
 فهرس
 

 ملخص
Abstract 

 أ
 ت

 ح تمهيد
 خ مقدمة

 ذ لدراسةفصول ا
 1 أهداف الدراسة ومنهجيتها-الفصل األول

 1 أهداف الدراسة
 2 منهجية البحث

 6 إشكاليات منهجية البحث
 9 موقع الباحثة 
 9 آلية الدراسة

 11 كلمة أخيرة حول المنهجية
التاريخ منهج تحليل أم موضوع -الفصل الثاني
 للنقد والتحليل

12 

 12 دراسات التابع
 19  يعتمد على توجه ما بعد البنيويةتأريخ نسوي

 24 عملية التأريخ لنساء الشرق األوسط
اإلضافات النظرية والمنهجية في دراسة 

 النساء
29 

 32 التأريخ الفلسطيني عموما 
 34 التأريخ للنساء الفلسطينيات

 38 السياق التاريخي-الفصل الثالث
التحوالت البارزة على االقتصاد الزراعي في 

 اية العهد العثمانينه
38 

 39 السياق االجتماعي للمجتمع الفالحي
بذور تغلغل الرأسمالية في فلسطين والتحوالت 

 التي أحدثتها
40 

 43 التحوالت على أنظمة عقود األراضي
 49 تغلغل الصهيونية في فلسطين

 51 خاتمة
التحوالت البارزة في مرحلة اإلستعمار 

 )1948-1917(البريطاني 
53 



 54 التحوالت التي طرأت على الزراعة المحلية
 55 تأثير تسارع تسرب األراضي لليهود

 58 أحوال الفالحين في عهد اإلستعمار البريطاني
التغيرات الديموغرافية والطبقية في عهد 

 اإلستعمار البريطاني
60 

 61 األوضاع السياسية
 62 خاتمة

 نهاية اإلستعمار البريطاني ونكبة الشعب
 الفلسطيني

64 

 66 فترة الحكم العسكري
 69 اإلجراءات القانونية في ظل الحكم العسكري

 70 التحوالت التي طرأت على العائلة
 خاتمة

 مالحظات حول األدبيات المعروضة
71 
71 

الحياة في قرية البروة من -الفصل الرابع
 وجهة نظر من عايشها

73 

 73 البروة كما تصورها المصادر المكتوبة
شهادات أهل البروة حول احتالل القرية 

 وتشريد أهلها
75 

البروة في ذاكرة من عاش فيها، كما ظهر في 
 الدراسة

76 

 77 الخلفية االجتماعية للمقابلين ونشاطات عملهم
 83 األسر التي ال تملك أراضي
 84 األسر التي ترأسها نساء

 86 عملية البلترة
 89 ملالتقسيم الجنسي لنشاطات الع

 93 القيمة األيديولوجية المرتبطة بالمرأة وعملها
الفصل بين النساء والرجال وحرية حركة 

 المرأة
95 

 97 اإلنعكاسات المادية لعمل المرأة
 100 النشاطات السياسية لنساء البروة

 102 1936ثورة العام 
 105 الزواج في قرية البروة
 107 التعليم في قرية البروة



 110 ت االجتماعية في قرية البروةالعالقا
النكبة والتهجير والتأقلم مع الظروف 

 اإلقتصادية والسياسية المتحولة
111 

 125 عالقة أهل البروة مع أهل المكر األصليين
 127 التحوالت التي طرأت على موضوع التعليم

 129 خاتمة
 

 131 استنتاجات
 137 المراجع

 137 المراجع العربية
 140 ع األجنبيةالمراج

 147 المقابالت
 149 نماذج من المقابالت-المالحق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


