ  اظتػػواد   .القضػػادا الددنيػػة ااالجعِاعيػػة

القوانني ااألنظِة االوقهيات اال سػائل ااضتجػج الشػ عية، الػيت مل متضػع منوػا للعصػني  إال مػا دقػدر بمشػ  عػدد الوثػائق أ  مػا 

  52ووال.دق ب م  أربمة مبلدني اثيقة، لذا رالكث  منوا ال دزاؿ غت

األغػمل يف المػامل االػذ  دضػم أعػدادا كبػ ة مػ  الوثػائق الػيت هعملػق  ددنػة القػدس ارلتػطني، رػبل نتكػ   األريػي لذا روو دمعػرب 

للِؤرخ أف دقدـ راادة ص ي ة كاملة للعاردخ اضتددث لهلتطني، داف ال جوع إىل ىذه الوثائق االتجبلت اليت هشػكل مصػدرا 

 الذ  ط أ عرب ملات التنني. أاليا ىاما لدراسة العطور

                                                           

ئق يف بيػػت اظتقػػدس". حبػػث مقػػدـ للنػػداة الثالثػػة عشػػ ة الحتػػاد مكعبػػات رتميػػات بػػبلد الشػػاـ. مصػػادر الوثػػا. "2009، غتػػاف.ػتبػػي 50
 )نتخة إلكوانية(.

51
   ،3مػػج ،الوطنيػػة روػػد اظتلػػك مكعبػػة غتلػػة ".ةاألريػػي  المثِػػا  مصػػدران مػػ  مصػػادر هػػاردخ اصتزدػػ ة الم بيػػ" .1997صػػاباف، غتػػاف. 
 .76-54 :1ع

52
 .37لي، اثائق مقدسية، ص المت 
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المثِػا  حاليػا يف عػدة أمػاك  يف ه كيػا، مثػل رئاسػة الػوزراء يف اسػعانبوؿ، ااحملػاكم الشػ عية يف اسػعانبوؿ  األريػي ادوكز اجود 

ات المثِانيػػػة اطتاصػػػة بهلتػػػطني، اسػػػعولت عليوػػػا إسػػػ ائيل اضػػػِنعوا ألريػػػي  "دالػػػة األريػػػيهاأنقػػػ ة، كِػػػا أف قتػػػِا كبػػػ ا مػػػ  

 53.الة على ؼتعل  أنواعواـ، اانعقلت إليو رتيع اظتلهات اطتاصة  ؤستات الد1949ئيل"، الذ  أقيم رشتيا يف عاـ إس ا

 درػاه  مػ  كبػ ة ، اغتِوعػة1908 -1906 اطتاصة بػاألعواـ بك، أكـ  القدس قضاء حاكم ات: أريي األرييهام  ىذه 

 الطػابو رلتػطني، ادرػاه  أؿتػاء مػ  ؼتعلػ  غتلػدان  87 ةاجملِوعػ ىػذه ، اهشػِل1917 -1876األعػواـ  بػني مػا النهػوس

 داائػ  مػ  المددػد ظتلهػات كبػ ة غتلػدات . اغتِوعػة 107 اجملِوعػة ىذه احتو  العاسع عش ، الق ف ألاال  األمبلؾ اسجسبلت

 ،داائػ  األمػبلؾ سػجبلت اأقتوػا الوثػائق، آالؼ عشػ ات يف داللوػا احتػو  املهػان، غتلػدان  490 اهشِل أداـ المثِانيني، اضتكم

   54الش عية. احملاكم اسجبلت

المثِػػا  اأقتيعػػو البالػػػة يف دراسػػة هػػاردخ رلتػػطني اضتػػددث، إال أنػػو مل دكػػ  مػػ  اليتػػ  علػػى  األريػػي اعلػػى الػػ غم مػػ  سػػمة 

ااضتاجػػػة إىل البػػػاحثني ااظتػػػؤرلني ال جػػػوع إليػػػو يف كعابػػػاهتم العوثيقيػػػة عػػػ  رلتػػػطني، ادمػػػود ذلػػػك إىل عػػػدـ اإلظتػػػاـ باللػػػػة الوكيػػػة 

امعطلبات الته  م  جود اماؿ ااقت للوصوؿ إليو مػ  ناحيػة ألػ ى، باسػعثناء بمػن  ،االسعمانة بالباحثني األه اؾ م  ناحية

حيػػث صػػب اىعِامػػو لػػبلؿ إجػػازة ههػػ غ  ،55ات مثػػل ػتِػػد عيتػػى صػػاضتيةاألريػػيهالبػػاحثني الػػذد  قػػاموا بدراسػػة علػػى ىػػذه 

تػػػطني، اسػػجبلت درػػػاه  األراضػػي اطتاصػػػة بػػالوط  المػػػ ت، االػػيت كانػػػت ػتهوظػػػة يف علِػػي يف اسػػػعانبوؿ علػػى دراسػػػة طػػابو رل

ابمضػػوا يف مدد دػػة  األريػػي درػػوا، ممظِوػػا ػتهػػوظ يف  28أريػػي  رئاسػػة الػػوزراء يف اسػػعانبوؿ، اكػػاف نصػػيب ألودػػة رلتػػطني 

قػاؼ اأمػبلؾ، ادراسػة هعصػل بتػكاف احملهوظات القدنتػة يف أنقػ ة. اقػد حلػل يف ىػذه الدراسػة ملكيػة أراضػي صػهد،  ػا ريوػا أا 

مددنػػػة صػػػهد، ن حتليػػػل ملكيػػػة أراضػػػي نػػػابل  الوائوػػػا، املكيػػػة أراضػػػي غػػػزة اناحيػػػة ال ملػػػة الػػػيت هعبػػػع لػػػواء غػػػزة آنػػػذاؾ. اىنػػػاؾ 

                                                           

53
 .90-86: 12 ". حوليات القدس، ع. اظتل  الهلتطيين يف األرييهات الصويونية. "2011دزبك، ػتِود. 

54
 .86اظتصدر التابق، ص 

55
 اقضاء ال ملة. عِاف : )د.ف(. سجل أراضي ألودة: صهد، نابل ، غزة،(.1999صاضتية، ػتِد عيتى.) 
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ات المثِانيػػة يف اسػػعانبوؿ، اه رتػػة درػػاه  طػػابو األريػػيهمػػ   56الدراسػػات الػػيت قػػاـ هبػػا ػتِػػد عػػدناف البخيػػت حػػوؿ لػػواء القػػدس

لقدس إىل اللػة الم بية، حبيث قدـ مملومات موِة حػوؿ سػكاف القػدس اػتبلهتػا، اقػ ى ناحيػة القػدس ااطتليػل، اللعثبػت لواء ا

 م  ص ة اظتملومات عِل على مقارنعوا مع أرييهات احملكِة الش عية يف القدس.

 ػوث هعملػق ببلػداهم، ابمضػوم ات، ربمضوم قػاـ بباألرييهاىناؾ عدد م  الباحثني األجانب الذد  عكهوا على دراسة ىذه 

 المثِا  كِصدر لعاردخ البلداف الم بية". األريي " بية مثل ب نارد لود  الذ  كعبهعملق بالبلداف الم اآلل  قاـ بب وث

يف  1974: اىي غتِوعة م  الوثائق اظتعملقػة بعػاردخ القػدس، االػيت اكعشػهت عػاـ أرشيفات الحرم القدسي الشريف -1:3

 -1300الػيت كانػت مػلقػة اموجػورة يف اظتع ػ  اإلسػبلمي يف القػدس منػذ زمػ  بميػد، ادقػدر عػددىا مػا بػني إحدى اطتػزائ  

% مػ  الوثػائق اظتؤرلػة إىل التػنني 80سػنة، اد جػع  250اثيقة اىي همود إىل الهوة اظتِلوكية اهػطي مدة زمنية دتعد  1500

57المش  األل ة م  الق ف الثام  اعتج  .
 

الوثػػائق إىل أهػػا هلقػػي الضػػوء علػػى العػػاردخ اإلسػػبلمي اهػػاردخ القػػدس يف الموػػد اظتِلػػوكي بصػػورة لاصػػة، روػػي  اهمػػود أقتيػػة ىػػذه

غنية باظتملومات العارمتية االقانونية ااالقعصاددة ااإلداردػة، حيػث هضػم م اسػيم سػلطانية هعملػق بػاضتـ  الشػ د ، ام اسػيم ألمػ اء 

ثػػائق قضػػائية كالشػػوادات الػػيت هػػؤدى يف احملػػاكم، اعقػػود إكتػػار ايػػ اء، ااثػػائق اظتِاليػػك، اقػػوائم ه كػػات، اأاراؽ حتػػابات اا 

هعملػػػق باألاقػػػاؼ، ادضػػػاؼ إىل ذلػػػك بمػػػن اظتملومػػػات اظتعملقػػػة بملػػػم الوثػػػائق اإلسػػػبلمية ااألسػػػاليب اظتعملقػػػة بصػػػياغة الوثػػػائق 

اكيهيػػػة هطبيػػػق أحكػػػاـ الشػػػ دمة، اظتخعلهػػػة، امملومػػػات عػػػ  يػػػؤاف اإلدارة ااضتكػػػم اإجػػػ اءات احملػػػاكم االعصاصػػػات القضػػػاة 

 امملومات كث ة ع  اظتدارس ااظتتاجد ااطتوانق االزاادا االثقارة التائدة يف اجملعِع . 

 ونوداؿ بكندا، رقػاموا بعصػود  الوثػائق رتيموػا "مػييل" اقد حظيت ىذه الوثائق بمد اكعشاروا على اىعِاـ باحثني يف جاممة 

لطات اإلسػػبلمية اظتخعصػػة، اعِلػػوا علػػى ه هيبوػػا ادراسػػعوا اه قيِوػػا اه ميِوػػا، اأادعػػوا بمػػد اضتصػػوؿ علػػى إذف لػػاص مػػ  التػػ

                                                           

56
 تة اله قاف للواث اإلسبلمي.مؤس واء القدس الش د . لندف:ل (.2007البخيت، ػتِد عدناف.) 
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 .39صاثائق مقدسية، المتلي،  
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بإلقػاء "مػييل"، انتخة يف اظتع ػ  اإلسػبلمي يف القػدس، كِػا قػاـ دانالػد لعػل األسػعاذ  اممػة "مػييل"نتخة منوا يف جاممة 

هصػود  نتػخ مػ  الوثػائق علػى مػادك اريلم اأصػب ت  ، ا مت1980حبث عنوا يف اظتؤدت  الداي الثالث لعاردخ ببلد الشاـ عػاـ 

 معاحة للباحثني االملِاء لبلطبلع عليوا.

همعػػرب التػػجبلت اظتعملقػػة بػػالطوائ  اظتتػػي ية يف القػػدس مصػػدرا ىامػػا لدراسػػة هػػاردخ القػػدس إىل  :ســجالت الكنــائس -1:4

ة طودلػػة همػػود إىل المصػػ  البيزنطػػي، ادوجػػد جانػػب سػػجبلت احملػػاكم الشػػ عية، اىػػي موجػػودة يف أددػػ ة القػػدس اهػطػػي رػػوة زمنيػػ

منوػػػػا قتػػػػِاف: قتػػػػم دعملػػػػق  باحػػػػث الددانػػػػة اظتتػػػػي ية اطقوسػػػػوا االواهيػػػػل اههاسػػػػ  اإلؾتيػػػػل اغ ىػػػػا، االقتػػػػم الثػػػػا  دعملػػػػق 

. روػي بالمبلقات بني الطوائ  اظتتي ية االتلطة اإلسبلمية اضتاكِة يف الهوات اإلسبلمية اظتخعلهة على مدى أربمة عشػ  ق نػا

حتعػػػػو  علػػػػى كػػػػل مػػػػا دعملػػػػق بقضػػػػادا األرض اظتقدسػػػػة، احقػػػػوؽ سػػػػكاف األمػػػػاك  اظتقدسػػػػة، مػػػػ  سػػػػجبلت معملقػػػػة بالشػػػػؤاف 

 االجعِاعية، اسجبلت ملكية األراضي، ام اسيم اأاام  ار مانات موجوة للطوائ  اظتتي ية. 

بيػػة اال بػػأ  لػػػة ألػػ ى، كِػػا أهػػا علػػى أقتيعوػػا ال اىنػػاؾ الكثػػ  مػػ  ىػػذه الوثػػائق الزالػػت غتوولػػة، امل دػػعم نشػػ ىا ال باللػػػة الم  

هلقػػى اىعِامػػا كاريػػا مػػ  البػػاحثني اإفتػػا هشػػ  بمػػن الدراسػػات إىل أمػػاك  اجودىػػا اهوزعوػػا يف أددػػ ة القػػدس امكعباهتػػا، مثػػل 

االتػ دانية، االػيت  مكعبة البط د كية اليت حتو  عػددا كبػ ا مػ  اظتخطوطػات الػيت كعبػت بإحػدى عشػ ة لػػة أقتوػا الم بيػة االيونانيػة

د جع بمضوا إىل الموػد البيزنطػي . ادوجػد عػدد آلػ  مػ  ىػذه الوثػائق يف مكعبػة ددػ  البلهػني الػذ  دمػ ؼ بػدد  اظتخلػص اددػ  

االر نج يف الشِاؿ الػ ت م  حارة النصارى. كِا دوجد عدد منوا يف مق  البط د كية األرمنية يف ددػ  األرمػ  ادمػود بمضػوا إىل 

 58ي ية األاىل.الق اف اظتت
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اقد أج ى الباحث جورج ىنطلياف دراسة على سجبلت الكنائ  أب ز ريوا األقتية العارمتية لتجبلت الكنػائ  كِصػدر أاي 

 59لدراسة هاردخ رلتطني، ادراسة اصتوانب اإلداردة ااالقعصاددة ااالجعِاعية االثقارية لل قب الزمنية اظتخعلهة.

مثل: غتِوعة مكعبة " االيت همود إىل أر اد أا عائبلت، أدضا " األرييهات المائليةالمثِانية اليت همود للهوة ام  األرييهات 

 600، ادبلع عددىا حواي اطتليلي، مهيت الشارمية يف القدساظتتجد األقصى، اهعشكل م  بقادا ؼتطوطات الشيخ ػتِد 

ر كعب اظتتجد األقصى اليت أنشأىا اجملل  ؼتطوطا، ابقادا دا 360، اعددىا طتالد ؼتطوطة، اغتِوعة الشيخ لليل ا

ؼتطوطا. أما أكرب هلك اجملِوعات ريوجد يف  230، اهضم دد دة. اكذلك غتِوعة اظتكعبة الب1921اإلسبلمي األعلى سنة 

مكعبة اظتكعبة اطتالددة اليت همعرب أكرب غتِوعة عائلية يف المامل، قاـ على هأسيتوا الشيخ راغب أرند  اطتالد ، بػية إنشاء 

، اهضم أعدادا كب ة م  األرييهات اليت همود إىل عائلة اطتالد  1900هضم كنوز عائلة اطتالد ، اقد ارعع ت رشتيا سنة 

بالػة الوكية، بمضوا  36ؼتطوطا باللػة الهارسية، ا 18ؼتطوطا، باإلضارة إىل  1209اظتخطوطات الم بية منوا دبلع غتِوع 

 60يلة، مت ه ميم حواي مائة منوا.يف حالة جيدة األ ى يف حالة س

للضياع إث  األاضاع التياسية ااإلداردة اليت يودهتا رلتطني منذ هادة الهوة األرييهات المائلية  هم ض جزء كب  م اقد 

حني اسعولوا على مقعنيات  1948كِا أف جزءا آل  هم ض للنوب م  قبل الصوادنة لبلؿ ابمد ح ب عاـ   المثِانية،

ظتكعبات المائلية؛ م  ىذه اظتكعبات: مكعبة الشيخ أسمد الشق  ، امكعبة اضتاج راغب نمِاف اطتالد ، امكعبة لمدد م  ا

دراد  مصطهى الدباغ، امكعبة اب اىيم مصطهى الدباغ، امكعبة األددب عجاج نودون، امكعبة لليل بيدس، امكعبة 

سماؼ  النشايي ، امكعبة عائلة جار اهلل يف القدس، لليل التكاكيين، امكعبة اس ق موسى اضتتيين، امكعبة ػتِد ا

 61.األل ى امكعبة أكـ  زعيو، اغ ىا المددد م  اظتكعبات المائلية

                                                           

دراسات يف العاردخ االجعِػاعي أاراؽ عائلية  ".سجبلت الكنائ  كِصدر م  مصادر هاردخ رلتطني(. "2009ىنطلياف، جورج.) 59
 . القدس: مؤستة الدراسات اظتقدسية.1ط اظتماص  لهلتطني. زك دا ػتِد اآل اف)ػت ر(.

60
 .http://www.khalidilibrary.org/nazmijaubeh.htmlوظمً الجعبت، الموقع اإللكخرووً للمكخبت الخالذٌت.   

61
مه القرن السابع حخى القرن الحادي والعشرٌه المٍالدي. دمشق: دار  -(. موسوعت أعالم فلسطٍه2000حمادة، محمذ عمر. )   
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 ات االستعماريةاألرشيف -2

أرييهات همػود للػداؿ االسػعمِاردة ؽتثلػة بتػجبلت مؤستػاهتا الب اق اطيػة، االػيت بػدأ هشػكلوا بشػكل رشتػي مػع نشػأة   -1:2

ـ، هبمعوػػا 1838لربدطانيػػا يف القػػدس عػػاـ  ألارابيػػة يف القػػدس أدػػاـ اضتكػػم المثِػػا ، حيػػث أقيِػػت أاؿ قنصػػليةالقنصػػليات ا

 .  62أظتانيا ار نتا االنِتا اإسبانيا اراسيا ن الوالدات اظتع دة األم دكية

ـ، 1948احػ  عػػاـ  ـ1869اهشػِل أريػيهات ىػذه الهػػوة أدضػا كػل مػا دعملػػق  شػ اع االسػعمِار األظتػا  يف رلتػػطني منػذ 

 63 ا ريوا ملهات غتل  إدارة اظتتعمِ ات، الصوصا متعمِ ات حيها ادارا االقدس.

 األظتانيػة اظتتػعمِ ة ات حاليا يف أريي  "دالة إس ائيل"، مثل أريي  القنصلية األظتانيػة، ااألرييهادعواجد قتم كب  م  ىذه 

 سػنة مػ  هتػجيبلهتا اغتلد،هبػدأ مل  300 عددىا على دزدد اليت لدات،ااجمل اظتلهات م  القدس، الذ  لتو  غتِوعة كب ة يف

امت  إسػ ائيل، مػ  األظتػاف اظتتػعوطنني آلػ  حني ط د ،1951 سنة ح  حيها يف األظتانية بإقامة اظتتعوطنة المِل بدأ حني 1869

.ومأمبلك صودرت األظتاف، الذد  عتؤالء همودضات درع على األظتانية االههاؽ مع اضتكومة
64 

حبيػث نتكػ   ،األريػي  موقػع علػى اإدػداعوا رقِيػا هصػود ىا مت األظتانيػة، القنصػليات ااظتتػعمِ ات أريػيهات ػتعودػات اممظػم

 للباحثني ااظتؤرلني ال جوع إليوا ااالسعهادة منوا.

 

 (5948 -5957) بريطانيأرشيفات االنتداب ال -2:2

هػأث ه علػى  1917الضػوعوا لتػيط ة حكومػة االنعػداب الربدطػا  عػاـ كاف ألروؿ حكم اإلمرباطوردة المثِانية عػ  رلتػطني 

غتِػػػل األحػػػواؿ المامػػػة يف الػػػببلد، رقػػػد أحػػػدثت حكومػػػة االنعػػػداب هػيػػػ ات اهمػػػددبلت ؼتعلهػػػة علػػػى أنظِػػػة اضتكػػػم االقػػػانوف 
                                                           

 .87دزبك، مصدر سبق ذك ه، ص 62
63

 .89صاظتصدر التابق،   
64

 .87اظتصدر التابق، ص 
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كِػا أحػػدثت   ،يف احملػاكم ااسػعخدمت اللػػػة الم بيػة بػدال مػ  الوكيػػة ،االعشػ دع االعجػارة ااألاقػاؼ االضػػ ائب ااألمػبلؾ اغ ىػا

هػيػػ ات ألػػ ى علػػى متػػعوى العشػػكيبلت اإلداردػػة ااظتؤستػػات المامػػة، كػػاليت أحػػدثعوا علػػى نظػػاـ إدارة األاقػػاؼ، حيػػث قػػاـ 

ـ بوضػػػع األاقػػػاؼ كارػػػة حتػػػت إدارة اجمللػػػ  اإلسػػػبلمي الشػػػ عي األعلػػػى، كِػػػا 1921اظتنػػػداب التػػػامي يف كػػػانوف األاؿ عػػػاـ 

إضػػارة إىل همػػددبلت يف غتػػاالت ألػػ ى   ،65مػػ  نهػػ  المػػاـ بػػدال مػػ  نظػػاـ اصتندرمػػة المثِانيػػة هشػػكل نظػػاـ للشػػ طة يف يػػباط

 كث ة ال غتاؿ لذك ىا ىنا. 

ابالعػػػاي رِػػػ  اظتؤكػػػد أفس هبميػػػة رلتػػػطني لػػػئلدارة الربدطانيػػػة يف هلػػػك الهػػػوة االعػيػػػ ات الػػػيت أحػػػدثعوا، كػػػاف عتػػػا أث ىػػػا يف هشػػػكل 

يف اضتقبػػة المثِانيػػة، سػػواء كػػاف ذلػػك علػػى متػػعوى األنظِػػة االقػػوانني اظتعبمػػة، أا علػػى أريػػيهات جددػػدة ختعلػػ  عػػ  مثيلعوػػا 

اظتتػػعوى التياسػػػي االعػػداب  الػػػيت كانػػت هعخػػػذىا حكومػػة االنعػػػداب لعػػػوطني اليوػػود يف رلتػػػطني، امػػا نػػػعج عنوػػا مػػػ  أحػػػداث 

اهتجػ  الهلتػطينيني يف  1947م عػاـ اثورات اإض ابات انشوء قيادات رلتطينية جدددة، اسػعِ ت حػ  إعػبلف قػ ار العقتػي

 .  1948عاـ 

انعيجة لؤلاضاع التياسية يف اظتنطقة االظ اؼ اليت م ت هبػا القضػية الهلتػطينية، رػإف الكثػ  مػ  اثػائق هلػك الهػوة قػد همػ ض 

ة اظتخعلهػػة، للضػػياع االعشػػعت، كِػػا رحػػل قتػػم منوػػا مػػع سػػلطات االنعػػداب ااسػػعق  يف سػػجل الوثػػائق المامػػة للػػوزارات الربدطانيػػ

 66إضارة إىل اسعيبلء الصوادنة على قتم منوا اإدداعوا يف أريي  الدالة ااظتكعبات اإلس ائيلية.

ات الػػيت ه كعوػػا إدارة االنعػػداب بػػني ملهػػات ااثػػائق همػػود إىل ؼتعلػػ  الػػداائ  اضتكوميػػة، املهػػات هابمػػة ل ئاسػػة األريػػيهاهعنػػوع 

 رة اظتتعمِ ات، املهات أل ى ؼتعلهة مثل: الوزراء الربدطانية، اازارة اطتارجية، اازا

 القضػائي، اظتتعشػار القضػاء، غتلػ  المػاـ؛ اظتػدعي ملهػات ؛الػداائ  اضتكوميػة سػك ه   اظتنػداب التػامي، ملهػات ملهػات

 االعشػػيل؛ مِػلال دائػ ة المامػة، األيػػاؿ دائ ة اعتج ة؛ الص ة، دائ ة دائ ة االصناعة؛ العجارة دائ ة ؛دائ ة الزراعة الماـ؛ احملاسب
                                                           

65
 ؤستػػة. عِػػاف: م1. طارلتػػطني األردف يػػ قي عػ  ب دطانيػػة اهقػػارد  اثػػائق(. 2000ػتارظػػة، ػتِػد عبػػد الكػػ ل اسػػميد اطتواجػة. ) 

  االعوزدع. للنش  زتادة
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  .6ص . القدس،1948-1918اجملِوعة األاىل  -طينيةق الهلتلزانة الوثائ(. 1981رتمية الدراسات الم بية. ) 
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 القضػائية؛ الػدائ ة اضتتػابات؛ م اقبػة دائػ ة المامػة؛ الشػ طة؛ ال قابػة الػدلل؛ ضػ دبة إدارة الدعائيػة؛ ااإلذاعة؛ الػدائ ة البث سلطة

 اصتليػل؛ حػاكم لػواء غػزة؛ لػواء حػاكم حيهػا؛ لواء حاكم القدس؛ لواء حاكم األراضي؛ اهتودة دائ ة هتجيل اصتِميات؛ متجل

 دائػ ة التػام ة؛ لػواء حػاكم االربؽ؛ الربدد سلطة الب ث الملِي؛ غتل  الماـ؛ اظت اقب القطارات ااظتوان ؛ إدارة ارا؛د لواء حاكم

 الطػ اف سػلطة االنعػداب؛ حكومػة مصػ ، منشػورات يف االنعػداب منػداب مكعػب اظتتػاعدات االجعِاعيػة؛ دائػ ة اصتِػارؾ؛

67اظتد .
 

 رييهات االنعداب الربدطا ، اأادععوا يف أريي  "دالة إس ائيل".اقد اسعولت إس ائيل على قتم كب  م  أ

   :مواد ووثائق فلسطينية - 3

اىػػي مػػواد رتمػػت منػػذ هادػػة الموػػد المثِػػا  مػػ ارا بهػػوة االنعػػداب الربدطػػا ، اهشػػعِل ىػػذه الوثػػائق يف ممظِوػػا علػػى بيانػػات 

ألراضػي، اه كػات يخصػية لقػادة سياسػيني، أا ؼتلهػات جملِوعات اهنظيِات سياسية، اكعب دراسية، ص  ، اثائق ملكيػة ا

ات األريػػػيهظتكعبػػػات أا مكاهػػػب يخصػػػيات رلتػػػطينية بػػػارزة. اقػػػد اسػػػعوىل الصػػػوادنة علػػػى ممظػػػم ىػػػذه اظتػػػواد، اأادعوىػػػا يف 

يف الصػويو ، علػى أقتيػة ىػذه الوثػائق  األريػي اقد أكد كبوا اظتعخصص بدراسة  68"ؽتعلكات مواكة". اإلس ائيلية حتت اسم

دراسة اجملعِع الهلتطيين بأبماده اظتخعلهة، إال أف ىذه الوثائق مل هنل حظوا م  العدقيق االه ص، ذلػك أنػو مت الػع هظ عليوػا 

ـ، بمػػػػد أف كانػػػػت قػػػػد رع ػػػػت يف رػػػػوة 2000اإغبلقوػػػػا أمػػػػاـ البػػػػاحثني بمػػػػد انػػػػدالع االنعهاضػػػػة الثانيػػػػة يف هادػػػػة أدلػػػػوؿ عػػػػاـ 

ات األريػػيهه اظتػػواد اثػػائق هابمػػة للِؤستػات العاليػػة حتػػب مػػا أارده كبوػا يف دراسػػعو عػػ  رػػوة أاسػػلو(. اهضػػم ىػذ) العتػمينات

69اإلس ائيلية: 
 

                                                           

67
 .89دزبك، مصدر سبق ذك ه، ص 

 مؤستػػػػة". أاراؽ عائليػػػػة. القػػػػدس: اظتػػػػواد االوثػػػػائق اظتعملقػػػػة بالهلتػػػػطينيني يف األريػػػػيهات اإلسػػػػ ائيلية(."2009، مصػػػػطهى. )كبوػػػػا   68
 .64ص الدراسات اظتقدسية، القدس،

69
 .65التابق، ص نه  اظتصدر 
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(، اىػي هضػم كارػة ملهػات ىيلػة الوقػ  1948-1922بيانات اهقارد  انش ات اجملل  الش عي اإلسبلمي األعلى ) -

 .1937-1922ضتتيين م  العابمة للِجل  ااظت اسبلت الشخصية ل ئي  اجملل  اظتهيت ػتِد أمني ا

(،  ػػا يف ذلػػك الوثػػائق ااظت اسػػبلت الشخصػػية ظتوسػػى كػػاظم اضتتػػيين 1934-1920) اثػػائق اللجنػػة العنهيذدػػة الم بيػػة -

 انوابو دمقوب ر اج اعِ  الصاحل الربغوثي التك ه  اللجنة رتاؿ اضتتيين.

 ااثائق معه قة م  سنوات معأل ة أكث . 1937-1936اثائق اللجنة الم بية المليا: م  الهوة الواقمة بني  -

، اضتزب الم ت الهلتطيين )حزب اضتتينيني(، حزب الدراع الػوطين االسعقبلؿاثائق األحزاب الهلتطينية أمثاؿ حزب  -

 )حزب النشاييبيني( احزب اإلصبلح.

 .  1948 – 1947اثائق اعتيلة الم بية المليا م  األعواـ  -

ئق الهلتطينية يف رتمية الدراسػات الم بيػة يف القػدس، االػيت عِلػت علػى صػيانعوا اهصػنيهوا لعكػوف ادعور  عدد م  اظتواد االوثا

يف معنااؿ دد الباحثني، ام  اصتدد  بالذك  أف غتِوعة م  األاراؽ ال شتية للجنػة الم بيػة المليػا االلجػاف القوميػة، ابيانػات الثػورة 

   70 ن وا أقتية إضارية.معور ة ىناؾ بنتخوا األصلية، ؽتا نت الهلتطينية

 ام  ىذه الوثائق اليت هضِنوا أريي  رتمية الدراسات الم بية يف القدس:

 بيانات اهقارد  صادرة ع  أحزاب اىيلات اقيادات رلتطينية. -

للع قيػػق يف قضػػية الػػرباؽ  1930يت قػػدمت للػػببلد يف أدػػار سػػنة مػػذك ات ايػػوادات اهقػػارد  ررمػػت للجنػػة الداليػػة الػػ -

 اللجاف الع قيق الربدطانية. ،صبة األممبأم  م  ع

                                                           

 لزانػػػة" عنػػػواف حتػػػت ،1981 عػػػاـ( الشػػػ ؽ بيػػػت) القػػػدس يف الم بيػػػة الدراسػػػات رتميػػػة نشػػػ هتا دراسػػػة يف األريػػػيهات ىػػػذه ذكػػػ  ارد 70
 اثيقػة، 600 عػددىا دبلػع االػيت االنعػداب، رػوة عػ  األصػلية بنتػخوا الشػ ؽ بيػت رتموػا الػيت الوثائق غتِوعة اىي الهلتطينية، الوثائق
 غطػػت ألهػػا الدراسػػة بأريػػيهات ىػػذه اسعشػػود اإفتػػا اجملِوعػػات، ىػػذه علػػى هقعصػػ  االنعػػداب رػػوة ريػػيهاتأ أف بالضػػ ارة دمػػين ال اىػػذا
 رلتطني. يف الربدطا  االنعداب عود م  اظتخعلهة الهوات هق دبا
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هقارد  ايوادات امواق  قدمت للجنة اظتلكية الربدطانية الػيت قػدمت للع قيػق يف أسػباب الثػورة لػبلؿ النصػ  األاؿ  -

، احتِل ىذه العقارد  مملومات ىامة ريِا دعملق بالشػ كات الصػناعية االػػ ؼ العجاردػة ااظتػوان  االلجػاف 1937م  سنة 

ة ااعتيلػػات الشػػمبية ااظتػػدارس اغ ىػػا، ؽتػػا كتملوػػا مصػػدرا ىامػػا لدراسػػة هػػاردخ رلتػػطني يف عوػػد االنعػػداب لػػي  مػػ  القوميػػ

ااالععػداءات الصػويونية،  النعػداباالناحية التياسية رقط يف هقدد  األض ار اليت ضتقت بالشمب الهلتطيين ج اء سياسة 

 بل م  الناحية االقعصاددة ااالجعِاعية أدضا.

جنػػة الم بيػػة المليػػا للزعِػػاء ااظتلػػوؾ المػػ ب اإىل لاراؽ ال شتيػػة للجنػػة الم بيػػة المليػػا: االػػيت هشػػِل م اسػػبلت اب قيػػات الاأل -

اظتنظِػػػات ااعتيلػػػات اظتخعلهػػػػة يف المػػػامل اإلسػػػػبلمي اعلػػػى اظتتػػػػعوى الػػػداي. إضػػػػارة إىل الوكيػػػب العنظيِػػػػي للجنػػػة المليػػػػا 

جػػػػاف القوميػػػػة ااعتيلػػػػات امماصتعوػػػػا للشػػػػؤاف المامػػػػة ااطتاصػػػػة لؤلىػػػػاي أثنػػػػاء رػػػػوة االقضػػػػادا الػػػػيت ااجوعوػػػػا يف عبلقعوػػػػا بالل

 اإلض اب يف نواحي امدف رلتطينية ؼتعلهة.

 كِا جاءت على لتاف قادهتا. 1939-1936ض اب اح  هادة ثورة بيانات الثورة الهلتطينية يف روة اإل -

، 1939 -1936النعػػداب لػػبلؿ التػػنوات يف حكومػػة ا الببلغػػات ال شتيػػة الصػػادرة عػػ  مكعػػب مػػأمور اظتطبوعػػات -

 ببلغات. 110االيت دبلع عددىا 

سجبلت اػتاض  اجعِاعات اللجنػة الدائِػة للعجػارة االصػناعة االلجنػة اله عيػة اظتنبثقػة عنوػا، احتػو  ىػذه التػجبلت  -

يف رلتػطني، االػيت ىيػأت ريِػا  مملومات ىامة حوؿ سياسة االنعػداب االقعصػاددة يف غتػاالت العجػارة اطتارجيػة ااصتِػارؾ

 بمد الظ اؼ لنِو اظتنشآت االوكاالت العجاردة الصويونية، اهدم  الصناعة الوطنية الهلتطينية.

 وجػػػػب هوصػػػػيات الكعػػػػاب األبػػػػين لتػػػػنة  1940سػػػػجبلت "صتنػػػػة الع قيػػػػق بانعقػػػػاؿ األراضػػػػي"اليت هشػػػػكلت سػػػػنة  -

ر اليووددػة(، اذلػك يف غتػاؿ االسػع واذ علػى األراضػي يف يػ كة االسػعمِا)لب ث نشػاط الكػ ف كيِػت االبيكػا  1939

 أجزاء م  اصتليل امنطقة غزة( . )اظتنطقعني أ ا ب 
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عػػ ائن األىػػاي، امػػذك ات بمػػن احملػػامني المػػ ب، ابمػػن قػػ ارات ػتكِػػة صػػلح بيتػػاف، ام اسػػبلت، اداائػػ  هتػػودة  -

 ألراضي يف هلك الهوةاألراضي يف حيها اعكا االناص ة اطربدا ابيتاف اغزة، حوؿ قضية ا

لبلؿ النص  الثػا  مػ   ببلغات رشتية صادرة ع  مكعب مأمور اظتطبوعات يف حكومة االنعداب بشكل دومي هق دبا -

. اهعضػػِ  ىػػذه الببلغػػات مملومػػات ىامػػة حػػوؿ ملػػات المِليػػات الػػيت يػػنوا الثػػوار يف 1937اأاائػػل سػػنة  1936سػػنة 

 نشآت االنعداب اقواهو.هلك الهوة ضد اظتتعمِ ات الصويونية ام

 ااظتكعبات المامة، امكاهب احملاماة االص   االنواد . اىناؾ غتِوعات أل ى م  سجبلت البلددات، ااجملال  الق ادة،

 

 أرشيفات فلسطين: تواجدىا وأماكن توزعها

 دالل رلتطني: هعوزع أرييهات رلتطني يف عدة مؤستات منوا:

دس الشػػ عية، ػتكِػػة اطتليػػل الشػػ عية، ػتكِػػة عكػػا الشػػ عية، ػتكِػػة دارػػا، : اهشػػِل ػتكِػػة القػػالمحــاكم الشــرعية -

حتػعهظ غالبيػة ىػذه ا  71ػتكِة نابل ، ػتكِة حيها، ػتكِة طربدا، ػتكِة الناصػ ة، ػتكِػة صػهد، ػتكِػة غػزة الشػ عية.

(، مثػػل 1918-1914)احملػاكم بتػجبلهتا، باسػعثناء بمضػوا الػيت رقػدت سػجبلهتا بالكامػل إبػاف اضتػ ب الماظتيػة األاىل 

 72ػتكِة غزة الش عية، اػتكِة طربدا، اػتكِة صهد.

االػيت دػعم االحعهػاظ هبػا  اهمد سجبلت احملكِة الش عية الواقمة يف يارع صبلح الدد  يف القػدس، ىػي األقػدـ يف بػبلد الشػاـ،

، اىػػذه 1983يف سػػنة يف صػػناددق مػلقػػة يف مبػػمل قتػػم إحيػػاء الػػواث يف أبػػو ددػػ  قػػ ب القػػدس، حيػػث نقلػػت إليوػػا  حاليػػا

ااظتخطوطػػات يف جاممػػة  التػػجبلت حتهػػظ حاليػػان علػػى ىيلػػة ميكػػ اريلم، احتهػػظ نتػػخ مػػ  ىػػذه األرػػبلـ أدضػػان يف م كػػز الوثػػائق

                                                           

 ػتبي ، مصدر سبق ذك ه. 71
72

 نه  اظتصدر التابق. 
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، امكعبػػػة 73جاممػػػةحيهامكعبػػػة جاممػػػة النجػػػاح يف نػػػابل ، ا مكعبػػػة القػػػدس. احتهػػػظ غتِوعػػػات إضػػػارية مػػػ  ىػػػذه األرػػػبلـ يف 

 .اصتاممة األردنية

: حيػػث أف لكػػل مددنػػة مػػ  مػػدف رلتػػطني مدد دػػة أاقػػاؼ هابمػػة عتػػا، احتػػو  ر األوقــاف فــي فلســطينأرشــيف دوائــ -

سجبلت اممامبلت رشتية هممل باظتتائل الوقهية، م  أراض امتػاجد امػوظهني، اكػل مػا دعملػق هبػذه الػداائ  مػ  ملهػات 

74احتابات لاصة هبا.
 

 ف المشػ د ، احتددػدا ه اظتؤستػة إىل ال بػع األلػ  مػ  القػه جع نشأة ىػذ :مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية -

األراقػة الشػِالية مػ  اظتتػجد  يف ، حني بدأت رك ة اظتش اع بالب ث ع  الوثائق ااظتخطوطات اظتوجػودة1982يف سنة 

يػا يف صػنهت اظتؤستػة كِدد دػة عامػة هابمػة إىل ازارة األاقػاؼ االشػؤاف الددنيػة. امق ىػا حال 1996األقصى، ايف أدلػوؿ 

أبػػو ددػػ ، اهضػػم عػػدة أقتػػاـ امػػدد دات، مدد دػػة الوثػػائق المثِانيػػة امدد دػػة الوثػػائق الم بيػػة، امدد دػػة التػػجبلت امدد دػػة 

اظتكعبة ااظتخطوطات، ادوجد يف ىذه اظتؤستة قتم لوميم الوثائق ااظتخطوطػات، اىػو القتػم الوحيػد يف التػلطة الوطنيػة 

 للعصػػػود خطوطػػػات االتػػػجبلت، كِػػػا دوجػػػد يف اظتؤستػػػة قتػػػم لؤلحبػػػاث، اقتػػػم الهلتػػػطينية اطتػػػاص بومػػػيم الوثػػػائق ااظت

75ال قِي االورقي.
 

ـ يف أعقػاب هأسػي  اجمللػ  اإلسػبلمي األعلػى 1922: اقد ارعع ػت ىػذه اظتكعبػة يف سػنة مكتبة المسجد األقصى -

قلػػػت بمػػػػد ذلػػػك إىل اظتع ػػػػ  يف القبػػػة الن ودػػػة، انقلػػػػت ريِػػػا بمػػػد إىل اظتدرسػػػػة األسػػػم ددة مشػػػاي اظتتػػػػجد األقصػػػى، ان

اإلسبلمي، ن نقلت يف الهوة األلػ ة إىل اظتدرسػة األيػ رية مق ىػا اضتػاي، كِػا دوجػد ريوػا حػواي أربمػة عشػ  ألػ  غتلػد، 

نقلت إليوا م  اظتع   مكعبة الشيخ لليل اطتالد  امكعبػة الشػيخ ػتِػد اطتليلػي. اباإلضػارة إىل الكعػب ااظتخطوطػات 
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اهعبػػػع حاليػػػا دائػػػ ة  76األقصػػػى عػػػددان كبػػػ ان مػػػ  الكعػػػب الوكيػػػة اكػػػذلك عػػػددان مػػػ  اصت ائػػػد ااجملػػػبلت،الم بيػػػة هضػػػم مكعبػػػة 

 األاقاؼ األردنية. 

ايف دراسة غتاف ػتبي  ع  مصادر الوثائق يف رلتطني، أيار إىل األماك  ااظت اكز اليت حتعو  على أريػيهات رلتػطني اذكػ  

 منوا:

ات األريػيهل مددنػة مػ  مػدف رلتػطني عتػا أريػي  ؼتػعص هبػا، رغػم كػوف ىػذه رك :أرشيفات البلديات في فلسطين -

رملػى سػػبيل اظتثػاؿ ال اضتصػػ  أريػي  بلددػػة نػػابل   ،جػاءت معػػأل ة بمػن الوقػػت، إال أهػا حتػػعهظ بقػدر مػػ  ىػذه الوثػػائق

هأسػػ  يف المػػاـ  ة،مكعبػػة بلددػػة نػػابل  المامػػ األريػػي لتػػعهظ  جِوعػػة ال بػػأس هبػػا مػػ  الوثػػائق االتػػجبلت، ادعبػػع ىػػذا 

بػ ض حهظ اثائق اه اث بلددة نابل  اأدة اثائق أل ى هعملق بهلتطني، ادضم اظت كز اثائق بلددػة نػابل  مػ   ،1986

أقتوػػػا مػػػ  البلددػػػة  ،روػػػي معمػػػددة ،أمػػػا بالنتػػػبة ظتصػػػادر ىػػػذه الوثػػػائق.(اضتكػػػم األرد  هادػػػة – 1892الهػػػوة المثِانيػػػة )

 ،، اىػػي اثػػائق هعملػػق بهلتػػطني، اكػػذلك قتػػم مػػ  اثػػائق األاقػػاؼ اإلسػػبلمية1948ـ نهتػػوا امػػ  اثػػائق رلتػػطني المػػا

 . ، االيت عتا ارهباط مباي   دد دة أاقاؼ القدس1948للماـ 

أما اثائق البلددة ركِا ىو مملـو بأف البلددة ام  لبلؿ هقدنتوا للخدمات اظتنوطػة هبػا جتػاه التػكاف، رِػ  الطبيمػي أف هكػوف 

 الوثػائق الػيت عتػا عبلقػة بأعِػاؿ البلددػة انشػاطوا ااظتعملػق بػال لص ااإلكتػارات، اسػ  إعِاعتػا األلػ ى ػتهوظػات أريػيهوا مػ 

كِػػػا دوجػػػد ضػػػِ  أريػػػيهوا اثػػػائق هعملػػػق بالنػػػازحني الهلتػػػطينيني، ااثػػػائق هعملػػػق بػػػالزلزاؿ الػػػذ  هم ضػػػت لػػػو مددنػػػة نػػػابل  .

 .1927ارلتطني يف الماـ 

ت اجمللػػػ  البلػػػد  مػػػ  المػػػاـ م أريػػػي  منوػػػا حاليػػػا عػػػدد مػػػ  سػػػجبلت قػػػ ارا: ادوجػػػد يف قتػػػســـجالت بلديـــة البيـــرة -

احػػ   1986اجملػػال  البلددػػة منػػذ المػػاـ  ، اقامػػت البلددػػة مػػؤل ا بإعػػادة طباعػػة قػػ ارات1967احػػ  حزدػػ اف  1958

 (.2009(  الماـ

                                                           

76
 .375ص  ،مماىد الملم يف بيت اظتقدس ،المتليس  



37 
 

ــة فــي القــدس - ــة الدراســات العربي بيػػت الشػػ ؽ، ، اىػػي مؤستػػة رلتػػطينية متػػعقلة، م كزىػػا القػػدس :أرشــيف جمعي

حتعػػو  علػػى عػػدة أقتػػاـ، أقتوػػا قتػػم الوثػػائق، االػػذ  دمِػػل علػػى رتػػع الوثػػائق الهلتػػطينية  ،1980هأستػػت يف المػػاـ 

الصػػػػادرة علػػػػى أرض رلتػػػػطني منػػػػذ أاالػػػػ  القػػػػ ف العاسػػػػع عشػػػػ ، ن م احػػػػل االنعػػػػداب الربدطػػػػا  ااضتكػػػػم األرد ، ارػػػػوة 

ألػ   150ألػ  اثيقػة ارقيػة أصػل، اأكثػ  مػ   50ِميػة مػا دقػ ب مػ  االحعبلؿ اإلس ائيلي ح  اآلف، ادوجد لػدى اصت

 ائلػة اضتتػينية اأاراؽ موسػى الملِػي، ااثػائقصورة اثيقػة مصػورة علػى اظتيكػ اري ، أىػم ىػذه الوثػائق أاراؽ ألرػ اد مػ  الم

االنعهاضػة الهلتػطينية همود للمود األرد ، األ ى همػود للهػوة اضتاليػة حتػت االحػعبلؿ اإلسػ ائيلي، امنوػا لصوصنػا اثػائق 

، يف ظػل زتلعوػا علػى اظتؤستػات 2003بػإغبلؽ بيػت الشػ ؽ منػذ المػاـ اقػد قامػت قػوات االحػعبلؿ اإلسػ ائيلية . األاىل

 .يف القدس الهلتطينية

 أرشيف البطريركية في القدس -       

ـــان الصـــهيوني: -        اأريػػػي   ،الػػػدراع يف هػػػل أبيػػػب ؽتثلػػػة يف أريػػػي  الدالػػػة يف القػػػدس، اأريػػػي  ازارة أرشـــيفات الكي

كِػػا حتعػو  علػى الوثػػائق االعقػارد  الػيت كانػػت   ،اعتاجانػاه، اغ ىػا، االػيت نقػػل إليوػا الكثػ  مػػ  اثػائق رلتػطني، بمػػد قيػاـ الدالػة

 . همدىا القنصليات ااظتندابات األجنبية يف القدس ارلتطني

 . ه الوثائق االتجبلت قبل غ ىاااليت هنبوت إىل ىذ :أرشيفات الجامعات اإلسرائيلية -       

. ادضػػم اثػػائق لاصػػة بالقػػدس ااظتتػػجد  أرشــيف مؤسســة األقصــى إلعمــار المقدســات اإلســالمية فــي أم الفحــم   -      

الهلتػػطينية  األراضػػيااظتؤستػػة همكػػ  علػػى متػػح يػػامل لكػػل  2000 ااظتتػػي ية، رِنػػذ المػػاـ اإلسػػبلمية ااألاقػػاؼ األقصػػى

امصػادرة  ،اظتؤستػة اظتػذكورة إغػبلؽلقػد مت  . هبدؼ رتع كػل اظتملومػات عػ  كػل اظتقدسػات يف رلتػطني ،جنوهبا إىلم  مشاعتا 

احاليػػا ال زالػػت  ،مت مػػداقتعوا مػػ  قبػػل الشػػ طة اإلسػػ ائيلية أفبمػػد  ،اغػػ  ذلػػك ،اأرػػبلـمقعنياهتػػا مػػ  اثػػائق اؼتططػػات اهقػػارد  

 . مػلقة
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، قتػِا كبػ ا مػ  اثػائق ػتكِػة عكػا الشػ عية، األريػي اليت لتعودوػا ىػذا : ام  ضِ  الوثائق أرشيف الجامعة العبرية -     

االيت ألذهتا اصتاممة المربدة يف القدس حبجة هصػود ىا ابمػد االنعوػاء مػ  هصػود ىا دػعم إعادهتػا ثانيػة للِ كِػة، إال أف ذلػك مل 

 دعم.

 .الربدطا  االنعداب روة يف غزة أاقاؼ دائ ة هضم اثائق غتِوعة على احتعو  :غزة في العمري المسجد مكتبة -

 الشػِاؿ أاقػاؼ دائػ ة اثػائق مػ  صػور غتِوعػة ادضػم اصتاممػة، ادعبػع :بنابلس الوطنية النجاح جامعة في الوثائق مركز -

 يف اظتواليػد سػجبلت أريػي  إىل باإلضػارة رلتػطني، يف للموػد الربدطػا  ه جػع االػيت (... نػابل  طربدػا، حيهػا، ،صػهد )عكػا،

 . أل ى اغتِوعات 1919عاـ  منذ الشِاؿ ػتارظات

 

 الفلسطيني في جامعة بيرزيت. األرشيف -

 زيت.ر بي جامعة أبحاث مركز -

 . الخليل جامعة مكتبة -

 الخليل. بلدية أرشيف -

اظتعملقػػػػة  الكنػػػد  األريػػػي الددػػػو نتػػػػخ مصػػػورة عػػػ  اثػػػػائق عثِانيػػػة األػػػ ى مػػػػ  الـــوطني الفلســــطيني:  األرشـــيف -

 .بهلتطني

 اجملػال  قػ ارات التػجبلت اهضػم ىػذه ،1912 مػ  البلددػة سػجبلت هبػدأ :اهلل رام بلديـة فـي الثقافيـة الشـؤون قسم -

 للِددنة. البلددة اظتعملقة بالشؤاف األل ى االتجبلت اظتلهات م  اعش ات البلددة

 ات الهلتطينية يف المامل الم ت:األرييهأماك  اجود   
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ية عتػػذه األريػيهت اطتاصػة بهلتػطني يف المػػامل المػ ت، لػذا راظتملومػات اظتعػور ة عػ  اظتصػادر ااألريػيهبػدأ االىعِػاـ معػأل ا  ِػع 

اجملِوعػػات قليلػػة انػػادرة، الكػػ  مػػ  اظتهػػوض أهػػا حتعػػو  علػػى أريػػيهات هعملػػق بعػػاردخ رلتػػطني يف رػػوة االنعػػداب، اقػػد نشػػ ت 

ااظتؤستػػػات يف المػػػامل المػػػ ت الػػػيت حتعػػػو  علػػػى مثػػػل هلػػػك الدراسػػػة الػػػيت أج هتػػػا رتميػػػة الدراسػػػات الم بيػػػة أشتػػػاء بمػػػن اظت اكػػػز 

 77اجملِوعات، اأاردت بمن اظتملومات حوعتا، امنوا:

، احتػعهظ  جِوعػة كبػ ة مػ  أاراؽ اضتػاج أمػني 1963يف ب ات: االيت هأستت سنة  مؤستة الدراسات الهلتطينية -

 اضتتيين، اريوا أريي  ص هي، امكعبة عامة األ ى للوثائق.

، اىػػو دضػػم أكػػرب غتِوعػػة لددػػو مػػ  الوثػػائق اطتاصػػة 1965 يف بػػ ات: االػػذ  هأسػػ  سػػنة كػػز األحبػػاث الهلتػػطيينم   -

عػػػػ  القضػػػػية  آالؼ كعػػػاب انشػػػػ ة داردػػػػة 10، اريػػػو مكعبػػػػة عامػػػػة حتعػػػػو  علػػػػى 1948بهلتػػػطني االػػػػيت همػػػػود إىل عػػػػاـ 

هنشػػ  يف إسػػ ائيل، امكعبػػة اثػػائق هشػػعِل علػػى الهلتػػطينية باللػػػات ال ئيتػػية، اريػػو مكعبػػة عربدػػة للكعػػب االػػداردات الػػيت 

الهلتػػػػطينية، اكػػػػذلك أريػػػػي  صػػػػ هي للعوثيػػػػق. اقػػػػد قامػػػػت القػػػػوات  األاراؽ ال شتيػػػػة صتِيػػػػع العنظيِػػػػات االشخصػػػػيات

 .1982اإلس ائيلية باالسعيبلء على مقعنيات اظت كز يف اجعياح ب ات عاـ 

 مؤستة الدراسات الم بية يف القاى ة. -

 لعابع للجاممة الم بية يف القاى ة.ا األريي قتم  -

 .األريي ، التعو  على مكعبة اقتم لاص ب1977رد : الذ  هأس  يف لندف سنةاظتع   الوطين األ -

 78ات اليت هعملق بهلتطني يف م اكز امؤستات ؼتعلهة يف األردف مثل:األرييهاهوكز أدضا بمن 
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ألردنيػػة: االػػذ  دشػػ ؼ عليػػو ػتِػػد عػػدناف البخيػػت، الػػذ  أاىل م كػػز العوثيػػق ااظتخطوطػػات االنشػػ  العػػابع للجاممػػة ا -

ػتعودػػات احملػػاكم  صتِيػػعاىعِامػػا لاصػػا بوثػػائق بػػبلد الشػػاـ، التعػػو  اظت كػػز علػػى نتػػخ مصػػورة بواسػػطة جوػػاز اظتيكػػ اريلم 

 الش عية اداائ  األاقاؼ يف رلتطني العارمتية.

علػػػى اثػػػائق اسػػػجبلت ختػػػص اظتؤستػػػات  األريػػػي   ىػػػذا أريػػػي  ازارة األاقػػػاؼ االشػػػؤاف الددنيػػػة األردنيػػػة: لتعػػػو  -

الػادػػة  1950االػػداائ  الػػيت كانػػت هقػػع ضػػِ  متػػؤاليعوا أثنػػاء هبميػػة الضػػهة الػ بيػػة للِِلكػػة األردنيػػة اعتامشيػػة، منػػذ عػػاـ 

 .1988رك االرهباط عاـ 

 بهلتطني االقدس. اصةاطتأريي  دائ ة الطابو ااألراضي يف عِاف، االذ  نقل إليو المددد م  ملهات األراضي  -

 أماك  اجود أرييهات لاصة بهلتطني يف المامل:

م كػزا رئيتػيا لتعػو  علػى غتِوعػات أاراؽ اسػجبلت  12: حيػث دوجػد ريوػا أكثػ  مػ  79الوالدات اظتع دة األم دكيػة -

ؿ رػػػوة لاصػػػة ارشتيػػػة هعملػػػق بالنشػػػاط الصػػػويو  اهقػػػارد  اللجػػػاف ااظتنظِػػػات األم دكيػػػة الػػػيت نشػػػطت يف رلتػػػطني لػػػبل

االنعداب. اأىم ىذه اظت اكز، م كز هنتيق نتخ اظتخطوطات األجنبية يف الوالدات اظتع ػدة، العػابع لقتػم اظتخطوطػات يف 

 مكعبة الكونػ س بواينط .

علػػى اثػػائق ألػػذت مػػ  ملهػػات ازارة اطتارجيػػة األم دكيػػة اظتعملقػػة  80الػػوطين للوالدػػات اظتع ػػدة األم دكيػػة األريػػي كِػػا لتعػػو  

رلتػػطني الدالليػػة، اىػػذه الوثػػائق عبػػارة عػػ  م اسػػبلت دتػػت بػػني ازارة اطتارجيػػة األم دكيػػة ابػػني اظتتػػؤالني يف سػػهارات  بشػػؤاف

إىل عػػدد مػػ  الوثػػائق الػػيت همػػرب عػػ  اجوػػات نظػػ  غػػ  رشتيػػة، اىػػي  باإلضػػارةالوالدػػات اظتع ػػدة اقنصػػلياهتا اظتمعِػػدة يف اطتػػارج، 

 األم دكية ارد الوزارة عليوم.شتيني إىل ازارة اطتارجية  ر اظتكاهبات اطتاصة اليت قدموا أر اد غ 

                                                           

79
 .12ص لم بية، مصدر سبق ذك ه، رتمية الدراسات ا 

80
 .8ص، دار اظت دخ (. م  اثائق هاردخ رلتطني اظتماص . ال داض:1987أبو علية، عبد الهعاح حت .) 
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باظت اسػبلت االعقػارد   األريػي أريي  ازارة اطتارجية الربدطانية، اأريي  اظتتعمِ ات الربدطانية، حيث لتعهظ يف ىذا  -

 ا للِنػػداب الػػيت ختػػص رلتػػطني، نظػػ ا لوقػػوع رلتػػطني ضػػِ  منػػاطق نهػػوذ االنعػػداب الربدطػػا ، احبكػػم كػػوف القػػدس مقػػ

ية اظتوجودة يف اظت اكػز ااظتكعبػات ااظتؤستػات الربدطانيػة أىػم م جػع لدراسػة هػاردخ األرييهلذا همعرب اجملِوعات  81التامي.

اأىػم ىػذه اظت اكػز: مكعػب التػجبلت المامػة يف لنػدف، حيػث لتعػو  علػى غتِوعػة ضػخِة 82رلتطني يف روة االنعػداب،

 شخصيات الربدطانية اليت كاف لمِلوا عبلقة باالنعداب الربدطا  على رلتطني.م  الوثائق امنوا اثائق لاصة لبمن ال

كِػا دوجػػد يف ب دطانيػػا أكثػػ  مػ  ملػػة مكعبػػة جامميػػة امع ػ  امكاهػػب عامػػة للتػػجبلت االوثػائق الػػيت حتعػػو  علػػى غتِوعػػات 

 83ىامة م  األاراؽ اطتاصة بأيخاص ؽت  كانت عتم عبلقة بعاردخ االنعداب على رلتطني.

 الوطين الكند : الذ  دضم ملهات اسجبلت رلتطينية. األريي  -

 84المثِا  يف ه كيا: االذ  دعوزع يف م اكز ؼتعلهة اىي: األريي  -

أريي  رئاسة الوزراء يف اسعانبوؿ، الذ  لقي اىعِاما لاصا، حيث اضع حتت اإلي اؼ اظتباي  ل ئاسػة الػوزراء، اىػو  -

ؤاف اظتوِة أا ما دم ؼ  وِة درػو لػ  ، الػدراه  اظتاليػة الاصػة مػا دمػ ؼ بػدراه  حت دػ  دضم اجملِوعات العالية: دراه  الش

 مليوف اثيقة. 40األراضي، اغتِوعة اثائق معه قة دبلع عددىا 

أريػػي  طوبقػػات سػػ ا  يف اسػػعانبوؿ: اريػػو دوجػػد أريػػي  الػػببلط التػػلطا  ام اسػػبلت التػػبلطني ااثػػائق كثػػ ة هعملػػق  -

اأسػػ هو االشػػؤاف اظتاليػػة للدالة.مدد دػػة الطػػابو ااظتتػػاحة يف أنقػػ ة: اريوػػا سػػجبلت األراضػػي اجػػزء مػػ  بنهقػػات التػػلطاف 

 دراه  الطابو.
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 ، مصدر سبق ذك ه.غتاف ػتبي  

82
 .13صرتمية الدراسات الم بية،  

83
 .14ص  ،نه  اظتصدر 
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 .24ص ،اثائق مقدسية هارمتية ،المتلي 
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ألػػ  سػػجل يف مبػػمل احملكِػػة  12سػػجبلت احملػػاكم الشػػ عية: اقػػد رتػػع ممظِوػػا ااضػػع يف اسػػطنبوؿ اأنقػػ ة. امنوػػا  -

 ة اأماك  أل ى معه قة يف ه كيا. ثنوغ ايف يف أنق  ة التابقة، اغتِوعة يف اظتع   اإلالش عي

أريي  ازارة اطتارجيػة، ااظتع ػ  الب ػ  ، إدارة اظتتػكوكات، امدد دػة األاقػاؼ،  أرييهات رشتية أل ى يف ه كيا منوا: -

 اازارة اضت بية، اغتِوعة اظتملم جودت يف اظتكعبة البلددة يف اسعانبوؿ.

 

 األرشيفعنف 

  (الشكل والمضمونات التاريخية )األرشيف

 ػػا أف ىػػذه الدراسػػة جتػػاازت النظػػ ة العقليددػػة لؤلريػػيهات باععبارىػػا مػػادة "لاملػػة اغتِػػدة يف الػػزم "، رػػإف غتػػ د دراسػػة متػػ ية 

ات اأنواعوػا اأمػاك  هوزعوػا، دمعػرب مػ  بػاب اجػوار اظتملومػات العارمتيػة اظتعداالػة، رػبل بػد مػ  دراسػة ىػذه األريػيهألعداد ىذه 

دتلط الضوء على ظ اؼ هشكلوا، اإيكالياهتا اظتنوجية، امكام  القوة االضػم  ريوػا، امػا نتكػ  ات  نظور نقد ، األرييه

 ات كِادة هميد اضتياة لذاك ة الهلتطينيني، اهتوم يف هشكل راادة هارمتية حقيقية عتم.األرييهأف هقدمو ىذه 

 هػاردخ رلتػطني اأريػيهاهتا، الكػم اعتائػل مػ  ات دلهػت انعبػاه الباحػث يفاألريػيهام  ىنا ا جػ د إلقػاء نظػ ة سػ دمة علػى ىػذه 

ات دالػػل األريػػيهات بأنواعوػػا اظتخعلهػػة اأمػػاك  هواجػػدىا، انشػػوء غتِوعػػة كبػػ ة مػػ  اظتؤستػػات الػػيت همػػمل  ِػػع ىػػذه األريػػيه

إىل  ي" الػػذ  فتػػا اهطػػور يف اآلانػػة األلػػ ة، االػػذ  نتكػػ  ردهاألريػػيهؽ نػػز ا، ايف ىػػذه داللػػة ااضػػ ة علػػى "الرلتػػطني الارجوػػ

ثبلثػػة عوامػػل. األاؿ: ظوػػور غتعِػػع اظتملومػػات االعكنولوجيػػا ال قِيػػة، اح دػػة الوصػػوؿ للِملومػػات اهبادعتػػا مػػع مبلدػػني آلػػ د  يف 

ؼتعلػػ  أؿتػػاء المػػامل، اهزادػػد م اكػػز الب ػػوث ااظتماىػػد ااظتؤستػػات الػػيت هزادػػدت حاجعوػػا إىل رقِنػػة اظتملومػػات ااالععِػػاد علػػى 

ثة يف ختزد  البيانات اهصنيهوا اإهاحعوا على اظتواقع اإللكوانيػة لعصػبح غتػاال لعبػادؿ اظتملومػات علػى الوسائل العكنولوجية اضتدد

 اهتاع الك ة األرضية.



43 
 

االمامػػل الثػػا : اىػػو مػػ هبط بعطػػورات مػػا بمػػد اضتداثػػة، ااصتػػدؿ الػػذ  ثػػار يف األاسػػاط الملِيػػة ااألكادنتيػػة التياسػػية االثقاريػػة 

امدلوالهػػو، ليشػػعِل لػػي  علػػى كػػل مػػا ىػػو مػػ  آثػػار اظتاضػػي ر تػػب، اإفتػػا نتعػػد  األريػػي هوػػـو ااالقعصػػاددة حػػوؿ اهتػػاع م

 ليشِل اضتاض  ادؤس  للِتعقبل.

ات دمكػػ  العػػػ ات يف الوظػػائ  االجعِاعيػػة أا االسػػعخدامات عتػػذه األريػػيهأمػػا المامػػل الثالػػث: رػػإف ىػػذا االىعِػػاـ اظتعزادػػد ب

 عند الهلتطينيني كنوع م  اضتهاظ على اظتوراث الثقايف ااعتودة اصتِمية.ات، االيت هبدى االىعِاـ هبا األرييه

ات دقػػود الباحػػث ؿتػػو نظػػ ة أكثػػ  عِقػػا للع ػػ   حػػوؿ طبيمػػة اظتؤستػػات الػػيت هعػػوزع ريوػػا األريػػيهالمػػل ىػػذا االىعِػػاـ اظتعزادػػد ب

اروا اهوجواهتػػا الب ثيػػة لارجوػػا، الكػػل منوػػا لصوصػػية ختعلػػ  حتػػب أىػػد ات سػػواء كانػػت دالػػل رلتػػطني أااألريػػيهىػػذه 

امصاضتوا األكادنتية أا التياسية أا األددالوجية، االيت ال هعوارق بالض ارة مع احعياجات اجملعِع الهلتػطيين اضػ اراهو اظتل ػة، 

 بل همك  عبلقات القوة يف اجملعِع امصاحل النخبة الثقارية االتياسية ااالقعصاددة. 

ات دالػػػػل رلتػػػػطني، دعبػػػػني أف بمضػػػػوا دقػػػػع حتػػػػت إدارة التػػػػلطة الوطنيػػػػة األريػػػػيهيوػػػػا ربػػػػالنظ  إىل اظتؤستػػػػات الػػػػيت هعواجػػػػد ر

الػػػوطين الهلتػػػطيين، ابمضػػػوا هػػػابع للتػػػلطات احملليػػػة كالبلػػػددات، ابمضػػػوا ىيلػػػات متػػػعقلة كجِميػػػة  األريػػػي الهلتػػػطينية ك

، أبػػو ددػػ القػػدس يف جاممػػة الدراسػػات الم بيػػة، ابمضػػوا مؤستػػات أكادنتيػػة كجاممػػة ب زدػػت، اجاممػػة النجػػاح يف نػػابل ، ا 

اجاممػػػة اطتليػػػػل، ابمضػػػوا مؤستػػػػات قضػػػػائية أا ددنيػػػة كاحملػػػػاكم الشػػػ عية االكنػػػػائ  ااألددػػػػ ة، ابمضػػػوا مؤستػػػػات أىليػػػػة أا 

منظِػػات غػػ  حكوميػػة كجِميػػة إنمػػاش األسػػ ة، ابمضػػوا ذات صػػبػة إسػػبلمية كِؤستػػة إحيػػاء الػػواث يف القػػدس، امؤستػػة 

ات األريػيهمية يف أـ اله م. انعيجة عتذا العنوع يف طبيمة اظتؤستات اليت هشعِل على ىػذه األقصى إلعِار اظتقدسات اإلسبل

ات يف غتِلوػا إىل نهػ  اظتمػاد  يف اضتهػظ االعصػني  ااالسػعخداـ مػ  قبػل األرييهاانعِاءاهتا، رِ  الطبيمي أف ال ختضع ىذه 

ات لعظوػػ  إىل األريػػيهصػػة ذىبيػػة يف انعقػػاء نػػوع ػتػػدد مػػ  يني، اامػػعبلؾ أ  مؤستػػة منوػػا ألريػػيهات ممينػػة، دمطيوػػا ر  األريػػيه

، اذلػػك  ػػا متػػدـ مصػػاضتوا األريػػي امػػا ال دمعػػرب يف منزلػػة  األريػػي الواجوػػة اإلهػػاء غ ىػػا، االػػع كم  ػػا دنػػدرج يف هكػػود  
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ظتاضػػػي، ات بطػػػ ؽ معمػػػددة امعبادنػػػة كِصػػػادر حبثيػػػة، لعػػػؤرل  بمػػػن ال اادػػػات عػػػ  ااألريػػػيهاهوجواهتػػػا، اقػػػد هتػػػعخدـ نهػػػ  

 .85منعجة لل دث بقدر ما هتجلو"هصبح األريهة "اهتكت بالعاي راادات أل ى. ام  ىنا 

نتػػخ منوػػا  ات يف بمػػن اظتؤستػػات بمنادػػة مػػ  حيػػث ر زىػػا اهصػػنيهوا ارو سػػعوا اهصػػود األريػػيهايف الوقػػت الػػذ  حتظػػى بػػو 

الهلتػػطيين يف جاممػػة  األريػػي الم بيػػة أا مشػػ اع علػػى اظتيكػػ اريلم، اإهاحعوػػا إلكوانيػػا، كِػػا ىػػو اضتػػاؿ يف رتميػػة الدراسػػات 

،  موِلػة اال هلقػى المنادػة البلزمػة ات ال هػزاؿاألريػيهب زدػت، أا مؤستػة الدراسػات الهلتػطينية، رػإف غتِوعػة ألػ ى مػ  ىػذه 

ا رو سػػة كِػا ىػو اضتػػاؿ بالنتػبة لتػجبلت احملكِػػة الشػ عية الػيت مل دعػػور  ظتضػِوها حػ  اآلف أ  رو سػػة إحصػائية امتػ ية أ

مصنهة حتب اظتواضيع اليت هماصتوا، كِا دؤكد ذلك الباحث موسى س ار يف دراسعو حػوؿ سػجبلت احملكِػة الشػ عية  حتليلية

ات معتػاادا مػ  حيػث إمكانيػة الوصػوؿ إليوػا اسػوولة إلضػاعوا للب ػث األرييهانعيجة لذلك ال دكوف نصيب 86يف القدس.

ني على جوانب ممينة، اإقتاؿ جوانب أل ى ال هقل أقتية عػ  مثيلعوػا، ادنػعج مم رػة االدراسة، ؽتا دتاىم يف ه كيز عِل الباحث

 غتزاءة ع  روات هارمتية ىامة يف حياة الهلتطينيني.

ال بػد أف حتعػو  يف مضػامينوا علػى حقػائق يف  ،ات، االيت همود إىل روات زمانيػة امكانيػة ؼتعلهػةاألرييهىذا الكم الكب  م  ا 

نتػػبة للهلتػػطينيني، االعػػأردخ الهلتػػطيين. روػػي ال همعػػرب مصػػدرا للِم رػػة حػػوؿ األحػػداث االصػػ اعات التياسػػية غادػػة األقتيػػة بال

ر تػػػب، اإفتػػػا ىػػػي كِػػػا دؤكػػػد البػػػاحثوف ااظتؤرلػػػوف مصػػػدر غػػػين للِم رػػػة حػػػوؿ العػػػاردخ االجعِػػػاعي ااالقعصػػػاد  االثقػػػايف يف 

 رلتطني.

 اجملِوعات اليت ال نتعلكوا الهلتطينيوف، رقتػم كبػ  منوػا مػوزع يف ات دش  إىلاألرييهام  جانب آل  رإف الب ث يف ىذه 

مػ   1948اظتؤستات الصويونية، مثل اصتاممػة المربدػة، اأريػي  الدالػة، اغ ىػا، االػيت اسػعوىل عليوػا الصػوادنة لػبلؿ حػ ب 

ات رقػػػد ح مػػػت األريػػػيه" عتػػػذه إسػػػ ائيلعبػػػات المامػػػة ااطتاصػػػة. ابػػػامعبلؾ "األرػػػ اد، ااظتؤستػػػات، االبيػػػوت الهلتػػػطينية، ااظتك
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 Derrida, P. 17. 
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 .23ص  ة القدس الش عية،سجبلت ػتكِ ،س ار 
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الهلتػػطينيني مػػػ  امػػػعبلؾ األداات اظتم ريػػػة البلزمػػػة لكعابػػػة هػػػارمتوم اضتقيقػػػي كِػػا حػػػدث رمػػػبل، رػػػأب زت منوػػػا مػػػا دلزموػػػا لعربدػػػ  

 مش اعية الدالة، اغيبت منوا ما دددنوا كِش اع احعبلي. 

العوثيػػػق  ، كِ كػػػز1948يت يػػػاركت يف حػػػ ب ات مػػػوزع يف مؤستػػػات هابمػػػة للػػػداؿ الم بيػػػة الػػػاألريػػػيهاقتػػػم آلػػػ  مػػػ  ىػػػذه 

ااظتخطوطػػات االنشػػ  يف اصتاممػػة األردنيػػة، اازارة األاقػػاؼ، ادائػػ ة الطػػابو ااألراضػػي يف عِػػاف، امؤستػػة الدراسػػات الم بيػػة يف 

وة ني يف رػػق اأحػػداث ممينػػة هعملػػق بالهلتػػطينيات أقتيعوػػا يف هشػػكيل مم رػػة حػػوؿ حقػػائاألريػػيهالقػػاى ة، اقػػد دكػػوف ظتثػػل ىػػذه 

اضتكػػم األرد  يف الضػػهة الػ بيػػة، أا اضتكػػم اظتصػػ   يف غػػزة، إال أنػػو مػػ  البػػددوي أف ىػػذه األنظِػػة لػػ  هتػػِح بالكشػػ  عػػ  

مػػواد قػػد هشػػ  إىل أ  قصػػور نتػػ  باظتؤستػػني األاائػػل، أا  صػػداقيعوم انػػزاىعوم أمػػاـ يػػموهبم. بػػل اقػػد هلجػػأ إىل إبػػ از مػػا قػػد 

 الم ت اإلس ائيلي. دمزز م  مكانعوم ادارىم يف الص اع

ات، األريػػيهات يف الػػداؿ الم بيػػة علػػى موضػػوع الػػنظم التياسػػية، اال قابػػة الػػيت هه ضػػوا علػػى ىػػذه األريػػيهاال هقعصػػ  مشػػكلة 

ال دوجػػد يف المػػامل المػػ ت غتعِػػع مػػد  ذا هقاليػػد ع دقػػة، لباحػػث الػػدكعور صػػاحل عبػػد اصتػػواد "رهػػي أغلػػب األحػػواؿ كِػػا دػػ ى ا

وثيػػػػق مػػػ  رتػػػػع، احهػػػظ، اهصػػػػني ، ااضػػػع الوثػػػائق حتػػػػت هصػػػ ؼ البػػػػاحثني حػػػ  عنػػػػدما هتػػػِح الػػػػنظم اآليػػػات منوجيػػػة للع

 87االقوانني".

 األريػػػي ية الػػػيت ال نتعلكوػػػا الهلتػػػطينيوف، االػػػيت هشػػػكل مصػػػدرا أاليػػػا ىامػػػا يف دراسػػػة هػػػاردخ رلتػػػطني، األريػػػيهامػػػ  الكنػػػوز 

ية الػيت دقػدر عػددىا األريػيه المامل حيث دضم عددا كب ا مػ  اظتػواد األغمل يف األريي المثِا  اظتوجود يف ه كيا، االذ  دمعرب 

بأربمني مليوف اثيقة هشِل عددا م  القوانني ااألنظِة االوقهيات اال سائل ااضتجج الش عية، اليت مل متضع منوػا للعصػني  إال 

   88ال دزاؿ غتووال.ما دقدر بمش  عدد الوثائق أ  ما دق ب م  أربمة مبلدني اثيقة، لذا رالكث  منوا 

                                                           

87
هارمتيػة ؿتػو صػياغة راادػة  ".ظتاذا ال نتعطيع كعابة هارمتنا اظتماصػ  مػ  داف اسػعخداـ اظتصػادر الشػهودة (."2008صاحل.) عبد اصتواد، 

 .39ص مصطهى كبوا )ػت ر(، حيها: مدى الك مل، .للنكبة: إيكاليات احتددات
88

 .37المتلي، اثائق مقدسية، ص  
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ات اظتبمث ة االيت ال هلقى االىعِاـ البلـز يف رتموا اهصنيهوا اهنظيِوا ارو سػعوا، إفتػا لتعػاج األرييهامثل ىذا الكم اعتائل م  

إىل غتوػػػػود دالػػػػة  ؤستػػػػاهتا اباحثيوػػػػا اعلِائوػػػػا امؤرليوػػػػا، امقػػػػدرات ماليػػػػة ضػػػػخِة، السػػػػعيماب الػػػػنقص يف اظتخعصػػػػني مػػػػ  

ات اصػػيانعوا األريػػيهعػػدربني، اأمنػػاء اظتكعبػػات، االمػػاملني بعكنولوجيػػا اظتملومػات، اذا  االلعصػػاص حبهػػظ ىػػذه يني اظتاألريػيه

ات يف إعػػادة كعابػػة هػػاردخ األريػػيهاإهاحػػة الوصػػوؿ إليوػػا بالشػػكل التػػليم. ااألىػػم مػػ  ذلػػك أهػػا حتعػػاج إىل اعػػي بأقتيػػة ىػػذه 

أريػػيهية موِلػػػة إىل راادػػة هارمتيػػة معكاملػػػة لهلػػة اجعِاعيػػة مل هتػػػعلب رلتػػطني اضتػػددث ااظتماصػػػ ، احتودلوػػا مػػ  غتػػػ د مصػػادر 

 ذاك هتا اههقد حقوا يف أرضوا احتب، اإفتا رقدت حقوا يف كعابة هارمتوا.

امػػػ  زاادػػػة ألػػػ ى دعضػػػح يف ىػػػذه العصػػػنيهات لؤلريػػػيهات بأنػػػو مػػػع اجػػػود اثػػػائق اأاراؽ رلتػػػطينية همػػػود إىل رػػػوات االنعػػػداب 

ناؾ نقصا لط ا يف الوثائق اليت حتِل"البمد اإلنتا  المِيػق" عتػذه اضتػ ب، ادمػود ذلػك إىل أسػباب ، إال أف ى1948اح ب 

عػػدة، منوػػا: انشػػػاؿ الهلتػػطينيني االمػػ ب  عابمػػة غت دػػات أحػػداث اضتػػ ب، اعػػدـ االنعبػػاه إىل ضػػ ارة هوثيػػق عِليػػات العوجػػ  

امػػػ  ناحيػػػة ألػػػ ى مل هكػػػ  ممانػػػاة الهلتػػػطينيني اآالموػػػم مػػػ   اأحػػػداث النكبػػػة يف رتيػػػع القػػػ ى ااظتػػػدف الهلتػػػطينية اظتخعلهػػػة،

ات الم بيػػة أا الػ بيػػة مػػا دصػػور أحػػداث اضتػػ ب األريػػيه، أا الوالدػػات اظتع ػػدة، لػػذا لػػ  كتػػد الباحػػث يف 89اىعِامػػات ب دطانيػػا

 ببمدىا اإلنتا .

اردخ، اأصبح ىناؾ ض ارة مل ة لعمبلػة ىػذا ال  دعِك  اظتؤرخ االباحث يف هاردخ رلتطني م  القهز ع  ىذا البمد يف كعابة الع

الػػػنقص بػػػال جوع إىل مصػػػادر ألػػػ ى يف كعابػػػة العػػػاردخ، كال اادػػػة الشػػػهودة الػػػيت هػػػ اى علػػػى لتػػػاف مػػػ  عادشػػػوا أحػػػداث النكبػػػة 

 .  1948اعاص اىا، االذد  دعناقصوف دوما بمد دـو كلِا مضى العاردخ بميدا ع  عاـ 

حتػت سػيط ة الصػوادنة االػداؿ  جػود عػدد منوػا يف الػداؿ الم بيػة، ااقػوع عػدد آلػ ام  ىنا رإف يعات أرييهات رلتػطني، اا 

"، الػذ  مػ  يػأنو أف دنػعج راادػة هارمتيػة من ػازة ظتصػاحل األنظِػة الم بيػة األريػي االسعمِاردة، دقود إىل مػا دتػِى ب "عنػ  

 أا االسعمِاردة.

                                                           

 .46عبد اصتواد، مصدر سبق ذك ه، ص89
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 الفصل الثالث

 الوطني الفلسطيني األرشيف

 تمهيد

 الوطني الفلسطيني األرشيفالتعريف بمؤسسة 

ااظتػاي  اإلدار مؤستة رلتطينية عامة هعِعع بالشخصػية االععباردػة ااالسػعقبلؿ الوطين الهلتطيين نهتو بأنو " األريي دم ؼ 

ية اإلداردػػة االعارمتيػػة علػػى الػػعبلؼ األريػػيههػػدااؿ اظتػػادة  اختضػػع إليػػ اؼ غتلػػ  الػػوزراء، امتػػؤالة عػػ  حهػػظ ازتادػػة اهتػػويل

أيػػػكاعتا". كِػػػا دؤكػػػد يف هم دهػػػو علػػػى انػػػو "ذاكػػػ ة األمػػػة باععبػػػاره اظتكػػػاف اضتصػػػني الػػػذ  حتهػػػظ ريػػػو كارػػػة الوثػػػائق ااظتتػػػعندات 

اداائػػػ  اازارات  االتػػجبلت بصػػػورة دائِػػة، ادمعػػػرب مصػػػدرا لاصػػا للِملومػػػات، لػػػي  رقػػط للدارسػػػني االبػػػاحثني اإفتػػا ألجوػػػزة

 .90الدالة بوصهو ذاك هتا ام جموا األساسي"

اقػػد بػػدأ العهكػػ  الهملػػي بضػػ ارة إنشػػاء أريػػي  اطػػين رلتػػطيين أا دار للتػػجبلت المامػػة لدالػػة رلتػػطني مػػع بدادػػة هشػػكيل 

هشػػكيل ، حيػػث دتػػت مصػػادقة الػػ ئي  ال احػػل داسػػ  ع رػػات علػػى 1994نيػػة الهلتػػطينية أاالػػ  المػػاـ مؤستػػات التػػلطة الوط

، اىػػذه حتػػب مػػا أارد اظتوقػػع اإللكػػوا  لؤلريػػي  الػػوطين الهلتػػطيين كانػػت بدادػػة 1995أدلػػوؿ  13نػػة حتضػػ دة بعػػاردخ صت

العخطيط المِلي يف ىذا اجملاؿ، رقد عِلت اللجنة االػيت ضػِت يف عضػودعوا عػددا مػ  اظتخعصػني يف غتػاالت ؼتعلهػة اب ئاسػة 

عبلـ الهلتطينية آنذاؾ د.ػتِد حبيص اعلى مدار عاـ انص  على "إؾتاز ممظػم اطتطػط مدد  عاـ اإلعبلـ اطتارجي بوزارة اإل
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 .http://www.pnac.ps/arabic/index.php?pagess=about1اظتوقع اإللكوا  لؤلريي  الوطين الهلتطيين.  
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ا تػاعدة   NDP ااظتواـ اليت أنيطت باللجنة ايف مقدمعوا اظتش اع العهصيلي ال ئي  االذ  أطلػق عليػو "لطػة العطػود  الوطنيػة

 91مليوف داالر". 14مشِوالهتا حبواي اطتب  الربدطا  مادكل راب  حيث قدرت هكالي  هطبيق هلك اطتطة بكارة  

مت هميني د. ػتِد حبػيص مػدد  عػاـ اإلعػبلـ اطتػارجي بػوزارة اإلعػبلـ الهلتػطينية  وجػب قػ ار صػادر  1997أدار  11ابعاردخ 

الػػوطين اهنهيػػذ "ىػػذا اظتشػػ اع  األريػػي عػػ  الػػ ئي  داسػػ  ع رػػات، للمِػػل علػػى اسػػعكِاؿ الع ضػػ ات ااطتطػػط البلزمػػة إلقامػػة 

 اد  باظتهوـو اضتددث للدالة".التي

الوطين الهلتطيين عرب النش ات الصادرة عنو، أا م  لبلؿ اظتوقع اإللكػوا  العػابع لػو، عػ  الػدار الػذ  دقػـو  األريي ادمل  

لػػة حتػػت يػػمار" ذاكػػ ة الدا  بػػو كِؤستػػة اطنيػػة، اأحػػد أجوػػزة الدالػػة اظتكلهػػة باضتهػػاظ علػػى الوثػػائق بنوعيوػػا اإلداردػػة االعارمتيػػة،

اذاكػػ ة األمػػة"، روػػي مػػ  جوػػة هؤكػػد سػػميوا إىل أريػػهة اهوثيػػق أاعيػػة اظتملومػػات اظتنشػػأة يف اظتؤستػػات المامػػة ااعتيلػػات اطتاصػػة 

العػػػػارمتي اظتعملػػػػق بهلتػػػػطني ااظتوجػػػػود يف  األريػػػػي احهظوػػػػا ازتادعوػػػػا، امػػػػ  جوػػػػة ألػػػػ ى هتػػػػدؼ إىل اسػػػػعمادة ارتػػػػع احهػػػػظ 

ظتكعبات احمللية ااإلقليِية االدالية. كِا هضع ضِ  أىػداروا هقػدل اظتمونػة الهنيػة يف اعتيلات ااظتنظِات ااظتؤستات اا أرييهات

للِؤستػػات المِوميػػة ااعتيلػػات اطتاصػػة امتػػاعدهتا علػػى إعػػداد بػػ امج للعصػػ ؼ يف اثائقوػػا، ااظتصػػادقة علػػى  األريػػي غتػػاؿ 

للِؤستػات المِوميػة ااعتيلػات اطتاصػة،  ػػا  اصتػار  االوسػيط العػابع األريػي جػدااؿ رػوات االسػعبقاء، ام اقبػة ظػ اؼ حهػظ 

دنتجم مع اظتماد  ااظتقادي  االعمليِػات الصػادرة عػ  اظتؤستػة، اكػذلك إعػداد انشػ  اسػائل الب ػث لعِكػني اظتتػعهيدد  مػ  

الوصوؿ للِملومات، ايف غتاؿ هصني  الوثػائق مػ  حيػث إمكانيػة رع وػا للبػاحثني هملػ  عػ  سػميوا إىل هنظػيم االطػبلع علػى 

 األريػي حتب القوانني االلوائح التاردة يف دالة رلتطني، كِا هؤكد على ضػ ارة نشػ  الػوعي بأقتيػة  األريي الوثائق دالل 

، األريػػي ، النػػداات، اظتػػؤدت ات ااظتمػػارض(، االقيػػاـ بعػػدردب اهأىيػػل المػػاملني يف غتػػاؿ اإلعػػبلـمػػ  لػػبلؿ الوسػػائل اظتخعلهػػة )

 .  األريي اللوائح ااظتماد  الهنية ضتهظ اهنظيم  اإعدادعددات احمللية ااإلقليِية االدالية، ادتثيل رلتطني يف اظتؤدت ات ااظتن

 

                                                           

91
 .نه  اظتصدر التابق 
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 الوطني الفلسطيني: دراسة ميدانية األرشيف

ات اظتعملقة بهلتطني اليت أيارت إليوا ىذه الدراسة، اما هعطلبػو مػ  جوػد ااعػي ااىعِػاـ األرييهانطبلقا م  الكم اعتائل م  

 األريػػي امؤستػػاهتا، رقػػد قامػػت الباحثػػة بدراسػػة ميدانيػػة لبلطػػبلع علػػى طبيمػػة احجػػم الػػدار الػػذ  دقػػـو بػػو  مػػ  قبػػل الدالػػة

ات اليت همعرب يف غادة األقتية بالنتبة للهلتطينيني، ال م  أجل إثبات حقػوؽ األرػ اد األرييهالوطين الهلتطيين يف رتع احهظ 

ية احتػػػب، بػػػل اأقتيعوػػػا كػػػذلك يف ه سػػػيخ اعتودػػػة الوطنيػػػة، ااظتواطنػػػة، أا اضتصػػػوؿ علػػػى مملومػػػات إداردػػػة أا سياسػػػية أا قضػػػائ

ات الوطنيػة األريػيهإنشػاء دار  ات، اسػمي الػداؿ إىلاألريػيهاالذاك ة اصتِاعية، يف الوقت الػذ  هنػامى ريػو االىعِػاـ المػاظتي ب

 قعصاددة. االقومية، اهك دتوا عتا اصتود ااظتاؿ االوقت، لدمة ظتصاضتوا اأىداروا التياسية ااال

الوطين الهلتطيين كِؤستة اطنية، ال نتك  إغهػاؿ لصوصػية اضتالػة الهلتػطينية،  األريي البلؿ دراسة الدار الذ  دقـو بو 

يف حتقيػػػق األىػػػداؼ اظتملػػػ  عنوػػػا مػػػ  قبػػػل اظتؤستػػػة، حيػػػث أف أكػػػرب اظتشػػػكبلت الػػػيت  األريػػػي ااظتميقػػػات الػػػيت هواجػػػو طػػػاقم 

ات اظتعملقػػػة بهلتػػطني يف أؿتػػػاء ؼتعلهػػػة مػػػ  المػػػامل، االػػػذ  كتمػػػل موِػػػة األريػػػيهين يػػػعات الػػػوطين الهلتػػػطي األريػػػي دواجووػػا 

جتِيموػػا أا اضتصػػوؿ علػػى نتػػخ منوػػا موِػػة غػػ  دتػػ ة، إضػػارة إىل التػػ دة علػػى الوثػػائق يف بمػػن الػػداؿ اعػػدـ إهاحػػة اله صػػة 

. امػ  ناحيػة ألػ ى دشػ  اظتتػؤالوف األريػي   للباحثني لدراسعوا ؽتا دتوم يف هد  كهاءة اطتدمات اظتعوقع اضتصوؿ عليوا مػ

الػػػوطين الهلتػػػطيين إىل مميقػػػات ألػػػ ى هعملػػػق بعػػػد  متػػػعوى الػػػوعي لػػػدى أصػػػ اب القػػػ ار يف التػػػلطة الوطنيػػػة  األريػػػي يف 

  األريػػيات كِػػادة هارمتيػػة ىامػػة، ااالرعقػػار إىل الػػدعم اظتػػاي الػػبلـز للنوػػوض  شػػ اع األريػػيهالهلتػػطينية بضػػ ارة االىعِػػاـ ب

 ية. األرييهالوطين البلـز لعنظيم عِل اظتؤستات  األريي الوطين، االعأل  بإق ار قانوف 

ي االنوػوض األريػيههبػدؼ هطػود  المِػل  2010الوطين بوضع اسواهيجية اطنيػة للعوثيػق ااألريػهة يف آذار  األريي اقد قاـ 

(، االهػػػ ع Aز ريػػو علػػػى عضػػودة كاملػػة مػػ  الهلػػة )( الػػذ  حػػاICA)  قوماهػػو، اذلػػك بالعمػػااف مػػع اجمللػػ  الػػػداي لؤلريػػي 

اإلقليِي الم ت للِجل  الداي لؤلريػي  )أرابيكػا(، اللػذاف دمِػبلف علػى هقػدل الػدعم لؤلريػيهات الم بيػة اهبػين مشػ اعاهتا، 
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، 92أرابيكػا()الوطين الهلتطيين يف صدارة اىعِاماهتا كِا أعل  ع  ذلك رئػي  الهػ ع اإلقليِػي المػ ت  األريي اهضع مش اع 

اقتا بدارقتا د هبطاف بمبلقات همااف مع اظتؤستات الدالية مثل اليونتكو، ااظتنظِة الم بية للثقارة االملـو )إدتيتػكو( اغ ىػا 

 .  األريي م  اظتؤستات الدالية اظتمنية ب

ة، كِػػػا دملػػػ  عػػػ  ذلػػػك اظتكػػػوف مػػػ  عشػػػ د  موظهػػػا بػػػني راـ اهلل اغػػػزة علػػػى القيػػػاـ باظتوِػػػات اظتخعلهػػػ األريػػػي ادمِػػػل طػػػاقم 

يني، اإؾتػػػاز بمػػػن الدراسػػػات العوثيقيػػػػة، اإجػػػ اء دراسػػػات متػػػ ية علػػػػى األريػػػيهالػػػوطين الهلتػػػطيين، مػػػ  هػػػػدردب  األريػػػي 

يف مقػ ه الكػائ   األريػي ي ريوا. اقػد أثػارت الزدػارة اظتيدانيػة ظتوقػع األرييهمؤستات التلطة الوطنية الهلتطينية لعقييم المِل 

علػى أداء رسػالعو  األريػي بلؿ اسعكشػاؼ اظتوقػع اإللكػوا  العػابع لػو، هتػاؤالت منوجيػة حػوؿ قػدرة ىػذا يف بيعونيا، امػ  لػ

 االقياـ بداره كِؤستة اطنية راعلة، ه هقي إىل متعوى اضتاجة اليت دعطلبوا الواقع الهلتطيين.

ية علػى ثبلثػة األريػيهة لعقػدل اطتػدمات أداء داره كِؤستة اطنيػة ااضػع اسػواهيجية للعوثيػق ااألريػه األريي ارغم ػتااالت 

، ارتػع الوثػائق األريػي متعودات: رتػع الوثػائق اإلداردػة مػ  مؤستػات اازارات التػلطة الوطنيػة اهصػنيهوا اه حيلوػا إىل مبػمل 

ثني ية للِتػػػعهيدد  مػػػ  بػػػاحاألريػػػيهالعارمتيػػػة مػػػ  اظتؤستػػػات ااعتيلػػػات احملليػػػة ااإلقليِيػػػة االداليػػػة، اإهاحػػػة اصػػػوؿ اطتػػػدمات 

امعخصصني ددادا اإلكوانيا، إال أف ااقع اضتاؿ دؤكد اجػود الكثػ  مػ  اظتشػكبلت الػيت هقػ  حجػ  عثػ ة أمػاـ إنشػاء أريػي  

اطػػػين متعػػػزف ريػػػو "ذاكػػػ ة األمػػػة اذاكػػػ ة الدالػػػة"، ادتػػػوم بشػػػكل حقيقػػػي يف أداء داره يف هقػػػدل مػػػادة هارمتيػػػة كاريػػػة للبػػػاحثني 

 لتطيين اهشكيل راادة هارمتية حقيقية كِا حدثت رمبل.ااظتؤرلني ل سم ممامل العاردخ اله

ات يف اظتؤستػػات اظتخعلهػػة منػػذ قيػػاـ التػػلطة األريػػيهرملػػى صػػميد رتػػع الوثػػائق اإلداردػػة رقػػد هػػ اكم عػػدد كبػػ  مػػ  التػػجبلت ا 

سػنة مػ   15بمػد الوطنية الهلتطينية، االيت م  اظتهوض أف حتعهظ هبا هلػك اظتؤستػات مؤقعػا إىل حػني انعوػاء صػبلحيعوا، أ  

الوطين حيث دعم ر زىا اهصنيهوا اإهبلؼ مػا كتػب إهبلرػو منوػا. إال أف ىػذه التػجبلت  األريي إنشائوا، ن دعم ه حيلوا إىل 

 ال هزاؿ قابمة يف ؼتازف هلك اظتؤستات ايف ظ اؼ ختزد  سيلة، اداف القياـ بأ  عِل أرييهي لعنظيِوا االمنادة هبا.
                                                           

لتطيين األاؿ الذ  عقػد كلِة اله ع اإلقليِي الم ت للِجل  الداي لؤلريي  اليت قدموا الدكعور ررمت ىبلؿ يف اظتؤدت  الوطين اله 92
 .2010يف آذار 
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2007بدراسػػة متػػ ية ىامػػة عػػاـ الػػوطين  األريػػي اقػػد قػػاـ 
ي يف مؤستػػات التػػلطة األريػػيه، للعمػػ ؼ علػػى ااقػػع المِػػل 93

ي، كِػا ل جػت الدراسػػة األريػيهالوطنيػة الهلتػطينية، اللصػت إىل نعػائج هشػػ  إىل اظتشػكبلت الكبػ ة الػيت دمػا  منوػػا المِػل 

ت االػػوزارات للعػلػػب علػػى اظتشػػكبلت القائِػػة، الػػوطين الهلتػػطيين ااظتؤستػػا األريػػي بعوصػػيات هشػػ  إىل أقتيػػة العمػػااف بػػني 

ات، ااالسػػعهادة مػػ  األريػػيهيني لتػػد الػػنقص اظتوػػين يف حقػػل األريػػيهاضػػ ارة المِػػل علػػى زدػػادة عػػدد المػػاملني ااظتعخصصػػني ا 

البػاحثني  ات للجِوور لبلطبلع اإرػادة اظتتػعهيدد  مػ األرييهالعكنولوجيا اضتددثة يف إدارة الوثائق اصيانعوا احهظوا، اإهاحة 

االطبلب ااصتاممات ام اكز الب وث. إال أف نعائج ىذه الدراسة ابمد ست  سنوات مػ  إج ائوػا مل ههضػي إىل هػػ  عِلػي يف 

الػػػوطين الهلتػػػطيين كِػػػا ارد يف  األريػػػي الواقػػػع، اال زالػػػت ىػػػذه التػػػجبلت موِلػػػة داف عنادػػػة، االػػػيت هقػػػع متػػػؤاليعوا علػػػى 

 الدراسة نهتوا.

يقة اإلداردة هعص  بالواكِية التػ دمة، ااحعبلعتػا لؤلمكنػة ااطتػزائ  بتػ عة كبػ ة، األمػ  الػذ  أرىػق اإلدارات ".....الكوف الوث

اضتكوميػػة ماليػػان ابشػػ دان، اأصػػبح هػػور  األمكنػػة ضتهظوػػا مػػ  اظتشػػكبلت الكثػػ ة الػػيت هواجػػو ىػػذه اإلدارات، رقػػد ظوػػ ت أقتيػػة 

مػػا دمػػ ؼ  إقامػػةق االتػػجبلت يف اإلدارات اضتكوميػػة، ابػػدأت اإلدارات يف هػػدردب اهأىيػػل المػػاملني علػػى ضػػبط احهػػظ الوثػػائ

علػػى التػػجبلت االوثػػائق اصتاردػػة يف  اإلبقػػاء، مػػع إليوػػا  اكػػز التػػجبلت يف دالػػل مق اهتػػا دػػعم نقػػل الوثػػائق اظتنعويػػة الصػػبلحية 

ق بصػػورة دائِػػة مػػ  جانػػب، اعػػدـ داائ ىػػا. المػػدـ مقػػدرة المػػاملني يف م اكػػز التػػجبلت علػػى االحعهػػاظ بالتػػجبلت االوثػػائ

 إعػػدامواالقػػوانني ااألنظِػػة لمِليػػات رػػ ز الوثػػائق اهقييِوػػا، احتددػػد الوثػػائق الػػيت كتػػب االحعهػػاظ هبػػا اهلػػك الػػيت كتػػب  إجػػازة

عِليػػة ه حيػػل التػػجبلت  إجػػ اء اإلداراتالػػوطين للدالػػة، اذ طلػػب مػػ  هلػػك  األريػػي نيطػػت ىػػذه اظتوِػػة بأ(، رقػػد إهبلروػػا)

ة االقػوانني إىل أريػي  الدالػة، االػذ  دقػـو بػداره بعقيػيم الوثػائق ااالحعهػاظ  ػا كتػب االحعهػاظ بػو، االػػعخلص حتػب األنظِػ

الػػػوطين أا  األريػػػي اضتددث.اعنػػػد دلػػػوؿ الوثػػػائق إىل  األريػػػي مػػػ  اظتػػػواد غػػػ  الوثائقيػػػة، ارػػػق ممػػػاد  اسػػػع دثت يف علػػػم 

                                                           

)دراسػػػػػة   ااقػػػػػع المِػػػػػل األريػػػػيهي يف مؤستػػػػػات التػػػػػلطة الػػػػوطين الهلتػػػػػطينية(. 2007. )منشػػػػورات األريػػػػػي  الػػػػػوطين الهلتػػػػطيين 93
 راـ اهلل: غتل  الوزراء. مت ية(،
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ي"، االػػذ  دشػػػِل العصػػني ، االهو سػػػة، األريػػيهالوهيػػب" ا"الوصػػػ  قتػػا " أساسػػػيعنيالقػػومي، رػػإف الوثػػػائقي دقػػـو بمِليعػػني 

 .94االعكشي  مما...."

قلػػة اإلمكانيػػات  عػػدـ اجػػود أمكنػػة لوحيػل ىػػذه التػػجبلت، أاأسػباب ذلػػك اىل الػػوطين الهلتػػطيين  األريػػي مؤستػػة  احتيػل

ات اقلػػة أعػػػداد األريػػيهيف العمامػػل مػػع اظتاددػػة البلزمػػة ضتهػػظ ىػػذه التػػجبلت، االػػوعي احملػػداد للمػػاملني يف هلػػك اظتؤستػػات 

أرػػ دت ، اقػػد دكػػوف يف األريػػهة اإللكوانيػػة حػػبل لعلػػك اظتشػػكبلت االػػيت هنبوػػت إليوػػا اظتؤستػػة حػػني يني ااظتعخصصػػنياألريػػيه

لة ي، ألقتية األريهة اإللكوانيػة يف العقليػل مػ  اصتوػد البشػ   ااظتػاد ، احػل مشػكاألرييهرصبل كامبل يف دراسعوا ع  الواقع 

 ختزد  التجبلت اظتواكِة. 

أهاحػػت اله صػػة لػػ بط أجػػزاء اظتؤستػػات موِػػا  النونػػت ااالنوانػػت ااالكتػػوانت""....إف العطػػورات اضتددثػػة عػػرب يػػبكات "ا

التجبلت االلكوانية احهظوا اهبادعتػا انقػل الربغتيػات  إنشاءهباعدت اظتتارات بينوا، بنظاـ عِل معكامل موحد م  لبلؿ 

ة معصػػلة بالشػػبكة يف أ  مكػػاف يف المػػامل. مػػ  ىنػػا بػػدأ العهكػػ  يف االسػػعهادة مػػ  العقنيػػات اضتددثػػة يف عِليػػات أ  نقطػػ إىل

هوثيػػػق اظتملومػػػػات الكوانيػػػان، نظػػػػ ان لقػػػدرهتا اعتائلػػػػة يف غتػػػػاالت ضػػػبط هػػػػدرق اظتملومػػػات، اهبودبوػػػػا اهصػػػنيهوا، ار زىػػػػا، اآليػػػػات 

اظتملومػػات  إىلمقػػادي  اصتػػودة لنعػػائج الب ػػث االوصػػوؿ  إىل باإلضػػارةرات، التػػ دمة عػػ  كػػل االسعهتػػا ااإلجابػػةاسػػوجاعوا، 

 )ماددا( يف األريي  أحجاـ هضخم م  اهتدؼ األريهة اإللكوانية إىل اضتد الب ث اظتعمددة...، أدااتية م  لبلؿ األرييه

 اامػ  سػ دة، ضػِاف مػ  ية،يهاألريػ بالبيانػات اطتاصػة لمِليػات اضتهػظ اظتعطلبػات كارػة حتقيػق ضػِاف مػع ؽتكػ  حيػز اقػل

95الهنية..." اإلج اءات كارة يف البش   اصتود العل  االضياع، اهقليص احعِاالت م  االعقليل اظتتعندات،
. 

الػوطين منػذ بػدادات هأسيتػو هشػ  إىل  األريػي رػإف نظػ ة علػى الػدارات العدردبيػة اارش المِػل الػيت أقاموػا ام  ناحية ألػ ى 

ايف مػػ  الػػدارات االػػيت ال هتػػد اضتاجػػة إىل بنػػاء ىيكػػل أريػػيهي قػػادر علػػى القيػػاـ بمػػبء األريػػهة الػػيت المػػدد احملػػداد اغػػ  الكػػ

                                                           

94
 .46نه  اظتصدر، ص  

95
 .47ص ،نه  اظتصدر 
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 9سػنة  15الوطين الهلتطيين أ  منػذ أكثػ  مػ   األريي حتعاجوا اظتؤستات االوزارات، حيث ال دعجااز عددىا منذ إنشاء 

عػ  ااقػع المِػل  األريػي ناقشة الدراسة الػيت قػاـ هبػا ، ظت2008دارات يف كل م  الضهة اغزة، آل  هلك الدارات كانت يف 

 ي يف مؤستات اازارات التلطة االيت أرضت إىل نعائج هش  إىل حجم اظتشكبلت يف عِلية األريهة. األرييه

ة ، ىػػي أعػػداد قليلػػاألريػػي ات اظتعػػور ة يف مكعبػػة األريػػيهأمػػا علػػى صػػميد الوثػػائق العارمتيػػة اظتعملقػػة بهلتػػطني، رػػإف غتِوعػػات 

مػػود  × جػػدا قياسػػا  ػػا ىػػو معوقػػع اجػػوده يف دار أريػػي  اطنيػػة، روػػي مكونػػة مػػ  ملهػػات حتعودوػػا لزانػػة ررػػوؼ حددددػػة، مػػو

اثػائق عثِانيػػة، اههاقيػات امماىػدات، المِلػة الهلتػطينية، ملهػػات اظتمعقلػني، اثػائق لاصػة باالجعيػػاح  :هق دبػا، حتػت هصػنيهات

 األريػػػي الصػػػ هي للِمعقلػػني، اثػػػائق رلتػػطينية يف  األريػػي ملهػػػات الشػػوداء، اإلسػػ ائيلي لنػػابل ، يخصػػػيات رلتػػطينية، 

دـ البيػػوت يف غػػزة، الكنػػد ، بطاقػػات رو سػػة، ملػػ  باسػػم القػػدس، اثػػائق اصػػور عتػػ األريػػي الربدطػػا ، اثػػائق رلتػػطينية يف 

 .إس ائيلية، اانعواكات مل  للِهقودد 

ر اطتاصػػة باجملػػازر ااالنعواكػػات اإلسػػ ائيلية، اصػػور لشخصػػيات ، دظوػػ  عػػ ض لػػبمن الصػػو األريػػي ايف قتػػم آلػػ  مػػ  مبػػمل 

مصػورة عػ  بمػن الوثػػائق ، انتػخ األريػػي رلتػطينية، ابمػن اطتػ ائط القدنتػة لهلتػطني، اصػػور لػبمن األنشػطة الػيت قػاـ هبػا 

ال دعجػػػااز  اثػػػائق عثِانيػػػة"، عػػػ ض جملِوعػػػة اثػػػائق أصػػػلية امصػػػورة، عػػػددىاايف غ رػػػة مػلقػػػة كعػػػب عليوػػػا اسػػػم " المثِانيػػػة.

 المش ات، بمضوا عثِا  ابمضوا اثائق حددثة.

ات الػيت صػنهعوا ىػذه الدراسػة، االػيت األريػيهاىذه الوثائق يف غتِلوػا مػ  حيػث المػدد ااظتضػِوف إذا مػا قورنػت بأعػداد اأنػواع 

غتِوعػات قليلػة جػدا اال هعملق بعاردخ رلتطني على مػ  الهػوات العارمتيػة اظتخعلهػة، ااظتوجػودة دالػل رلتػطني الارجوػا، روػي 

 هكاد هذك  ال م  حيث أعدادىا اال مضامينوا.

ية مػ  دالػل األريػيهاىذا دمين أنو مل دعم المِل بشكل جد  على اسعمادة الوثػائق العارمتيػة مػ  اظتؤستػات ااعتيلػات ااظت اكػز 

لهلتطيين بض ارة المِػل علػى رتػع الوطين ا األريي رلتطني أا لارجوا، اىذا ال دنتجم مع األىداؼ اليت أعلنعوا مؤستة 

علػػى نتػػخ مػػ   إمكانيػػة العمػػااف مػػع اظتؤستػػات احملليػػة ااضتصػػوؿمػػع أف  ،طتاصػػة بهلتػػطني اهور ىػػا للبػػاحثنيالوثػػائق العارمتيػػة ا
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 األريػي ىذه الوثائق اهيت  اصوؿ الباحثني إليوا أم  معاح، الي  ىناؾ عقبات جددة دتنع م  اضتصوؿ عليوا، غ  أهػم يف 

عضػػودة . امػػ  جوػػة ثانيػػة رػػإف لػوطين ال دعطلمػػوف إىل ضػػم ىػػذه اجملِوعػػات يف الوقػػت الػػ اى  اال دمعرباهػػا علػػى سػػلم أالودػػاهتما

الػػوطين الهلتػػطيين يف اجمللػػ  الػػداي لؤلريػػي ، االهػػ ع اإلقليِػػي المػػ ت )أرابيكػػا(، احصػػوؿ رلتػػطني علػػى عضػػودة   األريػػي 

رػػة )دونتػػكو(، ىػػي مػػربرات هعػػيح عتػػا ر صػػة الضػػػط علػػى بمػػن الػػداؿ لل صػػوؿ علػػى كاملػػة يف منظِػػة الوبيػػة االملػػـو االثقا

ات اظتعملقة بهلتػطني، لاصػة اأهػا حتػت غطػاء قػانو  دشػ ع زتادػة اظتِعلكػات الثقاريػة للػداؿ حػ  يف حالػة اضتػ ب أا األرييه

 النزاع اظتتلح.

حػوؿ حصػوعتم علػى  األريػي ا ص ح متؤاؿ يف الوطين على أرييهات م  بمن الداؿ، كِ األريي اح  يف حالة حصوؿ 

أريي  الطابو المثِا  م  ه كيا، روم لتيطونو بت دة هامة، ادش اف إىل احعهاظوم بو يف التػهارة الهلتػطينية يف ه كيػا، اذلػك 

اـ العقنيػػات مػػع العقػػدـ يف غتػػاؿ هكنولوجيػػا اظتملومػػات ااالهصػػاؿ ااسػػعخدإال أنػػو ا بذردمػػة اطتػػوؼ مػػ  اسػػعيبلء االحػػعبلؿ عليػػو، 

علػى الوثػائق  األريػي اضتددثة، دللت هػي ات جوى دة يف غتاؿ حهظ الوثائق اصيانعوا ازتادعوا، حبيث مل همد هقعص  سػلطة 

ات أا هزاد ىػا، األريػيهالورقية، بل هوسمت لعشِل الوثائق اإللكوانية، ابات ىنػاؾ المددػد مػ  الوسػائل الػيت حتػوؿ داف سػ قة 

مػ  لػػبلؿ اجػود عػدد مػػ  النتػخ موزعػة يف أمػػاك  معمػددة ضػِ  لطػػة ممػدة داف اضتاجػػة  األريػي ة اإمكانيػة لضػِاف زتادػػ

ات أا هزاد ىػػػا سػػػببا كاريػػػا األريػػػيهاىل إمكانيػػػات كبػػػ ة أا حيػػػز مكػػػا  كبػػػ . اهبػػػذا مل همػػػد متػػػألة اسػػػعيبلء االحػػػعبلؿ علػػػى 

، لاصة اأف أقتية أريي  الطابو المثِػا  الػذ  حصػلت كني الباحثني م  االسعهادة منواإللهائوا ااضتيلولة داف دراسعوا ادت

ال هن صػػ  يف كونػػو دشػػكل مػػادة غنيػػة للِػػؤرلني االبػػاحثني يف هػػاردخ رلتػػطني بػػل أنػػو دشػػكل دلػػيبل قاطمػػا علػػى عليػػو اظتؤستػػة 

 اضتق الش عي للهلتطينيني يف أرض رلتطني العارمتية. 

العابمػة ظتؤستػات  الوثائق اإلداردةأ   ة الدالة" ذاكشكبلت يف غتاي "طيين هما  م  مالوطين الهلت األريي ا ا أف مؤستة 

اجتػػػػاه  األريػػػػي الوثػػػػائق العارمتيػػػػة، رِػػػػ  اظتؤكػػػػد أف عتػػػػذا هبمػػػػات علػػػػى أداء أ  ذاكػػػػ ة األمػػػػة" ، ا"التػػػػلطة الوطنيػػػػة الهلتػػػػطينية

رػػػبل نتكػػػ  لؤلريػػػي  أف دقػػػدـ ات، األريػػػيهاطتػػػدمات الػػػيت دقػػػدموا للِتػػػعهيدد ، مػػػ  حيػػػث إهاحػػػة الوصػػػوؿ إىل اظتملومػػػات ا 
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لتعػو  إال علػى القليػل  لدمات  ا ال نتعلكو،  ا أنو ال لتعػو  أدػا مػ  الوثػائق اإلداردػة اطتاصػة  ؤستػات التػلطة الوطنيػة، اال

 جدا م  الوثائق العارمتية. 

قػدل اطتػدمات اظتخعلهػة، رإنػو كػاف الوثائق الوطنية يف كل الداؿ همعرب أحدى أجوزة الدالة اطتدمية الػيت دنعظػ  منوػا ه األف دار

الػػوطين الهلتػػطيين  وضػػوعة ال اادػػة  األريػػي مػػ  اظتعوقػػع ابػػالنظ  إىل لصوصػػية اضتالػػة الهلتػػطينية أف دكػػوف ىنػػاؾ اىعِػػاـ مػػ  

ات الػػيت األريػػيهالشػػهودة الػػيت أكػػد البػػاحثوف ااظتؤرلػػوف علػػى أقتيعوػػا لكعابػػة هػػاردخ رلتػػطني، حتددػػدا مػػع اجػػود نقػػص حػػاد يف 

ثق ألحداث روة النكبة الػيت يػكلت منمطهػا هارمتيػا مهصػليا يف حيػاة الهلتػطينيني، حتولػوا بمػدىا إىل رتاعػات موِشػة داف هو 

أرض اداف هػػاردخ، ؽتػػا كتمػػل مػػ  الضػػ ارة  كػػاف اععبػػار ال اادػػة الشػػهودة مصػػدرا دتػػع ق المنادػػة ااالىعِػػاـ مػػ  قبػػل اظتؤستػػة 

يف كعابة العاردخ الهلتطيين ااسعكِاؿ ما غػاب مػ  الوثػائق، اكػأداة إلدانػة اظتِارسػات ااسعخدامو كِادة أرييهية لل جوع إليوا 

 االحعبللية يف هه دع األرض م  سكاها.

اعلػى لتػاف متػؤاليوا اصتوػد الػذ  هقػـو بػو جاممػة ب زدػت يف غتػاؿ رتػع  األريػي إال أنو ايف الوقت الذ  هػثِ  بػو مؤستػة 

غػػ  ممػػين بإنشػػاء الوثيقػػة، بػػل بدراسػػعوا"، " األريػػي عِاموػػا هبػػذا اجملػػاؿ ممللػػة ذلػػك بػػأف ال اادػػة الشػػهودة، هؤكػػد علػػى عػػدـ اى

الك  ااقع اضتػاؿ دشػ  إىل قصػور لػي  يف إنشػاء الوثيقػة احتػب، بػل اأدضػا يف دراسػعوا، حيػث أف الزدػارة اظتيدانيػة لؤلريػي   

أحبػاث امػدد  للػدائ ة داف باحثني،كِػا أنػو ال  كشهت ع  عدـ اجود باحثني أا معخصصػني يف دراسػة الوثيقػة، ىنالػك دائػ ة

دعور  لدى اظتؤستة أا على موقموا اإللكوا  كشارات أا روارس أا ملخصات هش  إىل أحباث قامػت هبػا اظتؤستػة باسػعثناء 

 بمن اظتتوحات اظتيدانية ابمن اإلصدارات.

اجود مشكبلت حقيقية علػى متػعوى هؤكد  األريي ظتؤستة  ايف احملصلة رإف مناقشة النعائج اليت أرضت إليوا الزدارة اظتيدانية

، ربل اثائق إداردة حتهػظ ذاكػ ة الدالػة، اال اثػائق هارمتيػة حتهػظ ذاكػ ة األمػة، اال مبػمل مبلئػم اممػد مة""ذاك ة الدالة اذاك ة األ

دار اظتطلػػوب مػػ  مؤستػػة أريػػي  ضتهػػظ الوثػػائق، اال ب نػػامج أريػػهة إلكوانيػػة، اال ؼتعصػػني أا بػػاحثني أا أريػػيهيني للقيػػاـ بالػػ

ات اظتكعوبػة، األريػيهاطنية، اال جوود حقيقية يف اسوجاع ما سلب م  أرييهات رلتطني، اال ذاك ة يهودة هتد النقص يف 

ات احملليػة دالػل رلتػطني يف مكػاف ااحػد لعتػويل األريػيهاال همااف بينوػا ابػني اظتؤستػات غػ  اضتكوميػة للمِػل علػى جتِيػع 
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ة االدقيقػػػػة للبػػػػػاحثني ني إليوػػػػػا اهػػػػور  الوقػػػػت ااصتوػػػػػد ااألمػػػػواؿ، اال قػػػػدرة علػػػػػى إدصػػػػاؿ اظتملومػػػػات الصػػػػػ ي اصػػػػوؿ البػػػػاحث

ماليػػة كاريػػة، اقصػػور الػػوعي  عػػدـ اجػػود مقػػدراتغتِوعػػة مػػ  األسػػباب؛ إىل ، عػػزت مؤستػػة األريػػي  ذلػػك كلػػو ااظتتػػعهيدد 

 الوطين الهلتطيين. األريي وف أص اب الق ار" يف التلطة الوطنية الهلتطينية، اجتِيد قانلدى "

 

 الوطني الفلسطيني األرشيفقانون  مشروع

، هبػػػػدؼ حهػػػػظ التػػػػجبلت االوثػػػػائق 2010عػػػػاـ  األريػػػػي قػػػػانوف صػػػػيػة لالػػػػوطين الهلتػػػػطيين  األريػػػػي أصػػػػدرت مؤستػػػػة 

ة بػدعوى همطػل اجمللػ  العشػ دمي اضتكومية االعارمتيػة، إال أنػو مل دػعم اظتصػادقة علػى القػانوف مػ  قبػل التػلطة الوطنيػة الهلتػطيني

الػػػوطين كِػػػا دملػػػ  اظتتػػػؤالوف، اذلػػػك  األريػػػي عػػػ  أداء موِاهػػػو، ؽتػػػا أدى إىل حػػػداث مشػػػكبلت كبػػػ ة يف عِػػػل مؤستػػػة 

ااسػػػعخدامو ك كيػػػزة ظتقاضػػػاة اظتخػػػالهني للبنػػػود الػػػيت أاردىػػػا القػػػانوف اهنهيػػػذ المقوبػػػات  األريػػػي ضتػػػاجعوم إليػػػو يف هنظػػػيم عِػػػل 

حاليػا علػػى الضػػط علػػى  األريػػي أمػػ  الدالػة ااظتصػػل ة المامػة". اهمِػػل مؤستػة   حػ ص اظتؤستػػة علػى "مػػ بشػأهم انطبلقػا

 اضتكومة م  أجل إق ار القانوف ااظتصادقة عليو. 

ايف الوقػػت الػػذ  دنعظػػ  ريػػو أف دعتػػم القػػانوف بالشػػهارية اهنظػػيم اضت دػػات، دعضػػح مػػ  لػػبلؿ دراسػػة البنػػود الػػيت دشػػعِل عليوػػا 

ية ااضت دػات األريػيهثػ ات قانونية هعناقن مع ما ىو منعظ  منو، بل اريو ما دشكل لط ا على عِل اظتؤستات  القانوف اجود

األكادنتية يف اضع دعطلب هآزر اصتوود اهنظيم اضت دات داف هقييػدىا، اأبمػد مػ  ذلػك أنػو دشػكل هقييػدا علػى ح دػات األرػ اد 

   اطتاصة.
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لػبلؿ رئػي  التػلطة الوطنيػة الهلتػطينية داف اظتػ ار بػالقنوات القانونيػة لتػ  مثػل  رهي حاؿ مت إق ار القانوف سيكوف ذلك مػ 

هلػػك القػػوانني، اداف مشػػاركة اجمللػػ  العشػػ دمي، اىنػػاؾ إمكانيػػة لهػػ ض ػتعػػوى القػػانوف بع ادػػل التػػلطة العنهيذدػػة علػػى التػػلطة 

   96العش دمية اإصدار لوائح هش دمية.

، ابنػود معملقػة حبهػظ األريػي ل علػى اظتوِػات االصػبلحيات الػيت هضػطلع هبػا مؤستػة أما بالنتبة حملعػوى القػانوف، رقػد ايػعِ

الوثائق االتجبلت المامة، ااضتاالت الػيت كتػوز ريوػا االطػبلع علػى الوثػائق، االمقوبػات الػيت كتػب أف هنهػذ يف حػاؿ ؼتالهػة أ  

ِل علػػػى نػػػص صػػػ دح حػػػوؿ نظػػػاـ لػػػاص بنػػػد مػػػ  بنػػػود القػػػانوف، إال أنػػػو مل دعضػػػِ  هوضػػػيح للوػػػدؼ مػػػ  القػػػانوف، امل دشػػػع

...الوثيقػة اطتاصػة: ىػي الوثيقػة الػيت نتلكوػا " ات اطتاصة، ااكعهى بعم دػ  للوثيقػة اطتاصػة مػع ربطوػا باظتصػل ة المامػةاألرييهب

 .97"أ  ر د م  األر اد أا جوة لاصة أا أ  يخص اععبار  لاص ادكوف عتا صلة باظتصل ة المامة

أريػػػي  )العػػػدلل علػػػى كػػػل اظتتػػػعودات  ػػػا ريوػػػا القطػػػاع اطتػػػاص  األريػػػي انوف هعػػػيح ظتؤستػػػة اىػػػذه اللػػػػة اظتتػػػعخدمة يف القػػػ

المػػائلي(، اهعػػيح عتػػا امػػػعبلؾ أ  اثيقػػة لاصػػة عتػػا صػػلة "باظتصػػػل ة المامػػة"، بينِػػا حتػػدد ظتالػػك الوثيقػػػة  األريػػي اظتؤستػػات ا 

"اظتصػل ة المامػة"  ف مالػك الوثيقػة. راسػعخداـ همبػ م  القانوف حتت عنػوا 25ي اط اقعنائوا االعص ؼ هبا، كِا ارد يف اظتادة 

ىو "همب  رضهاض"، دث  هتاؤالت حوؿ اصتوة اظتخولة بع ددد "اظتصل ة المامة" ام  الذ  نتعلك حق حتددػدىا، ااحملػددات 

ثلػػة  ؤستػػة "اظتصػػل ة المامػػة"، حبيػػث دتػػول االسػػعنعاج يف لادتػػة اظتطػػاؼ أف الدالػػة ؽت االشػػ اط الػػيت دػػعم مػػ  لبلعتػػا حتددػػد

 الوطين ىي الوحيدة اليت دتعلك حق  األريي 

 

 

 

                                                           

96
ؤستػػات غػػ  اضتكوميػػة لػػبلؿ اريػػة عِػل قػػاـ هبػػا مموػػد إبػػ اىيم أبػػو لػػػد يف جاممػػة دتػػت مناقشػػة بنػػود القػػانوف الطػ ه علػػى عِػػل اظت 

 ،  شاركة أساهذة القانوف يف جاممة ب زدت، د. أزتد نص ة، اد. ػتِود عبلانة.2012/ 6/6ب زدت بعاردخ 
97

 همارد  اأحكاـ عامة".حتت عنواف " 2010الهلتطيين لماـ ( م  الهصل األاؿ يف مش اع قانوف األريي  الوطين 1) مادة 
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 لرابعا الفصل

 في األرشيف الصهيوني الفلسطينية األرشيفات
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 لرابعا الفصل

 الصهيوني األرشيففي  الفلسطينية اتاألرشيف

 

 تمهيد

ى أرض رلتػطني العارمتيػة، راسػعجلبت حتػت رعادػة اضت كة الصويونية قبل ق ابػة ملػة عػاـ لعأسػي  اطػ  قػومي لليوػود علػ مودت

الربدطػػػػانيني ملػػػػات آالؼ اليوػػػػود، اأقامػػػػت عشػػػػ ات العجِمػػػػات التػػػػكانية، بينوػػػػا عػػػػدة مػػػػدف، ااضػػػػمت األسػػػػ  التياسػػػػية 

، ايف 1948ااالقعصاددة االمتك دة، ار ا األىم مػ  ذلػك األسػ  الثقاريػة أدضػا للدالػة الػيت مت اإلعػبلف عػ  قياموػا يف المػاـ 

 98اقودة. قائِة للدالة كانت البنية الع عية  ذاهولماـ ا

المقبػػات ااظتشػػكبلت الػػيت همػػوض عِليػػة البنػػاء، ركانػػت  اإزالػػة ،اسػػلطعوام حلػػة بنػػاء الدالػػة المِػػل علػػى همزدػػز قوهتػػا  هطلبػػت

الدالػػة يف منطقػػة اظتشػػكلة ال ئيتػػية مػػ  اجوػػة نظػػ  صػػويونية اجػػود التػػكاف الهلتػػطينيني "غػػ  اليوػػود" الػػذد  ظلػػوا بمػػد قيػػاـ 

. امنػذ ذلػك 99م ي ة لعصبح دالة دووددػة، ااضتػل ىػو العهػاء ىػؤالء التػكاف الػذد  دشػكل اجػودىم لطػ ا علػى أمػ  الدالػة

اضتػني جتػػ   عِليػات طِػػ  اهػييػب لػػؤلرض االتػكاف اختػػذت ثبلثػة أيػػكاؿ رئيتػية: العػػدم  اظتػاد  للِِعلكػػات الهلتػػطينية 

اظتنصػػوص عليوػػا قانونػػا ضػػد الشػػمب الهلتػػطيين دالػػل الػػارج رلتػػطني، االمِليػػة اصتاردػػة االعِييػػز  منػػازعتم،اطػػ د النػػاس مػػ  

الصػػ اع  تهػػدم  اظتِعلكػػات الثقاريػػة يف حػػاال ددمػػإذ  100لئلبػػادة الثقاريػػة الػػيت هتػػدد اعتودػػة الهلتػػطينية اصتِاعيػػة يف صػػِيِوا.

                                                           

98
.  سيػ ،    .81-76 :36ع  ائيلية،إس   قضادا ".1917 الماـ م  هبدأ اإلس ائيلية الذاك ة ."2009هـو

99
 Mermelstein, Hannah.2011.”Overdue Books: Returning Palestine’s Abandoned Property of 1948”. 

Jerusalem Quarterly, Institute of Jerusalem Studies,Vol.47: PP 46- 64. 
100

 Ibid, p. 47. 
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للتػيط ة علػى غتِوعػة ممينػة عػ  ط دػق القضػاء علػى  مظاى  سياسة اإلبادة اصتِاعيػة أا العطوػ  الم قػي، اط دقػة أحداظتتلح "

   101التجبلت اظتاددة م  هارمتوم."

اضتاضػػ ، معخػػػذة أيػػػكاال  الوقػػػت متػػػعِ ة حػػ  بػػػدأت مػػع دلػػػوؿ الصػػػوادنة إىل رلتػػطنيالػػيت عِليػػػة اإلبػػادة الثقاريػػػة ال هػػزاؿ 

 غػ  .عربدػةهوراهيػة ا اسػعبداعتا بأشتػاء ا تطينية األشتاء الم بية للِدف االق ى الهل ػتوهبدا بشكل جلي مثبلن يف سياسات عدددة 

ات األريػػيههلػك الػػيت دتثلػت بالتػػيط ة علػى  1948منػذ عػػاـ  يوفهلتػطينالػػيت همػ ض عتػػا الثقاريػة البػػادة ات اإلعِليػقتػى أف أ

ظتخعلهػػة ااظتكعبػػات عػػرب آليػػات ؽتنوجػػة هبادنػػت مػػا بػػني التػػلب االنوػػب ااظتصػػادرة ااضتػػ ؽ ااإلهػػبلؼ، االػػيت طالػػت اظتؤستػػات ا

ن اجػودىم دمػ  اهلهلتطينيني، ل عوبرث اظتكاإلممظم إىل ضياع  ىأداألم  الذ  ام اكز األحباث،  ةاظتكعبات المامة ااطتاصا 

"...مهوـو اإلبػػادة الثقاريػػة أكثػػ  العباسػػا الؤمػػا مػػ  اإلبػػادة رػػػ قػػل اطػػأة عػػ  اإلبػػادة اصتتػػددة ااالقػػعبلع.دطتطػػ  ال  لوممتػػعقبا 

 102.أنو معِم عتا اال دقل عنوا لط ا اهدم ا"اصتتددة على ال غم م  

أىػػػم اظتلهػػػات العبيػػػاف حجػػػم الكارثػػػة الػػػيت للهعوػػػا عِليػػػات اإلبػػػادة الثقاريػػػة ضػػػد الهلتػػػطينيني، ال بػػػد مػػػ  إلقػػػاء نظػػػ ة علػػػى 

ات يف اظتؤستػ هلػك اظتلهػات أمػاك  هػوزعهبيػاف ا  ،اما بمػدىا 1948 عاـ الهلتطينية اليت اسعوىل عليوا الصوادنة لبلؿ ح ب

 ج   هقػدلسػي ذلػك، سػياؽ يف. ا ةالهلتػطيني اتاألريػيهعػدم  ل انعوجػتالػيت  ااألسػاليب الوسائل، االكش  ع  اإلس ائيلية

يف  وانيضػِهانقػل ػتعوداهتػا ا  ،مػ  قبػل الصػوادنة النوبفتاذج م  اظتكعبات ااظت اكز الب ثية الهلتطينية اليت هم ضت للعدم  أا 

داارع دلػػي ذلػػك الب ػػث يف الػػ .بمػػد اسػػعيبلئوا علػػى رلتػػطني مبايػػ ةالػػيت عنيػػت إسػػ ائيل بإنشػػائوا  الصػػويونيةية األريػػيهاظت اكػػز 

   .ىاهدم  ات الهلتطينية ا األرييهاليت أدت إىل هب ة ينيو الصو

 

 
                                                           

101
 Milligan, Ashlyn.2008.“Targeting Cultural Property: The Role of International Law”. )Electronic 

version(. 

 .140 ص االنش ، للكعب ال د  رداض :ب ات. اإلنكليزدة كنماف لمنة الثقارية ااإلبادات أم كا (.2009). من  المك ، 102
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 ات الصامتةاألرشيف

ات الصػػػويونية، يػػيهاألر االسػػعيبلء عليوػػا اإدػػداعوا يف  جػػ ىات الهلتػػػطينية الػػيت األريػػيهىػػم أل اع ضػػ دعضػػِ  التػػياؽ العػػاي

مصػطهى كبوػا،  نيعِلوا يف مؤستات أكادنتية إس ائيلية، مثل البػاحث فباحثوف رلتطينيو  رتموا مملوماتىل اذلك باالسعناد إ

ات، امضػػامينوا، األريػػيهات اظتنووبػػة يف إطػػار هقػدل حملػػة عامػة حػػوؿ ماىيػػة هلػك األريػيهاهػأ  أقتيػػة العم دػػ  بدزبػػك.  ِػوداػت

ستػػات ال شتيػػة االشػػمبية اظتالكػػة عتػػا أصػػبلن، اذلػػك هبػػدؼ هقػػدد  حجػػم الكارثػػة الػػيت أظتػػت بالهلتػػطينيني، إىل اأعػػدادىا، ااظتؤ 

ات يف حهػػظ هػػارمتوم. مػػ  جوػػة ألػػ ى، األريػػيهجانػػب ػتنػػعوم يف االقػػعبلع االطػػ د، ؽتػػا أدى إىل ح مػػاهم مػػ  اإلرػػادة بعلػػك 

اظتعضػِنة الػيت عِػدت بالتياسػات الصػويونية إىل هػػدم ىا،  ات دكشػ  بوضػوح عػ  اطتلهيػاتاألريػيهرػإف حتددػد ماىيػة هلػك 

ابالعػػاي إضتػػاؽ الضػػ ر باعتودػػة الذاهيػػة للهلتػػطينيني، اىػػو األمػػ  الػػذ  درػػع بالهلتػػطينيني إىل إدراؾ ضػػ ارة للػػق اابعكػػار أداات 

ر حولػو ىػذا األط احػة. كعابػة هػارمتوم مػ  منظػور آلػ ، اىػو مػا هعِ ػو القيػاـ بأرييهية ذات مهوـو جددد، هكوف قػادرة علػى 

 ات اظتنووبة اآل :األرييهاهعضِ  قائِة 

 لعهد العثمانيمن افلسطينية  وثائق -أوال

بمػد  إسػ ائيليف أريي  دالة ىذه الوثائق  إدداعاقد ج ى  .1917 -1815الهوة اظتِعدة ما بني أعواـ  هػطي ىذه الوثائقا 

 103ىذه الوثائق على:  هشعِلا  .االسعيبلء عليوا

 .1908 -1906حاكم قضاء القدس "أكـ  بك" اطتاصة باألعواـ  يي أر  -

 .رلتطني أؿتاء ؼتعل  م  غتلدان  87 اهشِل ،1917ا  1876األعواـ بني ما اليت ه جع إىل النهوس دراه  م  كب ة غتِوعة -

 .غتلدات 107 احتو  عش ، العاسع الق ف أاال م   األمبلؾ اسجسبلت الطابو دراه  -
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 آالؼ عشػ ات داللوػا يف احتػو  املهػان، غتلػدان  490 اهشػِل المثِػانيني، أداـ اضتكم داائ  م  المددد ظتلهات  ةكب غتِوعة -

 .الش عية احملاكم اسجبلت األمبلؾ، داائ  سجبلت اأقتوا الوثائق،

 أريػي  مدضػ إذ االقػدس، ادارػا حيهػا متػعمِ ات الصوصػان  رلتػطني، يف األظتانيػة اظتتػعمِ ات ملهػات مػ  كبػ  عػدد -

 .1951ا 1881 األعواـ بني الهوة ما هػطي غتلدان 91  التو  اظتتعمِ ة، إدارة غتل  ملهات رتيع حيها يف األظتانية اظتتعمِ ة

اة األظتانيػة اظتتػعمِ ة إدارة  جل  لاصسة ملهات أدضان  القتم ىذا التو  ِس  يف 1902 سػنة أقيِػت الػيت اصتليليػة، ضتػم بيػت اظتتػ

 300  علػى عػددىا دزدػد الػيت ااجمللػدات اظتلهػات م  كب ة غتِوعة القدس يف األظتانية اظتتعمِ ة أريي  شِلاد الناص ة، قضاء

 مػا كػل هػطػي الثبلثػة األقتػاـ ىػذهأف  104دزبػك ادػذك  .النكبػة عػاـ حػ ادتعػد  1879 سػنة مػ  هتجيبلهتا هبدأ اغتلد، مل 

 سػنة حػ  حيهػا يف األظتانيػة اظتتػعوطنة بإقامػة المِػل بػدأ حػني ، 1869 سػنة منػذ رلتػطني يف األظتػا  االسػعمِار  شػ اع دعملػق

 اللكأل همودضات درع على األظتانية اضتكومة معحيث ج ى االههاؽ  إس ائيل، م  األظتاف اظتتعوطنني آل  ط د حنيا  ،1951

 .أمبلكوم صودرت الذد  األظتاف

 مػ  أكثػ  األريػي  ىػذا ادشػِل ، 1815 سػنة غتلػداهتا أاىل بػدأت اليت القدس، يف األظتانية القنصلية أريي  ػتعودات رتيع -

 ااظتتػعمِ ات القنصػليات أريػيهات ػتعودػات ممظػم أف إىل. ادشػ  دزبػك الوثػائق آالؼ عشػ ات حتػو  املػ  غتلػد  300

 رلتػطني يف ا األظتػ االسػعمِار دارسػي اتاألريػيهاههيػد ىػذه  ،األريػي معػور ة علػى موقػع  اىػي ،رقِيػان  هصػود ىا مت األظتانيػة،

 هشػِل كوهػا ااجعِاعيػان، ااقعصػاددان  سياسػيان  االهلتػطينيني رلتػطني بأاضػاع اظتوعِػني اكػذلك بهلتػطني، األظتانيػة االمبلقػات

 .اصتوانب ىذه على الضوء هلقي كث ة ملهات

 مػ  أاراقوػا هبػدأ الػيتا  لقػدس،ا يف الربدطانيػة القنصلية ملهات م  صػ ة غتِوعة منوا العارمتية، اظتصادر م  أل ى غتِوعات -

 رلتػطني، يف عِلػوا الػذد  التػاميني اظتنػدابني لػبمن العابمػة الوثػائق اغتِوعػات المثِػا ؛ اضتكػم نوادػةب اهنعوػي 1838 سػنة

 .األريي  ىذا يف اإدداعوا هصود ىاحيث ج ى  أكتهورد، جاممة يف أنعو  سانت كلية أرييهات يف احملهوظة هلك الصوصان 
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 ىػذه حتػو . ا  1938حػ  1903 األعػواـ بػني مػا القػدس يف النِتػاادة القنصػلية ألريػي  هابمػة كاملػة أريػيهية غتِوعػة -

 اجملِوعػة ىػذه هصػود  مػؤل ان  امت رلتػطني، يف النِتػاادة القنصػلية ممػامبلت ؼتعلػ  يف املػ  غتلػد 300 الضػخِة اجملِوعػة

 .ا اإللكو  اظتوقععرب كاملة  اهنزدلوا دراسعوا انتك  رقِيان،

 مطلقػان، رو سػعوا دػعم ملاىػذه اجملِوعػة  .المثِانيػة الدالػة أدػاـ همػود إىلالػيت  الهلتػطينية ااجمللػدات اظتلهات م  كب ة غتِوعة -

 الناصػ ة ػتكِػة سػجبلت اكعشػاؼ مػؤل ان جػ ى جتػدر اإليػارة إىل أنػو قػد ا  .األريػي  أقبيػة يف صػناددق دالػل مبمثػ ة هػزاؿ الا 

 .الصناددق هلك دالل الش عية طربدة اػتكِة الش عية

و اىػ ،"اثػائق مواكػة" وا حتػت عنػوافهصػنيه جػ ىاجػود أريػيهات رلتػطينية  حػوؿ105 دزبػكإليػو أيػار ام  البلرػت للنظػ  مػا 

جػ ى حيػث  طػ دىم، بمػد رلتػطني يف بقػيؽتػا  الهلتػطينيني البلجلني أمبلؾ على رشتيان  اإلس ائيلية اظتؤستة أطلقعو الذ  السما

 مػ  المددػد 1948 -1914 األعػواـ بػني مػا اظتواكػة الوثػائق مػ  قتػمىػذا ال ادشػِل .ىػاءاإلها هػدم ىا أا يموااب اغعصاهبا

 .هائيان  عصني لل ختضع ملاليت ا  المثِا ،المود اليت ه جع إىل  الهلتطينية الوثائق

 

  البريطاني االنتداب من عهد فلسطينية وثائق -ثانيا

، اضػػػِعوا إىل الربدطػػػا  عوػػػد االنعػػػدابعِلػػػت يف هػػػات ااثػػػائق همػػػود إىل داائػػػ  حكوميػػػة مل غتِوعػػػة إسػػػ ائيل علػػػى اسػػػعولت

إال اآللػ  غػ  معػاح لبلطػبلع ات مػدرج علػى اظتوقػع اإللكػوا  ألريػي  الدالػة، ابمضػوا األريػيهالدالػة. بمػن ىػذه  يي أر 

 ات على: األرييهاهشعِل ىذه  .احتب األريي دالل قاعة 
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علػى  ة لػوزارة اظتتػعمِ ات اازارة اطتارجيػة، ارئاسػة الػوزراء الربدطانيػة، االػيت قػاـ أريػي  الدالػة بعصػود ىااظتلهات العابمػ آالؼ -

مثػػل ملهػػات  ،ملهػػات ألػػ ى هابمػػة لػػداائ  حكوميػػة معملقػػة بهلتػػطني زمػػ  االنعػػداب، إضػػارة إىل يػػكل مصػػػ ات )ميكػػ اريلم(

 اغ ىا م  الداائ .  ،ج ة، ادائ ة الص ة، ادائ ة الزراعةاظتنداب التامي، املهات اظتدعي الماـ، املهات دائ ة اعت

 ادضػم .1948حػ  سػنة  1898اظتػد  منػذ  يالدائ ة القضائية، ادشِل غتِوعة كب ة م  ملهات اصتوػاز القضػائ أريي  -

 لػواء كِػةػتا  ،دارػا لػواء ػتكِػةا  القػدس عاـ مدعيا  القدس، بدادة ػتكِة :ملهات ،106دزبكحبتب ما أارده  ،األريي  ىذا

 ملهػات مػ  غتِوعػة . اذتػةااصتليػل اظت كػز األودػة اصتنػوب لػواء ػتاكم املهات الشِاؿ، لواء ػتكِةا  ،الناص ة لواء ػتكِةا  حيها،

 اجمللدات ىذه هصود  متس  اقد اصهد، احيها اطربدة االناص ة دارا ػتاكم سجبلت اهشِل، 1874 سنة م  هبدأ الش عية احملاكم

 (.يك اريلمم( كِصػس ات انقلوا

للهػوة مػا بػني  همػود"غتِوعػات اأريػيهات لاصػة"  يف أريي  الدالة حتت هصني  هقع قاثائ اىياأاراؽ لاصة:  ملهات - 

آالؼ الوثػػػػائق الػػػػيت ه كػػػػت يف رلتػػػػطني بمػػػػد النكبػػػػة،  عشػػػػ ات اهضػػػػمملهػػػػا،  2827عػػػػددىا إىل  دصػػػػل، 1948 -1918

، اؼتلهػػػات يخصػػػية ئق اصػػػ   هابمػػػة عتػػػا، ااثػػػائق ملكيػػػة أراض  لعنظيِػػػات اح كػػػات سياسػػػية، ااثػػػا منايػػػ اهشػػػعِل علػػػى 

 :ما دليات األرييهىذه هضم ظتكاهب أا مكعبات يخصيات رلتطينية بارزة. ا 

  .رلتطنييف  سياسية ةمؤست النكبة أىم عشيسة كانت اليتا  المليا، الم بية اللجنة أاراؽ رتيع -

 .1948 -1946 ما بني ـعواهمود إىل األ اإلنقاذ جي  ملهات م  ملهان  26 -

قيػػادات رلتػػطينية ألػػ ى، مثػػل رئػػي  بلددػػة غ ىػػا ختػػص اظتلهػػات اطتاصػػة باضتػػاج أمػػني اضتتػػيين، اعشػػ ات  عشػػ ات -

 اطتالد ، ااحملامي جورج أنطونيوس، ااحملامي أنور نتيبة، ادااد الدجا ، االدكعور عزت طنوس اغ ىم.راحي القدس 

انواد  اله  الم ت، املهات الػ رة العجاردػة الم بيػة  ،نواد  الشبابمثل ، ؼتعلهةة همود إىل منظِات رلتطيني ملهات -

 مقااي البناء.ملهات بالقدس، االمددد م  

                                                           

106
 .88صالتابق،  نه  اظتصدر 



66 
 

 ملهات ختص القنصليات الم بية اليت عِلت بالقدس، كالقنصلية التموددة االم اقية ااظتص دة اغ ىا. غتِوعة -

   مكاهب ػتامني رلتطينيني م  ؼتعل  أؿتاء الببلد. ملها اسعولت عليوا إس ائيل م 1493  -

 مؤستات اضتكم األرد  يف الضهة الػ بية االقدس، املهات مؤستات اضتكم اظتص   على قطاع غزة.  أرييهات -

مثػل اثػائق اللجػاف القوميػة الهلتػطينية مػ  مػدف  ،أل ى م  الوثائق الهلتطينية اليت اسعولت عليوػا إسػ ائيل عاتغتِو  -

مػػػددة، باإلضػػػارة إىل ملػػػات الصػػػور الشخصػػػية للقػػػادة الهلتػػػطينيني الػػػذد  أثػػػاراا اىعِػػػاـ القػػػوى المتػػػك دة الصػػػويونية، مع

 اعتاجاناة.  عصابةأريي  إس ائيل إىل ضِعوا 

البلػػددات الػػيت ازدىػػ ت قبػػػل النكبػػة، حيػػث قامػػت القػػوات الصػػػويونية بنتػػهوا ااالسػػعيبلء عليوػػا، رعبمثػػػ ت  أريػػيهات -

. عوداهتا، أا نقلت إىل أماك  مل دمل  عنوا، امل هصن  ػتػتعوداهتا  ح  اليـو

إف هلك الوثائق، رغػم صػِعوا، هػعكلم عػ  أحػواؿ البلػد ااألىػاي، رهيوػا أاراؽ طػابو لؤلراضػي الػيت هػزرع، ااظتنػازؿ الػيت هتػك ، 

البلػػػددات الػػػيت كانػػػت هشػػػق الطػػػ ؽ اصػػػور القػػػادة الػػػذد  قػػػااموا االسػػػعمِار، امنايػػػ  األحػػػزاب ااضت كػػػات التياسػػػية، املهػػػات 

اهنظم البنادات، اأاراؽ احملاكم اليت غصت ريوا اظتنازعػات، اأاراؽ القناصػل ااظتنػدابني التػامني الػذد  أهػوا مػ  أقاصػي األرض 

يػاة ات، امشػوؿ ػتعوداهتػا لكارػة منػاحي اضتاألريػيهليميداا ه هيب اظتتألة. إف نظ ة على عجل كهيلة بإدراؾ اضتجم اعتائػل لعلػك 

االقعصػػػاددة ااالجعِاعيػػػة االتياسػػػية االثقاريػػػة االهك دػػػة االعمليِيػػػة االقضػػػائية ااإلداردػػػة للشػػػمب الهلتػػػطيين، إضػػػارة إىل المػػػدد 

ات االسػػعمِاردة الػػيت هكشػػ  عػػ  هػػاردخ العػلػػػل األارات يف رلتػػطني االمبلقػػات الداليػػة ااألطػػ اؼ الػػيت األريػػيهالكبػػ  مػػ  

 لهلتػػػطينيني، ال سػػيِا مػػػا دعملػػػق منوػػػا بموػػػد االنعػػداب الربدطػػػا  علػػػى رلتػػػطني. اقػػػد كشػػػهتأسػػوِت ريِػػػا آؿ إليػػػو مصػػػ  ا

علػػى  ىار اعصػاقلؤلريػيهات اظتنووبػة ال دمػين  التػابق العصػني  ف، أررػع التػ دة عػ  الوثػائق اإلسػ ائيلية بمػد ،اظتلهػات الصػويونية

دػعم الكشػ  عنوػا أا  ملالػيت ات الهلتػطينية األريػيه مػ أعػداد كبػ ة  اجػود جح إذ مػ  اظتػ 107الػواردة أعػبله احتػب، القائِة

   ح قوا أا هػييبوا إىل أماك  غ  مملومة.ج ى جملِوعات اليت إىل ا إضارة ،اإلس ائيليةات األرييهضِ  هوثيقوا 
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ا هػور ه هلػك ، نظػ نا ظتػ يػمبا اهارمتػا اثقارػة اىودػةنيالهلتػطينيكب ا طػاؿ   ااهتددد رادحةلتارة  دمين اتاألرييهف هلك رقداإف 

، قضػيعني دتتػاف اعتودػة الهلتػطينية بػأكربالعػزاؿ ىػذه اطتتػارة  جػ ىكعابة العاردخ الهلتطيين. ايف حػاؿ مصادر همينوم يف  م  

الهلتػػطيين  ردخمػػ  إعػػادة كعابػػة العػػاني ات دمػػين رقػػداف اظتصػػادر األاليػػة الػػيت دتكػػ  اظتػػؤرلاألريػػيهف رقػػداف ىػػذه إالقػػوؿ نتكػػ  

اهبدا اظتتألة أكثػ  صػموبة، ال  .الكعابة العارمتية ع  رلتطني ِت  اطتلهيات األددالوجية الضيقة اليت حكبميدا ع ، وضوعية

الق ف العاسػػع بػػ أبػػده ،يف العػػاردخ الهلتػػطيين احاشتػػة متػػاحة زمنيػػة موِػػة هػطػػيات األريػػيهسػػيِا أف هلػػك اظتصػػادر األاليػػة مػػ  

نار  الداي بني القوهني المظِيني، ب دطانيا ار نتػا، اللعػني هقاشتعػا . اىي م حلة يودت ايعداد الع1948اهنعوي بماـ عش  

 مناطق النهوذ يف أعقاب اضت ب الماظتية األاىل اهادة حكم الدالة المثِانية، حيث لضمت رلتطني لبلنعػداب الربدطػا  الػذ 

ى إىل هشػ دد الهلتػطينيني اضػياع . لك  اعلى ال غم م  همقيد الص اع الذ  أرضػ1947انعوى بق ار هقتيم رلتطني يف عاـ 

الع ليػػل االنقػػد. رقػػد رقػػد اظتؤرلػػوف عوثيق ا بػػال العارمتيػػة الهلتػػطينية ةالكعابػػظلػػت ممعِػػة امل هعنااعتػػا  هػػوةاطػػنوم، إال أف هلػػك ال

 عتم لػػدارية البلزمػػة إلعػػادة كعابػػة العػػاردخ الهلتػػطيين، ار ػػا كػػاف ذلػػك ىػػو التػػبب اراء إغهػػااألريػػيهالهلتػػطينيوف أىػػم اظتصػػادر 

متػائل  علػى اقعصػ تقػد  الهػوة ات ىػؤالء اظتػؤرلني حػوؿ هلػككعابحبتب ما دعوِوم البمن ؽت  د اا أف   اتاألرييها ق ائالوث

مػػ   دحػػن اظتػػزاعم الصػػويونيةا  مػػ  جوػػة الػػوعي القػػومي المػػ تهمزدػػز  هبػػدؼ عبلقػػات المػػ ب العارمتيػػة بهلتػػطني هعصػػل بعوكيػػد

، إضػػارة إىل إغهاعتػػا تياسػػيةال اتنظ دػػعابػػات ههعقػػ  يف مماصتاهتػػا لعلػػك اصتوانػػب إىل الجوػػة ألػػ ى، األمػػ  الػػذ  نشػػأت عنػػو ك

لكػػ  الباحثػػة هػػ ى أف ذلػػك مػػ ده إىل عوامػػل مبايػػ ة نعيجػػة األثػػ   108.ة للهلتػػطينينياالجعِاعيػػا  ةاالقعصػػادد الب ػػث يف اضتيػػاة

موضػػوعي هشػػكل نعيجػػة الع ػػوالت يف مهوػػـو اظتهجػػع الػػذ  ه كػػو ضػػياع رلتػػطني اهشػػ دد أىلوػػا. كِػػا أف اظتتػػألة ذات منشػػأ 

االجعِػاعي، اكانػت كعابػة العػاردخ االجعِػاعي -الكعابة العارمتية عِوما، إذ حتوؿ الوكيز مػ  كعابػة العػاردخ التياسػي إىل الثقػايف

                                                           

 الدراسػات غتلػة ".جددػدي هػأردخ إىل حاجػة ىنالػك ىػل الم بيػة، العارمتيػة الكعابػة يف الهلتػطينية القضػية" .2003مػاى .  الشػ د ، 108
 .41-29: 55ع. الهلتطينية،
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االهلػػات  نشػػاطا قػػاـ بػػو أساسػػا مؤرلػػوف دتػػاردوف ذاا اجتاىػػات ماركتػػية غالبػػا، ه كػػزت كعابػػاهتم حػػوؿ دراسػػة الطبقػػات الماملػػة

  109احمل امة ااظتوِشة، اىو ما أطلق عليو "العأردخ م  األسهل".

ادبلحػػػظ يف االجتاىػػػات اضتددثػػػة للكعابػػػة العارمتيػػػة أف الوثيقػػػة ال شتيػػػة قػػػد ه اجػػػع دارىػػػا العقليػػػد  يف عِليػػػة الػػػػعأردخ كِ جميػػػة 

اردخ الشػػهو ، االتػػ  الذاهيػػة، ااظتػػذك ات موثوقػػة، أمػػاـ الػػدار الػػذ  أصػػبح دعقػػدـ لصػػاحل اثػػائق يػػمبية "غػػ  رشتيػػة"، مثػػل العػػ

لػػذا نتكػػ  ات الػػيت اسػػعولت إسػػ ائيل عليوػػا. األريػػيهااألاراؽ المائليػػة، االػػيت هشػػكل أدضػػا جػػزءا مػػ  مكونػػات  110الشخصػػية،

اال" "اغعيػ ا عنػوة، دمػدوػيلعإسػ ائيل سػع واذ ااات الهلتطينية  ا هعضِنو م  اثػائق رشتيػة اغػ  رشتيػة، األرييهإف غياب القوؿ 

. اتاألريػػػيه الكػػػام  مصػػدرىا يف هلػػك الذاهيػػة ىػػودعومبنػػاء عتػػم مػػ  أىػػم مكونػػػات  اللػػذاك ة اصتِاعيػػة للهلتػػطينيني، اح مانػػػ

، ال سػيِا مػا دعملػق االجعِاعية ااالقعصاددة االتياسػية للِجعِػع الهلتػطيين البمل االعشكيبلتهوم ل موم مصدرات األرييهر

اإدراكػػػا منوػػػا لعلػػػك . الشػػػعاترلتػػػطني قبػػػل ألردػػػاؼ ادارقتػػػا االقعصػػػاد  ااالجعِػػػاعي يف اااظتددنػػػة ح كػػػة  هطػػػور راسػػػةبدمنوػػػا 

 ات بتياسات اآليات معمِدة. األرييهاألقتية، عِدت إس ائيل إىل ارهكاب ج نتعوا بػ"اغعياؿ" هلك 

  اإلبادة آليات

ة االشػػػػواىد علػػػػى ذلػػػػك حاضػػػػ ة يف الهلتػػػػطيين كهمػػػػل اسػػػػعمِار  حالػػػػة ر دػػػػدة يف العػػػػاردخ، راألمثلػػػػ األريػػػػي دكػػػػ  هػػػػدم   مل

، لػبلؿ اضتػػ ب بػني أةازدػا اجورجيػػا، 1992عػاـ  رهػياظتتػػعمِ .  منػ داؿ اقمػػت ضػ ية ل عػدةالتياسػات االسػعمِاردة يف 

ألقػػػى أربمػػػة أعضػػػاء مػػػ  اضتػػػ س الػػػوطين اصتػػػورجي قنابػػػل حارقػػػة يف أريػػػي  الدالػػػة األةازدػػػة ؽتػػػا أدى إىل هػػػدم  جػػػزء كبػػػ  مػػػ  

عػدد مػ  ؽ احػ  إهػب ا جػ ى حيػث  على دد قػوات االحػعبلؿ األم دكػي،الم اؽ  لبلؿ غزاؽتاثلة  لتائ ت كِا اقم. العاردخ

                                                           

صػادر للعػاردخ االجعِػاعي: قضػادا نظ دػة امنوجيػة، دراسػات يف هػاردخ األردف التػ  الذاهيػة ااظتػذك ات كِ (.2003. )اليد ،زتارنة 109
 .567ردف اصتددد للدراسات، ص م كز األ . عِاف:االجعِاعي

 .571اظتصدر التابق، 110
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كارثػة ريِػا اععػربه كثػ اف  الوطين الم اقي، ااظتكعبة الوطنية، ااحملهوظات الوطنية، امتعودعات أل ى،  ظتع  ااظتؤستات، منوا 

 111ثقارية م اعة.

 نقػػاد، ػتػػط اىعِػػاـ التػػكاف األصػػلينيعمِ ة، امػػا دنػػعج عنػػو مػػ  ػتػػو ااسػػعبداؿ لعػػاردخ يف الػػببلد اظتتػػ األريػػي  هػػدم اقػػد كػػاف 

التياسػػات ااألداات الػيت دلجػػأ إليوػا اظتتػػعمِ   ههكيػكسػموا مػػ  لػبلؿ مقاربػاهتم النظ دػػة إىل  الػػذد حقبػة مػا بمػػد االسػعمِار 

طبيمػػة  لتػػدد" الػػذ  األريػػي "عنػػ   آلػػ  بعػػاردخ جددػػد اذاكػػ ة جددػػدة. إنػػو دقلػػب اظتشػػود األصػػلي اصػػناعة مشػػوهبػػدؼ 

   112.ط ؽ اأساليب هقنية عرباالذاك ة  العاردخ صناعةإنعاجوا، ا  كت  اظتم رة اليت 

 إىلبدادػة احعبلعتػا ألراضػي الػػ   يف هلجػأاظتتػعمِ ة  الػداؿرػإف  النظ دػة الجتاىػات مػا بمػد االسػعمِار، هلػك اظتقاربػات احبتب

أنقػػاض الدالػػة التػػابقة، ادكػػوف  علػػى  يػػأها أف هتػػاعد الدالػػة اضتددثػػة يف النوػػوض الػػيت مػػ 113اظتؤستػػات االسػػعمِاردة نشػػاءإ

114مصػػاضتوا ااجودىػػا. دعم ػػا دػػ مم رػػةاالسػػعمِار  اإنعػػاج  األريػػي  هأسػػي مػػ  أاىل موِاهتػػا 
 ئيلإسػػ ا قيػػاـمػػا دػػربر  اىػػذا 

دة أريػػػي  هع ػػدد موِعػػػو الصػػػامعة اال إنػػو .1948 اـعػػػ الػػػوطين رػػػور إعػػبلف قيػػػاـ "دالػػة إسػػػ ائيل" األريػػي بإنشػػاء مؤستػػػة 

طبقػة  علػىاحت دن رقداف الذاك ة، إنػو خت دػب لؤلريػي  بوصػهو ه اكِػا ارشتلػة للػذاك ة  األريي "إح اؽ ػحبتب جاؾ درددا ب

115سهلية ايف مكاف ب ا ".
  

 ،آيف يػػػبللا  ، هػػػـو سػػػيػا بيػػػين مػػػورد ، ا دػػػبلف بابػػػو، إمػػػنوم ، ا مػػػ  البػػػاحثني ااظتػػػؤرلني اإلسػػػ ائيليني عػػػددمػػػؤل ا اقػػػد قػػػاـ 

الدراسػػػات الػػػيت قػػػاموا هبػػػا بمػػػد ررػػػع التػػػ دة عػػػ  الوثػػػائق  سػػػوِتحيػػػث أ الصػػػويو ،بالكشػػػ  عػػػ  اظتوِػػػة الصػػػامعة لؤلريػػػي  

عػػػ  حقػػػائق أزالػػػت النقػػػاب عػػػ  عِليػػػة العطوػػػ  الم قػػػي الػػػيت  -بشػػػكل معهػػػاات –بالكشػػػ   1948 عػػػاـ اإلسػػػ ائيلية ضتػػػ ب

مػػ  مػػدهم اقػػ اىم،  ، اعػػ  التياسػػات االعػػداب  الػػيت اختػػذت لعوجػػ  الهلتػػطينينية ضػػد الهلتػػطينينيينو الصػػوياضت كػػة  واعمارسػػ
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دتثلػت  اهه دع األرض م  سكاها، اإحبلؿ سكاف غ بػاء ػتلوػم. المػل أاىل هلػك العػداب  الػيت بايػ  هبػا الصػوادنة بمػد العوجػ 

 يلػاتاكلػت ىػذه اظتوِػة عتأ  ا بلي مشػوي، "حت دن رقداف الذاك ة" عرب ؼتطط ؽتنوج امػدراس كجػزء مػ  مشػ اع اسػعيطا  إحػبػ

"بػأف الصػ اع  الذد  أدركوا منػذ البدادػةاىم كبوا "اكبلء هصِيم الذاك ة"،   ىمصطهطلق عليو ألاصة يف اظتؤستات الصويونية 

 د هكز أساسا على )مبدأ لمبة الصه (، الذ  دمين أف كل ربح لط ؼ مػ  األطػ اؼ دمػين لتػارة هامػة للطػ ؼ اآللػ ، اأف كػل

طبقػػة ذاكػػػ ة هبػػػمل لػػػدعم مطالػػب مشػػػ اعوم االسػػػعيطا  مػػػ  اظتهػػ اض أف هػػػأ  لعػطيػػػة طبقػػػة مػػ  طبقػػػات الػػػذاك ة الهلتػػػطينية 

عبلقػػػة الهلتػػػطينيني بأرضػػػوم مػػػ  لػػػبلؿ هػيػػػ  ىودػػػة  لقطػػػعبعخطػػػيط سياسػػػات ااضػػػ ة  ربػػػدأاا 116اظتعواجػػػدة علػػػى األرض".

عػػرب االسػعيبلء عليوػػا امصػادرة صػػك ملكيعوػا )الوثيقػػة( يف ػتاالػػة  عوػػااهػيػ  ملكياهػيػ  متػػِياهتا،  ، بػاقعبلع سػػكاها،األرض

 .النعزاع حق المودة إليوا ع  آل ه

ف إعارمتػػو اثقارعػػو، إذ بإحػػدى الوسػػائل اظتبايػػ ة لقطػػع ارهبػػاط الهلتػػطيين  اهبوػػاات األريػػيههػػدم  اظتكعبػػات ا  عِليػػات كانػػت

سػػقوط اظتػػدف  ربمػػد ،117  رقػػط بػػل رارقػػو احػػعبلؿ للهضػػاء الثقػػايف أدضػػا"مل دكػػ  احػػعبلال للهضػػاء اظتػػاد  ائيلي"االحػػعبلؿ اإلسػػ

هػب ، جػ ى مػ  سػكاها إلبلئوػااإلسػ ائيليني لػبلؿ اضتػ ب ا  بيػد -اليت كانت همعرب اضتاضػنة الثقاريػة للِجعِػع –الهلتطينية 

إىل هػػدم   أدىدػػة األقتيػػة، ؽتػػا اظتنػػازؿ ااالسػػعيبلء علػػى مقعنياهتػػا  ػػا ريوػػا اظتكعبػػات اكػػل مػػا حوهػػو مػػ  كعػػب اؼتطوطػػات يف غا

لعلػػك االنعواكػػات، سػػبيل اجػػوار العربدػػ ات ااظتتػػوغات  ايف 118ممظػػم اإلرث الثقػػايف االقػػانو  اظتكعػػوب للشػػمب الهلتػػطيين.

أف التػكاف غػادراا منػازعتم بالعيػارىم  ععبػارعلػى ا 119هذرع الصوادنة بأها عِليات إنقاذ للِكعبات إىل حني عودة أصػ اهبا،

 ؽتعلكاهتم ع ضة للضياع. اه كوا 
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 ،الػػػيت اطلػػع عليوػػا بػػاحثوف إسػػ ائيليوف بمػػد ررػػع التػػ دة عنوػػػاا  ،1948 عػػاـ اإلسػػ ائيلية اطتاصػػة حبػػ ب الوثػػائقاقػػد هضػػِنت 

اظتكعبػات المامػة اهلػك اطتاصػة  االسعيبلء اليت طالػتم  اظتدف الهلتطينية، اعِليات  تأعداد الكعب اليت هبمملومات حوؿ 

قػػد  ادارػػا احيهػػا. ا  القػػدس، مثػػل وِػػةمم اكػػز ثقاريػػة  دتثػلعايػػوا يف اظتػػدف الػػيت كانػػت ؽتػػ   رلتػػطينينيأث دػػاء ا  ِػػنيامعمل ثقهػني 

ك  سػت للب ػث حػوؿ الكعػب  هدكعػورا ةأط احػكانت هلك الوثػائق مصػدرا لدراسػة أعػدىا الباحػث اإلسػ ائيلي غػي  عِيػت ك

 كشػػ حيػػث  لػػيت ظوػػ ت يف التػػنوات األلػػ ة هبػػذا الصػػدد، األحبػػاث ا ، اىػػي أىػػم1948الػػيت رقػػدىا الهلتػػطينيوف يف عػػاـ 

علػػى ؼتطػط ممػػد  بنػاءإىل الهلتػطينيني يف القػػدس الػ بيػة  المائػدةإسػ ائيل للِكعبػػات  هػبعػ  اثػائق هؤكػػد  امػ  لبلعتػػ عِيػت

 متبقا جندت لعنهيذه ىيلات لاصة.

أطلػػق عليػػو "متػػؤاؿ   االػػذ ،اظتكعبػػة الوطنيػػة" اجوػػو يػػلومو يػػونامي "مػػدد  دائػػ ة اإلعػػارة يفمػػا الوثػػائق  كانػػت مػػ  بػػني هلػػكا 

، بمػد 1948دتػوز  26الكعػب الوطنيػة اإلسػ ائيلية"، يف  داررسالة أرسلت إىل كورت اارماف، مدد  "يف  ،عِلية رتع الكعب"

ػػا عتػػك دنا لػػػ"مددنة  ِن ثبلثػػة أيػػو  مػػ  احػػعبلؿ حػػيس القطِػػوف يف القػػدس، ابمػػد بضػػمة أسػػابيع مػػ  هميػػني داؼ دوسػػي  حاك

  120قدس الػ بية"، ارد ريوا:ال

 نياثػين عشػ  ألػ  كعػاب، ار ػا أكثػ ، قتػم كبػ  مػ  مكعبػات الكعػاب ااظتعملِػ "حبتب هقدد   رقد متس ح  اآلف رتػع حػواي

قيِعوػا بمػد. إف غالبيػة  حالم ب موجود اآلف يف مكاف آم ، كِا هوجد يف حيازهنا بضػمة أكيػاس مػ  اظتخطوطػات الػيت مل هعضػ

ع بيػة رػال ة  مكعبػاتاألظتانيػة االبقمػة ااظتصػ ارة، لقػد اجػدنا بضػع  حػيس اصػلنا إىل  أدضنػام  القطِوف، الكػ  الكعب مصدرىا 

ِنام  اظتص ارة أدضنا  األ جنايف اظتص ارة،  لك  آمل بػأف دكػوف يف  ،ىناؾ بمد وضعال دودأم  مكعبة اظتدرسة التودددة، مل  قت

   121."ق دبة القادمةاسمنا مواصلة المِل ىناؾ يف غضوف األداـ ال

                                                           
120

 Ibid. p. 4. 

 .JNULA 793/200عنواف  حتت الباحث أاردىا الصويو  األريي  م  اثيقة121
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االههػػاؽ علػػى اضػػموا يف  جػػ ىذتانيػػة عشػػ  ألػػ  كعػػاب آلػػ ،  ترتمػػ، 1949إىل أنػػو حػػ  أاائػػل المػػاـ  122الباحػػث ادشػػ 

ثبلثػػني ألػػ    حػػواي احػػدىامػػ  المػػ ب سػػكاف القػػدس الػ بيػػة الكعػػب الػػيت صػػودرت الوطنيػػة، ابػػذلك دصػػبح عػػددىا  اظتكعبػػة

ػا يف اظتػدف الهلتػطينية الكػربى مثػل حيهػا كعاب، ىذا م  داف حتاب عدد الكعب اليت  ج ى هبوا يف منػاطق ألػ ى، اأساسن

 ادارا.

بمِػل اسػعخبار  وم األاىل بقيػامهعِثػل اذلػك بطػ دقعني:  ،أف اصتنػود لمبػوا دارا أساسػيا يف عِليػات النوػب 123عِيت دؤكد ا 

كػل مػ  أحيػػاء   يفللِنػػازؿ عوم مػداقت عػربانيػػة االث ،124مػ  لػبلؿ حتددػد مواقػػع اظتكعبػات اه حيػل اظتملومػػات إىل اظتكعبػة الوطنيػة

 ،ر دػػق مػػ  أمنػػاء امػػوظهي اظتكعبػػة الوطنيػػة دعػػبمومحيػػث البقمػػة، االطالبيػػة، االقطِػػوف، ااظتصػػ ارة، االبقػػاع، ااظتتػػعمِ ة األظتانيػػة، 

ِػع الكعػب   اظتكعبػة نػاءأمريػو  دقػـو يف الوقػت الػذ اظتنػازؿ،  اإلػبلءبعأمني الطػ ؽ، االقضػاء علػى اظتقاامػة،  ددقـو اصتنو بينِا 

 125م  اظتكعبات.

إصػػدار هصػػاردح ختػػوؿ أمنػػاء اظتكعبػػة عػػرب  ، اذلػػكسػػاعدت يف عِليػػة رتػػع الكعػػب آنػػذاؾ اصتددػػدةاإلسػػ ائيلية اضتكومػػة  كانػػتا 

  500كعػػاب مػػ  اظتدرسػػة التػػودددة، ا  1000مػػ  رتػػع  ومكػػنؽتػػا مالوطنيػػة دلػػوؿ اظتؤستػػات األجنبيػػة ارتػػع الكعػػب منوػػا، 

حيػػػث جػػػ ى يف عػػػاـ يف ؼتػػػازف اصتاممػػػة الوطنيػػػة،  رتموػػػا مت حهظػػػت الكعػػػب الػػػيت اقػػػد 126"سػػػانت بػػػوؿ". ةتػػػكعػػػاب مػػػ  كني

، 1960 عػػاـ الهو سػػة نظػػاـسػػ عاف مػػا مت همػػددل . لكػػ  أصػػ اهبا أشتػػاءتػػب اظتوضػػوع نتػػبة إىل حبر زىػػا اهصػػنيهوا  1950

 .Abandoned Properties مواكػة" "أمػبلؾأ   ،APأشتػاء أصػ اهبا، ااسػعبدلت بعوقيػع آلػ  حتػت عنػواف  أزدلػت حيػث

، رقػػد مت ػتوىػػا اإلهاؤىػػا بمنادػػة، اعػػرب ىػػػذا التػػابقةال دظوػػ  أ  مملومػػات عػػ  األصػػل أا اظتلكيػػػة  ،تػػب ىػػذا العصػػني حبا 

 127أص اهبا اضتقيقيني.بالعوقيع قطمت صبلت الكعب 
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كعػاب،   6000 عػددىا عجػاازد ال ،AP هصػني  حتػتيف اظتكعبػة الوطنيػة  اظتصػنهة ااظتم اضػة الم بيػةأف الكعػب  عِيػت ادؤكد

يػار إىل نػدر. اأِػا اال دتػِح ألحػد بالػدلوؿ إليوػا إال ري ،يف ؼتػازف حتػت األرض يف اظتكعبػة تل ى حهظػاألآالؼ الكعب ر

اصتاممػة رشتيػا  ريػو مل هملػ يف الوقػت الػذ   يف غادػة األقتيػة،مطبوعػات اؼتطوطػات اأف ذتػة  ،الكعب ذتػني انػادر هلكف بمن أ

 لكعب.لعلك ازهتا ع  حيا

آالؼ الكعػػب الم بيػػة ممظِوػػا مػػواد  رمشػػ اتعنوػػا الوثػػائق اإلسػػ ائيلية،  تكشػػه  ،هػػب اإبػػادة م اعػػة ألػػ ى يف دارػػا عِليػػات

يف مكعبػػػة أقيِػػػت يف  تاضػػم حيػػػث ،1948 عػػاـ أثنػػاء حػػػ ب يف مػػ  مؤستػػػات ه بودػػة امػػػ  مػػدارس ع بيػػػة تدراسػػية رتمػػػ

مػألوذة  ،مػ  أريػي  الدالػة اثيقة ، ذتةعِليات رتع الكعب يف دارا احوؿ 128ض.لصيصا عتذا الػ   ()غهمات ىملياه جباليا

"....زرت بصػػ بة ساسػػوف اظتكعبػػة الم بيػػة العابمػػة لدالػػة إسػػ ائيل يف دارػػا، لقػػد رتمػػوا  :ريوػػا ؿو قػػ، دمػػ  دوميػػات "بػػ  غوردػػوف"

ا بمػػػػػد، إهػػػػػم متػػػػػعِ اف يف عشػػػػػ ات آالؼ الكعػػػػػب الم بيػػػػػة، دمِػػػػػل ىنػػػػػاؾ هتػػػػػيِح ادكعػػػػػور يػػػػػاؤاؿ، مل دصػػػػػنهوا امل دتػػػػػجلو 

 129اصتِع".

رقػد هقػ ر بيػع جػزء منوػا للهلتػطينيني بمػد أف مت ر صػوا مػ  ناحيػة اظتضػِوف  ،رتموػا جػ ىص  الكعػب الػيت ريِا دعملق   أما

ظتتػػؤاؿ قػػاـ  ولػػة يف ؼتػػازف الكعػػب  اهق دػػ   هعضػػِ  ،اثيقػػة يف أريػػي  الدالػػة مػػ  لػػبلؿاقػػد ارد ذلػػك  منوػػا، الهائػػدةدرجػػة ا 

 :، دقوؿ ريوةالم بي

ة يف د"...اقهػت عػ  كثػب، لػبلؿ جػوليت يف ؼتػزف الكعػب الم بيػة، علػى الكػم اعتائػل مػ  كعػب الدراسػة االقػ اءة الم بيػة اظتوجػو 

ؼتزننا اظتؤقت يف القدس، مت رـز قتم كب  م  الكعب اهم دهوا حتػب مضػِوها، قتػم آلػ  مل دمػد امل دصػن  بمػد، ال يػك 

همػػػود هبػػػا علػػػى مشػػػ اع العملػػػيم المػػػ ت، اأععقػػػد أف لػػػددك  الػػػيتيػػػث اظتضػػػِوف االهائػػػدة أنػػػو كتػػػب ر ػػػص ىػػػذه الكعػػػب مػػػ  ح

 مملومات حوؿ ىذا اظتوضوع".

                                                           

 اجػداف ه رتػة  ،"قياموػا عنػد إسػ ائيل دالػة هبعوػا الػيت الهلتطينية اظتكعبات مص  حوؿ جدددة ممطيات."2009. غي   عِيت، 128
 .37-29 :36ع. إس ائيلية، قضادا .عثامنة

 .عِيت غي  عند اردت ،871 رقم حتِل الدالة أريي  م  اثيقة 129
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كانػت جت دوػا   مػزادات علنيػة يفع ض قتػم آلػ  منوػا للجِوػور بينِا بيع قتم م  الكعب إىل اظتدارس الم بية مباي ة،  اىكذا

 130ازارة اظتمارؼ يف اظتدف الكربى م  حني إىل آل .

آلػػػ  مػػػ   قتػػػمهمػػػ ض عػػػ   1957عػػػاـ ايف ااحػػػدة مػػػ  االنعواكػػػات الصػػػارلة حبػػػق اإلرث الهلتػػػطيين، كشػػػهت الوثػػػائق يف 

 حبجػةحػني هقػ ر بيػع الكعػب كنهادػات ارؽ للهػائزد   ناقصػة لشػ اء نهادػات الػورؽ، اذلػك  ، اذلػكالكعب لمِليػة إبػادة م اعػة

هوزدموػا أا يف حػاؿ لدالػة باضػ ر قػد هل ػق البمضػوا لتػو  مػادة مماددػة أف  اأأها غ  مبلئِة لبلسعمِاؿ يف اظتػدارس الم بيػة، 

 1957 مػػ  عػػاـ جلتػػة عقػػدت يف نيتػػاف ػتضػػ ، دتثػػل أريػػي  الدالػػةاثيقػػة مػػ  اثػػائق ارد ذلػػك يف  قػػدا  .بيموػػا يف األسػػواؽ

 انصوا: .حوؿ إبادة الكعب الم بية

مهػع ، التػيد س.  -د  قتم اظتمارؼ الم بية، التيد ميخائيػل مػ ادمد-" ا أف مهعشي اللػة الم بية يف اظتدارس: التيد سلِوف

مهع ، قد اقموا على قائِة الكعب غ  اظتبلئِة لبلسعمِاؿ يف اظتدارس الم بية حتب رأدوم، اقتػم مػ  ىػذه الكعػب  -مشا 

سػػجل اظتخػػزاف العػػابع  اهوزدموػػا أا بيموػػا يف األسػػواؽ قػػد دتػػبب ضػػ را للدالػػة )الكعػػب مدانػػة يف ،لتػػو  مػػادة مماددػػة للدالػػة

يف مكعبنػػا يف  كعػػب 23004داف ذكػػ  القيِػػة اظتاليػػة(، القػوائم موقمػػة مػػ  قبػػل اظتهعشػػني هشػػِل  كلقتػم اظتمػػارؼ الم بيػػة اذلػػ

كعابا يف مكعبة حيها، هق ر بيػع الكعػب كنهادػات ارؽ للهػائزد   ناقصػة لشػ اء نهادػات الػورؽ،   3311دوجد  كهل أبيب، كذل

 د ارػػقارػػق همليِػػات احملاسػػب المػػاـ،  اذلػػك ،ايف حيهػػا  تػػاعدة التػػيد ررػػائيلي ،يػػب  تػػاعدة التػػيد ب غػػ دػػعم البيػػع يف هػػل أب

 131التض  عِلية ط   الكعب كي دضِ  عدـ إل اجوا للتوؽ". ،عِلية نقل الكعب موظ  م  قتم اظتمارؼ الم بية

حيػث  ارؽ رشتػي،علػى قػوائم ت بشػكل جيػد يف اثقػكعابا،   26315هم ضت لئلبادة  اليت الم بيةدصبح غتِوع الكعب  اهبذا

"قائِػػة بضػػائع غػػ  صػػاضتة : العاليػػةااضػػمت إىل األسػػهل مػػ  ىػػذه الوادتػػة المبػػارة رأس الصػػه ة "دالػػة إسػػ ائيل"،  دظوػػ  يف

اىكذا ابني عشية اض اىا دصبح اإلرث العمليِي للهلتػطينيني بضػاعة نهادػات ال هصػلح حػ  لبلسػعوبلؾ  132لبلسعمِاؿ".
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 .32، ص نه  اظتصدر التابق عِيت،  

 .36، ص عِيت غي  عند اردت الدالة أريي  م  اثيقة 131

 .36عِيت، نه  اظتصدر التابق، ص  132
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اكي دؤم  اظتتعمِ  "همقيم" اظتشود دتاما، هط   هلػك النهادػات منمػا أل  ىجػـو ممػاد  قػد دعتػلل منوػا، حػ  اإف   اليومي.

 ػتكم. نص ،كاف نصيا )ثقارة(، رعِتي اإلبادة نظيهة كلية، ادصبح  قدار اظتتعمِ  إنعاج نص جددد

هلػػك أكػػرب عػػواىل اهعمػػاظم، رهػػي ااحػػدة مػػ  هادػػة عِليػػات اإلبػػادة، بػػل ظلػػت رصػػوعتا ه 1948مل هكػػ  حػػ ب رلتػػطني عػػاـ 

م كػػز األحبػػاث الهلتػػطيين، العػػابع ظتنظِػػة الع  دػػ  ، يػػود 1982عػػاـ يف بػػ ات ددنػػة بمػػد االجعيػػاح اإلسػػ ائيلي ظتات، ا مِليػػال

كعبػػػا ع بيػػػة اعربدػػػة اإؾتليزدػػػة ار نتػػػية، املػػػات الكعػػػب   ، ضػػػِت كػػػزاظتػتعودػػػات مكعبػػػة مػػػ  ألػػػ  غتلػػػد  25هػػػب الهلتػػػطينية، 

يف ىػػذا  ةللوثػػائق دمػػد ااحػػدا مػػ  أىػػم أقتػػاـ الوثػػائق اظتعخصصػػ انػػادرة، املػػات اظت اجػػع اظتوِػػة ااظتخطوطػػات الثِينػػة، اقتػػِال

العجويػػزات اظتوِػػة الػػيت دتػػعخدموا اظت كػػز يف عِلػػو مػػ  آالت  اكارػػةاجملػػاؿ امػػا دشػػعِل عليػػو مػػ  اظتلهػػات اأيػػ طة اظتيكػػ اريلم، 

ضػػػباط  مػػػعملػػػات األيػػػ طة اظتتػػػجلة كعػػػاردخ يػػػهو  أب زىػػػا: هتػػػجيبلت صػػػوهية  كػػػذلكا  ،اق اءهتػػػا اهصػػػنيهوا هصػػػود  الوثػػػائق

: مثػل ،الهلتػطينية الوطنيػةاهتػجيبلت صػوهية مػع أعػبلـ الثقارػة  ،يف األردف 1970عػاـ  يف أحػداث أدلػوؿ ياركوارلتطينيني 

   133م اد الدباغ، اأكـ  زعيو، اغ ىم. امصطهى ن،ػتِد عزة درازة، اعجاج نودو

 تػاعدة لػرباء إسػ ائيليني ، اذلك بشكل منظم، ام  ن نقلوا إىل إس ائيل اظت كز ت القوات اإلس ائيلية بنوب ػتعوداتقاماقد 

اجتػدر اإليػارة إىل أف  بقػ ار لبنػا . ا، امػ  ن إغبلقػو رشتيػ1983/ 5/2 يفههج  اظت كز هبل ذلك  .يف العوثيق اعلم اظتكعبات

 إلنقػػاذػتػػااالت عددػػدة جػػ ت . اكانػػت عػػرب عِليػػة هبػػادؿ لؤلسػػ ى ،ات اظت كػػز إىل اصتزائػػ ػتعودػػ إىل إعػػادة قػػد اضػػط ت إسػػ ائيل

   134باءت رتيموا بالهشل، اال دزاؿ مص ىا غتووال. ، لك  هلك احملااالتاظتكعبة اػتعوداهتا الوثائقية

 

 

                                                           

 الهلتػػطينية اظتؤستػػة مػػواط ،. راـ اهلل: الهلتػػطيين األحبػػاث ظت كػػز اظتأسػػاا  اظتصػػ  قصػػة الضػػائمة الػػذاك ة (.2005. )شتػػيح يػبيب، 133
 .22ص ية،الدنتق اط لدراسة

  .4ص ،اظتصدر التابق 134
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 اإلبادة دواعي 

تػعوجب دجدددة مهمِة ب اح الهكػ  االسػعمِار   بأف بناء الدالة على أس  ثقاريةهاـ اضت كة الصويونية على اعي  قادة كاف

هشػكيل ىودػة ثقاريػة جددػدة عػرب  هميػدال بد مػ  إعػادة إنعػاج مم رػة  كافلذا   .لوودة الهلتطينية اصتِاعيةلىدـ األس  الثقارية 

اصػ اعو  احملعػلمعطلبػات اجػود ا  هػعبلءـأسػ  جددػدة ارػق ااسع داث ىودػة ألػ ى  صليني،إىالة ال كاـ على ىودة التكاف األ

 مع اآلل  الهلتطيين. 

االيت م  يأها أف هتوم يف بناء الدالػة اهػدعيم سػلطعوا  ،األكادنتية "اظتنعجة للِم رة" اتتاظتؤس تلأنشىذه الػادة  الع قيق

مػ   علوػا. اصتاممػة المربدػةلتسػيط هو علػى األقػاليم الػيت اإحكػاـ رػ ض هبػدؼ اظتتػعمِ   الجأ إليوػدؽتارسة ىي اهمزدز مكانعوا، ا 

ضػػوء اظتبػػادئ  يف 1920أنشػػلت عػػاـ  ىػػذه اصتاممػػة الػػيتاألمثلػػة علػػى هلػػك اظتؤستػػات الػػيت مت هوظيهوػػا عتػػذا الػػػ ض، اكانػػت 

، همِػػل آنػػذاؾ ك مػػز للوحػػدة بػػني إسػػػ ائيل 1925عػػاـ يف لصػػويونية، اأصػػب ت اظتكعبػػة الوطنيػػة جػػزءا منوػػا لل  كػػة اال احيػػة 

هقلػص اضتكػم الػذا   ،1948 اـبمد قياـ دالة إس ائيل عا  ،اهدركتيا .سية اإلقليِيةاالشعات االقوى اظتمارضة للصويونية التيا

احوعتػػا بػػ  غوردػػوف  ،135يف المقػػود اظتاضػية، اهقبلػػت القيػػد األدػػدالوجي األدا  للدالػةاصتاممػػة اظتؤستػي الػػذ  كانػػت هعِعػع بػػو 

العػػػ  يف دوضػػح ع الكعػب مػػ  اظتكعبػػات ااظتنػػازؿ الػػدار الػػذ  قامػػت بػو اصتاممػػة المربدػػة يف عِليػػة رتػػ، إذ إف إىل مؤستػة اطنيػػة

 .الطاهبا ال شتي لدالةكت   يف سياؽ دعم ركائز اللِم رة ؿتو إنعاج ؤستة طبيمة نشاط ىذه اظت

 اـفتوذجػا آلػ  للِؤستػات االسػعمِاردة الػيت أنشػأهتا إسػ ائيل رػور إعػبلف قيػاإلسػ ائيلي؛ رعشػكل الػوطين  األريي  مؤستةأما 

، ااضػع 1955مػاـ ل األريي طبقا لقانوف و الحقا ظم عِلن   قدا . 1948عاـ م  أدار  يف األريي س  ىذا إذ هأالدالة، 

، إسػ ائيل بمِليػة العوثيػق ااألريػهة المنادػة الػيت هوليوػا إىل ىػذادشػ  ا  136ارتيع أرييهات إس ائيل األل ى حتت اصػادة الدالػة.

الػػيت  األريػػي عتػػذه الػادػػة عشػػ ات م اكػػز إسػػ ائيل جنػػدت لوليػػدة، لػػذا يف إرسػػاء مشػػ اع الدالػػة ا األريػػي اإدراكػػا منوػػا لػػدار 

مػػػ ارا  ،، االوكالػػػة اليووددػػػةهابمػػػد 1948 عػػػاـهشػػػِل مؤستػػػات الدالػػػة ااصتػػػي  اكارػػػة اظتنظِػػػات المتػػػك دة ااألحػػػزاب قبػػػل 
                                                           

135
Amit, Salvage or Plunder, op. cit, p. 5. 

136
 Israel State Archives, Prime Minister’s Office, (Electronic version). 
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لػبلؿ موِػني يليني عشػ ات األاراؽ اطتاصػة بقػادة سياسػيني اعتػك دني إسػ ائإضػارة إىل ، متػعمِ ة اطتاصػة بكػل اتاألريػيهب

  137اضت ب.

هشػػكيل الدالػػة اهػػدعيم  بنػػاء أريػػي  الدالػػة كػػذاك ة مؤستػػاهية هلمػػب دارا م كزدػػا يف موِػػةكلػػت إسػػ ائيل عتػػذه اظتؤستػػة أا قػػد ا 

، إضػػػػارة إىل مػػػػواد ااثػػػػائق عػػػػ  1948سػػػػلطعوا اقوهتػػػػا، اضػػػػِنعو مػػػػا هبعػػػػو مػػػػ  أريػػػػيهات الهلتػػػػطينيني لػػػػبلؿ حػػػػ ب عػػػػاـ 

ات األريػػيهراسػػعنادا إىل  138.ات الصػػ اع اظتخعلهػػة لعهػػي بػػأغ اض اسػػعخباراهية أا مملوماهيػػة أا حبثيػػةالهلتػػطينيني كعبػػت يف رػػو 

المِػػل علػػى إعػػداد حػػني جػػ ى الصػػويو  قػػد ابعػػدأ قبػػل قيػػاـ دالػػة إسػػ ائيل،  األريػػي إدػػبلف بابػػو إىل أف بنػػاء  أيػػار ،الصػػويونية

ايػػػعِل علػػػى ا تػػػطينية اكعِػػػل بنػػػاؤه مػػػع هادػػػة الثبلثينػػػات، أريػػػي  دعضػػػِ  ملهػػػات اسػػػعخباردة عػػػ  عػػػدد كبػػػ  مػػػ  القػػػ ى الهل

موقموػػا الطوبػػوغ ايف، اطػػ ؽ الوصػػوؿ إليوػػا، انوعيػػة أراضػػيوا، ادنػػابيع اظتيػػاه، امصػػادر الػػدلل ا ههصػػيبلت دقيقػػة عػػ  كػػل ق دػػة، 

قػد جػػ ى آلػ  حتػػددث االقعصػاددة، ااالنعِػػاءات الددنيػة للتػػكاف، امملومػات ألػ ى كثػػ ة. ا  -ال ئيتػية، اه كيبعوػا االجعِاعيػػة

امت الوكيػػز يف ىػػذا اظتلػػ  علػػى ، كِػػا أشتاىػػا بابػػو  "العطوػػ  الم قػػي"قبػػل عِليػػة العوجػػ  أا  1947علػػى ملهػػات القػػ ى سػػنة 

 يف أثنػػػاء 1948 عػػػاـالقػػػوائم ىػػػذه اإلسػػػ ائيلية  اتاسػػػعخدمت القػػػو حيػػػث إعػػػداد قػػػوائم باأليػػػخاص اظتطلػػػوبني يف كػػػل ق دػػػة، 

األظتانيػػػة عنػػػدما اسػػػعخدمت  النازدػػػة. ايف ىػػػذا هػػػذك   ِارسػػػات 139هػػػعم عنػػػد مداقتػػػة القػػػ ىعِليػػػات ههعػػػي  ااععقػػػاؿ كانػػػت 

سػػجبلت األنتػػاب لع ػػدد قػػوائم إبػػادة اليوػػود األارابيػػني، امػػا قامػػت بػػو اإلدارة الربدطانيػػة مػػ  رتػػع التػػجبلت يف اعتنػػد االبػػؤر 

 سلطعوا. هدعيمإحكاـ سيط هتا ا  يف لعوظيهوااالسعمِاردة األل ى 

دار  حػػوؿنظ دػػات حقبػػة مػػا بمػػد االسػػعمِار  هؤكػػد مػػا ذىبػػت إليػػو الصػػويو  ذاهػػو األريػػي اظتدعِػػة بوثػػائق  اضتقػػائق كإف هلػػ

ىػػػو دع ػػػدد ه، ا و صػػػانم الػػػيت دصػػػوغوا ىػػػداؼحبتػػػب األعشػػػكل د االسػػػعمِار  األريػػػي ر ،" ءرب الػػػادػػػد أا "احمل غػػػ  األريػػػي 

اغيػاب  صػِت"رػػىػو غػ  موجػود،  عِػاالب ػث يف الطػ ؼ اآللػ  لػب لذا رإف ق اءة العاردخ هعط .ه  هتدقـو على ه نظور م  

                                                           

 .41صمصدر سبق ذك ه،  اصتواد، عبد 137

138
 .63ص ،ق ذك ه() مصدر سب اإلس ائيلية األرييهات يف بالهلتطينيني اظتعملقة االوثائق اظتواد كبوا، 

139
 .20ص ،الهلتطينية الدراسات مؤستة :ب ات رلتطني، يف الم قي العطو  (.2007.)إدبلف بابو، 
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، ر ػػا األريػػي اىػػذا الػيػػاب دػػدرع مػػ  جوػػة ألػػ ى ؿتػػو الب ػػث عػػ  فتػػاذج جددػػدة مػػ   140الوثػػائق غالبػػا مػػا دع ػػدث إلينػػا".

 همهي م  "النضاؿ ضد فتاذج قودة امويِنة". 

إسػ ائيل دشػكل  اععربهػومػا  إبػادةبطػ دقعني:  ، اجػ ى ذلػكيينالهلتػط األريػي  دم الصػويو  هػ األريػي بناء عِلية  رارق لقد

اىنػػا هبػػدأ  .الصػػويو  األريػػي ب اإضتاقػػولطػػ ا علػػى أمنوػػا، ااالسػػعيبلء علػػى مػػا هتػػعطيع هوظيهػػو طتدمػػة مشػػ اعوا االسػػعيطا  

 م رػة،للِ امػعبلؾ   ألريي اامعبلؾ إذ إف  ،ضتظة إنعاج اظتم رة اصناعة ىودة ثقارية جدددة بذاك ة جدددة على رماد ثقارة أل ى

ىذا النوب كتمل اظتطلمني عليو يػوودنا علػى ضتظػة  إف "... "اسعمِار اظتشود اهػييب اآلل ". اامعبلؾ للقوة اليت ه هبط بهملي

 بجتتسػد، بػاظتلِوس، الشػػكل الػذ  هنبثػق ريػػو ثقارػة مػا مػػ  رمػاد ثقارػة ألػػ ى، بمػد أف هبيػدىا عػػ  بكػ ة أبيوػا. رػػإف ضتظػة خت دػػ

ة الهلتػطينية ىػي الل ظػة نهتػوا ظتػيبلد اعػي إسػ ائيلي جددػد، مؤسسػ  لػي  رقػط علػى ػتػو اجػود المػ ب، اإفتػا مؤسػ  الثقار

أدضنا على هدم  ثقارعوم. ابمد خت دب الثقارة نتك  إعادة إنعاج اإلدعاء الذ  نقوؿ  وجبػو إف ىػذه الثقارػة مل هكػ  قائِػة ىنػا 

 141ء أف دناقن ىذا اظتهوـو أا دهنسده".مطلقنا. ابطبيمة اضتاؿ لي  يف اسع أ  يي

، إذف عِلية جت دد للهلتطينيني م  ذاك هتم احتودلوا إىل ممطوبة، ااسعبداعتا بذاك ة أل ى مػذدة بػ اح الهكػ  االسػعمِار  إها

اثقارعوػػا  ااسػػعبداؿ سػػكاها بتػػكاف غ بػػاء، ااسػػعبداؿ هارمتوػػا ،ركػػ ة احػػعبلؿ أرض الػػػ  لعارمتيػػة،علػػى ركػػ ة إسػػ ائيل ا قائِػػةا 

   142بثقارة احملعلني اهارمتوم.

  ة"الكبػػػار نتوهػػػوف االصػػػػار دنتػػػوف" هػػػور  قاعػػػدة لهوػػػم هلػػػك "اضتػػػ ب" علػػػى الػػػذاك 1948مػػػاـ لبػػػ  غوردػػػوف الشػػػو ة  مقولػػػة

هلػك اضتػ ب بػدعوى موِػة  اهقػـوجدددة حتِل اظتبادئ اليت هػذدوا األدػدالوجيا االسػعمِاردة،  ذاك ة هصِيم هبدؼ ةالهلتطيني

 مػػػربرظتِارسػػػات االسػػػعمِاردة العدم دػػػة. علػػػى االشػػػ عية  يف ػتاالػػػة إلضػػػهاءأاكلوػػػا اهلل لشػػػمبو اظتخعػػػار،  الػػػيتبلص ااإلنقػػػاذ اطتػػػ

اإلبػادة الثقاريػة الػيت اسػعودرت هػدم   عِليػة إسػ ائيلعقيدة االلعيار اإلعتي" ا"العهػوؽ المنصػ  " للشػمب اليوػود  يػ عنت "

                                                           
140

 Manoof, op. cit. 

141
 .38-37 س ائيلية،عإ قضادا ".ارلتطني للقدس الصويو  االسعِبلؾ دليل يف الهصوؿ بمن" .2009. انطواف يل ت، 

142
 .17 ص ،مصدر سبق ذك ه المك ، 
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هلػػك   زذا اإلرث، رنوبػػت اظتكعبػػات اقامػػت بمِليػػة انعقػػاء ارػػهبػػلنهتػػوا اضتػػق الكامػػل  للهلتػػطينيني، امن ػػت وباإلرث اظتكعػػ

قامػػت ببيمػػو اإهبلرػػو  آلػػ   اقتػِامنوػػا للهلتػطينيني بمػػد أف هأكػػدت أنػػو ال دشػكل لطػػ ا علػػى أمنوػػا،  رباعػػت قتػػِاالكعػب، 

أمػا القتػم اآللػ   .شكل لطػ ا علػى أمنوػا"بضائع غ  صاضتة لبلسعمِاؿ" الحعوائو على مواد ؽتنوعة هه اععبار بكنهادات ارؽ 

 ،"أمػبلؾ مواكػة" ، أ AP امت بإضتاقو باظتكعبة الوطنية غت دا م  أشتػاء أصػ ابو اضتقيقيػني حتػت هصػني م  هلك الكعب؛ رق

يف اظتكعبػػػة هقبػػع يف غػػػ ؼ  مػػػ  الكعػػببػػ  قتػػػم ك . بينِػػا جػػػ ى هكػػدد احولعػػو إىل "مقعنيػػػات مع هيػػة غتِػػػدة ابػػداف حيػػػاة"

 إال يف حاالت نادرة ابش اط ػتددة. االدلوؿ إليوبال دتِح  ،حتت األرض الوطنية

األنث ابولوجيػػػػة للشػػػػموب الػػػػيت صػػػػنهت األسػػػػ ة اإلنتػػػػانية إىل  تىل العصػػػػنيهاإارهكػػػػزت  الػػػػيت"العهػػػػوؽ المنصػػػػ  "  عقيػػػػدة اعػػػػرب

دوبمػوف علػى سػلم  أر ادىػا أف يونيةالصػو ت المقليػة"غتعِمات ب ب دة، اغتعِمات قتجية/معوحشة، اغتعِمات مع ض ة"، اروضػ

اضتضػػارة، اأف اهلل العػػارىم إلنقػػاذ اجملعِمػػات "اعتِجيػػة" انقػػل اضتضػػارة إليوػػا، راضػػطلموا  وِػػة ه بيػػة الهلتػػطينيني مػػ  جددػػد 

  بينِا ىم دمِلوف على نػزع راح اذاكػ ة "مػ  ؾتػا مػ ،هنود  اه إليونقل اضتضارة  كتب ،"ا، معخلهابدائي ،اقتجي" ايمب باععبارىم

"... أقػػيم قتػػم اظتمػػارؼ االثقارػػة اطتػػاص حػػني قػػاؿ  ددنبػػورغ هتػػيوف بػػ  اظتمػػارؼ ازدػػ ارد ذلػػك علػػى لتػػاف مػػذابح اصتتػػد". 

هبػػدؼ جملوػػم حضػػاردني بواسػػطة زرع كػػل مػػا ىػػو حتػػ  ارتيػػل امهعخػػ  اؽتعػػاز مػػ  الػػواث ال احػػا   1949بػػالم ب يف آذار 

 143ل القادـ".م  األجياؿ التابقة ام  ىذا اصتيل، يف صدار اصتي

اسػػػػعودرت اقػػػعبلع ذاكػػػ ة األطهػػػػاؿ يف  ِارسػػػاتالصػػػوادنة   قػػػاـ ،"ه بيػػػة الهلتػػػػطينيني انقػػػل اضتضػػػارة إلػػػػيوم" عِليػػػة الػػػبلؿ

هػػدم   منوجػػي دوػػدؼ إىل هػػدم  البػػمل  كِخطػػطمػػع يػػمار الػػػزاة الربدطػػانيني "أقعػػل اعتنػػد ، اأبػػق اصتتػػد"،   دتشػػيااظتػػدارس، 

ال احيػػػة االثقاريػػػة للِجعِػػػع الهلتػػػطيين، اللػػػق الػػػوالء للدالػػػة، اه بيػػػة اصتيػػػل اصتددػػػد بػػػذاك ة احملعلػػػني، األبلقوػػػم، اثقػػػارعوم، 

لضػػػمت كعابػػػة األدب المػػػ ت ظت اقبػػػة جوػػػاز األمػػػ  المػػػاـ )الشػػػاباؾ( امكعػػػب اظتتعشػػػار للشػػػؤاف  1948عػػػاـ  رِنػػػذاددػػػنوم. 

ه بية الهلتطينيني إىل قتم اظتمارؼ االثقارة اطتاص بالم ب يف ازارة اظتمارؼ، ااضمت اظتنػاىج الم بيػة موِة بية، امت إدكاؿ الم  

                                                           

 اثيقػة اصتلتػة اػتضػ  ،"بػالم ب اطتػاص االثقارػة اظتمارؼ جملل " األاىل اصتلتة يف ددنبورغ هتيوف ب  اظتمارؼ ازد  لتاف على تدار  143
 .29 ص إس ائيلية، قضادا الهلتطينية، اظتكعبات مص  حوؿ جدددة ممطيات عِيت، غي  عند اردت الدالة، أريي  يف
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مػػػ  قبػػػل مػػػوظهني صػػػوادنة يف القػػػدس، اك سػػػت اضتكومػػػة االكنيتػػػت يف اجعِاعاهتػػػا جلتػػػات لاصػػػة لدراسػػػة هأىيػػػل مملِػػػني 

"، اقػػدمت اقواحػػات بإقامػػة م اكػػز ثقاريػػة ئيل"دالة إسػػ اػ ػػا دضػػِ  االءىػػم لػػ للِػػدارس الم بيػػة اكعػػب الدراسػػة للطػػبلب المػػ ب

للمػػػػ ب يف أمػػػػاك  ؼتعلهػػػػة يف الػػػػببلد حيػػػػث دػػػػعم إقنػػػػاعوم مػػػػ  لبلعتػػػػا "باظتصػػػػداقية العامػػػػة يف إعػػػػادة بػػػػبلد إسػػػػ ائيل للشػػػػمب 

 144اليوود ".

كانػت   ،ايف غتِػل ؽتارسػاهتا االحعبلليػة ،الهلتػطينيني تالمقائد اليت هذرعت هبا إس ائيل يف عِلية اإلبادة الثقاريػة ظتِعلكػا ىذه

العكيػ  مػع  اذلك هبدؼ دتكينوم م  أف دصب وا قػادرد  علػى ة،ذاك  إلعادة هشكيل الالدالة حباجة لزرعوا يف أذىاف يمبوا 

اعػرب ىػذه  د.ي اصتددػد الػذ  دميشػوف ريػو، ؽتػا دمػزز لػددوم القػدرة علػى الػدراع عػ  اجػودىم اصتددػالص اعأنهتوم امع الواقع 

اجعِاعيػػة هعكػػوف مػػ  ذاكػػ ة رتاعيػػة هعملػػق باظتاضػػي اه هكػػز إىل  -علػػى "هطػػود  ميكانيزمػػات نهتػػيةالصػػويونية  عِلػػتاآلليػػة، 

 145حيثيات اضتاض ".

رات رب قامػت بعقػدل اظتػ ذلػك لػبلؿ امػ مػ  هصػور إسػ ائيل لنهتػوا،  اكاف هب أرييهات الهلتطينيني ااالحعهاظ هبا جزء  لذا

 لطػػاب ااسػػع داثدعػػاءات الهلتػػطينية، اإنكػػار اعتودػػة الهلتػػطينية، يف اظتكػػاف الهلتػػطيين، ادحػػن اال ااجودىػػ الػػيت هشػػ ع 

عػػرب  اذلػػك 146"أرض إسػػ ائيل""، هػػارمتي، اطػػين، اجػػود ، سياسػػي، اجعِػػاعي، اثقػػايف لعربدػػ  اجػػودىم يف رلتػػطني ددػػين،"

يػة، ال حيػاة ريوػا، إىل أف أهػى اليوػود اقػاموا باسعصػبلحوا أدلة مشوىة هش  إىل أف رلتطني كانت أرضا موِلػة، بدائ سعدراجا

احتودلوػا إىل أراض زراعيػة، اجلبػػوا إليوػا الملػم االع ضػػ  االعنػود ، اأف الهلتػطينيني ىػػم أقػواـ معخلهػة اقتجيػػة، حتولػوا ريِػا بمػػد 

 إىل عصابات اقعلة اي د د . 

                                                           

144
 .31صمصدر سبق ذك ه،  عِيت، 

145
-63: 36ع. ،إس ائيلية قضاداراـ اهلل:  ".1948 ـاع بمد اصتِاعية اعتودة ابناء للنكبة اإلس ائيلي الت د. "2009 .نتافإ ؿتاس، 

75. 

146
 .63ص ،اظتصدر التابق 
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دوػدؼ إىل  ااع ؼتططهنهيذ  كت  لهلتطينيني يف ذاك ة المامل، ل ةاظتشوىالعصورات زرع الشكل م  العدم  الثقايف، اعرب  اهبذا

بصػػػهعوم معخلهػػػني اغػػػ  حضػػػاردني، يف نهػػػ   "القوميػػػة"اجملِوعػػػات  مػػػ ، ااسػػػعبمادىم الهلتػػػطينيني اضتضػػػاردة عػػػ  اعتودػػػةنػػػزع 

د  إىل ىػػذا اصتػػػزء األلبلقيػػػة إحضػػار العنػػود  اليوػػو  موِعػػو احضػػار الصػػويونية نهتػػػوا كمامػػل ثقػػايف  ريػػوالوقػػت الػػذ  هطػػ ح 

يف  ميدانيػػة اأحبػػاث زدػػاراتالػػذد  قػػاموا ب نيسػػ ائيلياإل نيبػػاحثلكػػ  ىػػذا العشػػودو اظتعمِػػد دحضػػو عػػدد مػػ  ال .اظتوِػػل مػػ  المػػامل

ىد علػى الثقارػة ايػ، مػا ىػي إال APعنػواف اظتنووبػة الػيت صػنهت يف اظتكعبػة الوطنيػة حتػت  الكعػبأف  هشػ  إىلالوطنيػة،  ظتكعبةا

 اإنعاجػػ دتثػػل ىػػيا زدىػػ ة يف رلتػػطني االمػػامل المػػ ت بشػػكل عػػاـ، االقػػدس بشػػكل لػػاص يف أربمينػػات القػػ ف اظتاضػػي، الهك دػػة اظت

امػػ  األمثلػػة علػػى  147كعػػب ممظِػػو باللػػػة الم بيػػة، االمددػػد منػػو نػػادر اال دوجػػد منػػو نتػػخ يف الوقػػت اضتاضػػ .  اضػػخِ اعلِيػػ

، اذلػك 1948كعػاب طػ  مػ  اظتنػاطق الػيت احعلعوػا عػاـ   9000قيػاـ إسػ ائيل  ِػع  حػوؿإحػدى الوثػائق ذلك، ما جاء يف 

، اظتخعصػة ماىػداظتحبػاث ا األهطػود  لبلسػعمانة هبػا يف جوات ؼتعصة أيارت إىل حاجعوا عتذا النوع مػ  الكعػب  ببناء على طل

   148الكعب أها سعشكل إسواما علِيا يف غادة األقتية. هلكبمد حصوعتا على حيث أكدت 

إذ كػػاف علػػى الدالػػة المربدػػة  ،لػػدمت اظتصػػاحل الصػػويونية علػػى أصػػمدة ألػػ ىقػػد االكعػػب اظتنووبػػة  اتيػػيهاألر اظتؤكػػد أف  امػػ 

الهلتػػطيين  اصتتػػم"غ  اليوػػود" اظتوجػػودد  يف رلتػػطني، كالعمامػػل مػػع ػاظتشػػكبلت اظت هبطػػة بػػ مواجوػػةاضتددثػػة يف بدادػػة نشػػأهتا 

وردا، إضػػارة إىل اظتتػػائل اظتعملقػػة بعػيػػ  بمػػن األنظِػػة الػػيت  الضػػخم دالػػل حػػدادىا، امػػع الػػداؿ الم بيػػة اظتواجوػػة كِصػػ  اسػػ

 149.كانت سائدة يف هلك اظت حلة كالنظػاـ اظتػاي ااإلدار  المثِػا ، اهػيػ  النظػاـ القػدل بالنتػبة لمبلقػات األراضػي املكيعوػا

 1947/ 1/12يم بعػػاردخ قػ ار العقتػر دهتػ  ىػذا طلػب بػ  غوردػوف يف أاؿ اجعِػاع لػػو مػع اظتنػداب التػامي بمػد صػدا  ار ػا

                                                           
147

Mermelstein, op. cit. 
148

Amit, Salvage or Plunder, op. ci, p. 5. 

149
 .31-5: 6آراؽ رلتطينية، ع.  ،"ااالنعدابية لمثِانيةا لهلتطني العأردخ اإعادة العأردخ. " 1991بشارة. داما ، 
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لكنػو طلػب درػع هكػالي  ذلػك، ابمػد أف عػاد  ،نتخة ميك اريلم عػ  اثػائق الطػابو، اارػق اظتنػداب التػامي علػى ىػذا الطلػب

 150ب  غوردوف إىل مكعبو بدأ على الهور بعجنيد أمواؿ عتذا الػ ض.

ات سػػعور  عتػػم مػػادة األريػػيهدالػػعوم الكاملػػة، اأف  لبنػػاء يػػةالصػػوادنة أف روػػم الػػواث المثِػػا  كػػاف أمػػ ا يف غادػػة األقت أدرؾ اقػػد

اظتؤستػات األكادنتيػة الب ثيػة، اجػذبت عتػا أعػدادا معنوعػة مػ   بإنشػاء انشػأهت منذاىعِت إس ائيل  لذا ،غنية لهوم ىذا الواث

س ائيليوف ىػم أاؿ مػ  "كاف الملِاء اإلاقد ،ية اظتخعلهة،األرييه، امكنعوم م  الوصوؿ غ  احملداد للِصادر اظتؤىلنياظتؤرلني 

بػػػ ض دراسػػة رلتػػطني، اأؾتػػزاا دراسػػػات  ربمينػػاتالمثِػػا  اظت كػػز  الػػذ  مت رع ػػو للبػػػاحثني يف أاالػػ  األ األريػػي اسػػعخدـ 

هشػػػػػكل يف الوقػػػػػت اضتاضػػػػػ  أساسػػػػػا ال غػػػػػمل عنػػػػػو لكػػػػػل مػػػػػ  دتػػػػػمى لئلجابػػػػػة عػػػػػ  سػػػػػؤالني: مػػػػػا ىػػػػػي رلتػػػػػطنيي امػػػػػ  ىػػػػػم 

اععِػدت إىل حػد كبػ  علػى  ،األحبػاث لكبػار اظتػؤرلني االتياسػيني اإلسػ ائيليني اقد نشػ  أدضػا المددػد مػ  151الهلتطينيوفي"

دراسػػة ألمنػػوف كػػوىني عػػ  األحػػزاب التياسػػية يف الضػػهة الػ بيػػة لػػبلؿ الموػػد األرد ،  ،الدراسػػات هلػػكمػػ  ا  .الوثػػائق اظتنووبػػة

ا إىل األقتيػة الهائقػة لوثػائق اظتخػاب ات األردنيػة يف  ادراسة ظتوييو مموز ع  القيادات التياسية يف الضهة الػ بية، االيت أيػار ريوػ

 152 كعابة حبثو.

دمت ية اليت هبوا الصػوادنة مػ  الهلتػطينيني أصػب ت جػزءا مػ  ال اادػة اإلسػ ائيلية العارمتيػة الػيت ق ػاألرييهآل  رإف اظتادة   ممل

إىل  انتػػبوا تػػنني،عػػاردخ عػػرب  منػػذ آالؼ الك  مإلقنػػاع المػػامل بشػػ عية الوجػػود الصػػويو  يف أرض رلتػػطني، كِػػا قػػدمت هػػارمتو

مػػ  اإلرث الهلتػػطيين كػػإرث دوػػود ، اأضػػ ت اظتػػأكوالت الشػػمبية الهلتػػطينية، ااظتبلبػػ  الشػػمبية، همػػ ض يف  زءاأنهتػػوم جػػ

 نيات مع هية صويونية.عاظتمارض الماظتية على أها ه اث يم  دوود  لالص، اأصب ت كعب الهلتطينيني مق

                                                           

150
 .35صمصدر سبق ذك ه،  اصتواد، عبد 

 151
 .21صداما ، العأردخ )مصدر سبق ذك ه(،  

152
 .33ص اصتواد عبد 
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االعشػ دع، كِػا ىػو اضتػاؿ يف هبوػا  ،  عِليػة اإلبػادة الثقاريػة لؤلريػيهات صتػأت إسػ ائيل إىل اسػيلعني: القػوةغاداهتػا مػ الع قيػق

باإلضػػارة إىل اععِادىػػا علػػى القػػوة المتػػك دة يف مداقتػػة البيػػوت ر 1948،153لكػػل اظتِعلكػػات الهلتػػطينية األلػػ ى بمػػد عػػاـ 

ازة ىػذه اظتِعلكػات، كِػا دضػِ  بقاءىػا حتػت هصػ روا إىل األبػد، على العش دع الػذ  دضػِ  حيػإس ائيل ااظتكعبات، اععِدت 

علػى صػوغ  1948 لمػاـمػ  النصػ  الثػا   بػدءان عِلػت ازارة المػدؿ اإلسػ ائيلية رقػد امنع أص اهبا اضتقيقيني م  اسودادىا. 

هظ هبػا حػ  ذلػك اضتػني  حػعاإيػ اؾ القػائم علػى األمػبلؾ يف م لكيػة اظتِعلكػات الػيت  عودؼقانوف لاص "بأمبلؾ الػائبني"، اسػ

ىل "سػػلطة اإلعِػػار" الػػيت كػػاف مػػ  اظتهػوض إقامعوػػا عتػػذه الػادػػة بقػػانوف آلػػ . اقػػد عػػ سؼ مشػػ اع ازارة إكوصػي، اختودلػػو نقلوػػا 

المدؿ م صطلح "غائب"  مناه اضت يف كِػ  غػاب، أ  "كػل مػ  مل دمػد موجػودان علػى أراضػي الدالػة". ابمػدما ناقشػت اللجنػة 

اجػػدت أف ىػػذا العم دػػ  ال دشػػِل مػػ  ىجػػ اا قػػ اىم إىل أمػػاك  ألػػ ى دالػػل حػػداد "الدالػػة"، اأف  ،ظتشػػ اعالوزاردػػة متػػودة ا

ىػذا العم دػػ  دعػيح ظتػػ  بقػػوا داللوػا مػػ  ال جػػوع إىل منػازعتم ااسػػوداد ؽتعلكػػاهتم، رػأج ت همػػددلوا علػػى هم دػ  الػائػػب ليصػػبح 

ف هواجػده بمػد ذلػك، حػ  لػو كػاف ال دػزاؿ دقطػ  يف عػ  مكػا بػػن النظػ  29/11/1947 "كل م  ىج  منزلو بمد هػاردخ

ف"، رػبل دتػِح أل  رلتػطيين موجػ  يف و ػػائبالىذا العم د  يف قانوف أمبلؾ الػائبني أصػبح "اضتاضػ اف  اضِ  154إس ائيل".

إنػػػػو هػييػػػػب صػػػػ دح ظتاضػػػػي الهلتػػػػطينيني  الػػػػدالل أا يف الشػػػػعات مػػػػ  ال جػػػػوع إىل منزلػػػػو أا اسػػػػوداد أ  يػػػػيء مػػػػ  ؽتعلكاهػػػػو.

"أردػػد مػػ  ارائػػو هتػػددد طمنػػة ؾتػػبلء إىل بػػدادات مشػػ اع اضتداثػػة  ،اسػػعمِار مكػػا  ثقػػايف أبػػد اىػػو  احاضػػ ىم امتػػعقبلوم،

إف غتِػػػل التياسػػػات االعػػػداب  الػػػيت  .علػػػى أنقػػػاض اظتددنػػػة الهلتػػػطينية دبنػػػاء دالػػػة عربدػػػة لليوػػػو  ؼااسػػػعودا  155الهلتػػػطينية"،

ال د غبػػوف  مػػاض   همكػػ  اسػػواهيجية منوجيػة امشوليػػة يف اأدثقاريػة الهلتػػطينية الصػػوادنة يف اسػػعوداروم للِِعلكػػات ال انعوجوػا

 ، اظتاددة منوا االثقارية.حبقوقوم اؽتعلكاهتم للهلتطينينيامنع أ  مطالبات  ،بعذك ه

 
                                                           

153
Sabri, Jiryis.(1969). The Arabs in Israel 1948-1966. Beirut: Institute for Palestine Studies, p105. 

  الهلتػطينية، الدراسػات مؤستػةبػ ات:  .سػلِاف ارضػا عادػد لالػدت.  ،1949-األاائػل اإلسػ ائيليوف(.  1986) .هـو سيػ ، 154
 .95 ص
 سابق. مصدر ،يل ت 155
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 حماية الممتلكات الثقافية

ة "جوى دػة" ا"انه اددػة" جتمػل منػػو ظتػا دعِعػع بػو مػ  لاصػي 156"دشػكل ه اثػا ر دػدا غػ  قابػل للعمػودن" األريػي بػالنظ  إىل أف 

رقػػد هنبػػو اجملعِػػع اإلنتػػا  إىل ضػػ ارة  157"يػػاىدا أصػػليا للنشػػاطات اإلداردػػة، االثقاريػػة، االهك دػػة" الػػيت همكػػ  هطػػور اجملعِػػع،

يف إكتاد آليات منظِة ذات طابع قانو  هبدؼ زتادة اظتِعلكات الثقارية لبلؿ اضت اب االنزاعات اظتتل ة. انتك  هعبػع ذلػك 

اههاقيػػات امواثيػػق نظِعوػػا ىيلػػات داليػػة يف مقػػدمعوا منظِػػة األمػػم اظتع ػػدة للوبيػػة االملػػـو االثقارػػة )اليونتػػكو(، إدراكػػا منوػػا 

 1954 الىػػا  اههاقيػػةألقتيػػة احملارظػػة علػػى الػػواث ال احػػي االثقػػايف للشػػموب باععبػػاره إرثػػا إنتػػانيا مشػػوكا. راظتػػادة األاىل مػػ  

الثقاريػػػة عتػػػا أقتيػػػة كبػػػ ة بالنتػػػبة صتِيػػػع  اظتِعلكػػػات أفعلػػػى " هػػػنص الثقاريػػػة يف أاقػػػات النػػػزاع اظتتػػػلح بشػػػأف زتادػػػة اظتِعلكػػػات

ات االكعػػػب اظتوِػػػة ااظتخطوطػػػات ىػػػي إحػػػدى األريػػػيهعلِػػػا بػػػأف  158،يػػػموب المػػػامل، لػػػذا دنبػػػػي أف هعلقػػػى اضتِادػػػة الداليػػػة"

"ض ارة ذلك هقضػي اظتػادة ال ابمػة مػ  االههاقيػة بػػكػقيػة اغ ىػا.  المناص  اليت دعضػِنوا هم دػ  اظتِعلكػات الثقاريػة يف هلػك االهها

ضػػ ار باظتِعلكػػات، ري ظػ  علػػى الػػداؿ األطػػ اؼ احػواـ اظتلكيػػة الثقاريػػة لكػػل أطػ اؼ النػػزاع اهقييػػد أ  إجػػ اء قػد دػػؤد  إىل اإل

مػ  االههاقيػة الػداؿ  مة عشػ ةالعاسػ اظتػادةهػدعو للػواث الثقػايف". ا  دػبأ  يكل م  أيكاؿ الت قة االنوب اااللػعبلس االعخ  

اظتخعصػػة يف األراضػػي احملعلػػة  طاتالمدائيػػة اإعػػادة هلػػك اظتِعلكػػات إىل التػػل األعِػػاؿ"إهػػاء  إىلبنوػػب ؽتعلكػػات  امػػتق الػػيت

 امل هك  اههاقية الىا  الوحيدة يف ىذا اجملاؿ، إذ هوالت عرب أكث  م  ق ف اصتوود اظتبذالة مػ  اظتؤستػات الداليػة الػيت سابقا".

هناضػػل ضػػد اضتػػ ب علػػى اظتِعلكػػات الثقاريػػة. لكػػ  إسػػ ائيل ال هػػزاؿ دتمػػ  يف العنصػػل مػػ  العزاماهتػػا جتػػاه الهلتػػطينيني امػػن وم 

 ات ااظتكعبات اظتنووبة.األرييهاضتق باسوداد ؽتعلكاهتم، امنوا 

                                                           

-www.ica.org/6573/reference، اجمللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداي لؤلريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ، 2011البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظتي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ األريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   156

documents/universal-declaration-on-archives.html. 
 البياف الماظتي حوؿ األريي ، اظت جع التابق. 157

158 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, 1954. 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_hglh]m. 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_hglh%5dm
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اذ هػػداب  هم قػػل إعػػادة ؽتعلكػػات ختػػاأهػػاح إلسػػ ائيل  ،با النوػػب يف زمػػ  اضتػػ  رارقػػت ؽتاثلػػة  انعواكػػاتمػػ   طػػودبل ارمتػػأف ها إال

نزعػػت ملكيػػة أصػػ اهبا، ااضػػمت سػػعة آالؼ منوػػا بػػل  ،مل هكعػػ  بنوػػب الكعػػب روػػيالهلتػػطينيني إىل أصػػ اهبا الشػػ عيني، 

لػ ى مل هعلػق ىػذا العصػني  اال أحػد دملػم أ، بينِا هقبػع يف اظتكعبػة الوطنيػة عشػ ات آالؼ AP" أمبلؾ مواكة"حتت هصني  

 رن االعػػواؼ بػػالوجود العػػارمتي للهلتػػطينيني اؽتعلكػػاهتم هػػإىل أف إسػػ ائيل ال همػػوؼ بوجودىػػا أصػػبل كِػػا  إضػػارة ،عنوػػا يػػيلا

الشػػ عية عػػ  متػػوغات ذلػػك أف االعػػواؼ باعتودػػة الهلتػػطينية دمػػين بالضػػ ارة نػػزع الػادػػة اآلف، ، امػػا بمػػده 1948قبػػل عػػاـ 

 األريػػي أف امػػعبلؾ أ  ، األريػػي  ظتهوػػـوهؤكػػد التػػياؽ النظػػ   اظتمطيػػات  هلػػكاضتعِيػػة ضػػِ   االنعيجػػة اإلسػػ ائيلي.الكيػػاف 

 ، هتػوغوانييهلتػطينالل نيسػ ائيليجددػدة لئللتػلطة" الكاريػة لعصػِيم ذاكػ ة ا"لػػظتم رػة"، ابالعػاي ا"ػامػعبلؾ لػ ىػو االتيط ة عليػو

   الص اع. اليت هعبلءـ امقعضياتعارمتية الت ددة اال رواضات األددالوجيةاال
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 الفصل الخامس

 ادـالمض يفـاألرش

 

 تمهيد

 الكتابة التاريخية في فلسطين

 ات الػػيت هوصػػلت إليوػػا ىػػذه الدراسػػة يف رصػػل سػػابق، هشػػ  إىل حجػػم اظتػػأزؽ الػػذ  دواجوػػواألريػػيهإف نعػػائج الب ػػث حػػوؿ 

 األريػػػي اسػػع واذ الصػػوادنة علػػى أعػػداد ألػػ ى اإضتاقوػػا بالهلتػػطينيوف جػػ اء يػػعات أريػػيهاهتم اضػػياع أعػػداد كبػػ ة منوػػا، ا 

اضػػػياع األرض دمػػػين رقػػػداف األداة العارمتيػػػة الػػػيت  عػػػاىن صػػػدمة التػػػلب االعشػػػ ددجملعِػػػع بالنتػػػبة  األريػػػي الصػػػويو ، رهقػػػداف 

 ود.هشود على أسبقية اجوده عليوا اهثبت حقو الش عي يف ص اعو القومي مع آل  دنارتو األسبقية على ىذا الوج

اهزداد حدة ىذا اظتأزؽ بالنظ  إىل اإليكاليات اليت هما  منوا الكعابة العارمتية ع  رلتطني، االيت هشػ  إىل الػنقص اطتطػ  يف 

الكثػػ   ات الضػػ اردة ااظتوِػػة لصػػياغة راادػػة جددػػة عػػ  رلتػػطني االهلتػػطينيني، رػػ غم هػػور األريػػيهعِليػات العوثيػػق، ااسػػعخداـ 

مثػل سػجبلت اجمللػ  اإلسػبلمي األعلػى يف  - هعضػِ  حقػائق حػوؿ العطػور االجعِػاعي ااالقعصػاد ، م  اظتصادر الػنيػة الػيت

إال أنػو مل دػعم  -ي قي القدس، اسػجبلت احملكِػة الشػ عية، اىبػات الوقػ  اإلسػبلمي، اسػجبلت الػزااج اغ ىػا مػ  اظتصػادر

 159بشكل رماؿ يف إعداد الدراسات األكيدة االشاملة. اسعخداموا

                                                           

  .12 العأردخ اإعادة العأردخ، ص داما ،159
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النقػػاد احملػػدثوف أنػػو علػػى الػػ غم مػػ  همػػدد اظتصػػادر اآالؼ الكعػػب ااظتقػػاالت الػػيت مت نشػػ ىا حػػوؿ العػػاردخ الهلتػػطيين  لػػذا دؤكػػد

يف غالبيعوػػا أغهلػػت النػػواحي االجعِاعيػػة ااالقعصػػاددة مػػ  هػػاردخ رلتػػطني، امل هػػنجح يف إدصػػاؿ  لهػػوة هزدػػد عػػ  القػػ ف، إال أهػػا

 . 160ة لهلتطني االشمب الهلتطيينمم رة حقيقية اعِيقة حوؿ األصوؿ اضتددث

 اقػػد دار جػػدؿ ركػػ   ااسػػع حػػوؿ األسػػباب احملعِلػػة الػػيت أرضػػت إىل كعابػػة هارمتيػػة رلتػػطينية غتػػزاءة، أا مشػػوىة، ههعقػػ  إىل

التػػياؽ االمِػػق"، اغػػ  قػػادرة علػػى غتاهبػػة ال اادػػة الصػػويونية، عػػادت هلػػك األسػػباب يف غتِلوػػا إىل غتِوعػػة مػػ  "االرواضػػات "

وجيػػة ااالحعِػػاالت العارمتيػػة" الػػيت يػػكلت ريوػػا النكبػػة مهصػػبل زمنيػػا حاشتػػا لع ددػػدىا اهصػػنيهوا إىل "مػػا قبػػل" ا"مػػا األددال

 بمد"، باععبارىا مكاف الذاك ة اصتِمية للهلتطينيني. 

عػاب األاائػل رالكعابة العارمتية الهلتطينية قبل النكبػة، مل هنشػأ حتػت كنػ  دالػة امؤستػات رلتػطينية متػعقلة، اإفتػا كعػب الك

، ؽتػا دمػين انمػداـ اجػود جوػات ه عػى الكعابػة الوطنيػة، أا هوجػو الكعػاب ااظتػؤرلني إىل 161حتت التيط ة المثِانية أا الربدطانيػة

ضػ ارة العوثيػق ارتػع الشػواىد االبينػات. اممظػم الكعابػات العارمتيػة يف هلػك الهػوة ىػيِ  عليوػا الشػكل العقليػد  للكعابػة عنػد 

. كِػا أهػا يف غالبيعوػا همػود لشخصػيات بػارزة أا نشػطاء 162عِد على هداد  الوقائع، االم ض الماـ لؤلحػداثالم ب، االيت هم

اغػ ىم ؽتػ  اععِػداا يف مصػادرىم علػى جتػارهبم امػذك اهتم  ،165، ادوسػ  ىيكػل164، م  أمثاؿ عيتى التػه  163سياسيني

ظتهكػػ ات االبيانػػات التياسػػية، رجػػاءت أعِػػاعتم الشخصػػية، أا علػػى هقػػارد  الصػػ   ااثػػائق حكوميػػة، انشػػ ات، إضػػارة إىل ا

لب ػث األحػػداث الػيت هعملػػق بالتياسػة الربدطانيػة ااظتقاامػػة الهلتػطينية، بػػدال مػ  حبػػث أا اصػ  هػػاردخ  -علػى أقتيعوػػا –غالبػا

 الهلتطينيني.

                                                           

160
 .17اظتصدر التابق، ص 

161
 .8 إيكاليات كعابة العاردخ الهلتطيين، ص كبوا، 

162
 . 361- 351: 55-56. اعتودة الثقارية للهلتطينيني المودة إىل الزم . الك مل، ع1998الياس. صنرب،  

163
 .10 ردخ، ص، العأردخ اإعادة العأداما  

164
 .مكعبة دارا اصتدددةلم بية بني االنعداب االصويونية. دارا: رلتطني ا(. 1937الته  ، عيتى. )  

165
 .مطبمة الهج ليل انقد.دارا: حت (. القضية الهلتطينية1937ىيكل، دوس . ) 
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هوريػػػق   اظتع ػػػدة، مثػػػل امػػػ  اصتػػػدد  بالػػػذك  أف بمضػػػا مػػػ  كعػػػاب ىػػػذه اظت حلػػػة كػػػانوا ؽتػػػ  هلقػػػوا هملػػػيِوم يف أارابػػػا االوالدػػػات 

 ، اقد جاءت كعابعوم معأث ة بالكعابات الػ بية االصويونية ع  هاردخ رلتطني.166كنماف

أمػػا الكعابػػة العارمتيػػة مػػا بمػػد النكبػػة رقػػد جػػاءت  بلمػػح ؼتعلهػػة، كانػػت التػػِة الػالبػػة عليوػػا مػػا أشتػػاه مصػػطهى كبوػػا ب"راادػػة 

حتػػت أنظِػة ألػػ ى، كوضػع المػػ ب الهلتػطينيني يف "إسػػ ائيل"، أا يف بػػبلد الشػعات"، الػػيت نشػأت يف ظػػل األنظِػة الم بيػػة، أا 

باسػعخداـ العػاردخ التػ د  "كػأداة للعمبلػة األددالوجيػة لؤلحػزاب التياسػية  ادتيػزت ىػذه اظت حلػة 167امؤستات غ بية اأجنبية.

   168الم بية، اكوسيلة للش عية االعمبلة بالنتبة لؤلنظِة الم بية".

الكعابة العارمتية الهلتطينية يف ىذه اظت حلة باسعخداموا ي  الوسائل اظتِكنػة للب ػث حػوؿ رلتػطني، ام  جوة أل ى دتيزت 

ذلك أف "الشعات اغياب اظتؤستات القومية ااحملهوظات االوثائق كلوا أدت بالهلتطينيني اىل الب ث ع  اسائل ؼتعلهػة لبنػاء 

دميػد اكعشػاروا" اد سػم مماظتوػا مػ  جددػد، لاصػة  الػيت هنعظػ  مػ  " اريػة مػ  المػاملهلك البقمة اصتػ ،اباهت رلتطني169اعتودة"

علػػػى ضػػػوء اظتقولػػػة  -أرضػػػوا اسػػػاكنيوا -الذ  دميػػػد رسػػػم ل دطػػػة رلتػػػطني،الصػػػويو ()يف ظػػػل صػػػ اعوا الشػػػ س مػػػع اآللػػػ  

 الصويونية،"أرض م  غ  يمب، لشمب م  غ  أرض".

، حيػث بػدأت هػربز ريِػا بمػد أسػاليب جددػدة 170قايف" الهلتػطييندشكل االدة" العِادز الث 1948عتذا اععرب البمن أف عاـ 

كِػا هميػد رسػم اظتاضػي يف العج بػة اصتِاعيػة  ،171يف الكعابة االعمب ، هميد رسم األرض اظتوددة   و مماظتوا الباقية يف الذاك ة

الصػن  األكثػ  أقتيػة ألنػو أاؿ مػ  "العأكيد على اعتودة"، اىو ػ، صن  داما  ىذا النوع م  الكعابة العارمتية ب172للهلتطينيني

                                                           

166
 ارة الهلتطينيةازارة الثق: راـ اهلل ء ااظتزارات اإلسبلمية يف رلتطني. األاليا (.1998كنماف، هوريق.) 

167
 .8 ، إيكاليات كعابة العاردخ الهلتطيين، صكبوا 

 .13العأردخ اإعادة العأردخ، صداما ،  168
 .59ص ". ؿتو صياغة راادة هارمتية للنكبة. مصطهى كبوا) ػت ر(. حيها: مدى الك مل،الذاك ة ااعتودة" .2008أزتد.  سمد ، 169
 .357 ، مصدر سابق، صصنرب170
 ات: دار الطليمة.ب  (. ببلدنا رلتطني. 1965الدباغ، مصطهى.) 171

172
 بة بيت اظتقدس االه داس اظتهقود. صيدا اب ات: اظتكعبة المص دة.نك(. 1956-1951) ، عارؼ.مارؼال  
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اسػػػعخدـ العػػػاردخ اظتعناقػػػل، اسػػػجبلت احملكِػػػة الشػػػ عية، اأاراؽ المػػػائبلت، ااثػػػائق الوقػػػ ، اغ ىػػػا مػػػ  اظتصػػػادر احملليػػػة، الػػػيت 

أاؿ مػ  الػيت سػبقت االنعػداب، كِػا أهػا " ساقتت يف إلقاء الضوء علػى جوانػب غػ  سياسػية يف هػاردخ رلتػطني لػبلؿ القػ اف

األصػػػػوؿ المِيقػػػػة للوودػػػػة الثقاريػػػػة الهلتػػػػطينية، مػػػػ  لػػػػبلؿ هوثيػػػػق الهلكلػػػػور االعقاليػػػػد االنػػػػواحي األلػػػػ ى مػػػػ  اضتيػػػػاة هنػػػػااؿ 

 173اليومية".

كذلك رإف ما دضهي أقتية على ىذا النوع م  الكعابة، أهػا مل هنطلػق يف نظ هتػا للعػاردخ الهلتػطيين مػ  لػبلؿ عػدائوا لؤلهػ اؾ 

اكِثػاؿ علػى ىػذا النػوع مػ   ،اسػائل مل هكػ  معداالػة ج جددد يف كعابة العاردخ باالععِاد علىأا القومية الم بية، اأستت لنو

"هػػاردخ جبػػل نػػابل  االبلقػػاء"، الػػذ  دقػػع يف أربمػػة غتلػػدات، ارهكػػز ريػػو علػػى األاراؽ  الكعابػػة العارمتيػػة، كعػػاب إحتػػاف النِػػ 

بية، اعلػػى سػػجبلت احملكِػػة اإلسػػبلمية، اعلػػى األفتػػاط الشخصػػية لمػػائبلت عددػػدة، اعلػػى اظتقػػاببلت الشػػهودة، االػػذاك ة الشػػم

 174اظتمِاردة احمللية، اعلى عناص  عدددة أل ى.

اظتػػؤرلني ااظتهكػػ د  اعلِػػاء االجعِػػاع الهلتػػطينيني يف المقػػود األلػػ ة اظتؤستػػات اطتاصػػة ا هبػػا بمػػن  تاهػػأ  اصتوػػود الػػيت قامػػ

دؤكد الهلتطينيوف على عنادىم امقػاامعوم حملػااالت ػتػوىم اهػييػبوم  اسعكِاال عتذا النوج يف كعابة العاردخ، الذ  ام  لبللو

"غػ  اليوػود" ن هتػِية "الجلػني". امػ   م  الت ددة العارمتية اليت عوملوا ريوا حبالة نك اف هػاـ حػني أطلػق علػيوم بدادػة هتػِية

تػطينية جددػدة عػ  رلتػطني االهلتػطينيني، بناء راادة رل لبلؿ ىذه اصتوود كذلك لتااؿ الهلتطينيوف إكتاد مادة هارمتية هميد

هدحن ال اادة الصويونية، اههند ادعاءاهتا، اذلك بالمودة إىل "العج بػة الذاهيػة اله ددػة" مػ  لػبلؿ الوثػائق، ااظتػذك ات، االتػ  

اددني، االهلػػػات الػػػيت الذاهيػػػة، اال اادػػػة الشػػػهودة، االصػػػور الهوهوغ اريػػػة، اغ ىػػػا مػػػ  اظتصػػػادر الػػػيت هوثػػػق اضتيػػػاة اليوميػػػة للنػػػاس المػػػ

اسعثنعوم ال اادة العارمتية ال شتية، اهأ  ىذه اصتوود يف إطػار مػا أطلػق عليػو إداارد سػميد "ال حلػة إىل الػدالل"، االػيت مػ  يػأها 

  175انعزاع االعواؼ بالعاردخ اظتوِ  لشمب اقع عليو رمل االسعمِار.

                                                           

173
 .19 العأردخ اإعادة العأردخ، ص داما ،  

174
 عماانية.(. هاردخ جبل نابل  االبلقاء. نابل : رتمية عِاؿ اظتطابع ال1975، إحتاف. )النِ   

 .274، صمصدر سبق ذك هإداارد،  175
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قػػػػدموا غتِوعػػػػة مػػػػ  اظتهكػػػػ د  االبػػػػاحثني اعلِػػػػاء االجعِػػػػاع ايف ىػػػػذا الهصػػػػل سػػػػيعم إلقػػػػاء الضػػػػوء علػػػػى بمػػػػن اصتوػػػػود الػػػػيت 

الهلتػػػطينيني، اعلػػػى مػػػدى إسػػػواموا يف هشػػػكيل مم رػػػة موضػػػوعية عػػػ  رلتػػػطني االهلتػػػطينيني، بميػػػدا عػػػ  األحكػػػاـ اصتػػػاىزة 

 امػػا االعمِيِػػات التػػط ية ااأللطػػاء الشػػائمة لعتػػوم بػػدارىا يف بنػػاء راادػػة هارمتيػػة جددػػدة، متػػعندة علػػى التػػكاف األصػػليني

 176األساسي للت د العارمتي". األريي دنعج عنوم، باععبارىم "

 

 االقتصادي  -أوال: دراسات في التاريخ االجتماعي

قػػاـ غتِوعػػة مػػ  اظتهكػػ د  االبػػاحثني ااألكػػادنتيني هبػػذا النػػوع مػػ  الدراسػػات العارمتيػػة يف المقػػدد  األلػػ د ، االػػيت هقػػـو علػػى 

مػػ  هيػػارات  انيػػة ااالنعدابيػػة، اذلػػك باسػػعخداـ آليػػات حتليليػػة مماصػػ ة يف الملػػـو االجعِاعيػػةدراسػػة حتليليػػة نقددػػة للهػػوة المثِ

، اغػػػ ىم يف 178، اإداارد سػػػميد177العهكيػػػك ااصتِاعػػػات اظتعخيلػػػة، االػػػيت ظوػػػ ت بمػػػد األعِػػػاؿ ال داددػػػة لبينػػػدكت أندرسػػػوف،

 ااصتِاعات اظتعخيلة. نظ دات ركهكة االسعمِار االقائِة على الب ث يف أصل القوميات اانعشارىا،

اهمعِد ىذه الدراسات على الب ث يف اضتياة اليومية لهلات أسكعوا العاردخ اظتكعوب، اذلك بػال جوع إىل المددػد مػ  اظتصػادر 

احملليػة كاظتػػذك ات االوثػػائق اسػػجبلت احملػػاكم اال اادػػة الشػػهودة اكػػل مػػا دثبػػت ع ابػػة رلتػػطني اىودػػة الهلتػػطينيني. لػػذا رإنػػو مػػ  

ىػػػذه الدراسػػػات أف هقػػػدـ مم رػػػة عػػػ  األحػػػواؿ االجعِاعيػػػة ااالقعصػػػاددة ااضتيػػػاة الثقاريػػػة للهلػػػات اظتوِشػػػة كالنتػػػاء  يػػػأف مثػػػل

يف الوقت الػذ  دؤكػد ريػو البػاحثوف  االهبلحني االعجار اغ ىا م  القوى احمل كة االجعِاعية ااالقعصاددة يف اجملعِع الهلتطيين،

االقعصػػاد  للِجعِػػع الهلتػػطيين بشػػكل مػػ ض يف أ  كعػػاب  –ملقػػة بػػالعطور االجعِػػاعي أنػػو مل دػػعم هنػػااؿ أدػػا مػػ  األمػػور اظتع

                                                           

 .15صداما ، أريهة رلتطني االهلتطينيني،  176
177

 Anderson, Benedict. (1991). Imagined communities: Reflections on the Origin and Spread of 

Nationalism, London and New York: Verso. 
178

 Said, Edward. (1993). Culture and Imperialism. London: Chatto and Windus. 



92 
 

راظتم رة اليت سادت حوؿ رلتطني االهلتطينيني جاءت عرب متعش قني اصػوادنة، امػ  هػأث  هبػم مػ   179هارمتي ع  رلتطني،

ة، ااألنظِػػة اضتكوميػػة ااإلداردػػة، الكعػػاب الهلتػػطينيني االمػػ ب، الػػذد  ه كػػزت كعابػػاهتم بشػػكل رئيتػػي علػػى األحػػداث التياسػػي

 االتكاف، اأغهلت العاردخ االجعِاعي ااالقعصاد  االثقايف للهلتطينيني.

هعأث  بموامػل  كأيياء"...... يكل مم رة حوؿ هاردخ رلتطني سيط ة فتاذج على ىذا اظتوضوع عاملت رلتطني االهلتطينيني  

حػػد كبػػ  نظػػ اؤىم مػػ  الكعػػاب  إىلمتعشػػ قوف اصػػوادنة، اهبناىػػا لارجيػػة الػػي  كقػػوى راعلػػة، اىػػذه النِػػاذج طورىػػا كعػػاب 

يف المِػػق  أمػػاهبػػدا غػػ  معبلئِػػة رقػػط علػػى التػػطح،  العقاليػػد العارمتيػػة الهلتػػطينية االصػػويونية أفالهلتػػطينيني االمػػ ب، حيػػث 

ردخ االجعِػاعي االثقػايف ااالقعصػاد  ركبل العقليدد  دشاركاف على درجة كب ة يف نظ ة ؼتعزلة للهوة المثِانية اكبلقتا دػهل العػا

   180للشمب الهلتطيين.....".

هقيػػػيم مػػػا هتػػػوم بػػػو مػػ  مم رػػػة حػػػوؿ العػػػاردخ االجعِػػػاعي ااالقعصػػػاد  يف سػػػياؽ هنػػػااؿ فتػػػاذج مػػػ  ىػػػذه الدراسػػات ج   اسػػي

 للهلتطينيني يف الهوهني المثِانية ااالنعدابية.

 181عادل مناع /(5958-5711تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني ): 5-5

دقدـ مناع م  لبلؿ ىذه الدراسة ق اءة جدددة للعاردخ التياسي ااالجعِاعي ااالقعصاد  لهلتطني يف الهوة المثِانيػة، روػي 

هعنػػػااؿ بشػػػكل أساسػػػي العقلبػػػات التياسػػػية يف هػػػاردخ رلتػػػطني صتِيػػػع م احػػػل الموػػػد المثِػػػا ، باإلضػػػارة إىل أبػػػ ز العطػػػورات 

يػػة ااالقعصػػاددة االثقاريػػة الػػيت مػػ ت هبػػا رلتػػطني يف اظت احػػل اظتخعلهػػة للهػػوة المثِانيػػة. ممعِػػدا يف دراسػػعو االع ػػوالت االجعِاع

ككعب العاردخ اظتعناقل، اسجبلت احملكِة الشػ عية، ااظتػذك ات، اؼتطوطػات مدرجػة   ،على مملومات رتموا م  مصادر ؼتعلهة

اأاراؽ عائليػة لمػائبلت ،المثِػا  األريػي جاممة اسعانبوؿ، ااثائق مػ   يف مكعبة اصتاممة المربدة، اؼتطوطات أل ى يف مكعبة
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 .16 ، العأردخ اإعادة العأردخ، صما دا   

180
 .26 داما  ، اظتصدر التابق، ص 

181
لدراسات مؤستة ا . ب ات:1. ط1918-1700هاردخ رلتطني يف أاال  المود المثِا  (. 1999مناع، عادؿ. )  

  الهلتطينية.
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مثػػػل عائلػػػة اضتتػػػيين، ابمػػػن ال سػػػائل احملهوظػػػة يف مكعبػػػات عامػػػة الاصػػػة يف القػػػدس، ار مانػػػات اأاامػػػ  ااردة يف سػػػجبلت 

يػة، اجػدااؿ إحصػائية نشػ هتا الصويو  اظت كز ، ااثائق م  سػجل ازارة اطتارجيػة الربدطان األريي القدس، ارسائل ػتهوظة يف 

اظتصػػادر الصػػويونية عػػ  اظتتػػعمِ ات اأعػػداد اليوػػود عامػػة يف رلتػػطني يف أاالػػ  الموػػد المثِػػا ، امػػ  اصتػػدد  بالػػذك  أف منػػاع 

يف العػػاردخ الهلتػػطيين سػػاقتت يف هوضػػيح  اسػػعماف يف دراسػػعو  ؤلهػػات لملِػػاء غػػ بيني اإسػػ ائيليني، ؽتػػ  قػػدموا دراسػػات موثقػػة

(، 1973رلتػطني يف القػ ف الثػام  عشػ ،)الصورة عػ  هػاردخ رلتػطني يف الهػوة المثِانيػة، مثػل أمنػوف كػوىني يف كعابػواهمددل 

(، كِػا اععِػد منػاع يف جػزء مػ  دراسػعو 1991سنجق القدس يف القػ ف التػابع عشػ ، :)المود المثِا  ادرار زئيهي يف كعابو

، االػيت ايػعِلت 182(1882-1856حتػوالت جذردػة يف رلتػطني )يػول  الدراسػة الػيت قػدموا الكتػندر  اععِادا كب ا على

أرػاد االطػبلع عليوػا يف كشػ   ،على مملومات ىامة متعقاة م  اثػائق غػ  منشػورة يف لػزائ  احملهوظػات يف البلػداف األارابيػة

زا ريوػػا علػى مػػا رتػع مػػ  اصتػذار العارمتيػة لقضػػية رلتػطني، اههنيػػد اظتػزاعم الصػػويونية ااالسػعمِاردة بأسػػلوب علِػي رصػػني م هكػ

 الوثائق.

بالنظ  إىل ىذا الكم م  الوثائق ااظتصادر الػيت اسػعخدموا منػاع يف هوثيػق دراسػعو، االػيت هعػيح لػو منالػا لصػبا لل صػوؿ علػى ا 

مملومات أكث  دقة امشولية، رإف م  يأف ذلػك أف دقػدـ دراسػة هارمتيػة نقددػة بميػدة عػ  التػ د العػارمتي، ادكػوف  قػدارىا أف 

   .الهوة المثِانية انطبلقا م  ااقموا داف إعطاء أحكاـ اهمِيِات ههعق  إىل الدقة ااظتوضوعيةهنعج مم رة ع  

العكػػود  االجعِػػاعي االنظػػاـ االقعصػػاد  ااضتيػػاة الثقاريػػة االتياسػػية للِجعِػػع عػػ  صػػورة رقػػد أهػػاح ىػػذا العوثيػػق الػػػين إعطػػاء 

اظت احػل يف أىم األحداث ااظتؤث ات اليت سػاقتت يف إحػداث الع ػوالت وء على ، اهتليط الضالهلتطيين لبلؿ المود المثِا 

اجملعِػع الهلتػطيين بصػورة غتعِػع ؽتػا أبػ ز الماظتيػة األاىل،  اظتخعلهة اليت يػودهتا رلتػطني مػ  أاائػل الموػد المثِػا  احػ  اضتػ ب

النِطيػة كضػ ية للهتػاد ااالسػعبداد ااالؿتطػػاط  للِػؤث ات اطتارجيػة، بػدال مػ  صػورهو ددنػاميكي قػادر علػى العطػور ااالسػعجابة

                                                           

182
دراسػػػات حػػػوؿ العطػػػور االقعصػػػاد  ااالجعِػػػاعي  1882-1856يف رلتػػػطني حتػػػوالت جذردػػػة (. 1990يػػػول ، ألكتػػػندر. ) 

 االتياسي.كه قوع: دار اعتدى للطباعة االنش .
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علػػى لػػبلؼ الدراسػػات العارمتيػػة الػػيت أغهلػػت العطػػورات االجعِاعيػػة ااالقعصػػاددة يف رلتػػطني، االػػيت مل هكػػ  ىػػذا المثِػػا . ا 

 .  ػتط اىعِاـ اظتتعش قني االصوادنة ؽت  حبثوا يف العاردخ الهلتطيين

ظتػزاعم الصػويونية الػيت هػدعي أف رلتػطني كانػت بلػدا معخلهػا ايف دحػن لعوثيقيػة اساقتت ىذه الدراسة ام  ناحية أل ى رقد 

، اذلػػك مػػ  لػػبلؿ الدراسػػة النقددػػة اظتقارنػػة للِملومػػات اموِػػبل، أنقػػذه قػػدـا الصػػوادنة إليػػو اهأسػػي  بنػػاء لدالػػة حددثػػة ريػػو

جملعِػػع ااالقعصػػاد الػػيت ميػػزت اظتيزات ال ئيتػػية بػػاالػػواردة يف اظتصػػادر اظتخعلهػػة الػػيت اععِػػدت عليوػػا الدراسػػة، االػػيت قػػدمت هم دهػػا 

م  لػبلؿ اسػعم اض الع ػوالت االقعصػاددة يف القػ ف العاسػع عشػ   -أكدت كِا الهلتطيين قبل قدـا الصوادنة إىل رلتطني،  

  183 .على دار الهلتطينيني يف النِو االقعصاد  يف هلك الهوة، مقابل دار ىامشي لليوود -

عامة امقارنة للع والت الدنتوغ ارية يف مدف رلتػطني اظتعمػددة يف أاالػ  الموػد المثِػا ، دحضػت كِا أعطت الدراسة صورة 

، الػػػيت دأب الصػػػوادنة علػػػى اسػػػعخداموا يف سػػػياؽ إحكػػػاـ 184"األسػػػطورة الدنتوغ اريػػػة" ريػػػيد اطتالػػػد  مػػػا أشتػػػاه  مػػػ  لبلعتػػػا

أغلبيػػػة دووددػػػة يف أاائػػػل دتػػػكنوا القػػػدس كػػػاف سػػػيط هتم علػػػى رلتػػػطني، انشػػػ  اطت ارػػػات حوعتػػػا، ار ػػػوى ىػػػذه األسػػػطورة أف 

راسػػعطاع منػػاع يف دراسػػعو اب جوعػػو إىل مملومػػات موثقػػة يف دراسػػة يػػول   اأااسػػط القػػ ف العاسػػع عشػػ ،مقابل أقليػػة رلتػػطينية.

 االيت اسعندت على اثائق اجدااؿ إحصائية غ  منشورة، اسعطاع دحن ىذه "األسطورة" اإثبػات الوجػود الهلتػطيين كأغلبيػة

 185% م  عدد التكاف.4مقابل أقلية دووددة أقل م  

 امػػ  لػػبلؿ اسػػعم اض العػػاردخ التياسػػي لهلتػػطني يف ىػػذه الدراسػػة، رقػػد بينػػت أفتػػاط المبلقػػات بػػني الطبقػػات االجعِاعيػػة،

صػػوؿ اآليػػات العضػػام  بينوػػا، اظوػػور الهلػػات النخبودػػة اضتاكِػػة يف اضتضػػ ، اغ ىػػا مػػ  اظتكونػػات االجعِاعيػػة الػػيت مثلػػت األ

 اأستت ريِا بمد لظوور ح كة قومية موحدة معِثلة يف منظِة الع  د  الهلتطينية. ،المِيقة للعضام  ااعتودة الهلتطينية

                                                           

183
 .190صمصدر سبق ذك ه، مناع،  

184
ااألعيػػاف ااحملايػػي دراسػػات يف هػػاردخ القػػدس االجعِػػاعي االثقػػايف. القػػدس: مؤستػػة  مددنػػة اضتجػػاج(. 2005اطتالػػد  ، ريػػيد. ) 

 .17، صدسيةالدراسات اظتق
185

 .208ص مصدر سبق ذك ه، مناع،  
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بمػػػن بعصػػ يح مػػ  لػػبلؿ الوثػػػائق باهباعوػػػا للِػػنوج النقػػػد  يف كعابػػة العػػاردخ، قامػػػت امػػ  اصتػػدد  بالػػػذك  أف ىػػذه الدراسػػة 

النِػ  يف كعابػو  إحتػافلػيت مل دػعم الع ػ   عنوػا بدقػة، كعصػ ي وا ظتملومػات اردت عنػد اظتملومات الواردة يف كعب هارمتية، اا

 186جبل نابل ، اهص يح مملومات ااردة يف اظتوسوعة الهلتطينية.

اال هػدعي ىػذه الدراسػة أهػا قػدمت هارمتػا يػامبل لهلتػطني يف الهػوة المثِانيػة، اإفتػا دتكنػت مػ  اضػع اللبنػات األساسػية الػػيت 

 هارمتية أصيلة لهلتطني االهلتطينيني، إذا ما هضار ت اصتوود السعكِاؿ ىذا البناء. أف هؤس  ل اادة م  يأها

 

 187دراسة سليم تماري/ الجبل ضد البحر، دراسات في إشكاليات الحداثة الفلسطينية(): 5-2

  ، االػيت عاصتػت دلػوؿ اضتداثػة همعرب دراسة سليم دتار  )اىي غتِوعة م  اظتقاالت( أىم الدراسات يف علم االجعِػاع اضتضػ

إىل اظتػػدف الهلتػػطينية اشتػػات النِػػو اضتػػداثي للقػػدس المثِانيػػة ااالنعدابيػػة بأسػػلوب جددػػد اؼتعلػػ  عػػ  الشػػكل النِطػػي اجملػػ د 

 الذ  قدمو باحثوف امهك اف ع ب ؽت  حبثوا موضوع اضتداثة. 

تػػػعة فتػػػاذج، عايػػػت يف حقبعػػػني أساسػػػيعني مػػػ  هػػػاردخ اقػػػد قػػػدـ دتػػػار  مماصتعػػػو عتػػػذا اظتوضػػػوع مػػػ  لػػػبلؿ اظتػػػذك ات اليوميػػػة ل

جتااز م حلة البلم كزدة المثِانية، اب از الكيانية اإلقليِية الهلتطينية. رع دث عػ  ثبلثػة أنػواع مػ  اطتطابػات:  :رلتطني، اقتا

اىػػػي األكثػػػ  )ميػػات ذات اعتيكػػػل التػػ د  األكثػػػ  دتاسػػػكا(، االيو )الػػػيت هػػداف يف كوولػػػة الكاهػػػب(، االتػػ ة الذاهيػػػة )اظتػػذك ات

 188زتيِية امباي ة ألها ال هداف للنش (.
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 .306صمناع، مصدر سبق ذك ه،  

187
مواط  اظتؤستة الهلتػطينية لدراسػة (. اصتبل ضد الب   دراسات يف إيكاليات اضتداثة الهلتطينية. راـ اهلل: 2005سليم. )دتار ،  

 .الدنتق اطية
188

 .13صاظتصدر التابق،  
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اهػػأ  أقتيػػة ىػػذه الدراسػػة يف إنعػػاج مم رػػة عػػ  رلتػػطني االهلتػػطينيني مػػ  لػػبلؿ ثبلثػػة عناصػػ : اظتوضػػوع، ااألسػػلوب، االهػػوة 

 الزمنية.

غػػػ  " ل حداثػػػة رلتػػػطينيةاالمناصػػػ  الػػػيت سػػػاقتت يف هشػػػكي رِػػػ  حيػػػث اظتوضػػػوع عػػػا  دتػػػار  إيػػػكاليات اضتداثػػػة الهلتػػػطينية

العناقضػػػات االجعِاعيػػػة الػػػيت اسػػػة مػػػ  لػػػبلؿ هصػػػور موضػػػوعي لل يػػػاة االجعِاعيػػػة االثقاريػػػة يف هلػػػك الهػػػوة، ادر  189مكعِلػػػة"

يػػودىا اجملعِػػع الهلتػػطيين علػػى ضػػوء بمػػن الظػػواى  كالصػػ اع بػػني ثقارػػة التػػاحل اثقارػػة اصتبػػل. امل دتػػبق أف هناالػػت الكعابػػة 

داثة االظواى  اظتماص ة اليت رارقعوا يف سياؽ العكود  االجعِاعي االثقايف للِجعِع الهلتطيين كِػا هنااعتػا العارمتية موضوعة اضت

 .يف ىذه الدراسة سليم دتار 

ألرػ اد عادشػوا األحػداث دقػدـ بػددبل ااقميػا دمػوض غيػاب الوثػائق ليومية "أما م  حيث األسلوب، رإف إعادة ق اءة "اظتذك ات ا

ادظو  طابع اظتددنة اكأها هضػج باضتيػاة، امػع أف ىػذا النػوع مػ  األدب دقػدـ هصػورات نابمػة مػ  جتػارب ذاهيػة انقص العوثيق، 

الػيت العارىػا دتػار  يف دراسػعو  ر ددػة، إال أنػو دتػِح "باسػعيماب حتػوالت اظتددنػة الثقاريػة يف إطارىػا اعتيكلػي"، لاصػة أف التػ 

ادنػة نتثلػػوف رلػة "اظتثقػػ  الهلتػػطيين اضتػددث" بعمبػػ  ريصػل دراج، االػػيت بػػدأت سياسػػية اثقاريػػة معب د ادوػا كعػػاب ذا  هوجوػات

 مع مطلع الق ف المش د  اانعوت إىل ما بمد قياـ "دالة إس ائيل".

"....يف كعابػػاهتم كشػػهوا لنػػا أسػػ ار مددنػػة هظوػػ  لنػػا اليػػـو بمػػد قػػ ف مػػ  الزمػػاف مماكتػػة لتػػِمعوا احملارظػػة، مددنػػة همػػج باصتػػدؿ 

مماصػػػػ ة معخيلػػػػة، هعِيػػػػز  ددناميػػػػة الثقارية،...االتػػػػ  التػػػػت الػػػػيت نمػػػػ ض عتػػػػا هكشػػػػ  باإلضػػػػارة إىل ذلػػػػك، عػػػػواملالهكػػػػ   اال

باحعِاالت معضاربة ظتا كػاف باإلمكػاف أف لتػدث يف متػعقبلوم اظتنظػور. اكِػا ىػو معوقػع يف مددنػة معوسػطة اضتجػم، الػيت كػاف 

ؿ سػاعات ثػبلث، أا علػى اضتنطػور أا الم بػة يف أقػل مػ  سػاعة، باإلمكاف أف نقطموا مشيا باألقداـ م  ط ؼ إىل ط ؼ لػبل

ايػػػػوؾ أصػػػػ ابنا التػػػػعة يف رضػػػػاءات اإلنعلجنتػػػػيا احملليػػػػة اظتعجانتػػػػة، امػػػػع ذلػػػػك رقػػػػد هبنػػػػوا مواقػػػػ  اأفتػػػػاط حيػػػػاة اهوجوػػػػات 

 اأددالوجيات اهوقمات معصارعة ال نتك  أف نعخيل مزكتوا يف حاض نا اظتمومل".

                                                           

189
 .3 اظتصدر التابق، ص  
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الػػيت حػػددىا دتػػار  لدراسػػعو روػػي الهػػوة الػػيت يػػودت حتػػوال كبػػ ا يف هػػاردخ رلتػػطني نعيجػػة قػػدـا اعتجػػ ة  ابالنتػػبة للهػػوة الزمنيػػة

اليووددػػػة ااالسػػػعمِار االؾتليػػػز  يف آف، اغلػػػب عليوػػػا كعابػػػة هارمتيػػػة هقليددػػػة دت ػػػورت حػػػوؿ الصػػػويونية اأحيانػػػا قػػػدمت اصػػػها 

الكعػػػب العارمتيػػػة بػػػدأت مػػػع اصػػػوؿ أاؿ اظتتػػػعوطنني اليوػػػود يف  ، إذ أف غالبيػػػة190مػػػوجزا للبنيػػػة التػػػكانية ااإلداردػػػة لهلتػػػطني

ذتانينػػات القػػ ف العاسػػع عشػػػ ، لػػذا رػػإف ىػػذه اضتقبػػػة الػػيت هػػ بط بػػني الهػػػوة المثِانيػػة ااالنعدابيػػة عانػػت مػػػ  رػػ اغ هػػارمتي سػػػبب 

اؽ هػاردخ جددػد باسػوجاع انقطاعا بني رلتطينيي الق ف المش د  اماضيوم، حااؿ دتار  يف دراسعو ىذه سد ىذا اله اغ اايعق

   191."مثقهوف ق أاا االدة اظتش اع الصويو  بقلق كب  ااقوحوا سبل مواجوعو"ذاك ة اطنية رلتطينية صاغوا 

امػػػع أف مثػػػل ىػػػذه الدراسػػػة ال هتػػػعند يف حتليػػػل الظػػػواى  ااألحػػػداث إىل اثػػػائق ارقيػػػة أا ؼتطوطػػػات، إال أهػػػا عاملػػػت اإلنعػػػاج 

ث اظت حلػػػة كأريػػػي  نتكػػػ  االسػػػعناد إليػػػو يف كعابػػػة هػػػاردخ جددػػػد للهلتػػػطينيني، رغػػػم أف الوثػػػائق الهكػػػ   ألرػػػ اد عادشػػػوا أحػػػدا

اظتكعوبػػة هظوػػ  مصػػداقية اموضػػوعية أدؽ يف مماصتػػة األحػػداث، إال أف الدراسػػات اظتتػػعندة علػػى ىػػذا الشػػكل مػػ  الكعابػػة هػػور  

راء مػػوراثوم الثقػػايف، احػػارظوا علػػى ذاكػػ ة مشػػعملة "ال إحتاسػػا نابضػػا مهمِػػا بعهاصػػيل اضتيػػاة اليوميػػة، سػػط ىا أرػػ اد حتصػػنوا ا 

"، امػػا رجػػوع اظتػػؤرلني االملِػػاء إليوػػا إال إعػػبلف عػػ  إصػػ ار الهلتػػطينيني علػػى اسػػعخداـ رتيػػع الوسػػائل اظتعاحػػة االنطهػػاءهقبػػل 

اإلنتػاف اظتضػطود إعػبلف  "....إف الت ة الذاهيػة الػيت دتػط ىا ظتقاامة ػتااالت هػييبوم، انهيوم لارج حداد اظتكاف االذاك ة.

 192احوار مع ذاك ة الحقة جتانب النتياف". االنطهاءع  ذاك ة ال هقبل 

 

                                                           

190
 .11 العأردخ اإعادة العأردخ، ص ،داما  

191
(. ذاكػػ ة اظتػلػػوبني :اعتزنتػػة االصػػويونية يف اطتطػػاب الثقػػايف الهلتػػطيين. الػػدار البيضػػاء: اظت كػػز الثقػػايف المػػ ت، 2002ريصػػل. )دراج،  
 .11ص

192
 .82، صاظتصدر التابق 
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 193بشارة دوماني/(5911-5711إعادة اكتشاف فلسطين، أىالي جبل نابلس ): 5-3

 ـدعضػػػػػِ  مصػػػػػطلح "اكعشاؼ"التػػػػػمي اراء اظتم رػػػػػة بميػػػػػدا عػػػػػ  األنانيػػػػػة"، مقولػػػػػة لبشػػػػػارة دامػػػػػا  يف ممػػػػػ ض ههتػػػػػ ه ظتهوػػػػػو "

"اكعشػػاؼ"، اإعػػادة اكعشػػاؼ" العػػػاردخ، امػػا لتِػػل اظتهوومػػػاف مػػ  االحعِػػاالت، حيػػث دهػػػوض أف اظتػػؤرخ يف رحلػػة اكعشػػػارو 

لعاردخ ما، ال دتعطيع أف دكوف حياددا، اال دتعطيع رصل نهتو ع  اظتوضػوع الػذ  ىػو بصػدد اكعشػارو، ادمعِػد مػا دكعشػهو 

 194اليت دعوصل إليوا على األسللة اليت لتددىا لنهتو. على الشيء الذ  دب ث عنو، كِا همعِد اإلجابات

ايف ىػػذه الدراسػػػة حػػػااؿ دامػػػا  إعػػػادة اكعشػػاؼ رلتػػػطني "بميػػػدا عػػػ  األنانيػػػة" الػػػيت أيػػار إليوػػػا، اذلػػػك مػػػ  لػػػبلؿ هتػػػليط 

ِاع إىل األضػػػواء علػػػى رماليػػػة "األىػػػاي" يف صػػػنع هػػػارمتوم اطتػػػاص، ابمػػػث اضتيػػػاة يف غتػػػعِموم ايف ممامبلهػػػو الدالليػػػة باالسػػػع

اىذا ما أقتلعػو الكعابػات العارمتيػة يف بنػاء اظتاضػي المثِػا  أا إعػادة بنائػو إىل حػد 195أصواهتم اإدراؾ المامل م  لبلؿ عيوهم.

بميػػد، ؽتػػا أدى إىل جوػػل كبػػ  يف روػػم البنيػػة االجعِاعيػػة ااضتيػػاة الثقاريػػة االعطػػور االقعصػػاد  يف اجملعِػػع الهلتػػطيين لػػبلؿ رػػوة 

 ا متص أربمة ق اف م  الهوة المثِانية.االنعداب ريِ

اهػػأ  أقتيػػػة ىػػذه الدراسػػػة يف أهػػا هشػػػكل ردا علػػى حػػػاؿ الدراسػػات العارمتيػػػة اظتوجػػودة يف ىػػػذا اضتقػػل سػػػواء كانػػت لػػػػ بيني أا 

صػػوادنة أا مػػ  سػػار علػػى هجوػػم مػػ  اظتػػؤرلني المػػ ب كِػػا ذكػػ  دامػػا  يف دتويػػده عتػػا، حيػػث اسػػعطاع مػػ  لبلعتػػا أف دتػػلط 

وء على أماك  جػ ارية يف رلتطني أغهلعوا ال اادػة العارمتيػة، اعلػى رػوات امعػدت لقػ اف يف الموػد المثِػا  انطػوى هارمتوػا الض

داف أف دلعهت إليو أحد. اىذه علة اظتؤرخ اليت أيػار إليوػا يف دراسػاهو، اىػي أف كعابػة العػاردخ أا إعػادة كعابعػو ختضػع النعقائيػة 

 اىعِاموم. بات ػتددة ألسللة حددهتا طبيمة القضادا يف إطاراظتؤرلني يف حبثوم ع  إجا

                                                           

 .1ت. حتػػػػػػػػين زدنػػػػػػػػة. ط .1900-1700إعػػػػػػػػادة اكعشػػػػػػػػاؼ رلتػػػػػػػػطني، أىػػػػػػػػاي جبػػػػػػػػل نػػػػػػػػابل  (. 1998) دامػػػػػػػػا ، بشػػػػػػػػارة. 193
 .مؤستة الدراسات الهلتطينية:ب ات

 .6ص اإعادة العأردخ،العأردخ  ،داما  194
 .9ص إعادة اكعشاؼ رلتطني،داما ،  195
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اقد حدد داما  منطقة نابل  اأرداروا لنقن اإلدعاءات اليت هبنعوا الكعابة العارمتيػة، االػيت أظوػ ت رلتػطني المثِانيػة لاملػة 

كِػا حػدد رػوة القػ نني  ى الع ػددث.اراكدة إىل أف أنقػذهتا عِليػة العوسػع األارات امػا رارقوػا مػ  الع ػوالت اظت هبطػة  ػا دتػِ

عارمتيػػػة عػػػ  رلتػػػطني، علػػػى اععبػػػار التػػػابع عشػػػ  االثػػػام  عشػػػ  إطػػػارا زمنيػػػا لدراسػػػعو، اىػػػي الهػػػوات الػػػيت أقتلعوػػػا الدراسػػػات ال

ارػػػػػواض االنقطػػػػػاع العػػػػػارمتي"، الػػػػػذ  قتػػػػػم رلتػػػػػطني المثِانيػػػػػة إىل مػػػػػ حلعني منقطمعػػػػػني إحػػػػػداقتا عػػػػػ  األلػػػػػ ى: هقليددػػػػػػة "

ىػػػذا االرػػػواض االسػػػعمِار  يف سػػػياؽ الربىنػػػة علػػػى قػػػدـا الع ػػػددث احػػػداث الع ػػػوالت اظت هبطػػػة بالعوسػػػع  اكػػػاف196احددثػػػة.

 األارات.

ااسػػعند دامػػا  يف إعػػادة اكعشػػاؼ رلتػػطني، علػػى اظتصػػادر احملليػػة مثػػل: سػػجبلت احملكِػػة الشػػ عية، ام اسػػبلت غتلػػ  يػػورى 

عقػود ممػامبلت بػني العجػار ااضتػ ريني االهبلحػني، ادرػاه  حتػابات،  نابل ، اغتِوعة ااسمة مػ  األاراؽ المائليػة اطتاصػة مثػل

ااقهيػػػات، ام اسػػػبلت يخصػػػية، باإلضػػػارة إىل اثػػػائق مػػػ  احملهوظػػػات المثِانيػػػة اظت كزدػػػة، اهقػػػارد  القنصػػػليات األارابيػػػة. اعػػػزز 

 داما  مصادره عرب س  ذاهية منشورة، اراادات يهودة.

مم رػػة عػػ  العػػاردخ االجعِػػاعي لعجػػار نػػابل  اربلحيوػػا مػػ   عطاع دامػػا  أف دشػػكلاسػػ امػػ  لػػبلؿ رجوعػػو إىل ىػػذه اظتصػػادر

لبلؿ دراسة المبلقػة بػني الثقارػة االتياسػة االعجػارة، كِػا دتكػ  مػ  دحػن اإلدعػاءات الػيت ههػوض أنػو ال دوجػد ألىػاي ىػذه 

 -ر ػػػا–نػػة األارابيػػػة، موػػد قياموػػػا اظتنػػاطق دار يف الع ػػػددث، اذلػػك عػػػرب الربىنػػة علػػػى اجػػود مؤستػػػات اؽتارسػػات قبػػػل اعتيِ

الط دػػق أمػػاـ عِليػػيت اإلصػػبلح المثِػػا  االعوسػػع األارات، بمكػػ  االرػػواض القػػائم علػػى أهػػا نعػػاج حتػػوؿ رأشتػػاي مهػػ اض مػػ  

 اطتارج. ااألىم أنو دتك  م  انعزاع االعواؼ بهلات قتشعوا الدراسات العارمتيػة أصػ  علػى إدلاعتػا العػاردخ اهتػجيل دارىػم يف

 ال اادة العارمتية الهلتطينية. 

                                                           

196
 .15صاظتصدر التابق،  
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اؽتا نتيز عِل داما  يف ىذه الدراسة، أف رجوعو إىل اظتصادر اظتخعلهػة كػاف باالسػعناد علػى اظتهوػـو اضتػددث لؤلريػي ، الػذ  

اء لي  ػتاددا"، رلم دمعرب أف قيِة ىذه اظتصػادر هػأ  ؽتػا ىػو مقصػود أف هتػجلو، بػل ؽتػا أغهلعوػا أا جػ األريي دهوض بأف "

 ريوا ع ضا. ؽتا أسقط على ىذه الدراسة اظتزدد م  الدقة االشهارية ااظتوضوعية.

 خالصة

دعبني مػ  لػبلؿ هقيػيم سػ دع عتػذه الدراسػات أف ىنػاؾ الكثػ  ؽتػا ختهيػو ال اادػة العارمتيػة عػ  رلتػطني،االيت مل دكػ  عتػا دالػة أا 

ت ايػػػعاهتا دشػػػكل كارثػػػة ألػػػ ى عتػػػا أبمادىػػػا المِيقػػػة علػػػى ااألريػػػيهمؤستػػػات ه عاىػػػا اهمػػػمل ببنائوػػػا، امػػػ  اظتؤكػػػد أف ضػػػياع 

متػػعقبل رلتػػطني االهلتػػطينيني، إال أنػػو باإلمكػػاف عػػرب عِػػل دؤاب، اهضػػار  للجوػػود دالػػة امؤستػػات ابػػاحثني اجاممػػات 

لصػويونية اهثبػت اأكادنتيني اعلِػاء امهكػ د ، اعػرب اسػعنهار اإلمكانػات اظتعػور ة أف هقػـو راادػة هارمتيػة رلتػطينية هلػػي ال اادػة ا

 أف رلتطني كانت أرضا للهلتطينيني منذ رج  العاردخ.

 

 ثانيا: التراث المعماري

 197" مثاالرواق"مركز المعمار الشعبي 

ات ايػعاهتا اغيػػاب اظتؤستػات القوميػة الػػيت ه عاىػا، درمػػت األريػيهكِػا ذكػ  يف موضػػع سػابق مػ  ىػػذه الدراسػة، رػإف غيػػاب 

لػ ى لل هػاظ علػى ىػودعوم القوميػة مػ  احملػو ااالنػدثار، لػي  رغبػة يف أريػهة اظتاضػي رقػط بالهلتطينيني للب ػث عػ  اسػائل أ

اسػعِ ار اهتػارع العهػاء أكػرب أريػيهني علػى اإلطػبلؽ: األرض امشػودىا الطبيمػي، أريهة اضتاض  أدضا، لاصة يف ظل "اإفتا 

                                                           

لع قيػق  ل  هممل ىذه الدراسة بالوكيز على رتيع جوانب المِل الذ  هقـو بو رااؽ بالعهصػيل، اإفتػا اكعهػت بعوضػيح جوانػب ممينػة 197
 أغ اض ىذه الدراسة.
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ب دامػا  إىل هػيػ  الهكػ ة حػوؿ مػا دنػدرج اىػذا أدى حبتػ198االصلة مع الواقع اليومي اليت هشكل هكودنا عضودا للِجعِػع".

، حبيػػػػث مل همػػػػد الوثيقػػػػة اظتكعوبػػػػة ىػػػػي الشػػػػاىد الوحيػػػػد علػػػػى اإلرث الثقػػػػايف للهلتػػػػطينيني، بػػػػل هوسػػػػمت األريػػػػي يف هكػػػػود  

 199لعشعِل على كل أث  م  آثار اظتاضي ااضتاض . األريي مدلوالت 

ضػِ   -لػى جػذاره اظتػ اسػة يف عِػق العػاردخ، رقػد أاىل الهلتػطينيوف اضػيو، ادػدؿ ع اإلنتافاألف المِارة العارمتية أث  د بط 

اىعِامػػا بالمِػػارة العارمتيػػة، رأصػب ت بالنتػػبة إلػػيوم اثيقػػة هارمتيػة بانعظػػار مػػ  دمادنوػػا  -جوػودىم لل هػػاظ علػػى إرثوػػم الثقػايف

 ني. ادصنهوا اددرسوا، لعتوم يف هشكيل أريي  دتعند إليو يف هوثيق ال اادة العارمتية لهلتط

رااؽ"، لعقيػيم مػا نتكػ  أف دنػعج مثػل ىػذا اظتشػ اع م كػز اظتمِػار الشػم  " العوضيح ىذا اصتود سيعم إلقػاء الضػوء علػى مشػ اع

 م  مم رة حوؿ رلتطني االهلتطينيني.

اىػم م  قبل مثقهني دتاردني بارزد  قبل إنشاء التلطة الوطنية الهلتطينية بثبلث سػنوات،  1991هأس  م كز رااؽ يف عاـ 

ألذاا يخصػػا مػػ  ختصصػػات ؼتعلهػػة، موندسػػني ممِػاردني اعلِػػاء آثػػار اؼتططػػي مػػدف ارنػػانني، امصػػِِني، 20غتِوعػة مػػ  

على عاهقوم المِل مع اجملعِػع، اهكهلػوا بػاف دكونػوا رأس اضت بػة يف عِليػة إنقػاذ اظتاضػي الهلتػطيين احمللػي عػ  ط دػق عػدد مػ  

  200 اظتشاردع اظتبعك ة.

، كػاف اعتػدؼ الػ ئي  الػذ  انطلػق اظتشػ اع 1994عػاـ  اظتاضي مػ  لػبلؿ إنشػاء سػجل للِبػا  العارمتيػةابدأت عِلية إنقاذ 

مػػػ  أجلػػػو ىػػػو زتادػػػة اظتػػػوراث الثقػػػايف اظتمِػػػار  يف رلتػػػطني، عػػػرب اسػػػواهيجية عِػػػل نابمػػػة مػػػ  منظػػػور للمِػػػارة العارمتيػػػة بكػػػل 

، الػػيت هشػكل يف غتِوعوػا مكونػات ىامػػة ال نتكػ  االسػعػناء عنوػػا أبمادىػا، اصتِاليػة ااعتندسػية االتياسػػية ااالجعِاعيػة االبيليػة

 يف كعابة العاردخ الهلتطيين.

                                                           

 .12ص داما ، أريهة رلتطني االهلتطينيني، 198
199

 .12، صاظتصدر التابق  
200

 De Cesari, Chiara. 2010. Creative Heritage: Palestinian Heritage NGOs and Defiant Arts of 

Government. the American Anthropological Association. Vol. 112, p 627. 
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حيػػث ايػػعِل  يل اظتبػػا  كِ حلػػة أاىل اسػػعِ ت عشػػ  سػػنوات إلدتامػػو، دتويػػدا لعوثيقوػػا كخطػػوة الحقػػة .جاابعػػدأ المِػػل بعتػػ

ألػػػ  مبػػػمل هػػػارمتي يف األرض احملعلػػػة عػػػاـ التػػػجل علػػػى مملومػػػات ممِاردػػػة موسػػػوعية اصػػػهية حػػػوؿ مػػػا دزدػػػد علػػػى اطتِتػػػني 

قػ ى، موزعػة علػى إحػدى عشػ ة ػتارظػة  406جتِمػان سػكانيان، منوػا سػت عشػ ة مددنػة رئيتػة، ا 422، موزعػة علػى 1967

يف الضػػػهة الػ بيػػػة استػػػ  ػتارظػػػات يف قطػػػاع غػػػزة. اقػػػد مت رتػػػع مملومػػػات أساسػػػية عػػػ  كػػػل مبػػػمل هعضػػػِ : اظتلكيػػػة، اظتوقػػػػع 

علػى أريػي  مػ   بمل، مواد بنائو، حالعو اإلنشائية الهيزدائيػة، ااسػعمِاالهو ااصػهو. كِػا لتعػو  سػجل رااؽبالع ددد، يكل اظت

ل دطػػة ػتوسػػبة مت المِػػل عليوػػا لع ودلوػػا مػػ  لػػ ائط ارقيػػة غػػ  دقيقػػة إىل لػػ ائط  400أكثػػ  مػػ   اطتػػ ائط احملوسػػبة رتػػع ريػػو

 201صورة. 45000دنتة، حبيث دزدد عددىا على . كِا دعضِ  التجل أدضان أريي  صور للِبا  القػتوسبة

م كز هػارمتي يف الضػهة الػ بيػة اغػزة مت العيػارىم  50بإطبلؽ مش اع لوميم اإعادة هأىيل أىم  2007رااؽ يف  م كز اقد قاـ

ؿتػاء الضػهة غتِوعة مػ  اظتبػا  ااعتياكػل يف رتيػع أ 60يف إعادة هأىيل أكث  م   م  التجل الوطين للِبا  العارمتية. كِا ؾتح

الػ بية، اممظِوا لصصت لبلسعخداـ الماـ كِ اكز اجعِاعية اثقارية كانػت يف األسػاس منػازؿ اقصػور همػود للموػد المثِػا  

  202ااظتِلوكي.

كِػػا لمػػب رااؽ دارا رئيتػػيا يف الػػدرع باجتػػاه سػػ  العشػػ دمات اطتاصػػة حبِادػػة اظتِعلكػػات الثقاريػػة، رقػػاـ ر دػػق ااسػػع مػػ  لػػرباء 

الضػػهة الػ بيػػة اؼتعصػػني بالقػػانوف يف جاممػػة ب زدػػت بوضػػع مشػػ اع القػػانوف اصتددػػد ضتِادػػة اظتِعلكػػات الثقاريػػة، العخطػػيط يف 

الػػذ  دضػػع مػػ  أىػػم أىدارػػو نشػػ  الػػوعي بػػني عامػػة النػػاس بضػػ ارة اضتهػػاظ علػػى إرثوػػم الثقػػايف، ليتػػاقتوا بأنهتػػوم يف عِليػػة 

تػعطع اضتصػوؿ علػى إقػػ ار دات اضتكوميػة االتػلطة الوطنيػة الهلتػطينية مل حهظػو ازتادعػو . إال أنػو ايف إطػار الصػ اع بػني اظتنظِػ

بالقػػانوف مػػ  قبػػل اجمللػػ  العشػػ دمي الهلتػػطيين، رلجػػأ إىل ازارة العخطػػيط، اازارة اضتكػػم احمللػػي، إلقناعوِػػا بإدلػػاؿ بنػػود علػػى 

 سياسعوِا هقضي بض ارة اضتهاظ على اظتِعلكات الثقارية، امنع هدم ىا أا إزالعوا.

                                                           

201
  .http://www.riwaqregister.org  اظتوقع اإللكوا  ل ااؽ 

202
De Cesari, op. cit, p. 628. 
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علقػى دعِػا مػ  غتِوعػة داؿ ماؿتػة مػ  جوػات ؼتعلهػة مػ  د ذ صن  ضِ  إطػار اظتؤستػات غػ  اضتكوميػة االػد ذ ارااؽ ال

قـو بالدار الذ  هقع متؤاليعو على الدالة، االذ  دعطلب ختصيص ميزانيػات كبػ ة، دالمامل للمِل على زتادة اظتبا  العارمتية، 

ىذا اإلرث العارمتي، لاصػة يف ظػل اسػعِ ار التياسػات االحعبلليػة الػيت  كهي لصوفاغتوودات ىائلة، انش  اعي بني الناس د

اإزالػة ممػامل األرض، عػرب هػدم  قػ ى بأكِلوػا، اإقامػة اظتتػعوطنات، ام اكِػة مػواد البنػاء،  ،طِ  اظتشود الطبيمي همِل على

 ااضع اضتواجز المتك دة، اإغبلؽ الط ؽ.

بو رااؽ بأنو دؤس  لبناء أحد األعِدة ال ئيتػية يف صػياغة التػ ددة العارمتيػة الهلتػطينية، م  ىنا هوكز قيِة المِل الذ  دقـو 

رالواث اظتمِػار  أل  دالػة ىػو جػزء مػ  ىودعوػا، ايػاىد علػى حضػارهتا ااجودىػا العػارمتي علػى األرض، بػل اأبمػد مػ  ذلػك 

عدؿ منػػػو علػػػى طبيمػػػة النتػػػيج االجعِػػػاعي روػػػو دػػػ ا  جانبػػػا مػػػ  هقلبػػػات األحػػػداث التياسػػػية يف منطقػػػة أا ألػػػ ى، كِػػػا دتػػػ

 االمبلقات االجعِاعية يف غتعِع ما.

هوضػػيح عبلقػػة الػػواث الثقػػايف ك قػػل مشػػبع بملػػم االجعِػػاع ظتشػػ اع الػػذ  قامػػت بػػو رااؽ، اىػػو "اىػػذا كػػاف جػػزءا مػػ  ىػػدؼ ا

ليػػة يف البطالػػة، انتػػارس عِلػػو علػػى منػػاطق األردػػاؼ احملاطػػة باظتتػػعوطنات، االػػيت هتػػجل ممػػدالت عا رقػػد ه كػػز 203التياسػػي"

عِلػػو عػػرب بنػػاء الع الهػػات االجعِاعيػػة، ابػػث هػػأث  إكتػػات علػػى حيػػاة الق دػػة االجعِاعيػػة مػػ  لػػبلؿ إيػػ اؾ اصتوػػات الهاعلػػة 

 احمللية.

امل دكػ  ىػدؼ رااؽ اسػعمادة اضتجػػارة كِػا دقػوؿ أحػػد اظتشػاركني يف اظتشػ اع، بػل هقػػـو موِعػو علػى إنقػػاذ الشػظادا اظتعبقيػة مػػ  

بهمػػل اظتشػػ اع االسػػػعمِار ،  الػػيت مت همػػددلوا بشػػكل جػػذر شػػود اظتعبليػػي ةصائصػػو الهيزدائيػػة االدنتوغ اريػػة ااالجعِاعيػػة اظت

الي  أدؿ على ذلك م  سياسة العوسع يف إقامة اظتتعوطنات لعوطني اليوود، حيث هدؿ اإلحصػائيات أنػو لػبلؿ ثبلثػة عقػود 
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إىل األضػػ ار الػػيت  باإلضػػارةكػػم م بػػع رقػػط.   5900متػػاحة أرض هبلػػع  مت هػػوطني مػػا دقػػ ب مػػ  نصػػ  مليػػوف دوػػود ، علػػى

 204ضتقت باألرض ج اء أعِاؿ البنية الع عية اسكب كِيات كب  م  اطت سانة لبناء مدف بأكِلوا يف العبلؿ.

لعِكػػػني  امل دكعػػػ  رااؽ ببنػػػاء "أريػػػي " للِبػػػا  العارمتيػػػة، بػػػل ىيػػػأه بشػػػكل دتػػػول إلضػػػاعو للعوثيػػػق االدراسػػػات العارمتيػػػة،

اظتؤرلني م  االسعهادة منو ألغ اض الب ث العارمتي اظتمِار  حوؿ رلتطني، رقامت بمن الدراسػات الػيت صػدرت عػ  رااؽ 

الػػيت قػػاـ مػػ  لبلعتػػا   االػػة 205حػػوؿ العػػػ ات اظتمِاردػػة يف مددنػػة راـ اهلل،نظِػػي اصتمبػػة ضػػِ  ىػػذا اإلطػػار كدراسػػة اظتمِػػار  

اىػذا المِػل ِارهتا القدنتة بشكلوا اظتمِػار  جنبػا إىل جنػب مػع األيػكاؿ االجعِاعيػة االثقاريػة، إلعادة ق اءة هاردخ راـ اهلل اع

 ، الذ  دعم باالععِاد على اظتملومات اظتمِاردة االعارمتية اليت أهاحوا سجل اظتبا  العارمتية.ىو األاؿ م  نوعو يف رااؽ

ة القائِػػػة للِػػػؤرلني اعلِػػػاء االجعِػػػاع يف دراسػػػات العػػػاردخ كِػػػا بػػػدأ ىػػػذا الشػػػكل مػػػ  الب ػػػث العػػػارمتي ضػػػِ  اصتوػػػود اضتاليػػػ

206االجعِاعي االقعصاد  لهلتطني، كدراسة دوس  سميد النعشة حوؿ العصِيم اظتمِار  لباب المامود.
 

دشكل ض ارة هارمتية ألدة دالة يف المامل، روو بالنتػبة لهلتػطني دصػبح ضػ ارة مل ػة كتػب  األريي اإف كاف اجود مثل ىذا 

على رأس أالودات الدالة ااىعِاماهتا، اجتنيد كل الطاقات للمِل عليوا لاصة أنو أاؿ أريي  م  نوعػو يف رلتػطني،  اضموا

يف رلتػػطني مػػا دعػػور  ذلػػك أف كتِػػع اظتملومػػات، ادصػػور اظتواقػػع، اد سػػم اطتػػ ائط، الػػيت هميػػد رسػػم ممػػامل مػػا هبقػػى مػػ  اظتكػػاف. 

ىػػػو يف غتِوعػػػو نعػػػاج علِػػػاء اآلثػػػار  ،امواقموػػػا علػػػى اطتػػػ ائط ،اصػػػور األمػػػاك ، عػػػ  رلتػػػطنيمػػػ  اظتملومػػػات العارمتيػػػة االمػػػامل 

العػػػوراهيني، الػػػذد  هوارػػػداا إىل رلتػػػطني يف القػػػ ف العاسػػػع عشػػػ  معخػػػذد  المامػػػل الػػػددين سػػػعارا للوصػػػوؿ إىل أىػػػداروم التياسػػػية 

حبثػػا عػػ  اظتتػػوغ الشػػ عي الػػذ   ،ػ اريػػةااالقعصػػاددة، رػػأج اا متػػوحات ألدؽ ههاصػػيل اظتنطقػػة اطبيمػػة سػػكاها اهوزدمػػاهتم اصت

 .دثبت اإلدعاءات االسعمِاردة اليت مودت الط دق لزرع الكياف الصويو  يف رلتطني
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 .م كز اظتمِار الشم  رااؽراـ اهلل عِارة اهاردخ. راـ اهلل:  (.2002. )، نظِياصتمبة 
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مددنػة اضتجػاج ااألعيػاف ااحملايػي دراسػات يف هػاردخ  ".المػامودىػل صػِم اظتمِػار  سػناف بػاب . "2005دوسػ  سػميد. النعشػة،   

 .القدس االجعِاعي االثقايف. القدس: مؤستة الدراسات اظتقدسية
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إثبػات مػا جػاء يف  هبػدؼيف مػؤازرة اضت كػة الصػويونية  1865اساىم صنداؽ اسعكشاؼ رلتطني الربدطا  الذ  أنش  عػاـ 

اباظتقابػػل مل دكػػ  لػػدى الهلتػػطينيني الػػوعي الكػػايف االظػػ اؼ  .207ات األث دػػة العػػوراة مػػ  لػػبلؿ اظتتػػوحات التػػط ية االعنقيبػػ

اظتوضػػوعية الػػيت هنػػبووم إىل ضػػ ارة العوثيػػق أا إجػػ اء اظتتػػوحات الػػيت هتػػوم متػػعقببل يف هشػػكل التػػ ددة العارمتيػػة الهلتػػطينية، 

أا المِػػارة العارمتيػػة بػػال غم مػػ  هػػألي  انشػػ  حبيػػث ارعقػػدت اظتكعبػػة الهلتػػطينية ألدػػة منشػػورات باللػػػة الم بيػػة معملقػػة باآلثػػار 

اقد ساعد يف همِيق حالػة اإلقتػاؿ للمِػارة 208آالؼ الكعب ااظتقاالت بلػات المامل اظتخعلهة حوؿ الواث الثقايف يف رلتطني.

، االػيت قطمػت العارمتية كأحد مكونات الواث الثقايف الهلتطيين طبيمػة الظػ اؼ الػيت هشػكلت ريوػا اعتودػة الهلتػطينية اظتماصػ ة

بني الهلتطيين اجذاره، اأضمهت اهصالو باألرض االعاردخ لاصة ظت  ىم يف الشػعات، الػذد  اؿتصػ  اىعِػاموم بػإرثوم الثقػايف 

      على ما اسعطاعوا زتلو مموم م  ىذا اإلرث.

، إذ دميػد ربػط الهلتػطينيني اىذه الموامل غتعِمػة جتمػل المِػل الػذ  دقػـو بػو رااؽ عِػبل يف غادػة األقتيػة بالنتػبة للهلتػطينيني

  ذارىم، ادضاع  م  إحتاسوم باالنعِاء إىل هاردخ حالت بينوم ابينو ؼتططات اسعمِاردة صويونية.

اال دقعصػػػ  عِػػػل رااؽ علػػػى ربػػػط الهلتػػػطينيني  اضػػػيوم البميػػػد بػػػل دقػػػدـ مػػػ  اظتم رػػػة مػػػا دشػػػكل ليطػػػا ناظِػػػا بػػػني ماضػػػي 

قػػػت الػػػذ  دتػػػوم بػػػو يف اضتهػػػ  عِيقػػػا يف العػػػاردخ، دقػػػدـ مػػػادة هارمتيػػػة لصػػػناعة الهلتػػػطينيني احاضػػػ ىم امتػػػعقبلوم، رهػػػي الو 

متػػعقبل الدالػػة الهلتػػطينية، إذ نتكػػ  اععبػػاره كإحػػدى منظِػػات العنِيػػة االجعِاعيػػة ااالقعصػػاددة، الػػذ  هقػػـو رلتػػهعو اروِػػو 

البالػػة عتػػذه األسػباب، اإفتػا مػ  أجػػل للػواث علػى االىعِػاـ بػو لػػي  كقيِػة رتاليػة اهمزدػز للوودػة الوطنيػػة ر تػب رغػم القيِػة 

 إحداث العنِية االقعصاددة ااالجعِاعية اليت سعتوم يف بناء دالة للهلتطينيني.

                                                           

اظتتػوحات االعنقيبػات األث دػة يف رلتػطني االػوعي ألبمادىػا منػذ منعصػ  القػ ف . "2011 ايػاددة عػدااف.سػويبل سػليِاف  ،الشػل  207
 .5 ،عاجمللة األردنية لآلثار". ية األاىلالعاسع عش  ح  اضت ب الماظت

دراسات يف العاردخ االجعِاعي اظتماص  لهلتطني. زك دا ػتِد  أاراؽ عائلية ".سجل رااؽ للِبا  العارمتية" .2009.اصتمبة، نظِي 208
 .40صاآل اف )حت د (. القدس: مؤستة الدراسات اظتقدسية، 
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، ادطِػح ألف نتعػد عِلػو 1967ارغم قيِة ىذا المِل الذ  هقػـو بػو رااؽ إال أنػو لتصػ  اىعِامػو يف اظتبػا  العارمتيػة يف مػدف 

 حثيثة م  الهلتطينيني دالة امؤستات اأر اد إلكِاؿ ىذا المِل. دتعلـز جوودا ، اىذا ما1948إىل مدف 

اإف كانػت اجتاىػػات كعابػػة العػػاردخ أعطػػت للوثيقػػة اظتكعوبػػة نوعػػا مػػ  القداسػػة، رػػإف هوثيػػق رااؽ للِبػػا  العارمتيػػة نتن وػػا قداسػػة 

دػػ  أا الع  دػػ ، أا هنصػػاع لعوجوػػات )الوثيقػػة اظتكعوبػػة( مم ضػػة للعزا  هشػػبو قداسػػة الوثيقػػة اظتكعوبػػة، اإف كانػػت هلػػك األلػػ ة

ي ااظتؤرخ ااظتؤستة اليت هقػـو حبهظوػا، ربقػاء اظتبػا  العارمتيػة ماثلػة علػى األرض ايػاىدة علػى العػاردخ، قػد دكػوف اثيقػة األرييه

 أصدؽ م  اظتوراث الكعات اأق ب إىل اضتقيقة.

 

 ثالثا: مشروع القرى المدمرة

غتػ د نػزاح لتػكاها األصػليني اإحػبلؿ للصػوادنة بػدال عػنوم، بػل كػاف إسػقاطا  1948مل دك  سقوط القػ ى الهلتػطينية عػاـ 

عتا ع  لارطة المامل، ام  ذاك ة العاردخ، رقد غيبعوا الكعابات العارمتية الصويونية كِا غيبت مماناة أىلوا ااظتأساة الػيت حلػت 

نيني الػػذد  أرلػػو للنكبػػة الهلتػػطينية حػػني انصػػ روا عػػ  هبػػم، اكأهػػا مل هكػػ  قائِػػة دومػػا مػػا، اغيبعوػػا كعابػػات اظتػػؤرلني الهلتػػطي

 مماناة الهبلحني الهلتطينيني إىل هربد  النكبة أا الب ث ع  أسباب إلدانة إس ائيل.

اضػِ  سػمي الهلتػطينيني احملِػـو السػعدراؾ بمػن مػا رػات ابمػث اضتيػاة ريِػا غيبعػو الدراسػات العارمتيػة،  ،يف المقود األل ةا 

"هوثيػػػق القػػػ ى  ركػػػاف مشػػػ اعطينية اظتػػػدم ة نصػػػيبا مػػػ  ىػػػذا االىعِػػػاـ باالسػػػعمانة  ػػػا هػػػور  مػػػ  اظتصػػػادر، نالػػػت القػػػ ى الهلتػػػ

الػذ  أيػ ؼ عليػو د يػ د  كناعنػة مػ  أىػم اظتشػاردع الػيت قامػت بدراسػة اهوثيػق القػ ى اظتػدم ة مػ  لػبلؿ الهلتطينية اظتدم ة" 

مػ  باالسػعمانة  جِوعػة مػ  البػاحثني االطػبلب مِل على ىذا اظتش اع ، ااسعِ  الاممة ب زدتالعابع صتم كز الوثائق ااألحباث 

إعداد دراسات متػعقلة لكػل ق دػة مػ  هلػك  كاف اعتدؼ م  ىذا اظتش اع  ،(1998) بدادة الثِانينات اح  أاال  العتمينات
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اد أاليػة قػدموا رااة ، ايػعِلت علػى مػواد اصػهوا ممػداىا بأهػا "مػو 209اكعػاباعش د  دراسة اثنعاف ( 22الق ى، صدر منوا )

مػػ  أىػػاي ىػػذه القػػ ى امت هػػدادنوا اهبودبوػػا اربطوػػا ببمضػػوا بط دقػػة حتهػػظ لؤلجيػػاؿ القادمػػة صػػورة حيػػة امبايػػ ة عػػ  أسػػلوب 

ركػػػاف االععِػػػاد األساسػػػي يف ىػػػذه الدراسػػػات علػػػى  ،210اضتيػػػاة يف القػػػ ى الهلتػػػطينية يف النصػػػ  األاؿ مػػػ  القػػػ ف المشػػػ د "

كبػػار التػػ  قبػػل ارػػاهتم، امصػػادر أريػػيهية ؼتعلهػػة، اهضػػِنت كػػل دراسػػة منوػػا ممطيػػات لاصػػة   يػػوادات يػػهودة مت رتموػػا مػػ 

 211بالهلكلور االمادات االجعِاعية ااظتمِار ابنية عبلقات النتب.

كػي الننتػى"، " لدراسػة الػيت أعػدىا يف كعابػواليػد اطتالػد  هضػِنعو اكِا قاـ مش اع آل  لعوثيق الق ى اظتدم ة أي ؼ عليو د.

ش اع هماا  بني ثبلثة مؤستات: مؤستة الدراسات الهلتطينية يف ااينط ، اجاممة ب زدػت يف الضػهة الػ بيػة، ام كػز اىو م

 .  1986اصتليل لؤلحباث االجعِاعية يف الناص ة، اقد بدأ المِل عليو يف سنة 

، مدعِػػػة بصػػػور 1948ق دػػػة رلتػػػطينية قبػػػل هػػػدم ىا عػػػاـ  418اىػػػعم ىػػػذا اظتشػػػ اع بإعطػػػاء مملومػػػات اصػػػهية عػػػ  مصػػػ  

روهوغ اريػػة الػػ ائط هوضػػي ية ظتواقػػع ىػػذه القػػ ى، ايػػعِلت ىػػذه اظتملومػػات علػػى مػػواد إحصػػائية اطوبوغ اريػػة اهارمتيػػة اممِاردػػة 

إحػػػداثيات اظتوقػػػع، عػػػدد التػػػكاف اهػػػ كيبوم، عػػػدد اظتنػػػازؿ، ملكيػػػة األرض، ااجػػػو اسػػػعمِاعتا، امؤستػػػاهتا، )اأث دػػػة ااقعصػػػاددة 

، باإلضػػػارة إىل ظػػػ اؼ احػػػعبلؿ الق دػػػة اهتجػػػ  سػػػكاها، اأشتػػػاء الشػػػوداء يف كػػػل ق دػػػة، ااظتتػػػػعمِ ات انشػػػاطوا االقعصػػػاد (

 اإلس ائيلية اليت أقيِت على أراضيوا.

                                                           

 ،اللجػػػوف، الهالوجػػػة، عنابػػػة ،ددػػػ  داسػػػني، سػػػلِة ،غتػػػدؿ عتػػػقبلف، عػػػني حػػػوض: علػػػى سلتػػػلة القػػػ ى الهلتػػػطينية اظتػػػدم ةايػػػعِلت  209
، الداانتػة ،بيػت جػربد  ،ط ة حيها ،أبو يوية ،لوبيا ،زررني ،عِواس ،قاقوف ،كه  ب عم  ،لهعا ،كه  سابا،  متكة، أبو كشك، الكورخة

 بيت نباال، كه  عانة، االشيخ مون .
م كػػز الوثػػائق ااألحبػػاث،  راـ اهلل: جاممػػة ب زدػػت، .، متػػكةالهلتػػطينية اظتػػدم ة ىالقػػ   سلتػػلة (.1991.)اآلػػ اف  كناعنػػة، يػػ د 210
 .6ص
، أكػد ريوػػا أف المِػل علػى اظتشػػ اع قػد هوقػ ، مػػع أف 2012-3-25يف مقابلػة أج هتػا الباحثػة مػػع الػدكعور يػ د  كناعنػػة بعػاردخ 211

زالػت قابمػة يف م كػز أحبػاث ب زدػت بانعظػار المِػل عليوػا. ايػجع  غتِوعات كب ة م  الشوادات الشػهودة الػيت مت رتموػا لقػ ى ألػ ى ال
 الباحثني على ض ارة اسعلناؼ ىذا المِل اإؾتاز ما بقي.
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مػػ  اظتصػػادر الم بيػػة كبػػ ة  إىل غتِوعػػة -الػػذ  اسػػعػ ؽ سػػعة أعػػواـ اسػػاىم ريػػو أكثػػ  مػػ  ثبلثػػني باحثػػا -دتػػعند ىػػذا اظتشػػ اع 

أعدهػو إدارة اظتتػاحة  اىػو ممجػم نػادر ،)ممجػم رلتػطني اصتػػ ايف اظتهوػ س( Palestine Index Gaeteerااألجنبية، أقتوػا 

، لتعػو  علػى عشػ ة آالؼ انيػ  مػ  أشتػاء اظتواضػع م هبػة ارػق أحػ ؼ اعتجػاء، ادتػت مقارنػة 1945يف حكومة رلتطني عاـ 

(، اىػو 1945اإلحصػاءات الق ادػة )Village Statistic 1945اظتملومػات الػواردة يف ىػذا اظتمجػم مػع مملومػات اردت يف 

إىل راادػػات يػػوود الميػػاف  كِػػا اسػػعند اظتشػػ اع212آلػػ  إحصػػاء للتػػكاف املكيػػة األرض كانػػت سػػلطة االنعػػداب قػػد أعدهػػو.

ااثػػائق عتػػك دة إسػػ ائيلية، اهقػػارد  رلتػػطينية اأجنبيػػة مماصػػ ة لؤلحػػداث، باإلضػػارة إىل مصػػادر همػػود ظتػػؤرلني قػػدماء المػػ ب، 

، ااظتوسػوعة الهلتػطينية 213ارحالة، اغتِوعة دراسات ىامة يف العػاردخ الهلتػطيين كدراسػة "ببلدنػا رلتػطني" للػدباغاجػ اريني 

اليت احعػوت مملومػات ىامػة عػ  القػ ى الهلتػطينية اظتػدم ة،  اكعابات هارمتية قدنتة، اإىل دراسات للِؤرلني اصتدد يف إس ائيل،

اسػػة اظتيدانيػػة الػػيت سػػاقتت يف إث ائػػو اهزادػػده بػػأدؽ اظتملومػػات حػػوؿ أاضػػاع القػػ ى ااععِػػد اظتشػػ اع يف جػػزء كبػػ  منػػو علػػى الدر 

 اظتدم ة يف الوقت اضتاض ، ااظتص  الذ  آلت إليو.

اقػػد أظوػػ ت ىػػذه اظتشػػ اعات مػػ  لػػبلؿ اظتملومػػات الػػيت هضػػِنعوا صػػورة حيػػة للقػػ ى بأشتائوػػا اضتقيقيػػة امواصػػهاهتا، اعاداهتػػا 

ِاعية اأاضاعوا االقعصاددة، ن أعطت اصها للعدم  اهتجػ  التػكاف، اأهبمعػو بوصػ  لل ػاؿ الػذ  اهقاليدىا اه كيبعوا االجع

آلػػت إليػػو بمػػد النكبػػة، ااظتتػػعمِ ات الػػيت أقيِػػت مكػػاف هلػػك القػػ ى،  مػػمل آلػػ  صػػورت الع ػػوؿ يف اظتشػػود الهلتػػطيين الػػذ  

ب م  اظتِارسات الصويونية اليت اسعودرت ػتػو ىػذه القػ ى أغهلعو الدراسات العارمتية امل هلق لو باال، األقت الضوء على جان

مػػ  ذاكػػ ة الهلتػػطينيني اذاكػػ ة المػػامل أرتػػع حػػني ىجػػ ت سػػكاها يف كػػل أؿتػػاء المػػامل، اػتعوػػا عػػ  اطتػػ ائط اغيبعوػػا مػػ  ال اادػػة 

صػاعتا مػ  الػذاك ة أدضػا، العارمتية، اكأنو مل دك  كاريا لددوم إزالة ق ى بأكِلوا اهتودعوا باألرض، رمِلػت علػى ؼتطػط السعل

 ادظو  ذلك جليا عرب إقامة اظتتعمِ ات اإلس ائيلية مكاف هلك الق ى، ااسعبداؿ أشتائوا الم بية بأل ى عربدة .

                                                           

212
 .ؤستة الدراسات الهلتطينية.ب ات: م1(.كي ال ننتى. ه رتة حتين زدنة. ط1997اطتالد ، اليد. )  

213
 ق دة رلتطينية. 391ببلدنا رلتطني" مت ا ضتواي أج ى الدباغ يف موسوععو " 
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أف هلهػت أنظػار  ،ا م  يأف ىذه اظتش اعات اىي هوظ  رتيع الوسائل اظتعاحة م  ل ائط اصور امملومات اراادات يػهودة

رمػػو الهلتػػطينيوف، مػػ  أجػػل إقامػػة جػػم الػػدمار الػػذ  أحدثػػو االسػػعمِار، االػػثِ  البػػاىظ الػػذ  دالمػػامل إىل حجػػم الكارثػػة اح

 دالة إس ائيل" على "أرض اظتيماد" اليت دزعِوها، اجلب م  لتل ػتلوم ادتك  يف ق اىم ابيوهتم."

 اؿ البلحقػػة يف ظػػل ارػػاة كبػػارامواصػػهاهتا يف ذاكػػ ة األجيػػ اأشتائوػػاكِػػا هتػػوم ىػػذه اظتشػػ اعات يف بقػػاء ىػػذه القػػ ى  واقموػػا 

الػػذاك ة صػػورا مؤظتػػة مػػ  اظتأسػػاة الػػيت عايػػوا  إىلالتػػ  الػػذد  لتِلوهػػا يف ذاكػػ هتم، اىػػي هقػػدـ اصػػها لظػػ اؼ العوجػػ  هميػػد 

، اأجػدادىمآباؤىم لعخلق لددوم اإلحتاس باالنعِاء، االوعي بض ارة حهظوا ااظتطالبػة هبػا ك ػق يػ عي اغعصػب مػ  آبػائوم 

 هصبح الذاك ة ىي اظتكاف الذ  دنقذىم م  اإلحتاس بانمداـ األم  احالة االغواب اليت دميشوها يف اظتنهى. اهبذا اظتممل

حتودػػل اظتشػػود الطبيمػػي( يف نظػػ  الهلتػػطينيني حتػػودلوم إىل غ بػػاء عػػ  مشػػودىم ابيلػػعوم الطبيميػػة بػػاظتممل )"...دمػػين ىػػذا األمػػ 

 214على إنقاذىم م  االغواب ام  االرواؽ ع  الذات..." اظتاد  اال مز ، الذاك ة، احدىا، كانت قادرة

يف هوثيػق القػ ى اظتػدم ة فتوذجػا للدراسػات العوثيقيػة الػيت همعِػد علػى ااطتالػد  كناعنػة كػل مػ   ام  ناحية أل ى دقػدـ مشػ اع  

يػة ااالقعصػػاددة االتياسػػية ال اادػة الشػػهودة، ادظوػػ  مػ  لبلعتػػا اإلمكانيػػة الػيت هعي وػػا ىػػذه الدراسػات يف هوثيػػق اضتيػػاة االجعِاع

االثقاريػػة للِجعِػػع الهلتػػطيين لػػبلؿ النصػػ  األاؿ مػػ  القػػ ف اظتاضػػي، باإلضػػارة إىل هوثيػػق األحػػداث المتػػك دة الػػيت ااكبػػت 

 ات االوثائق اليت هصور مماناة الهلتطينيني اآالموم يف هلك اظت حلة م  هارمتوم.األرييهالنكبة لاصة يف ظل غياب 

ناؼ امعابمة المِل الذ  بدأه اليػد اطتالػد  ايػ د  كناعنػة، االعوثيػق لكػل القػ ى الهلتػطينية  ػا ريوػا قػ ى ايف حاؿ مت اسعل 

، رتعدرع مثل ىذه الدراسات بالهلػات ااألمػاك  الهلتػطينية اظتوِشػة إىل التػ ددة العارمتيػة الهلتػطينية، 1948رلتطني لماـ 

 ألنظار إىل مأساة ىذه البقمة اصتػ ارية اليت ػتاىا متعمِ اىا ع  اطت ائط.اهصل راادعوم بأصواهتم إىل المامل أرتع، اهلهت ا

 

                                                           

214
 .67ص ،مصدر سابقسمد ،  
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 رابعا: التصوير الفوتوغرافي

يكل العصود  الهوهوغ ايف أحػد اضتقػوؿ اظتم ريػة اعتامػة الػيت هنااعتػا البػاحثوف الهلتػطينيوف يف اآلانػة األلػ ة يف سػياؽ اىعِػاموم 

لثقػػايف االتياسػي للِجعِػع الهلتػػطيين، إدراكػا مػػنوم للعػأث  الػذ  لتدثػػو ىػذا اضتقػػل بعوثيػق العػاردخ االجعِػػاعي ااالقعصػاد  اا

 على هشكيل اظتم رة، اهػي  الهك  االوعي اإلنتا .

الهوهػػوغ ايف لػػدى ىػػؤالء البػػاحثني اجتػػاىني يف الدراسػػات اضتددثػػة اظتعملقػػة بعػػاردخ رلتػػطني: دعِثػػل  اقػػد أنػػعج االىعِػػاـ بالعصػػود 

العصػػود  الهوهػػوغ ايف مػػ  منظػػور قضػػادا عامػػة هعملػػق بالعوسػػع األارات االعػػأث ات هػػاردخ الدراسػػات الػػيت هناالػػت أاؿ االجتػػاىني ب

االسعمِاردة ااالحعبلؿ الصويو ، بينِػا دعِثػل االجتػاه الثػا  بعوظيػ  العصػود  الهوهػوغ ايف يف الدراسػات العارمتيػة العوثيقيػة عػ  

 رلتطني.

هشػكل فتوذجػا لبلجتػاه األاؿ، هنػااؿ ريوػا الكاهػب عصػاـ 215القطاف يف راـ اهلل "لقطػات مػػاد ة" الدراسة اليت أصدرهتا مؤستة

نصػػار بػػػدادات ظوػػػور العصػػود  الهوهػػػوغ ايف يف رلتػػػطني يف القػػ ف العاسػػػع عشػػػ ، اارهبػػاط ظوػػػوره باالىعِػػػاـ األارات يف الشػػػ ؽ 

الكيهيػػة الػػيت اظػػ  هبػػا اجملعِػػع الهلتػػطيين احمللػػي الصػػورة يف ا  ،األدىن، اكػػذلك بػػدادات العصػػود  احمللػػي اأاائػػل اظتصػػورد  احملليػػني

اظت احػل اظتبكػػ ة إلدلػػاؿ العصػػود  الهوهػػوغ ايف كِونػػة اصػػنمة ػتليػة، مقارنػػا بػػني العِثيػػل االسعشػػ اقي لهلتػػطني يف الصػػور اظتبكػػ ة 

   ابني هوظيهوا احمللي يف م احل الحقة.

، ااألثػ  الػذ  حتدثػو يف هشػكل الػوعي ااظتم رػة ية الصورة يف دراسة العاردخر أقتاعلى ضوء عبلقات التلطة االتيط ة عا  نصا

"نػػوع مػػ  االسػػعمِار البصػػ   اظتمػػ يف"، اأكػػد علػػى ضػػ ارة العمامػػل مموػػا كوثػػائق هارمتيػػة، دنبػػػي إلضػػاعوا  أف الصػػورةبػػارواض 

 للش اط العارمتية اليت أنعجت ريوا.

                                                           

العصػػػػود  احمللػػػػي اظتبكػػػ  يف رلتػػػػطني. لنػػػػدف: مؤستػػػػة عبػػػػد احملتػػػػ  ، 1948-1850لقطػػػػات مػػػػػاد ة  (.2005نصػػػار، عصػػػػاـ. ) 215
 القطاف.
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ىي اثائق م ئيسة موِػة لدراسػة العػاردخ، اكتػدر العمامػل مموػا أسػوة بكػل  -لة للِممل ابكوها ناق -"...الصسور الهوهوغ ارية إذف 

ػػ اط العسارمتيسػػة الػػيت أنػػعج ريوػػا. يف ىػػذا التػػياؽ، رػػإف دراسػػة الصػػور،   الوثػػائق العارمتيػػة األلػػ ى علػػى أهػػا منػػعج كتػػب ربطػػو بالشس

ظتوِػػة، منوػػا التػػياؽ االظػػ ؼ الػػذ  ألػػذت الصػػورة ريػػو، كوثػػائق هارمتيػػة، جػػدد ة أف هألػػذ بمػػني االععبػػار عػػددان مػػ  القضػػادا ا

إضارة إىل نوعية عبلقات التلطة االتيط ة القائِة بػني اظتصػوسر اموضػوع الصػورة، اكػذلك األمػ  ألػذ االععبػارات األدددولوجيسػة 

جم أا ههوػػم هبػػا الصػػورة لػػدى ااصتِاليسػػة الػػيت أثسػػ ت علػػى العيػػار اظتصػػوسر ظتوضػػوع الصػػورة، األػػ ان النظػػ  إىل الط دقػػة الػػيت قػػد هػػو 

 216.مشاىددوا يف الهوة العارمتيسة احملددة"

اضػػِ  نصػػار يف دراسػػعو غتِوعػػة كبػػ ة مػػ  الصػػور النػػادرة منػػذ أاالػػ  الموػػد المثِػػا  مػػ ارا باالنعػػداب الربدطػػا  اانعوػػاء بصػػور 

 ضوا للِ ة األاىل.، نش  بماالثقارية االتياسية للهلتطينيني ، مثلت اضتياة االجعِاعية1948النكبة 

اغػػين عػػػ  القػػوؿ أف االىعِػػػاـ بالعصػػػود  الهوهػػوغ ايف يف رلتػػػطني دمكػػ  رغبػػػة الهلتػػػطينيني بإعػػادة قػػػ اءة هػػارمتوم مػػػ  منظػػػور 

جددػػد، ااسػػعخداـ الصػػورة كػػأداة قودػػة هتػػاعدىم علػػى إزالػػة ال كػػاـ عػػ  مػػاض جوػػد البػػاحثوف ااظتؤرلػػوف الػ بيػػوف االصػػوادنة يف 

 درنو اهػييبو.

ع  ذلك رإف دراسة الصورة كوثيقة هارمتية دعم اسعػبلعتا م  منظػور عبلقػات التػلطة االتػيط ة دتػاعد يف الكشػ  عػ  رضبل 

العوجوػػػات األددالوجيػػػة الػػػيت صػػػاغت ال اادػػػة العارمتيػػػة عػػػ  رلتػػػطني، اعػػػ  الكيهيػػػة الػػػيت سػػػاقتت يف هشػػػكل الػػػوعي األارات 

لبلؿ الصور اليت مت الوكيز عليوا م  قبل اظتصورد  الػػ بيني الػذد  قػدموا إىل  ااظتخيلة العارمتية األارابية. ادظو  ذلك جليا م 

رلتػػطني يف هادػػة القػػ ف العاسػػع عشػػ ، االػػيت هشػػ  إىل فتػػط أارات يف العصػػود  الهوهػػوغ ايف دعبػػع نهػػ  العقليػػد يف دتثيػػل رلتػػطني 

واضػيع هػدعم الػداارع األددالوجيػة للجوػات الػيت هقػ  م  لبلؿ الصور، اكاف الػػ ض مػ  ىػذا العقليػد هػور  أدلػة روهوغ اريػة ظت

 217لل  ىذه الصور.

                                                           

 .16ص ،مصدر سابقنصار،  216
217

 .أنظ  دراسة نصار حوؿ العصود  الهوهوغ ايف 
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ايف نهػػ  التػػياؽ دتكػػ  اظتصػػوراف مػػ  نقػػل انطبػػاع عػػ  رلتػػطني كِوقػػع ددػػين، بػػ زت ريػػو اظتواقػػع الددنيػػة، ااظتشػػاىد اإلؾتيليػػة 

ؾتيلػػػي، كِػػػا صػػػورهو لاليػػػا مػػػ  االعوراهيػػػة، اهصػػػود  األيػػػخاص بط دقػػػة جتمػػػل مػػػنوم إثباهػػػات هارمتيػػػة لصػػػ ة ال اادػػػة االػػػواث اإل

التػػكاف احملليػػني، عػػرب جتنػػبوم لعصػػود  األيػػخاص، ؽتػػا دولػػد إحتاسػػا بػػأف رلتػػطني مكػػاف غػػ  مػػأىوؿ الػػاؿ مػػ  التػػكاف، 

احولعػػػو مػػػ  مكػػػاف دضػػػج باضتيػػػاة إىل غتػػػ د مواقػػػع أث دػػػة ال أثػػػ  لل يػػػاة ريوػػػا، اال هصػػػلح إال لعػػػذك  اظتشػػػاىد بالعػػػاردخ العػػػورا  

اىػػػو  218"أرض بػػداف يػػمب"، رػػإف هػييػػب التػػكاف احملليػػني عػػ  هلػػك الصػػور موػػد الػػو بػػػ  قصػػد لػػرباز يػػمارالم دق.اهبػػذا 

 كذلك هػييب لدارىم يف ال اادة العارمتية.

"نػػوع مػػ  االسػػعمِار البصػػ   اظتمػػ يف"، الػػذ  أدى إىل إنعػػاج مم رػػة نابمػػة مػػ   اىػػذا مػػا قصػػد بػػو نصػػار يف اصػػهو للصػػورة بأهػػا

 ياسية ساقتت يف هشكل راادة هارمتية صويونية هدعم داارموم االسعمِاردة.هوجوات أددالوجية اس

أمػػػػا االجتػػػػاه الثػػػػا  الىعِػػػػاـ البػػػػاحثني الهلتػػػػطينيني ريظوػػػػ  مػػػػ  لػػػػبلؿ دراسػػػػات اععِػػػػدت علػػػػى الصػػػػورة إلعطػػػػاء الػػػػدالالت 

الػػػػذ   219عط  مددنػػػػة"مثػػػػاؿ علػػػػى ذلػػػػك كعاب"دارػػػػا، ،االجعِاعيػػػػة االثقاريػػػػة ااالقعصػػػػاددة االتياسػػػػية للِجعِػػػػع الهلتػػػػطيين

اسعخدمت ريػو الصػورة لعوثػق ضتيػاة دارػا االقعصػاددة ااالجعِاعيػة اهارمتوػا التياسػي، امن ػت اظتشػود صػدقا اعهودػة لػي  مػ  

 التول العمب  عنوا  ثلوا بأ  اسيلة أل ى.

دضػػا، دػػ ا  مػػ  دتثيػػل عتػػذا االجتػػاه أ 220"1948-1876ادراسػػة اليػػد اطتالػػد  "قبػػل الشػػعات: هػػاردخ مصػػور للهلتػػطينيني 

صػورة منعقػاة  500، عػ ض ريوػا ؿتػو 1948عػرب سػعة عقػود مػ  هػاردخ رلتػطني قبػل سػنة لبلعتا حكادة درامية صوردة م ئيػة 

النصػػوص الوصػػهية االع ليليػػة كػػل حقبػػة مػػ   تقػػدممػػ  بػػني آالؼ الصػػور اظتعػػور ة يف اجملِوعػػات اطتاصػػة االمامػػة يف المػػامل، ا 

رقػػد ع رػػت هقتػػيم الكعػػاب علػػى أساسػػوا. أمسػػا هوصػػيهات الصػػور، الػػيت أاليػػت عنادػػة كبػػ ة،  اضتقػػب العارمتيػػة اطتِػػ ، الػػيت مت

                                                           

218
 .30ص مصدر سابق ذك ه،  نصار، 

219
 .دارا لؤلحباث ادار اله  الم تم كز : دارا .دارا عط  مددنة (.1991. )امعياز دداب، 

220
مؤستػة الدراسػات :  ات. بػ1.ط1948-1876للشػمب الهلتػطيين  قبػل الشػعات العػاردخ اظتصػور(. 1987. )اطتالػد ، اليػد، 

 .الهلتطينية



113 
 

. ااسػعطاع اطتالػػد  مػ  لػػبلؿ ىػذه الدراسػػة أف دػػربى  221زمػاف كػػل ااحػدة مػػ  هلػك الصػػور اموضػوعوا امكاهػػا ايخصػػياهتا

أف هؤرلوػا أا هع ػدث عنوػا، أا هنقلوػا على أقتية العصود  الهوهوغ ايف يف اسوجاع مشػاىد مػ  اظتاضػي مل دكػ  لوسػيلة ألػ ى 

   لؤلجياؿ البلحقة.

أصبح بإمكاف البشػ  أف لتعهظػوا باظتاضػي ميكانيكيػان بكػلس مػا لتِلػو ذلػك اظتاضػي مػ  ههاصػيل ضتظيػة مل هػنجح اللوحػات ”...

اظتاضػي الهػ د  أـ اصتِػاعي لقد كاف للعسصود  القدرة على حهظ اظتاضػي سػواء أكػاف  ل،الزدعية اال الذساك ة البش دسة بنقلوا م  قب

 222".العارمتي الماـ ػ ابالعاي، منح الوجود اظتتعِ  ضتظات مضت، مثبعان بذلك أحداثان هتعطيع أجياؿ الحقة عدة رؤدعوا

اعلػػى ؿتػػو مشػػابو اظػػ  البػػاحثوف الهلتػػطينيوف الصػػورة كوثيقػػة هارمتيػػة يف كثػػ  مػػ  الكعابػػات العارمتيػػة الهلتػػطينية عػػ  النكبػػة 

كي ال ننتى" اليت اسػعماف ريوػا بالصػور الهوهوغ اريػة لعوضػيح الع ػوؿ يف اظتشػود الهلتػطيين ، كدراسة اليد اطتالد  "االعوج 

مػػ  لػػبلؿ هػػدم  القػػ ى، اهتجػػ  التػػكاف، اإحػػبلؿ اليوػػود اظتتػػعوطنني مكػػاهم، اقػػدـ صػػورة حيػػة ظتشػػاىد القطػػات سػػعظل 

 اة الهلتطينيني احجم مماناهتم. حاض ة لؤلبد ه ا  للمامل الؤلجياؿ البلحقة عظم مأس

اعػػرب ىػػذه اإلضػػاءات حػػوؿ العصػػود  الهوهػػوغ ايف نتكػػ  اسػػعنعاج مػػا عتػػذا اظتوضػػوع مػػ  أقتيػػة يف إعػػادة إنعػػاج مم رػػة مػػػاد ة عػػ  

رلتػػطني االهلتػػطينيني هكػػوف بػػددبل نتكػػ  االسػػعناد إليػػو ااالسػػعدالؿ بػػو لصػػياغة سػػ ددة هارمتيػػة رلتػػطينية بأصػػوات الهػػاعلني 

الطػػػور اصتنيػػػين"، ؽتػػػا دتػػػعدعي مػػػ  البػػػاحثني عػػػو اقيِعػػػو العارمتيػػػة ال زاؿ يف "ليػػػني، إال أف مػػػا قػػػدـ يف ىػػػذا اظتضػػػِار علػػػى أقتياحمل

 ااألكادنتيني ااظتؤرلني بذؿ الكث  م  اصتود االوقت لع قيق إؾتاز أكرب اأمشل اأكث  هأث ا. 

 

 

                                                           

221
 .http://btd.palestine-studies.org/arمؤستة الدراسات الهلتطينية،  موقع إلكوا ، 

222
 .14صمصدر سبق ذك ه، نصار،  
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 الموروث الثقافيخامسا: رقمنة 

 ي جامعة بيرزيتالفلسطيني ف األرشيفمشروع 

الهلتػػطيين يف جاممػػة ب زدػػت ضػػِ  اضتػػ اؾ الثقػػايف الػػذ  هشػػوده رلتػػطني يف اآلانػػة األلػػ ة يف سػػياؽ  األريػػي دػػأ  مشػػ اع 

اضتهػاظ علػػى اظتػوراث الثقػػايف اسػبل زتادعػػو، اانطلػق اظتشػػ اع مػ  رؤدػػة هتػمى إىل بلػػورة رلتػهة ااسػػواهيجية عِػل أريػػيهية هعػػيح 

لتطني االهلتطينيني عرب االسعهادة م  مصادر العأردخ االجعِاعي لهلتطني، ادكػوف مػ  يػأها بنػاء نش  مم رة جدددة ع  ر

 أريي  دشكل بددبل دموض غياب دالة رلتطني.

منػػذ بدادػػة  دقػـو اظتشػػ اع بشػػكل أساسػػي علػػى الب ػػث عػػ  أريػػيهات ختػػص الهلتػػطينيني اجتِيموػػا ادراسػػعوا انشػػ ىا إلكوانيػػا

هعخػذ الوثػائق أيػكاالن عددػدة منوػا اظتكعوب/اظتخطػوط ااظتطبػوع، امنوػا اظتتػجسل صػوهيان ا لوقػت اضتاضػ . المود المثِا  احػ  ا

ات ال شتيػػة اظتوجػػودة يف مؤستػػات التػػلطة الهلتػػطينية، األريػػيهاال دتػػعودؼ الب ػػث  أا اظتصػػو ر هصػػود ان روهوغ اريػػان أا رلِيػػان 

كوميػػة، االمػائبلت، ااألرػ اد الػذد  حبػوزهتم اثػائق ذات عبلقػة بالعػػاردخ اإفتػا دنصػب االىعِػاـ علػى أريػيهات اظتنظِػات غػ  اضت

اظتكعوبػػة( االوثػػائق )االتياسػػة ااجملعِػػع الهلتػػطيين، االػػيت يف ممظِوػػا عبػػارة عػػ  هػػاردخ يػػهو  باإلضػػارة إىل اإلرػػادات اطتطيػػة 

 األل ى.

ارظػػات راـ اهلل، االبػػػ ة، االقػػدس، ابيػػػت ضتػػػم، ات مػػػ  اظتنظِػػػات غػػ  اضتكوميػػػة يف ػتاألريػػيهاكتػػ   المِػػػل اظتيػػدا  يف رتػػػع 

يف جاممػػة  األريػػي ااطتليػػل، رضػػبل عػػ  ػتارظػػات الشػػِاؿ مثػػل نػػابل ، اجنػػني، اػتارظػػات ألػػ ى، ادطِػػح القػػائِوف علػػى 

 ب زدت أف دشِل الب ث متعقببل غزة اداؿ اصتوار.

ت هصػنيهات هشػ  إىل نوعيػة الوثػائق اظتدرجػة يف كػل ايف سبيل هتويل عِل الباحثني مت رػ ز الوثػائق علػى اظتوقػع اإللكػوا  حتػ

لانػػػػة، متػػػػجبل عليوػػػػا مصػػػػدر الوثيقػػػػة امملومػػػػات ألػػػػ ى حوعتا.اىػػػػذه العصػػػػنيهات هشػػػػعِل علػػػػى جوانػػػػب ؼتعلهػػػػة مػػػػ  حيػػػػاة 

عيػة الهلتطينيني التياسية ااالجعِاعية االثقارية ااالقعصاددة، اجػاءت حتػت متػِيات: اظتمعقلػوف الهلتػطينيوف، اضتيػاة االجعِا
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يف رلتػػػػػطني، الهػػػػػ  الهلتػػػػػطيين، احملارظػػػػػات ااظتػػػػػدف، يخصػػػػػيات هارمتيػػػػػة رلتػػػػػطينية، لػػػػػ ائط رلتػػػػػطني العارمتيػػػػػة، البلجلػػػػػوف 

االنػػازحوف، اضت كػػات الهلتػػطينية، الطبيمػػة يف رلتػػطني، الوثػػائق الشخصػػية، حقػػوؽ اإلنتػػاف، األحػػداث العارمتيػػة الهلتػػطينية، 

   223الص   الهلتطينية، مواد إذاعية.

ات إلكوانيػػػا همػػػززه العوجوػػػات الماظتيػػػة اظتعزادػػػدة ؿتػػػو دعػػػم حػػػق اصتِوػػػور بػػػاالطبلع علػػػى األريػػػيهيػػػك رػػػإف إهاحػػػة ىػػػذه ابػػػبل 

اظتملومػات االوثػائق ال شتيػػة، امػا هػػور ه البيلػة اإللكوانيػػة مػ  إمكانيػػة اإلطػبلع علػى الوثػػائق لمػدد غػػ  ػتػدد مػػ  النػاس يف رتيػػع 

 بط قوا العقليددة أف هور ه على نطاؽ ااسع.  األريي أؿتاء المامل ال هتعطيع دار 

اهتػػػمت لعشػػػِل الوثػػػائق  األريػػػي ات يف حػػػاؿ االسػػػعبلب أا التػػػ قة رػػػإف سػػػلطة األريػػػيهانظػػػ ا للخطػػػورة الػػػيت هعمػػػ ض عتػػػا 

 الوطين أم ا سوبل. األريي ، اأصبح العمامل مموا انقلوا إىل اإللكوانية

رلػم همػد سػلطعو بالوثػائق ػتصػورة بالورقيػة  األريػي هوسػمت موػاـ رقػد وثػائق اهظو  مواـ أل ى لؤلريي  االلكوا  علػى ال"

ممظم اضتكومات اجتوػت ؿتػو رقِنػو أعِاعتػا بشػكل كامػل اأصػب ت الوثيقػة  أفبل هوسمت لعشعِل الوثائق االلكوانية حيث 

بشػػكلوا االلكػػوا  اضػػِوا االلكوانيػػة ىػػي األصػػل االنتػػخة الورقيػػة غتػػ د صػػورة األصػػل اأصػػب ت عِليػػة نقػػل ىػػذه الوثػػائق 

  224".اسوبل ابتيط الؤلريي  الوطين أم  

ات إلكوانيا لعتويل عِل الباحثني ىو ىدؼ أساسي م  أىػداؼ اظتشػ اع الػذ  دقػدـ إسػواما موِػا األرييهكِا أف ع ض   

ِادىػػػا علػػػى ثػػػػور  يف حقػػػل اظتم رػػػة حػػػػوؿ العػػػاردخ الهلتػػػطيين، لاصػػػػة يف ظػػػل حتػػػددات الموظتػػػػة ااظتعػػػػ ات اظتصػػػاحبة عتػػػػا ااعع

ات، اررػػػع التػػػ دة عػػػ  األريػػػيهالعكنولوجيػػػا ااظتملومػػػات يف إنعػػػاج اظتم رػػػة. اهػػػأ  ىػػػذه اطتطػػػوة إنتانػػػا مػػػ  اظتؤستػػػة بضػػػ ارة رػػػعح 

 ىو احعكار للِم رة دنعج عنو راادة ذاهية من ازة امهعملة. األريي الوثائق، لعصبح يف معنااؿ اصتِيع، ذلك أف احعكار 

                                                           

223
 .http://www.awraq.birzeit.edu  موقع إلكوا  

224
-http://kauartinfo.blogspot.com/2009/01/blogاألريي  االلكوا  اأقتيعو ظتؤستات اظتملومات. الملو ، ي اؽ.  

post_09.htm. 
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أل  مش اع ه قيِػي ىػو جمػل ههتػ  البيانػات اهقييِوػا أمػ ا ؽتكنػا، الػي  رقػط اظتقػدرة علػى ع ضػوا. مػ  "...اعتدؼ األشتى 

 225أجل أف نتعطيع العهت  كتب أاال أف فتعلك.."

لػػذد  يػػ دهتم النكبػػة ات إلكوانيػػا كتمػػل مػػ  اإلمكػػاف ظتبلدػػني الهلتػػطينيني يف اظتنهػػى ااألريػػيهامػػ  ناحيػػة ألػػ ى رػػإف إهاحػػة 

الجلػػني"، أف دعواصػػلوا ادتػػاقتوا ريِػػا لػػددوم مػػ  اثػػائق هبمثػػ ت ىنػػا اىنػػاؾ بمػػد هشػػععوم، ذلػػك أف العكنولوجيػػا " ازتلػػوا صػػهة

ني اجملعِمػات ال قِية عرب ما هور ه م  سوولة اس عة اصوؿ اظتملومات اإمكانية للػق غتعِمػات ارواضػية هعػيح ر صػة العواصػل بػ

 دػػ  باظتشػػاردع الػػيت همػػمل باضتهػػاظ علػػى اعتودػػة اصتِميػػة للهلتػػطينيني، اختلػػق ة اظتشػػععة، اهشػػكل لطػػوة ىامػػة يف العمالهلتػػطيني

الػدارع لػدى ىػذه اجملعِمػات باظتتػاقتة بكػل مػا مػ  يػػأنو أف دميػد بنػاء جتػم أريػيهي دتػوم يف اضتهػاظ علػى مػوراثوم الثقػػايف 

 الدنتق اطية" موض ا أقتيعوا ريِا دلي: األريهة" اىذا ما عرب عنو داما  بعمب  اىودعوم اصتِمية اكعابة هاردخ جددد عتم.

" ...رالعكنولوجيا ال قِية ااالنونت جملت م  اظتِك  للمامة االـت اط يف أنشطة األريهة، ركل م  نتكنػو الوصػوؿ إىل كػام ا 

رقِيػػػة أا جوػػػاز هتػػػجيل صػػػوت ااضتاسػػػوب دتػػػعطيع هبػػػادؿ ملهػػػات البيانػػػات مػػػع مبلدػػػني آلػػػ د ، اللػػػق يػػػبكة ااسػػػمة مػػػ  

 226قات االصبلت اليت هعجااز اصتػ اريا، ىذا إف مل هعجااز اللػة االطبقة".المبل

ات ذات الطبيمػة الشػهودة كِصػدر للعػأردخ االجعِػاعي يف األرييهاؽتا دضاع  م  قيِة ىذا المِل ىو اععِاد ىذا النوع م  

ات األريػػيه، رِمظػم ىػذه 227الهلتػطيين" رلتػطني، االػذ  نتثػل "رؤدػػة بانوراميػة عػرب الػزم  ضتيػػاة الػالبيػة التػاحقة مػ  اجملعِػػع

هع دث بأصوات الهلات اظتوِشة يف اجملعِع، م  ربلحني، انتاء، اممعقلني، اػت رد ، اعِاؿ، ارق اء، اىؤالء مػ  أسػكععوم 

دىم ادميػ ،ال اادة العارمتية، ااسعثنت دارىم كهاعلني يف ح كة العاردخ، امش اع كوذا كهيػل أف دوصػل أصػواهتم إىل رتيػع المػامل

 .للدلوؿ يف العاردخ م  جددد

                                                           

225
 .180صمصدر سبق ذك ه، ىيكوؾ،  

 .12رلتطني االهلتطينيني، ص داما ، أريهة 226
 .174، مصدر سبق ذك ه، صىيكوؾ 227
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اضِ  ىذا البمد مل هك  أرييهات مؤستات التلطة الهلتػطينية يف نطػاؽ اىعِػاـ ىػذا اظتشػ اع، اذلػك علػى اطتلهيػة النظ دػة 

كنِػوذج لصػػناعة التػجبلت" اليتػػت غتػ د متػػعودع عتػا، رأريػػيهات ىػذه اظتؤستػػات   الػػيت هنظػ  لؤلريػػي  "اضتددثػة لؤلريػي

ىي أرييهات ختضع ظتماد  هلك اظتؤستات ريِا دظو  منوا اما كتب إلهاؤه، امػا ىػو معػاح للبػاحثني امػا ىػو  بصهعوا ال شتية

 زعِوا. ػتاط بالت دة لدااعي هعملق باألم  القومي حتب

امػػ  اصتػػدد  بالػػذك  أف المِػػل الػػذ  هتػػمى جاممػػة ب زدػػت إلؾتػػازه كِؤستػػة غػػ  حكوميػػة، ىػػو مػػ  ضػػِ  اظتتػػؤاليات الػػيت 

الػػوطين بػػذؿ كػػل مػػا بوسػػموا ابالتػػ عة اظتِكنػػة إلؾتازىػػا، علػػى ارػػواض أف  األريػػي علػػى التػػلطة الوطنيػػة عػػرب مؤستػػة  دنبػػػي

زتادة اإلرث الثقايف ىو زتادػة ضتػق الهلتػطينيني الشػ عي يف حيػازة إرثوػم، الػذ  نتكػنوم متػعقببل مػ  كعابػة هػارمتوم، ااظتطالبػة 

االععبػػار أف الهلتػػطينيني هػػأل اا كثػػ ا يف كعابػػة هػػارمتوم، اقػػد دضػػيع جػػزء موػػم مػػ   ِيػػع حقػػوقوم اظتتػػعلبة. مػػع األلػػذ بمػػني 

، اارػاة كبػار التػ  الػذد  سػعدر  مموػم مػادة هارمتيػة ىامػة 1948العاردخ غ  اظتوثق كلِػا هقادمػت التػنوات بميػدا عػ  نكبػة 

 اإللكػوا ف ؾتػاح مشػ اع ب زدػت كػ  القػوؿ إانت ل  دكوف باإلمكاف اضتصوؿ عليوا اهمودضوا عرب اظتصادر العارمتية األلػ ى.

اضػِاف حتقيػػق اظتم رػة اظت جػػوة منػػو م ىػوف بعمػػااف األرػ اد ااظتؤستػػات ااظتماىػػد الملِيػة ااصتاممػػات، يف حػاؿ مت اععِػػاد األريػػهة 

 ات م  أغلهعوا الت دة".األرييهكوسيلة للعواصل انش  اظتم رة، ا"حت د    اإللكوانية

 

 فويسا: التاريخ الشساد

ضِ  اصتوود اليت دبذعتا الهلتطينيوف يف المقود األل ة بدأ اسعخداـ العاردخ الشػهو  يف رلتػطني كِػنوج يف الب ػث العػارمتي 

اقػػدرهتا علػػى 228يف ذتانينػػات القػػ ف المشػػ د ، حػػني هنبػػو البػػاحثوف الهلتػػطينيوف إىل الػػػمل الػػذ  هعِعػػع بػػو الػػذاك ة الهلتػػطينية،

 اسوجاع أحداث اظتاضي.

                                                           

دليل اظتملِني االباحثني االطلبة. القػدس: مؤستػة م  دصنع العاردخ، العاردخ الشهو  لبلنعهاضة،  (.1994لتح، عادؿ اآل اف. ) 228
 .21ص هام  للعمليم اصتاممي،
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ف قد يود عقد التبمينات بدادة االىعِاـ بالعػاردخ الشػهو  مػ  لػبلؿ دراسػات قػاـ هبػا أكػادنتيني لنيػل الشػوادات المليػا، اكا

، الػػيت اععِػػدت يف جػػزء 229"1948-1917منوػػا دراسػػة بيػػاف نػػودون اضتوت"القيػػادات ااظتؤستػػات التياسػػية يف رلتػػطني 

رب قػػادة الثػػورة الهلتػػطينية . ادراسػػة نارػػذ نػػزاؿ الصػػادرة عػػ  مؤستػػة كبػػ  منوػػا علػػى ال اادػػة الشػػهودة لعوثػػق مػػ  لبلعتػػا جتػػا

  .Palestinian Exodus from Galillee, 1948"230بمنواف "1978الدراسات الهلتطينية االيت نش ت عاـ 

 ارع ػت أما الدراسة اليت نالت يو ة أاسع ااععربت أها م  أغمل الدراسات الػيت اععِػدت علػى الػذاك ة اصتِميػة للهلتػطينيني

روػي دراسػة راز مػار  صػادع  231عيوف الباحثني الهلتػطينيني ااألجانػب علػى أقتيػة العػاردخ الشػهو  أكثػ  مػ  أ  كعػاب آلػ 

، اقػد اععِػدت يف Palestinians from Peasants to Revolutionaries"232" الػيت نشػ ت باللػػة اإلؾتليزدػة بمنػواف

 البلجلني الهلتطينيني يف ؼتيِات لبناف. ىذه الدراسة على ال اادة الشهودة لدراسة أحواؿ

ايف نهػػ  ىػػذا اظتضػػِار دتثلػػت بدادػػة اصتوػػود الػػيت أسػػوم هبػػا بػػاحثني اأكػػادنتيني رلتػػطينيني مػػ  لػػبلؿ م كػػز العوثيػػق ااألحبػػاث 

- العػػابع صتاممػػة ب زدػػػت، رقػػد كانػػت أاىل اظتؤستػػػات الهلتػػطينية ال ائػػدة يف غتػػػاؿ العػػاردخ الشػػهو  الهلتػػػطيين الػػذ  أيػػػ ؼ

على مش اعني ساقتا يف إث اء اظتكعبػة الهلتػطينية بدراسػات هوثيقيػة ىػي األاىل مػ  -ابدعم م  مؤستة الدراسات الهلتطينية 

نوعوػػا يف غتػػاؿ الكعابػػة العارمتيػػة عػػ  رلتػػطني، اقتػػا: مشػػ اع القػػ ى اظتػػدم ة الػػذ  أيػػ ؼ عليػػو د.يػػ د  كناعنػػة ااسػػعػ ؽ مػػ  

ا اثنػيت اعشػ د  دراسػة اكعػاب، اقػد مت اإليػارة إليػو يف مشػ اع هوثيػق القػ ى اظتػدم ة سنوات أصدر اظت كػز مػ  لبلعتػ 10المِل 

 يف بند سابق م  ىذه الدراسة.

                                                           

 سوار.دار األعكا:  .1948-1917ية يف رلتطني القيادات ااظتؤستات التياس(. 1984)بياف نودون.  ،اضتوت 229
230

 Nazzal, Nafez. (1978). The Palestinian Exodus from Galilee in 1948. Beirut: Institute for 

Palestine Studies. 
231

 د.ت(.( عادؿ لتح، "مشاردع العاردخ الشهو  الهلتطيين، إىل أد ي"، اظتؤستة الهلتطينية للعبادؿ الثقايف 
232

 Saigh, Rosemary. )1979(.Palestinians, From Peasants to Revolutionaries. First Edition. London: 
Zed Books.
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أما اظتش اع الثا  روو مش اع صه ات م  الذاك ة الهلتطينية، الذ  عِػل عليػو اظت كػز مػدة ذتػا  سػنوات، اأيػ ؼ عليػو كػل 

صػػػدر لبلعتػػػا ذتػػػا  كعيبػػػات لمػػػدد مػػػ  الشخصػػػيات  ،ا د. سػػػليِاف ال بضػػػي مػػػ  د. علػػػي اصت بػػػاا ، اد. صػػػاحل عبػػػد اصتػػػواد،

 233الهلتطينية اظتم ارة.

ن همِػق االىعِػػاـ يف غتػػاؿ العػػاردخ الشػػهو  عنػػدما هوجوػػت اصتاممػات ااظتؤستػػات األىليػػة يف الضػػهة الػ بيػػة اغػػزة ؿتػػو صػػناعة 

دولوف اىعِاما أكرب  وضوع العقنية ااظتنوج، اهػدردب الطػبلب ات عرب اسعخداـ ال اادة الشهودة، ربدأاا األرييهالوثائق اهكود  

 1990ارتع ال اادات الشهودة يف أرييهات لاصة. كِا صػدر يف عػاـ  234على هقنيات امناىج الب ث يف العاردخ الشهو ،

مػ  القطػع الكبػ  صػه ة  28ع  سلتلة األحباث اظتعه قة اليت أصدرهتا غتلة آراؽ رلتػطينية العابمػة صتاممػة ب زدػت كعيػب مػ  

اظتػػػنوج االعقنيػػػات"، ىػػػو األاؿ مػػػ  نوعػػػو يف رلتػػػطني االمػػػامل المػػػ ت، االػػػذ  مت هطػػػود ه ريِػػػا بمػػػد  -بمنػػػواف "العػػػاردخ الشػػػهو  

صػدر الكعػاب يف طبمػة ثانيػة  1994. ايف المػاـ 1992صػه ة عػاـ  100ليصدر ع  مؤستة هام  على يػكل كعػاب مػ  

   235.دليل الباحثني ااظتملِني االطلبة" - لبلنعهاضةالعاردخ: العاردخ الشهو  ع  مؤستة هام  حتت عنواف "م  دصنع 

يود حقل العاردخ الشهو  ازدىاران كب ان كِا اص  مؤلهو د عادؿ لتػح، اىػو مػ   1990ا ج د نش  الدليل األاؿ يف الماـ 

ذلػػك مشػاردع العػػاردخ الشػهو  يف كػػل  العػػاردخ الشػهو  يف رلتػػطني، اانعشػ ت دمػد أاؿ اظتؤستػني للب ػث يف هقنيػػات امنػاىج

أمػػاك  هواجػػد الشػػمب الهلتػػطيين. حيػػث انعقلػػت العقنيػػات ااظتنػػاىج إىل جاممػػات القطػػاع، ااظتػػدف االقػػ ى الم بيػػة يف الػػدالل، 

بمػػد نهػػاذ األعػػداد اظتوجػػودة يف األسػػواؽ مػػ  الػػدليل األاؿ  2002اأعيػػد نشػػ  طبمػػة مزدػػدة امنق ػػة مػػ  ىػػذا الػػدليل يف المػػاـ 

 .236دليل الباحثني ااظتملِني االطلبة" –العاردخ الشهو  الهلتطيين  –ا  حتت عنواف "بني انعهاضعني االث

                                                           

233
 مشاردع العاردخ الشهو  الهلتطيين إىل أد ي اسعهادت الدراسة يف ىذه اظتمطيات م  دراسة د. عادؿ لتح.  

234
 .أنظ  عادؿ لتح مشاردع العاردخ الشهو   

235
 صذر سبق ركري.ٌحٍى، م  

اظتؤستػػػػػة راـ اهلل: دليػػػػػل البػػػػاحثني ااظتملِػػػػػني االطلبػػػػة.  –بػػػػػني انعهاضػػػػعني: العػػػػػاردخ الشػػػػهو  الهلتػػػػطيين (. 2002) لتػػػػح، عػػػػادؿ.236

الهلتطينية للعبادؿ الثقايف. 



120 
 

كِػػا هػػوىل عػػدد مػػ  البػػاحثني ااألكػػادنتيني ااظتوعِػػني بالعػػاردخ الشػػهو  موِػػة إعػػداد اهنظػػيم عشػػ ات اريػػات العػػدردب علػػى 

 ت اليػػػـو آالؼ اظتقػػػاببلت اظتتػػػجلة علػػػى أيػػػ طة العتػػػجيل الػػػيت أذتػػػ ،هقنيػػػات امنػػػاىج الب ػػػث العػػػارمتي يف الػػػدالل ااطتػػػارج،

االهيػػددو، ااظتقػػاببلت احملػػ رة ااظتطبوعػػة، لػػدى المددػػد مػػ  اظتؤستػػات الب ثيػػة الهلتػػطينية ااألجنبيػػة، االبػػاحثني األرػػ اد، اىػػذه 

 237ل ااطتارج.ات الشهودة الصػ ة االكب ة، اله ددة ااظتؤستاهية، يف الدالاألرييهالوثائق موزعة على عش ات 

ات يف رلتػطني األريػيهمشاردع العاردخ الشهو  الهلتطيين إىل أد ي" أماك  هوزع ىػذه " اقد أاردت دراسة عادؿ لتح اظتمنونة

 اظ اؼ حهظوا ارهأت الباحثة هضِينوا يف ىذه الدراسة لض ارات الب ث، اىي:

ثيػػق اجملعِػػع الهلتػػطيين العػػابع : ر ػػا دكػػوف أريػػي  م كػػز دراسػػة اهو مجموعــة مركــز أبحــاث جامعــة بيرزيــت -1

صتاممػػػة ب زدػػػت، ااظتػلػػػق حاليػػػان، مػػػ  أكػػػرب أريػػػيهات العػػػاردخ الشػػػهو  يف الػػػببلد، الكػػػ  أحػػػدان ال دمػػػ ؼ بالضػػػبط 

. ابالعأكيد رأف مص  ىذه اجملِوعة لط  نعيجة اإلقتاؿ، اىناؾ لشػية حقيقيػة مػ  رقػداها األريي ػتعودات ىذا 

المِػػػل علػػػى انقاذىػػػا. إف لػػػدى اظت كػػػز ملػػػات اظتقػػػاببلت الشػػػهودة احملهوظػػػة علػػػى أيػػػ طة هائيػػػان إذا مل هقػػػم جوػػػة مػػػا ب

العتجيل االهيػددو، اكػذلك ملػات اظتقػاببلت اظته غػة ااظتطبوعػة، ارغػم أف متػعوى انوعيػة ىػذه الوثػائق معهػاات إىل 

 حد كب ، إال أها رتيمان موددة بظ اؼ اضتهظ غ  اظتناسبة إطبلقان. 

: لقػػد طػػور عػػدد مػػ  أسػػاهذة العػػاردخ باصتاممػػة اإلسػػبلمية، اعلػػى رأسػػوم عــة اإلســالمية ب ــزةمجموعــة الجام  -2

 األريػػػي األسػػػعاذاف ردػػػاض يػػػاىني، ازك دػػػا التػػػنوار، أريػػػيهان يػػػهودان غنيػػػان يف اصتاممػػػة  وػػػود طلبػػػة الػػػدائ ة. دضػػػم 

البلجلػػػػػػني، علػػػػػى: العوجػػػػػ ، ا  األريػػػػػػي مقابلػػػػػة ممظِوػػػػػا مهػػػػػ غ امطبػػػػػػوع. اهشػػػػػعِل موضػػػػػوعات ىػػػػػذا  1500

. اقػد أصػدر اظت كػز عػػددان 1956االبلػدانيات الهلتػطينية، ااضت كػات التياسػية، ااالحػعبلؿ اإلسػػ ائيلي للقطػاع عػاـ 

"، ا 1948مػػػػ  النشػػػػ ات، امنوػػػػا "األاضػػػػاع االجعِاعيػػػػة ااالقعصػػػػاددة االتياسػػػػية يف قػػػػ ى قضػػػػاء غػػػػزة مػػػػ  عػػػػاـ 

                                                           

 .اردخ الشهو للعم ؼ على اجملِوعات األرييهية اأماك  هواجدىا يف مؤستات الدالل ااطتارج أنظ  عادؿ لتح مشاردع الع 237
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اظت كػز يف ىػػذا االجتػاه متػػعِ ة مػا زالػػت جوػود هو . ا "ذك دػات غػزة"، اكعيػػب حػوؿ هقنيػػات الب ػث يف العػاردخ الشػػ

، اىناؾ لطط لعنهيذ اظتزدد م  اظتقاببلت، اإصدار اظتزدد م  النش ات ااظتطبوعات  .ح  اليـو

ي دط متػجل بالصػوت، اأكثػ  مػ   700: هضم أكث  م  مجموعة المؤسسة الفلسطينية للتبادل الثقافي -3

مقابلػة مورتػة إىل  60مػ  ثبلذتلػة مػ  ىػذه اظتقػاببلت مطبوعػة، امنوػا  مقابلة متجلة بالصوت االصورة. أكث  40

 30: 1936مقابلػة. ثػورة  380اللػة اإلؾتليزدة. ااظتقاببلت موزعة على اظتواضيع العاليػة: البلجلػوف الهلتػطينيوف: 

مقابلػػػة.  40اص: مقابلػػػة، العملػػػيم الهلتػػػطيين اطتػػػ 40الثانيػػػة:  االنعهاضػػػةمقابلػػػة،  80مقابلػػػة، االنعهاضػػػة األاىل: 

مقابلػة ألػ ى يف مواضػيع ؼتعلهػة مثػل: هػاردخ  70مقابلػة، اأكثػ  مػ   50الواث الثقػايف ااضتػ ؼ اليدادػة العقليددػة: 

، االمػػاملني بػػالبولي  الهلتػػطيين، اغ ىػػا مػػ  اظتوضػػوعات. ممظػػم 1936الب ػػث األثػػ   يف رلتػػطني، ثػػورة المػػاـ 

مػ  اصتػدد  بالػذك  ىنػا أف أريػي  اظتؤستػة   مػ  قبػل اصتِوػور. سػعخداـلبلىػذه اظتقػاببلت حبالػة جيػدة، اىػي قابلػة 

كػػاف موضػػوعان لمشػػ ات الكعيبػػات االكعػػب اظتعخصصػػة بالعػػاردخ الشػػهو  االػػيت صػػدرت عػػ  اظتؤستػػة نهتػػوا لػػبلؿ 

   2006.238ح  ىذا الماـ  1997الهوة م  الماـ 

علػى ملػػات مشػل  أريػػي د احعػوى حتػب الدراسػة الػػيت أج اىػا د. عػادؿ لتػػح( رقػ): مجموعـة مركـز شــمل  -4

  رػوة حيػاة الشػيخ عػػز مقػػاببلت عػ بػني األريػي . اهػوااح مواضػيع (CDة )دغتػػقػ اص مأ اظتقػاببلت احملهوظػة علػى

اىل  باإلضػػارة ،عػػ  سػػلواف قػػ ص مػػدمج 25ؾ اىنػػا ،(100اؼتػػيم جنػػني ) ،(قػػ ص مػػدمج 100الػػدد  القتػػاـ )

صػدرت مشػػل اأ كِػػا  ؼتيِػات اصتلػػزاف االنصػ ات انػػور مشػ .  عػػألػ ى  أقػػ اصا عػ  ق دػػة الداانتػة،  ألػػ ىغتِوعػة 

 ،239يف ذاكػػػ ة الهلتػػػطينيني األرضب اكعػػػ  امنوػػػا ،حتػػػت عنػػػواف سلتػػػلة العػػػاردخ الشػػػهو المددػػػد مػػػ  اظتطبوعػػػات 

                                                           

البلجلػػػوف  ، اكعػػػاب:2000، 1999 دليػػػل رلتػػػطني التػػػياحيأىػػػم مطبوعػػػات اظتؤستػػػة الػػػيت اععِػػػدت العػػػاردخ الشػػػهو : كعػػػاب  238
. ىػػذا باإلضػػارة لمشػػ ات الكعيبػػات االنشػػ ات ااألدلػػة اظتناطقيػػة امنوػػا: نػػابل ، 2001 بػػني انعهاضػػعني، اكعػػاب 1999الهلتػػطينيوف 

  اطتليل. اأدلة اظتواقع امنوا: بيعني، ااصتيب، ابين زدد، اجهنا، اعابود، اعطارة، اغ ىا.أرلتا، بيت ضتم، راـ اهلل، 
راـ اهلل: م كػػز البلجلػػني االشػػعات . 1سلتػػلة العػػاردخ الشػػهو   –األرض يف ذاكػػ ة الهلتػػطينيني ( 2004) القلقيلػػي، عبػػد الهعػػاح.  239

 الهلتطيين.  
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راادػػػة يػػػهودة لؤلددػػػب الهلتػػػطيين  األلػػػ د االكعػػػابني  .اضتنػػػني حكادػػػة عػػػودةا  ة،الػػػوط  يف الػػػذاك  ا دراب اظتنهػػػى ا 

الهلتػػطيين العػابع ظت كػػز  األريػي أريػي  مشػػل لتػعهظ بػػو ضػِ  غتِوعػػة بمػػن اظت كػز مػلػػق حاليػا ا ) ريصػل حػػورا .

 إب اىيم أبو لػد يف جاممة ب زدت، بمد أف قضى أربع سنوات يف مؤستة بيتاف للب وث يف حالة إقتاؿ هاـ(.

ــامج التعلــيم المســتمر بجامعــة بيرزيــت -5  1000يوػػا حػػواي : ارمجموعــة برنــامج رغــم الحــدود التــابع لبرن

قبػل مػا على هوثيػق أحػداث الربنامج جووده ركز لقد  عرب االنونت. لبلسعخداـمقابلة يهودة ػتهوظة رقِيان امعاحة 

 منوجية يف العدردب.  قد طورااا  ،ادليل هدرد بو، لاصة حبث اسعِارة  اللِ كزاما بمدىا مباي ة.  1948الماـ 

ـــة  -6 ية يف الػػػببلد، اهشػػػعِل علػػػى األريػػػيهة مػػػ  أقػػػدـ اجملِوعػػػات : اىػػػي ااحػػػداألســـرة إنعـــاشمجموعـــة جمعي

 األريػي مقاببلت حوؿ الهولكلور أساسان اكذلك حوؿ اجملعِع االثقارة الهلتطينية، ادمود الهضل يف هأسي  ىذا 

 عبػػد المزدػػز أبػػو ىػػدبا، االػػدكعور يػػ د  كناعنػػة، اهصػػ  اصتِميػػة غتلػػة رصػػلية بمنػػواف "الػػواث ااجملعِػػع" الػػيت لؤلسػػعاذ

 ضِ  ما هممل بو بالعاردخ الشهو . هممل م 

: كانػػػت بػػػاكورة أعِػػػاؿ مؤستػػػة هػػػام  يف ىػػػذا اضتقػػػل حبػػػث حػػػوؿ العػػػاردخ الشػػػهو  مجموعـــة مؤسســـة تـــامر -7

، اعتذا الػ ض سجل اظت كػز أكثػ  مػ  ذتػانني مقابلػة يػهودة مػع يػباف ؽتػ  كػاف عتػم دار ؽتيػز يف االنعهاضػة لبلنعهاضة

ت اظتؤستػػػة جوودىػػػا يف ىػػػذا اجملػػػاؿ مػػػع طلبػػػة اظتػػػدارس، اأؾتػػػزت المددػػػد مػػػ  اظتشػػػاردع الهلتػػػطينية األاىل. ن هابمػػػ

أحػػػد دمػػػ ؼ مصػػػ  العتػػػجيبلت الػػػيت حبػػػوزة اظتؤستػػػة حاليػػػان لمػػػدـ اجػػػود ؼتعصػػػني، الكػػػ  ىػػػذه ال األلػػػ ى، الكػػػ  

 اجملِوعة ىامة بالعأكيد، اكتب أف دعم المِل إلنقاذىا بت عة. 

: اىػػي ااحػدة مػ  اجملِوعػػات اعتامػة الحعوائوػػا علػى المددػػد القـدس –مجموعـة مؤسســة الدراسـات العربيــة  -8

مػػ  اظتقػػاببلت اظتوِػػة الػػيت هوثػػق ألحػػداث ايخصػػيات ىامػػة مػػ  مددنػػة القػػدس امنطقعوػػا. الكػػ  ىػػذه اجملِوعػػة يف 

 لط  منذ أغلقت سلطات االحعبلؿ اظتؤستة اهه ؽ الماملوف هبا. 
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يػ دط ريػددو،  26يػ دطان متػجبلن، ا  190ذه اجملِوعػة : هضػم ىػمجموعة وزارة شؤون المرأة الفلسطينية -9

حبػث مػػع ازارة اظتػ أة )إدارة ختطػيط اظتػػ أة بػوزارة العخطػػيط ع ا مشػػ  ضػِ   ري ػاء عبػػد اعتػاد  د. أيػ رت علػى رتموػػا

علػى مقػاببلت مػع  اهشػعِلحػ  أااسػط التػعينات، القػ ف المشػ د  ثبلثينػات  منػذ سابقان( ع  دار اظت أة التياسي،

   تطينيات ارجاؿ م  الدالل ام  الشعات. ارتيموا مطبوعة اػت رة.نتاء رل

مقابلػة يػهودة رقػط. اقػد أيػ ؼ  40: اىي غتِوعة يف طػور العكػود ، هضػم حػواي مجموعة جامعة الخليل -10

 د. عِ  يل  ا د. عِاد البشعاا .  األسعاذد على رتموا طبلب م  دائ ة العاردخ بإي اؼ 

ــديل  -11 : عِػػل اظت كػػز يف مشػػاردع هػػاردخ يػػهو  ؼتعلهػػة حػػوؿ موضػػوع البلجلػػني بيــت لحــم -مجموعــة مركــز ب

 الذ  لددوم لي  منظِان، الي  ااض ان. األريي الهلتطينيني الك  

: هكػػوف أريػػي  اظت كػػز مػػ  لػػبلؿ جوػػود غتِوعػػة مػػ  األكػػادنتيني اظتدرسػػني يف مجموعــة جامعــة بيــت لحــم  -12

 ص باصتاممة.اطتا األريي جاممة بيت ضتم، اال دوجد مملومات ع  

لػبلؿ عِػل اظت كػز  ما زاؿ يف طور العأسػي ، حيػث األريي : اىذا مجموعة مركز المرأة لإلرشاد القانوني -13

رػوة ضادقات االحعبلؿ لبلؿ ظتهم ض  رلتطينية ؽت   ام أة 170جتارب حواي  وثيقعلى هالتنوات األربع اظتاضية 

 أي طة هتجيل بل كعابيان رقط.  اضتالية، الك  ىذه اظتقاببلت مل هتجل على االنعهاضة

: اىػي غتِوعػة ر دػدة مػ  نوعوػا، اغنيػة   عواىػا الػذ  دضػم ملػات اظتقػاببلت مجموعة مركز الفن الشـعبي  -14

ػتهػػػوظ  األريػػػي االعتػػػجيبلت الصػػػوهية، ااظتصػػػورة، حػػػوؿ موضػػػوع الهػػػ  ااظتوسػػػيقى الهلتػػػطينية العقليددػػػة، اىػػػذا 

 بهضل الدعم الذ  ار هو اظتؤستة للِش اع.ألكوانيان لدى اظت كز اظ اؼ حهظو جيدة 

اهشػػ  دراسػػة د.عػػادؿ لتػػح إىل اجػػود المددػػد مػػ  غتِوعػػات العػػاردخ الشػػهو  األلػػ ى غػػ  اظتم ارػػة يف عػػدد مػػ  اظتؤستػػات 

م كػز إنتػاف، اجاممػة القػدس اظتهعوحػة  –م كػز الدراسػات ال دهيػة، اجاممػة القػدس  –األل ى كجاممة النجاح الوطنيػة بنػابل  
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م كػػز دراسػػات البلجلػػني، ااحتػػاد م اكػػز الشػػباب االجعِاعيػػة يف اظتخيِػػات الهلتػػطينية يف الضػػهة الػ بيػػة، ار ػػا هكػػوف ىنػػاؾ  –

 غتِوعات أل ى مل هم ؼ بمد.

كِػػا هشػػ  الدراسػػة إىل اجػػود عشػػ ات اجملِوعػػات اله ددػػة لبػػاحثني رلتػػطينيني اأجانػػب مػػ  ؼتعلػػ  البلػػداف الػػيت دعواجػػد هبػػا   

 –الاصػػػة يف الضػػػهة الػ بيػػػة البنػػػاف االوالدػػػات اظتع ػػػدة، امػػػ  ىػػػذه اجملِوعػػػات: غتِوعػػػة د. راز مػػػار  صػػػػادع رلتػػػطينيوف، 

بػػ ات، اهبػػا أكثػػ  مػػ  ملػػة مقابلػػة متػػجلة يف موضػػوعات اظتخيِػػات الهلتػػطينية يف لبنػػاف، ااظتػػ أة الهلتػػطينية، اكػػذلك العػػاردخ 

، امنوػا جػزء 1936يف موضػوع ثػورة ، اىػي 1982ا  1979 عػامي  ِموا بني قامت المائلي، اغتِوعة د. سونيا فت  اليت

سػػػاعة هتػػػجيل يف موضػػػوع  480ىػػػاـ مهػػػ غ امطبػػػوع. اغتِوعػػػة د. صػػػاحل عبػػػد اصتػػػواد: اىػػػي غتِوعػػػة لاصػػػة هضػػػم حػػػواي 

عػػة يف البلجلػػني الهلتػػطينيني، قػػاـ الباحػػث  ِموػػا  تػػاعدة طػػبلب دائػػ ة العػػاردخ االملػػـو التياسػػية يف جاممػػة ب زدػػت، ااجملِو 

طػػػور الدراسػػػة، اىػػػي غػػػ  مهعوحػػػة للجِوػػػور بمػػػد. اىنػػػاؾ غتِوعػػػات هػػػاردخ يػػػهو  ألػػػ ى لػػػدى كػػػل مػػػ  د. يػػػ د  كناعنػػػة، 

ااظت حػـو د. عبػػد اللطيػ  الربغػػوثي، مػ  جاممػػة ب زدػت، ا د. فتػػ  سػ حاف، مػػ  ازارة الثقارػة الهلتػػطينية، ا د. مصػطهى كبوػػا 

بػ ات،  -ِوعات أل ى يف لبنػاف اسػوردا منوػا غتِوعػة التػيدة بيػاف اضتػوت م  جاممة حيها، ارتيل ع رات م  الناص ة. اغت

مػػ  سػػوردا. امػػ   –بػػ ات، االتػػيد سػػليِاف دبػػاغ، انبيػػل التػػولي  –صػػيدا، االتػػيدة كاهيػػا صػػواف  –االتػػيد ػتِػػود مػػدكور 

دكػػ  مػػ  جاممػػة البػػاحثني األجانػػب ىنػػاؾ أريػػيهات لػػدى كػػل مػػ  د. رايػػيل ددهػػي  مػػ  جاممػػة سػػعانهورد، ا د. هومػػاس ر 

 بنتلهانيا، اهيد سوددنربغ م  جاممة سياهل، اجوي بيعيت، اآل د . 

بمػػػد اإلطػػػبلع علػػػى ىػػػذه اجملِوعػػػات الػػػيت أاردىػػػا د. عػػػادؿ لتػػػح يف دراسػػػعو، دعبػػػني ازددػػػاد االىعِػػػاـ بالعػػػاردخ الشػػػهو  كأحػػػد 

ظتؤستػات األىليػة، ااألرػ اد، دمكػ  ىػذا مصادر العأردخ الهلتطيين ليشػِل رتيػع أرجػاء رلتػطني، علػى متػعوى اصتاممػات، اا

االىعِػاـ رغبػػة الهلتػطينيني باضتهػػاظ علػى إرثوػػم اهػارمتوم مػػ  الضػػياع، كِػا دمكػػ  اعػيوم إىل أقتيػػة ال اادػة الشػػهودة يف هوثيػػق 

العػػػاردخ الهلتػػػطيين يف ظػػػل نقػػػص الوثػػػائق. ركػػػ س البػػػاحثوف جوػػػدىم يف رتػػػع مػػػواد أريػػػيهية ختػػػص قضػػػادا رلتػػػطينية معمػػػددة 

، هشػػعِل ىػػذه القضػػادا 2000، اانعوػػاء باالنعهاضػػة الهلتػػطينية الثانيػػة عػػاـ 1936ات زمنيػػة معبادنػػة ابعػػداء مػػ  ثػػورة عػػاـ ارػػو 

علػػى موضػػوعات ؼتعلهػػة منوػػا: العوجػػ ، البلجلػػني، اضت كػػات التياسػػية، العملػػيم الهلتػػطيين اطتػػاص، هػػاردخ الب ػػث األثػػ   يف 
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ااضتػػػ ؼ اليدادػػػػة، اظتخيِػػػات الهلتػػػػطينية، اظتػػػ أة الهلتػػػػطينية، العػػػاردخ المػػػػائلي، ، الػػػواث الثقػػػػايف 1936رلتػػػطني، ثػػػورة عػػػػاـ 

البلػدانيات الهلتػطينية، االنعهاضػػة األاىل، االنعهاضػة الثانيػة، المػػاملني بػالبولي  الهلتػػطيين، اغ ىػا مػ  مواضػػيع ألػ ى. اهػػدؿ 

ج مم رػة عػ  رلتػطني اهارمتوػا، رػال ااة رلتػطينيوف، ية بأعػدادىا اهنوعوػا علػى مػا قػد هتػوم بػو يف إنعػا األرييهىذه اجملِوعات 

عايوا األحداث، أا عاص اا م  عايوىا، اال أحد نتعلك مم رػة عػ  رلتػطني بقػدر مػا نتعلػك أىلوػا اسػكاها األصػليني، روػم 

م العػػارمتي هبػذا العوثيػق دػػدرموف بأنهتػوم إىل صػػه ات العػاردخ، كِػػا دػدرموف المػػامل الػذ  كتولوػػم إىل االعػواؼ هبػػم ابوجػودى

 على أرض رلتطني.

ية اإعػدادىا ألغػ اض األريػيهالك  بػال غم مػ  ىػذا االنعشػار للعػاردخ الشػهو  اأقتيعػو، دظوػ  ههػاات يف االىعِػاـ باجملِوعػات 

الب ػػث العػػػارمتي، ربمضػػوا ػتهػػػوظ بط دقػػػة جيػػدة، ابمضػػػوا ػتهػػوظ يف ظػػػ اؼ ختػػػزد  سػػيلة، بمػػػن اظتؤستػػات أغلقػػػت اأقتػػػل 

ِ كػػز أحبػػاث ب زدػػت، ام كػػز مشػػل لبلجلػػني، ابمضػػوا ال دوجػػد أ  مملومػػات عػػ  ػتعػػوى أريػػيهوا، بمضػػوا أريػػيهوا بالكامػػل ك

مطبػػػوع، امهػػػ غ، امعػػػاح إلكوانيػػػا، ابمضػػػوا ال زاؿ يف األيػػػ طة اظتتػػػجلة داف اىعِػػػاـ ابميػػػدا عػػػ  معنػػػااؿ البػػػاحثني، بمضػػػوا 

 ألضع للدراسة االب ث، ابمضوا مل دعم اسعخدامو هائيا.

إيارة إىل أف المِل يف ميداف العاردخ الشػهو  دمػا  مػ  إيػكاليات منوجيػة، حتعػاج إىل لطػط اهنتػيق بػني البػاحثني ايف ىذا 

ااظتؤستات الماملة يف ىذا اجملاؿ، كِا لتعاج إىل رعادة علػى اظتتػعوى ال شتػي، لعػور  الػدعم االعِودػل الكػايف إلدارة ىػذا اضتقػل 

هبػػا، الكنوػػػا جوػػػود مشػػػععة، همعِػػد علػػػى اظتبػػػادرات اله ددػػػة، أكثػػ  مػػػ  كونػػػو عِػػػبل منظِػػػا اعتػػاـ. رػػػاصتوود اظتبذالػػػة ال دتػػػعواف 

امدراسػػا اؽتنوجػػا، اقػػد هضػػيع ىػػذه اصتوػػود سػػدى إف مل جتػػد اىعِامػػا كاريػػا لعوحيػػدىا اإدارهتػػا لبلسػػعهادة منوػػا، اهوظيهوػػا يف 

وػا اقػد هكػوف اظتصػدر األاحػد يف هوثيػق بمػن ملهػات لدمة ال اادة العارمتيػة الهلتػطينية، كوهػا هشػكل مػادة هارمتيػة ال غػمل عن

 القضية الهلتطينية.

باالععِػػاد الكامػػل –ايف سػػبيل هوضػػيح اصتوػػد الػػذ  بذلػػو بمػػن البػػاحثني الهلتػػطينيني يف هوظيػػ  ال اادػػة الشػػهودة يف العوثيػػق 

وثيقيػة اصتػػادة الػيت أثػ ى مػػ  عليوػا يف راادػة األحػػداث، أا اسػعخداموا كِصػدر رددػػ إل سػيعم اإليػارة إىل بمػػن الدراسػات الع

العػػػاردخ الهلتػػػطيين  ملومػػػات عػػػ  أمػػػاك  اأحػػػداث ارلػػػات مل هظوػػػ  يف التػػػ د العػػػارمتي عػػػ   لبلعتػػػا البػػػاحثوف الهلتػػػطينيوف
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رلتطني، م  أىم هلك الدراسػات سلتػلة دراسػات العػاردخ الشػهو  لهلتػطني الػيت أيػ ؼ عليوػا بػاحثوف مػ  دالػل اظتؤستػة 

 240ية منوم مصطهى كبوا، افت  س حاف، اعادؿ مناع، اسليِاف بش  اآل اف.األكادنتية اإلس ائيل

بمنػػواف "بػػبلد ال احػػة يف رػػوة االنعػػداب الربدطػػا ،  241امػػ  الدراسػػات اعتامػػة الدراسػػة الػػيت قػػدموا مصػػطهى كبوػػا افتػػ  سػػ حاف

النعداب، م  ناحية موقموػا، اهتػِيعوا، التنددانة فتوذجا"، االيت رتع ريوا الباحثاف مملومات ع  ق ى منطقة ال احة يف روة ا

اه كيبعوا التكانية، ااألحػداث الػيت اقمػت ريوػا، باإلضػارة إىل مملومػات عػ  الثػورة االنكبػة االعوجػ ، اهضػِنت الدراسػة ق دػة 

. اقػد الذ  الد اعاش ريواإل األحداث اليت دعذك ىا ع  اعتج ة ارحيلوم ع  الق دػة-التنددانة فتوذجا، راى ريوا فت  س حاف 

 أرادت ىذه الدراسة بالعم د  ع  مناطق جػ ارية اأحداث مل هك  ػتط اىعِاـ اظتؤرلني االباحثني.

، مثػل 1939 -1936، هناالت س  القادة الػذد  يػاركوا يف الثػورة 2000اصدرت دراسات أل ى م  ىذه التلتلة عاـ 

سػػجل " سػػنوات اىػػي 9درت دراسػػة أمشػػل بمػػد، ايف نهػػ  التػػياؽ صػػ243، ابشػػ  إبػػ اىيم242سػػ ة عبػػد الػػ حيم اضتػػاج ػتِػػد

 12هضِنت س دا ألشتاء رتيع اظتشاركني يف الثػورة البػالع عػددىم ؿتػو  244"1939 - 1936القادة االثوار ااظتعطوعني لثورة 

أل  عنصػ ، اسػ ة حيػاة كػل مػنوم، اذلػك باالسػعناد علػى راادػات يػهودة، ااثػائق أريػيهية، كِػا ايػعِلت علػى صػور لػبمن 

قدمت ىػذه الدراسػات قػ اءة نقددػة للثػورة الهلتػطينية أبػ زت أقتيعوػا اجوانبوػا اظتشػ قة، إضػارة إىل جوانػب الضػم   منوم. اقد

 ااطتلل ااالؿت اؼ ريوا، ام  ناحية أل ى سلطت الضوء على ههاصيل اضتياة اليومية يف أرجاء الببلد لبلؿ روة الثورة.

                                                           

240
 .16ص، إيكاليات كعابة العاردخ الهلتطيينكبوا،  

ة دراسػػػات العػػػاردخ بػػػبلد ال احػػػة يف رػػػوة االنعػػػداب الربدطػػػا : التػػػنددانة فتوذجػػػا، سلتػػػل (.2003) ،سػػػ حاف فتػػػ ا  كبوػػػا، مصػػػطهى  241
 الشهو  لهلتطني. راـ اهلل: دار الش اؽ للنش  االعوزدع.

، سلتػػلة العػػاردخ الشػػهو  1939-1936عبػػد الػػ حيم اضتػػاج ػتِػػد: القائػػد المػػاـ لثػػورة (. 2000. )كبوػػامصػػطهى  ا سػػ حاف، فتػػ   242
 لهلتطني. راـ اهلل )د.ف(.

، سلتػػػػة العػػػػاردخ الشػػػػهو  1939-1936بشػػػػ  إبػػػػ اىيم: القاضػػػػي االثػػػػائ  يف ثػػػػورة  (.2000امصػػػػطهى كبوػػػػا. )  سػػػػ حاف، فتػػػػ  243
 )د.ف(.لهلتطني، راـ اهلل 

، كهػػ  قػػوع: دار اعتػػدى للطباعػػة 1939-1936عطػػوعني لثػػورة سػػجل القػػادة االثػػوار ااظت(. 2009مصػػطهى كبوػػا. )ا  سػػ حاف، فتػػ  244
 االنش .
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أجػ ى ريوػا  245قوة الشػ طة الهلتػطينية يف رػوة االنعػداب الربدطػا "بمنواف "يف العاردخ الشهو  دراسة ام  الدراسات األل ى 

د.عػػادؿ لتػػح مقػػاببلت يػػهودة مػػع عشػػ د  عضػػوا سػػابقا يف الشػػ طة الهلتػػطينية يف عوػػد االنعػػداب دتكػػ  مػػ  لبلعتػػا هشػػكيل 

لع ػػاؽ بػػالبولي  الهلتػػطيين، مم رػػة حػػوؿ ظػػاى ة العجنيػػد يف البػػولي  الهلتػػطيين، االظػػ اؼ الػػيت كانػػت هػػدرع الهلتػػطينيني لبل

 اموق  اضت كة الوطنية الهلتطينية م  سلطات االنعداب.

اىناؾ عش ات الدراسات اضتددثػة الػيت هناالػت العػاردخ الهلتػطيين باالععِػاد علػى ال اادػة الشػهودة، االػيت هؤكػد علػى ضػ ارهو يف 

، ر ػػػا مثػػػل ممظػػػم لبلععقػػػاد"إنػػػين أميػػػل  قولػػػو:بلتػػػح كعابػػػة هػػػاردخ جددػػػد للهلتػػػطينيني، اىػػػذا مػػػا أظتػػػح إليػػػو الباحػػػث د. عػػػادؿ 

اظتػػػؤرلني الهلتػػػطينيني، أف اسػػػعخداـ مػػػنوج الب ػػػث يف العػػػاردخ الشػػػػهو ، ىػػػو أىػػػم هطػػػور يػػػوده حقػػػل الدراسػػػات العارمتيػػػػة 

 246الهلتطينية يف المص  اضتددث".

 

 سابعا: التراث الشعبي

نو امدلوالهػػو األكثػػ  حضػػورا ادتػػثبل لػػبلؿ المقػػود الػػيت سػػبقت اىعِػػاـ الهلتػػطينيني بػػواثوم الشػػم  علػػى الػػعبلؼ مضػػامي جػػاء

النكبػػة االػػيت هلعوػػا، روػػو الوسػػيلة األكثػػ  همبػػ ا عػػ  العصػػاؽ الهلتػػطيين بأرضػػو اهارمتػػو، ااألقػػدر علػػى ه رتػػة عواطهػػو اأركػػاره 

رظلػػػت األغنيػػػة  ،مموػػػماانهماالهػػػو، عتػػػذا هشػػػبث بػػػو الهلتػػػطينيوف حػػػ  بمػػػد أف أصػػػب وا الجلػػػني، بػػػل اأصػػػ اا علػػػى أف لتِلػػػوه 

الشػػػمبية، االثػػػوب الهلتػػػطيين، االكوريػػػة، االدبكػػػة، ااظتطػػػ زات الشػػػمبية، اعػػػادات الطمػػػاـ، اسػػػائ  مضػػػامني ىػػػذا الػػػواث رريقػػػا 

للهلتطينيني يف اظتنايف، لعمرب ع  انعِائوم لوطنوم، اهمزز م  ارهباطوم  ذارىم، اهؤكد على رغبػعوم يف اضتهػاظ علػى ىػودعوم 

 طينيني.اصتِمية كهلت

                                                           

". أاراؽ عائليػػػػة دراسػػػػات يف العػػػػاردخ االجعِػػػػاعي اظتماصػػػػ  قػػػػوة الشػػػػ طة الهلتػػػػطينية يف رػػػػوة االنعػػػػداب(. "2009عػػػػادؿ. )لتػػػػح،  245
 لهلتطني. القدس: مؤستة الدراسات اظتقدسية.

246
 مشاردع العاردخ الشهو  الهلتطيين إىل أد ي ،لتح  
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اقد يودت رػوة التػبمينات مػ  القػ ف المشػ د  هزادػدا مل وظػا يف النشػاطات الثقاريػة االتياسػية الػيت هتػدؼ إىل زتادػة الػواث 

الشػػم ، اىػػذا نتكػػ  روِػػو يف التػػياؽ الهلتػػطيين يف إطػػار الصػػ اع مػػع احملعػػل الػػذ  دتػػمى إلثبػػات اجػػوده عػػرب نهػػي اآللػػ ، 

إف ح كػػات الهلكلػػور النشػػيطة ؾتػػدىا ضػػاء علػػى مكونػػات ىودعػػو الوطنيػػة، "مػػ  يػػأنو الق امصػػادرة حقوقػػو، ااسػػعوداؼ كػػل مػػا

. رظوػػػ ت منػػػذ ذلػػػك اضتػػػني المددػػػد مػػػ  اظتنظِػػػات 247أدنِػػػا ؾتػػػد يػػػمبا مػػػا زاؿ دصػػػارع مػػػ  أجػػػل ىودعػػػو اح دعػػػو ااسػػػعقبللو"

، الػي  غتػ د نػوع مػ  248نيااظتؤستات الػيت همػمل بػالواث، اهتػعخدمو كشػكل مػ  أيػكاؿ "اثػائق ملكيػة األرض" للهلتػطيني

المنادػػة  ِػػع اظتقعنيػػات الثِينػػة يف مع ػػ  لػػاص. كِػػا بػػدأ غتِوعػػة مػػ  البػػاحثني ااظتػػؤرلني الهلتػػطينيني بإعػػادة ههتػػ  الػػواث 

   ضِ  الت د الذ  دتلط الضوء على المِليات االجعِاعية اقيم اظتاضي.

يف إنعػػػاج مم رػػػة عػػػ   -مػػػ  لػػػبلؿ إعػػػادة ههتػػػ  الػػػواث-اضػػػِ  ىػػػذا اظتنظػػػور سػػػيعم دراسػػػة الػػػدار الػػػذ  دتػػػوم بػػػو البػػػاحثوف 

 رلتطني االهلتطينيني م  يأها إكِاؿ البناء العارمتي للت ددة الهلتطينية. 

الباحث د.ي د  كناعنة عامل اإلنتاف اباحث الهلكلور الهلتطيين اظتم اؼ ىو م  أىم م  هنااؿ الػواث الشػم  يف العهتػ  

ت عددػػدة يف حقػػل الػػواث انطلقػػت مػػ  روػػم دتػػعند إىل ال ابطػػة المبلئقيػػة بػػني الثقارػػة االػػواث العػػارمتي، رقػػد كػػاف لػػو إسػػواما

اجػػػاءت هلػػػك 249ااعتودػػػة، حيػػػث "دتػػػعِد الػػػواث مػػػ  الثقارػػػة أيػػػكالو اممانيػػػو، رعتػػػعِد منػػػو اعتودػػػة حػػػدادىا امضػػػامينوا".

كقتػػم هػابع صتِميػػة إنمػػاش   1972  عػػاـ اإلؾتػازات لػػبلؿ عِلػػو يف "م كػز دراسػػات الػػواث ااجملعِػع الهلتػػطيين" الػػذ  هأسػ

، االػػيت ه كػػز عِلوػػا حػػوؿ النشػػاطات اظتعملقػػة بقضػػادا الػػواث االهكػػ  يف إطػػار حقػػوؿ الملػػـو 1965األسػػ ة الػػيت هأستػػت عػػاـ 

االجعِاعيػػػة ااإلنتػػػانية، رأقامػػػت أريػػػيها لاصػػػا بػػػالواث الشػػػم  الهلتػػػطيين، لتعػػػو  علػػػى ؼتعلػػػ  جوانػػػب الػػػواث، األغنيػػػة 

أكػرب قػدر ؽتكػ   ااضتكادة الشمبية، ااضتزارة، االطب الشم ، ااظتوسيقى الشمبية، ااألمثاؿ الشمبية، كِػا قامػت  ِػع الشمبية،

                                                           

(. دراسػػػػػات يف اعتودػػػػػة االػػػػػواث االثقارػػػػػة. راـ اهلل: مػػػػػواط  اظتؤستػػػػػة الهلتػػػػػطينية لدراسػػػػػة الدنتق اطيػػػػػة، 2011. )يػػػػػ د كناعنػػػػػة،  247
 .161ص

248
 Masriyyeh, Norma. (N.D). Heritage for Development:Challenging the Comfort Zone. (Electronic 

version). 
249

 .10مصدر سبق ذك ه، صكناعنة،  
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مػػ  األزدػػاء الشػػمبية اضػػِوا إىل اظتع ػػ . اقػػد نشػػط باإلضػػارة إىل د.كناعنػػة غتِوعػػة مػػ  البػػاحثني الػػذد  سػػاقتوا  تػػاقتات 

اطتػػاص بػالواث الشػم  الهلتػػطيين امػنوم اليػػد ربيػع، اعِػػ   األريػي علػى ىػػذا  جػادة يف حقػل الدراسػػات الواثيػة الػػيت همعِػد

زتػداف، اػتِػػد علػػي أزتػػد، اعبػػد المزدػػز أبػو ىػػدبا، انبيػػل علقػػم، اغػػ ىم. امػػ  ىػذه الدراسػػات الػػيت أثػػ ت اظتكعبػػة الهلتػػطينية 

ية يف رتيػػػع إؿتػػػاء رلتػػػطني، مػػػع ، الػػػيت ايػػػعِلت علػػػى اصػػػ  للِبلبػػػ  الشػػػمب250هػػػأ  دراسػػػة "اظتبلبػػػ  الشػػػمبية الهلتػػػطينية"

هوضػػػيح للعػػػػ ات االعػػػأث ات الػػػيت طػػػ أت علػػػى اظتبلبػػػ  الشػػػمبية الهلتػػػطينية مػػػ  لػػػبلؿ دراسػػػة العهاعػػػل اظتعبػػػادؿ بػػػني الثقارػػػة 

 الهلتطينية االثقارات احمليطة بهلتطني على م  المصور. 

ر للِبلبػػػ  الشػػػمبية الػػػيت سػػػادت يف رلتػػػطني زمػػػ  إف مبلبتػػػنا الشػػػمبية اليػػػـو بشػػػكلوا اههصػػػيلوا اهزدينوػػػا ىػػػي امعػػػداد معطػػػو "

 251الكنمانيني"

قػػدـ اصػػها إثنوغ اريػػا لثقارػػة  252ايف دراسػػة ألػػ ى قػػاـ هبػػا د. كناعنػػة بمنػػواف "أفتػػاط العػػػ  يف أنػػواع الطمػػاـ يف ق دػػة رلتػػطينية"

االقعصػػاددة  -احي اضتيػػاة الشػػمبيةالطمػاـ الشػػم  يف ق دػػة ع بيػة يف اصتليػػل، ألقػػى الضػوء مػػ  لبلعتػػا علػػى العػػ  الػػذ  طػػ أ يف نػو 

 دالل حداد إس ائيل. 1948ضتياة هلك الق دة اليت عايت منذ  -ااالجعِاعية، االثقارية

اىناؾ غتِوعة أل ى م  الدراسات الواثية اليت قاـ هبا كناعنة، درس م  لبلعتا أفتاط العػ  االجعِاعي الذ  ط أ علػى بمػن 

الثقارػة األطهػاؿ االعػػ  االجعِػاعي"، ا" "ألمػاب دراسػةدالػل إسػ ائيل، مثػل  1948نة ايت منػذ سػالق ى الهلتطينية اليت ع

اقوانني الطوية يف ق دػة رلتػطينية"، كِػا اسػعخدـ كناعنػة بمػن أنػواع الػواث الشػم  األلػ ى يف ههتػ  العػػ ات الطارئػة علػى 

النكعػػة ة الهلتػػطينية يف حػػ ب اطتلػػيج"، ا""النكعػػ الظػػ اؼ االجعِاعيػػة االتياسػػية ااالقعصػػاددة للِجعِػػع الهلتػػطيين، كدراسػػة

                                                           

250
 بلب  الشمبية الهلتطينية. الب ة: رتمية إنماش األس ة.اظت (.1982) كناعنة، ي د .   

اسات اأحباث. الواث الهلتطيين بني الطِ  ااإلحياء غتِوعة در  ".ماذا دمين االىعِاـ بالواث الشم ي. "1986اليد. ربيع،  251
  .75صالطيبة: م كز إحياء الواث الم ت، 

252
 .207ااعتودة، ص كناعنة، دراسات يف الثقارة االواث 



130 
 

االقصػػة اظتضػػ كة يف االنعهاضػػة"، ا" النكعػػة التياسػػية الهلتػػطينية حػػوؿ اظتتػػ ة التػػلِية"، اغ ىػػا مػػ  الدراسػػات ضػػِ  ىػػذا 

 اإلطار.

ر ههتػػػ  الػػػواث امػػػ  لػػػبلؿ المػػػ ض التػػػ دع لػػػبمن النِػػػاذج الػػػيت هناالػػػت العػػػػ ات االجعِاعيػػػة االثقاريػػػة ااالقعصػػػاددة يف إطػػػا

الهلتػػطيين، رإهػػا هؤكػػد علػػى من ػػى آلػػ  ه كػػز ريػػو عِػػل اظتػػؤرلني الهلتػػطينيني ضػػِ  اصتوػػود اظتبذالػػة حاليػػا، اسػػعخدموا ريػػو 

الػػػواث  ضػػػامينو اظتخعلهػػػة كأريػػػيهات هثبػػػت ملكيػػػعوم ألرضػػػوم، احتهػػػظ ىػػػودعوم مػػػ  االسػػػعبلب، اهبػػػني موقػػػ  الهلتػػػطينيني 

، كِا اهتوم يف ههتػ  أحػداث هارمتيػة اسػد ثػػ ات مػ  يػأها أف هنػعج مم رػة هارمتيػة صػادرة اههاعلوم مع األحداث اظتماص ة

مػػ  أرػػواه النػػاس البتػػطاء ااظتوِشػػني بميػػدا عػػ  هػػأث ات التػػلطة االنخبػػة الػػيت قػػد هػػدرموا أىػػداروا اغاداهتػػا لبلرعمػػاؿ االعشػػودو 

 ربيع حوؿ أقتية الواث الشم :االعبلعب يف الكعابة العارمتية، اىذا ما عربت عنو دراسة اليد 

"م  الناحية العارمتية رإف اظتؤرلني دمعِداف كث ا على الواث الشم  لتد الثػ ات الكث ة يف أحبػاثوم العارمتيػة حيػث هتػعخدـ 

اعد العػاردخ مواد الواث الشم  يف إعادة البناء العارمتي الذ  دقـو على إكِاؿ اظتم رة العارمتيػة اهوسػيموا اهمِيقوػا، حيػث دتػ

 253الشم  يف ههت  أحداث هارمتية ىامة كدراسة الت  الشمبية".

روػػػم الثقارػػػة االبنػػػاء االجعِػػػاعي للشػػػموب داف ال جػػػوع إىل الػػػواث  اأحيانػػػمػػػ  غػػػ  اظتِكػػػ   أفذاهتػػػا، رأى ربيػػػع الدراسػػػة  ايف

لثقػايف جملعِػع مػا ىػي اظتقدمػة الػيت ال غػمل عنوػا "دراسة الواث الشم  للعػاردخ ا، رػالشم  كِصدر ال غمل عنو يف دراسة العاردخ

كِا أف دراسة الػواث الشػم  هقػـو بع ليػل بمػن عِليػات   ،يمب م  الشموب أل يف روم الثقارة اضتالية االبناء االجعِاعي 

 254العػ  الثقايف م  حيث عواملوا اس ععوا ااجتاىاهتا انعائجوا".

                                                           

253
 .77صمصدر سبق ذك ه،  ،اليد ربيع  

254
 .78صاظتصدر التابق،  
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 خالصاتالنتائج واالست
 

يف مهوػػـو األريػػي  مػػ  مصػػدر للِم رػػة إىل "مكػػاف" إلنعػػاج مم رػػة هعػػيح إنعػػاج  الع ػػوؿإيػػكالية ىػػذا الب ػػث حػػوؿ  دت ػػورت
يف ظػل  يقػةاضتق إىلالوصػوؿ  عػ العارمتية  الكعابة دميقأا أددالوجية ػتددة، ؽتا  سياسيةهارمتية من ازة لع قيق أىداؼ  داتراا

هنشػػأ بواعػػث الب ػػث يف عنػػ  األريػػي  حتددػػدا لػػدى البػػاحثني اظتمنيػػني بدراسػػات االسػػعمِار المنػػ  اظتػػػ اس يف األريػػي . ا 
علػػػى إدراؾ  سػػػعمِاردةاآثػػػاره علػػػى الشػػػموب اظتتػػػعمِ ة يف منػػػاطق ؼتعلهػػػة حػػػوؿ المػػػامل، حيػػػث دللػػػت المددػػػد مػػػ  العجػػػارب اال

ك ل  دعأهى إال باسػعوداؼ رتلػة األداات اظتم ريػة االسعمِار، اذل رمل يفاظتتعمِ  ألقتية هقدل س ددة هارمتية هبمث اظتش اعية 
األريػػػي  احمللػػػي ألصػػػ اب األرض، علػػػى  طوادػػػااىػػػي كامنػػػة يف  ،هػػػاردخ مػػػا، أا بػػػاألح ى م ادػػػة هارمتيػػػة مػػػا إلنشػػػاء البلزمػػػة

مصػػػػػ  أريػػػػػي   دبػػػػػداالػػػػػعبلؼ أيػػػػػكالو امضػػػػػامينو. اىػػػػػو مػػػػػا دبػػػػػدا بشػػػػػكل جلػػػػػي يف العج بػػػػػة االسػػػػػعمِاردة يف رلتػػػػػطني. ا 
 انطبلقػايف مهوػـو األريػي   الع ػوؿيني، االذ  هباد  بني النوب ااإلهبلؼ االشعات، غتاال قودا اصارلا للب ػث يف الهلتطين

اثقاريػػػا( ضػػػد األريػػػي  الهلتػػػطيين يف سػػػياؽ  ماددػػػاالمنهيػػػة ) الصػػػويونية اظتِارسػػػاتمػػػ  ركيػػػزهني أساسػػػيعني: أ. الكشػػػ  عػػػ  
الهلتػطينية الػيت انطلقػت  اصتوػود ادراسػةى حتػاب العػاردخ الهلتػطيين. ب. العبلؽ م ادة هارمتيػة قدنتػة إلسػ ائيل اصتددػدة علػ

أريػػػي   بنػػػاء عِليػػػةسػػػياؽ  يف ،اظتم رػػػة نعػػػاجمكانػػػا إل باععبػػػارهاصتددػػػد لؤلريػػػي  القػػػائم  الهومبػػػ مدروعػػػةيف المقػػػدد  اظتاضػػػيني 
 " نعػائج  جػاءتإىل ذلػك، رقػد  ناداااسػع". الدالػةيعات األريػيهات اضػياعوا كِػا دعجػااز غيػاب " دعجااز"مضاد" أا "مقاـا

 :آلهيةالدراسة لعوضح اضتقائق ا

 

هظو  نعائج دراسة أريػيهات رلتػطني العارمتيػة يف الهصػل الثػا  مػ  ىػذا الب ػث أف الهلتػطينييني رقػداا جػزءا كبػ ا مػ  إرثوػم 
ه كيػػػا، ابمضػػػو يف أم دكػػػا،  اظتكعػػػوب؛ ربمضػػػو بأدػػػد  الصػػػوادنة، ابمضػػػو يف الػػػداؿ الم بيػػػة، ابمضػػػو يف األريػػػي  المثِػػػا  يف

اب دطانيػػػا، امنػػػاطق ألػػػ ى معه قػػػة مػػػ  المػػػامل، امػػػا هبقػػػى بػػػني أدػػػد  الهلتػػػطينيني مبمثػػػ  لػػػدى غتِوعػػػة مػػػ  اظتؤستػػػات ذات 
االنعِػػػاءات التياسػػػية ااألددالوجيػػػة اظتخعلهػػػة، ابػػػالنظ  إىل عنػػػ  األريػػػي  أاضػػػ ت الدراسػػػة كيػػػ  نتكػػػ  أف ختضػػػع ىػػػذه 

رييهييني العابمني لعلك اظتؤستات، اكي  نتكػ  أف هكػوف ع ضػة السػعخداموا يف سػياقات ؼتعلهػة األرييهات إىل إج اءات األ
 هبما لعوجوات اظتؤرلني، ؽتا دؤد  إىل إنعاج راادات هارمتية معمددة حتِل اجوات نظ  ؼتعلهة.

ين كِؤستػػة رشتيػػة يف يف نهػػ  الوقػػت أظوػػ ت نعػػائج دراسػػة الهصػػل الثالػػث اظتعملػػق بػػدار مؤستػػة األريػػي  الػػوطين الهلتػػطي
جتِيع األرييهات الهلتطينية ادراسعوا أف اظتؤستػة إمػا أهػا غػ  ممنيػة أا غػ  قػادرة علػى القيػاـ باظتوِػات اظتطلوبػة منوػا كػدار 



133 
 

أريػػي  اطنيػػة، رقػػد أظوػػ ت الدراسػػة اظتيدانيػػة الػػيت قامػػت هبػػا الباحثػػة للِؤستػػة أهػػا مل همِػػل ضتػػد اآلف علػػى رتػػع األريػػيهات 
للِؤستات االوزارات العابمة للتلطة الوطنية الهلتطينية، امل همِل علػى هقػدل مطالبػات السػوداد أريػيهات رلتػطني  اإلداردة

العارمتيػػػة اظتشػػػععة يف داؿ ؼتعلهػػػة يف المػػػامل علػػػى الػػػ غم مػػػ  عضػػػودعوا يف اجمللػػػ  الػػػداي لؤلريػػػي ، االهػػػ ع اإلقليِػػػي المػػػ ت ) 
لة يف منظِة الوبية االملػـو االثقارػة) اليونتػكو(، كػذلك روػي ليتػت ممنيػة  ِػع أرابيكا(، احصوؿ رلتطني على عضودة كام

األريػػيهات مػػ  اظتؤستػػات اظتخعلهػػة دالػػل رلتػػطني أا إهاحعوػػا إلكوانيػػا لعيتػػ  اصػػوؿ البػػاحثني إليوػػا، امػػا دعػػور  لػػددوا مػػ  
ى، اغػ  معػاح للبػاحثني بػدارع اضتهػاظ علػى األرييهات ىو عدد ػتداد بالقياس ظتا ىػو موجػود يف اظتؤستػات األريػيهية األلػ  

الدالػػة، كِػػا أظوػػ ت الدراسػػة عػػدـ اجػػود بػػاحثني أا معخصصػػني للقيػػاـ بدراسػػات علػػى األريػػيهات. امػػ  ناحيػػة ألػػ ى   أمػػ  
هقـو اظتؤستة بدار مميق لمِل اظتؤستات اطتاصة كجاممة ب زدت اليت هقـو بمِلية جتِيع لؤلرييهات م  اظتؤستػات ااألرػ اد 

 إهاحعوا إلكوانيا بدعوى أف يف ىذا همدس على صبلحيات مؤستة األريي  الوطين.ا 

مقابل ىذا الواقع األرييهي لدى الهلتطينيني الذ  دبني ضخامة اظتشكلة اصموبة اظتوِػة الػيت دواجووػا أاللػك اضت دصػوف علػى 
لب ػػث ااقمػػا أريػػيهيا مػػػاد ا عنػػد الطػػ ؼ متػػعقبل رلتػػطني االهلتػػطينيني أظوػػ ت نعػػائج الدراسػػة يف الهصػػل ال ابػػع مػػ  ىػػذا ا

اآللػػػ  اظتتػػػعمِ  الصػػػويو ، مػػػ  حيػػػث االىعِػػػاـ بإنشػػػاء دار أريػػػي  اطنيػػػة مػػػع بدادػػػة هشػػػكيل "الدالػػػة"، ااالسػػػعيبلء علػػػى 
أرييهات الهلتطينيني اكعبوم اؼتطوطاهتم، اهوظيهوا يف لدمػة غاداهػو اأىدارػو التياسػية االمتػك دة ااألددالوجيػة. رقػد بينػت 

راسػػػة أف عِليػػػة االسػػػعيبلء علػػػى إرث الهلتػػػطينيني اظتكعػػػوب كانػػػت عِليػػػة ؼتططػػػة اؽتنوجػػػة قامػػػت علػػػى حتقيقوػػػا اظتؤستػػػة الد
المتػػػك دة، اجنػػػػدت عتػػػػا مؤستػػػػات ألػػػػ ى يف الدالػػػػة، كِػػػػا درمػػػػت بالبػػػػاحثني ااظتػػػػؤرلني إلجػػػػ اء الدراسػػػػات ااألحبػػػػاث علػػػػى 

ا علػػى اظتملومػػات الػػواردة يف هلػػك األريػػيهات. كِػػا أظوػػ ت األريػػيهات، رصػػدر المددػػد مػػ  الكعػػب الػػيت اععِػػدت يف حتليلوػػ
الدراسػػة الط دقػػة الػػيت اسػػعهاد منوػػا الصػػوادنة يف عنػػ  األريػػي ، االػػيت مكنػػعوم مػػ  هشػػكيل مم رػػة عػػ  رلتػػطني االهلتػػطينيني 

ني اصتولػة الػذد  حتولػوا اسعطاعوا م  لبلعتا ػتاربة الهلتطينيني ،اهشودو صورهتم أماـ المامل، ااصهوم بأهم رتاعػة مػ  اظتعخلهػ
 ريِا بمد إىل ي د د  اقعلة. 

اجػػد الهلتػػطينيوف أنهتػػوم أمػػاـ حتػػددات كبػػ ة هتػػدد ىػػودعوم ااجػػودىم؛ رشػػعات أريػػيهاهتم اضػػياعوا مػػ  جوػػة، اغيػػاب دار 
ة اطتاصػة مػ  الدالة اليت دهوض أف هقـو حبِادػة حقػوؽ الهلتػطينيني ااضتهػاظ علػى مػوراثوم الثقػايف اهشػكيل سػ ددعوم العارمتيػ

جوة ثانية، ااعتيِنة االسعمِاردة اليت اظهت رتيع أدااهتا اسياساهتا إللضػاع الهلتػطينيني اإقصػائوم مػ  الػذاك ة االعػاردخ مػ  
جوة ثالثة، ىنا قدـ الهصل اطتام  م  ىذا الب ث ضتظة اظتواجوة بػني الهلتػطينيني اىػذا الواقػع الػذ  دعطلػب مػنوم اسػعنهار  

مقومػات ااسػائل طتػوض صػ اع البقػاء اػتنػة إثبػات الوجػود، رب ػث ىػذا الهصػل يف متػاعي الهلتػطينيني كل مػا نتعلكػوف مػ  
ااصتوػػود الػػيت دبػػذعتا غتِوعػػة مػػ  اظتؤستػػات االبػػاحثني اعلِػػاء االجعِػػاع لعػػأط  اظتاضػػي الهلتػػطيين اهشػػكيل أريػػي  مضػػاد 
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ة، اراادػػات يػػهودة، اصػػور روهوغ اريػػة، اكػػل مػػا دعصػػل د هكػػز علػػى جتِيػػع مػػا هبقػػى لػػدى الهلتػػطينيني مػػ  اثػػائق، اأاراؽ عائليػػ
 حبياة الناس اليومية، ابمد هتليط الضوء على بمن ىذه اصتوود هوصلت الباحثة إىل غتِوعة م  االسعنعاجات:

سػػارت اصتوػػود الهلتػػطينية لعشػػكيل أريػػي  مضػػاد يف متػػارد : اظتتػػار األاؿ دعضػػِ  عِػػل اظتؤستػػات علػػى رتػػع األريػػيهات 
لهلتػطينيني متػعخدمة النػاس المػاددني امػا دنػعج عػػنوم" كأريػي  أساسػي للتػ د العػارمتي"، ربػدأت هظوػ  أريػػيهات اطتاصػة با

للِػػ ة األاىل يف هػػػاردخ الهلتػػػطينيني كأريػػي  رااؽ للِبػػػا  العارمتيػػػة، الػػذ  دعضػػػِ  هوثيقػػػا للِبػػا  العارمتيػػػة يف رلتػػػطني منػػػذ 
، كِا رتمت مؤستة إنماش األس ة أرييها لاصا للِبلب  الشػمبية يف رتيػع 1967 الهوة المثِانية يف زتيع اظتدف احملعلة لماـ

مػػدف رلتػػطني، ايف غتػػاؿ ال اادػػة الشػػهودة مت رتػػع آالؼ األريػػيهات يف مؤستػػات عددػػدة يف رلتػػطني، اكػػذلك اىػػعم الػػبمن 
د  االتياسػي االثقػايف للهلتػطينيني بإنشاء أريػيهات للصػور الهوهوغ اريػة الػيت هبػني الع ػوالت يف العػاردخ االجعِػاعي ااالقعصػا

اهضػػػػِنت ىػػػػذه األريػػػػيهات صػػػػورا نػػػػادرة مت رتموػػػػا مػػػػ  مصػػػػادر ؼتعلهػػػػة، باإلضػػػػارة إىل أريػػػػيهات هعضػػػػِ  اظتػػػػوراث الثقػػػػايف 
 للهلتطينيني اطتاص  ِع القصص الشمبية ااألمثاؿ، االشم ، االنكت، اغ ىا .

 د  ااألكادنتيني اعلِػاء االجعِػاع الػذد  قػاموا بػإج اء دراسػات اأحبػاث أما اظتتار الثا  روو دعضِ  جوودا جملِوعة م  اظتهك
على ما مت رتمو م  ىػذه األريػيهات، هوثػق للعػاردخ االجعِػاعي ااالقعصػاد  للهلػات اظتوِشػة مػ  الهبلحػني االمِػاؿ االعجػار 

ثيقػة العارمتيػة باالضػارة إىل اظتصػادر اغ ىم ، اسعخدـ البمن  يف دراساهتم منوج النقد العػارمتي الػذ  دمعِػد علػى متػاءلة الو 
العارمتية األل ى كدراسة عادؿ مناع، ابشارة دامػا  الػيت أيػار إليوِػا الهصػل اطتػام  مػ  ىػذا الب ػث، بينِػا اععِػد الػبمن 
ا اآلل  على األرييهات الػيت مت رتموػا يف اآلانػة األلػ ة كدراسػات يػ د  كناعنػة، عػادؿ لتػح، اعصػاـ نصػار الػيت أيػار إليوػ

 أدضا الهصل اطتام .

ىػػػػذه اصتوػػػػود الػػػػيت مت هنااعتػػػػا ااإليػػػػارة إليوػػػػا همكػػػػ  بدادػػػػة جددػػػػدة اجددػػػػة ىػػػػي يف غادػػػػة األقتيػػػػة بالنتػػػػبة ظتتػػػػعقبل رلتػػػػطني 
االهلتػػطينيني، إذ أهػػا هوضػػح أف عِليػػة إعػػادة كعابػػة هػػاردخ رلتػػطني  نظػػور جددػػد دعجػػااز عنػػ  األريػػي  ىػػي عِليػػة ؽتكنػػة 

اظتصػػادر، رالنعػػػائج الػػيت للػػص إليوػػا ىػػذا الب ػػث امػػػا هضػػِنو مػػ  قػػوائم األريػػيهات اظتوجػػػودة يف  رغػػم صػػموبة اظتوِػػة انقػػص
اظتؤستات الهلتطينية، ابني أدد  الهلتطينيني، باإلضارة إىل األرييهات الػيت دػعم رتموػا يف المقػدد  األلػ د ، هشػ  إىل أنػو 

لتػػػػػطيين بصػػػػػياغة جددػػػػػدة، اإنعػػػػػاج مم رػػػػػة عػػػػػ  رلتػػػػػطني باإلمكػػػػػاف جػػػػػرب الػػػػػنقص يف األريػػػػػيهات اإعػػػػػادة هػػػػػأط  اظتاضػػػػػي اله
االهلتػػػطينيني هقلػػػب ال اادػػػة الصػػػويونية، اهنعػػػزع اعػػػواؼ المػػػامل بشػػػ عية اضتػػػق الهلتػػػطيين. اىنػػػا دكِػػػ  التػػػؤاؿ الصػػػمب الػػػذ  

ة بينِػا دتكػ  هتمى ىذه األط احة إلثػارة اصتػدؿ حولػو: ظتػاذا مل دػعِك  الهلتػطينيوف مػ  إحػ از هقػدـ يف كعابػة راادػعوم العارمتيػ
 اآلل  الصويو  م  إدصاؿ راادعو إىل المامل عرب إحداث قطيمة مم رية أنعجت مم رة جدددة لدمت غاداهتم اهوجواهتم.
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إف األزمػػة اضتقيقيػػة كِػػا ه اىػػا الباحثػػة ال هكِػػ  يف نقػػص اظتصػػادر، اإفتػػا هكِػػ  يف نقػػص البػػاحثني ااظتػػؤرلني الػػذد  "كتملػػوف 
،  مػػػػمل أف دعِلػػػػك الهلتػػػػطينيوف األداات الػػػػيت دتكػػػػنوم مػػػػ  إحكػػػػاـ سػػػػيط هتم علػػػػى أريػػػػيهوم، األريػػػػي  قػػػػادرا علػػػػى البػػػػوح"

ااالسػػػعهادة مػػػ  عنػػػ  األريػػػي  لعوسػػػيع مصػػػادرىم ااسػػػائلوم الب ثيػػػة لعِكػػػنوم مػػػ  بنػػػاء سػػػ ددعوم العارمتيػػػة رغػػػم الػػػنقص يف 
بمػن اظتػؤرلني باالععِػاد علػى مصػادر  األرييهات العارمتية. اقد بينت دراسة الهصل اطتػام  مػ  ىػذا الب ػث كيػ  اسػعطاع

جدددة م  إنعاج مم رة جدددة حوؿ قضادا ؼتعلهة بال غم م  نقص األرييهات حوعتا، مثػاؿ علػى ذلػك رقػد اسػعوىل الصػوادنة 
على غتِوعػات مػ  األريػيهات اطتاصػة بػاألحزاب التياسػية اح كػات اظتقاامػة الهلتػطينية يف ثبلثينػات القػ ف المشػ د ، اصػور 

قػػادة الثػػورة الهلتػػطينية إال أف غيػػاب ىػػذه األريػػيهات مل نتنػػع مػػ  إنعػػاج مم رػػة حػػوؿ هلػػك األحػػزاب ااضت كػػات، حيػػث لػػبمن 
دتكنػوا مػ   255دراسػة -كِا أارد ىذا الهصػل-أج ى فت  س حاف امصطهى كبوا باالععِاد على ال اادة الشهودة ابمن الوثائق

ابمػن الصػػور الشخصػػية عتػػم،  1939  -1936ني الػذد  يػػاركوا يف ثػػورة لبلعتػا هقػػدل سػػجل بأشتػاء القػػادة االثػػوار ااظتعطػػوع
 كِا قدموا ق اءة نقددة للثورة الهلتطينية. 

ايف ىػػذا هأكيػػد علػػى أقتيػػة اصتوػػود الهلتػػطينية اظتبذالػػة يف ىػػذا اإلطػػار مػػ  حيػػث طبيمعوػػا ايػػكلوا، الكنوػػا غػػ  كاريػػة إلحػػ از 
تػػػطني. حيػػػث دتػػػعلـز بػػػذؿ اظتزدػػػد مػػػ  اصتوػػػد يف إنشػػػاء اهطػػػود  اظتؤستػػػات هقػػػدـ  ملِػػػوس يف الط دػػػق إلعػػػادة كعابػػػة هػػػاردخ رل

الب ثيػػة اظتعخصصػػة، اهػػػدردب البػػاحثني، ااألريػػػيهيني علػػى هػػػج ركػػ   جددػػػد متػػعند علػػػى القاعػػدة اظتم ريػػػة اصتددػػدة يف روػػػم 
نيػػات حهػػظ األريػػيهات األريػػي  الػػيت هنااعتػػا ىػػذا الب ػػث، اكػػذلك هػػدردب المػػاملني يف غتػػاؿ هكنولوجيػػا اظتملومػػات علػػى هق

لؤلعداد اعتائلة م  األرييهات، ااسوجاعوا، اهنظيِوا، اإهاحة الوصوؿ إليوػا. ىػذا باإلضػارة إىل ضػ ارة هكػود  طبقػة جددػدة 
مػػػػ  اظتػػػػؤرلني االملِػػػػاء اظتػػػػدربني هػػػػدردبا جيػػػػدا يف غتػػػػاؿ العػػػػأردخ االجعِػػػػاعي، ااألنث ابولوجيػػػػا، االمِػػػػارة، االهلكلػػػػور، االهػػػػ . 

الضػػ ارات زستػا اعِقػا بػػالنظ  إىل هزادػد االععِػاد علػػى األحبػاث ااظتؤستػات الب ثيػػة اهكنولوجيػا اظتملومػػات يف  اهكعتػب ىػذه
 إنعاج اظتم رة اىذا ما أظتح إليو بشارة داما  يف قولو:

ة انقلوػا، كِػا أف " إف أساهذة اصتاممات االكعب دهقداف مكانعوم اظتعِيزة باععبارىم اظتصادر ااأليػكاؿ ال ئيتػية إلنعػاج اظتم رػ
طػواقم األحبػػاث اطتاصػة ااالنونػػت دنارتػػاف اصتاممػة ااظتكعبػػة بشػػأف قلػب اصتِوػػور الػواعي اعقلػػو، اىػػذا صػ يح بشػػكل لػػاص 
عندما دعملق األم  بالكعابات العارمتية ع  رلتطني، الػو كػاف بتػبب كػوف اظتػؤرلني اظتونيػني  ػ  رػيوم المددػد مػ  االسػ ائيليني 

يف الوقػػائع ااألحػػداث ال ئيتػػية الػػيت هعهػػق رتيموػػا مػػع التػػ ددة العارمتيػػة الهلتػػطينية إىل حػػد كبػػ . إف اظتمػػارؾ مػػا عػػاداا كتػػادلوف 
بشأف كيهية هأط  اظتاضي ااظته دات الع ليلية اليت كتب اسعخداموا اما ىي اظتصادر اليت همعرب موثوقا هبا إفتػا دػعم اطتػوض ريوػا 

                                                           

255
 كبوااس حاف، سجل الثوار ااظتعطوعني، مصدر سابق.  
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ملومػػػػات اظتكثهػػػػة يف عصػػػػ  اظتملومػػػػات هػػػػؤد  اعلػػػػى ؿتػػػػو معزادػػػػد دارا ػتوردػػػػا يف ىػػػػذا يف مكػػػػاف آل ،كِػػػػا أف آليػػػػة م اقبػػػػة اظت
 256اجملاؿ."

اكػػي لتقػػق الهلتػػطينيوف إؾتػػازات رمليػػة يف ىػػذا اجملػػاؿ ال بػػد للتػػلطة الوطنيػػة الهلتػػطينية أف همػػدؿ مػػ  سياسػػاهتا، ادتػػؤل الهػػ اغ 
 يف اضتهاظ على موراثوم ابناء س ددعوم العارمتية. اظتوجود الذ  لتدثو غياب دارىا كتلطة داعِة ضتقوؽ الهلتطينيني

البلصػة القػػوؿ: إف كػػاف مصػػنهو الوثػػائق اإلسػػ ائيلية ااظتؤرلػػوف اإلسػػ ائيليني يف أغلػػبوم مػػ  اظتتعشػػ قني المػػاملني يف اظتؤستػػات 
ة، أا هػػابمني أل  انعِػػاء الصػػويونية اظتخعلهػػة، أا مػػ  اصتوػػاز االسػػعخبارا ، أا مػػ  الوكالػػة اليووددػػة، أا مػػ  األحػػزاب الصػػويوني

سياسي آل ، رإف م  ااجب األرييهي ااظتؤرخ الهلتطيين أف دعخلى ع  العزامو اظتؤستا  ادارمػو الػذا  إلؾتػاز أحبػاث علِيػة 
رصػػػينة دكػػػوف مػػػ  يػػػأها أف هكشػػػ  عػػػ  القطيمػػػة اظتم ريػػػة الػػػيت أحػػػدثعوا اعتيِنػػػة االسػػػعمِاردة، اأف هميػػػد اصػػػ  الهلتػػػطينيني  

لعػػاردخ، بػػال غم مػػ  قناعػػة الباحثػػة " أف اظتػػؤرلني ال دنهصػػلوف عػػ  غادػػاهتم"، إال أف اهبػػاع مػػنوج النقػػد العػػارمتي، كهػػاعلني يف ا
 امتاءلة الوثيقة العارمتية، االب ث ع  اضتقيقة، كتب أف دكوف اعتدؼ األشتى أل  باحث أا مؤرخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. " احملػػػذاروف مػػػ  التػػ د العػػػارمتي". ػتاضػػػ ة ألقيػػػت يف مػػؤدت  : الكعػػػاب االقضػػػية الهلتػػػطينية. بػػػ ات: (2010)دامػػا ، بشػػػارة.  256
 طينية.مؤستة الدراسات الهلت



137 
 

 المراجع بالعربية
 . ال داض: دار اظت دخ.وثائق تاريخ فلسطين المعاصرمن (. 1987أبو علية، عبد الهعاح حت . )

 . بػداد: دار اضت دة للطباعة.األرشيف تاريخو وأصنافو وإدارتو(. 1979سامل عبود اػتِد ػتجوب مالك. ) االلوسي،

. ت لػػ   اإلمبراطوريــة تــرد بالكتابــة آداب مــا بعــد االســتعمار: النظريــة والتطبيــق(. 2005أيػػك ارت، بيػػل اآلػػ اف. ) 
ِساف: أزمنة للنش  االعوزدع  دامة. ع

 .20، المدد مجلة حق العودة(. "النكبة يف العاردخ الشهو ". 2006آالف، ددانا. )

 .الهلتطينية الدراسات مؤستة  ب ات: .فلسطين في العرقي التطهير  .(2007) ).إدبلف بابو،

  قاف للواث اإلسبلمي.. لندف: مؤستة الهلواء القدس الشريف(.  2007البخيت، ػتِد عدناف. )

ـــة الفلســـطينية(. 2005دتػػػار ، سػػػليم. ) . راـ اهلل: مػػػواط  اظتؤستػػػة الجبـــل ضـــد البحـــر دراســـات فـــي إشـــكاليات الحداث
 .الهلتطينية لدراسة الدنتق اطية

 .. راـ اهلل: م كز اظتمِار الشم  رااؽرام اهلل عمارة وتاريخ  .(2002) .اصتمبة، نظِي

ـــاريخ االجتمـــاعي المعاصـــر "سػػػجل رااؽ للِبػػػا  العارمتيػػػة".  (. 2009اصتمبػػػة، نظِػػػي. ) ـــة دراســـات فـــي الت أوراق عائلي
 .زك دا ػتِد اآل اف )حت د (. القدس: مؤستة الدراسات اظتقدسية.لفلسطين

 .. القدس5948-5958 المجموعة األولى -خزانة الوثائق الفلسطينية(. 1981رتمية الدراسات الم بية. )

. مـن القـرن السـابع حتـى القـرن الحـادي والعشـرين المـيالدي -موسوعة أعـالم فلسـطين(. 2000) زتادة، ػتِد عِ . 
 دمشق: دار الوثائق.

دراسـات فـي تـاريخ (. الت  الذاهية ااظتػذك ات كِصػادر للعػاردخ االجعِػاعي: قضػادا نظ دػة امنوجيػة. 2003زتارنة، اليد. )
 .راسات. عِاف: م كز األردف اصتددد للداألردن االجتماعي

 .عكا: دار األسوار .5948-5957القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين  (.1984اضتوت، بياف نودون. )

مؤستػة   :. بػ ات1ط .5948-5876للشـع  الفلسـطيني  الشتات: التـاريخ المصـور قبل .(1987) .اطتالد ، اليد
 .الدراسات الهلتطينية



138 
 

 .. ب ات: مؤستة الدراسات الهلتطينية1ة حتين زدنة. ط. ه رتكي ال ننسى(. 1997اطتالد ، اليد. )

. مدينـــة الحجـــاج واألعيـــان والمحاشـــي دراســـات فـــي تـــاريخ القـــدس االجتمـــاعي والثقـــافي(. 2005اطتالػػػد ، ريػػػيد. )
 .القدس: مؤستة الدراسات اظتقدسية

 .. ب ات: دار الطليمة(. بالدنا فلسطين1965الدباغ، مصطهى. )

. الػػدار البيضػػاء: اظت كػػز ذاكــرة الم لــوبين: الهزيمــة والصــهيونية فــي الخطــاب الثقــافي الفلســطيني (.2002دراج، ريصػػل. )
 .الثقايف الم ت

 .31-5: 6، ع. آفاق فلسطينية ."ااالنعدابية المثِانية لهلتطني العأردخ اإعادة العأردخ " (.1991بشارة. ) داما ،

. 1ت حتػػين زدنػػػة. ط .5911-5711أىـــالي جبــل نـــابلس إعــادة اكتشـــاف فلســطين،  (. 1998دامػػا ، بشػػارة. )
 .مؤستة الدراسات الهلتطينية :ب ات

أوراق عائليــــة دراســــات فــــي التــــاريخ (. "أريػػػػهة رلتػػػػطني االهلتػػػػطينيني: إرث إحتػػػػاف النِػػػػ ". 2008دامػػػػا ، بشػػػػارة. )
 .تة الدراسات اظتقدسية. زك دا ػتِد اآل اف )حت د (.الطبمة األاىل. القدس: مؤساالجتماعي المعاصر لفلسطين

. محاضــرة ألقيــت فــي مــؤتمر الكتــاب والقضــية الفلســطينية(. " احملػػذاروف مػػ  التػػ د العػػارمتي". 2010دامػػا ، بشػػارة. )
 .ب ات: مؤستة الدراسات الهلتطينية

 .م كز دارا لؤلحباث ادار اله  الم ت  دارا: .يافا عطر مدينة  .(1991) ) .دداب، امعياز

التراث الفلسـطيني بـين الطمـس واإلحيـاء مجموعـة دراسـات . "ماذا دمين االىعِاـ بالواث الشػم ي". 1986 ربيع، اليد.
 . الطيبة: م كز إحياء الواث الم ت.وأبحاث

من يصنع التاريخ: التاريخ الشـفوي لالنتفاضـة دليـل العأردخ الشهو  االقضية الهلتطينية". " (. 1994ردك ، هوماس.  )
 ..س د  حليلة اجواد الشودخ )حت د (. القدس: مؤستة هام  للعمليم اجملعِميباحثين والطلبةالمعلمين وال

 .. ه رتة جورج زدنا . ب ات: دار الكعاب اصتدددالذاكرة التاريخ النسيان(. 2009ردكور، بوؿ. )

ـــاريخ ، س5939-5936بشـــير إبـــراىيم: القاضـــي والثـــائر فـــي ثـــورة (. 2000سػػػ حاف، فتػػػ  امصػػػطهى كبوػػػا. ) لســـة الت
 .. راـ اهلل )د.ف(الشفوي لفلسطين



139 
 

، سلسـلة التـاريخ 5939-5936الرحيم الحاج محمد: القائد العـام لثـورة (. عبد 2000س حاف، فت  امصطهى كبوا. )
 .. راـ اهلل )د.ف(الشفوي لفلسطين

  قػوع: دار اعتػدى . كهػ5939-5936سجل القـادة والثـوار والمتطـوعين لثـورة (. 2009س حاف، فت  امصطهى كبوا. )
 .للطباعة االنش 

 الدراسػػات غتلػػة (. "أريػػيهات القػػدس اإلسػػبلمية، مصػػادر ظتتػػألة الوقػػ  يف الهػػوة المثِانيػػة". 2005سػػ ار، موسػػى.)

  .16اجمللد  الهلتطينية،

يخ دراسـات فـي التـار   :أوراق عائليـةسجبلت ػتكِة القدس الش عية: إيكاليات منوجيػة". " (. 2008س ار، موسى.  )
 .. زك دا ػتِد اآل اف )حت د (.الطبمة األاىل. القدس: مؤستة الدراسات اظتقدسيةاالجتماعي المعاصر لفلسطين

. مصػػػطهى كبوػػػا ) ػتػػ ر(. حيهػػػا: مػػػدى نحـــو صـــياغة روايـــة تاريخيــة للنكبـــة(. "الػػذاك ة ااعتودػػػة". 2008سػػمد ، أزتػػػد. )
 .59الك مل، ص

 .. ه رتة كِاؿ أبو ددب. الطبمة األاىل. ب ات: دار اآلدابليةالثقافة واإلمبريا(. 1997سميد، إداارد. )

 . دارا: مكعبة دارا اصتدددة.فلسطين العربية بين االنتداب والصهيونية. (1937الته  ، عيتى. )

 الدراسػات مؤستػة  :بػ ات .سػلِاف ارضػا عادػد لالػد رتػة ه .1949-األوائـل  اإلسـرائيليون  .( 1986).هػـو سػيػ ،

 .الهلتطينية

 .81-76 36:ع  ،إس ائيلية قضادا". 1917الماـ  م  هبدأ اإلس ائيلية . "الذاك ة2009. هـو سيػ ،

 اظتؤستػة مواط ،  :راـ اهلل  .الفلسطيني األبحاث لمركز المأساوي المصير قصة الضائعة الذاكرة  .(2005).شتيح يبيب،

 .الدنتق اطية لدراسة الهلتطينية

 مجلـةجددػدي".   هػأردخ إىل حاجػة ىنالػك ىػل الم بيػة، العارمتيػة الكعابػة يف الهلتػطينية ضػيةالق (.2003مػاى . )  الشػ د ،

 41-29 :55.ع ،الفلسطينية الدراسات

(. "اظتتػػػػوحات االعنقيبػػػػات األث دػػػػة يف رلتػػػػطني االػػػػوعي ألبمادىػػػػا منػػػػذ 2011الشػػػػل ، سػػػػويبل سػػػػليِاف ا يػػػػاددة عػػػػدااف. )
 .5،ع المجلة األردنية لآلثار والتاريخظتية األاىل". منعص  الق ف العاسع عش  ح  اضت ب الما

-37 ،عإسـرائيلية قضـايا  ."ارلتػطني للقػدس الصػويو  االسػعِبلؾ دليػل يف الهصػوؿ (. بمػن2009انطػواف.  ) يػل ت،

38. 



140 
 

دراســـات حـــول التطـــور االقتصـــادي  5882-5856تحـــوالت جذريـــة فـــي فلســـطين (. 1990يػػػول ، ألكتػػػندر. )
 .. كه قوع: دار اعتدى للطباعة االنش يواالجتماعي والسياس

 الوطنيػة، روػد اظتلػك مكعبػة غتلػةاألريػي  المثِػا  مصػدران مػ  مصػادر هػاردخ اصتزدػ ة الم بيػة". " (. 1997صػاباف، غتػاف. )

 .76-54 :1ع ،3مج

 ."1985إىل حػػػػػواي عػػػػػاـ  1850(. "الكعابػػػػػة العارمتيػػػػػة يف رلتػػػػػطني مػػػػػ  حػػػػػواي عػػػػػاـ 1990صػػػػػاضتية، ػتِػػػػػد عيتػػػػػى. )
 ، القتم الثا .5، مج.الموسوعة الفلسطينية

 (.ت. عِاف: )د.سجل أراضي ألوية: صفد، نابلس، غزة، وقضاء الرملة(. 1999صاضتية، ػتِد عيتى. )

 .55-56. اعتودة الثقارية للهلتطينيني المودة إىل الزم . الك مل، ع1998صنرب، الياس. 

 .. صيدا اب ات: اظتكعبة المص دةالفردوس المفقودنكبة بيت المقدس و (. 1956-1951المارؼ، عارؼ. )

  . القدس: مكعبة األندل .المفصل في تاريخ القدس(. 1961المارؼ، عارؼ. )

نحــو صــياغة (. "ظتػػاذا ال نتػػعطيع كعابػػة هارمتنػػا اظتماصػػ  مػػ  داف اسػػعخداـ اظتصػػادر الشػػهودة". 2008عبػػد اصتػػواد، صػػاحل. )
 . مصطهى كبوا )ػت ر(. حيها: مدى الك مل.حدياترواية تاريخية للنكبة: إشكاليات وت

 .لندف اصت باا . علي ه رتة .الضياع قبل فلسطين(. 1985ااص . ) عبويي،

ِساف: رتمية عِاؿ اظتطابع العماانيةمعاىد العلم في بيت المقدس(. 1981المتلي، كامل رتيل. )  .. ع

   ة الم بية للدراسات االنش .ب ات : اظتؤست .2. مج.وثائق مقدسية(. 1985المتلي، كامل.)

 االنش . للكعب ال د  رداض :ب ات .اإلنكليزدة كنماف لمنة الثقارية ااإلبادات أم كا ..(2009) من  المك ،

 ه رتػة  ،"قياموػا عنػد إسػ ائيل دالػة هبعوػا الػيت الهلتػطينية اظتكعبػات مصػ  حػوؿ جددػدة ممطيػات .(2009غػي . )  عِيػت،

  37-29 :36.ع ،إس ائيلية داقضا  .عثامنة اجداف

 .5975قانون حماية أسرار ووثائق الدولة األردني لعام 
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