
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  ٣٣)، ص ٢٠٠٤(صيف  ٥٩، العدد ١٥جلد الم ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

١ 
 

  ماهر الشريف

  إشكاليات البحث يف
  تاريخ فلسطين احلديث

نطــاق الــدراســـــــــــــات واألبحــاث العلميــة، التي تنــاولــت تــاريخ العرب احلــديــث يف  يف
ى يســـــتهان بها، ويحظاملرحلة العثمانية، بات حقل التاريخ الفلســـــطيني يحتل مكانة ال 

الباحثين. وتهدف هذه املداخلة إىل عرض حالة البحث يف تاريخ  من باهتمام متزايد
فلسطين احلديث، يف العقود الثالثة األخيرة، من زاوية بعض اإلشكاليات التي واجهها، 
والتي ال تزال ماثلة أمامه. لكن قبل التوقف عند هذه اإلشــكاليات، أود أن أتطرق ســريعاً 

 تطور البحث يف تاريخ فلســـطين يف املرحلة العثمانية، عامة، وأن ألقي الضـــوء على إىل
مصـــــــــــــادر البحــث يف تــاريخ فلســـــــــــطين احلــديــث، التي اغتنــت وتنوعــت كثيراً يف اآلونــة 
األخيرة. فقد كان العدد األكبر من الدراســات واألبحاث، التي ظهرت يف ثمانينات القرن 

عشـــر، وخصـــوصـــاً على النصـــف الثاين منه. كما صـــدر  العشـــرين، ركز على القرن التاســـع
يف ذلك العقد عدد من الدراسات واألبحاث، وال سيما يف حقل التاريخ السياسي، تمحور 
حول العقدين األول والثاين من القرن العشــــــــــرين. وربما يكون حممد عدنان البخيت، يف 

حوال عمران الســـــــــــاحل حيفا يف العهد العثماين األول: دراســـــــــــة يف أ"دراســـــــــــته املعنونة 
تشـــــــــــرين  ٢٧عــة دمشـــــــــــق، (املؤتمر الــدويل الثــاين لتــاريخ بالد الشــــــــــــام، جــام "الشــــــــــــامي

)، أول من دعـــا، ٣٢٢ -	٢٩٩، ص ١٩٧٨كـــانون األول/ديســـــــــــمبر  ٣ -	الثـــاين/نوفمبر
لفهم حركة "، إىل دراســة القرن الثامن عشــر من خمتلف جوانبه، وذلك ١٩٧٨ومنذ ســنة 

تهــب ريــاح احلضــــــــــــارة األوروبيــة على اجملتمع الشــــــــــــامي  اإلصـــــــــــالح والتجــديــد قبــل أن
غير أنه كان ال بد من انتظار النصــــف الثاين من  "اإلســــالمي، لتتركه على مفترق الطرق.

تســـــــــــعينات القرن العشـــــــــــرين كي يكون يف اإلمكان االطالع على بعض األبحاث اجلادة 
القرنان الســـــادس عشـــــر التي عاجلت تاريخ فلســـــطين يف ذلك القرن، أو انطلقت منه. أمّا 

والســـــابع عشـــــر، فقد صـــــدر يف شـــــأنهما، باللغة اإلنكليزية كما يبدو، عدد من الدراســـــات 
اب إســـــــــــرائيليون يف املقــام األول، والتي مل تتح يل، لألســـــــــــف، فرصـــــــــــــة  التي أعــدهــا كتــّ
االطالع عليها؛ أمّا الدراســـــــــــة الوحيدة باللغة العربية، التي اطلعت عليها، فقد كانت تلك 

                                                            
)(  مفكر فلسطيني مقيم بدمشق. 
)(   أُلقي هذا النص يف الندوة الدولية، التي نظمها املعهد الفرنسي للشرق األوسط واملعهد األملاين

، يف كــــل من بيروت ٢٠٠٤حزيران/يونيو  ٢أيــــار/مــــايو و ٢٨لألبحــــاث الشـــــــــــرقيــــة، مــــا بين 
 ،"١٩١٨ -		١٥١٧أبحاث جديدة لتاريخ بالد الشـــــــــــام يف العهد العثماين، "ودمشـــــــــــق، بعنوان: 

 .تكريماً لألستاذ واملؤرخ السوري املعروف عبد الكريم رافقوذلك 
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 "املوســـــــوعة الفلســـــــطينية"نشـــــــرها األســـــــتاذ عبد الكريم رافق، يف القســـــــم الثاين من  التي
فلســطين ")، بعنوان ٨٤٨ -		٦٩٥، ص ١٩٩٠(الدراســات اخلاصــة، اجمللد الثاين، بيروت 

من مطلع القرن العاشـــــر الهجري/الســـــادس عشـــــر امليالدي إىل : )١( يف عهد العثمانيين
، وهي "]١٨٠٠-	١٥١٦ع عشـــــــــــر امليالدي [مطلع القرن الثالث عشـــــــــــر الهجري/التاســـــــــــ

دراســـــة اســـــتند مؤلفها يف األســـــاس، يف دراســـــته للعهد العثماين األول، إىل كتب الرحالة 
األوروبيين والعرب. ومهمـــا يكن األمر، فـــإنـــه يمكن القول إن تـــاريخ فلســـــــــــطين يف تلــك 

هي عليه؛ ووتنقيبه  املرحلة ال يزال، بصــــورة عامة، يف انتظار من يهتم به ويركز بحثه
  .الالزمة لدراسته يف ظل صعوبة إيجاد املصادر املتنوعة مهمة قد ال تكون باليسيرة

أمّا بخصــــــــــوص املصــــــــــادر املعتمدة يف دراســــــــــة تاريخ فلســــــــــطين احلديث يف إبان 
املرحلــــة العثمــــانيــــة، فقــــد لوحظ، يف العقود الثالثــــة األخيرة، بروز توجــــه ثــــابــــت بين 

در األولية واالعتماد عليها، إذ شـــــــهدنا ميالً متعاظمًا الباحثين نحو الرجوع إىل املصـــــــا
إىل الرجوع إىل ســــــــــجالت احملاكم الشــــــــــرعية املتوفرة (يُعتقد أن الســــــــــجالت العائدة إىل 
بعض املدن الفلســــطينية الصــــغيرة قد فُقدت)، التي اســــتند إليها، على ســــبيل املثال، عبد 

يف دراســـــته عن حيفا، وبهجت  الكريم رافق يف دراســـــته عن غزة، وحممد عدنان البخيت
حســــــين صــــــبري يف دراســــــته عن القدس، وبشــــــارة دوماين، ومن قبله أكرم الراميني، يف 
دراســـــــــــتيهما عن نابلس. وقد يكون عبد العزيز حممد عوض، يف بحثه عن متصـــــــــــرفية 
القــدس، من أوائــل البــاحثين الــذين جلــأوا إىل الوثــائق العثمــانيــة احملفوظــة يف أرشـــــــــــيف 

ء يف إســـــتنبول، كما جلأ باحثون آخرون إىل دفاتر األراضـــــي وإحصـــــاءات رئاســـــة الوزرا
الســــــــكان العثمانية، باإلضــــــــافة إىل الكتب الســــــــنوية العثمانية. وإذا كان عادل منّاع قد 
أبرز، يف كتــابيــه عن أعالم فلســـــــــــطين وعن تــاريخهــا احلــديــث يف أواخر العهــد العثمــاين، 

دراً أولياً رئيســــــــياً، فإن ســــــــليم تماري، أهمية األوراق العائلية اخلاصــــــــة بصــــــــفتها مصــــــــ
برجوعــه إىل مــذكرات كــل من عمر الصـــــــــــــالح البرغوثي وخليــل الســـــــــــكــاكيني وواصـــــــــــف 
جوهرية، أظهر، من جهته، احلاجة إىل االســـــــــــتناد إىل هذا النوع من املصـــــــــــادر. أمّا وليد 
ار، فقد ســـلطا الضـــوء على مصـــدر جديد، وفريد، لدراســـة  اخلالدي، ومن بعده عصـــام نصـــّ
هذه املرحلة، وهو الصور. وكان ألكسندر شولش سباقاً إىل الرجوع إىل تقارير القناصل 
وســـــــــــجالت وزارات خـارجيـة الـدول األوروبيـة. وبـاإلضــــــــــــافـة إىل هـذه املصــــــــــــادر كلهـا، 
تكشـــــفت، خالل هذه األعوام، أهمية املعلومات املســـــتقاة من املشـــــاهدات العينية، والتي 

بــدرو مــارتنيــث  ؛ وهو مــا أبرزه بوضـــــــــــوح كــل منتضـــــــــــمنتهــا مــذكرات الرحــالــة وكتبهم
  .وإ. سميليانسكايا مونتابث وم. ريجنيكوف
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  :إشكاليات البحث
  من أين نبدأ؟

أنتقل اآلن إىل اإلشـــكاليات التي ال تزال ماثلة أمام الباحثين، وســـأتناول بالتحديد 
التي يحتويهــا ثالثــاً منهــا، ترتبط فيمــا بينهــا ارتبــاطــاً وثيقــاً، وأُوالهــا هي اإلشـــــــــــكــاليــة 

ســــــــــؤال: من أين تبدأ دراســــــــــة تاريخ فلســــــــــطين احلديث؟ بينما الثانية تتعلق بإشــــــــــكالية 
التواصـــــــــل واالنقطاع يف تاريخ فلســـــــــطين يف العهد العثماين املتأخر، وهي اإلشـــــــــكالية 
التي تنطوي على ســــــــــؤال التقليد والتحديث، يف حين أن الثالثة تتمحور حول موضــــــــــوع 

الوطني احلـــديـــث، وهي إشـــــــــــكـــاليـــة ينبع تعقيـــدهـــا من حقيقـــة أن الهويـــة وتبلوُر الوعي 
  .فلسطين مل تكن تشكل، طوال العصر العثماين، وحدة سياسية وإدارية قائمة بذاتها

إن إجابات الباحثين املعنيين عن ســــــؤال: من أين يبدأ تاريخ فلســــــطين احلديث؟ قد 
  :اليةتباينت فيما بينها إىل حد كبير، وهذا ما تكشفه الشواهد الت

: ١٨٨٢ -	١٨٥٦حتوالت جذرية يف فلســـــــطين، "كان ألكســـــــندر شـــــــولش، يف كتابه 
(عمان: منشــــورات اجلامعة  "دراســــات حول التطور االقتصــــادي واالجتماعي الســــياســــي

فترة  ١٨٨٢وســـــــــــنة  ١٨٥٦)، قد رأى يف الفترة الواقعة ما بين ســـــــــــنة ١٩٨٨األردنية، 
 االجتماعي -	ن االقتصــــــــــــاديفلســـــــــــطين، على الصـــــــــــعيدي حتوالت حاســـــــــــمة يف تاريخ

. "احلديثة"اإلداري، ســـــاهمت مســـــاهمة بارزة يف وضـــــع أســـــس فلســـــطين  -		والســـــياســـــي
صحيح أنه انطلق من حملة نابليون بونابرت، إالّ إنه مل ير فيها سوى حدث عابر مل يكد 
يترك وراءه، بالنســــــــبة إىل فلســــــــطين، أي أثر؛ أمّا فترة احلكم املصــــــــري، وعلى الرغم من 

كلت، يف تقديره، مرحلة جديدة، فإن أهميتها انحصــــــــرت، كما رأى، يف تطورين أنها شــــــــ
ثــانويين اســـــــــــتتبعــاهــا وهمــا: فتح البالد أمــام التغلغــل األوروبي يف نهــايــة الثالثينــات، 
وســـــياســـــة اإلصـــــالح العثمانية، املنافســـــة لســـــياســـــة اإلصـــــالح املصـــــرية، بعد اســـــترداد 

ش إىل إعارة أهمية خاصـــــة للفترة الواقعة العثمانيين لفلســـــطين. والواقع أن توجه شـــــول
، التي شـــــــــــهدت نهاية حرب القرم وقيام احلكم العثماين بإقرار بيان ١٨٥٦بين ســـــــــــنة 

، التي شهدت بداية ١٨٨٢، وبين سنة ١٨٣٩إصالحي جديد أكثر فاعلية من بيان سنة 
 نالهجرة اليهودية، قد عكس نفســـــــــه على دراســـــــــات عدد من الباحثين، ومنهم نبيل بدرا

وجــاك قبنجي وأســـــــــــعــد أتــات ومــاهر الشـــــــــــريف وتمــار غوجــانســـــــــــكي، الــذين انطلقوا من 
النصــــف الثاين من القرن التاســــع عشــــر لكونه عرف، كما قدروا، بروز دينامية وعالقات 
وممارسات اجتماعية جديدة، جنمت عن إصالحات احلكم العثماين، وعن تسارع تغلغل 

  .رأس املال األوروبي
اع،  ا عـــادل منـــّ أعالم فلســـــــــــطين يف أواخر العهـــد "الـــذي كـــان، يف كتـــابـــه األول أمـــّ

(بيروت: مؤســـــســـــة الدراســـــات الفلســـــطينية، الطبعة الثانية،  ")١٩١٨ -	١٨٠٠العثماين (
)، قد اختار مطلع القرن التاســـــــع عشـــــــر باعتباره، كما قدّر، نقطة انطالق عدد من ١٩٩٥
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العالقات الســـــــــــياســـــــــــية التحوالت اجلذرية التي شـــــــــــهدتها فلســـــــــــطين، ال على مســـــــــــتوى 
واالقتصــادية فحســب بل أيضــاً على مســتوى أنماط احلكم واإلدارة، وهي التحوالت التي 

تاريخ فلســــــــطين يف أواخر "تســــــــارعت منذ أواســــــــط ذلك القرن، فقد عاد، يف كتابه الثاين 
(بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  "(قراءة جديدة) ١٩١٨ -	١٧٠٠العهد العثماين 

ذي بدأه منذ مطلع القرن الثامن عشـــــــــر، ليتســـــــــاءل عن صـــــــــحة حتديد حدث أو )، ال١٩٩٩
تاريخ دقيق لبداية تاريخ فلســـــــــطين احلديث، يصـــــــــبح فاصـــــــــالً بين ما قبل وما بعد ذلك 

  .احلدث أو التاريخ
ويف دراســـــــــــته عن أهايل جبل نابلس، أكد بشــــــــــــارة دوماين، الذي طمح إىل جتاوز 

وإىل اقتراح حدود جديدة يف الزمان واملكان على التقسيمات املعهودة لتاريخ فلسطين 
ما قطعه الفصـــــــــل "الســـــــــواء، أن انطالقه من مطلع القرن الثامن عشـــــــــر يهدف إىل وصـــــــــل 

  ."املصطنع بين مرحلتين من مراحل تاريخ فلسطين العثماين
غير أن االختالف مل يقتصــــــر، يف الواقع، على تفضــــــيل مطلع القرن الثامن عشــــــر أو 
منتصـــف القرن التاســـع عشـــر، كنقطة انطالق لدراســـة تاريخ فلســـطين احلديث، إذ ظهرت 

يف االنتفاضــــة  "احلديثة"اجتهادات أُخرى رأى أصــــحابها نقطة انطالق تاريخ فلســــطين 
كما قدّر  -	ات املصـــــرية، وذلك ألنها كانتالقوضـــــد  ١٨٣٤املســـــلحة التي اندلعت ســـــنة 

أول حركة ســــــــــياســــــــــية واحدة جمعت فئات " -		روخ كيمرلنغ ويوئيل شــــــــــموئيل مغدالبا
، أو رأوا نقطــــة "الشـــــــــــعــــب الثالث من فالحي الريف وزعمــــائهم، وأعيــــان املــــدن، والبــــدو

كمــا  -	، ظــاهر العمر، بــاعتبــار أن جتربتــهاالنطالق هــذه يف عهــد حــاكم عكــا والســــــــــــاحــل
بداية وعي كياين ســياســي وتطور ملموس يف  -		بالرغم من فشــلها -	حملت" -	افتُرض

  ."االقتصاد والتصدير إىل اخلارج

  التواصل واالنقطاع
هذا عن اإلشــــــكالية األوىل. أمّا بخصــــــوص اإلشــــــكالية الثانية، املتعلقة بالتواصــــــل 

لســـطين اخلاصـــة، أن واالنقطاع، أو بالتقليد والتحديث، فأود قبل أن أعاجلها يف حالة ف
  :أتقدم باملالحظات التمهيدية العامة التالية

أوالً: إن االفتراض القــائــل إن الواليــات العربيــة كــانــت يف إبــان العهــد العثمــاين تغط 
يف ســـــــبات عميق قبل أن يوقظها التدخل األوروبي وســـــــياســـــــة اإلصـــــــالح العثمانية، هو 

هو أن تاريخ اجملتمعات  افتراض ال يســـــــــــتأهل أن نتوقف عنده، وذلك لســـــــــــبب بســـــــــــيط
  .البشرية، يف خمتلف مراحل تطورها، مل يعرف قط حالة من اجلمود أو السبات

ثانياً: إن إشـــــــــكالية التواصـــــــــل واالنقطاع، أو التقليد والتحديث، هي أكثر تعقيداً من 
جمرد اختزالها إىل جمرد ثنائية إّما هذا وإّما ذاك؛ فقد جند أنفســـــــــــنا أمام تشـــــــــــكيالت 

واجتماعية تمر بمراحل انتقالية طويلة، وتشـــهد بالتايل تعايشـــاً بين التقليد  اقتصـــادية
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والتحديث، أو بين القديم واجلديد. وبصـــــــــــورة عامة، فإن اجملتمعات التي عانت جرّاء 
الظاهرة االســتعمارية األوروبية يف القرن التاســع عشــر مرت بهذه املرحلة من االنتقال 

  .م يف بعض احلاالتالطويل، التي مل تنته إىل اليو
ثالثاً: لوحظ، يف األعوام األخيرة، بين الباحثين الذين تصــــــــــــدوا لدراســــــــــــة التاريخ 
العربي يف العصــر احلديث، بروز توجه ينطلق من افتراض أن التدخل األوروبي، اعتباراً 
من حملة نابليون بونابرت، قطع طريق التقدم أمام اجملتمعات العربية بقضـــــــــــائه على 

تي راحــت تتجمع، منــذ القرن الثــامن عشـــــــــــر، والتي كــان يف وســـــــــــعهــا إطالق العوامــل ال
نهضة، اقتصادية واجتماعية، عربية معتمدة على الذات. وإذ يشكل مثل هذا التوجه رداً 
مشــــــروعاً على مقولة أن التدخل األوروبي أيقظ اجملتمعات العربية من ســــــباتها، إالّ إنه، 

القرن التاســـع عشـــر، وال ســـيما يف النصـــف الثاين باســـتهانته بدور التدخل األوروبي يف 
منه، يف املســـــــــــاهمة يف إطالق دينامية اجتماعية جديدة، جنم عنها عدد من التحوالت 
النوعية واجلذرية اخملتلفة عن كل ســـــــــــابقاتها؛ أقول إنه بموقفه هذا ظل رهين أصـــــــــــالة 

 من العوامل موهومة، شـــــــــــكل البحث املســـــــــــتمر عنها واحلنين إليها، يف اعتقادي، عامالً
التي حــالــت دون تقــدم العرب وأبقــت فكرهم، احلــديــث واملعــاصـــــــــــر، عــاجزاً إىل اليوم عن 

  .التحرر من الثنائيات التي حشر نفسه يف داخلها
وأنتقل، بعد هذه املالحظات التمهيدية الثالث، ألعالج هذه اإلشـــــــــــكالية يف احلالة 

التي تضـــــمنتها الدراســـــة املهمة الفلســـــطينية امللموســـــة، وذلك عبر نقاش بعض األفكار 
إعـادة اكتشــــــــــــاف فلســـــــــــطين: أهـايل جبـل نـابلس "التي أجنزهـا بشــــــــــــارة دومـاين بعنوان 

، التي صـــدرت طبعتها العربية عن مؤســـســـة الدراســـات الفلســـطينية يف "١٩٠٠ -	١٧٠٠
  .١٩٩٨بيروت سنة 

ما  مياتيطمح دوماين، بدايةً، إىل إعادة التفكير يف التاريخ العثماين، وإبراز دينا
يف بقاع الداخل العثماين الواســـعة، وال ســـيما دور التجار  "احلياة البروفنســـالية"يســـميه 

الريفيـــة، وذلـــك بهـــدف دحض افتراض  -		حين يف تشـــــــــــكيـــل العالقـــات املـــدينيـــةوالفال
االنقطاع التاريخي، القائم على تقســــــيم تاريخ فلســــــطين إىل مرحلتين إحداهما منقطعة 

ديثة، والذي يزعم أصــحابه أن النصــف الثاين من القرن التاســع عن األُخرى: تقليدية وح
عشــــر شــــهد انقطاعاً حاداً عن املاضــــي، جنم عن التدخل اخلارجي وما فرضــــه من حتول 
رأســـــــــــمـــايل. ويف مواجهتـــه هـــذا االفتراض، يحـــاول دومـــاين أن يبين كيف أن كثيراً من 

يث والتحول الرأســمايل، املؤســســات واملمارســات، التي تترابط عادة مع ما يســمى التحد
مثل االقتصــــــــــــاد النقدي وحتويل األرض إىل ســـــــــــلعة وبروز فئة من مالّك األرض، كان 
قائماً يف جبل نابلس قبل ما يُفترض أنه تاريخ إدخالها على يد االحتالل املصـــري، أو 

العثمانية أو التوســـــــــــع األوروبي واالســـــــــــتيطان اليهودي؛ وباملثل، فإن ما  "التنظيمات"
نمــاطــاً تقليــديــة من التنظيم االجتمــاعي واالقتصــــــــــــادي بقي قــائمــاً حتى فترة يســـــــــــمى أ
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  .متقدمة من القرن العشرين
وأنــــا إذ أتفق مع دومــــاين يف رفضــــــــــــــه افتراض االنقطــــاع الــــذي شـــــــــــهــــده التــــاريخ 
الفلسطيني يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر، فإنني أختلف معه يف املوقف من 

ية التي طرأت، يف تلك الفترة، على األوضــــــــــــاع االجتماعية طبيعة التحوالت الرأســـــــــــمال
  .واالقتصادية يف فلسطين، بفعل سياسة اإلصالح العثمانية وتوسع التدخل األوروبي

صــحيح أن هذه التحوالت مل تكن نبتة غريبة مقطوعة اجلذور عن املاضــي، إالّ إنها 
بقهــا ومهــد الطريق كــانــت خمتلفــة تمــامــاً، من حيــث نوعيتهــا ونتــائجهــا، عن كــل مــا ســـــــــــ

أمامها. تكفي اإلشارة هنا إىل الزيادة التي طرأت على عدد سكان فلسطين، الذي انتقل، 
نســـــــــــمة، يف مطلع القرن التاســـــــــــع عشـــــــــــر، إىل  ٢٨٠٬٠٠٠بحســـــــــــب بعض التقديرات، من 

نسمة، يف نهايته، وذلك بفضل تطور األوضاع االقتصادية وحتسن األحوال  ٦٠٠٬٠٠٠
رة إىل التوســـع الذي شـــهدته شـــبكة املواصـــالت وإىل التطور الذي الصـــحية، وكذلك اإلشـــا

إجناز أول طريق للعربات يربط يافا بنابلس،  ١٨٦٩عرفته وســــــــــائط النقل، إذ تم ســــــــــنة 
أول خط لســكة احلديد يربط ما بين يافا والقدس، وكذلك إىل التطور  ١٨٩٢وافتتح ســنة 

اعتباراً من سـبعينات ذلك القرن، الذي شـهدته أدوات اإلنتاج، إذ صـارت فلسـطين تشـهد، 
اســـــــتخدام احملركات يف الري، واحملراث واملنجل احلديثين واحلصـــــــادات واألســـــــمدة يف 
الزراعـــة، واحملرك البخـــاري يف طحن احلبوب، بـــاإلضــــــــــــــافـــة إىل التطور الـــذي شـــــــــــهـــده 

  .الوضعان التعليمي والثقايف
لنقدي، وحتول األرض وهنا أقول، تعليقاً على ما يعتقده دوماين: إن االقتصــــــــــــاد ا

إىل سلعة، وبروز فئة من مالّك األرض، وتوظيف األموال يف الزراعة التصديرية، إن هذا 
كلــه ال يكفي للحــديــث عن حتول املــال إىل رأس مــال، على اعتبــار أن مثــل هــذا التحول 
يحتاج، كي يتحقق، إىل جملة من الشروط، سأتوقف عند اثنين منها: أولهما توفر غطاء 

 يشــــــــرعن عملية حتول األرض إىل ســــــــلعة، ويحمي حقوق أصــــــــحابها يف ملكيتها قانوين
ويف تداولها كســــلعة، وهو األمر الذي مل يحدث إالّ يف ضــــوء ســــياســــة اإلصــــالح العثماين 

، وقانون نظام ١٨٥٨وبعد صــــــــدور عدد من القوانين، من أهمها قانون األراضــــــــي لعام 
، بـاإلضــــــــــــافـة إىل كـل ١٨٦٧رض لعـام ، وقـانون تملـك األجـانـب لأل١٨٦١الطـابو لعـام 

اإلصـــالحات التي عقبت صـــدور هذه القوانين وصـــارت تســـمح، يف ظروف معينة، بشـــراء 
األراضــــي األميرية وتســــجيل أراضــــي الوقف كملك خاص للمتصــــرف فيها. أمّا ثانيهما، 
املرتبط بــاألول، فهو حتول قوة العمــل إىل ســـــــــــلعــة وبروز فئــات تفتقــد وســـــــــــيلــة اإلنتــاج 

ة، وهي األرض، وتلجأ إىل العمل املأجور كي تضــــمن معيشــــتها، وهو ما حتقق الرئيســــي
يف ضوء بروز ظاهرة انتزاع األرض من أيدي الفالحين املتصرفين فيها، وذلك بغرض 
حتويلها إىل مزارع رأســـمالية كبيرة، وال ســـيما بيارات برتقال (صـــارت تصـــدّر من يافا 

نيا يف منتصــــف تســــعينات القرن التاســــع وحدها ربع مليون صــــندوق ســــنوياً إىل بريطا
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عشـــــــــــر)، أو بيعهــا إىل الرأســـــــــــمــاليين األوروبيين واليهود، كمــا فعــل بعض مالّك األرض 
ر كمـــا يـــذك -		وحـــدهـــا ١٨٦٩الكبـــار الغـــائبين (الـــذين نقلـــت احلكومـــة إليهم يف ســـــــــــنـــة 

قرية وبلدة يف مرج ابن عامر)، وكذلك يف ضــــــوء تســــــريع  ١٧ملكية أراضــــــي  -		شــــــولش
الزراعة بالســـــــــــوق الرأســـــــــــمالية العاملية عن طريق إخضــــــــــــاعها للزراعة الدائمة إحلاق 

  .وتوجيه إنتاجها نحو التصدير، بما يخدم حاجات األسواق اخلارجية
والواقع أن دوماين مل يغفل اإلشـــارة إىل التحول الذي طرأ على ملكية األرض وعلى 

ضــــه اســــع عشــــر، لكنه بافتراطبيعة الزراعة الفلســــطينية يف النصــــف الثاين من القرن الت
ال ملقيام ما يســميه طبقة وســطى ريفية بتأدية دور فعال يف الوســاطة يف حركة رأس ا

الريفية (من دون أن يســــــند افتراضــــــه هذا ســــــوى بوثيقة  -	التجاري والعالقات املدينية
، ١٨٤٩تعود إىل النصف األول من القرن التاسع عشر، وبالتحديد إىل أيار/مايو  واحدة

وتشـــــــــير إىل تقســـــــــيم أرباح شـــــــــركة أقامها خمســـــــــة قرويين، مل يكن أحد منهم ينتمي إىل 
)؛ أقول إنه بافتراضــــــــه هذا احلمائل احلاكمة أو إىل الســــــــواد األعظم من الفالحين الفقراء

بأهمية العملية التي جرت النتزاع األرض، من خالل اللجوء  -		كما بدا يل -	يســـــــــــتهين
أيدي قطاعات واســـــــعة من الفالحين املتصـــــــرفين فيها،  إىل أســـــــاليب باتت معروفة، من

سر ، راح ينح"طبقة وسطى ريفية"		ه توسيع اجملال االجتماعي ليس لـاألمر الذي جنم عن
حجم ملكيتها (إذ يشــــير بعض املصــــادر إىل أن مســــاحة امللكيات الصــــغيرة واملتوســــطة 

ا لفئــة اجتمــاعيــة )، وإنمــ%٢٠إىل  %٥٠تــدنــت، يف املنــاطق اجلنوبيــة من فلســـــــــــطين، من 
ملكية األراضـــــــــــي يف فلســـــــــــطين قبل "جديدة، أطلق عليها أســـــــــــعد أتات، يف دراســـــــــــته عن 

، ص ١٩٨١، آذار/مارس ١٦، بيروت، العدد "صـــــامد االقتصـــــادي"( "االنتداب البريطاين
واحداً منهم فقط يمتلكون  ١٣٤، الذين صـــــــار "مالكي ســـــــندات الطابو")، اســـــــم ٤٥ -	٣٦

  .١٩٠٩راضي الزراعية يف سنة دونم من األ ٣٬١٣١٬٠٠٠

  الهوية وتبلور الوعي
آتي اآلن إىل اإلشــــــــكالية الثالثة واألخيرة، املتعلقة بالهوية وبتبلور الوعي الوطني 
احلديث، وهي إشـــــــــــكالية ينبع تعقيدها، كما كنت ذكرت، من أن فلســـــــــــطين مل تكن وحدة 

نت تشـــــــــكّل، بمختلف إدارية وســـــــــياســـــــــية قائمة بذاتها طوال العصـــــــــر العثماين، وإنما كا
مناطقها، جزءاً من بالد الشــــــام، إذ كانت ألوية القدس ونابلس وعكا تتبع والية صــــــيدا، 

، ١٨٦٤ثم صــارت، بعد صــدور قانون الواليات وتشــكيل والية ســوريا اجلديدة، يف ســنة 
، انفصــــــــــل لواء القدس وحتوّل إىل ١٨٧٤وســــــــــنة  ١٨٧٢تابعة لدمشــــــــــق. وما بين ســــــــــنة 

مســـتقلة مرتبطة مباشـــرة بالباب العايل، ومشـــكّلة من أقضـــية غزة  متصـــرفية ذات إدارة
  .ويافا واخلليل

وأود، يف هذا الســـــــــياق، أن أناقش بعض األفكار التي حتاول إرجاع تشـــــــــكّل الهوية 
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الفلسطينية وبروز الوعي، أو الوالء، الوطني، بين السكان الفلسطينيين إىل القرن التاسع 
التوحيد اإلداري للمناطق الفلســـطينية، وخصـــوصـــًا  عشـــر، وتربطه بمحاوالت ومشـــاريع

  .حول منطقة القدس
تاريخ فلســــــــــطين يف أواخر العهد "فعادل منّاع يســــــــــتخلص مثالً، يف خاتمة كتابه: 

، أنه على الرغم من أن فلســــــطين كانت، طوال العهد العثماين، "١٩١٨ -	١٧٠٠العثماين 
ال يعني أن "ســـــــــياســـــــــية واحدة، فإن ذلك بلداً مقســـــــــماً إىل ألوية إدارية متعددة، ال وحدة 

كما  -	؛ فاحلقيقة"تاريخ هذه األلوية واألنحاء كان منفصـــــــــالً تماماً بعضـــــــــه عن بعض
هي أن التاريخ الســـــــــياســـــــــي واالقتصـــــــــادي واالجتماعي لفلســـــــــطين طغى عليه " -		يكتب

س أبو وكان بطر "االتصـــال، انســـجاماً وتعاوناً أحياناً، وتنافســـاً وتناحراً أحياناً أُخرى.
 -	١٨٠٠أعالم فلســــــطين يف أواخر العهد العثماين ("منّه، يف تقديمه كتاب مناع األول: 

، قـــد توقف مطوالً عنـــد هـــذه املســــــــــــــألـــة، إذ قـــدّر أنـــه نتيجـــة التحوالت اإلداريـــة )"١٩١٨
بدأت تظهر يف [فلسطين] صورة لكيان منفرد "، ١٨٤١والسياسية، التي طرأت بعد سنة 

، معتبراً أن قيام الباب العايل بفصــــــــــل متصــــــــــرفية القدس "ارياً لهكانت القدس مركزاً إد
أمّا ألكســــندر شــــولش،  "يف تبلور فكرة كيان فلســــطيني خاص."عن والية ســــوريا ســــاعد 

 حتوّالت"فقد كان ســــبق كالً من منّاع وأبو منّه إىل تبني هذه الفكرة، إذ رأى، يف كتابه: 
، أن فلســـــــطين اتخذت ببطء، خالل القرن التاســـــــع "١٨٨٢ -	١٨٥٦جذرية يف فلســـــــطين 

شـــــكالً حمدداً يف وعي ســـــكانها ووعي احلكومة املركزية "عشـــــر ومطلع القرن العشـــــرين، 
نما عند "؛ ومع تقديره أن تصـــــوّر فلســـــطين كوحدة (كأرض مقدســـــة) "[العثمانية] أيضـــــاً

ى مما كان األوروبيين يف النصــــــــف الثاين من القرن التاســــــــع عشــــــــر، على نحو أدق وأقو
، إالّ إنـــه اعتبر أن فكرة "األمر عليـــه عنـــد الســـــــــــكـــان احملليين أو عنـــد اإلدارة العثمـــانيـــة

حتت الســـطح املتقلب للحدود اإلدارية "االنتماء كانت ماثلة للعيان، بين هؤالء الســـكان، 
، وهو انتماء أخذت مالحمه تتضــح، كما يتابع، منذ الســبعينات، بحيث "١٨٣٠منذ ســنة 

إقليم فلســـــــطين، زمن االنتداب، مل يكن كياناً خمتلقاً من صـــــــنع "تخالص أن يمكن االســـــــ
  ."االستعمار

غير أنني أرى، من جـــــانبي، أن افتراض بروز كيـــــان فلســـــــــــطين خـــــاص وشـــــــــــعور 
باالنتماء إليه، منذ القرن التاســـــــــع عشـــــــــر، هو افتراض غير ســـــــــديد، على اعتبار أن بروز 

وحيـــــد اإلداري ملنـــــاطق متنوعـــــة ت التالوعي الوطني احلـــــديـــــث ال يتوقف على حمـــــاوال
ن وهي حمــاوالت ظلــت جزئيــة وغير حــاســـــــــــمــة، قبــل مطلع عشـــــــــــرينــات القر -		فحســــــــــــب

بل يتوقف أيضـــــاً، يف املقام األول، على نشـــــوء فئة  -	العشـــــرين، يف احلالة الفلســـــطينية
اجتمــاعيــة جــديــدة تتبنى الفكرة الوطنيــة احلــديثــة وتبلور الوعي بهــا وتشـــــــــــيعــه خــارج 

ن خالل وســـــــــــائل وأدوات حديثة. وبكلمات أُخرى: ال أعتقد أن يف اإلمكان صـــــــــــفوفها، م
احلديث عن وعي وطني حديث يف مناطق فلســـــــــــطين قبل انفصـــــــــــال حقل العلم عن حقل 
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، وتوفر فرصــــــــــــة االحتكاك باألفكار األوروبية، "العلماين"الدين، وبروز التعليم احلديث 
ر الصحافة املطبوعة. وهي كلها أمور ونشوء أنتلجنسيا حديثة، وظهور الطباعة وانتشا

  .ال يمكن احلديث عنها قبل نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين
البحــث عن كيــان: دراســــــــــــة يف الفكر الســـــــــــيــاســـــــــــي الفلســـــــــــطيني "وكنــت، يف كتــابي 

(نيقوســــــيا: مركز األبحاث والدراســــــات االشــــــتراكية يف العامل العربي؛  "١٩٩٣ -	١٩٠٨
)، قد توقفت مطوالً أمام هذا املوضـــوع، إذ افترضـــت أن الوعي ١٩٩٥، دمشـــق: دار املدى

القومي العربي، الذي عبر عنه العرب الفلســـــطينيون الذين شـــــاركوا يف تأســـــيس األحزاب 
واجلمعيات القومية اإلصالحية وانخرطوا يف نشاطها، راح يتطبع بطابع خاص، طابع 

ر باخلطر الصـــــهيوين، وال ســـــيما بعد االنتماء إىل أرض ووطن حمددين، مع تزايد الشـــــعو
قدوم مهاجري املوجة الثانية من الهجرة اليهودية إىل فلســـــــــــطين، يف العقد األول من 

 "التمايز". وهذا "العمل العبري"و "احتالل األرض"القرن العشـــرين، الذين رفعوا شـــعاري: 
طينية، لفلســالفلســطيني، يف إطار احلركة القومية العربية اجلامعة، عبرت عنه الصــحف ا

احليفاوية، لصاحبها  "الكرمل"، ويف مقدمها صحيفة ١٩٠٨التي راحت تصدر منذ سنة 
ار، وصــــحيفة  اليافاوية، لصــــاحبها عيســــى داود العيســــى، وتشــــدد  "فلســــطين"جنيب نصــــّ

الشـــــــــــرفاء والكبراء واملتعلمون "، يشـــــــــــكّلها "جامعة عربية فلســـــــــــطينية"على أهمية قيام 
 ١٩، "الــكــرمــــــل"( "حــفــظ الــبــالد وإحــيــــــائــهــــــا"عــلــى  عــمــــــل، لــلــ"والــغــيــورون يف فــلســــــــــــطــيــن

 البدئي "الوطني"). لكنني بيّنت، يف الوقت نفســــه، أن هذا الشــــعور ١٩١٣أيلول/ســــبتمبر 
مل يخرج، طوال العقـــدين األول والثـــاين من القرن العشـــــــــــرين، عن إطـــار الفكرة القوميـــة 
العربية اجلامعة، التي جســدت طموح العرب، وخصــوصــاً يف املشــرق العربي، إىل التحرر 

، تبنى ممثلو العرب الفلســـــــــــطينيين ١٩١٨والتوحد ضـــــــــــمن دولة واحدة. ففي أيار/مايو 
كل تي اتخذت شـــــيدها، وشـــــكلت تعبيراتهم الســـــياســـــية األوىل، العلم الثورة العربية ونشـــــ

املســـــــــــيحية، جزءاً ال يتجزأ من احلركة القومية املتمركزة يف  -		اجلمعيات اإلســـــــــــالمية
دمشـــــــــــق. ويف املؤتمر الذي عقدته هذه اجلمعيات يف القدس، يف مطلع شـــــــــــباط/فبراير 

لعربية، إذ مل يحدث قط أن جزءاً من سورية ا"، جرى التشديد على اعتبار فلسطين ١٩١٩
وقد ثبّت املؤتمر الســـــوري العام، الذي عُقد يف  "انفصـــــلت عنها يف أي وقت من األوقات.

عدم فصـــــل القســـــم اجلنوبي "، هذا الهدف، ودعا إىل ١٩١٩دمشـــــق مطلع حزيران/يونيو 
من ســــورية، املعروف بفلســــطين، واملنطقة الســــاحلية التي من جملتها لبنان، عن القطر 

، وإىل االعتراف باســتقالل ســورية وصــيانة وحدتها. وبعد ذلك، شــارك ممثلون "ريالســو
فلسطينيون يف أجهزة ومؤسسات الدولة العربية، التي أُعلنت يف دمشق ونّصبت فيصل 

  .ملكاً عليها
بفعل عاملين  ١٩٢٠غير أن هذه االندفاعة الوحدوية ما لبثت أن توقفت يف ســــــــــنة 

احلركة القومية العربية اجلامعة إىل جداول إقليمية، أصــــبح مترابطين، أديا إىل انقســــام 



  ٣٣)، ص ٢٠٠٤(صيف  ٥٩، العدد ١٥جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت
 

١٠ 
 

 "موسان ري"لكل منها أهدافه اخلاصة. ففي نيسان/أبريل من تلك السنة، أضفى مؤتمر 
الشرعية الدولية على احتالل األقاليم العربية من جانب القوى االستعمارية الغربية، إذ 

بريطانيا انتدابها على فلســــطين  فرضــــت فرنســــا انتدابها على ســــورية ولبنان، وفرضــــت
والعراق؛ ويف تموز/يوليو، احتلــت القوات الفرنســـــــــــيــة، التي قــدمــت من بيروت، دمشـــــــــــق 
وقضــــت على حكم امللك فيصــــل. وهكذا، ويف ظروف التجزئة االســــتعمارية لبالد الشــــام، 

، ١٩٢٠عُقـد املؤتمر العربي الفلســـــــــــطيني الثـالـث يف حيفـا، يف كـانون األول/ديســـــــــــمبر 
إىل تأليف حكومة وطنية يف فلســـــــــــطين مســـــــــــؤولة أمام جملس نيابي منتخب من ودعا 

السكان، الذين وجدوا يف البلد قبل احلرب، من دون أن يشير بصورة واضحة إىل الوحدة 
  .مع سورية

وأعود هنا من جديد، ويف اخلتام، إىل إشـــــــــــكالية التقليد والتحديث، ألقول إن هذا 
ث، الــذي صــــــــــــار يعبر عن نفســــــــــــه يف إطــار وحــدة إداريـة الوعي، أو الوالء، الوطني احلــديــ

وســـــياســـــية قائمة بذاتها ومســـــتقلة عن ســـــورية، هي فلســـــطين االنتدابية، مل يطغَ تماماً، 
وبصــــــــورة حصــــــــرية، على مشــــــــاعر الســــــــكان الفلســــــــطينيين، وإنما ظل يشــــــــكّل، بارتباطه 

رى، تعود إىل بالعروبة، مركباً من مركبات الهوية الفلســـــــــــطينية، إىل جانب والءات أُخ
املاضـــــــــي البعيد، وتنبع من الدين، واملنطقة، والعائلة، وقد جتد بعض تفســـــــــيرها يف ما 
ســـــــــــمّيته مرحلة االنتقال الطويلة، أحياناً، التي تمر بها اجملتمعات من املؤســـــــــــســــــــــــات 
والعالقات الســــابقة للرأســــمالية إىل املؤســــســــات واملمارســــات الرأســــمالية احلديثة. [يف 

,Palestinian Identity: The  Rashid Khalidi: ع يمكن الرجوع إىلشـــــــــــــأن هـــذا املوضـــــــــــو

(New York: Columbia University Construction of Modern National Consciousness 

Press, 1997).[ 
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