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إضـــــــــــــافـــة تلقى الترحـــاب إىل جمموعـــة الكتـــابـــات  يعتبر كتـــاب تشـــــــــــريـــل روبنبيرغ

البحثية عن املرأة الفلســـــــــــطينية، على الرغم من أنه مثير للكآبة يف نهاية املطاف. فهي 
تلتقط ببراعة فترة التســــــــعينات التاريخية، أي فترة ما بعد االنتفاضــــــــة، عندما وصــــــــلت 

أنها  عتهن. واألهمالسلطة الفلسطينية وتعززت العناصر التي قللت أهمية النساء وأخض
  تطرح أسئلة مثيرة عن طبيعة التغير االجتماعي يف غياب بنية دولة.

منذ بداية احلركة النسائية الفلسطينية يف عشرينات القرن العشرين، كانت النساء 
الريفيـــات (والحقـــاً نســــــــــــــاء خميمـــات الالجئين) هـــدفـــاً للتعبئـــة التي تقوم بهـــا احلركـــة 

ية، لكن نادراً ما كانت أصــواتهن تُســمع. ويف هذا الكتاب، النســائية ذات القاعدة احلضــر
تعرض املؤلفـــة املفـــاهيم املوجودة لـــدى النســــــــــــــاء الريفيـــات والالجئـــات عن عواملهن 
االجتماعية، وإنتاج العالقات والهويات اخلاصـــــــــــة بالذكورة واألنوثة وإعادة إنتاجها، 

عشــــــــن فيها. وحتدد روبنبيرغ والعوامل االجتماعية االقتصــــــــادية الشــــــــديدة القيود التي ي
االســـــــتراتيجيات التي تســـــــتخدمها هؤالء النســـــــاء ملقاومة املمارســـــــات األبوية القمعية، 
. إنه كتاب حزين ومثير للصـــــدمة ألن  وتوضـــــح كيف يســـــتوعبنها ويعدن إنتاجها أيضـــــاً
سيل التعسف والقمع واإلمكانات املبدَّدة بصورة عامة، التي تعرضها، يمثل إشارة إىل 

اجملتمع الفلســـــــــــطيني عنــد منقلــب القرن. فــانعــدام الــدولــة والعيش يف ظــل احتالل  حــالــة
بالغ الوحشـــــية يعنيان أن بنى األســـــرة والقرابة تبقى املبدأ الســـــائد للتنظيم االجتماعي 

  واالنتماء والهوية.
إن منهج روبنبيرغ شــــبيه باإلثنوغرافيا: مقابالت مع نســــاء مســــلمات ومســــيحيات 

ومعطيـــــات تقـــــديريـــــة، وشـــــــــــكـــــل مرن من مراقبـــــة املشـــــــــــــــاركـــــات.  من خمتلف األعمـــــار،
من الفتيات  %٥٠وإحصـــــــاءاتها عن وضـــــــع النســـــــاء تثير الرعب وتســـــــبب القلق الشـــــــديد: 

من  %١٤يتسربن من املدرسة قبل إكمال الصف الثاين عشر، وال تشكل النساء أكثر من 
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ة اجلســـــدية من من املتزوجات يتعرضـــــن لإلســـــاء %٥٠). وعُلم أن ١٧القوة العاملة (ص 
). ومعرفة الفتيات بأجسادهن وانتمائهن اجلنسي ال يعتدّ بها. ٤٢جانب أزواجهن (ص 

بعبارة أُخرى: إنه جمتمع يف غمرة حالة قصـــــــــــوى من تخلف مســـــــــــتمر، تفاقمه األزمة 
لقد أصـــــــــــبحت حياة "االجتماعية املعممة ذات األبعاد الفائقة األهمية. وتقول املؤلفة: 

اً وحصـــــــــــراً وعزلــة بمــا ال يقــاس ممــا كــانــت عليــه يف فترات أبكر من النســــــــــــاء أكثر تقييــد
). ويبرز بحثهــا احلــاجــة املطلقــة إىل التوثيق التــاريخي ٦٥(ص  "التــاريخ الفلســـــــــــطيني

للتحليالت املتعلقة بالنســــــــــــاء الفلســـــــــــطينيات. وبالنســـــــــــبة إىل التطورات األحدث، تؤكد 
، الذي أوهن املبادئ ١٩٩٤نة روبنبيرغ أن االنتفاضـــة ووصـــول الســـلطة الفلســـطينية ســـ

والتنظيم الديمقراطي للقواعد الشــــــــعبية، قد أحلقا الضــــــــرر بالنســــــــاء. ومن املفيد مقارنة 
هذه املؤشــــــرات بتلك املتعلقة بالفلســــــطينيين يف املناطق األُخرى من الشــــــرق األوســــــط، 

  ويف فترات سابقة.
  نســيج عالقاتترى روبنبيرغ أن مصــدر قمع النســاء هو بنى القرابة وهوياتهن يف

القرابة. وتدعي أن إحياء السلطة الفلسطينية للقبلية من أجل احلفاظ على الوالء وتوزيع 
املكافآت قوّى الضـــــــــــوابط األبوية على النســـــــــــاء، وأن العائالت التي هي أيضـــــــــــاً بمثابة 
وحدات سياسية تميل إىل وضع ضوابط مشددة على النوازع اجلنسية لإلناث وحراكهن 

  امة.وحياتهن الع
حتوك املؤلفـــــة ببراعـــــة العنـــــاصـــــــــــر الـــــداخليـــــة واخلـــــارجيـــــة، والعالقـــــات األبويـــــة، 
واأليديولوجيات املترافقة مع االحتالل وجميء الســــلطة الفلســــطينية، للتوصــــل إىل فهم 
عوامل إخضــــــــاع النســــــــاء. فالتحدي اليومي ملمارســــــــة الرجولة من جانب احتالل يحرم 

عزز  -  القدرة على إعالة أسرهم وحمايتهاض والرجال مصادر هويتهم الذكورية ــــــ األر
مكانة املرأة باعتبارها عالمة على شـــــــــــرف العائلة واحترامها. وهكذا فإن ثقافة العار 
والســـــــــــيطرة، التي تتراوح بين النميمة وجرائم الشـــــــــــرف، وما يعقبها ويقابلها من قيود، 

  يبقيان النساء معزوالت ومدركات لعواقب أدق اجلوانب يف سلوكهن.
وتالحظ روبنبيرغ بذكاء أن االنتماء الديني، اإلسالمي أو املسيحي، ليس له أهمية 
كبيرة يف مســائل الشــرف. فقضــية املرأة ليســت اإلســالم وإنما التقاليد، ويف ذلك دحض 
للباحثين واحملللين املعاصـــــرين الذين يؤكدون يومياً أن اإلســـــالم هو مصـــــدر إخضـــــاع 

ى الفتيــــات اجتمــــاعيــــاً على طــــاعــــة اآلبــــاء واألشـــــــــــقــــاء املرأة. على ســـــــــــبيــــل املثــــال، تُربّ
واحترامهم. ويف بعض األحيــــان يتخلين عن حقوقهن التي منحهــــا لهن اإلســـــــــــالم يف 

  رفض خطيب ال يرغبن فيه كي ال يغضبن آباءهن.
وتتعلق واحدة من أهم املالحظات التي تســــوقها روبنبيرغ باحللول التي تعرضــــها 

فهن يــدركن أن نقص حقوقهن يف التعليم والعمــل  النســـــــــــــاء حلــل مشـــــــــــكالتهن الكثيرة.
واحلراك واختيار الزوج والتحرر من العنف املنزيل وامليراث، ســــــببه األســــــرة بحد ذاتها. 
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مفهوم العمــل معــاً مع نســـــــــــــاء أُخريــات من غير األقربــاء كوســـــــــــيلــة حلــل "ومع ذلــك فــإن 
اللواتي أجرت ). والحظت أن النســـــــــــاء ١٤٨(ص  "الشـــــــــــواغل املشـــــــــــتركة مل يحظَ بالقبول

يعتقــــــدن يف معظمهن أن احللول املســـــــــــتقلــــــة (بين الزوج وزوجتــــــه) "مقــــــابالت معهن 
أو التضـــــــــــامن أو اجملموعات  أي شـــــــــــيء يشـــــــــــمل تنظيم اإلناث للمشـــــــــــكالت أفضـــــــــــل من

). كما أن هؤالء النســــــــــــاء يعتقدن أن القوانين التي ١٤٨(ص " االجتماعية أو ما شــــــــــــابه
ألن على احلكومة أالّ تتدخل يف  "عديمة اجلدوى"حتمي حقوق املرأة وتعززها ســــــــــتكون 

). وهذه املواقف ال تبشـــــــر باخلير بالنســـــــبة إىل تطور ١٥٠ -  ١٤٩(ص  شـــــــؤون األســـــــرة
املؤسسات الفلسطينية شبه الرسمية، كما تتعارض تعارضاً حاداً مع احلركة النسائية 

عبئة قود لتالفلســــــــطينية احلضــــــــرية ويف الطبقات العليا واملتوســــــــطة، التي ســــــــعت منذ ع
  النساء كي يعملن بانسجام من أجل الوطن وحقوق املرأة.

ويطرح بحث روبنبيرغ أســـــــئلة مثيرة برســـــــم املســـــــتقبل: كيف ســـــــتكون العالقة بين 
القرابـــة والـــدولـــة إذا مـــا ظهرت هـــذه الـــدولـــة؟ ومـــا معنى املواطنيـــة والوطنيـــة يف نظـــام 

تضـــــــع النظام األبوي واجملتمع  اجتماعي يقوم على القرابة؟ وعلى الرغم من أن املؤلفة
القائم على القرابة يف موقع الصـــــــدارة عند تفســـــــير إخضـــــــاع املرأة، فإنها ال تنفك تذكّر 
القــارئ بــأن انعــدام الــدولــة، واالحتالل، واالفتقــار إىل نظــام تربيــة وطني، وغيــاب حكم 

تم الوصـــــــــــول القانون، والفقر، والعزلة، كلها تعمل معاً لتعزيز روابط القرابة. وعندما ي
إىل املوارد بواســـــــــــطة شـــــــــــبكات القرابة، تصـــــــــــبح احلقوق والواجبات متأصـــــــــــلة يف هذه 

  العالقات.
 . أخيراً تشير روبنبيرغ إىل فشل احلركة النسائية الفلسطينية يف دفع قضيتها قدماً
وهي ترجع بذكاء بســـــــــــبب الفشـــــــــــل إىل االفتقار إىل التحليل املنهجي للقدرة األبوية يف 

ســـــــــــطيني وعـــدم القـــدرة على مواجهـــة العالقـــات واأليـــديولوجيـــات األبويـــة اجملتمع الفل
والعمل على إصـــــــالحها. ويعمّق االحتالل هذه املشـــــــكالت عبر ســـــــياســـــــات تعزز ســـــــيطرة 
العائلة والذكور على اإلناث وتقويها. إن ما يجعل النظام األبوي شــــــــــــديد الرســـــــــــوخ هو 

ر واألخالق وغيرها، األمر الذي ترابط املؤســــــســــــات االجتماعية واأليديولوجيات واألدوا
ولّد نظاماً إلعادة إنتاج اإلناث اخلاضــــــعات تشــــــارك فيه النســــــاء أنفســــــهن بنشــــــاط. ومل 
تعلن النساء أنفسهن رغبة كبيرة يف إدخال إصالحات جوهرية على األسرة أو اجملتمع. 
وبعد أن تذكر املؤلفة فشـــــــــل احلركة النســـــــــائية ويأس الســـــــــلطة الفلســـــــــطينية وفســـــــــادها 

استبدادها وإحياءها للقبلية، وتشير إىل الترابط بين التنمية االقتصادية واالجتماعية و
الفقر واســتمرار املشــكالت االقتصــادية يف جمتمع "والتغيرات يف األســرة، تعلق بالقول: 

). إذاً، كيف سيحدث التغيير؟ هذا ٢٦٠(ص  "الضفة الغربية يعمالن ضد هذه االجتاهات
راسات عن املرأة الفلسطينية كما تطرحه النساء أنفسهن. وبغياب سؤال دائم تطرحه الد

الدولة، ما مقدار التغير املوجه الذي يمكن حتقيقه؟ وهل تســتطيع النســاء أن يكنّ أدوات 



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

٤ 
 

تغيير على اجلبهــة األيــديولوجيــة ويف عالقــاتهن الشـــــــــــخصـــــــــــيــة واألســـــــــــريــة من دون أن 
  القتصاد؟يصحب ذلك تغير يف القانون واجملال السياسي ويف ا

  جويل بتيت
  أستاذة كرسي وأستاذة مشاركة
  يف دائرة األنثروبولوجيا،
 جامعة لويزفيل، كنتكي



 

 
 

  

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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