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هذا الكتاب إىل عمارة الكتابة التاريخية عن فلســـــــطين، مدماكاً جديداً من يضـــــــيف 

البحــــث والتقصـــــــــــي والتحقيق. فهو يتنــــاول تــــاريخ فلســـــــــــطين منــــذ الفتح العربي قبيــــل 
منتصـــف القرن الســـابع امليالدي حتى نهاية القرن احلادي عشـــر، عشـــية الغزو الفرجني 

ابقة له يف هذا اجملال، ســــواء ما كتب لفلســــطين وبالد الشــــام. وهو يتميز من الكتب الســــ
 . منها باللغة العربية أو باللغات األجنبية، بشـــــــموليته أوالً، وبموضـــــــوعية أحكامه ثانياً
فقد تتبع املؤلف، يف فصــــول الكتاب الســــبعة، التطورات الديموغرافية واإلدارية وعالقة 

كنها من الســــــــــلطة احلاكمة بأهل فلســــــــــطين العرب، من مســــــــــلمين ومســــــــــيحيين ومَنْ ســــــــــ
  األقليات الدينية والعرقية األُخرى.

إىل ذلك، اهتم الكتاب بالفتح العربي، فتناول هذا احلدث وفقاً لرؤية جديدة تســتند، 
فضـــــــــــالً عن الروايــــــة العربيــــــة التقليــــــديــــــة، إىل روايــــــات املؤرخين الــــــذين أّلفوا كتبهم 

تذليلها، فهي صـــعوبات بالســـريانية واليونانية. أمّا الصـــعوبات التي حاول هذا الكتاب 
نمطية تواجه أي باحث يف تاريخ فلســـــــــــطين، وهي أن املعلومات املتعلقة بفلســـــــــــطين، 
كــإقليم جغرايف حــديــث، كــانــت، على الــدوام، متــداخلــة وخمتلطــة بــاملعلومــات املتعلقــة 
بالشــــام أو بوالية دمشــــق أو بســــورية. وإنها ملهمة شــــاقة جداً أن يتمكن املؤرخ من عزل 

يطها الطبيعي والبشـــــري، وال ســـــيما أن حدود فلســـــطين احلالية مل تكن، فلســـــطين عن حم
  يف أي يوم من األيام، حدوداً تاريخية تفصلها عن بقية واليات الشام.

مهمــا يكن األمر، فــإن كتــاب "فلســـــــــــطين يف خمســــــــــــة قرون" يعيــد االعتبــار للكتــابــة 
ون ئق املاثلة يف بطالتاريخية الشــــاملة، ال اجلزئية، التي ال تتملص من الصــــدوع للحقا

املراجع، وال تخشـــــــــــى مواجهــة الوقــائع التي حــدثــت فعالً، فهو ال يتورع عن البحــث يف 
أحوال املســـــــيحيين وأهل الذمة وأوضـــــــاعهم، واعتناق البعض منهم اإلســـــــالم ودوافعهم 
إىل ذلك. ويف هذا السياق يشير الكاتب إىل أَنَفَة العرب املسيحيين من دفع اجلزية، ألنها 

مرتبطة بالوضــــــــــــاعة يف نظرهم، فعندما عُرض اإلســـــــــــالم على األمير الغســــــــــــاين  كانت
بن األيهم وخُيِّر بينــه وبين اجلزيــة رفض األمر وقــال: "إنمــا يؤدي اجلزيــة العلوج 		جبلــة
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وأنا رجل من العرب." ويورد املؤلف يف هذا اجملال أن اخلليفة املنصور أمر بوشم أيدي 
مسيحيي فلسطين والشام من اليعاقبة والسريان كانوا أهل الذمة يف بيت املقدس، وأن 

موســــــومين بعالمة الصــــــليب على أذرعهم. ومن الوســــــائل التي اتبعت جلباية اجلزية من 
 أهل الذمة اخلتم على الرقاب واألعناق.



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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