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نكتب عن حياة القرية الفلســـــطينية خالل النصـــــف األول من القرن العشـــــرين؟  كيف
إن غيـــاب الفالحين وغير املنتمين إىل النخبـــة عن التـــاريخ االجتمـــاعي والثقـــايف لهـــذه 
الفترة يتباين مع دورهم البارز الذي تظهره األبحاث املعاصــــرة عن التاريخ الســــياســــي 

 نواح أُخرى من العــامل، ليس أمــام املؤرخين لتلــك احلقبــة. ففي األوضــــــــــــاع املمــاثلــة يف
ســــــــوى الســــــــجالت الرســــــــمية التي يعيدون من خاللها بناء املاضــــــــي، وهذا ما يؤدي إىل 

أمّا يف حالة )1(وجود فجوات خطرة يف فهم أبعاد أهمية الســـــكان الريفيين ومشـــــكالتهم.
يين لســـطينفلســـطين، فقد شـــهدت األعوام العشـــرون املاضـــية ظهور عدة مؤلفات لكتّاب ف

تقدم لنا رؤية عن حياة القرية يف تلك الفترة. وتركز هذه املقالة على كتب تذكار القرى 
  .1948كمصادر لفهم حياة قرى القدس قبل سنة 

  الكتب التذكارية
يف )Susan Slyomovics(الكتــب التــذكــاريــة، كمــا تعرّفهــا ســـــــــــوزان ســـــــــــاليوموفيكس

على نحو فريد من الفولكلور وتاريخ كتابها املطول عن املوضــــــــوع، تشــــــــكل فئة هجينة 
القرى. ويؤلف هذه الكتب األرمن ويهود أوروبا الشــــــــرقية والفلســــــــطينيون والبوســــــــنيون 

وقد شــــــــهدت ثمانينات  )2(لتذكُّر بلداتهم وقراهم وبيوتهم وأراضــــــــيهم املفقودة وحفظها.
نية التي يالقرن العشـــــرين وتســـــعيناته انتشـــــاراً للكتب التذكارية املعنية بالقرى الفلســـــط

                                                            

)(   جامعة كاليفورنيا يف بيركلي، وزميلة  -  دراســــــات الشــــــرق األوســــــطزميلة دراســــــات ما بعد الدكتوراه يف مركز
  .مدرّس يف برنامج املدخل إىل اإلنسانيات يف جامعة ستانفورد

)(  :72مترجم عن املصدر.-, no. 20 (January 2004), pp. 62Jerusalem Quarterly File 
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يف أي من هذه الكتب، بل  "كتب تذكارية". وال يســـتخدم مصـــطلح 1948فُقدت يف حرب 
، "فلســطيننا يف قصــة قرية"حتمل عناوين فرعية مثل:  - إنها تصــنف نفســها بعدة طرق

  ".إحدى القرى الفلسطينية املدمرة"، أو "قرية مقدسية يف الذاكرة"أو 
تاريخي للقرية من خالل شـــــــــــهادات شـــــــــــرعت الكتب التذكارية يف إنشــــــــــــاء ســـــــــــجل 

، واألدلة املوثقة املتوفرة. وهي تركز 1948املقيمين بها، وما عايشـــــــوه يف أثناء حرب 
على األنســاب، وأوصــاف أراضــي القرية، وروايات عن اقتصــاد القرية والتعليم والثقافة 

 مينوالتراث. وقد كُتبت عن طريق املزج بين الشـــــــــــهادات الشـــــــــــفهية اجملموعة من املقي
الســـــــابقين (فضـــــــالً عن ذكريات املؤلف إذا كان من القرية)، وبين الوثائق املدونة، مثل 
السجالت العقارية واخلرائط والصور الفوتوغرافية. وتسعى هذه النصوص لرسم صورة 

. ألّف الكتب التذكارية عن القرى الفلســــطينية أفراد أو 1948للقرية كما كانت قبل ســــنة 
حد أو ســــــــــلســــــــــلة من اجمللدات، عن قرية واحدة أو جمموعات من جمموعات، يف جملد وا

القرى، أو أفراد يتحدثون عن القرى التي ولدوا فيها (أو التي ولد فيها آباؤهم)، فضـــــــــــالً 
عن بــــــاحثين غربــــــاء عنهــــــا يرون أن تــــــاريخ القرى جزء مهم ال يتجزأ من التــــــاريخ 

  )3(الفلسطيني الوطني.
لصعوبة التي تواجَه يف السفر إىل دول املنطقة، إن جغرافية الشتات الفلسطيني، وا

جتعالن هذه األعمال مقصـــــورة على روايات مســـــتقاة من أفراد يعيشـــــون يف بلد املؤلف 
ونظراً إىل تدين معدل التعلم بين أوســــــــــــاط )4(نفســــــــــــه (إســـــــــــرائيل/فلســـــــــــطين، أو األردن).

قريباً على لها تالقرويين الفلســـــــــــطينيين، فإن الكتب التذكارية الفلســـــــــــطينية ترتكز بأكم
بل إن القرويين الذين توفرت لديهم فرصــــــــــــة ضـــــــــــئيلة لتدوين  )5(التصـــــــــــنيف الشـــــــــــفهي.

دون باعتبارهم مصـــادر لهذه  رواياتهم، أو إســـماع أصـــواتهم، أو رواية قصـــصـــهم، يُقْصـــَ
الكتــب التــذكــاريــة. غير أن عــدداً قليالً من الكتــب فحســـــــــــــب يعرض املقــابالت بــالعربيــة 

لة بير زيت)، بينما أعيدت رواية معظم الروايات يف الســالســل العامية (وخصــوصــاً ســلســ
األُخرى بلغة عربية فصـــــــــــحى حديثة. ويف حين أن املقابالت أجريت بالعربية العامية 
على األرجح، وال سيما مع املسنين والنساء، اختار مؤلفو الكتب التذكارية إعادة كتابة 

  .املقابالت بالعربية الفصحى
التذكارية الفلســـــــــــطينية يف ثالث جمموعات وفقاً للمؤلف يمكن تصـــــــــــنيف الكتب 

وعالقـة املؤلف بـالقريـة: ســـــــــــلســـــــــــلـة بير زيـت، القرى الفلســـــــــــطينيـة املـدمرة؛ الكتـب التي 
  )6(نشرتها جمعيات القرى؛ الكتب التي ينشرها أفراد.
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أقدم الكتب التذكارية الفلســـــــــــطينية هي جزء من مشـــــــــــروع يقوم به مركز الوثائق 
معة بير زيت لتوثيق القرى الفلســـــــــــطينية املدمرة. فقد تصـــــــــــور املركز، والبحوث يف جا

برئاســـــــــة شـــــــــريف كناعنه، االختصـــــــــاصـــــــــي البارع بالفولكلور، الكتب التذكارية بمثابة 
يف البداية كانت  )7(مشـــــــــــروع وطني، واختار ســـــــــــت قرى إلجراء مقابالت مع ســـــــــــكانها.

اآللة الكاتبة وراســـــــــم اجملموعة تضـــــــــم كناعنه وخمســـــــــة باحثين آخرين وضـــــــــارباً على 
. مل يكن مؤلفو هذه الكتب، خالفاً ملؤلفي معظم 1985خرائط، وقد بدأ العمل يف ســـــــــــنة 

وقد وُضـــــــــــع  )8(الكتب التذكارية األُخرى، من القرى التي جمعوا منها التاريخ الشـــــــــــفهي.
إن ســــــلســــــلة القرى ". يقول النص التوضــــــيحي: 1948إنشــــــاء هذه الكتب يف ســــــياق نكبة 

الفلســــــــطينية املدمرة جمموعة من الصــــــــور اإلثنوغرافية للقرى الفلســــــــطينية التي دمرت 
  )9(."كما كانت يف األربعينات من هذا القرن 1950 - 1948سنة 

يتبع كل كتاب النســــق نفســــه كجزء من نية املشــــروع تفحص القرى املدمرة يف كل 
، بما "التاريخ الشعبي للقرية"أنحاء فلسطين بشكل شامل ومتساو. يصف الفصل األول 

يف ذلك موقعها والقرى أو البلدات اجملاورة. وتندرج الفصـــــــــــول املتبقية حتت العناوين 
. "الســــــــــياســــــــــة، احلروب، الهجرة"؛ "رية يف األربعينياتالق"؛ "احلارات واحلمائل"الفرعية: 

ويغيب املســــــــــتجوِبون الذين جمعوا املعلومات غياباً تاماً عن أي قســــــــــم من النص، كما 
حُذفت أســـــئلتهم. وعلى الرغم من تشـــــابه الكتب يف اإلخراج العام، فإن كالً منها يتباين 

بنهــــايــــة الكتــــاب صـــــــــــور  تبــــاينــــاً كبيراً يف نوع املعلومــــات وطريقــــة عرضـــــــــــهــــا. وأُحلق
فوتوغرافية ووثائق وغيرها من املواد املهمة، شــــــــــكلت يف بعض احلاالت قســــــــــماً كبيراً 
من الكتاب يف اإلجمال. وقد أُنتج بإدارة كناعنه ثالثة عشـــــــــر كتاباً من هذه الســـــــــلســـــــــلة 
على األقل. وظهرت ســـــــبعة كتب أُخرى بإشـــــــراف مدير املشـــــــروع التايل، االختصـــــــاصـــــــي 

  )10(سية صالح عبد اجلواد.بالعلوم السيا
اســـــــــــتكملــت وجهــة النظر الوطنيــة لســـــــــــلســـــــــــلــة بير زيــت بمجموعــة ثــانيــة من الكتــب 
التذكارية التي كتبها مؤلفون يتحدرون من القرى موضـــــــوع البحث. وقد نشـــــــرت كتبَهم 
اجلمعيــات اخليريــة للقرى يف األردن، التي تتشـــــــــــكــل عضـــــــــــويتهــا من الجئي تلــك القرى 

املرجح أن املؤلفين وجدوا ســـــــــــبيالً للوصـــــــــــول إىل مقيمين  نفســـــــــــها يف فلســـــــــــطين. ومن
ســـــابقين بالقرية، ال ينتمون إليهم بصـــــلة قرابة، عن طريق العضـــــوية يف جمعية القرية. 
وتتفاوت الكتب يف هذه اجملموعة بشـــــــــــكل واســـــــــــع يف أســـــــــــلوب كتابتها ومصــــــــــــادرها 

عن القريـــة  وإخراجهــــا العــــام وحمتواهــــا، على الرغم من أنهــــا جميعــــاً تــــدرج معلومــــات
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، وهي تبحث أيضـــــــــاً يف تفصـــــــــيالت تتعلق بإنشـــــــــاء جمعية 1948وتاريخها قبل ســـــــــنة 
  )11(القرية يف الشتات وأنشطتها.

كان اخلوف على الهوية احمللية ضــــــمن اإلطار الوطني الدافع وراء ظهور اجملموعة 
ة ظماألخيرة من الكتب التذكارية. وقد أصـــــــــــدر هذه الكتب غير املنتمية إىل جمعيات من

للقرى أشخاص من تلك القرى بمبادرة شخصية، أو باحثون من اخلارج. وتتفاوت هذه 
  .الكتب كثيراً يف الشكل، واحملتوى، وطريقة العرض

  قرى القدس
تشــــــمل الكتب التذكارية عن القرى يف قضــــــاء القدس ســــــتاً من القرى الســــــبع األكثر 

ســــــــــلطات االنتداب ســــــــــنة تعداداً للســــــــــكان، وفقاً إلحصــــــــــاءات الســــــــــكان التي أصــــــــــدرتها 
)؛ 2400)؛ بيت حمســـــــــــير (2550)؛ لفتا (3180وهذه القرى هي: عين كارم ( )12(.1944

)، 1940). أمّا املاحلة (عدد سكانها 1260)؛ قالونيا (1650)؛ الوجلة (2100دير آبان (
وعلى غرار ذلك، تشمل )13(.وهي خامس أكبر قرية يف الناحية، فليس لها كتاب تذكاري

التذكارية عن القرى معظم القرى التي تضم أكبراألراضي العربية اململوكة: عين الكتب 
)؛ بيــت حمســـــــــــير ( 449,13كــارم ( )؛ دير آبــان ( 428,15دونمــاً )؛  578,21دونمــاً دونمــاً

دونمات). ومن القرى األُخرى غير املشـــــــــــمولة، لكنها تمتلك أراضـــــــــــي  507,17الوجلة (
دونماً)؛ دير  856,18نســــــمة، وجمموع أراضــــــيها  720شــــــاســــــعة: البريج (عدد ســــــكانها 

)؛ عالّر (عدد  966,12نســـــــــــمة، وجمموع أراضـــــــــــيها  430رافات (عدد ســـــــــــكانها  دونماً
دونماً). وثمة قرية هي صـــــوبا (عدد  353,12نســـــمة، وجمموع أراضـــــيها  440ســـــكانها 
) وُضـــــــع عنها كتابان، أحدهما  4082نســـــــمة، وجمموع أراضـــــــيها  206ســـــــكانها  دونماً

  .ه مؤلف يعيش يف األردن، واآلخر ألّفه مقيم بالضفة الغربيةكتب
ويمكن أيضاً رسم القرى من خالل املوقع اجلغرايف يف قضاء القدس. فمن الواضح 

، أن جميع القرى األقرب All that Remainsمن خريطة قضــــــــاء القدس، املدرجة يف كتاب
ة والقســـــطل واجلورة. وتقع إىل مدينة القدس وُضـــــع لها كتب تذكارية، باســـــتثناء املاحل

القرى األُخرى يف منتصـــــــــــف الطريق على امتداد تالل القدس نحو مدينتي اللد والرملة. 
وتسعى هذه املشاريع كلها لعرض صورة إجمالية للقرية، فضالً عن املعاجلة الشاملة 

  .1948لتفصيالت حياة القرية قبل سنة 
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  :من الوجلة إىل قالونيا
  مسح للنصوص
ز أبو خيارة وصــــالح فنّوش وحممود ســــليمان وموســــى عاشــــور معاً يف اشــــترك عزي

. وقد أدرج املؤلفون فصـــــــــوالً عن تاريخ القرية "الوجلة: حضـــــــــارة وتاريخ"تأليف كتاب 
 1948وجغرافيتهـا، وحيـاتهـا االقتصــــــــــــاديـة وحيـاتهـا االجتمـاعيـة، والقتـال يف ســـــــــــنـة 

والشـــــــهداء، والفولكلور اخلاص بها. ويحتوي الكتاب أيضـــــــاً على خريطة للقرية وصـــــــور 
فوتوغرافية لها، فضـــالً عن أشـــعار عنها كتبها مقيمون ســـابقون بها، ووصـــف وخريطة 

. 1948لقرية جديدة أنشــــــــئت على أراضــــــــي القرية التي بقيت يف أيدي العرب بعد ســــــــنة 
ص فصـــــل آخر لوصـــــف جمعية الوجلة الت عاونية. ويبدو الكتاب للقراء أنه تأليف وخُصـــــّ

  )14(مشترك، وال ينسب أي من املؤلفين الفضل إىل نفسه يف تأليف أي قسم منه.
، ملؤلفه عطية عطية، املشـــــروع التذكاري "عين كارم: احلقيقة واحللم"يقارب كتاب 

للقرية بطريقة شـــــخصـــــية أكثر. فبعد مقدمة مطولة تصـــــف ذكريات الطفولة عن مغادرة 
، يكرس فيه اإلطار الذي يفهم "إضاءات"، يبدأ عطية قسماً يدعوه 1948ين كارم سنة ع

من خاللــه تــاريخ فلســـــــــــطين: اجلــذور يف األرض، واألنســـــــــــــاب العربيــة، والوالء/الهويــة، 
واملنفى وتأثيراته، واأليديولوجيا الصهيونية، واحلنين إىل الوطن. وتدرس ثالثة أرباع 

، والعناصــــــــر 1948ارم، وخصــــــــوصــــــــاً كما كانت قبل ســــــــنة الكتاب الباقية قرية عين ك
الطبيعية والسياسية للقرية، والدين واآلثار التاريخية الدينية، واألوقاف، والقتال الذي 
نشب يف القرن العشرين، والتقاليد والعناصر الثقافية للحياة يف القرية، والرجال ذوي 

  )15(وأهلها يف املنفى. الشأن، والرحّالة، واخليارات السياسية لعين كارم،
يبحث الفصل  )16(كتب إبراهيم عوض الله أحد الكتابين اللذين أُلفا عن قرية صوبا.

. ويشــــرح الفصــــل 1948االفتتاحي يف تاريخ فلســــطين وقرى القدس، وصــــوالً إىل ســــنة 
الثاين األنســـاب العربية، وكيف تتوافق العشـــائر الفلســـطينية مع هذه البنية األوســـع، إىل 

حملة تاريخية عن بنية عائالت القرية. وتتوجه الفصـــــــــــول املتبقية إىل جغرافية جانب 
، وأنســـــــاب أهل القرية، واحلياة االجتماعية واالقتصـــــــادية، 1948القرية، وأحداث حرب 

  .وآثار العهد الصليبي التي استُخرجت مؤخراً من البيوت املهدمة
مصــــــــلح رمّان. ظهر كتاب آخر عن صــــــــوبا، وضــــــــعه حممد ســــــــعيد  2000يف ســــــــنة 

والكتـــــاب، على غرار الكتـــــب األُخرى، يركز على جغرافيـــــة القريـــــة، وتوزيع األراضـــــــــــي، 



  153)، ص 2004(ربيع  58، العدد 15د المجل مجلة الدراسات الفلسطينية راءاتق

 

6 
 

وتاريخ القرية واسمها، واملقيمين بها وزعامتها، وأنساب احلمايل والعشائر، وسجالت 
ميراث بعض العائالت، واحلياة االجتماعية والتعليمية، واقتصـــــاد القرية، ومؤســـــســـــات 

  .، واالكتشافات األثرية1948دينية، وصوبا يف أثناء حرب الوقف واملباين ال
، ملؤلفه عثمان صالح، على اسم القرية نفسه، وتاريخها، "بيت حمسير"يركز كتاب 

وتقســــيمات أراضــــيها، وأنســــابها، واحلياة االجتماعية واالقتصــــادية، والزراعة، والقتال 
  )17(.1948يف سنة 

. وعلى غرار الكتب األُخرى، يبحث "واجلذورقالونيا: األرض "وكتب غالب ســـــــمارين
هذا الكتاب يف اجلغرافيا، وتقســـــــــــيمات ملكيةاألراضـــــــــــي، واألصـــــــــــول التاريخية للقرية، 

، والتعليم، والفولكلور. ويضم الكتاب أيضاً عدداً من 1949 -  1947والقتال يف الفترة 
 ، وقســــــماً يحتوي"ياالتعرف إىل قرية قالون"، و"الزواج واحلب"الفصــــــول الفريدة، بعنوان 

  )18(على وصف مفصل لعمارة املنزل القروي واستخدامه.
كما هناك كتاب وضـــــــعه عبد العزيز أبو هدبة عن قرية دير آبان، ويعتبر أحد أطول 

صــــــــــفحة. وأبو هدبة اختصــــــــــاصــــــــــي  450الكتب التذكارية وأكثرها شــــــــــموالً، إذ يقع يف 
لبيرة يف الضــــــفة الغربية. وقد أدرج بالفولكلور، وينتمي إىل جمعية إنعاش األســــــرة يف ا

خرائط متنوعة املعامل للقرية واملنطقة احمليطة بها، ووضع فصوالً حتتوي على وصف 
مفصــل لكل عناصــر حياة القرية. وعلى غرار بعض الكتب األُخرى، ثمة قســم يف الكتاب 

وســـــــــــنة  1916شـــــــــــهيداً بين ســـــــــــنة  37، إذ كانت دير آبان قدمت "شـــــــــــهداء القرية"عن 
1948.)19(  

تقدم ســلســلة بير زيت عن القرى الفلســطينية املدمرة كتابين عن قريتي دير ياســين 
ولفتا يف منطقة القدس. وكان كتاب دير ياســــــين يف هذه الســــــلســــــلة حمور بعض اجلدل 

 DeirYassin: History of a" عندما نشــرت املنظمة الصــهيونية األميركية 1998يف ســنة 

Lie) "ذبة). ويف تلك الدراســـــــــــة يتقصـــــــــــى املؤلفون عدداً كثيراً من دير ياســـــــــــين: تاريخ ك
ــــــــــــ إيضــاح ما الذي وقع فعالً يف دير ياســين يف ذلك اليوم " املصــادر األولية والثانوية لـ

كما يســــــتشــــــهدون بالكتاب التذكاري جلامعة بير زيت الذي قدم ذكريات  )20("املشــــــؤوم.
وديــــة يف دير يــــاســـــــــــين. تــــذكّر بعض النــــاجين عن القرويين الــــذين قتلتهم القوات اليه

)، و %17قتلى يف اإلجمــال (نحو  107النــاجون أســـــــــــمــاء   12من ســـــــــــكــان القريــة تقريبــاً
.  254وهذا الرقم يتضــــــــــارب، وفقاً للمنظمة الصــــــــــهيونية األميركية، مع رقم  )21(جريحاً
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كتــابــاً بــاإلنكليزيــة، ومع الرقم الــذي أورده  170قتيالً الــذي وجــدتــه األكثر شـــــــــــيوعــاً يف 
دخاي رعنان، قائد مقاتلي إرغونتســـفائيلئومي (املنظمة العســـكرية القومية) يف دير مر

ياسين. فغالباً ما يتجاهل الباحثون اإلسرائيليون، أو الباحثون الصهيونيون، املصادر 
الفلســـــــــطينية التي تعتمد على الشـــــــــهادة الشـــــــــفهية، على أســـــــــاس أن الذكريات ال تشـــــــــكل 

ن يف هذه احلالة، مال مؤلفو املنظمة الصــــــــهيونية لك )22(ســــــــجالت دقيقة عن املاضــــــــي.
األميركيـــة، الـــذين يحـــاولون إثبـــات عـــدم وقوع اجملزرة، إىل تصــــــــــــــديق هـــذا املصــــــــــــــدر 

، نظراً إىل تدين الرقم الذي يســـــــــــوقه. ويتجاوز الدافع "أكثر دقة"الفلســـــــــــطيني باعتباره 
الســـــــــــياســـــــــــي ملشـــــــــــروع املنظمة الصـــــــــــهيونية األميركية املقولة التعديلية الظاهرة يف 

احلكم "خالصـــــــــــتـــه غير املقنعـــة بعـــدم وقوع أي جمزرة يف دير يـــاســـــــــــين اســـــــــــتنـــاداً إىل 
كانت يف ؛ وهو اعتراف رســــــــمي... بأن املعركة 1952القضــــــــائي اإلســــــــرائيلي يف ســــــــنة 

وبتغيير التركيز يف  )23("الواقع عملية عســــــــكرية مشــــــــروعة ضــــــــد قوات معادية مســــــــلحة.
اجتاه تقديم صــــــــــور خمتلفة للحدث (جمزرة يف مقابل عملية عســــــــــكرية) بدالً من عرض 
األحداث نفســـها (قتل الرجال والنســـاء واألطفال)، تســـعى املنظمة الصـــهيونية األميركية 

وية إىل حد كبير، ونزع الشـــرعية عن أي تفســـير للماضـــي، لتقديم تناقضـــات روايات ثان
ويبقى كتاب بير زيت عن دير ياسين أكثر املصنفات شموالً  )24(باستثناء تفسيرها هي.

  .عن املقابالت املتأخرة مع الناجين

  النساء كموضوعات ومصادر
يكشـــــــــــف تفحّص الكتب التذكارية يف جمموعتي املذكورة أعاله عن أن النســـــــــــاء مل 

ن يُعتبرن، يف معظم األحيان، مصـــادر للتاريخ أو موضـــوعات له. فالرجال هم الذين يك
يصـــــفون دور النســـــاء يف القرية. ويعبّر أحد املؤلفين عن ذلك بقوله إن الذين عاشـــــوا يف 
القريــة هم وحــدهم من يعرف حقــاً مــا كــانــت عليــه حيــاة النســـــــــــــاء: إذا امتــدح املؤرخون 

. ويضـــيف قائالً إن نســـاء الوجلة  النســـاء يف موقف أو حدث ما، فقد كان دورهن طبيعياً
كن يتمتعن بمســاواة تفوق وصــف املؤرخين، وبالتايل يشــعر املؤلف بأن عليه أن يضـع 
بين أيدي القرّاء، رجاالً ونســـــاء على الســـــواء، ما ســـــمعه من نســـــاء القرية وبعض األدوار 

يف البنــاء وتربيــة  التي كــانــت نســـــــــــــاء الوجلــة يقمن بهــا ويمــارســـــــــــنهــا على مر األجيــال
  )25(األطفال وكسب العيش.

ويتابع ســـــــــــرد ووصـــــــــــف اجملاالت املتعددة التي قامت املرأة فيها بدور مهم: فقد 
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كانت ســيدة بيتها، تســاعد زوجها يف احلقول والبســاتين، ويف بيع املنتوجات الزراعية، 
، وتعلّم وحتوك الســـــــــــلع املنزلية وتطرزها، وتشـــــــــــجع أوالدها على الذهاب إىل املدرســـــــــــة

لكن حتى يف قســـــم )26(بناتها املهارات املنزلية، وتســـــاعد زوجها يف الدفاع عن أرضـــــه.
، وهو قســــــم موجود يف ثالثة من الكتب التذكارية، مل تُدْرَج قصــــــص "النســــــاء يف القرية"

  .عن النساء، ومل تورَد أي امرأة كمصدر لذلك القسم
وعات التاريخ الشــــــــــفهي، باللغة مل أســــــــــتطع العثور يف الكتب التذكارية، أو يف جمم

ومن الصـــــعب  )27(.1948العربية، على أي رواية المرأة فلســـــطينية عن احلياة قبل ســـــنة 
تقدير ما إذا كانت النســــــــاء ال يعتبرن أنفســــــــهن مصــــــــادر للمعلومات عن املاضــــــــي، على 
الرغم من أن عدد التواريخ الشــــفهية التي جمعت من نســــاء فلســــطينيات عن موضــــوعات 

ويعبّر بعض الكتب التذكارية )28(أُخرى يوحي بأنهن يرون أنفسهن مصادر للمعلومات.
قد ال يُنظر إىل حياة نساء القرية باعتبارها تستحق رواية  عن سبب إضايف يُظهر ملاذا

نرى النساء قد عملن وشاركن الرجال "من املصدر مباشرة. فقد جاء يف أحد تلك الكتب: 
وتشـــــــــير هذه الرؤية إىل أنه كان يُنظر إىل  )29("يف أفراحهم وأتراحهم، وأعمالهم اليومية.

يف كل األمور، على الرغم من أن املؤلف حياة النســــــــــــاء باعتبارها يف اجلوهر مكافئة 
  )30("مل تكن لهن فترة راحة كالتي كان يتمتع بها الرجال."نفسه يالحظ أن النساء 

تقدم الكتب التذكارية الفلســــطينية صــــورة حمدودة على وجه اخلصــــوص ملشــــاركة 
النســـــاء يف نقل املعارف عن القرية، وهو ما يظهر يف عدد النســـــاء املدرجات كمصـــــادر 

فهية. ففي مقدمة كل كتاب يف ســـــلســـــلة بير زيت، بعد إيراد تاريخ قصـــــير عن القرية، شـــــ
يـــــذكر املؤلفون أســـــــــــمـــــاء املشـــــــــــــــاركين على التوايل الـــــذين قـــــدموا املعلومـــــات للكتـــــاب 
ويشــــكرونهم. ويتراوح هذا العدد بين خمســــة أشــــخاص وواحد وعشــــرين شــــخصــــاً للقرية 

ة. ففي خمســــة من الكتب األحد عشــــر التي الواحدة. ويغلب الرجال على األســــماء املذكور
حصـــــــــــلتُ عليها، مل جتُرَ مقابلة مع أي امرأة قط. وعندما أجرت البحث لبنى عبد الهادي 
(مؤلفة ثالثة كتب واملؤلفة األنثى الوحيدة يف الســــــــــلســــــــــلة)، ارتفع عدد النســــــــــاء اللواتي 

تين وامرأة أُجريت مقابالت معهن إىل ســــــــــت نســــــــــاء وتســــــــــعة رجال يف أحد الكتب، وامرأ
  .واحدة على التوايل يف الكتابين اآلخرين

وال تورد الكتب التذكارية الباقية يف هذه الدراســة، وعددها ســبعة يف اإلجمال، أي 
امرأة تقريباً كمصـــــدر. فقد غابت أصـــــوات النســـــاء على الرغم من أنهن يعمّرن مدة أطول 

  .مة يف هذه الكتبمن الرجال، ومن ثم يرجَّح توفرهن أكثر من الرجال للمساه
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هذا ال يعني أن النســــــــــــاء كن غائبات تماماً عن الكتب التذكارية. فتقليدياً، مل تكن 
عائالت النســـــــــاء ونســـــــــبهن بالدم ومســـــــــقط رأســـــــــهن تســـــــــجَّل يف األنســـــــــاب احملفوظة يف 
النصوص والروايات الرسمية، على الرغم من أن اجلميع تقريباً يعرفون أسماء أمهاتهم 

عائالتهن ومســـاقط رؤوســـهن. لذا فإن املعلومات احملفوظة من خالل وجداتهم وأســـماء 
العالقات الشــخصــية تُفقَد يف الروايات الرســمية. وعندما تفقد األجيال التالية ارتباطها 
الشـخصـي باملاضـي، تختفي املعلومات عن السـلف األنثوي معها. لكن نظراً إىل اهتمام 

 الكتب التذكارية، فإنني أزعم أن األســــاليبيف  "املفقود"الفلســــطينيين بتدوين املاضــــي 
  .الفلسطينية املعاصرة لتسجيل التاريخ وكتابته تقدم طرقاً جديدة إلشراك النساء

يستغل مؤلف الكتاب عن قرية قالونيا هذه املعرفة الشخصية للعائالت يف تأليف 
 ديمة إىلجذورنا: ســــــــــكان قريتنا من األزمنة الق"كتابه التذكاري. ففي القســــــــــم املعنون 

، يصـــــــــف احلمايل والعشـــــــــائر املتعددة يف القرية. ويُتبِع هذا "1948الشـــــــــتات يف ســـــــــنة 
صــفحة عن املقيمين بالقرية  53الوصــف القياســي والرســمي جلذور العائالت بقســم من 

  :. ومن املقتطفات الصغيرة1948عاماً قبل سنة  150يف الفترة املمتدة 
  :فصائل دار سالمة هي

مة تزوج سيرية عطية (والدة حسين سالمة شعبان سالمة) يف سالمة شعبان سال
  .مقابل أخته فاطمة شعبان التي تزوجت عطية، املنتمي إىل حمولة خملوف

  :حسين سالمة شعبان سالمة. تزوج ثالث نساء
   ؛"إم سالمة"عثمانة عثمان سمور  
   ؛"إم حممد"صبحة حممود عبد ربه من قرية الرام  
   وكــان هــذا زواجهــا الثــاين بعــد أن تويف "إم أحمــد"عزّيــة حممــد علي ســـــــــــالمــة ،

  .زوجها األول، حمدان بركات، يف اجليش العثماين
ســــالمة حســــين ســــالمة شــــعبان ســــالمة كان متزوجاً من فاطمة حممد علي ســــالمة 

  ".إم شعبان"شعبان سالمة عسكر 
انت نعمة العبد عثمان حممد حســين ســالمة شــعبان ســالمة تزوج امرأتين: األوىل ك

، وبعد وفاتها، كانت الثانية عزيزة حممد عطوة "إم حســـين"صـــالح من [عائلة] خملوف 
  )31(."إم خليل"من [عائلة] خملوف 

إن املعلومات الواردة يف هذا الكتاب التذكاري اســتثنائية لعدة أســباب. فهذا العمل 
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يقدم لنا معلومات غير مدونة يف ســــــــالســــــــل األنســــــــاب الرســــــــمية، أو املروية شــــــــفهياً، أو 
أشــــجار العائالت املكتوبة، أو الوثائق التاريخية. بل إن ســــجل قالونيا يقدّم لنا معارف 

وع املعلومات التي قد ال تكون مدونة يف ذلك الوقت (مثل شـــخصـــية عن العائالت، من ن
أســـــماء األمهات واألخوات). كما تقدم الالئحة أيضـــــاً، عند تدوينها، معلومات مهمة عن 
ا بعـــد وفـــاة  ا يف وقـــت واحـــد وإمـــّ عـــدد الرجـــال الـــذين تزوجوا أكثر من امرأة واحـــدة، إمـــّ

نية. ويقدم الكاتب معلومات عن الزوجة، فضــــــالً عن عدد النســــــاء اللواتي تزوجن مرة ثا
العـائلـة أو العشـــــــــــيرة التي تنتمي إليهـا العروس، أو إذا مـا كـانـت من قريـة أُخرى. ويوفر 
مثــل هــذا التوثيق فرصــــــــــــة نــادرة لرؤيــة حضـــــــــــور النســــــــــــاء، بعــد عــدة أجيــال، يف تواريخ 
العــــائالت، والعالقــــات بين القرى (ومنهــــا القرى املتجــــاورة) عن طريق املصـــــــــــــــاهرة، 

انــــات فهم التــــاريخ االجتمــــاعي للقريــــة، وأعــــداد الزواجــــات املتعــــددة، والوفيــــات، وإمكــــ
  .والزواجات من داخل العائلة أو العشيرة أو احلمولة، أو من خارجها

ومن الكتاب املنتقى أعاله وحده، والذي يغطي ثالثة أجيال فقط (تتواصــــــــل لثالثة 
غــالبــاً مــا يُشـــــــــــــدَّد على أنهــا  أجيــال أُخرى) جنــد تشـــــــــــكيلــة متنوعــة من املعلومــات، التي

لكن من النــادر أن  - ، عن عالقــات اجملتمعــات والقرى العربيــة"غير عــاديــة"أو  "مميزة"
يكون لدينا بيانات عن ســـــكان القرى نســـــتطيع اســـــتخدامها. فمن األجيال الســـــتة لعائلة 

. وبينها حالة لتبادل الزواجات (خلفض 19سـالمة شـعبان سـالمة، يذكر املؤلف   زواجاً
تكاليف املهر على األرجح)، حيث العريس من عائلة يتزوّج عروســــــــــــاً من عائلة أُخرى، 
ويف املقابل تصـــــبح شـــــقيقة من عائلة العريس عروســـــاً لرجل من العائلة األُخرى. وجند 
ســـــبع عرائس قدمن من قرى أُخرى، وكانت خمس زوجات بنات عم من العائلة نفســـــها، 

احلمولــة نفســـــــــــهــا، وثالث زوجــات من حمــائــل  وثالث زوجــات من عــائالت أُخرى داخــل
ويقدم لنا املؤلف إمكانات لفهم )32(أُخرى (على الرغم من أنهن من العشـــــــــــيرة نفســـــــــــها).

العالقات االجتماعية يف القرية يف ذلك الوقت، من خالل هذه اإلحصاءات غير املألوفة 
ر بشــكل مباشــر عن الزواجات وطبيعتها وجذور النســاء وعائالتهن. ويف حين أنه ال يذك

مصـــــــــادر هذه القائمة بعائالت قالونيا، أفترض أنه أعيد بناؤها من ذكرياته وذكريات 
اآلخرين، وربما من سجالت العائالت. وتكمن أهمية هذه املواد يف تضمينها معلومات 
عائلية حمددة (أســـــــــــماء النســـــــــــاء وعائالتهن وجذورهن) غالباً ما يحتفظ بها لبضـــــــــــعة 

مــا تــدرج، إن أُدرجــت أصـــــــــــالً، يف تواريخ األنســـــــــــــاب الفلســـــــــــطينيــة أجيــال فقط، ونــادراً 
اجلمـــاعيـــة الشـــــــــــفهيـــة أو املكتوبـــة األكبر. ففي هـــذا الكتـــاب التـــذكـــاري تـــدوَّن معلومـــات 
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متخصـــــــصـــــــة ال يعرفها إالّ جمموعة صـــــــغيرة من األشـــــــخاص يف تاريخ جماعي أوســـــــع 
ناك للماضي. فليس هللقرية، ومن ثم يحتل موقعه يف اإلدراكات الفلسطينية اجلماعية 

  .جمموعة واحدة فقط تروى من املعلومات، وليس هناك طريقة واحدة فقط لروايتها

  كلمة حتفُّظ
تهدف هذه املراجعة للكتب التذكارية عن القرى، يف املقام األول، إىل تقديم وصف 

. وثمــة نــاحيــة أُخرى 1948عــام للمواد الغنيــة املتوفرة لفهم حيــاة القريــة قبــل ســـــــــــنــة 
، ومقـــاومـــة القرويين وقتـــالهم، 1948ة للبـــاحثين هي األقســــــــــــــام املتعلقـــة بحرب مفيـــد

وتأثيرات احلرب يف الســـــــكان. وهكذا تســـــــتفيد هذه الكتب من العمل التاريخي الشـــــــفهي، 
، يف 1948The Palestinian Exodus from the Galilee ,الذي قام به نافذ نزّال يف كتابه
  .ريخ من وجهة نظر القرويين الفلسطينيينتتبع هذه الفترة املشؤومة من التا

ثمة خصـــــــائص أُخرى للكتب التذكارية تشـــــــجع الباحثين على أن يكونوا انتقائيين 
يف اســتخدامها. فقد يجد الباحثون األقســام الطويلة عن األنســاب مملة. وســيجد باحثون 
آخرون، وأنــــا أعــــدّ نفســـــــــــي منهم، أن االفتقــــار إىل توثيق اإلحصـــــــــــــــاءات ومزاعم بعض 
املؤلفين وتوكيــــداتهم، إىل جــــانــــب تعميمــــاتهم، أمر حمبط. ويف بعض احلــــاالت جتعــــل 

عاً ما اد املو -  وليكن التعليم يف القرية - التعميمات التي يشـــــــــــرح فيها املؤلف وضـــــــــــ
  :عديمة الفائدة تقريباً بالنسبة إىل الباحث

يســــــــري يف أواخر العهد العثماين وبداية االنتداب البريطاين يف  "الكتّاب"كان نظام 
الوجلة، على غرار القرى اجملاورة. وكان التالميذ يدرســـــــــــون الدين اإلســـــــــــالمي والقرآن 

  .إىل أن يختم القرآن "الكتّاب"واللغة العربية واحلساب. وكان التلميذ يبقى يف
ابالك"وبهــذه املنــاســـــــــــبــة كــان يقــام احتفــال، فيتوجــه شـــــــــــيخ وتالميــذه إىل منزل  "تــّ

التلميــذ الــذي ختم القرآن للغــداء. وكــان التالميــذ الــذين ينهون جزءاً من القرآن يوزعون 
. وكــان أوالد الوجلــة 1938احللوى على زمالئهم. واســـــــــــتمرت هــذه احلــال حتى ســـــــــــنــة 

  )33(يدرسون يف بيت املعلم لقاء رسم زهيد.
رتبط بماضـــــــــــي القرية بشـــــــــــكل عام، يبدو أن مثل هذه الروايات عن حياة القرية ي

ويوفر بضعة تفصيالت تربط املعلومات بقرية معينة، أو يمكن أن تكون مفيدة للباحث 
يف تلك الفترة، أو يف ذلك املوضـــوع (على الرغم من أنها وال شـــك قيّمة ومثيرة الهتمام 

  ).من يتحدّر من تلك القرية
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أن ينعموا النظر، يف  4819ينبغي للبـــاحثين املهتمين بحيـــاة القرى قبـــل ســـــــــــنـــة 
بعض احلـــــاالت، يف التوطئـــــات واملقـــــدمـــــات واخلالصــــــــــــــــات التي تشـــــــــــهـــــد على حقوق 
الفلســـــطينيين يف األرض واحلنين الشـــــديد إىل املاضـــــي الريفي الرومانســـــي. على ســـــبيل 

  :املثال، يبدأ أحد املؤلفين كتابه بما يلي
العقل وجتذب الروح قريتي قالونيا جزء مما خلق الباري لهذه األرض؛ فهي تدعو 

إىل تــأمــل جمــالهــا الطبيعي. حتيط بهــا أرض خضـــــــــــراء مملوءة فــاكهــة، ويجمّلهــا منــاخ 
منعش وطقس معتدل معظم أشـــــــــهر الســـــــــنة. ترويها ينابيع ماء ســـــــــلســـــــــبيل، تروّق قوّتها 

 )34(ونقاؤها العقل والقلب والروح. جبالها مكســـــــــــوة بأشـــــــــــجار التين والزيتون املباركة.
التين يحبه الناس والطيور، وله مذاق مهم متميز مل يتغير منذ ظهوره. والزيتون، أســـمى 

  )35(عالمات الله جماالً، يزين سفوح جبالها.
ويف حين أن من الســــهل علينا نســــبة هذه املشــــاعر إىل احلنين إىل املاضــــي الغائب 

لك األوقات، من واألرض املفقودة، وبالتايل اســـــــــــتبعاد الصـــــــــــورة املثالية للحياة يف ت
املهم أيضـــاً أخذ ســـياق الذكرى يف احلســـبان. فبالنســـبة إىل كثيرين من الالجئين، كانت 
احلياة يف قراهم، بصـــــــــــرف النظر عن مقدار صـــــــــــعوبتها، أفضــــــــــــل كثيراً من احلياة التي 

والله كانت ". وقد علق أحدهم بالقول: 1948اضطروا إىل عيشها يف اخمليمات بعد سنة 
وهكذا غالباً ما )36(" فلسطين مما هي عليه اآلن حتى لو كنا متسولين.حياتنا أفضل يف

تُنجز هذه الكتب من الشــهادات الشــفهية املســتقاة من رجال ونســاء عاشــوا حياة زراعية 
. ويف خميمات الالجئين،  - ثم أصـــــبحوا فجأة بال أرض لقد كان ماضـــــيهم أفضـــــل حقاً

وى، فــاضـــــــــــطروا إىل العيش مع أنــاس ال وجــد القرويون مهــاراتهم الزراعيــة عــديمــة اجلــد
يعرفونهم يف خميمات مزدحمة وغير صـــــــــحية، وإىل االعتماد على اآلخرين، وال ســـــــــيما 

  )37(األمم املتحدة، يف معيشتهم اليومية.
غير أن هـــذه املـــادة ســـــــــــتكون مثيرة الهتمـــام البـــاحثين يف اجملتمع الفلســـــــــــطيني 

 -  40لتذكارية التي كتبت مؤخراً، بعد والسياسة الفلسطينية املعاصرين: فهذه الكتب ا
وقبل التوصــــــل إىل أي تســــــوية ســــــياســــــية، تســــــاعدنا يف فهم  1948عاماً على حرب  50

كيف تُستغل الذكريات الفردية واجلماعية يف صوغ صورة للماضي يف احلاضر. وتفيد 
النصوص التي تتألف من مادة تاريخية وذكريات شخصية يف إثبات ما كان موجودًا، 

  .ما عندما تسجَّل ككيان حمسوس على اخلرائط "فلسطين"ديم شهادة إىل وتق
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  املصادر
اســــتفاد تاريخ فلســــطين من عدد من األعمال التي تركز على الســــكان الريفيين. تصــــف الروايات  (1)

غرانكفيســت وتوفيق كنعان حياة القرية وممارســاتها يف أوائل القرن العشــرين.  املبكرة لهيلما
بشارة دوماين عن جبل نابلس يف القرن التاسع عشر مساهمة مهمة يف العالقات ويشكل عمل 

Berkeley:  Rediscovering Palestine): الريفية احلضرية يف القرنين الثامن عشر والتاسع عشر

University of California Press, 1995).  
ty and its Rural “The Ci: ويغطي عمل ســـــــــــليم تماري عن القرويين نصـــــــــــفي القرن العشـــــــــــرين  

. Ed. Jerusalem 1948: The Arab Neighbourhoods and Their Fate in the WarHinterland” in 

(Jerusalem: Institute of Jerusalem Studies and Badil, 1999)Salim Tamariو ،“From the 

nian Agrarian the Persistence of Sharetenancy in the Palesti: Their LabourFruits of
. Eds. Kathy The Rural Middle East: Peasant Lives and Modes of ProductionEconomy” in 

(London: Birzeit University and Zed Books Ltd., 1990)Glavanis and PandeliGlavanis .
ز كـــــــتـــــــاب   ,f (Minneapolis: University o Memories of RevoltTed Swendenburgويـــــــركـــــــّ

Minnesota Press, 1995) على مقـــاتلي املقـــاومـــة الريفيـــة الفلســـــــــــطينيـــة وذكريـــاتهم عن ثورة
1936 - 1939.  

)2(  1948 Palestinian Village” -Susan Slyomovics, “The Memory of Place: Rebuilding the Pre

lestinian The Object of Memory: Arab and Jew Narrate the Pa3.2 (1994);  Diasporain 

7-xiv and 1-(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1998), pp. xiii Village .
وللحصـــــــــــول على مقدمة مطولة عن الكتب التذكارية التي كتبتها اجلوايل اليهودية يف بولندا 

  :وعلى مقتطفات منها، أنظر
Kugelmass and Boyarin, From a Ruined Garden (Bloomington: Indiana University Press, 

1998). 

 ,The Attar of History: Palestinian Rochelle Davis: تســـــــــــتنـــــد هـــــذه املقـــــالـــــة إىل أطروحتي (3)

. Ph. D. dissertation, University of Michigan, 2002.Narratives of Life before 1948  
علومــات من الالجئين املقيمين بــأمــاكن أُخرى، على ال يتجــاوز أي من املؤلفين حــدود جمع امل (4)

الرغم من أن أعماالً كثيرة جُمعت من روايات على ألسنة الالجئين املقيمين بإسرائيل والضفة 
الغربية وغزة. وأنا أدرج إســـرائيل والضـــفة الغربية وغزة ككيان جغرايف واحد بســـبب االحتالل 

لتايل الســـهولة النســـبية يف التنقل بينها (قبل ســـنة اإلســـرائيلي للضـــفة الغربية وقطاع غزة، وبا
  .1967)، والصالت بين اجملتمعات الفلسطينية عبر احلدود بعد سنة 1991

هذا خمالف للكتب التذكارية ليهود أوروبا الشـــــــــــرقية التي طلبت وجمعت يف صـــــــــــيغة مكتوبة،  (5)
  .Kugelmass and Boyarin, op. cit: أنظر

  .ية كلها، الواردة يف هذه الدراسة، إمّا يف األردن وإمّا يف فلسطيننُشرت الكتب التذكار (6)
القرى من ألوية حيفا (قرية عين حوض)، ويافا (قرية ســـــــــــلمة)، والرملة (قرية عنابة)، والقدس  (7)

  ).(قرية دير ياسين)، واخلليل (قرية الدوايمة)، وغزة (بلدة جمدل عسقالن
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القرى، لكن ال توجــد إشــــــــــــارات يف النص إىل أنهم كــذلــك. ربمــا يتحــدر بعض البــاحثين من هــذه  (8)
وتشـــير أســـماء بعض آبائهم إىل أصـــول أُخرى. كما أن بعض املؤلفين عمل على أكثر من كتاب 

  .واحد
مركز الوثائق  -  (بير زيت: جامعة بير زيت "جمدل عســــــــــقالن"شــــــــــريف كناعنه ورشــــــــــاد املدين،  (9)

  .3)، ص 1987واألبحاث، 
وضــــة، وفقاً لتوزيعها اجلغرايف، هي: كفر برعم (قضــــاء صــــفد)؛ عين حوض وطيرة القرى املعر  )10(

حيفا (قضــــاء حيفا)؛ لوبيا (قضــــاء طبرية)؛ زرعين (قضــــاء جنين)؛ كفر ســــابا ومســــكة وقاقون 
(قضــاء طولكرم)؛ دير ياســين ولفتا (قضــاء القدس)؛ ســلمة وأبو كشــك (قضــاء يافا)؛ عنابة وأبو 

برين (قضاء اخلليل)؛ الفالوجة وكوفخة وجمدل عسقالن (قضاء شوشة (قضاء الرملة)؛ بيت ج
غزة). وباســتثناء قرى اجلليل األعلى التي نزح ســكانها إىل لبنان وســورية (وبالتايل مل يكونوا 
متوفرين لباحثي بير زيت)، تمثل القرى املنتقاة معظم مناطق فلسطين التي أصبحت إسرائيل 

ال تشمل العدد الكثير للمجتمعات البدوية التي نزحت عند . غير أن هذه األعمال 1948يف سنة 
  .إنشاء إسرائيل، وخصوصاً من النقب، وانتهت إىل التشتت يف إسرائيل واألردن

  .الكتب كلها يف هذه اجملموعة صدرت عن جمعيات قروية أُسست يف األردن  )11(
  :للسكان واألراضي من كتاب 1944استُقيت إحصاءات سنة   )12(

WalidKhalidi, ed., All that Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by 
Israel in 1948 (Washington D.C.: Institute for Palestine Studies, 1992). 

 350وكانت بضــــع قرى يف قضــــاء القدس تضــــم أيضــــاً ســــكاناً يهوداً، أكثرهم عدداً يف قالونيا ( 
من العرب)، وكان هؤالء اليهود يمتلكون أراضــــــــــي (بلغ جمموع األراضــــــــــي التي  109يهودياً و

  ).دونماً 3594دونماً، والتي يملكها العرب  1084يملكها اليهود يف قالونيا
  .ليس على حد علمي على األقل  )13(
)، 9931(عمّان: جمعية الوجلة التعاونية،  "الوجلة: حضــارة وتاريخ"عزيز أبو خيارة وآخرون،   )14(

  .صفحات 208
  .صفحة 280)، 1991(عمّان،  "عين كارم: احلقيقة واحللم"عطية عبد الله عطية،   )15(
يف بيت املقدس،  1948صـــــــــوبا، إحدى قرى فلســـــــــطين املدمرة عام "إبراهيم نافع عوض الله،   )16(

  .صفحة 291)، 1996(عمّان: جمعية صوبا التعاونية،  "تاريخ وطن وحياة قرية
صــــــــــفحة. وهذا الكتاب خمطوط  140)، 1988(عمّان،  "بيت حمســــــــــير"عثمان حممود صــــــــــالح،   )17(

  .باليد
  .صفحة 339)، 1993(عمّان،  "قريتي قالونيا: األرض واجلذور"غالب حممد سمارين،   )18(
). ســــــقط اثنان من 1990(البيرة: جمعية إنعاش األســــــرة،  "قرية دير آبان"عبد العزيز أبو هدبة،   )19(

، واالثنان والثالثون 1936، واثنان يف ســــنة 1929، وواحد يف ســــنة 1916ء يف ســــنة الشــــهدا
  ).414 - 413، بينهم خمس نساء (ص 1948الباقون يف سنة 
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)20(  (1998). Web  ”DeirYassin: History of a Lie“Zionist Organization of America (ZOA), 

Page. URL: 
 http://www.zoa.org/pubs/deiryassin.html. 22 July 2002, Introduction. 

)21(  section), ”surprising discovery ’Arab researchers“ZOA, (  
نســــمات، وبالتايل  610بلغ  1944عدد الســــكان اإلجمايل لدير ياســــين كما كان مســــجالً ســــنة     

  .انمن السك %17أشخاص من القرية يمثل  107فإن قتل 
  ، مؤلف كتاب(Benny Morris)إن بِني موريس  )22(

(Cambridge: Cambridge University Press, 1989) The Birth of the Palestinian Refugee Problem 
عند كثيرين، مل يســـــتخدم املصـــــادر الشـــــفهية يف  1948الذي أعاد صـــــوغ التفكير بشـــــأن حرب   

د تضـــــــلل أو تشـــــــوّه أو حتذف أو تكذب، إالّ إنها تفعل أن الوثائق املعاصـــــــرة ق"بحثه. وهو يعتقد 
ذلــك، يف رأيي، بقــدر أقــل كثيراً ممــا يفعلــه املقــابَلون الــذين يتــذكرون أحــداثــاً مثيرة خلالفــات 

وصورة  )لون(عاماً. [...] لقد وجدت أن للمقابالت فائدة يف احلصول على  40كبيرة وقعت قبل 
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