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فلسطين في القلب

الفضاء االفتراضي سالحًا بيد إسرائيل!
َّ
أدي ُك َ
نتسمنِ ،برك شتاين :الرقمية
اإلحرابية :احتالل إسرائيل في عصر
الميديا االجتماعية .يحوي مجموعة
من المصورات.
adi kuntsman - Rebecca Stein,
Digital Militarism: Israel’s Occupation in the Social Media
Age. stanford university press,
stanford 2015. 274 pp.
اختيارنا أربعة مؤلفات عن فلسطني،
لـلـعــرض فــي ه ــذا املـلـحــق ،أســاســه أن
شهر تشرين الثاني (نوفمبر) يشهد
ال ـيــوم الـعــاملــي للتضامن مــع الشعب
الفلسطيني ال ــذي أقــرتــه معظم دول
الـ ـع ــال ــم فـ ــي م ـن ـظ ـمــة األم ـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة
ال ـتــي مـ ــررت ،فــي ال ـيــوم ذات ــه مــن عــام
 1947قــرارهــا الظالم وغير القانوني
والــاشــرعــي بتقسيم فلسطني ومنح
الحركة الصهيونية أرضية «شرعية»
دولية .أما اختيار املؤلفات فمرده في
املـقــام األول إلــى أهميتها ،لكن ليس
بــال ـضــرورة املــواف ـقــة عـلــى كــل مــا يــرد
فيها .املـهــم فــي هــذه املــؤلـفــات مــا يرد
فـيـهــا م ــن م ـع ـلــومــات ،ال الـتـحـلـيــات.
إضــافــة إل ــى ذل ــك ،فــإنـنــا اخـتــرنــا هــذه
املؤلفات ألن بعضها يتناول بالطرح
والتحليل مواضيع لم يسبق تناولها
من قبل ،في مؤلفات عربية تحديدًا.
ليس ثمة من شك في الــدور الريادي،
بـ ــل حـ ـت ــى ال ـط ـل ـي ـع ــي ،الـ ـ ـ ــذي ت ــؤدي ــه
وسـ ـ ــائـ ـ ــل الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي/
امليديا االجتماعية ،في نشر األخبار،

ّ
واألكاذيب طبعًا ،حتى إنها تفوقت من
ناحية األهمية على وسائل اإلعــام/
التضليل التقليدية ،وقد رأينا ذلك في
ما يسمى الربيع العربي ،وكذلك إبان
الـعــدوان الصهيوني على قطاع غزة
املحاصر إسرائيليًا ،ومصريًا ،وهو
األم ــر املفجع ألن ظلم األقــربــن أشــد،
وإبان العدوان الصهيوني على لبنان
من قبل ،وال ننسى التذكير بالحرب
في سوريا وعليها.
وإذا كانت هذه الوسائط االجتماعية
تمارس دورًا مهمًا في التواصل بني
األف ـ ـ ــراد وال ـج ـم ــاع ــات ،فـ ــإن فــوائــدهــا
وأض ـ ـ ـ ــراره ـ ـ ـ ــا تـ ـعـ ـتـ ـم ــد ع ـ ـلـ ــى ك ـي ـف ـيــة
تفعيلها ،وعـلــى األف ــراد والجماعات
الـتــي توظفها .مــن هــذا املـنـظــور ،فإن
ه ــذا ال ـع ـمــل ،الـ ــذي ي ـت ـنــاول بــالـبـحــث
والتحليل دور الوسائط في الصراع
ال ـعــربــي-ال ـص ـه ـيــونــي ،ي ـع ـ ّـد ري ــادي ــا،
وضــروريــا لكل من يعد نفسه مهتمًا
بهذا الصراع.
ّ
امل ــؤل ــف يــوضــح ال ـعــاقــة ب ــن املـيــديــا
االج ـت ـمــاع ـيــة م ــن ج ـهــة وال ـس ـيــاســات
اإلحرابية ( )militarismلجنود العدو
الصهيوني والسكان واملسؤولني في
كيان العدو وقادته .بمتابعة الرسائل
ال ـتــي ي ـن ـشــرون ـهــا ،ي ـتــأكــد الـ ـق ــارئ أن
الـفـضــاء االفـتــراضــي اسـتـحــال ساحة
حـ ــرب إض ــاف ـي ــة يـشـنـهــا الـ ـع ــدو على
الشعب الفلسطيني ،ويفاخر بجرائمه
عالنية ،بهدف كسب املزيد من التأييد
لسياساته العدوانية العنصرية.
ُ
أدي ك ـ ـن ـ ـت ـ ـسـ ـ َـمـ ــن املـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاض ـ ـ ــرة ف ــي
املعلومات والتواصل في «منشستر
ُ َ ُ
وربـ ـ َّـك شتاين
مـتــربـلــن يـنـفــرسـتــي»ِ ،
أس ـت ــاذة م ـســاعــدة لــأنـثــروبــولــوجـيــا
في «جامعة دي ــوك» ،توضحان تمدد
االحـ ـ ـت ـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي (لـ ــأراضـ ــي
الفلسطينية املـحـتـلــة ع ــام  - 1967ز

م) ،ل ـي ـش ـم ــل الـ ـفـ ـض ــاء االف ـ ـتـ ــراضـ ــي،
مـقــدمــا بــذلــك الــدعــم لــاحـتــال امل ــادي
ع ـل ــى األرض ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة .وب ـ ــرأي
الـكــاتـبـتــن ،ف ــإن امل ـيــديــا االجـتـمــاعـيــة
ق ــد اسـتـحــالــت ســاحــا وأداة ال غنى
عنهما فــي ال ـحــرب .بــل إنـهــا أضحت
ساحة حــروب الـعــدو ،تدعم االحتالل
وسياساته وتحاول إخفاء جرائمه.
مــن املـفـيــد لـهــذا ال ـعــرض ذك ــر ترجمة
ّ
املــؤلــف تعريف ‹اإلحــرابـيــة الرقمية›.
يقول« :إنها عملية استحالت عبرها
منصات التواصل الرقمي واملمارسات
االس ـت ـهــاك ـيــة ،ف ــي ال ـع ـقــديــن األول ــن
من القرن الـحــادي والعشرين ،أدوات
حــربـيــة فــي أي ــدي الـفــاعـلــن التابعني
ألج ـهــزة الــدولــة أو مــن غير العاملني
فيها ،في حقلي العمليات العسكرية
واألطر املدنية».
ع ـل ــى ال ـع ـك ــس م ـم ــا ي ـج ــري ف ــي بـقـيــة
أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم ف ــي هـ ــذا املـ ـج ــال ،فــإن
امل ـي ــدي ــا االج ـت ـمــاع ـيــة اس ـت ـحــالــت في
امل ـج ـت ـمــع اإلس ــرائ ـي ـل ــي ـ ـ ـ ـ دوم ـ ــا وف ــق
امل ــؤل ــف ـ إل ــى ‹س ــر عـ ــام› ع ــن اح ـتــال
ً
األراض ـ ـ ـ ـ ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة .بـ ـ ـ ــدال مــن
أن ت ـكــون ت ـلــك امل ـيــديــا وس ـي ـلــة لنشر
املـعـلــومــات ،فــإنـهــا ت ـمــارس التضليل
املعروف ،فيغيب الشعب الفلسطيني
ً
ومـعــانــاتــه وحـقــوقــه غيابًا كــامــا عن
امليديا االجتماعية اإلسرائيلية.
يـعـطــي امل ــؤل ــف ب ـعــض األم ـث ـلــة على
الحرب الدائرة في الفضاء االفتراضي
بـ ــن ال ـ ـعـ ــدو ال ـص ـه ـي ــون ــي مـ ــن ج ـهــة،
وامل ـق ــاوم ــن ال ـع ــرب م ــن ج ـهــة أخ ــرى،
ومـنـهــا قـيــام هــاكــرز ال ـعــدو بــاخـتــراق
صـ ـفـ ـحـ ـت ــي «ح ـ ـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه» وحـ ــركـ ــة
«ح ـم ــاس» ف ــي اإلن ـت ــرن ــت ،أع ـقــب ذلــك
اخ ـت ــراق امل ـقــاومــن لـصـفـحــات وزارة
حــرب الـعــدو والكنيست ومؤسسات
مالية أميركية وإسرائيلية.

إعداد زياد منى

خالل عدوان
تموزّ ،
سجل
«حزب الله»
انتصارًا في الحرب
الرقمية
أمــا الـعــدوان الصهيوني على «حــزب
الله» عام  2006فقد شكل ،وفق املؤلف،
نقطة تحول .خاض الطرفان حربني،
على األرض وفي الفضاء االفتراضي،
انتهت وفق املراقبني بانتصار «حزب
الله» في الحرب الرقمية حيث تمكن
م ــن إي ـص ــال رســائ ـلــه الـسـيــاسـيــة إلــى
املجتمع الصهيوني.
أم ــا الـ ـع ــدوان عـلــى ال ـق ـطــاع املـحــاصــر
م ـص ــري ــا إس ــرائ ـي ـل ـي ــا م ـش ـت ــرك ــا ،ع ــام
 ،2009/2008فقد شهد أول محاولة
إسرائيلية متناسقة إلرف ــاق الحرب
املادية بأخرى رقمية حيث عملت على
تأسيس قناة خاصة على اليوتيوب،
وق ـ ـ ـ ــام ال ــرسـ ـمـ ـي ــون اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــون

بــاسـتـخــدام الـتـغــرديــات عبر برنامج
َ
‹توتر› لنشر رسائلهم.
ِ
وفـ ـ ــي أع ـ ـقـ ــاب هـ ـج ــوم ج ـي ــش ال ـع ــدو
ع ـل ــى س ـف ـي ـنــة مـ ــرمـ ــرة ،ق ـ ــام ال ـجــانــب
الصهيوني بنشر صــور وتسجيالت
مـ ـ ــزورة ت ــدع ــم الـ ــروايـ ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
الكاذبة عما حدث.
يصوب الكتاب اهتمامه إلى الجانب
املــدنــي السـتـخــدام املـيــديــا فــي الحرب
وجـ ـل ــب أم ـث ـل ــة ع ــدي ــدة م ـن ـهــا قـضـيــة
املدون اإلسرائيلي إدن أبرجيل ،الذي
نشر صــورًا لــإذالل الــذي يتعرض له
الفلسطينيون على أيدي قوات العدو،
ما أثار ضجة في إسرائيل واستحال
املدون ضحية مثل الفلسطينيني .هذه
ال ـحــادثــة تظهر أن اس ـت ـخــدام امليديا
ً
االجتماعية يمكن أن يكون فاعال في
فضح ممارسات العدو.
وف ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،وف ـ ـ ـ ـ ــي ف ـص ــل
‹الـفـلـسـطـيـنـيــون ال ي ـم ــوت ــون› ،يـقــوم
ب ـ ـعـ ــض اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــن بـ ـمـ ـح ــارب ــة
الــروايــة الفلسطينية عــن االغتصاب
الـصـهـيــونــي لفلسطني وط ــرد أهلها
م ـن ـه ــا ع ـب ــر زرع ب ـ ـ ــذور الـ ـش ــك فـيـهــا
واالدع ـ ـ ـ ـ ــاء بـ ـع ــدم ص ـح ــة امل ـع ـل ــوم ــات
املصورة الواردة فيها!
م ـن ــاق ـش ــة ال ـك ــات ـب ـت ــن الـ ــرسـ ــائـ ــل فــي
امليديا االجتماعية أظهر أن التطرف
والعنصرية الـلــذيــن كــانــا مــن صفات
الـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــن امل ـ ـت ـ ـط ـ ــرف هـ ـ ـم ـ ــا صـ ـفـ ـت ــان
لصيقتان باملجتمع اإلسرائيلي على
نحو عام.
كلمة أخيرة ،لقد حذر علماء االجتماع
مــن املـيــديــا االجتماعية ألنـهــا ليست
وسيلة ديمقراطية ،أي ليست بتعددية.
فمستخدم امليديا االجتماعية لتلقي
األخبار واملعلومات يقصر مصادره
على ما يناسبه ،ينبذ حتى محاولة
االستماع إلى أي رأي مختلف.

تاريخ فلسطين من منظور االقتصاد
شيرين صيقلي :الرأسماليون :الندرة
واالقتصاد في فلسطين االنتداب.
Sherene Seikaly, men of capital: scarcity and economy in
mandate palestine. stanford
university press 2015. 276 pp.
ه ـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ــؤل ـ ـ ــف م ـ ـخ ـ ـصـ ــص لـ ـع ــرض
تاريخ فلسطني من منظور الوضع
االقتصادي فيها في ثالثينيات القرن
امل ــاض ــي وأرب ـع ـي ـن ـيــاتــه ،الـخــاضـعــة
الحتالل االستعمار البريطاني بدءًا
مــن يــوم  ،1917/11/02ال ــذي أسس
لكيان الـعــدو الصهيوني وسهل له
إقامة قواعد اقتصادية واجتماعية
وعسكرية وفكرية وغيرها .الكاتبة
شيرين صيقلي ،توضح في مؤلفها
الطليعي خطأ النظرة االستشراقية
إلى وضع الفلسطينيني االقتصادي
ف ــي وط ـن ـهــم امل ـح ـت ــل ،ال ـ ــذي ي ــدع ــي ـ
عــن غير حــق ،األم ــر ال ــذي يتأكد في
ّ
مــؤلـفـهــا ـ ـ ـ أن ال ـغ ــزاة الـصـهــايـنــة هم
ال ــذي ــن وضـ ـع ــوا أس ـ ــس االق ـت ـص ــاد،
لكن من دون نفي حقيقة عدم مقدرة
الـ ــرأس ـ ـمـ ــال ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ال ــوط ـن ــي
عـلــى منافسة رأس امل ــال الـيـهــودي-
الـصـهـيــونــي ،ال ــذي فـتــح االستعمار
ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــانـ ــي لـ ـ ــه أوسـ ـ ـ ـ ــع األبـ ـ ـ ـ ــواب
ملـمــارســة نشاطاته فــي الــوقــت الــذي
وضع كافة ما أمكن من عراقيل ملنع
نمو اقتصاد فلسطيني منافس أو
حتى مستقل .على سبيل املثال ،لم

يكن بإمكان رأس املــال الفلسطيني،
ال ـنــامــي ،مــواجـهــة مـشــاريــع ضخمة
م ـثــل شــركــة ال ـك ـهــربــاء ،ف ــي مجتمع
وبـ ـ ــاد ان ـت ـق ـل ــت مـ ــن ت ـخ ـلــف ال ـع ـهــد
ال ـع ـث ـم ــان ــي إل ـ ــى م ــرح ـل ــة اس ـت ـع ـمــار
غــربــي مـتــوحــش مــدعــوم مــن أنظمة
سايكس -بيكو األعرابية املتخلفة،
هــدفــه مـحــو اس ــم فلسطني وتفتيت
املجتمع الفلسطيني.
ش ـي ــري ــن ص ـي ـق ـلــي ،املـ ـح ــاض ــرة فــي
التاريخ فــي «جامعة سانتا بربرا»
ف ــي والي ـ ــة كــال ـي ـفــورن ـيــا ،ت ـن ــوه إلــى
ح ـق ـي ـق ــة أن مـ ــوقـ ــف االقـ ـتـ ـص ــادي ــن
أو ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن
م ــن االن ـت ـفــاضــات والـ ـث ــورات فـيـهــا ـ
وعلى العكس من بعض االدع ــاءات
ـ لــم يـكــن ديـنـيــا .عـلــى سـبـيــل امل ـثــال،
وق ـفــت عــائـلــة الـنـشــاشـيـبــي املسلمة
والرأسماليان إميل بوتاجي وجاد
ســويــدان املسيحيان ضد ثــورة عام
 ،1936ل ـكــن رجـ ــال أع ـم ــال مسلمني
مثل أحمد حلمي باشا ،واملسيحي
فــؤاد سابا دعما الثورة ودعيا إلى
االنـخــراط فيها .بــل إن األخـيــر شكل
أول مــؤس ـســة تــدق ـيــق ح ـســابــي في
ف ـل ـس ـط ــن وشـ ــرقـ ــي املـ ـت ــوس ــط بـمــا
ف ــي ذل ــك دم ـش ــق وبـ ـي ــروت وب ـغ ــداد،
وهــو مؤسس شركة ‹طيران الشرق
األوسط› التي انتقلت بعد اغتصاب
فـلـسـطــن عـ ــام  .1948ه ـنــا افـتـقــدنــا
إلــى عــدم قـيــام الكاتبة بالبحث في
األسباب الحقيقية ملواقف معارضي
الثورة ،التي هي برأينا ،اقتصادية
وارت ـ ـ ـبـ ـ ــاط الـ ـط ــرف ــن ب ــاالس ـت ـع ـم ــار
ال ـبــري ـطــانــي الـ ــذي مـنـحـهـمــا مــواقــع
الوكالء في السلطة ،العميلة طبعًا،
ع ـل ـمــا ب ـ ــأن ب ـع ـض ـهــم ع ــد ن ـف ـســه مــن

األرستقراطية!
تـ ـن ـ ّـوه ال ـكــات ـبــة إلـ ــى ح ـقــائــق أخ ــرى
متصلة بالتطور االقتصادي وهي
عــدم اقتصار االنـخــراط االقتصادي
لــرجــال األع ـمــال عـلــى طبقة معينة،
وإن ـم ــا ت ـج ــاوز الـ ـح ــدود الـتـقـلـيــديــة
حيث اندمجت طبقات وفئات أخرى
ومـنـهــم األط ـب ــاء وامل ـح ــام ــون ،الــذيــن
مــزجــوا بــن االقـتـصــادي والــوطـنــي-
ال ـ ـ ـثـ ـ ــوري ،وهـ ـ ــو مـ ــا ن ـب ــذت ــه ‹م ـج ـلــة
االقتصاديات العربية› التي صدرت
في فلسطني املحتلة بني عامي 1936
و.1937
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،ت ـش ـيــر ال ـكــات ـبــة
ّ
إل ــى حقيقة أن بـعــض الرأسماليني
أو رج ــال األعـ ـم ــال ،م ـيــزوا أنفسهم
م ــن ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،امل ـعــرض
جميعه من دون استثناء ،لالقتالع
مــن وط ـنــه ،عـبــر دعـ ــوات تفتقد إلــى
الحد األدنى من الفهم والخجل ،ومن
ذلك الدعوة ملنع العمالة املنزلية من
االستماع لبرامج اإلذاعات األجنبية
ذات ال ـ ـتـ ــوجـ ــه االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي الـ ـت ــي
تـتـحــدث عــن حـقــوقـهــم االقـتـصــاديــة
واالجتماعية والسياسية.
الـكــاتـبــة تشير إل ــى أن بـعــض رجــال
األعمال الفلسطينيني أكدوا تأثرهم
سمث،
باالقتصادي البريطاني آدم ِ
ل ـك ــن ه ـن ــاك م ــن اس ـت ـع ــان ب ـك ـتــابــات
عــرب ومنهم ابــن خـلــدون ،مشددين
على الطبيعة العربية ملمارساتهم
االقتصادية واالجتماعية ،وبالتالي
فــإن ـهــم ع ـ ـ ُّـدوا أنـفـسـهــم اقـتـصــاديــن
ولـيــس سياسيني ،رغــم الــدعــم الــذي
قدمه بعضهم للثوار كما أسلفنا.
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،ف ـ ـ ــإن ال ـك ــات ـب ــة
ت ــوض ــح أن ب ـع ــض رج ـ ــال األعـ ـم ــال

بعض رجال
األعمال
أكدوا تأثرهم
بالبريطاني آدم
سمث
ِ
عــدوا أنفسهم غربيني وعملوا على
«غ ــرب ـن ــة» ح ـيــوات ـهــم وت ـصــرفــات ـهــم،
وبالتالي تغربهم عن أبناء جلدتهم
وشعبهم ،ال ــذي ادع ــوا أن نشاطهم
االقتصادي هو من أجله!
غالبية رجال األعمال الفلسطينيني
ـ وفق املؤلف ـ اهتموا ،وفق أقوالهم،
بتأسيس اقتصادي وطني قائم على
أسس حديثة وحداثية ،ولذلك فإنهم
منحوا أنفسهم حرية االستعانة بما
سمث
رأوه من أفكار مفيدة ،من آدم ِ
إلى الغزالي وابن خلدون.
انـ ـط ــاق ــا م ـم ــا سـ ـب ــق ،ف ـ ــإن ال ـكــات ـبــة
ل ــم ت ـقـ ّـيــم ن ـش ــاط ــات رج ـ ــال األع ـم ــال

الفلسطينيني مــن منظور التزامهم
بــال ـن ـضــال ال ــوط ـن ــي ال ـت ـح ــرري ضد
الـ ـغـ ــزو االس ـت ـي ـط ــان ــي ال ـص ـه ـيــونــي
واالحتالل البريطاني ،وإنما قصرت
بحثها على النشاطات االقتصادية
فحسب ،وه ــذه مـقــاربــة طليعية في
كـ ـت ــاب ــة قـ ـس ــم مـ ــن تـ ــاريـ ــخ فـلـسـطــن
(االن ـتــداب) ،الواقعة تحت االحتالل
األنغلو -صهيوني ،واملشاركون في
ال ـن ـشــاطــات االق ـت ـص ــادي رأوا أنـهــم
ً
ي ـع ــدون مـسـتـقـبــا أف ـض ــل لــأجـيــال
القادمة!
وإذا نـ ـ ـ ـج ـ ـ ــح رج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال األعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون فـ ــي وضـ ـ ــع أس ــس
اقـتـصــاد وطـنــي ،فإنهم لــم يتمكنوا
مــن مــواجـهــة امل ـشــروع االستعماري
لـ ـتـ ـسـ ـلـ ـي ــم ب ـ ـ ــاده ـ ـ ــم إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـغـ ـ ــازي
ال ـص ـه ـيــونــي ،امل ـت ـحــالــف م ــع أع ــراب
أنظمة سايكس -بيكو من بني عون
عبر األردن والعراق ،إلى ملك مصر
وقطعان أعراب جزيرة العرب من آل
سعود وأتباعهم.
شـ ـ ـي ـ ــري ـ ــن ص ـ ـي ـ ـق ـ ـلـ ــي ع ـ ـم ـ ـلـ ــت ع ـل ــى
االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــان ـ ــة بـ ـمـ ـخـ ـتـ ـل ــف امل ـ ــراج ـ ــع
األصلية ومنها املجالت والصحف
وال ــدوري ــات وامل ــراس ــات والــوثــائــق
ال ــرس ـم ـي ــة الـ ـت ــي ك ــان ــت تـ ـص ــدر فــي
ف ـل ـس ـطــن ،م ــا م ـن ــح ع ـم ـل ـهــا أص ــال ــة
إبداعية.
يـ ـتـ ـن ــاول الـ ـكـ ـت ــاب ب ــال ـب ـح ــث ت ــاري ــخ
فلسطني االقتصادي إبــان االحتالل
البريطاني والهجمة االستيطانية-
االس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــاريـ ــة وتـ ــأث ـ ـيـ ــر ذل ـ ـ ــك فــي
مـخـتـلــف ط ـب ـقــات ال ـش ـعــب وف ـئــاتــه،
وه ـ ـ ــو األم ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي نـ ـب ــذت ــه م ـع ـظــم
الكتابات عــن تــاريــخ الـبــاد فــي تلك
املرحلة.

