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 واجملتمع السياسة على ضفاضةوف واسعة بصورة يركز الذي العرض هذا إن

 .الطبية بالنيات معّبد االنتداب، عهد من األول العقد حتى ١٨٠٠ سنة من الفلسطينين
 واملسارات الفلسطيني اجملتمع تعقيدات إدراك أهمية املؤلفة تناقش املقدمة ففي

 بين واالختالفات واجلغرافية بقيةالط االختالفات على القائمة للتغيير املتنوعة
 والنساء الرجال لعبه الذي الدور االعتبار يف األخذ إىل احلاجة تؤكد أنها كما .اجلنسين

 وتضيف ).١ ص( "املعاصر العربي" تكّون إىل أدى الذي التحول إحداث يف "العاديون"
 إليه لنظرا يجب فإنه السياسي، للتغير أفضل فهم إىل التوصل أجل من أنه املؤلفة

 يف "العرب الفلسطينيين" جانب من "البقاء أجل من خالق صراع" عملية باعتباره
 خمتلف يف متزايدة بصورة تتدخل أخذت التي العثمانية "اإلمبريالية" املؤسة مواجهة
 احلظ، ولسوء ).٤ ص( التغيير يف اآلخذ العاملي االقتصاد مواجهة ويف حياتهم، مناحي

  .ساطعة تبدو النهائية واحملصلة تالنيا بين الهوة فإن
 إنكليزية مصادر على تقريباً كلياً املؤلفة اعتماد جزئياً، املشكلة، وراء نمويك

 االجتماعي للتاريخ املنشورة املؤلفات يف الكبير التجاهل وبسبب .أولية ليست وعبرية
 حتليلها قوعم اتساع يف حاداً بنيوياً قصوراً يولد األويل البحث فقدان فإن للسكان،
 من كبير عدد من املؤلفة استفادة االعتبار يف أخذنا وإذا .  الفلسطيني للمجتمع
 التطور تتناول التي )الشائعة غير املقاالت من وعدد أطروحات ذلك يف بما( املؤلفات

 باللغة املكتوبة املؤلفات من كثير إىل رجوعها عدم املدهش من فإنه السياسي،
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 باجملتمع املعلن اهتمامها ضوء يف مركزية تكون أن املمكن من كان والتي اإلنكليزية،
  .الفلسطيني

 وكتاب وامللكية، والزواج النساء عن مورز آنيليز كتاب املثال، سبيل على ونذكر،
 العمارة فن يف تظهر كما واملرأة الرجل ووضع القرابة وعالقة احليِّز عن العامري سعاد

 ومل.إلخ .. التجارية والشبكات والفالحين التجار عن ياًشخص أنا وكتابي الفالحين، عند
 مع العربية، باللغة املتوفرة واملقاالت الكتب من واسعة تشكيلة بمراجعة املؤلفة تقم

 الفرضية االستطرادات من الرغم وعلى وبالتايل، .املعروفة املؤلفات من حفنة استثناء
 واحلياة الزواج، أنماط بشأن )ملرجعيةا إىل تفتقر تعميمات شكل تأخذ ما غالباً التي(

 والتعليم، االقتصادية، واالجتاهات احلضرية، والثقافة الفالحين، وأوضاع العائلية،
 ذوي من نخبة وحمن جتارب عن سياسية مقالة اجلوهر حيث من يبقى الكتاب هذا فإن

  .املدن يف املناصب
 وعناوين فترات إىل التقسيم الكتاب هذا يتبع أن املستغرب من ليس فإنه وعليه،

 عامة نظرة يقدم ،"١٨٣١ – ١٨٠٠ واالقتصاد العربي اجملتمع" األول، فالفصل .وفصول
 خلفيته على سيعرض الذي األساسي املنحى رسم منها القصد ما، حد إىل مشتتة

 املصري احلكم" والثالث، الثاين الفصالن ويركز .الحقاً املتوقعة السياسية املتغيرات
 على ،"١٨٧٥-١٨٤٠ املبكرة واإلصالحات العثماين احلكم )عودة"( و "١٨٤٠-١٨٣١

 الوجهاء سلطة إىل بالنسبة القوى هذه طرحتها التي التحديات على حصراً التوايل،
 والتوسع العثمانية اإلصالحات أثر" عنوان يحمل الذي الرابع، الفصل ويف .احملليين

 االقتصادية للقضايا جدي نقاش أول على نعثر ،"١٩٠٨-١٨٧٥ الغربي االقتصادي
 ثورة" تغطي التي األخيرة، الثالثة الفصول أما .وانتقائياً متقطعاً كان وإن واالجتماعية،

 تعيد فإنها ،"البريطاين احلكم" من )األول العقد( و "األوىل العاملية احلرب" و "الفتاة تركيا
  .وجيزة لفترة انقطع الذي السياسي السرد إىل القارئ

 يتصف بالكاد باملوضوع املتعلقة الثانوية لألدبيات املؤلفة تفسير نإ
 األصح، من أنه – الرئيسية مقولتها إن .إليه املؤلفة تنسبه الذي التصحيحية باألهمية

 إليه ينظر أن واحمليط، املركز بين خالصة كمواجهة العثماين، احلكم إىل ينظر أن من بدالً
 الزعماء صراع جمرى بدورها حددت خيارات، ملنع أو إلطالق نظاماً بصفته

 الشائعة العربية القومية الرؤية تتحدى – واملنصب السلطة على املستمر الفلسطينيين
 نشر منذ األقل على شبيهة، تفسيرات قدم الدراسين معظم لكن .عثماينال املاضي حول
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 وسياسات العثمانية اإلصالحات بشأن ١٩٦٨ سنة الكالسيكية حوراين ألبرت مقالة
 االجتماعية احمللية البيئة هو السياق هذا يف معاجلته يجدر ما إن .الوجهاء

 يف تتمثل التي الصعبة شكلةامل إىل إضافة السياسات، لهذه والثقافية واالقتصادية
 املتبلور غير االجتماعي التركيب يف تدرك تكاد ال التي الدقيقة للفوارق احلية املالمسة
  .ناقصاً العمل هذا اخملتص سيجد الناحيتين، كال ويف .للوجهاء

 املتبع التقسيم يف ضعفاً  أكثر حتى تبدو التصحيحية النية فإن حال، أية ويف
 )النخب بين الصراع( السياسي الصراع ميدان ويف ،)فاصل كحد ١٨٠٠ سنة( للفترات

  ).القاعدة إىل القمة ومن اخلارجية،( الفعّالة التغيير قوى عن احلديث ويف
 ال والتي املألوفة، النتيجة إىل املؤلفة تخلص أن املستغرب من ليس فإنه وهكذا،

 خالل فعّالة قيادة توفير يف الفلسطينيين الوجهاء فشل بأن األمور، فهم يف كثيراً تساعد
 عدم وبالتايل العثمانية، السياسية الثقافة يف انعماسهم إىل يرجع االنتداب فترة

 عالقة لها أن النهاية يف ثبت التي الدروس تلك غير دروس استخالص على قدرتهم
  ).٢١١ ص( عكسية نتائج جلبت أنها أو اجلديد بالسياق

 اجلمهور أن هو للمؤلفة الضيفة والرؤية ليديةالتق املقاربة من أخطر هو ما ولعل
 السرد فقدان جراء من شك، بال بالتشوش سيصاب العادي، القارئ أي العمل، لهذا املراد

 غياب جراء من باإلحباط سيصاب أنه كما السياسية، للتطورات واملوجز املتماسك
  .الفلسطينية للحياة واحلميم التفصيلي الوصف

 بشأن التعميمات من عشرات يستوعب أن القارئ من بيُطل فقرة، بعد وفقرة
 أو زمنية فترة أو حمدد، تاريخ إىل ندر، فيما إال االستناد، دون من وتيارات توجهات

 ندرة إن .احلياة روح التعميمات هذه يف ينفخ أن شأنه من شخص أو حادث أو مكان
 اجلديرة احملاوالت من ضتفوٍّ احلكايات، حتى أو العينية، والدراسات التفصيلية األمثلة
 للحياة والبيئوي والطبقي اإلقليمي التنوع جتاه وحساسية فهم إلظهار للمؤلفة بالثناء

  .الفلسطينية
 املؤلفة، تعميمات صدقية اهتزاز يف يزيد املزعج املنهجي التنافر فإن ذلك، إىل

 يتكرر التي "الفلسطينيون العرب" اجلملة شبه تشير من إىل :يتساءل أن للقارئ ويجيز
 األصليين السكان بذلك تعني أنها بيدو كان الكتاب من األول النصف ففي استعمالها؟

 سبيل فعلى .املسلمين على اقتصرت حتى معناها ضاق الثاين النصف يف لكن .ككل
 العرب" أن تعلن العثمانية لإلصالحات احمللية املقاومة املؤلفة تناقش حين املثال،
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 بينما للمسلمين، االقتصادي بالوضع الديني التكافؤ يضر أن نم خشوا الفلسطينيين
 نفسه بالقدر الصهيونية إىل نظروا" الفلسطينيين العرب وأن "!املسيحيين وضع يحسّن

 أحياناً تستخدم "وجهاء" كلمة فإن ذلك، إىل وباإلضافة ).١٥٨ ص( "اخلشية من
  ".السياسية الطبقة"و "النخبة"و "غني" مثل لكلمات كمرادف

 من به املؤلفة قامت ما صدقية من تقلل العويصة التقنية املشكالت فإن وأخيراً،
 أن للمرء يمكن .عليها الكتاب هذا يعتمد التي الثانوية املراجع ملادة وعرض استخدام

 املرجع إىل إشارة بال االقتباسات تُترك ملاذا لكن املراجع، استخدام من اإلقالل يتفهم
 أرقام إيراد املؤلفة إهمال ذلك عن خطورة يقل وال ؟)املثال سبيل على ١٢١ ص يف(

 معلومات من أجزاء أو استشهادات منها اقتبست التي املراجع من عشرات يف الصفحات
 جملدات، عدة من املؤلف نابلس، عن النمر إحسان كتاب .هو لذلك ساطع ومثال .حمددة
  .اجمللد رقم إىل حتى شارةاإل دون من منه معينة مقاطع عرض أو اقتباس تم والذي

 املصادر من كثير ذكر إىل أحياناً املؤلفة تلجأ املعاكس االجتاه يف تطرف ويف
 املؤلفة ذكرت املثال، سبيل فعلى .إثبات إىل حتتاج ال واضحة استنتاجات إلثبات
 أرقام حتديد غير من( اإلسرائيلية الدولة حمفوظات من السجالت من كاملة سلسلة

 جتار أرباح[ األرباح" بأن الفائدة وقليل البسيط استنتاجها لدعم )امللفات أو الصفحات
 ظروف إىل إضافة احلكومة بسياسات تأثرت ]العثماين احلكم من األخيرة العقود يف يافا

  ).١٢١ ص( "السوق
 متزايد اهتمام حمط هو العثمانية احلقبة خالل الفلسطيني التاريخ موضوع إن

 اإلسرائيلي – الفلسطيني الصراع أثارها التي القومية لنقاشاتا أن وحيث .عقدين منذ
 درامية، األقل واالجتماعية والثقافية االقتصادية القضايا أمام الطريق يف تفسح بدأت
 متجه الفلسطيني التاريخ موضوع يف االهتمام فإن األهمية، يف لألوىل املساوية لكن
 لكان حتقق، وعد، من الكتاب هذا عنوان هحمل وما املؤلفة، نيات أن ولو .التعاظم نحو
 عن آخر مكان يف يبحث أن القارئ على يفرض الناجت لكن .لظهوره وقت أفضل هذا

 واجملتمع السياسة يف للتغيرات رؤيتها يف وجديدة لالهتمام مثيرة مراجعة
  .العثماين احلكم من األخير القرن خالل الفلسطينيين

  دوماين بشارة
  التاريخ أستاذ

  بنسيلفانيا جامعة يف
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