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). فقد 1918 -  1516تمثل عكا شــــــــــهاباً ملع يف ســــــــــماء ليل فلســــــــــطين العثمانية (

أضـــــــــــــاءت اخلرائـــب املعتمـــة، التي يســـــــــــكنهـــا حفنـــة من الصـــــــــــيـــادين الفقراء، الســـــــــــــاحـــلَ 
مدينة  رالفلســـطيني، عندما كبرت بين ليلة وضـــحاها (بداللة التاريخ) لتصـــبح ثالث أكب

يف ســـــــــــوريــة الكبرى. فبســـــــــــبــب تصـــــــــــــدير القطن اخلــام إىل أوروبــا من خالل احتكــارات 
حكومية، أصــبحت عكا مدينة للمهاجرين تخضــع لضــوابط ســياســية مشــددة. وقد ســبقت 
جتــاربُهــا التحوالت الرئيســـــــــــيــة يف أنمــاط التجــارة، وتمركُزَ قوة الــدولــة، وانتقــالَ مراكز 

الســـــــــــــاحــل، التي ميزت القرن التــايل. كــان اجملــال  الثقــل االقتصـــــــــــــادي من الــداخــل إىل
السياسي لعكا، يف أسطع حلظاته، يمتد إىل معظم أرجاء سورية الكبرى (واليات دمشق 
وطرابلس وصــيدا). وكانت أســوارها املزدوجة الشــديدة التحصــين ترمز، يف تلك األثناء، 

، كما أنها صــــمدت أمام إىل التحديات احمللية التي واجهتها الســــلطة املركزية العثمانية
) وأدت إىل النهاية الكارثية ملغامراته يف قلب األراضــــــي 1799حصــــــار نابليون (ســــــنة 

العثمانية. ثم بعد ذلك، انقلبت عكا بســــــرعة إىل بلدة صــــــغيرة هاجعة، وحجبتها النجوم 
  الساحلية اجلديدة: بيروت وتلتها يافا، والحقاً حيفا، التي ال تزال حتيا يف كنفها.

حســـــن حظ املؤرخين أن التحول الشـــــكلي الذي أصـــــاب عكا اســـــتحوذ على خيال من 
الســــكان احملليين واملســــؤولين احلكوميين ورجال األعمال (وال ســــيما الفرنســــيين). وقد 
خلّفـــت انطبـــاعـــاتهم آثـــاراً تـــاريخيـــة طويلـــة، تتراوح بين الشـــــــــــعر الشـــــــــــعبي واحلوليـــات 

لتجارية وأدب الرحالت. ويف الوقت التاريخية وبين التقارير القنصـــــــــــلية والســـــــــــجالت ا
نبول جمموعة ثانية من انفســــــه، أنتج املوظفون العثمانيون يف القاهرة ودمشــــــق وإســــــت

ل لقاءاتهم بهذه املدينة احلديثة النعمة، وإن كانت أقل حيوية من  املصـــــــادر التي تفصـــــــّ
  اجملموعة األوىل.

 بالدراما املكثفة للتحولربما يعتقد املرء أن الســــــجل التاريخي الكبير، الذي اقترن 
احلضــــــــري غير املســــــــبوق، وباألحداث املثيرة، وبالشــــــــخصــــــــيات األســــــــطورية (الزعيمان 
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الرئيســـــــــــيان لعكا، ظاهر العمر وأحمد باشـــــــــــا اجلزار، هما الشـــــــــــخصـــــــــــيتان التاريخيتان 
الوحيدتان من فلســـــــــطين العثمانية اللتان بقيتا يف الذاكرة الشـــــــــعبية احمللية) يمكن أن 

تاريخياً يتســـــع جمللدات. وعدم حدوث ذلك شـــــهادة على قوة نظرية االنحطاط  يولّد أدباً
مل تبدأ دقاتها يف ســــــــورية الكبرى  -  أي احلداثة -  التي تفترض أن الســــــــاعة التاريخية

  . وكل ما كان سابقاً تراجع إىل جمرد خلفية ساكنة.1831إالّ مع الغزو املصري سنة 
رت بـــاحلقبـــة يفتح كتـــاب تومـــاس فيليـــب نـــافـــذة فريـــدة ح قـــاً على القوى التي بشـــــــــــّ

احلديثة، باعتباره أول دراســة منهجية للفترة الالمعة من تاريخ عكا. وتشــكل الســياســة، 
وهي موضـــوع أطول الفصـــول، االهتمام الرئيســـي لفيليب. فهي تشـــكل يف روايته احللقة 

مع، وكل تاألوىل يف سلسلة السببية التاريخية، يليها االقتصاد ومؤسسات الدولة واجمل
منها يعالج يف فصـــــل منفصـــــل. ويبدو على وجه اخلصـــــوص أن الســـــياســـــة يف عكا تنبع 
من الشـــــــــــخصـــــــــــيـــات، ومن املواقف العـــامليـــة للقـــادة العســـــــــــكريين األربعـــة: ظـــاهر العمر 

)، وســــــــــليمان باشــــــــــا العادل 1804 -  ؟1730)، وأحمد باشــــــــــا اجلزار (1775 -  1690(
). وكل فصـــــــــل موضـــــــــوعي 1831 -  1819)، وعلي باشـــــــــا (حكم 1819 -  1805(حكم 

  منظم يف الواقع، بترتيب زمني، إىل مقاطع تقابل فترات حكمهم.
ويكمن أفضــــــــــــل مــا يف الكتــاب عنــد بحــث العواقــب غير املــدركــة من قبــل للقــاء بين 
الظروف الطارئة للتاريخ والثقافة الســـــياســـــية حلكام عكا، الذين تفاوتوا ما بين صـــــبي 

مملوكيْن حمنكين (اجلزار وسليمان باشا)، وشاب واقع حتت حملي صار كفياً (العُمَر)، و
تأثير املستشارين املنغمسين يف السياسة احمللية (علي باشا). ومن األفكار املعمقة أن 

) أحدثت عالقات اقتصــــادية 189(ص  "األشــــكال التقليدية الصــــارمة للحكم الســــياســــي"
لــــذاتيــــة للجزار ذات النزعــــة واجتمــــاعيــــة جــــديــــدة جــــداً. ومن األفكــــار األُخرى الســـــــــــيرة ا

التنقيحية واملتعاطفة اســتناداً إىل حتليل نقدي للتصــورات الفرنســية؛ وهي تفســير مقنع 
لتحيزات املؤرخين احملليين، وجمع لعشـــــرات التفصـــــيالت الصـــــغيرة التي تلقي الضـــــوء 

  على شخصية هذا الرجل املعقدة، والتي أدانها كل من كتب عنها حتى اآلن.
الــذاتيــة املبــدأ النــاظم، حتى عنــدمــا ينتقــل التركيز إىل االقتصـــــــــــــاد  وتبقى الســـــــــــيرة

واإلدارة. وهكذا تتحول املقاطع املرتبة بحســــب تســــلســــل األحداث لتتالءم مع املســــارات 
املهنية لســـــــــــلســـــــــــلة من اخلبراء املاليين ورؤســـــــــــاء املوظفين الذين كانوا مســـــــــــؤولين عن 

براهيم الصـــــــــــبـــاغ، وهو كـــاثوليكي من العمليـــات اليوميـــة. وقـــد لقي العمالقـــان بينهم، إ
لبنان، وحاييم فرحي، وهو يهودي دمشـــقي، االهتمام التاريخي الذي يســـتحقانه. وهنا 
يظهر فيليب أنه مدرك تماماً للمناقشـــــــــــات يف الدين والهوية والســـــــــــياســـــــــــة اإلمبريالية، 
 ويشــــــــير بشــــــــكل متكرر إىل أن النزاع الطائفي الذي يعتقد كثيرون أنه ســــــــمة متوطنة يف

  اجملتمعات العربية ال يمكن كشفه قبل عشرينات القرن التاسع عشر.
سيقدّر الباحثون والقراء العاديون، على السواء، قرار فيليب إنزال مكانة املعلومات 
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إىل جانب اخلرائط  -  املفصـــــــــــلة عن البنية الســـــــــــكانية والتجارية واإلدارية إىل املالحق
. ويســـــــــــاهم ذلك، إىل جانب وهي تشـــــــــــكل ثلث الك - والترجمات واحلواشـــــــــــي تاب تقريباً

الروايــــة الســـــــــــهلــــة القراءة وإن كــــانــــت التكراريــــة بعض الشـــــــــــيء، يف القراءة الســـــــــــريعــــة 
واإلخبـــاريـــة. إن إتقـــان فيليـــب جملموعـــة املصـــــــــــــادر األوليـــة املـــذكورة أعاله (واعتمـــاده 
الشـــــــــــديد عليها) يتيح له جتميل الرواية بالصـــــــــــور األخاذة، وبناء دراســـــــــــات حمكمة من 
مصــــــادر جزئية ومتضــــــاربة. غير أن املصــــــادر املســــــتخدمة ال تتحدث كثيراً عن األرض 
والعمالة والتحوالت يف العالقات الزراعية على مســـــتوى القرية. ويتمنى املرء أيضـــــاً لو 
أنها كانت تتحدث أكثر عن احلياة االجتماعية والشـــــــــبكات االقتصـــــــــادية واملمارســـــــــات 

حلضـــــــــــريين، وعن أراضـــــــــــيها الداخلية. مع ذلك، فإن الثقافية لســـــــــــكان عكا، الريفيين وا
الباحثين مســــــــتقبالً، املهتمين بهذه املســــــــائل، ســــــــيكونون شــــــــاكرين للبحث املتين الذي 
أجراه فيليب عن الالعبين الفاعلين األســاســيين واألحداث والســياق الســياســي اإلجمايل 

  لهذا الفصل الرائع من فصول تاريخ فلسطين العثمانية.
  بشارة دوماين
  أستاذ التاريخ يف
 جامعة كاليفورنيا، بيركلي
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