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  إعادة اكتشاف فلسطين:
  ١٩٠٠ - ١٧٠٠أهايل جبل نابلس 
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نقطة انطالق االجتماعي جلبل نابلس  -  يتخذ الباحث من التاريخ االقتصــــــــــــادي
بســـــــــبب حتول نابلس وحميطها، خالل القرن الثامن عشـــــــــر، إىل أنشـــــــــط مركز جتاري يف 

للقطن يف ســـــــــــورية الكبرى، وغدت املدينة  فلســـــــــــطين كلها؛ فقد صـــــــــــار ريفها أكبر منتج
. ويســـــــــــتنتج أن التحوالت التي طرأت على هذه املنطقة،  مركزاً جتارياً وصـــــــــــناعياً فريداً
خالل القرنين الثامن عشـــــــــــر والتاســـــــــــع عشـــــــــــر، كانت تتطابق مع التحوالت اجلارية يف 

مســـــــــــــارًا  املنــاطق الــداخليــة األُخرى يف الــدولــة العثمــانيــة، أن مســـــــــــــار التحــديــث مل يكن
مســـــــــــتقيماً تماماً، كذلك مل يكن انقطاعاً تاماً عن املاضـــــــــــي مثلما اســـــــــــتقرت عليه آراء 

  الباحثين يف تاريخ فلسطين يف إبان العهد العثماين.
عهد يف ال الفلســــــطينيويرســــــم هذا الكتاب صــــــورة حيوية جديدة وخمتلفة للمجتمع 

ســــــــــجل التاريخ. وهو يف  العثماين. ويســــــــــعى، جمدداً، إلعادة إدخال أهايل فلســــــــــطين يف
اسع ون يف القرنين الثامن عشر والتالفلسطينيسعيه هذا ينكب على الوثائق التي خلّفها 

عشر، كاألوراق العائلية اخلاصة وسجالت احملاكم الشرعية مستخلصاً منها الكثير من 
ألوان احلياة يف ذلك العصــــر. واســــتناداً إىل فيض من هذه الوثائق والســــجالت واألوراق 
يتتبع البـاحـث حيـاة النـاس اليوميـة والعالقـات االجتمـاعيـة واالقتصــــــــــــاديـة يف منطقـة 
جبــل نــابلس. وهــذا الكتــاب هو األول عن تــاريخ فلســـــــــــطين االجتمــاعي الــذي يتيح إطــاراً 

املعاصــر. وهو، يف الوقت نفســه، حماولة  اإلســرائيلي -  الفلســطينيأوســع لفهم الصــراع 
  ثيق دور عامة الشعب يف صنع تاريخ البلد.إلعادة اكتشاف فلسطين من خالل تو

لهذا الغرض راح الكاتب يراجع اآلراء الشـــــائعة يف التاريخ العثماين، ويعيد التفكير 
يف وجهات النظر التقليدية، ويسلط الضوء الكاشف على حركات األهايل وفاعليتهم يف 

 متوســـالً، إىلم صـــنع تاريخهم اخلاص. ثم ســـعى لبعث احلياة، جمدداً، يف اجملتمع القدي
  ذلك، حقل التاريخ االجتماعي، أي إحياء معامالته ووثائقه وسجالته وأوراقه.
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