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قراءات

كتب بالعربية
غزة :التاريخ االجتماعي حتت اال�ستعمار الربيطاين،
1948 - 1917
�أباهر ال�سقّا

بيروت ورام اللـه :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية� 325 .2018 ،صفحة.

لي�ست

مدينة غزة في
نظر �أباهر ال�سقا،
�أ�ستاذ علم االجتماع في دائرة
العلوم االجتماعية وال�سلوكية
في جامعة بيرزيت ،مختلفة
عن المدن الفل�سطينية ،وال
�سيما فيما يتعلق بحياتها
اليومية ،وبعاداتها وتقاليدها
االجتماعية (�ص - 195
� ،)207إ ّال �إن الحكم على
المدينة هو الأمر المختلف؛ فقد
''�ش ّوه'' بفعل طغيان ال�سيا�سي
ُ
على االجتماعي ،ذلك ب�أن
مدينة غزة لم تكن بائ�سة
تاريخياً� ،أو فقيرة مثلما هو
واقعها الآن� ،أو مثلما هي
تم ّثالتها في المخيال
الفل�سطيني ،وربما العربي
العام .وعلى العك�س من هذا
االنطباع ال�سائد ،كانت غزة
مدينة ثرية بمواردها المتنوعة

وم�صادرها البنيوية و�إرثها
التاريخي والمعماري ،لكنها
عنا�صر
ُ�سلبت بالتدريج
َ
كينونتها ،و''مج َدها'' و�سب َل
رفاهيتها وو�سائلَها ،وذلك
بفعل الأزمات ال�سيا�سية
الكثيرة التي ح ّلت بها ،ونتجت
من �صراعات متنوعة الأطراف
والأهداف.
�صرح
هدف الكتاب ،كما ّ
الم�ؤلف ،هو �إعادة االعتبار �إلى
مدينة غزة في التاريخ
االجتماعي الفل�سطيني ،من
خالل ر�صد �سردي وتحليلي
مكثف لـ ''التاريخ االجتماعي''
للميدان اليومي والذاتي
والجماعي ،ور�صد ما كان
عليه واقع المدينة ــ ال
القطاع ــ في الفترة المدرو�سة
( .)1948 - 1917ويتركز هذا
الر�صد على التفاعالت

والممار�سات الروتينية
واليومية للمركبات
االجتماعية المختلفة،
كالتركيبات ''ال�سو�سيو ــ
اقت�صادية والتعليمية
والثقافية'' ،عالوة على ''عادات
المدينة االجتماعية''،
و''الأنماط اال�ستهالكية''،
والبنى الدينية والأهلية
والعائلية وال�سيا�سية .وقد
�ش ّكل تب ّني منهج التاريخ
االجتماعي ،لدار�سي المدينة
ح�صراً ،مخرج ًا منهجي ًا �آمن ًا
تغ ّلب الكاتب من خالله على
كثير من التعقيدات
والت�صنيفات والتق�سيمات
ال�سيا�سية والجغرافية التي
فر�ضتها تلك الأزمات
ال�سيا�سية .فمن الخط�أ ــ يورد
الكاتب ــ �أن يتم التعامل مع
قطاع غزة ''كما لو �أنه مدينة
واحدة'' ،لأن التحليل
''ال�سو�سيولوجي'' في نظره،
يتطلب وجود م�سافات تف�صل
جغرافي ًا تاريخ المدينة
ومكوناتها االجتماعية عن
غيرها من المدن والمواقع
الجغرافية الواقعة في الدائرة
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الجغرافية نف�سها.
ي�شتمل الكتاب الواقع في
� 325صفحة ،على خم�سة
�أق�سام ،وقد �صدر عن م�ؤ�س�سة
الدرا�سات الفل�سطينية ،كجزء
من �سل�سلة المدن الفل�سطينية
التي تحر�ص الم�ؤ�س�سة على
�إ�صدارها ب�شكل دوري.

مدينة غزة عثماني ًا
وبريطاني ًا
الواقع ال�سيا�سي كان ،وما
زال ،يطارد �أو يالزم المدينة
منذ قيامها ،ك�أنه ''قدر'' حتمي
يبوح بمجموعة من الدالالت
المهمة ،منها �أنه ت�أكيد الموقع
اال�ستراتيجي الذي تنعم به
المدينة ''كبوابة لفل�سطين على
العالم'' ،كما �أنه م�ؤ�شر �إلى
مخزون اجتماعي و�سيا�سي
واقت�صادي وثقافي و�إرث
عمراني ،يجعل �أنظار
الطامعين تحوم �صوب
المدينة .ويبدو �أن ال�س ّقا ،ومن
خالل هذا القدر ال�سيا�سي
نف�سه ،ا�ستطاع انتزاع ذاك
المخزون االجتماعي من
مخالب التنين ال�سيا�سي ،ليقدم
لنا هذه الدرا�سة الثرية
بعنا�صرها.

لم تتوقف مدينة غزة يوم ًا
عن �أن تكون مو�ضوع ًا
لل�صراعات ال�سيا�سية بين كثير
من القوى الكبيرة ،وخ�صو�ص ًا
في الفترة العثمانية ،والتي
�أفقدت المدينة كثيراً من ''�إرثها
المعماري'' (�ص .)31
ير�صد الكتاب المعطيات
ال�سيا�سية التاريخية الم�ش ّكلة
للمدينة في الفترة العثمانية،
مثل :ت�أ�سي�س العديد من
الممثليات الأجنبية في مرحلة
مبكرة من حياة المدينة،
وا�ستقطابها ح�ضوراً فرن�سياً؛
النزاعات المتوا�صلة بين قوى
�أجنبية وال�سلطات العثمانية،
بحجة ''حماية الم�سيحيين في
ال�شرق'' (�ص  .)33وهذا
الح�ضور ''المكثف'' للقوى
الأجنبية و�صل �إلى حد ال�سماح
للأجانب بالتملك في المدينة،
وما �أعقبه من ت�شكل طبقة
بورجوازية ،وتراكم للثروة في
�أيدي ''نخبة'' �صغيرة من
ال�سكان ،وهي �أمور �أ�س�ست
لظهور فوارق طبقية
واقت�صادية ،ف�ض ًال عن �أن تلك
الفترة كانت �شاهدة على
ت�سريب � ٍ
أرا�ض كثيرة لليهود.
وي�شير الكاتب �إلى �أن
المدينة في تلك الفترة ،حظيت

ب�إ�صالحات كثيرة قامت بها
ال�سلطات العثمانية (�ص ،)34
لكن ذلك لم ي�ؤثر في انفتاح
غزة على محيطها الإقليمي
العربي (�ص  ،)261بفعل زخم
العالقات التجارية وال�سيا�سية
واالجتماعية بين المدينة
و�إقليمها المجاور.
� ّأما حقبة اال�ستعمار
البريطاني ،فجاءت ''لتق ّنن''
و''تقيد'' حركة
الحدود
ّ
المواطنين ،مثلما ي�شير الكاتب،
فقد �أحدث البريطانيون
تغييرات و�صفها ال�سقا
بـ''الدراماتيكية'' ،وخ�صو�ص ًا
في محاولة عزل المدينة عن
محيطها .وفي تلك الفترة،
ظهرت تم ّثالت عائلية
ووجاهات و�أنماط �سلطة
اجتماعية ،وال �سيما من
الأثرياء الم�ستندين �إلى بع�ض
المرجعيات العائلية ،والذين
كانوا �أ�صحاب م�صلحة في
�إدارة �ش�ؤون المدينة اجتماعي ًا
واقت�صادي ًا و�سيا�سياً� ،إ ّال �إن
دور الأهالي المهم ،ووعيهم
�أهمية �إعمار المدينة وتنميتها،
تركا �أثرهما في البنية التحتية
والخدماتية التي بد�أت تتطور
بالتدريج في تلك الفترة.
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حالة ا�ستعمارية ولي�س
انتدابية
بالن�سبة �إلى ال�س ّقا ،خ�ضعت
مدينة غزة كبقية المجتمع
الفل�سطيني ،لحالة ا�ستعمار
ولي�س لحالة ''انتداب''،
وافترا�ضه هذا قائم على انتفاء
''ال�شرط القانوني لفر�ض
االنتداب'' (�ص .)16 - 15
وفي هذا ال�سياق ،ي�شير �إلى
�أن االلتزامات القانونية
والفكرية ،بل حتى الأخالقية،
والتي من المفتر�ض �أن تالزم
حالة االنتداب ،لم تكن
مغيبة
حا�ضرة� ،أو �أنها كانت ّ
تماماً� ،إذ �إن ''المنت ِدب'' مار�س
كثيراً من ''الت�صورات
والممار�سات الفوقية
بث روح
والعن�صرية'' ،بزعم ّ
''الح�ضارة'' �أو ''تح�ضير''
الفل�سطيني (�ص .)17

غياب ''احلداثة ' امل�ستحقة
غابت فكرة الحداثة عن
مدينة غزة ،على الرغم من
ويرد الكاتب
وجود ميناء مهمّ ،
ال�سبب في هذا �إلى بقاء هذا
الميناء ''مبتوراً'' وغير م�ؤهل
لال�ستخدام ،الأمر الذي جعل
المدينة تفقد كثيراً من
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االمتيازات ''الحداثية'' ،بل �إنها
�أُق�صيت تمام ًا عن مو�ضوع
الحداثة الذي ا�ستحقته مدن
�أُخرى طورت مرافئها مثل يافا
وحيفا (�ص .)265
وكانت البنى الخدماتية
في تلك الفترة ،كالمياه
والإنارة وو�سائل التنقل ،وافرة
ب�صورة كانت كفيلة بو�ضع
غزة في م�ستوى اقت�صادي
الئق �أو مقبول .و''التغيرات
الح�ضرية'' التي طر�أت يومها
على المدينة ،على الرغم من
�أنها فقدت خالل الفترة
العثمانية كثيراً من �إرثها
الح�ضاري (�ص ،)134 - 131
كانت بارزة بفعل دور الأهالي
الإيجابي ،وحر�صهم على
تنمية مدينتهم (�ص - 140
 .)145من هنا ،حظيت البنى
التعليمية والثقافية والفنية
باهتمام عدة م�ؤ�س�سات ،من
�ضمنها البلدية (�ص - 179
 .)182وبدا ذلك من خالل
الحر�ص على بناء المدار�س
و�إ�صالحها ،وتفعيل دور
ال�صحافة ،وبناء المكتبات
والنوادي الترفيهية والريا�ضية
والثقافية ودور ال�سينما.
باخت�صار ،يعتبر الكاتب
�أن االجتماعي الأ�صيل للمدينة

كان مهم�ش ًا لم�صلحة ال�سيا�سي
المفتعل .وال�ستك�شاف ذلك
َ
المهم�ش ،ولإزالة ال�ضباب
و�آثار ''الت�شويه'' عن تف�صيالته،
ي�أخذنا الكاتب في رحلة
ممتعة �إلى عوالم المدينة؛
رحلة على ''متن'' كثير من
ال�سرديات والحكايات
والتراجم والمقابالت
والتف�صيالت والمالحق
والمرا�سالت والأر�شيفات
المهمة ،بل �أ�سماء كثير من
ال�شخ�صيات التي كانت فاعلة
في تلك المرحلة ،ليقول لنا �إن
مدينة غزة جزء ال يتجز�أ من
المجتمع الفل�سطيني ،و�إنها ال
تختلف عنه ب�شي� ،إ ّال ربما
بحجم الم�أ�ساة التي ح ّلت على
�أر�ضها ،وبكثرة ''الأبواق'' التي
مثلتها.
الدرا�سة على الرغم من
انفتاحها على كثير من الجدل،
ف�إنها ت�شير �إلى جهد بحثي
عالٍ ود�سم ،مكتظ بالتف�صيالت
وملهم ،وفي الوقت عينه،
ُ
تدعونا �إلى �صوغ �أ�سئلة بحثية
جديدة.
فيليت�سيا البرغوثي
كاتبة و�صحافية فل�سطينية

