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�ؤخذ 
ُ
على الم�ؤرخين العرب ي

والفل�سطينيين غياب مراجعة 

نقدية لأحداث حرب النكبة، وما تالها من 

تدمير المجتمع الفل�سطيني وتجزئته 

ل هذا 
َ
وت�ستته في اأنحاء المعم�رة. ويقاب

الغياب بم�ساهمات الم�ؤرخين الإ�سرائيليين 

الجدد الذين ت�سدوا للرواية ال�سهي�نية في 

الثمانينيات، واأعادوا تف�سير قيام الدولة 

الإ�سرائيلية وتدمير المجتمع الفل�سطيني، 

اعتماداً على الم�سادر الع�سكرية الإ�سرائيلية 

التي طم�ست ق�سة النكبة �سابقًا.

وغالبًا ما تتمح�ر المراجعة النقدية 

لأحداث نكبة 1948 وما تالها، ح�ل 

م�ساألتين:

اأ ــ غياب م�سادر اأر�سيفية عربية 

وفل�سطينية م�ازية للم�سادر الإ�سرائيلية.

ب ــ غياب مراجعة نقدية لأحداث الحرب 

م�ازية للخطاب ال�سهي�ني ونقده من طرف 

الم�ؤرخين الجدد.

وقد ت�سدى لهذه الحجة العديد من الكّتاب 

العرب والفل�سطينيين ــ بدءاً بق�سطنطين زريق 

ووليد الخالدي، وانتهاء بن�ر م�سالحة وعادل 

مّناع ــ ومنا�سريهم من الأوروبيين، واأ�ساروا 

اإلى انعدام الت�ازن في هاتين الروايتين لعدة 

اأ�سباب تتعلق بال�سياق الذي رافق بروز 

�سليم متاري*
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اد: ''انت�سرنا بالتاريخ، لكنهم اأخذوا 
ّ
زي

الجغرافيا.''

في البدء يجب اأن نتعر�س لل�سمت 

الفل�سطيني المدوي في معالجة اآثار النكبة في 

الخم�سينيات وال�ستينيات وال�سبعينيات؛ 

فبا�ستثناء مجم�عة الدرا�سات الرائدة التي 

قدمها وليد الخالدي في كتابه: ''من الماأوى 

اإلى الغزو: قراءات في ال�سهي�نية والم�ساألة 

 From Haven( ''1948 الفل�سطينية حتى �سنة

 to Conquest: Readings in Zionism and the
Palestine Problem until 1948(، وكتابات 

ق�سطنطين زريق وقدري ط�قان وم��سى 

عيد نكبة 1948 )والتي 
ُ
العلمي وج�رج حنا ب

اأُعيد ن�سرها في الذكرى ال�ستين للنكبة(، فاإن 

حرب 1948 بقيت مح�س�رة، في الغالب، 

ولعق�د ط�يلة، في كتابة المذكرات )عبد اللـه 

التل؛ اأكرم زعيتر؛ محمد عزة دروزة؛ واآخرون(، 

وفي م�ساهمات �سعرية وروايات.

ولم يتغير هذا ال��سع اإّل بعد هّزتين 

فر�ستا اإعادة نظر في تف�سير ما حدث 

وا�ستخال�س العبر منه:

اأوًل، هزيمة 5 حزيران/ي�ني� 1967، 

والتي اأعقبها بروز دور المقاومة الفل�سطينية 

في م�اجهة اإ�سرائيل. و�سّكل كتاب ''النقد 

الذاتي بعد الهزيمة'' )1969( ل�سادق جالل 

العظم، بدايات النقد الفكري العربي، متزامنًا 

مع كتابات الم�ؤرخين الإ�سرائيليين الجدد 

)�سمحا فالبان؛ ت�م �سيغف؛ بني م�ري�س؛ اآفي 

�ساليم؛ واآخرون(.

ثانيًا، اجتياح اإ�سرائيل للبنان في �سنة 

1982، ثم اتفاق اأو�سل� في �سنة 1993 وقيام 

الكيان الفل�سطيني الجديد، وحل�ل الذكرى 

الخم�سين للنكبة.

وقد انبثق من هذه المفا�سل مجتمعة، �سيل 

من الأبحاث التاريخية الجديدة التي ارتكزت 

الحركة ال�سهي�نية وعالقتها بالنتداب 

البريطاني، وكذلك عالقة تاريخ المنت�سر 

بالمغل�ب على اأمره. كما ذّكروا باأن غياب 

الأر�سيف الفل�سطيني مره�ن بغياب الدولة 

الحا�سنة لأجهزة البحث الم�اجهة لنهب 

التراث الثقافي، اإذ كان في اإمكان هذه 

الأجهزة اأن تبني ن�اة هذا الأر�سيف، في 

الن�سف الثاني من القرن الع�سرين.

واأ�سار ه�ؤلء اأي�سًا، اإلى اأن البحث 

التاريخي في م��س�ع النكبة ا�ستعاد اأنفا�سه 

مع ت�ساعد حركة المقاومة، وبناء الم�ؤ�س�سات 

البحثية المرافقة لها، والتي اأبرزت طاقات 

درا�سية كان لها دور كبير في الت�سدي للرواية 

الإ�سرائيلية.

وذكر ه�ؤلء الكّتاب والم�ؤرخ�ن كذلك اأن 

غياب الأر�سيف المدون دفع الباحثين اإلى 

تط�ير اأدوات بحثية رائدة ترتكز اإلى منهجية 

التاأريخ ال�سفهي، ومالحقة الدرا�سات التابعة 

والفئات المهم�سة، ودرا�سة الت�اريخ المحلية 

للقرى المدمرة، ومتابعة حياة الالجئين في 

ال�ستات العربي والمنافي الغربية.

ول �سك في اأن غياب الخطاب العلمي 

المبني على ا�ستقراء المدونات الأر�سيفية، 

جرى ال�ستعا�سة عنه بغنى الرواية الأدبية 

لحياة ال�سعب الفل�سطيني، والتي تجلت في 

حبكات اإثن�غرافيا النكبة في روايات �سميرة 

عزام واإميل حبيبي ومحم�د �سقير وحنا اأب� 

حنا في الداخل، وفي اأعمال اإليا�س خ�ري 

وعبد الرحمن منيف وابراهيم ن�سر اللـه في 

الخارج.

هذه الحجج كلها ــ اإن جازت الت�سمية ــ 

لغياب الرواية الفل�سطينية لتاريخ النكبة، 

�سحيحة وذات وزن، اإّل اإنها غير مقنعة 

تمامًا، وتذّكرنا بق�ل ال�ساعر الراحل ت�فيق 
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الحديدي: ق�سة ال�سراع الفل�سطيني لإقامة 

عّد درا�سة رائدة في الأ�سباب 
ُ
دولة''، والذي ي

الم�ستترة للـهزيمة، في ت�فير اإطارين 

تف�سيريين للـهزيمة:

اأ( الأول يتعلق بم�قف النتداب البريطاني 

من النخبة الفل�سطينية، والذي حرمها احتالل 

مراكز مهيمنة في عملية بناء الدولة، في 

مرحلة ما بعد ال�ستعمار، في ال�قت الذي 

حافظ على ت�فير �سبل الدولنية للحركة 

ال�سهي�نية، من تدريب الميلي�سيات، اإلى بناء 

قطاع الدولة اإداريًا وماليًا وع�سكريًا.

ب( الثاني يتعلق بمعالجة جذور النهيار 

الجتماعي والع�سكري للمجتمع الفل�سطيني، 

اء تدمير هذه البنى الفاعلة في ث�رة 
ّ
جر

.1939 - 1936

يق�ل الخالدي: ''دخل الفل�سطيني�ن 

المعركة بعد قرار التق�سيم في ظل قيادة 

منق�سمة على ذاتها، بم�سادر تم�يلية منعدمة، 

ومن دون جهاز ع�سكري مركزي اأو اإدارة 

ذكرون ــ وبذلك 
ُ
مركزية، ومن دون حلفاء ي

يك�ن م�سير المجابهة مع اإ�سرائيل والحركة 

�سم م�سبقًا.''* ويالحظ 
ُ

ال�سهي�نية قد ح

الخالدي اأن الفترة الزمنية الفا�سلة بين 

الق�ساء على مقاومة ال�سعب الفل�سطيني في 

�سنة 1939 وقرار التق�سيم، هي ثمانية اأع�ام 

فقط، اأي اأنه لم يكن في ا�ستطاعة القيادة اأو 

ال�سعب اأن يلتقطا اأنفا�سهما خاللها.

2 ــ خطاب قومي بديل: عامل 

الفالحني املغّيب

نجد فيما قامت به روزماري �سايغ في 

مخيمات الالجئين في لبنان، تحّديًا للخطاب 

الق�مي المهيمن ب�ساأن اأ�سباب الهزيمة، وذلك 

من خالل تقديم روؤيا تعتمد على روايات 

اإلى منهجية جديدة تعتمد على ا�ستقراء الذاكرة 

الجمعية للث�رة والحرب )التاريخ ال�سفهي(، 

في غياب الأر�سيف المدون.

تمثلت هذه المنهجية في اإدخال ن�سق 

نظري جديد )Paradigm( يتجاوز التاريخ 

ال�سيا�سي التقليدي الذي يعتمد على اإخ�ساع 

الحدث للعمليات الع�سكرية ودور النخبة 

القائدة فيه، اإلى التاريخ الجتماعي لأو�ساع 

الفئات المهم�سة من الفالحين وفقراء المدن 

والن�ساء.

نعر�س هنا خم�س حالت هي نماذج من 

التيارات البحثية الجديدة، يجمعها التماهي 

مع تيارات نظرية في التاأريخ العالمي من 

مدر�سة الح�ليات الفرن�سية اإلى الروؤيا 

الف�ك�وية ]ن�سبة اإلى الفيل�س�ف الفرن�سي 

مي�سال ف�ك�[، ومحاولة ربط ال��سع 

الفل�سطيني بمجريات الأم�ر في المنطقة وفي 

العالم. وهي ت�سترك في ابتعادها عن خطاب 

الرثائيات والغدر والنهيار الذي �ساد 

الكتابات ال�سابقة ب�ساأن كارثة فل�سطين، كما 

اأنها، با�ستثناء الحالة الأولى، ت�سترك في 

ا�ستخدامها المفرط للتاأريخ ال�سفهي واإعطاء 

ن ل �س�ت لهم. ويمكن ترتيب 
َ
�س�ت لم

الحالت الخم�س كالتالي:

1 ــ م�سري عرب فل�سطني ُح�سم يف 

�سنة 1939

�ساهم ر�سيد الخالدي في كتابه: ''القف�س 

  Rashid Khalidi, “The Palestinians and 1948: *
 The Underlying Causes of Failure”, in The War

 for Palestine: Rewriting the History of 1948,
 edited by Eugene L. Rogan and Avi Shlaim

(Cambidge: Cambidge University Press, 

(2nd edition, 2007), p. 30.
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وبينما يعتمد �سالح اإبراهيم الناظر على 

دوره كنا�سط ع�سكري، ومراقب لأحداث الحرب 

والهج�م المدمر الذي �سّنته ق�ات الإرغ�ن 

والإت�سل، يرفد اإ�سكنتا الرواية الع�سكرية بقراءة 

متاأنية لأوراق محمد نمر اله�اري )قائد 

ميلي�سيات النجادة(، واأوراق رفيق التميمي الذي 

مّثل الهيئة العربية العليا، ومذكرات غير 

من�س�رة لرئي�س بلدية يافا الأخير، ي��سف هيكل.

تا الناظر واإ�سكنتا اإدانة 
ّ
ت�فر لنا �سردي

لتقاع�س عملية الدفاع عن يافا ــ مدينة 

فل�سطين الأولى من حيث الأهمية 

الديم�غرافية والقت�سادية، واإدانة تحديداً 

لدور جي�س الإنقاذ بقيادة ف�زي القاوقجي، 

وللدور ال�سيا�سي للـهيئة العربية العليا بقيادة 

الحاج اأمين الح�سيني، والتي افتر�ست اأن يافا 

م�سانة ب�سبب وق�عها في الجيب العربي لقرار 

التق�سيم. كما تطال الإدانة الجي�س العراقي 

المت�سكل من متط�عي اللجنة الع�سكرية 

التابعة للجامعة العربية في دم�سق، بقيادة 

القائد عادل نجم الدين، وخ�س��سًا في دورها 

المريب في تجريد ميلي�سيات يافا المحلية 

وق�ات النجادة من �سالحها، وتعري�س اأهل 

المدينة لأعمال النهب ودفع الإتاوات، ومنع 

الحركة والتج�ال الذي ُفر�س على �سكانها 

ومرابطيها. هذه الأعمال كلها �ساهمت ب�سكل 

فاعل في تق�ي�س الدفاع عن المدينة، وهجرة 

الآلف من �سكانها، حتى قبل بدء عمليات 

الق�سف اليه�دية.

اإن م�ساهمات الناظر وب�سكنتا ــ مثلما هي 

الحال في مذكرات خير الدين اأب� الجبين ــ 

�ساعدت في اإعادة تف�سير ظاهرة �سق�ط 

المدينة، وتق�ي�س نظرية اأن ''هروب 

الب�رج�ازية'' ه� العامل الأ�سا�سي في �سق�ط 

المدينة.

ني على المنهج الذي 
ُ
متعددة للمهم�سين. وب

 Julie( اتبعته �سايغ، اأعمال مهمة لج�لي بيتيت

Peteet(، ولل خليلي، وفيحاء عبد الهادي.
تكمن اأهمية درا�سات �سايغ في اأنها 

عالجت مظاهر الحياة الي�مية لثالثة اأجيال 

من الن�ساء الالجئات، تتجلى فيها التجربة 

الذاتية للحياة كم�سدر اأ�سا�سي للتاأريخ. فقد 

قدمت �سايغ ق�س�س ه�ؤلء الن�ساء ب�سفتها 

خطابًا ق�ميًا بدياًل، ل يقت�سر كما في 

ال�سابق، على حياة الأحزاب والنخب وعالم 

الرجال، معتمدة على تحليل وحدة البيت 

والعائلة ووتيرة الحياة الي�مية، ومتجاوزة 

الفترا�س ال�سائد في اأدبيات الث�رة، باأن 

ال�ستات في �سنة 1948 ه� بداية التاريخ، 

واأنه يطمر الحياة الجتماعية التي �سبقت 

النكبة.

وبهذا المنهج، ط�رت روزماري �سايغ 

روؤية تاريخية تناق�س ''البارادايم'' القائم على 

''الفردو�س المفق�د''، والذي نجده في ت�اريخ 

القرى المدمرة في فل�سطين قبل النكبة.

3 ــ �سقوط مدن ال�ساحل خالل حرب 

1948

ي�سكل �سق�ط مدن ال�ساحل ــ يافا وحيفا 

تحديداً ــ وهروب الطبقات ال��سطى منها في 

ربيع �سنة 1948، عن�سراً مهمًا في تفريغ هذه 

المدن وانهيارها خالل العملية الع�سكرية. 

وت�فر لنا رواية اأحداث مدينة يافا في اأعمال 

ُن�سرت م�ؤخراً ل�سالح اإبراهيم الناظر ومحمد 

�سعيد اإ�سكنتا، روؤية مغايرة تتحدى الدعاء 

باأن هزيمة ب�رج�ازية المدينة كانت العامل 

الحا�سم في هذا ال�سق�ط، وذلك بالعتماد على 

روايات �سه�د عيان على الأحداث، في اآذار/

مار�س وني�سان/اأبريل الم�سيريين.
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اءها بقية الفالحين.
ّ
مثلما عانى جر

5 ــ اأهمية التاريخ املحلي

تكت�سب درا�سة عادل مّناع للتاريخ 

المحلي: ''نكبة وبقاء''، وقبلها درا�سة �سامرة 

�سمير عن كفر برعم واإقرت، اأهمية زائدة 

ل�سببين:

اأوًل: كالهما يعالج البعد الإقليمي المحلي 

لأحداث النكبة، في مثلث حيفا والنا�سرة 

وقرى الجليل الأعلى.

ثانيًا: كالهما يجمع بين ا�ستخدام الرواية 

ال�سف�ية ال�سيقة والمذكرات العائلية من 

ناحية، والأر�سيفات المدونة )اإ�سرائيلية 

وفل�سطينية( من ناحية اأُخرى.

والنتيجة اأن الدرا�ستين ت�فران اإجابة عن 

اأحد اأكثر األغاز حرب 1948 ُلب�سًا: لماذا احتفظ 

الجليل باأعلى ن�سبة من الفل�سطينيين الذين 

حافظ�ا على وج�دهم في فل�سطين، خالل 

النكبة وبعدها؟

ولماذا ا�ستطاعت النا�سرة اأن تتجنب 

م�سير طبرية و�سفد اللتين ا�ستطاعت 

الهاغاناه اأن تمار�س فيهما عملية التطهير 

الإثني بنجاح تام؟ ولماذا كانت عملية تهجير 

ال�سكان العرب من الجليل ال�سرقي �ساملة )86 

قرية من اأ�سل 90 قرية تم تدميرها(، بينما 

نرى العك�س في قرى الجليل الغربي؟

ا�ستطاع الباحث مّناع اأن يجيب عن هذه 

الأ�سئلة من خالل معاينة �سبكات العالقات 

الجتماعية المحلية، ودرجات ''ال�عي 

الق�مي''، وال�جدان الطائفي، وطبيعة القيادة 

المحلية، ف�ساًل عن م�سائل كانت محرمة على 

البحث الجدي، مثل الت�اط�ؤ و''العمالة'' مع 

التجمعات والقيادات اليه�دية المحلية.

لقد در�س مّناع مجدداً تاأثير الع�امل 

الم�ؤ�س�ساتية، لكن من وجهة نظر مغايرة لما 

4 ــ النكبة وال�رصاع الطبقي

يدر�س عباد يحيى، عالم الجتماع 

والروائي )وه� اأي�سًا م�ؤلف رواية ''جريمة في 

رام اللـه'' التي اأثارت �سجة بعد منعها(، في 

درا�سة له، م�سير قرية المغّل�س في ق�ساء 

الرملة، من خالل �سل�ك اأهالي البلدة من 

الفالحين المعدمين قبل الحرب وبعدها، 

وي�سلط ال�س�ء على خ�س�ع ه�ؤلء الفالحين 

لال�ستغالل الم�ستمر لمالكي الأرا�سي في بيت 

�ر. فقد بداأ اأهالي البلدة ي�سلح�ن 
ّ
جيرين وعج

اأنف�سهم في ثالثينيات القرن الع�سرين، للدفاع 

عن اأرا�سيهم من عنف خ�س�مهم واإتاواتهم، 

الأمر الذي �سمح لفالحي البلدة باأن يدافع�ا 

عن اأنف�سهم ويقاوم�ا الميلي�سيات اليه�دية في 

ظهر عباد يحيى ــ بناء على 
ُ
حرب 1948. وي

مقابالت مط�لة اأجراها مع لجئي البلدة ــ 

كيف اأثرت نتائج الحرب في الحراك 

الجتماعي، والذي �سمل النتقام من مالكي 

بيت جبرين، واإعطاء الفالحين مكانة 

اجتماعية جديدة في مخيمات الالجئين في 

الخليل وبيت لحم.

وي�سل الكاتب اإلى ا�ستنتاجات مثيرة 

للجدل ب�ساأن عالقة ال�سراع الجتماعي 

والطبقي خالل النكبة وقبلها وبعدها. ومن 

ن 
ّ
هذه ال�ستنتاجات اأن الت�سريد اأدى اإلى تح�س

و�سع الفالحين المعدمين، اإذ اإن ذلك �ساهم 

في تح�لهم نح� القطاع المهني في تجمعات 

ال�ستات في الخليل وبيت لحم، كما اأدى اإلى 

اكت�ساب ن�سائهم مهارات فنية لم تكن متاحة 

لهّن �سابقًا.

�سكل الفالح�ن غير المالكين لالأرا�سي، 

ثلَث المزارعين في منطقة الدرا�سة )وثلث 

الفالحين في فل�سطين بادعاء الم�ؤلف(. 

وه�ؤلء ــ بح�سب يحيى ــ لم يعان�ا اآثار النكبة 



129 مقاالت تأريخ النكبة: اجتاهات بحثية جديدة

وقد قامت تيارات جديدة بالبحث عن 

معنى النكبة مجدداً، و�سعت لأن تتجاوز ق�سة 

النفي وال�ستات، لم�سلحة فهم ديناميات 

المجتمع الفل�سطيني قبل الحرب وخاللها، 

والتي اأدت اإلى هذه الكارثة. ومن اأجل فهم 

هذه الديناميات، عمدت الدرا�سات اإلى:

1( درا�سة تك�ين دور النخبة الفل�سطينية 

المقزم.

2( مالحظة انهيار المقاومة الفل�سطينية 

وقمعها في ث�رة 1936.

3( البحث عن الخطاب الق�مي البديل 

الكامن في الذاكرة الجمعية لن�ساء ال�ستات، 

وتط�يع اأ�ساليب البحث ال�ستنطاقي في 

التاريخ ال�سف�ي للديناميات الجتماعية قبل 

ال�ستات وبعده.

4( اإعادة النظر في �سق�ط مدن ال�ساحل من 

خالل معاينة التقارير الع�سكرية للمقاومة 

ال�سعبية، وفي دور اأطروحة ''تخلي الب�رج�ازية 

عن مدن حيفا ويافا'' )والقد�س الغربية(.

5( معاينة و�سع الفالحين المعدمين، من 

خالل ال�سراع الطبقي �سد مالكي الأرا�سي، 

وفي ت�سليح قرى الرملة قبل الحرب.

6( ت�سليط الأ�س�اء على التاريخ المحلي ــ 

الجليل نم�ذجًا ــ من خالل ال�ستخدام 

المزدوج للتاريخ ال�سف�ي والمدونات 

الأر�سيفية، بغر�س الإجابة عن ال�س�ؤال 

التاريخي: لماذا ا�ستطاع بع�س ال�سكان 

رت اأغلبيتهم 
ّ
الفل�سطينيين البقاء، بينما ُهج

من اأرا�سيهم؟

ل ت�سكل هذه الدرا�سات بدياًل من تاأريخ 

الطرد والتهجير والت�سدي وتدمير ما تبّقى من 

القرى، بل تعالج الديناميات المحلية لهذه 

العملية، وترفد الباحث بما حدث في نكبة 

فل�سطين، ب�س�رة اأعمق واأغنى واأكثر تعقيداً.

قام به بني م�ري�س ون�ر م�سالحة واإيالن 

باِبْه. ومن هذه الع�امل، البعد الجغرافي 

لمناطق الجليل عن القيادات ال�طنية في 

القد�س ويافا، الأمر الذي اأعطى القيادات 

الفل�سطينية المحلية مرونة وحرية في اتخاذ 

قرارات ب�ساأن المقاومة و/اأو الت�سليم، بح�سب 

متطلبات الظروف الراهنة.

كذلك ا�ستطاع تف�سير قدرة النا�سرة على 

اأن تناأى بنف�سها عن م�سير الرملة واللد، بعد 

اأ�سب�ع من تنفيذ المذابح ال�سهي�نية في 

هاتين المدينتين، باأن ذلك يع�د جزئيًا، اإلى 

تدّخل الفاتيكان والق�ى الأوروبية، دفاعًا عن 

حرمة المدينة في العالم الم�سيحي.

وبرهن مّناع في اأماكن اأُخرى على الدور 

الفاعل والإيجابي لجي�س الإنقاذ في حماية 

قرى الجليل ومنع �سكانها من الهجرة، بخالف 

دورها ال�سلبي في حالة الدفاع عن يافا.

ا الجانب الأكثر جدًل في درا�سة مّناع، 
ّ
اأم

فيكمن في معالجته الخطرة لدور ع�سبة 

التحرير وك�ادر الحزب ال�سي�عي في الحفاظ 

على اأنف�سهم وم�ؤيديهم، من خالل دعم الكيان 

الإ�سرائيلي الجديد وت�طيده في مناطق 

الجليل.

اخلال�سة وال�ستنتاج

ا�ستخدم جيل جديد من الم�ؤرخين 

الفل�سطينيين، م�سادر ومناهج بحثية 

للتع�ي�س عن غياب ــ اأو �سعف ــ الأر�سيف 

العربي والفل�سطيني ب�ساأن حرب 1948، وه� 

غياب نتج جزئيًا من تدمير م�ؤ�س�سات 

ومدونات و�سجالت المجتمع الفل�سطيني 

ونهبها. واأبرز هذه الم�سادر هي المذكرات 

والي�ميات والتاأريخ المحلي )للقرى المدمرة( 

والتاريخ ال�سفهي.
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تمكنت في المنفى من المحافظة على بقائها 

اه جيم�س �سك�ت في كتابه: 
ّ
من خالل ما �سم

 ،)Weapons of the Weak( ''سالح ال�سعفاء�''

 المقاومة ال�سلبية والدهاء والتاأقلم

المكابر. 

ما يجمع هذه الأعمال الجديدة ه� اإعادة 

''ال�كالة التاريخية'' )social agency( اإلى 

فئات ال�سعب المهم�سة التي ا�ستطاعت، بن�سب 

متفاوتة، مجابهة الق�ى المتجمعة �سدها، 

والتاأقلم مع اأو�ساعها في الحرب، والتي 
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