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متاري*

ت�أريخ النكبة :اجتاهات بحثية جديدة**
لماذا الرواية الفل�سطينية عن نكبة  1948غير مكتملة ،على الرغم من �أن الفل�سطينيين
�أ�صحاب حق؟ �س�ؤال كثيراً ما ُطرح لدى المقارنة مع الرواية الإ�سرائيلية المحبوكة
جيداً ،في حين �أن ''حقائقها'' م�صطنعة ومحالة على الأ�سطورة الدينية .وال يخفف من
وط�أة �ضعف الرواية الفل�سطينية محاولة بع�ض الم�ؤرخين الجدد البحث في التاريخ
ال�شفوي ل�س ّد ثغرة غياب الم�صادر الأر�شيفية ،على �أن هذه المحاوالت �إذا ُرفدت
بوثائق تاريخية ،ربما تعيد كتابة ن�ص الرواية الفل�سطينية.

ُي�ؤخذ

على الم�ؤرخين العرب
والفل�سطينيين غياب مراجعة
نقدية لأحداث حرب النكبة ،وما تالها من
تدمير المجتمع الفل�سطيني وتجزئته
ويقابل هذا
وت�شتته في �أنحاء المعمورة.
َ
الغياب بم�ساهمات الم�ؤرخين الإ�سرائيليين
الجدد الذين ت�صدوا للرواية ال�صهيونية في
الثمانينيات ،و�أعادوا تف�سير قيام الدولة
الإ�سرائيلية وتدمير المجتمع الفل�سطيني،
اعتماداً على الم�صادر الع�سكرية الإ�سرائيلية
* رئي�س تحرير مجلة  ،Jerusalem Quarterlyوكبير
الباحثين في م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية.
** المقالة �أ�سا�س ًا ورقة ُق ّدمت خالل ندوة ''على طريق
العودة'' التي �أقيمت في م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية
في بيروت في .2018/11/15

التي طم�ست ق�صة النكبة �سابق ًا.
وغالب ًا ما تتمحور المراجعة النقدية
لأحداث نكبة  1948وما تالها ،حول
م�س�ألتين:
�أ ــ غياب م�صادر �أر�شيفية عربية
وفل�سطينية موازية للم�صادر الإ�سرائيلية.
ب ــ غياب مراجعة نقدية لأحداث الحرب
موازية للخطاب ال�صهيوني ونقده من طرف
الم�ؤرخين الجدد.
وقد ت�صدى لهذه الحجة العديد من الك ّتاب
العرب والفل�سطينيين ــ بدءاً بق�سطنطين زريق
ووليد الخالدي ،وانتهاء بنور م�صالحة وعادل
م ّناع ــ ومنا�صريهم من الأوروبيين ،و�أ�شاروا
�إلى انعدام التوازن في هاتين الروايتين لعدة
�أ�سباب تتعلق بال�سياق الذي رافق بروز

مقاالت

الحركة ال�صهيونية وعالقتها باالنتداب
البريطاني ،وكذلك عالقة تاريخ المنت�صر
ذكروا ب�أن غياب
بالمغلوب على �أمره .كما ّ
الأر�شيف الفل�سطيني مرهون بغياب الدولة
الحا�ضنة لأجهزة البحث المواجهة لنهب
التراث الثقافي� ،إذ كان في �إمكان هذه
الأجهزة �أن تبني نواة هذا الأر�شيف ،في
الن�صف الثاني من القرن الع�شرين.
و�أ�شار ه�ؤالء �أي�ض ًا� ،إلى �أن البحث
التاريخي في مو�ضوع النكبة ا�ستعاد �أنفا�سه
مع ت�صاعد حركة المقاومة ،وبناء الم�ؤ�س�سات
البحثية المرافقة لها ،والتي �أبرزت طاقات
درا�سية كان لها دور كبير في الت�صدي للرواية
الإ�سرائيلية.
وذكر ه�ؤالء الك ّتاب والم�ؤرخون كذلك �أن
غياب الأر�شيف المدون دفع الباحثين �إلى
تطوير �أدوات بحثية رائدة ترتكز �إلى منهجية
الت�أريخ ال�شفهي ،ومالحقة الدرا�سات التابعة
والفئات المهم�شة ،ودرا�سة التواريخ المحلية
للقرى المدمرة ،ومتابعة حياة الالجئين في
ال�شتات العربي والمنافي الغربية.
وال �شك في �أن غياب الخطاب العلمي
المبني على ا�ستقراء المدونات الأر�شيفية،
جرى اال�ستعا�ضة عنه بغنى الرواية الأدبية
لحياة ال�شعب الفل�سطيني ،والتي تجلت في
حبكات �إثنوغرافيا النكبة في روايات �سميرة
عزام و�إميل حبيبي ومحمود �شقير وحنا �أبو
حنا في الداخل ،وفي �أعمال �إليا�س خوري
وعبد الرحمن منيف وابراهيم ن�صر اللـه في
الخارج.
هذه الحجج كلها ــ �إن جازت الت�سمية ــ
لغياب الرواية الفل�سطينية لتاريخ النكبة،
�صحيحة وذات وزن� ،إ ّال �إنها غير مقنعة
وتذكرنا بقول ال�شاعر الراحل توفيق
تمام ًاّ ،
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زياد'' :انت�صرنا بالتاريخ ،لكنهم �أخذوا
ّ
الجغرافيا''.
في البدء يجب �أن نتعر�ض لل�صمت
الفل�سطيني المدوي في معالجة �آثار النكبة في
الخم�سينيات وال�ستينيات وال�سبعينيات؛
فبا�ستثناء مجموعة الدرا�سات الرائدة التي
قدمها وليد الخالدي في كتابه'' :من الم�أوى
�إلى الغزو :قراءات في ال�صهيونية والم�س�ألة
الفل�سطينية حتى �سنة From Haven( ''1948

to Conquest: Readings in Zionism and the

 ،)Palestine Problem until 1948وكتابات
ق�سطنطين زريق وقدري طوقان ومو�سى
العلمي وجورج حنا ُبعيد نكبة ( 1948والتي
�أُعيد ن�شرها في الذكرى ال�ستين للنكبة) ،ف�إن
حرب  1948بقيت مح�صورة ،في الغالب،
ولعقود طويلة ،في كتابة المذكرات (عبد اللـه
التل؛ �أكرم زعيتر؛ محمد عزة دروزة؛ و�آخرون)،
وفي م�ساهمات �شعرية وروايات.
ولم يتغير هذا الو�ضع �إ ّال بعد ه ّزتين
فر�ضتا �إعادة نظر في تف�سير ما حدث
وا�ستخال�ص العبر منه:
�أو ًال ،هزيمة  5حزيران/يونيو ،1967
والتي �أعقبها بروز دور المقاومة الفل�سطينية
في مواجهة �إ�سرائيل .و�ش ّكل كتاب ''النقد
الذاتي بعد الهزيمة'' ( )1969ل�صادق جالل
العظم ،بدايات النقد الفكري العربي ،متزامن ًا
مع كتابات الم�ؤرخين الإ�سرائيليين الجدد
(�سمحا فالبان؛ توم �سيغف؛ بني موري�س؛ �آفي
�شاليم؛ و�آخرون).
ثاني ًا ،اجتياح �إ�سرائيل للبنان في �سنة
 ،1982ثم اتفاق �أو�سلو في �سنة  1993وقيام
الكيان الفل�سطيني الجديد ،وحلول الذكرى
الخم�سين للنكبة.
وقد انبثق من هذه المفا�صل مجتمعة� ،سيل
من الأبحاث التاريخية الجديدة التي ارتكزت
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�إلى منهجية جديدة تعتمد على ا�ستقراء الذاكرة
الجمعية للثورة والحرب (التاريخ ال�شفهي)،
في غياب الأر�شيف المدون.
تمثلت هذه المنهجية في �إدخال ن�سق
نظري جديد ( )Paradigmيتجاوز التاريخ
ال�سيا�سي التقليدي الذي يعتمد على �إخ�ضاع
الحدث للعمليات الع�سكرية ودور النخبة
القائدة فيه� ،إلى التاريخ االجتماعي لأو�ضاع
الفئات المهم�شة من الفالحين وفقراء المدن
والن�ساء.
نعر�ض هنا خم�س حاالت هي نماذج من
التيارات البحثية الجديدة ،يجمعها التماهي
مع تيارات نظرية في الت�أريخ العالمي من
مدر�سة الحوليات الفرن�سية �إلى الر�ؤيا
الفوكووية [ن�سبة �إلى الفيل�سوف الفرن�سي
مي�شال فوكو] ،ومحاولة ربط الو�ضع
الفل�سطيني بمجريات الأمور في المنطقة وفي
العالم .وهي ت�شترك في ابتعادها عن خطاب
الرثائيات والغدر واالنهيار الذي �ساد
الكتابات ال�سابقة ب�ش�أن كارثة فل�سطين ،كما
�أنها ،با�ستثناء الحالة الأولى ،ت�شترك في
ا�ستخدامها المفرط للت�أريخ ال�شفهي و�إعطاء
لمن ال �صوت لهم .ويمكن ترتيب
�صوت َ
الحاالت الخم�س كالتالي:

 1ــ م�صري عرب فل�سطني ُح�سم يف
�سنة 1939

�ساهم ر�شيد الخالدي في كتابه'' :القف�ص

* 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.

الحديدي :ق�صة ال�صراع الفل�سطيني لإقامة
عد درا�سة رائدة في الأ�سباب
دولة'' ،والذي ُي ّ
الم�ستترة للـهزيمة ،في توفير �إطارين
تف�سيريين للـهزيمة:
�أ) الأول يتعلق بموقف االنتداب البريطاني
من النخبة الفل�سطينية ،والذي حرمها احتالل
مراكز مهيمنة في عملية بناء الدولة ،في
مرحلة ما بعد اال�ستعمار ،في الوقت الذي
حافظ على توفير �سبل الدوالنية للحركة
ال�صهيونية ،من تدريب الميلي�شيات� ،إلى بناء
قطاع الدولة �إداري ًا ومالي ًا وع�سكري ًا.
ب) الثاني يتعلق بمعالجة جذور االنهيار
االجتماعي والع�سكري للمجتمع الفل�سطيني،
جراء تدمير هذه البنى الفاعلة في ثورة
ّ
.1939 - 1936
يقول الخالدي'' :دخل الفل�سطينيون
المعركة بعد قرار التق�سيم في ظل قيادة
منق�سمة على ذاتها ،بم�صادر تمويلية منعدمة،
ومن دون جهاز ع�سكري مركزي �أو �إدارة
مركزية ،ومن دون حلفاء ُيذكرون ــ وبذلك
يكون م�صير المجابهة مع �إ�سرائيل والحركة
ال�صهيونية قد ُح�سم م�سبق ًا *''.ويالحظ
الخالدي �أن الفترة الزمنية الفا�صلة بين
الق�ضاء على مقاومة ال�شعب الفل�سطيني في
�سنة  1939وقرار التق�سيم ،هي ثمانية �أعوام
فقط� ،أي �أنه لم يكن في ا�ستطاعة القيادة �أو
ال�شعب �أن يلتقطا �أنفا�سهما خاللها.

 2ــ خطاب قومي بديل :عامل
الفالحني املغ ّيب

نجد فيما قامت به روزماري �صايغ في
تحدي ًا للخطاب
مخيمات الالجئين في لبنانّ ،
القومي المهيمن ب�ش�أن �أ�سباب الهزيمة ،وذلك
من خالل تقديم ر�ؤيا تعتمد على روايات

تأريخ النكبة :اجتاهات بحثية جديدة

وبني على المنهج الذي
متعددة للمهم�شينُ .
اتبعته �صايغ� ،أعمال مهمة لجولي بيتيت (Julie
 ،)Peteetوالال خليلي ،وفيحاء عبد الهادي.
تكمن �أهمية درا�سات �صايغ في �أنها
عالجت مظاهر الحياة اليومية لثالثة �أجيال
من الن�ساء الالجئات ،تتجلى فيها التجربة
الذاتية للحياة كم�صدر �أ�سا�سي للت�أريخ .فقد
قدمت �صايغ ق�ص�ص ه�ؤالء الن�ساء ب�صفتها
خطاب ًا قومي ًا بدي ًال ،ال يقت�صر كما في
ال�سابق ،على حياة الأحزاب والنخب وعالم
الرجال ،معتمدة على تحليل وحدة البيت
والعائلة ووتيرة الحياة اليومية ،ومتجاوزة
االفترا�ض ال�سائد في �أدبيات الثورة ،ب�أن
ال�شتات في �سنة  1948هو بداية التاريخ،
و�أنه يطمر الحياة االجتماعية التي �سبقت
النكبة.
وبهذا المنهج ،طورت روزماري �صايغ
ر�ؤية تاريخية تناق�ض ''البارادايم'' القائم على
''الفردو�س المفقود'' ،والذي نجده في تواريخ
القرى المدمرة في فل�سطين قبل النكبة.

 3ــ �سقوط مدن ال�ساحل خالل حرب
1948

ي�شكل �سقوط مدن ال�ساحل ــ يافا وحيفا
تحديداً ــ وهروب الطبقات الو�سطى منها في
ربيع �سنة  ،1948عن�صراً مهم ًا في تفريغ هذه
المدن وانهيارها خالل العملية الع�سكرية.
وتوفر لنا رواية �أحداث مدينة يافا في �أعمال
ُن�شرت م�ؤخراً ل�صالح �إبراهيم الناظر ومحمد
�سعيد �إ�شكنتا ،ر�ؤية مغايرة تتحدى االدعاء
ب�أن هزيمة بورجوازية المدينة كانت العامل
الحا�سم في هذا ال�سقوط ،وذلك باالعتماد على
روايات �شهود عيان على الأحداث ،في �آذار/
مار�س وني�سان�/أبريل الم�صيريين.

مقاالت
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وبينما يعتمد �صالح �إبراهيم الناظر على
دوره كنا�شط ع�سكري ،ومراقب لأحداث الحرب
والهجوم المدمر الذي �ش ّنته قوات الإرغون
والإت�سل ،يرفد �إ�شكنتا الرواية الع�سكرية بقراءة
مت�أنية لأوراق محمد نمر الهواري (قائد
ميلي�شيات النجادة) ،و�أوراق رفيق التميمي الذي
م ّثل الهيئة العربية العليا ،ومذكرات غير
من�شورة لرئي�س بلدية يافا الأخير ،يو�سف هيكل.
�سرديتا الناظر و�إ�شكنتا �إدانة
توفر لنا
ّ
لتقاع�س عملية الدفاع عن يافا ــ مدينة
فل�سطين الأولى من حيث الأهمية
الديموغرافية واالقت�صادية ،و�إدانة تحديداً
لدور جي�ش الإنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي،
وللدور ال�سيا�سي للـهيئة العربية العليا بقيادة
الحاج �أمين الح�سيني ،والتي افتر�ضت �أن يافا
م�صانة ب�سبب وقوعها في الجيب العربي لقرار
التق�سيم .كما تطال الإدانة الجي�ش العراقي
المت�شكل من متطوعي اللجنة الع�سكرية
التابعة للجامعة العربية في دم�شق ،بقيادة
القائد عادل نجم الدين ،وخ�صو�ص ًا في دورها
المريب في تجريد ميلي�شيات يافا المحلية
وقوات النجادة من �سالحها ،وتعري�ض �أهل
المدينة لأعمال النهب ودفع الإتاوات ،ومنع
الحركة والتجوال الذي ُفر�ض على �سكانها
ومرابطيها .هذه الأعمال كلها �ساهمت ب�شكل
فاعل في تقوي�ض الدفاع عن المدينة ،وهجرة
الآالف من �سكانها ،حتى قبل بدء عمليات
الق�صف اليهودية.
�إن م�ساهمات الناظر وب�شكنتا ــ مثلما هي
الحال في مذكرات خير الدين �أبو الجبين ــ
�ساعدت في �إعادة تف�سير ظاهرة �سقوط
المدينة ،وتقوي�ض نظرية �أن ''هروب
البورجوازية'' هو العامل الأ�سا�سي في �سقوط
المدينة.
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يدر�س عباد يحيى ،عالم االجتماع
والروائي (وهو �أي�ض ًا م�ؤلف رواية ''جريمة في
رام اللـه'' التي �أثارت �ضجة بعد منعها) ،في
درا�سة له ،م�صير قرية المغ ّل�س في ق�ضاء
الرملة ،من خالل �سلوك �أهالي البلدة من
الفالحين المعدمين قبل الحرب وبعدها،
وي�سلط ال�ضوء على خ�ضوع ه�ؤالء الفالحين
لال�ستغالل الم�ستمر لمالكي الأرا�ضي في بيت
وعجور .فقد بد�أ �أهالي البلدة ي�سلحون
جيرين ّ
�أنف�سهم في ثالثينيات القرن الع�شرين ،للدفاع
عن �أرا�ضيهم من عنف خ�صومهم و�إتاواتهم،
الأمر الذي �سمح لفالحي البلدة ب�أن يدافعوا
عن �أنف�سهم ويقاوموا الميلي�شيات اليهودية في
ويظهر عباد يحيى ــ بناء على
حرب ُ .1948
مقابالت مطولة �أجراها مع الجئي البلدة ــ
كيف �أثرت نتائج الحرب في الحراك
االجتماعي ،والذي �شمل االنتقام من مالكي
بيت جبرين ،و�إعطاء الفالحين مكانة
اجتماعية جديدة في مخيمات الالجئين في
الخليل وبيت لحم.
وي�صل الكاتب �إلى ا�ستنتاجات مثيرة
للجدل ب�ش�أن عالقة ال�صراع االجتماعي
والطبقي خالل النكبة وقبلها وبعدها .ومن
تح�سن
هذه اال�ستنتاجات �أن الت�شريد �أدى �إلى ّ
و�ضع الفالحين المعدمين� ،إذ �إن ذلك �ساهم
في تحولهم نحو القطاع المهني في تجمعات
ال�شتات في الخليل وبيت لحم ،كما �أدى �إلى
اكت�ساب ن�سائهم مهارات فنية لم تكن متاحة
لهن �سابق ًا.
ّ
�شكل الفالحون غير المالكين للأرا�ضي،
ثلث المزارعين في منطقة الدرا�سة (وثلث
َ
الفالحين في فل�سطين بادعاء الم�ؤلف).
وه�ؤالء ــ بح�سب يحيى ــ لم يعانوا �آثار النكبة

جراءها بقية الفالحين.
مثلما عانى ّ

 5ــ �أهمية التاريخ املحلي

تكت�سب درا�سة عادل م ّناع للتاريخ
المحلي'' :نكبة وبقاء'' ،وقبلها درا�سة �سامرة
�سمير عن كفر برعم و�إقرت� ،أهمية زائدة
ل�سببين:
�أو ًال :كالهما يعالج البعد الإقليمي المحلي
لأحداث النكبة ،في مثلث حيفا والنا�صرة
وقرى الجليل الأعلى.
ثاني ًا :كالهما يجمع بين ا�ستخدام الرواية
ال�شفوية ال�شيقة والمذكرات العائلية من
ناحية ،والأر�شيفات المدونة (�إ�سرائيلية
وفل�سطينية) من ناحية �أُخرى.
والنتيجة �أن الدرا�ستين توفران �إجابة عن
�أحد �أكثر �ألغاز حرب ُ 1948لب�س ًا :لماذا احتفظ
الجليل ب�أعلى ن�سبة من الفل�سطينيين الذين
حافظوا على وجودهم في فل�سطين ،خالل
النكبة وبعدها؟
ولماذا ا�ستطاعت النا�صرة �أن تتجنب
م�صير طبرية و�صفد اللتين ا�ستطاعت
الهاغاناه �أن تمار�س فيهما عملية التطهير
الإثني بنجاح تام؟ ولماذا كانت عملية تهجير
ال�سكان العرب من الجليل ال�شرقي �شاملة (86
قرية من �أ�صل  90قرية تم تدميرها) ،بينما
نرى العك�س في قرى الجليل الغربي؟
ا�ستطاع الباحث م ّناع �أن يجيب عن هذه
الأ�سئلة من خالل معاينة �شبكات العالقات
االجتماعية المحلية ،ودرجات ''الوعي
القومي'' ،والوجدان الطائفي ،وطبيعة القيادة
المحلية ،ف�ض ًال عن م�سائل كانت محرمة على
البحث الجدي ،مثل التواط�ؤ و''العمالة'' مع
التجمعات والقيادات اليهودية المحلية.
لقد در�س م ّناع مجدداً ت�أثير العوامل
الم�ؤ�س�ساتية ،لكن من وجهة نظر مغايرة لما
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قام به بني موري�س ونور م�صالحة و�إيالن
با ِب ْه .ومن هذه العوامل ،البعد الجغرافي
لمناطق الجليل عن القيادات الوطنية في
القد�س ويافا ،الأمر الذي �أعطى القيادات
الفل�سطينية المحلية مرونة وحرية في اتخاذ
قرارات ب�ش�أن المقاومة و�/أو الت�سليم ،بح�سب
متطلبات الظروف الراهنة.
كذلك ا�ستطاع تف�سير قدرة النا�صرة على
�أن تن�أى بنف�سها عن م�صير الرملة واللد ،بعد
�أ�سبوع من تنفيذ المذابح ال�صهيونية في
هاتين المدينتين ،ب�أن ذلك يعود جزئي ًا� ،إلى
تدخل الفاتيكان والقوى الأوروبية ،دفاع ًا عن
ّ
حرمة المدينة في العالم الم�سيحي.
وبرهن م ّناع في �أماكن �أُخرى على الدور
الفاعل والإيجابي لجي�ش الإنقاذ في حماية
قرى الجليل ومنع �سكانها من الهجرة ،بخالف
دورها ال�سلبي في حالة الدفاع عن يافا.
� ّأما الجانب الأكثر جد ًال في درا�سة م ّناع،
فيكمن في معالجته الخطرة لدور ع�صبة
التحرير وكوادر الحزب ال�شيوعي في الحفاظ
على �أنف�سهم وم�ؤيديهم ،من خالل دعم الكيان
الإ�سرائيلي الجديد وتوطيده في مناطق
الجليل.

اخلال�صة واال�ستنتاج
ا�ستخدم جيل جديد من الم�ؤرخين
الفل�سطينيين ،م�صادر ومناهج بحثية
للتعوي�ض عن غياب ــ �أو �ضعف ــ الأر�شيف
العربي والفل�سطيني ب�ش�أن حرب  ،1948وهو
غياب نتج جزئي ًا من تدمير م�ؤ�س�سات
ومدونات و�سجالت المجتمع الفل�سطيني
ونهبها .و�أبرز هذه الم�صادر هي المذكرات
واليوميات والت�أريخ المحلي (للقرى المدمرة)
والتاريخ ال�شفهي.
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وقد قامت تيارات جديدة بالبحث عن
معنى النكبة مجدداً ،و�سعت لأن تتجاوز ق�صة
النفي وال�شتات ،لم�صلحة فهم ديناميات
المجتمع الفل�سطيني قبل الحرب وخاللها،
والتي �أدت �إلى هذه الكارثة .ومن �أجل فهم
هذه الديناميات ،عمدت الدرا�سات �إلى:
 )1درا�سة تكوين دور النخبة الفل�سطينية
المقزم.
 )2مالحظة انهيار المقاومة الفل�سطينية
وقمعها في ثورة .1936
 )3البحث عن الخطاب القومي البديل
الكامن في الذاكرة الجمعية لن�ساء ال�شتات،
وتطويع �أ�ساليب البحث اال�ستنطاقي في
التاريخ ال�شفوي للديناميات االجتماعية قبل
ال�شتات وبعده.
� )4إعادة النظر في �سقوط مدن ال�ساحل من
خالل معاينة التقارير الع�سكرية للمقاومة
ال�شعبية ،وفي دور �أطروحة ''تخلي البورجوازية
عن مدن حيفا ويافا'' (والقد�س الغربية).
 )5معاينة و�ضع الفالحين المعدمين ،من
خالل ال�صراع الطبقي �ضد مالكي الأرا�ضي،
وفي ت�سليح قرى الرملة قبل الحرب.
 )6ت�سليط الأ�ضواء على التاريخ المحلي ــ
الجليل نموذج ًا ــ من خالل اال�ستخدام
المزدوج للتاريخ ال�شفوي والمدونات
الأر�شيفية ،بغر�ض الإجابة عن ال�س�ؤال
التاريخي :لماذا ا�ستطاع بع�ض ال�سكان
الفل�سطينيين البقاء ،بينما ُه ّجرت �أغلبيتهم
من �أرا�ضيهم؟
ال ت�شكل هذه الدرا�سات بدي ًال من ت�أريخ
الطرد والتهجير والت�صدي وتدمير ما تب ّقى من
القرى ،بل تعالج الديناميات المحلية لهذه
العملية ،وترفد الباحث بما حدث في نكبة
فل�سطين ،ب�صورة �أعمق و�أغنى و�أكثر تعقيداً.
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ما يجمع هذه الأعمال الجديدة هو �إعادة
''الوكالة التاريخية'' (� )social agencyإلى
فئات ال�شعب المهم�شة التي ا�ستطاعت ،بن�سب
متفاوتة ،مجابهة القوى المتجمعة �ضدها،
والت�أقلم مع �أو�ضاعها في الحرب ،والتي

تمكنت في المنفى من المحافظة على بقائها
�سماه جيم�س �سكوت في كتابه:
من خالل ما ّ
''�سالح ال�ضعفاء'' (،)Weapons of the Weak
المقاومة ال�سلبية والدهاء والت�أقلم
المكابر.
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