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توطئة هذا العمل املرجعي املثير لإلعجاب األهداف التي يرمي إليها،  حتدّد

بالتاريخ واجملتمع الفلسطينيين،  وهي توفير "خالصة شاملة يف جملد واحد للمعرفة
). Vتتّسم يف آن واحد باتساع النطاق وتوسُّط احلجم واملوثوقية وسهولة القراءة" (ص 

وقد تم بوضوح الوفاء باألهداف األول والثاين والرابعز أمّا الثالث ("املوثوقية") فلعله 
مثير للنزاع اقترب، من وجهة نظرنا، يف حدود املعقول مما هو متوقّع من موضوع 

  واجلدال، كالتاريخ احلديث لفلسطين والفلسطينيين.
مدخل فريق من ثمانية وأربعين  300كتب مداخل هذا العمل التي تزيد على 

باحثاً، معظمهم من الفلسطينيين واألميركيين، إضافة إىل بضعة إسرائيليين ممثلين 
اخل الفترة العثمانية لـ"التاريح اجلديد" يف إسرائيل. يتناول عدد حمدود من املد

املتأخرة، وأكثر منه بقليل فترة االنتداب البريطاين على فلسطين، يف حين تركّز أغلبية 
 . واملداخل التي تقارب األحداث1948املداخل على التاريخ الفلسطيني بعد سنة 

احلالية حديثة إىل حدٍّ ما، يف معظمها، إذ تواصل روايتها حتى ختام القرن العشرين. 
لث املداخل تراجم للسير، وتبحث البقية يف أماكن يف فلسطينن وحركات ومنظمات وث

اإلسرائيلي")، وصغيرة ("جلنة  –حديثة، وموضوعات وأحداث كبيرة ("الصراع العربي 
وودهيد")، وموضوعات تتعلق باألرض واألدب واجملتمع. ويتناول معظم مداخل 

ن وموضوعات فلسطينية. أمّا تلك التي التراجم واألماكن واملوضوعات أفراداً وأماك
تتوجه نحو املوضوعات السياسية واألحداث التي ال مفر منها، فإنها تبحث يف اإلطار 

                                                            

   :مترجم عن اإلنكليزية من  
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الدويل األوسع الذي تكشَّف التاريخ الفلسطيني يف نطاق. ويحتوي معظم املداخل 
 وسعةاملطوّلة أيضاً على قائمة قصيرة باملراجع. ويُختتم اجمللد بأكمله بقائمة م

.   باملراجع، ويضم عدداً حمدوداً من اخلرائط أيضاً
تتفاوت املداخل كثيراً يف الطول والفائدة. مداخل التراجم سرد موجز نسبياً 

يركّز على سير احلياة العامة لألفراد يف قيد البحث، باستثناء تراجم الشخصيات 
 إدوارد سعيد. وتوفّر الفلسطينية األبرز مثل ياسر عرفات، أو احلاج أمين احلسيني، أو

مداخل التراجم بصورة عامة مصدراً قيّماً للجمهور الغربي الذي يخاطبه هذا العمل. 
وباستثناء مدخل منظمة التحرير الفلسطينية، جاءت املداخل املتعلقة باملنظمات 

 منظَّمةٌ الفلسطينية قصيرة بشكل مدهش، نظراً إىل الدور املركزي الذي أدته حركاتٌ
، أو حماس، أو السلطة الفلسطينية، يف تاريخ الفلسطينيين خارج نطاق الدولة مثل فتح

حتى اآلن. ومن أهم الدراسات وأكثرها تنويراً تلك التي تبحث يف خمتلف نواحي 
احلياة واجملتمع الفلسطينيين. فالتفكّر املتأين يف مقاالت، مثل "الفن" و"التعليم" 

"األدب" و"وسائل اإلعالم" و"السكان" و"اجملتمع" و"التطريز" و"الفولكلور" و"األرض" و
و"املياه" و"املرأة"، ربما يقدم للقارىء فهماً واسعاً للوضع الفلسطيني احلديث 

واملعاصر، مماثالً لذلك الذي يقدمه أي عمل مفرد متوفر يف اللغة اإلنكليزية. ومن 
الفلسطينية التي  مواكن قوة هذا اجمللد االهتمام املفصّل الذي يوليه للمجتمعات

تعيش خارج فلسطين التاريخية. فاملقاالت املتعلقة بالسكان والالجئين واجملتمع، 
فضالً عن الدول العربية األُخرى التي تضم أعداداً كثيرة من الفلسطينيين، توفر  أساسًا 

  .1948صلباً لفهم الوضع املعقّد للشتات الفلسطيني بعد سنة 
يف عمل بهذا االتساع، هناك ما يستدعي التساؤل وكما هو حمتوم على األرجح 

بشأن بعض املداخل املدرجة [....] فلماذا يوجد مدخل عن "امللك عبد الله 
والصهيونيين" وال يوجد مدخل عن حفيده امللك حسين، عاهل األردن، الذي كانت 

ن أن ع عالقته بالفلسطينيين ال تقل تعقيداً عن عالقة جدّه بهم، على أقل تقدير، فضالً
مدتها كانت أطول كثيراً؟ (جرى تصحيح هذا النقص، الغياب جزئياً، إنما جزئياً فقط، 

يف مدخل األردن، األقل تفصيالً من املداخل املتوفرة عن دول عربية أُخرى). وعلى 
غرار ذلك، ملاذا توجد مداخل عن عدة دول عربية تورطت طويالً يف املسألة الفلسطينية 

وال توجد مداخل عن دول أُخرى مثل  –مصر واألردن والكويت ولبنان وسورية مثل  –
العراق أو اململكة العربية السعودية؟ ومن املمكن أيضاً القول إنه لو أضيفت مداخل 

ألبرز الزعماء العرب الذين ارتبطوا ارتباطاً وثيقاً بسير التاريخ الفلسطيني (يبرز على 
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. الفور الرئيس املصري عبد الن اصر والرئيس السوري [حافظ] األسد) لكان ذلك مفيداً
وفيما يتعلق باإلضافات، حتمل املقالتان املطوّلتان عن الصهيونية ("الصهيونية: 

املواقف والسياسات" و"الصهيونية: التأثير") عنوانين خمتلفين، وتعرضان اهتمامات 
  ملواقف والتأثير.التي جتمع ا متعددة، لكنهما تغطيان األرضية نفسها تقريباً

ثمة بضعة موضوعات حتظى باهتمام أقل من غيرها، أو حتتاج إىل تتبّع يف 
مداخل متعددة. فالدراسة املوسعة عن "التاريخ االقتصادي" تُعنى، كما يوحي 

عنوانها، باملاضي أكثر من احلاضر وتصبح أكثر عمومية وتقل فيها اإلحصاءات 
إىل استكمال بمداخل عن األرض واجملتمع عندما تقترب من احلاضر، وهي حتتاج 

واملياه للحصول على صورة أشمل لتطور االقتصاد الفلسطيني. ويتعين على القارىء 
الرجوع إىل الدراسة  1948املهتم بالتكوين الديموغرايف للشتات الفلسطيني بعد سنة 

تكمل  استينعن السكان، فضالً عن تلك املتعلقة بالالجئين، ألن البيانات يف كال الدر
بعضها البعض وثمة استثناء للمعاجلة املعمقة عامة ألحداث تسعينات القرن العشرين 

 1993يف املدخل املتعلق باتفاقات أوسلو، الذي يشرح شروط االتفاق املبدئي سنة 
من دون شرح  1993بالتفصيل، لكنه ال يكاد يذكر االتفاقات التابعة له بعد سنة 

  حمتواها وتأثيرها.
اً ما قدمت للتاريخ الفلسطيني، كما تشير التوطئة، روايات فلسطينية غالب

. ومعظم املداخل الواردة يف هذا اجمللد أقرب إىل  وإسرائيلية خمتلفة اختالفاً الفتاً
القطب الفلسطيني من القطب اإلسرائيلي. لكنها مع ذلك غير مثيرة للجدل على نحو 

رة نزيهة وأحكام غير متحيزة. فأعمال يستحق اإلعجاب. ويتسم معظم الدراسات بنب
"اإلرهاب"، سواء أكانت عربية/ فلسطينية أم صهيونية/ إسرائيلية، توسم بذلك االسم، 
كما تُعزى العواقب املسيئة للبشر إىل سياسات معينة تبنتها احلكومات واحلركات يف 

ياسة كال اجلانبين. ويُروى مسار األحداث يف معظم الدراسات املستقلة عن الس
بعبارات السبب واملسبَّب التحليلية القياسية لتفاعل احلساب واخليار اإلنساين مع 

احلدس التاريخي، ال كمسرحية أخالقية تتكشَّف بالتدريج، أبطالها شخصيات إمّا أن 
فقط، وإمّا الضحية. ويعي معظم الدراسات املطولة عن فترات  تكون اجلالّد

ية والتناقضات التي تميز يف الغالب سياسات وموضوعات سياسية معينة االزدواج
  الفلسطيني متعدد األبعاد. –اإلسرائيلي  –األطراف الرئيسية يف الصراع العربي 

إن كان هناك تساؤل أكبر يتعلق بالطبيعة "املوثوقة" للعمل، فهو أن أكثرية 
. ادراساته املطولة ربما تسعة جاهدة لتكون حاسمة بشأن املوضوعات التي تتناوله
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فمعظمها عرض مباشر ذو اجتاه سردي قوي، لكنه قليل العناية باستقصاء التفسيرات 
املناوئة والروايات البديلة للموضوعات املثيرة للخالف. وتظهر الرؤى املتعددة 

للمسائل بين املداخل ال يف داخلها. فمثالً، سيجد القرّاء أن هناك فهماً ووزناً خمتلفين 
واألفعال الصهيونية فيما يتعلق بترحيل السكان (الترانسفير) يف  جداً يُعْطَيان لآلراء

مداخل "اخلروج" (بِني موريس)، و"الترانسفير" (نور مصاحله)، و"الصهيونية: املواقف 
إن السرد املوجود يف  والسياسات" (نيل كابالن)ن و"الصهيونية: التأثير" (آن م. ليش).

عقول ومقنع حقًا، كما أن طابع اليقين املداخل الفردية بشأن معظم املوضوعات م
الذي تتسم به يساعد يف جعل هذا العمل املرجعي أسهل قراءة. غير أنه قد يعطي 

انطباعاً مضلالً بوجود تطابق يف الرؤية والتفسير حيال مسائل غالباً ما تثير تنازعاً 
  عميقاً يف الواقع.

  جيمس جانوفسكي
  أستاذ التاريخ
  يف جامعة كولورادو

 باولدريف 



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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