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 الشفوي رشيفترقيم األ : تحرير الفيل الخرافي
 

 ديبياسي-روجر هيكوك وكارولين مال

 لورد حبش: ترجمة

 

 حكمة عالمية شعبية ."الفيل ال ينسى"

 جاك دريدا ."ال يمكن أن يكون هناك قوة سياسية دون السيطرة عمى األرشيف، إن لم يكن عمى الذاكرة"

 

 إعادة تقييم األرشيف: مقدمة .1

" بقوة أرشيفات الحاضر"كان عمى صواب حين بنى افتراضو الخاص ( Derrida)نقبل جداًل أن دريدا دعنا 
، انطالقًا من الحقيقة القائمة عمى أن ىذا المصطمح مشتق من الكممة (فيولوجيا)عمى أساس الفقو المغوي 

وفي طبيعة  (.Commandment)، وتعرف أيضًا بالوصية (البداية)التي تعني ( Arkhe)اإلغريقية 
ذا ما سّممنا بيذه الحقيقة، فإن وجود األرشيف يأخذنا إلى البدايات ويقودنا لمتعاطي معو من  الحال، وا 

 .أبجدياتو، ويممي عمينا التحرك من تمك النقطة

في فمسطين، يوجد عدد ىائل وضخم من األرشيفات المتوفرة ىنا وىناك وفي كل مكان؛ منتظرة منا أن نقوم 
وىذه األرشيفات ستضعنا عمى الطريق الصحيح لفيم واقع . الزمة لألخذ بيا والتعامل معيابالخطوات ال

المجتمع الفمسطيني ومعطياتو، مرورًا بالفترات االنتقالية والمتخطية لحدوده الجغرافية، متمثال في تشتتو 
 .؛ وصواًل إلى احتماالت تحوالتو المستقبمية8594الذي مر بو ابتداًء من العام 

أو أبناء الجئين، ولذلك، وحيث أن األقمية العظمى من المجتمع /غالبية المجتمع الفمسطيني الجئون و إن
الفمسطيني من غير الالجئين، فميس أماميم إال االندماج واالنخراط في تركيبة المجتمع الفمسطيني األوسع، 

لذلك، فإن . د دول المشرق العربيالذي أصبح تاريخو منوطًا بشبكة معقدة من الَمواطن المتشابكة عبر حدو 
كأنو حالة منفردة وعابرة  -غير الموجود وغير الرسمي-ىذه المقالة تنظر إلى أرشيف الشعب الفمسطيني 
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. لمحدود، التي أدت، وبشكل طوعي، أو قسري، إلى محاصرة ىذه األرشيفات واختزاليا في حيٍز أو آخر
الغربية في إطارىا التجريبي، مع العمم أن النموذج العام  وبشكل خاص، فإن ىذه المقالة ستركز عمى الضفة

 .المقترح والمراحل المنيجية التي تم تبنييا في ىذه الدراسة، قابمتان لمتطبيق عمى ىذا الحقل بأكممو

 

 األرشيفات سابقًا وحاضراً  .2

كل أسرار دولة، التي النظرة التقميدية إلى األرشيف ترى فيو حاضنًة أو مستودعًا لمحقائق الرسمية عمى ش
إن القضية التي ( "Derrida 1996, 7)وبحسب مقولة جاك دريدا . أصبحت بؤرة عنف حقيقي أو كامن

كل أرشيف ىو في الوقت ذاتو ... ىي عنف األرشيف ذاتو؛ كأرشيف، كعنف أرشيفي ... عمى المحك ىنا 
ولكن . زدوج يحتفظ ويحفظ ويوفرفاألرشيف االقتصادي بيذا المعنى الم. مثقف ومحافظ، ثوري وتقميدي

فاألرشيف لو قوة القانون، . أو جعل الناس يحترمونو( nomos)بطريقة غير طبيعية كأن تقول سن القانون 
، المنزل عمى اعتباره مكانًا، عائمة، مكان إقامة، نسبًا، أو قانون (oikos)القانون الذي ىو قانون المنزل 

 ."المؤسسة

، ومع االستيالء عمى ماليين من الوثائق األلمانية من 8591يدًا في العام منذ القرن العشرين، وتحد
مصادر مختمفة، التي تغطي قرنًا من الزمان، أصبحت النظرة العامة إلى األرشيفات عمى أنيا وثائق 

ىذه الرؤية . ومعطيات يمكن الوصول إلييا بعد فترة ثالثة أو أربعة أو خمسة عقود من تاريخ إنتاجيا
يف مرتبطة بتاريخ التصوير الفوتوغرافي الذي يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر، والذي فكرتو لألرش

ظيار ما بداخميا من أعمال . تشبيو المنظر الطبيعي لإلنسان بالدولة فيذه الدولة، يومًا ما، سيتم تعريتيا وا 
مى كشف أسرار الدولة ىذه النظرة التقميدية لألرشيف يمكن أن تمنح قوى سحرية قادرة ع. وقرارات

بحسب ما قال المؤرخ الروسي " بحقيقة وخفايا األمور"والمجتمع، وتوفر معرفة أكثر عن الماضي والتعريف 
، الذي كان متأثرًا بأول وأعظم المؤرخين الوضعيين (Leopold von Ranke)العظيم ليوبولد فون رانك 

ة الوضعية تشكل تبسيطًا لألمور، ولكن في مع العمم أن ىذه الرؤي(. Stroud 1987)وىو ثيوسيديدس 
الوقت ذاتو، وبسب احترامنا لألرشيف، فإننا عادة ما نعتقد أن األرشيف ىو الناطق بالحقائق الكبرى، 

ولكن ىذا الفيم التقميدي يتعرض بشكل متزايد لمتحدي والتفنيد . ويعتبر مضمونو مفتاح مممكة إنتاج المعرفة
ليا إلى األرشيفات كجوانب يدرسيا اإلنسان ليس لمعرفة ما تقولو ىذه بأساليب حديثة، ينظر من خال

نما تدرس لمعرفة كيف تقال األشياء؛ أي أنيا ال تدرس من منطمق وأساس يستند إلى الوجود  األرشيفات، وا 
 .بقدر ما يستند إلى المعرفة، حيث أن ىدف الدراسة يكون مبنيًا عمى أساس معرفي أكثر مما ىو وجودي
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لتحول من التفكير باألرشيفات كمستودع لتخزين السجالت إلى األرشفة كنموذج لصناعة السجالت، إن ا
يمفت االنتباه إلى العالقات االجتماعية والسياسية واألشكال البالغية والسمطة الزمنية المركبة والمولدة 

 (.Papailias 2005, 6)لمركبات أرشيفية متنوعة 

تتحدث عن المردود األرشيفي ( Ann Laura Stoler)إن لورا ستولر . سمإذن ىو فعل وليس ا" األرشيف"
وىذه (. Stoler, 2009, 44)في المستقبل عمى أنو تحول من النظر لألرشيف كمصدر إلى موضوع 

فإن ما يؤخذ عمى أنو شيادات مخفية عن االحتالل : الحقيقة من الضروري فيميا في السياق الفمسطيني
ينبغي أن يعامل كوثيقة أرشيفية خرجت من ( عنف العائمي المبني عمى أساس الجنسوأحيانًا ال)الغاشم 

لذلك، فإن أىمية األرشيف الفمسطيني، . صدر إنسان تابع ومضطيد، وىو اآلن يروي ويعبر عن نفسو
تكمن في قدرتو عمى إعادة خمق نفسو ليعوض بو غياب دولة فمسطين، أو باألحرى ىو انعكاس لدولة 

 .فمسطين

نالك بالطبع سمسمة من المنظمات التي تحتفظ بأرشيفات التاريخ المعاصر لفمسطين؛ مثل وكالة األونروا، ى
والجامعة العربية، ومنظمة التحرير الفمسطينية، واآلن السمطة الفمسطينية، إضافة إلى دول مختمفة كانت 

لُميجَّر العابر لمحدود مثل؛ لفترة طويمة أو قصيرة مضيفة لمجموعات مختمفة من المجتمع الفمسطيني ا
سرائيل ال يمكن إنكار أنو في حال تفكيك األرشيفات الفمسطينية أو . مصر، وسوريا، ولبنان، واألردن، وا 

ففي المقام األول، تطبق . تفنيدىا، فإن ىذا األمر سيكون أكثر صعوبة من العمل في أرشيف دولة واحدة
في بعض الحاالت، كما في : ين صارمة لمدخول إلى أرشيفاتيامعظم المنظمات والدول التي تم ذكرىا، قوان

مصر، يستحيل عمى الباحث الدخول إلى األرشيف، وبخاصة إذا كان الموضوع يتعمق بأمر ذي حساسية 
وفي المقام الثاني، فإن البيانات المسترجعة تكون في أحسن األحوال . لمدولة أو لألشخاص المعنيين
ىذه البيانات واقعًا اجتماعيًا، فإننا نجد أرشيفات مجزأة ومشرذمة، ىذا إذا  مشرذمة، وبخاصة عندما تصف

وحتى في الحاالت التي ال توجد فييا معوقات . لم تكن بدائية في وصفيا صورة الناس المعنيين وواقعيم
متدليل ويمكن اإلشارة ل. لمدخول إلى أجزاء من أرشيفات ىذه المؤسسات، فإنيا غالبًا ما توفر رؤية مشوىة

عمى ذلك إلى الطرق المتباينة التي يتم عمى أساسيا تصنيف الالجئين الفمسطينيين وتحديد أىميتيم 
وفي المقام الثالث، ال يوجد إجماع إلى من ينتمي ىؤالء . ومعاممتيم عمى سبيل المثال في األردن ولبنان

ن ىم جزء من األقمية العربية، وحتى الالجئون؟ وكيف ينظر إلييم في ىذه األرشيفات؟ بالنسبة لإلسرائيميي
وبالنسبة لألردنيين فإنيم مواطنون، ولكن ليسوا . في األراضي المحتمة يعاممون كفئة ثانوية من السكان

متساوين مع المواطن األردني، باإلضافة إلى التمييز عمى أساس مكان سكناىم في المخيمات أو خارجيا 
(Massad 2001 .)سطينية، فقد أصبحوا أمرًا واقعيًا، وفي ظل اتفاقات أوسمو، وبالنسبة لمسمطة الفم
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أما بالنسبة لمسمطة . فالوضع القانوني مقتصر عمى المخيمات في الضفة الغربية مع استثناء القدس وغزة
، فيم يّدعون أنيم يتحدثون باسم الشعب الفمسطيني 6002في غزة، واستنادًا إلى نجاحيم في انتخابات 

 .بأكممو

يد ىنالك أسباب أخرى لمتابعة تحول األرشيف واالطالع عمى الوثائق لرؤية الظروف التي أنتجت في بالتأك
ظميا، وبالتالي لمتزود بمعمومات عن أولئك الذين أنتجوىا بدل االعتماد عمييم كمؤشرات لمعرفة حال 

شيف وبخصوص األر . األوضاع في المجتمع الفمسطيني، حتى في ظروف زمانية ومكانية محدده
عندما شرحت ( Stoler)الفمسطيني الذي ما زال أغمبو مخفيًا، فإنو وعمى العكس تمامًا لما تصفو ستولر 

، وجد الباحثون في الحقبة االستعمارية تركيبة المستعمر "ليفكروا من األدنى إلى األعمى"كيف تم تدريسيم 
عن الرفض والصمت بين الواقعين تحت  مع الدولة المستعمرة، والفاعل مع التابع في إيماءات بسيطة تعبر

 (.Stoler 2009, 47)االستعمار، 

ىنا نحن ال نتعامل مع األرشيف االستعماري، ولكن مع أرشيف مناىض لالستعمار، فيو بالتالي أرشيف 
مستعمر إلى حد كبير، فواجب أولئك الذين سيوفرون أرشيفًا فمسطينيًا أن يحرروا ىذا األرشيف من 

 .االستعمار

 

 البحث عن أرشيف غير رسمي .3

سنتابع ونتوقع ىنا تحواًل أرشيفيًا، وسوف نبحث عن الظروف التي أنتج فييا أرشيف ما عوضًا عن النظر 
والمسّممة التي سننطمق منيا ىي . إليو ببساطة عمى أنو مؤشر عمى حياة الفمسطينيين بمعزل عن حياتيم

وفرضية العمل أن ىذه . وثائق تخص حياة الفمسطينيين أن األرشيف الفمسطيني موجود في أي مجتمع فيو
وىذا ال يعني أنو في المستقبل . المجتمعات ما زالت قيد التنقيب والبحث وبحاجة إلى تحديد وتحرير وثائقيا

سيتم التعامل  -عمى سبيل المثال في جامعة بيرزيت-عندما تتم استعادة األرشيفات لتصبح متوفرة لمجميع 
في . مغايرة؛ أي أنو ال يمكن التعامل مع المجتمعات الفمسطينية بشكل جماعي وموحدمعيا بمؤشرات 

الوقت الحالي يجب التأكيد عمى أننا ال نتعامل ىنا مع أي نوع رسمي من األرشيف عمى الرغم من ضبابية 
سطينية فالسمطة الفم. التعبير، وبخاصة في حال عدم وجود دولة لمفمسطينيين، حيث ال يوجد أرشيف دولة

لدييا وزارات، ولكنيا ىي بحد ذاتيا مجرد أوىام تشير إلى ماذا ستكون وظائفيا في المستقبل، وعمى أية 
حال، ىذا المبحث ال يتضمن أي منظمات كمؤسسات دولة، وبداًل من ذلك، ينصب االىتمام ىنا عمى 
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لي أرشيفات ذات عالقة بالتاريخ المنظمات غير الحكومية والعائالت واألفراد الذين بحوزتيم وثائق، وبالتا
وأكثر تحديدًا، فإن معظميا عبارة عن تاريخ شفوي ولكن اإلفادات الخطية . والسياسة والمجتمع الفمسطيني

 .والوثائق األخرى مشمولة( المكتوبة)

ث في ىذا السياق، ىناك نقطة أخيرة وغاية في األىمية ال بد من اإلشارة إلييا؛ وىي أن الوثائق التي نبح
عنيا بحكم أنيا ذات طبيعة شفوية أو إفادات خطية، ىي بالتأكيد كاشفة وبشكل رئيس لظروف التبعية في 

حيث أنيا تشير جميعًا إلى ظروف ومتاعب حياة أناس، سواء أكانوا من الالجئين أم من غيرىم، : فمسطين
سمطات، وسجناء، ومحررين، معظميم ينتمون لشرائح المجتمع الميّمشة من فقراء، والجئين، ومطموبين لم

بيذا المعنى، فإن األرشيف المرقم المرتقب في جامعة بيرزيت يمثل . ونساء، وعمال، وفالحين ومشردين
أكثر بكثير من مجرد أدوات إضافية لمباحثين؛ إنو يمثل رؤية بانورامية عبر الزمن لحياة الغالبية الساحقة 

مكون وكالة من نوع مخيف، وقيمة تمثيمية تشكل تيديدًا ىؤالء المواطنون يمت. من المجتمع الفمسطيني
. مستمرًا ألولئك الذين يحكمونيم؛ كما تبين في معظم ما ظير خالل الخمس وعشرين سنًة الماضية

وبالتالي، فإن أىمية المشروع . وبالتالي، يبدو أننا نواجو مرة أخرى العنف الذي ىو مغروس في األرشيف
إمكانية أن التابع يمكن أن يصبح عضوًا كاماًل في المجتمع؛ القرية، والحي، "وبعض المشاكل، تكمن في 

فإنو من الصعب تعداد ىذه ( Chatterjee 2004)وفقًا لتشاترجي (. Pandey 2008, 275" )والمدينة
عمى الرغم " ليسوا مدنيين"، في حين أن ىؤالء التابعين يوصفون بأنيم "المدني"العوامل كجزء من المجتمع 

باستطاعة الشخص أن ينظر إلى الميمة الحالية كجزء من جيد . ن وضوح ارتباطيم بالمظير السياسيم
جماعي يسعى إلى الشمولية لدعم آالف من أولئك األشخاص الذين يحتفظون بجزء من حياتيم في مكان 

داد الكثير منيم ىذا بالتأكيد يوضح سبب استع. لمجز بأنفسيم إلى الشريحة المدنية من المجتمع الفمسطيني
 .وتحمسيم لمحديث عن قصتيم، مخاطرين أحيانًا بسمعتيم أو حتى سالمتيم

، بعبارة أخرى غير ناطقة، نحن من يجعل "خرساء"األرشيفات، كما أشار دريدا، بنفسيا وعن نفسيا 
رضيا فإنو يجب ع -وبصورتيا المجازية-وعميو، وقبل أن تكون ىذه األرشيفات خرساء . األرشيفات تتحدث
وبكممات . ىنا، الباحث، وىناك السياسي، وفي مكان آخر المواطن المعني باألمر –عمى شخص ما 

أخرى، تتحرك األرشيفات من حالة عدم الوجود إلى حالة عدم الرؤية، إلى حالة عدم النطق، انتياًء 
. يفات عبر ىذه المراحلالناس، سواء أكانوا ناشئين أم محترفين، يأخذون األرش. ووصواًل إلى حالة التعبير

يجاد ونشر ودراسة األرشيفات غير . وىذا ىو اإلجراء الذي سنحذو حذوه ىنا اىتمامنا ىو في التعريف، وا 
ولتحقيق ىذه النتيجة، قمنا بزيارات مبدئية إلى سمسمة من . الرسمية أينما وجدت، بداية في الضفة الغربية
الوسطى في رام اهلل حتى بيت لحم، مرورًا بنقطة االتصال المنظمات غير الحكومية، تحديدًا من المنطقة 
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األرشيفات التي نبحث عنيا كانت تمك التي شعرنا أنيا ستتضمن وثائق جوىرية . الميمة جدًا مدينة القدس
مبنية عمى أساس شفوي مكتوب، وأحيانًا مواد مصورة تخص حياة الفمسطينيين، سواء من أولئك الالجئين 

ما دفعوا إلى  أو غيرىم، ونتذكر لماذا كميم يعاممون عمى أنيم الجئون، حيث كميم إما طردوا من أرضيم، وا 
 .التواجد في أماكن لجوئيم

 

 التعريف واالبتكار .4

في إطار ىذا المشروع، تمت زيارة سمسمة من المنظمات غير الحكومية في محافظات رام اهلل والبيرة 
بذل جيود إضافية في المرحمة الثانية تتركز في اتجاىين؛ األول وىناك ضرورة ل. والقدس وبيت لحم والخميل

التشبيك مع منظمات في محافظات الشمال مثل نابمس وجنين ومحافظات أخرى، والثاني يتطمب العودة 
وفي حالة استمرارية المشروع وتوسعو بشكل كبير، . إلى األماكن التي تمت زيارتيا إلكمال عممية األرشفة

 .سيشمل غزة، باإلضافة إلى جمع وثائق األرشيفات المحفوظة في دول الجوار، وبخاصة لبنان فإنو بالتأكيد

لقد تم إجراء مقابالت عدة مع أفراد يمثمون منظمات غير حكومية متنوعة، بما فييا الجامعات الفمسطينية  
قررنا احترام ىوية لقد . وقد طغى عمى ىذه المقابالت طابع النقاش وأحيانًا الجدل. عدا جامعة بيرزيت

المنظمات واألفراد الذين تمت مقابمتيم، ليتسنى لنا إبقاء الباب مفتوحًا أمام نقاشات إضافية تأتي بثمارىا 
وستتم التفرقة بين . عمى األمد الطويل، وبيدف تجميع وترقيم القدر الممكن من الوثائق ذات العالقة

وىكذا، والرجوع إلى ( ج) -(ب)-(أ)مجموعة  المؤسسات بتصنيفيا إلى مجموعات عمى سبيل المثال
 .لرؤية أسماء المؤسسات( 8)الممحق رقم 

وقد عقدت اجتماعات عدة مع منظمات غير حكومية مختمفة، وأحيانًا كنا نقوم بيا أكثر من مرة، وذلك 
. ايا حوارىمبيدف التحقق من أحاديث المديرين والمشرفين والموثقين والمؤرشفين واالعتبارات المحتممة في ثن

. وىنا وجدنا أن األرشيف الكامن كان ىائاًل، وكأنو فيل أجزاؤه قابعة في العديد من المكاتب التي زرناىا
ولكن في ىذه المرحمة الفيل ما زال وىميًا، وبالتالي المشروع يجب حممو قدما بمزيد من الحماس والعزيمة 

نا معيم، كان من أولئك الذين يتعاممون مع التاريخ إن نوع المنظمات واألفراد الذين تواصم. في المستقبل
وفيما . الشفوي بشكل عام، مع ما يتذكره الالجئون والسجناء والنساء واألطفال، باإلضافة إلى قضايا قانونية

يتعمق بالتسمسل الزمني، جمعت ىذه الوثائق من قبل ىذه المنظمات بدءًا، بشكل أساسي، من أواخر 
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، مرورًا بفترة أوسمو، ومرة (8551-8543)تيا قبل االنتفاضة األولى وأثناءىا السبعينيات ووصمت ذرو 
 .6003-6001أخرى من 

 

 االتصاالت األولى، النقاشات األولى .5

فيما يمي سنرسم صورة المشاكل التي تواجو الباحثين الراغبين في الحصول عمى صورة واضحة عن 
يًا لمتعاون في جعميا عامة مفتوحة عن طريق السماح لجامعة محتويات األرشيف، الذين يبدون التزامًا حقيق

المشاكل التي سيتم وصفيا، بشكل عام، . بيرزيت بنسخ وترقيم الوثائق التي تندرج في إطار ىذا المشروع
 .ظيرت في كل حالة من النقاشات مع ممثمين عن تمك المنظمات

نوات وأحيانًا عقودًا في مجال تجميع في المقام األول، من المضني لتمك المنظمات التي عممت س
المعمومات والشيادات واإلفادات في ظروف صعبة، وأحيانًا في ظروف خطيرة، وفجأة يتم الطمب منيا أن 
تشارك المعمومات مع منظمة أخرى لم يكن ليا دور في عممية جمع المعمومات، ولم تخاطر كما فعمت 

المدى البعيد سيكون ىذا المشروع ذا فائدة عامة عمى الشعب  ولكن فقط لمجرد أنيا تعتقد أنو في. المؤسسة
ىذا االعتبار قد يكون في حد ذاتو سببًا في رفض إعطاء الوثائق، وحتى عندما تكون متوفرة . الفمسطيني

 (.ث)تعطى تحت شروط محددة ألفراد من الباحثين فقط وليس لمؤسسات 

يبدأ العمل الميداني، وذلك ألن في بعض الحاالت  إن أىمية المشروع كانت معروفة لدينا حتى قبل أن
ولكن تبين خالل البحث الميداني أن ىناك أيضًا . الشاذة سرقت الوثائق من قبل إسرائيميين أو حتى اختفت

وفي حاالت مشابية أخرى، ذكر أن الوثائق اختفت ولم نتمكن من معرفة (. ذ)وثائق قديمة جدًا أو ميترئة 
مقابالت لم يتم العثور عمييا، واألقراص المدمجة لم تكن في مكانيا، وربما أن أحد ، كذلك ال(ح)مكانيا 

 (.س)الموظفين الذين غادروا من فترات وجيزة قد أخذىا معو 

وانسجامًا مع روح التعاون، قدم أحد معاىد التدريس العالي النصح لنا بعدم استخدام متطوعين من الطمبة 
 (.ش)لترقيم، ألن عمميم عادة يكون شكميًا دون التزام، وأحيانًا غير مفيد لمتوثيق والتسجيل والتصوير وا
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 مسؤولية المؤسسات .6

، قمنا بزيارة سمسمة من المنظمات غير الحكومية التي من المتوقع 6080منذ شير أيار وحتى شير آب 
ة لالىتمام، ولكن غير أن يكون لدييا أرشيف يحوي وثائق، وقد آلت ىذه الزيارات إلى تحقيق نتائج مثير 

بشكل عام، ىذا ال يعني أن النتائج لن يتم تحقيقيا عندما نشرع بجمع المواد وترقيميا وبذل . مشجعة
 .الجيود الحثيثة

ربما أكبر مشكمة أولية تواجينا عند التعامل مع قضية الوثائق في المنظمات غير الحكومية ىي التحدث 
فكما أن عامل . يس بالضرورة أن يكون في قمة ىرم المنظمةوالشخص الصحيح ل. إلى الموظف الصحيح

، فإنو بإمكان الرئيس المسئول، إذا كان (أ، ث)المكتبة أو عامل التوثيق سيقول إن عميو استشارة رئيسو 
لديو شك في ما إذا كان يرغب في إعطاء المعمومات أو إكمال الحديث، أن يقول أن ىذا من شأن 

إذا كان الشخص . ما يكون شخصًا خارجيًا؛ عمى سبيل المثال محامي المؤسسةالموظف المختص، الذي رب
ولكن في حاالت عديدة عندما عدنا لزيارة المؤسسة، وجدنا أن الموظف . المعني غائبًا، فيناك حاجة لمعودة

الذي تمت مقابمتو في المرة السابقة غير موجود، وبالتالي تمت إعادة النقاش السابق من الصفر مع 
وىذا يتطمب تقديم شرح عن األىداف مرة أخرى، وىناك احتمال قائم أن يكون الرد . لموظف اآلخرا

ىذه التأخيرات غير المتناىية . ىذه السمسمة من التعامالت تكررت مبقية بذلك الباحثين عالقين. مشابياً 
اولة لتجنب المسؤولية تصبح جزءًا من بناء المشروع، ألن الموظفين كل واحد منيم يدفع نحو اآلخر في مح

 (.ب)

وفي حاالت أخرى طمب توجيو رسائل (. ز)في إحدى الحاالت، تم رفض مقابمة الباحثين لممرة الثانية 
بعبارات فنية، ىناك (. ث، د)رسمية من الجامعة، وبالطبع ىذه تم إرساليا، ولكنيا لم تأِت بالنتائج المرجوة 

فقد يكون ىنالك اىتمام أكثر لو أن المنظمة اعتبرت : وىريةمعوقات عدة، ولكنيا مرتبطة بأسباب أخرى ج
بخصوص المعوقات الفنية، فيي تتمثل، عادًة، في عممية . أن المطالب ذات أىمية بالنسبة ليا أو لمبمد

فرسائل البريد اإللكتروني كانت تيمل، وفي حاالت الزيارة الشخصية تبين أن األشخاص : إجراء االتصاالت
ير موجودين أو منشغمين، وعبر الياتف غالبًا ما ظير أن الناس غير متحمسين لمحديث ذوي العالقة غ

وىنا ال بد من ذكر أن ىنالك عمى األقل حالة واحدة أبدت حماسًا كبيرًا لممشروع، (. 6080ديبياسي –مال)
ق عمى المدى ولكن ال نخفي القول إنو كان لدينا خشية من أن يبقى المشروع عالقًا وال يدخل حيز التطبي

 (.خ)البعيد بسبب نقص اإلرادة أو التمويل 
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وفي أثناء زياراتنا المتعددة اتضح أيضًا أن موظفين في مناصب متعددة أعطوا إجابات متناقضة أو شروحًا 
وىذا انعكس عمى إجاباتيم المتعمقة بأعداد الوثائق . مختمفة ألسئمة مماثمة تتعمق بوجود وتوفر وثائق معينة

. التي تباينت اعتمادًا عمى من الذي تم التحدث معو، فتراوحت األعداد من بضع وثائق إلى مئات المتوفرة
وحدث أيضًا أن الموظف نفسو عندما تمت مقابمتو في زيارات عدة لممؤسسة، أعطى إجابات مختمفة حول 

، أو أحيانًا يمكن أن يكون ذلك ناتج عن جيل. وجود أو غياب وثائق ذات عالقة، وليس فقط عن توفرىا
وىناك أيضًا ردة فعل أخرى من قبل مؤسسات أخرى اتسمت في البداية (. ا)كجزء من أسموب التجنب 

بإنكار وجود أية وثائق، مدعية أن كل ما تممكو ىو مقصوصات من الصحف، والحقًا تمت اإلشارة إلى 
الىتمام ألنو مرتبط لصورة ىذا كان مثيرًا ل(. ر)وجود بعض الوثائق، ولكن ىي الطالع الباحثين فقط 

 ىل ىو شخص أو مؤسسة؟: الذات لطرفي النقاش، وتعريف ما ىو الباحث

فادات، ولكن كميا  أما مؤسسات أخرى فكان لدييا إجابات مميزة، فقد ذكرت أن لدييا شيادات ومقابالت وا 
نما محظور بشكل كام فالجدل كان أن . لسرية، والوصول إلييا ليس محدودًا أو مشروطًا بظروف معينة، وا 

إضافة إلى ذلك، لم . الوثائق غير متوفرة ألي أحد، وال حتى ليؤالء الذين بحاجة لممعمومات مثل المحامين
يكن ىنالك أية إشارة إلى أن الوضع يمكن أن يتغير في المستقبل، فالحاضر مجّمد، وىو كذلك إلى ما ال 

 (.ب)نياية 

نو ال يمكن الوصول إلى المادة الخام، وليس ىناك نية في إحدى الحاالت، قيل، ببساطة ووضوح، إ
ىذا (. ز)لترقيميا، وأنو عمى الباحث أن ينتظر لحين صدور ىذه المواد وتوفرىا عمى شكل نسخ ورقية 

الجواب بحد ذاتو كان مدعاة لمقمق، ألن المنظمة صاحبة الشأن ىي واحدة من تمك المنظمات الفقيرة 
 .مصيرىا الفناء واليّشة التي يمكن أن يكون

أحيانًا تم إخبارنا أن بعض المعمومات، وليس كميا، يمكن تزويدنا بيا، ولكن أواًل سيقومون بإجراء محكم 
باإلضافة إلى ذلك، سيكون . يخفي ىوية األشخاص، وأنيم ىم من سيقوم بذلك، وأن ذلك سيستغرق وقتاً 

وال (. د)اإلسرائيمية، ولن يشمل قضايا المجتمع الفمسطيني الموضوع محصورًا فقط بما يتعمق باالنتياكات 
إلخفاء ىوية )بد من اإلشارة ىنا إلى أنو في تمك المرحمة المبكرة لم يكن ىناك اعتبار لعمل ترتيبات 

اتضح من خالل . إن استدعت الضرورة إلى حين السماح ليا بالتعميم خالل عدد من السنوات( المعمومات
بين األشخاص األكثر تقدمًا وتحضرًا في المجتمع الفمسطيني يعتبرون أن القضايا الزيارات أنو من 

والمشاكل الخارجية ىي فقط التي من الممكن إعادة سردىا، أما الداخمية فال بد من أن تبقى طي الكتمان 
 .بسبب العار المالزم ليم
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دة بأعداد ىائمة تقدر بالمئات لدى في بعض الحاالت، كنا نجد اعترافًا واضحًا أن المادة المطموبة موجو 
المنظمة، وتمثل مئات الساعات من التسجيالت، وأنيا ستكون متوفرة عمى اإلنترنت، وعندىا بإمكاننا أخذ 

نتائج زيارتنا الثانية  -لألسف–ىذا كان يبدو مؤشرًا عمى إمكانية التعاون في المستقبل، ولكن . نسخ عنيا
وبقي السؤال دون رد (. ت)أخرى إلى التناقضات في أجوبة الموظفين كانت غير واضحة، ويعزى ذلك مرة 

ىل لدييم وثائق أم ال؟ وعندما تم توجيينا إلى الموقع عمى الشبكة العنكبوتية لمعرفة تفاصيل عن : واضح
 (.ب)الوثائق التي يمتمكونيا، تبين أن الموقع لم يكن متوفرًا، أو ليس سيل االستخدام 

مكنة الحقيقية لبعض الوثائق الميمة والنادرة لم يكن في حقيقة األمر معروفًا ألناس تم أصبح واضحًا أن األ
وبالفعل، بعض الناس أشاروا إلى أن بعض الوثائق كانت لدى منظمات (. ا)تكميفيم بحفظيا وحمايتيا 

ى أن إحدى اإلجابات المتكررة كانت تشير إل(. ت)أخرى، ظن موظفوىا بدورىم أنيا في منظمة ثالثة 
لقد أخبرنا أن األرشيف قيد الفيرسة، والترقيم، أو مخزَّن خارج المنظمة، أو . المعمومات ىي تحت اإلنشاء

وىذه العممية قد تستغرق شيرين، وربما . أن المؤسسة في مرحمة انتقالية، ولذلك ال يمكن الحصول عميو
وعميو فإن، النوايا . الّطالع عميياحتى مطمع الخريف، أو فقط أسبوعين إضافيين، قبل أن تصبح جاىزة ل

الحسنة والتقيد بالجدول الزمني المناسب يبقى بحاجة لمفحص، مع إبقاء المستقبل مفتوحًا عمى كل 
وىذا الجدل سيقود إلى إحدى ىاتين (. ت، ث، ج)متجو نحو الشرق ساعة المساء " كظل فيل"االحتماالت 

ما أن يخبر أن (ت، ث)ارة حال انقضاء الفترة المذكورة إما أن يدعى الباحث لمعاودة الزي: النتيجتين ، وا 
األمر قيد النظر التخاذ قرار ربما من قبل كل قيادات المنظمة ليقرروا إذ كان مشاركة الوثائق من 

 .صالحيم

ما المصمحة المشتركة التي )يتمثل في السؤال المتكرر " الظل المتحرك"القضية األكبر التي يثيرىا جدل 
في السياق الفمسطيني يصعب توصيل (. قيقيا من جراء مشاركة البيانات مع منظمات أخرى؟يمكن تح

الرسالة بأن جامعة بيرزيت ليست شركة منافسة، ولكنيا تمثل مستودعًا عامًا أقدميتو مضمونة وليس لو 
إلى أن عمل  بل عمى العكس، إن المؤسسة سيتم مكافأتيا بالتقدير في عممية الترقيم، إضافة. مصالح ذاتية

 .المنظمة سيعرف من قبل جميور عريض من الباحثين والقراء

إن تنفيذ المشروع عمى أرض الواقع يتطمب من جامعة بيرزيت مستوى عاليًا من الدبموماسية، وذلك يعود 
أوليا يتعمق بالسرية والالمركزية في مقاومة االحتالل، وثانييا يتعمق باالنشقاقات الحزبية : ألسباب عدة

الفمسطينية التي ىي عامل تاريخي ما زال حاضرًا بشكل جزئي، ما يجعل ىذا جداًل من الصعب صياغتو 
 .بطريقة مقنعة
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أن المنظمات التي تمت زيارتيا أو بعضيا لم تبِد نوايا حسنة، بل  -بأي شكل من األشكال-ىذا ال يعني 
بيل المثال، جادلت إحدى المؤسسات فعمى س. مشكمة تواصل وقيم راسخة -إن المشكمة كانت، كما رأينا

عن كيفية مشاركة وثائقيا وعن حماية حقوق النشر ليا، ومن ثم سمحت لنا بالبدء بنسخ وثائقيا كتجربة 
ولكنيا أعربت عن ترددىا في التفريط في ( د)وىناك منظمة أخرى استوعبت ىدف المشروع (. ح)أولية 

. مناقشة شروط صارمة لمحصول عمى المعمومات وعرضياوثائق ثمينة بسبب طبيعتيا الحساسة، فاقترحت 
وفي إحدى الحاالت، وبعد نقاشات عدة نتجت عنيا اتفاقية مبدئية نصت عمى أنو في أحسن األحوال 

إن ىذه السرية (. ث)بعض الوثائق سيتم حجبيا بسبب سريتيا، ولكن دون أسس واضحة لمثل ىذا الشرط 
 .بشكل جزئي، صعب، والتخمي عنو غير وارد -في السياق المحمي-يمكن تفيميا ألن التفريط بالسرية 

إن غموض مشروعنا في مرحمتو الحالية، الذي يعود إلى كونو في مرحمة البمورة، قد ترك الباب مفتوحًا لعدد 
كشرط مسبق لممشاركة في المعمومات، وكما ( ح)من المؤسسات لطرح العديد من االستفسارات والتفاصيل 

 .ك العديد من الوثائق، ولكن ىم بحاجة أواًل إلى وضوح آليات العمل وتحديدىاقيل لنا ىنا

في بعض األحيان، تم رفض طمبنا لمقاء مسؤولين عمى مستوى عال في المنظمات غير الحكومية، ويمكننا 
حثة أن إن االنطباع العام لدى البا. أن نتصور أنو لو عقدت ىذه المقاءات لتمكنا من تحقيق النتائج المرجوة

كثيرًا من المنظمات لم تَر فائدة من مشاركة عمميا، وبخاصة أنيا تعتبر أنيا ستعطي بياناتيا وعمميا دون 
ديبياسي،  –مال )مقابل، وكانوا حريصين عمى عدم إعطاء معمومات ميمة حول المادة التي بحوزتيم 

الذين اثبتوا في البداية حماسيم  (خ)وعميو، فإنو من األفضل لو قمنا بالتواصل مع منظمات مثل (. 6080
 .لمتحرك قدماً 

وعمى مستوى أعمى من التجريد، وجدنا أن فكرة المصادر األولية لم يتم استيعابيا وفيميا من قبل الموظفين 
ىذا ليس محاولة لمطعن في قدرة ىؤالء الناس، بل، عمى العكس، إنيم . والمديرين في المنظمات المختصة

أن المصادر األولية بحاجة إلى ابتكار في السياق الفمسطيني، وبالفعل ىذا جزء من  شيادة حية عمى حقيقة
 .ىدف المشروع الذي يكمن خمف ىذه المحاولة األولى إلنتاج أبحاث مكتوبة

 

 النتيجة. 7

ممك من ىي؟ أىي ممك الشخص الذي أعطاىا؟ ولكن، ىم : السؤال الذي يطرح نفسو حالما تنشأ الشيادات
أىي ممك المنظمة المسجمة؟ ىذه الظاىرة كانت حاضرة بشكل مباشر أو غير . من منبر عام لم يتحدثوا
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األمالك توحي . مباشر في كل النقاشات التي عقدت بين الباحثة واألشخاص المختصين في ىذا المجال
، واألسرار مع إمكانية السماح بالبوح بيا، ولكن ليس إلزامياً " الخصوصية"إلى الممكية الخاصة، وبالتالي 

وىنا ال بد من التوضيح أن أرشيفات الدولة تعمل بالضبط . تحفظ، حتى يكون البوح بيا من باب الضرورة
األمالك تعرف عمى أنيا عامة وليست خاصة، . بطريقة األرشيفات غير الرسمية نفسيا التي نحن بصددىا

ضد أعداء خارجيين أو محميين ممن  ولكن فكرة عامة تقتضي األمن، حيث أن الدولة مكمفة بأمن مواطنييا
فنظرية التعاقد تفوض المسؤوليات إلى الدولة من المجتمع، ومجموع أمالكيم مخصخصة من . ىم مواطنون
وعمى ىذا النحو، األفراد في السياق الفمسطيني ال يعترفون بطبيعة نشاطاتيم األرشيفية إال . قبل الدولة

يا بأشكال متنوعة من الوثائق والمنشورات األولية، والمكتوبة أو بالحد الذين ىم أنفسيم مستعدون لتعميم
 .الشفوية

فربما يكون ىناك دخول مجاني ألشخاص محددين .  وينطبق األمر نفسو عمى المنظمات غير الحكومية
وىذا ينطبق . بيذه الطريقة، فإن أسس البحث العرقي يتولد من داخل األرشيف. إلى بعض المواد المؤرشفة

دد من المنظمات غبر الحكومية في الضفة الغربية، حيث تبقى الوثائق أسيرة مع السماح بالوصول عمى ع
ولكن اإلفراج العام عن األرشيفات والسماح ليا كما وصفنا في المقدمة النظرية . إلييا تحت ظروف معينة

لفعل، فإن األنواع وبا. ىي خطوة إضافية وجريئة، وقمة ىم المستعدون أن يخطوىا" بالحديث عن نفسيا"
 .المتكررة من االتفاقات لتبرير السموك الحالي مشابية لتمك الموجودة في أماكن أخرى كاليونان مثالً 

التي تعني أن فردًا قام بتجميعيا " مجموعة"ويمكن أن يكون البعض قد توقع أو فضل أن يستخدم كممة 
ات جمع وتنظيم المواد واإلقباض عمييا ىي نفسيا وبما أن إجراء. بنفسو، وبالتالي تعطي انطباعًا بالممكية

في عممية األرشفة والتجميع، فيظير ىنا الترابط والتداخل بين العرض واإلخفاء كما بين الخاص والمجاالت 
 (.Papailias 2005, 3)العامة 

فات إن التناقض بين االعتبارات العامة، بخصوص كون األرشيف مفتوحًا من جية، وحقيقة وجود األرشي
غير الرسمية التي ىي خاضعة بدورىا لنظام محدود من االستقاللية من جية أخرى، يدفع باتجاه االنفتاح، 

ذا كان ذلك يتطمب في بعض األحيان حجب األسماء، فيذا ." إلى نياية العنف"وبالتالي، بعبارات دريدية  وا 
وىذا . ال تتعرض لمتشويو( بة أو شفويةمكتو )يمكن أخذه بعين االعتبار، ومن ثم تنفيذه ما دامت وثيقة ما 

ومن قبل اإلعالم . تم تجربتو بنجاح من فترة قريبة من قبل فريق الويكي ليكس الذي نشر أرشيفو الضخم
إن اليدف من ىذا الحجب لألسماء، ىو حماية . المكتوب الذي أعاد إنتاج وثائق ويكي ليكس وحمميا

فالمجتمعات تحمي نفسيا بنفسيا، وىي تستفيد فقط من . أشخاص أكثر مما ىو حماية مجتمعات بأكمميا
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االنفتاح، ولن تعاني من جراء الكشف عن تيم العنف الخفي وغير المتحدث عنو، والجشع، والفساد، 
 .والتمييز النوعي والعرقي والديني والطبقي

المقدرة عمى  اليدف األسمى ألي مشروع ترقيمي ىو جعل تفسير البيانات وتقييميا ممكنًا، وليس فقط
وذلك يشمل بالطبع الصراع الطويل مع . من أجل أن نستطيع التفسير يجب أواًل أن نمتمك. عرضيا

ىذا التممك (. وىي إلى حد بعيد استعمارية بطبيعتيا)إسرائيل والصدام حول معنى األرشيفات مع إسرائيل 
جسم أرشيفي ضد االستعمار الذي  في النياية، سوف يسيل إمكانية خمق( في الحقيقة إعادة تممك)العام 

في النياية سيجعل من المستحيل النظر إلى الرواية الفمسطينية األولية عمى أنيا منحازة وذاتية ومبالغ فييا 
 .ومفتعمة

العديد من الناس والمؤسسات والعائالت واألطراف والوحدات االجتماعية عمييا أن . إن الطريق أمامنا طويمة
كما الحظ أحد المؤلفين ليذه المقالة الذي قام . شاق، ولألسف فرص نجاحو غير مؤكدةوىذا تحدٍّ . تقتنع

أحيانًا المنظمات ببساطة، لم تَر الفائدة في البحث أو التوثيق، معتبرين أن أىداف النصرة "بالعمل الميداني 
ستكينًا في ذىنية ىذا يدلل عمى أن بعض الناس ما زال م(. 6080ديبياسي، -مال" )والمساندة أكثر أىمية

وىذا النوع من الصراع مفيوم، ولكنو، في حقيقة األمر، ال يتماشى مع سيطرة التوجيات البحثية . تصارعية
 .ومناىجيا

أما آن األوان لمفيل الوىمي : والسؤال المطروح ىنا. إن مخاطر الفشل لمشروع ضخم كيذا عظيمة
ان أيضًا لممعمومات أن تستخرج من أغمفتيا السرية؟ أن يتحرر ويأخذ بالتشكل؟ وأما آن األو ( األسطوري)

ىنالك إمكانية بأن األسس التي ستوضع ليذا المشروع ستؤدي إلى نوع من الصراع الثقافي حول الكم 
ىذه مخاطر ال بد منيا من أجل مستقبل تتشكل فيو شفافية . اليائل من رواية الذات المكتشفة والمنشورة

 .النطاقات الفمسطينية العابرة لمحدود تاريخية واجتماعية في جميع

  



 

14 
 

Forced Migration and Refugee Unit 

 

 المراجع .8

 

Chatterjee, Partha. 2004. The Politics of the Governed: Reflections on Popular 

Politics in Most of the World. New York: Columbia University Press. 

Derrida, Jacques. 1996. Archive Fever: A Freudian Impression. Transl. Eric 
Prenowitz. Chicago, IL: The University of Chicago Press. 

Heacock, Roger. 2011. La Palestine: un kaléidoscope disciplinaire. Paris: CNRS 

Éditions. 

Mall-Dibiasi, Caroline, 2010. Unpublished Report for the IALIIS. Birzeit 
University: IALIIS, 15 August.  

Massad, Joseph. 2001. Colonial Effects. The Making of National Identity in 

Jordan. New York: Columbia University Press. 

Pandey, Gyanendra. 2008. Subaltern Citizens and Their Histories. Interventions 

10(3): 271-284. 

Papailias, Penelope. 2005. Genres of Recollection. Archival Poetics and Modern 

Greece. New York NY: Palgrave Macmillan . 

Stoler, Ann Laura. 2009. Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and 

Colonial Common Sense. Princeton, NJ: Princeton University Press. 

Stroud, Ronald. 8543. ‘Wie es eigentlich gewesen’ and Thucydides 6.94.1. 

Hermes 15 (3): 379-382. 

 
 
 
 



  
  
  

15 
 

Forced Migration and Refugee Unit 

 (1)ممحق رقم . 9

 

 المؤسسات التي تمت زيارتها أو االتصال بها

 

 :رام اهلل

 مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان •
 مركز بيسان لمبحوث واإلنماء •
 التعميم المستمرمركز : جامعة بيرزيت •
 مينمامركز الديمقراطية وحقوق الع •
 (فرع فمسطين) الحركة العالمية لمدفاع عن األطفال •
 مؤسسة الحق •
 الحريات •
 إنعاش األسرة جمعية •
 الييئة المستقمة لحقوق اإلنسان •
 .مؤسسة الدراسات الفمسطينية •
 .مركز خميل السكاكيني الثقافي •
 مؤسسة مفتاح •
 مؤسسات •
 لدراسة الديمقراطية؛ مواطن المؤسسة الفمسطينية •
 المؤسسة الفمسطينية لمتبادل الثقافي •
 مركز المرأة الفمسطينية لألبحاث والتوثيق •
 المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان •
 المركز الفمسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع- ابانورام •
 الجمعية الفمسطينية األكاديمية لمشؤون الدولية •
 ف. ت .م –الالجئين دائرة شؤون  •
 مركز الفن الشعبي •
 شمس •
 الشبابي منتدى شارك •
 مؤسسة تامر لمتعميم المجتمعي •
 مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي •
 طاقم شؤون المرأة •
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 :أبو ديس

 متحف أبو جياد لشؤون الحركة األسيرة •
 

 :بيت لحم

 مركز المعمومات البديمة •
 (ريجأ)التطبيقية  معيد األبحاث •
 جامعة بيت لحم –المركز الفمسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين، مركز تراثنا لحفظ التراث /بديل •
 جامعة بيت لحم –مركز تراثنا الفمسطيني  •
 مركز حفظ التراث الفمسطيني •
 الثقافي مركز حفظ التراث •
 مركز إنسان •
 مركز إبداع الثقافي •
 مخيم عايدة –مركز الجئ  •
 الستطالع الرأيالمركز الفمسطيني  •
 نادي األسير •

  

 :الخميل

 جامعة الخميل •
 مركز أبحاث األراضي •

 

 :القدس

 لعربيةجمعية الدراسات ا •
 الممتقى الفكري العربي •
 مميبتس •
 ع عن حقوق الفمسطينيين في القدساالئتالف األىمي لمدفا •
 مركز القدس لمنساء •
 المجموعة الفمسطينية لمراقبة حقوق اإلنسان •
 (Kenyon) مؤسسة كنيون •
 الجمعية الفمسطينية األكاديمية لمشؤون الدولية •
 (مياليونيف)األمم المتحدة اإلنمائي لممرأة صندوق  •
 نينابيت ح –مركز الدراسات النسوية  •
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 دائرة تطوير الشباب •
 

 :نابمس

 مركز يافا الثقافي •
 

 :جنين

 جمعية كي ال ننسى


