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 ملخص
 من عراق المنشية (الفلسطيني) : الخروج1949

من عراق املنشية بعد عام من األول، وهو األطروحة األساسية، حكاية اخلروج الفلسطيين  قسمني:الرسالة من  ههذتتكون 
قضية املتعلقة ب ،وعلى رأسها مقررات اجملالس الوطنية ملنظمة التحرير ،النكبة. والثاين، قراءة يف تناول الوثائق الرمسية الفلسطينية

، الرواية تعتمد الرسالة يف شقها األول "كتابة حكاية اخلروج من عراق املنشية" على مصدرين: األول .الالجئني الفلسطينيني
والثاين الرواية الشفوية باالعتماد على عدد من املقابالت مع الجئي القرية. وتتبع  ؛عربية، وفلسطينية)و الرمسية (صهيونية، 

 . الرسالة، عرب هذين املصدرين، قرية عراق املنشية وناسها قبل اخلروج من القرية، وأثناء اخلروج، وبعد اخلروج
على أن الرواية الشفوية ألهايل قرية عراق املنشية تشكِّل مصدرًا أساسيًا ومهمًا يقدَّم تارخياً  سالةللر وتقوم الفرضية األساسية 

آخر للقرية حتديدًا ملرحلة "سقوط" القرية وترحيل أهلها، قبالة تاريخ رمسي (على أمهيته) هو عبارة عن شذرات متناثرة من 
  .رجانب، ومنحاز لرواية العدو (يف بعضه) من جانب آخ

فيما يتعلق بقصة "اخلروج" من قرية عراق ، وخترج الدراسة مبجموعة من اخلالصات على املستويني املنهجي، والتارخيي حتديداً 
املنشية.  أما على املستوى املنهجي، فإن النتيجة األهم هي أن ما أجنز من "تاريخ شفوي" يف السياق الفلسطيين ال يزال 

، ومراكز حبثية رمسية متخصصة يف التاريخ وطين جامعة، وذلك نتيجة لعدم تدشني أرشيف قاصرًا عن تشكيل حكاية وطنية
" ،الشفوي. أما على املستوى التارخيي فإن رواية أهايل القرية، وهي تتقاطع مع بعض مقوالت "املؤرخني اإلسرائيليني اجلدد

قوضتها وعلى رأسها أن مشكلة الالجئني الفلسطينيني مل أطاحت بأهم مقوالت الرواية الصهيونية الرمسية لقيام دولة إسرائيل و 
، بل وخطة التظهري العرقي املمنهجة من قبل العصابات الصهيونية تنشأ نتيجة للحرب واملذابح الصهيونية يف حق الفلسطينيني

يف شقها "اليهود"! أما حىت ميّكنوا اجليوش العربية من اإلجهاز على نتيجة لدعوات القيادة العربية بأن يرحل الفلسطينيون 
قضية الالجئني. وتقوم الفرضية األساسية يف هذا مع هذه الوثائق  تعاملوثائق الرمسية الفلسطينية وكيفية التتبع الرسالة فالثاين، 

ل لقضية الالجئني يف الوثائق الرمسية الفلسطينية، ساهم يف عدم كتابة تاريخ كام خفي اجلزء من الدراسة على أن هناك تغييب
 .للنكبة. وهذا الغياب يربز أمهية التاريخ الشفوي وأمهية نقل هذا التاريخ من حيز احلكاية إىل حيز الكتابة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


