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يغطي هذا الكتاب تاريخ احلركة النسائية الفلسطينية يف فترة االنتداب البريطاين؛ 
وهي فترة ال يُعرف عنها الكثير فيما يتعلق بهذا املوضـــــــــــوع. وهو يقدم رواية مفصـــــــــــلة 

إضافة مهمة إىل الكتابات عن النساء الفلسطينيات. يف لتاريخ احلركة، وبالتايل يشكل 
تفحص العالقة الثالثية بين الوطنية واحلركة النســـائية "األســـاس، كانت املؤلفة تعتزم 

وضـــــــعاً غير عادي... [يتمثل] يف غياب تاريخ مُدوَّن يركز "، لكنها واجهت "واالســـــــتعمار
قلة املعطيات عن عمل "من  ). وعلى الرغم١١(ص  "على جتربة النســــــــــاء الفلســــــــــطينيات

املرأة يف البنى االقتصادية، أو التربية، أو الثقافة، أو القانون، أو األسرة، أو املؤسسات 
أي كل جماالت الدراســـــــــة التي يمكن أن تنير  -		ســـــــــية، أو الزراعة، أو عالقتها بهاالســـــــــيا

النشـــــــــــــاط جمرد وجود "فــإن املؤلفــة تخلص إىل أن  -	)١٢(ص  "ســـــــــــيــاق تــاريخ املرأة
)، التي تزعم ٢٠٥(ص  "الدينامي للمرأة يتحدى األســــس التعريفية للوطنية الفلســــطينية

احلركة النســــــــــــائية الفلســـــــــــطينية كانت حركة نســــــــــــائية حملية مل تظهر وعياً بعدم "أن 
النســــــــــــــــاء ")، وأن ٢٠٥(ص " ) ورغبـــــة يف تلطيفـــــهgenderاملســــــــــــــــاواة بين اجلنســـــــــــين (

إىل التكيف وإجراء مفاوضــــــــات بين الوطنية الفلســــــــطينيات كن مضــــــــطرات بالضــــــــرورة 
(ص  "قضــــــــية املســــــــاواة هذه واألمة حتتك إحداهما باألُخرى"، وأن "واحلركة النســــــــائية

٢٠٨.(  
الكتــاب مفيــد يف معرفــة تــاريخ احلركــة النســـــــــــــائيــة الفلســـــــــــطينيــة، وخصـــــــــــوصـــــــــــــًا 
شـــــــــــخصـــــــــــياتها الرئيســـــــــــية ودينامياتها الداخلية وحمدودياتها. ولقد جلأت املؤلفة إىل 
املصــادر األولية، مثل الصــحافة املطبوعة، وأرشــيف االنتداب البريطاين غير املســتخدم 
يف الســـــابق، إلعادة بناء تاريخ احلركة النســـــائية الفلســـــطينية. كما اســـــتخدمت أســـــاليب 

  التاريخ الشفهي.
الكتاب، على الرغم من قيمته، بعض املشــكالت املنهجية التي جتدر اإلشــارة  يعاين
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بيل املثال: حتاول فليشــمان اســتخدام قضــية املســاواة بين اجلنســين كفئة إليها. على ســ
للتحليـــل، لكنهـــا ال تعرّفهـــا يف الســـــــــــيـــاق الفلســـــــــــطيني. وال يتوفر إالّ القليـــل من البحـــث 
ملســاعدة القراء يف فهم العالقة الدينامية بين معايير هذه القضــية الســابقة لالســتعمار 

ألدوار اجلنسين الذي أحدثه االنتداب البريطاين. ونتيجة والبناء اجلديد (أو إعادة البناء) 
ذلك يســـتشـــعر املرء حماوالت املؤلفة املربكة الســـتخدام قضـــية املســـاواة بين اجلنســـين 
أداةً للتحليل بينما تركز، يف الوقت نفســــه، على النســــاء وحركتهن والتفصــــيالت الدقيقة 

  احمليطة بكليهما.
ة من دون أن يجيــب عنهــا، على الرغم من أنــه لقــد طرح الكتــاب كثيراً من األســـــــــــئلــ

يضـــــــــــم فيضــــــــــــاً من املعلومـات القيمـة. على ســـــــــــبيـل املثـال: تتحـدث املؤلفـة عن الفجوة 
القائمة بين نسـاء النخبة احلضــرية والنسـاء الريفيات، لكنها ال توضــح ســبب وجود هذه 

 يات، أمالفجوة وبقائها. هل ترجع إىل التمييز بين الطبقات وعجرفة النســـــــــــاء احلضـــــــــــر
أنها ترجع إىل االختالفات اإلقليمية والســـــــياســـــــات االســـــــتعمارية، إلخ؟ واألهم من ذلك، 
عدم وجود تفســـير لســـبب فشـــل القيادة النســـائية يف تنظيم الفالحات. وال يجيب الكتاب 
أيضاً عن السؤال احليوي عن طبيعة الصلة بين احلركة النسائية واحلركة الوطنية التي 

  جال.يهيمن عليها الر
للحركــة النســــــــــــائيــة  "االســـــــــــتقالل الــذاتي"تبــذل فليشـــــــــــمــان كثيراً من اجلهــد لتوكيــد 

الفلســـــــــطينية عن احلركة الوطنية. ونظراً إىل أن االســـــــــتقالل الذاتي مفهوم جديد نســـــــــبياً 
لدراســـة احلركات النســـائية احلديثة، فإنه ال تتضـــح صـــلة هذا املفهوم يف دراســـة حركة 

يت لق -	كما تظهر األدلة -	النســـــــــــائية الفلســـــــــــطينية، التيحلركة نســـــــــــائية مبكرة، مثل ا
تشـــــــــــجيعاً ودعماً من احلركة الوطنية الذكورية، بل خرجت من عباءتها. كما أن مفهوم 

يشير إىل قدرة احلركات النسائية على وضع جدول أعمال نسائي ال  "االستقالل الذاتي"
 كثير من االســـتشـــهادات يخضـــع للحركة الســـياســـية التي يســـيطر عليها الرجال. ويكشـــف

التي توردها فليشــــــــــمان أن النســــــــــاء الفلســــــــــطينيات شــــــــــكّلن حركتهن من أجل دعم عمل 
  الرجال وإكماله، ال لفصل أنفسهن، أو السعي لالستقالل الذاتي عنهم.

ومع أن املؤلفة جمعت كثيراً من التفصيالت املتعلقة باحلركة النسائية، فإن وفرة 
اب التحليل الشــــامل وبديالً من اإلطار النظري الذي ال هذه التفصــــيالت جاءت على حســــ

غنى عنه. وهذه التفصــيالت الغامرة تربك القارئ أكثر مما تســاعده، فيتوه عما قيل من 
قبل وعن أســــبابه. ويف حماولة لتركيز التحليل، يختتم كل فصــــل بقســــم لالســــتنتاجات، 

تقدم معلومات وحتليالت  لكن هذه االســـــــــــتنتاجات ال تســــــــــــاعد كثيراً، يف الغالب، ألنها
  ).١١٤ -	١١٢جديدة بدالً من أن تبرز النقاط الرئيسية (مثالً: ص 

ونظراً إىل أن املؤلفــة منهمكــة يف منــاهج البحــث القــائمــة، فــإنهــا تنشـــــــــــغــل أحيــانــاً 
واضـــــــــــحــة عن كيفيــة التوصـــــــــــــل إىل  أكثر من انشـــــــــــغــالهــا بتقــديم روايــة بــدحض احلجج
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ملثــال: من احلجج الرئيســـــــــــيــة التي يوردهــا تــد اســـــــــــتنتــاجــاتهــا املتعــددة. على ســـــــــــبيــل ا
ســـــويدنبورغ يف كتابه عن تراجع احلركة النســـــائية [يف فلســـــطين خالل فترة االنتداب] 

 -		ن االنقســـام الريفيأن قضـــية املســـاواة بين اجلنســـين كانت موضـــوع تنافس ناجم ع
ء ااحلضـــــــــــري والتوتر الطبقي، بحيــث انعكس هــذا التنــافس يف التركيز على دور النســـــــــــــ

 ,Ted Swedenburg(يف اجملـــال العـــام  احلضـــــــــــريـــات من الطبقتين العليـــا واملتوســـــــــــطـــة

 1939 Rebellion and the Palestinian National Past-Memories of Revolt: The 1936

, 1995]University of Minnesota Press[ .(بـــــــــــــ تبدأ فليشــمان	أنها مل جتد أي دليل  "تأكيد"
النساء يف السياسة الوطنية، لكنها تختتم بأن النساء حتولن  "مشاركة"يشير إىل تراجع 

). ويف مثال آخر، ١٣٥(ص  "أنواع األنشـطة االحتجاجية األقل علنية وإثارة للجدل"إىل 
تذكر أن عدم قدرة احلركة النســـــــــائية على توســـــــــيع قاعدتها الطبقية الضـــــــــيقة كان وراء 

شعبية. وبدالً من أن تشرح املؤلفة هذا الفشل، إخفاقها الكبير يف بناء تنظيم ذي قاعدة 
). ٢٠٣(ص  "عكســـــــــــن صـــــــــــورة احلركة الوطنية التي يقودها الرجال"ذكرت أن النســـــــــــاء 

والتمــاثــل هنــا غير دقيق، ألن احلركــة الوطنيــة التي يســـــــــــيطر عليهــا الرجــال تمكنــت من 
دفت الفالحية الكبرى، يف حين أن الثورة نفســـــــــــها اســـــــــــته ١٩٣٩ -	١٩٣٦قيادة ثورة 

الدور الســـــياســـــي للنخبة النســـــائية يف اجملال العام. أخيراً، فإن عنوان الكتاب ال يعكس 
التحليل املقدم فيه، وخصـــــــــــوصـــــــــــاً أن احلركة النســـــــــــائية واحلركة الوطنية التي يقودها 

  الرجال فشلتا، على السواء، يف إنشاء دولة أمة تبني رجالً جديداً، أو امرأة جديدة.
يهدف إىل التقليل من أهمية الكتاب. فهو مصــــــــــــدر قيّم للتعلم عن إن النقد أعاله ال 

تاريخ احلركة النســـــــــائية الفلســـــــــطينية، فضـــــــــالً عن أنه غني باملعلومات. ويقدم الكتاب 
أساساً متيناً يستفيد منه الباحثون اجلدد يف إكمال الرواية عن النساء وحركتهن، وهي 

  يخ الفلسطيني.الرواية التي تغيب عادة عن معظم مراجع التار
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