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 להיות לעירוניות

 * דוד דה פריס

העיור  בהיסטוריוגרפיה העוסקת בתקופת המנדט בולט פער בין הידע הרב על אודות 
בפלשתינה ועל צמיחתה של חברה עירונית מצד אחד, ובין ניתוח ההשפעות שלה מהצד האחר.  
לתהליך האורבניזציה שהחל בתקופה העות'מאנית ונמשך בתקופת השלטון הבריטי יש היבטים  
רבים שאוששו מזה זמן במחקר: צמיחתה של אוכלוסייה עירונית בקרב יהודים וערבים, זינוק  

ה, בתעשייה, במסחר ובשירותים, התפתחותם של מעמד פועלים ומעמד בינוני  כלכלי במלאכ
בעיר, פריחתן של עיתונות ותרבות עירונית, והפיכתה של העיר למוקד של עשייה פוליטית.  
אולם האפקט המצטבר והדרמטי של תהליכים אלו נחקר אך מעט. כך, למשל, ידועה חשיבותה  

ערבי; אולם הזיקה בין האופן  –על הסכסוך היהודי של העיר הארצישראלית והשפעתה הרבה
שבו התפתח הסכסוך ובין התהליך האורבני הכלכלי והחברתי טרם נחקרה. היותה של העיר  
אתר עיקרי של תיעוש וקפיטליזם בפלשתינה ידוע; אולם מועט המחקר על הזיקה בין תהליכים  

ר חוו אותם. רב הידוע על הנוכחות  אלו ובין האופן שבו קבוצות חברתיות וגורמים כלכליים בעי 
של השלטונות הבריטיים במרחב ובבירוקרטיה העירוניים, אולם מעט מאוד ידוע על היחסים  
האינטנסיביים בין השלטונות )הצבאיים והאזרחיים( ובין קבוצות כלכליות ערביות ויהודיות  

וגרפי במישור  ומוקדים של כוחות פוליטיים בעיר. לא פחות מאלה בולט הפער ההיסטורי
הפוליטי: רב הידוע על צמיחת מוסדות בעיר ועל פעילות דתית, פילנתרופית ופוליטית בה;  
אולם מעט נידונה חשיבותה העצומה של העיר המנדטורית והחברה העירונית שצמחה בה  
לתהליכי המעבר משלטון בריטי לישראלי, ולאופן שבו הממסד העירוני השפיע על מעבר זה,  

. מכאן חשיבות ספרה של מנאר חסן, המתמקד בהשפעתה של האורבניזציה  1948בפרט לאחר 
 על נשים פלסטיניות. 

נקודת המוצא של חסן ביקורתית. לטענתה, בניגוד להנחות ההיסטוריוגרפיות המבוססות  
על דומיננטיות של החברה החקלאית, העיר בתקופת המנדט הפכה למוקד חיוני ותוסס בחייה  

ית, ונשים מילאו תפקיד מכריע בתהליך הזה. את הטענה הזאת היא  של החברה הפלסטינ 
מוכיחה באמצעות גישה ייחודית של קרטוגרפיה חברתית: פחות באמצעות נתונים כמותיים  
ויותר דרך שרטוט הנוכחות הגוברת של נשים פלסטיניות במרחב העירוני המנדטורי; לא 

מיננטיות אלא מתוך הסתכלות על  בהתבסס על טקסטים דתיים ופוליטיים של אליטות דו 
 
 אוניברסיטת תל אביב  ,החוג ללימודי עבודה  *
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הפעילות היומיומית של נשים, על גווניה; לא באמצעות השוואה לקבוצות עירוניות ביישוב  
היהודי, שהיו הנשאיות הדומיננטיות של התהליך האורבני שהתחולל בתקופת המנדט, אלא  

נית  בעולמן החברתי והתרבותי ובעשייתן הארגו  — בהתמקדות בנשים הפלסטיניות עצמן
 והפוליטית, שאפשרו את התעצבותן כנשים שעירוניות היא חלק משמעותי בזהותן. 

ששאולה מהתייחסותו המפורסמת של איטלו קאלווינו למקסם   — כותרת הספר של חסן
  —  נראּות של המתרחש בה ובקרב אנשיה–המתעתע של העיר בהיסטוריה, ובעיקר לבלתי

גידול   — מצביעה על מבנה הדיון העוסק בתהליך העיצוב הזה. תחילתו לא במסדים חומריים
אלא    —  אוכלוסיית הנשים בעיר, קליטתן בשוק העבודה העירונית, קשרי הנישואין שטוו בעיר

דווקא בשיח עליו. חסן מראה כיצד בקרב כותבים גברים ונשים התפתח מסוף התקופה  
צית הראשונה של תקופת המנדט, שיח על כוח המשיכה של העיר  העות'מאנית, ובעיקר במח 

עבור נשים ועל גורלן בה. הרגישות הציבורית הזאת שיקפה את האפשרויות שהעיר פתחה  
בפני נערות ונשים, אך גם רמזה על פאניקה חברתית מפניה. מכך עולה שבחברה הפלסטינית,  

השינוי הזה, פונה מכאן אל הממד   החקלאית ברובה, אכן התרחש שינוי. חסן, המנתחת את
המוסדי והפוליטי שלו. לטענתה, נשים פלסטיניות בתקופת המנדט ביססו פעילות ארגונית  
ופוליטית ענפה במרחב העירוני. זאת ועוד, פעילות זו חצתה גבולות וחברה להתנכחותן  

יניים  במרחבים עירוניים בארצות שכנות לפלשתינה, כפי שממחישים התצלומים מאירי הע 
בלב הספר. היא חלחלה עמוק בתוך אתרי פעילות וביטוי של הלאומיות הפלסטינית  
וההתנגדות שלה לקולוניאליזם, ובפועל החלה משרטטת רשתות של סולידריות, שבשל  
התמקדותן במרחב האורבני המשתנה של התקופה העות'מאנית נודעו אך מעט. רשתות אלו  

בהתנכחות הגוברת של נשים פלסטיניות במרחב הציבורי,  מובילות את חסן באופן טבעי לדיון  
ובעיקר לעושר ביטוייה: באתרי הפנאי והבילוי, בצריכה וביזמות כלכלית, באמנות ובספורט,  
בטקס ובחג, בפנים הבית ומחוצה לו. המגוון מעיד על מימושה של טענת הנשים לזכּות להיות  

פן קבוע; ויותר מכך, לא להיבלע במרחב הזה  נוכחות במרחב האורבני, אם באופן זמני ואם באו 
אלא להיות מובחנות בו. לטענת חסן, המימוש לא היה יכול להתאפשר ללא התנועה במרחב,  
ללא המוביליות הגאוגרפית והמעמדית שהעיר אפשרה וזימנה לנשים. התנועה החברתית הזאת  

יאחזות זמנית בעיר,  )שבחלקה התרחשה בין עיר לעיר ולא רק בין הכפר לעיר( השתקפה בה
במוזיקה, במחול ובהיקלטות   — שיכלה להישען על פעילות שהעיר אפשרה יותר מהכפר 

בעיסוקים שונים כגון תפירה ועיצוב. הזדמנויות כלכליות כאלה העמיקו את כוח המשיכה של  
העיר עבור נשים ואפשרו להן לרכוש מיומנויות מקצועיות וסוגים שונים של הון חברתי  

במלאכה, בהוראה ובשירותי בריאות. אך הן גם יצרו בקרב הנשים דיפרנציאציה   —  י ותרבות
חברתית, היררכיה על יסוד הבדלים במיומנות ובהכנסה, ומאבקים ארגוניים ופוליטיים שהכילו  
חלק מהנשים והדירו אחרות, כפי שהעיר עושה בדרך כלל. בהתרחשות חברתית ותודעתית  

הוא יצר הבדלים בין נשים )למשל בין המהגרות לוותיקות(   תוססת זו בלט הממד החומרי: 
והשפיע על הכושר היחסי שלהן להיקלט כלכלית, להינשא ולהיחשף לחיי שוליים, שהתבטאו  

 בעוני ובזנות.  

להמחשות הללו של ההתנסויות של נשים בהקשר הרחב של התפתחות החברה העירונית  
בין השאר משום שהן מאירות את מה שהצר את  הערבית בפלשתינה נודעת חשיבות רבה, 

צעדיהן של הנשים. פגיעתה הקשה של מלחמת העולם הראשונה גדעה תהליכי התפתחות  
; ולאחר הגאות הכלכלית של מלחמת העולם  19– אורבניים שהואצו בשליש האחרון של המאה ה
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בה שבמהלכה  השנייה, והשפעתה העמוקה על נשים בחברה העירונית, בא ההרס העצום של הנכ
נפגעו מרכזיים עירוניים פלשתיניים ונקטעו רבים מהתהליכים המתוארים בספר. לצד השפעתן  
של המלחמות, גם מבני הכוח הפטריארכליים והמגדריים בחברה הפלשתינית, שלעיתים  
קרובות ריסנו את ההתערות של נשים בחברה העירונית, הגבילו את פעילותן הארגונית  

שאר בזו הלאומית( והצרו את גבולות קשריהן למרחבים שבהם צמחו  והפוליטית )בין ה 
והתפרסו משפחותיהן. גורמים אלו פגעו באפשרויות שהעיר זימנה לנשים בתקופת השלטון  
הבריטי, יצרו הבחנה והיררכיה בין אזורים ומיתנו את יכולתן החברתית והפוליטית להשפיע  

בתעסוקה ממחישים זאת היטב. מבין הנשים   על האפשרויות הזמינות להן. דפוסי ההיקלטות
הנדונות בספר, מעטות התנסו בפרולטריזציה או הפכו לפועלות בתעשייה, אף שהביקוש  
לפועלות גבר והלך בתקופת המנדט הודות לגידול במספר בתי חרושת ובתי המלאכה. לעומת  

ה היה גדול  זאת, מספר הנשים הפלסטיניות שלמדו תפירה ועסקו בכך בבית ובבתי המלאכ
יחסית. התופעה הזאת נשענה בין השאר על הזיקה החברתית והכלכלית בין הכפר לעיר ועל  
רשתות הכשרה וביקוש, ששימרו היטב את הזהות הכפרית ומנעו התנתקות של הנשים  
ה"מתעיירות". מבחינה זו, ספרה של חסן עוסק בהתנכחותן של הנשים בעיר כתהליך הדרגתי,  

התנכחות הזאת, יותר מאשר בהבשלתה של העיר ובהשפעותיה ארוכות  ובקצב האיטי של ה 
הטווח על הנשים. מכאן גם ברור מדוע מרתקת ההצבעה של חסן, במילות הסיום של הספר,  
על הקבלה בין ההבשלה של השפעת העיר על הנוכחות הזאת ובין מקומה של העיר במחקר  

 ובכתיבה ההיסטורית. 
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 "אין מולדת חופשייה בלי נשים חופשיות"

 * אריס בשארה

ולוקחת    1948–חסן מכניסה אותנו אל נבכי ההיסטוריה התרבותית הפלסטינית הקודמת ל  מנאר
במועדוני תרבות, בבתי   —  אותנו למסע פנימי במרחבי התרבות והחברה בערים הפלסטיניות

קפה ובמסעדות, בבתי קולנוע, בירידי אמנות, בסלונים פוליטיים ועוד. היא מעלה מן השכחה  
, ומנפצת מיתוס רווח שלפיו  1948פלסטיניים שנחרבו בנכבה של את החיים האורבניים ה 

החברה הפלסטינית הייתה חברה פלאחית שנחשפה למודרניזציה בזכות הציונות ולאחר קום 
המדינה. הספר שופך אור על אפשרויות חדשות שנפתחו בפני הנשים הפלסטיניות במרחבים  

פלסטיניות ואת צמיחתן של תנועות   העירוניים ומציג את היווצרותן של התאגדויות נשים
 נשים, ואלה עומדות במוקד הספר. 

בהיעדר ארכיונים מסודרים לדלות מהם את המידע הנחוץ מבקשת המחברת לשחזר את  
ההיסטוריה החברתית של הנשים בעיר באמצעות מיצגים, ציורים, אירועים, קטעי עיתונות,  

. היא משרטטת את קווי  1948ות לפני ביוגרפיות וראיונות עם מי שחיו בערים הפלסטיני
המתאר של מרחבים ציבוריים, תנועות פוליטיות, אגודות חברתיות ופמיניסטיות, עיתונים,  
מועדונים ודפוסי פנאי של נשים. חסן מעמידה בצורה מופלאה את הנשים הפלסטיניות ואת  

ן הפנימי של  הערים הפלסטיניות בלב השיח ההיסטורי, מובילה את הקוראים אל תוך עולמ
הנשים ומתארת את מאבקן החברתי, הפוליטי והכלכלי האינסופי. נוכחותן של נשים במרחב  
הפוליטי השתקפה בין היתר בהשתתפות בכנסים מקומיים ואזוריים ובהקמתן של אגודות  
בערים; נשים ייסדו גם ארגונים מחתרתיים אשר פעלו בין השאר בתחום ההתנגדות הצבאית.  

ם שחלו בהשפעת תהליך האורבניזציה התבטאו לא רק בפעילותן הפוליטית של  אולם השינויי
נשים אלא גם בפעילותן מרחבים עירוניים אחרים, למשל בתחומי הפנאי והתרבות וגם במרחב  

 הכלכלי. 
הספר הוא תוספת מחקרית רבת ערך לנושא שהוזנח עד כה ותרומה תרבותית לחברה  

ת העיר כמרחב שפתח עבור נשים הזדמנויות  שקורותיה נשתכחו מלב. חסן מתארת א
תעסוקתיות, עושר תרבותי ופעילות קהילתית ואפשר להן להשתחרר מלחצים מסורתיים  

התובנה התאורטית העומדת  ופטריארכליים מגבילים ולצאת אל המרחב הציבורי הגברי. לפי 
בהן לא רק  בבסיס המחקר, העיר היא גורם מחולל של תופעות סוציולוגיות ותרבותיות, ו

חסן טוענת כי עלייתה  שינויים ביחסי המגדר ובמעמדן של נשים אלא גם התגבשות הלאומיות.  
של התודעה הפמיניסטית הפלסטינית קדמה להתגבשותה של התודעה הלאומית. היא מסכימה  
עם הטענה כי לעיר עצמה היה תפקיד מעצב בהופעתן של תנועות פמיניסטיות, וכך גם  

ת והלאומית, שכן זו אפשרה לנשים לקיים כנסים ואירועים פמיניסטיים ללא  לפעילות הפוליטי
הפרעה או התנגדות מצד הפטריארכיה הפלסטינית. כך הוקמו ארגוני נשים ואיגודי פועלות,  
שבשנות הארבעים התאגדו לראשונה והיו לאיחוד הנשים הערביות הפלסטיניות. בהקשר זה  

לנשים היה חלק חשוב  שוק התעסוקה העירוני. ואכן,  חסן מתארת את כניסתן של נשים לתוך

 
 החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב   *
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בשינויים במבנה החברה הפלסטינית ובהרחבת המעמד הבינוני לפני הנכבה, אולם המעמד  
הוקפאו ואף נהרסו תהליכי התפתחות רבים בחיי העם  הבינוני קרס לאחר אסון הנכבה, כאשר 

 (.  2015הפלסטיני )רדאי, 
נפילתה של האליטה העירונית הפלסטינית השפיעה רבות על מעמד הנשים הפלסטיניות  
לאחר הנכבה. היעלמות העיר הפלסטינית דחקה אותן לשוליים והחזירה אותן הביתה, לתפקידן  
המסורתי. עם הכיבוש הציוני התפרקה החברה הפלסטינית, ושאריתה שנותרה בגבולות מדינת  

ופטריארכלית וכיוונה להשתייכות קבוצתית ולתלות   ייתה כפרית ברובה, מסורתית ישראל ה
הדדית. למבנה חברתי מעין זה יש השלכות על התנהגותו של היחיד. סגנון חיים מסורתי  
משמעו שהיחיד חייב לציית לחוקים ולנורמות חברתיים, והישרדותו בתוך החברה המסורתית  

משפחתו וקהילתו שכן המשפחה היא המקור לתמיכה  תלויה כמעט לגמרי בקשר שלו עם 
כלכלית, חברתית ורגשית, וזו מותנית בציות לנורמות. הדבר מורגש ביתר שאת בקרב הנשים  

בשל היותן פלסטיניות המשתייכות למיעוט לאומי    —  הפלסטיניות כיום, החוות שוליות כפולה
(.  2007)עראר וחאג' יחיא, אתני מופלה ובשל היותן נשים בחברה מסורתית פטריארכלית 

האישה הפלסטינית נאלצת להסכין עם קונפורמיות ונאמנות למשפחה ולחברה. הגשמתה  
העצמית אינה מתקיימת אלא במסגרת משפחתית תחת פיקוחו של הגבר הדומיננטי, המקבל  

 (.  2007עסבה, –בשבילה החלטות הנוגעות לתעסוקה ולחינוך )אבו
עם זאת, בשנים האחרונות חל שיפור משמעותי במעמד האישה הפלסטינית וניכרת, למשל,  

(. תהליכי שינוי  2017מגמת שיפור בשיעור הפונות להשכלה הגבוהה ולשוק התעסוקה )פוקס,  
נהגותיות מערביות והושפעו מתהליכי  אלו היו מלווים תחילה בחשיפה לערכים ולנורמות הת 

אורבניזציה, מהפנמת ערכים כמו חופש אישי, שוויון חברתי ודמוקרטיה פוליטית ומשינוי  
(. לפי  2017; פוקס, 2007עסבה, –במבנה המשפחה הפלסטינית וירידה בשיעור הפריון )אבו

(, הפלסטינים עברו תהליך מודרניזציה מואץ המתבטא בעלייה  1996ג', מאג'ד אלחאג' )אלחא
מתמדת ברמת ההשכלה הגבוהה וברמת החיים. בהתאם לכך, נשים פלסטיניות פונות להשכלה  
גבוהה בשיעורים הולכים וגדלים. בזכות הישגים אלו מצטרפות יותר ויותר נשים פלסטיניות  

(. השינויים הללו גרמו לשינוי במעמדן החברתי של הנשים 2017קה )פוקס, למעגל התעסו 
הפלסטיניות, ואולי גם לתחילתו של שינוי במבנה החברתי של כלל החברה הערבית בישראל  

(; נשים פלסטיניות בעלות השכלה גבוהה ממלאות כיום תפקיד חשוב  2007עסבה, –)אבו
 בהרחבת המעמד הבינוני העירוני הפלסטיני.  

נדים כרכבי כותב על העיר חיפה ומתאר כיצד היא אפשרה לנשים ולגברים פלסטינים 
מהדור השלישי לנכבה לשחזר, ולו חלקית, את דמותה של העיר הפלסטינית שהתקיימה לפני  

48( 'Karkabi, 2018  העיר תמיד היוותה, והיא עודנה מהווה, מקום מפלט עבור האישה .)
הפלסטינית. על אף אובדן זהותה הערבית ועל אף המציאות הקולוניאלית והפטריארכלית,  
העיר עדיין מאפשרת לנשים הפלסטיניות שנדחקו לשוליים לאחר אסון הנכבה מרחב יצירה  

הן יכולות ללמוד, לעבוד, לצמוח ולהשתתף במגוון פעילויות חברתיות. לאחרונה למשל   שבו
יצאו נשים פלסטיניות אל רחובות הערים, ובהן חיפה, יפו, ירושלים ורמאללה, למחות על  
האלימות נגד נשים. יוזמות הפעילות דרשו ביטחון וכבוד לנשים הפלסטיניות וטענו כי  

הנשים, אלא היא עניין מהותי בלב השיח הפוליטי. בפעילות למען    "פלסטין היא לא רק בעיית
– (. לדבריהן, אי2019השחרור הפלסטיני, אין מולדת חופשיה בלי נשים חופשיות" )עראף, 

אפשר לנתק את המאבק הפמיניסטי מהמאבק הלאומי הפוליטי. יוזמה זו מחזירה אותנו אל  
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ת שחסן מציגה בספרה וממחישה היטב את טענתה שהשחרור הלאומי  ההיסטוריה הפלסטיני
 לא יושלם בלי שחרור האישה הפלסטינית מכבלי הפטריארכיה. 
לשפה תפקיד חשוב בהנכחת   לבסוף, ברצוני להתייחס בקצרה לשפה שבה נכתב הספר.

( על האופן שבו  2006כותב רבאח חלבי )  דיאלוג בין זהויותהנרטיב הקולקטיבי לאומי. בספרו  
השפה מבטאת זהות וטוען כי השפה, נוסף על היותה כלי לתקשורת בין בני אדם, מבטאת גם  

על כן, היה נכון וראוי בעיניי לכתוב את הספר בשפה הערבית ולתרגמו    זהות, תרבות ומורשת.
 לשפות אחרות.  

 מקורות

. ירושלים: מכון  בישראל דילמות של מיעוט לאומיהחינוך הערבי (. 2007, ח'אלד )עסבה–אבו
 פלורסהיימר למחקרי מדיניות.  

. ירושלים: מאגנס  חינוך בקרב הערבים בישראל: שליטה ושינוי חברתי(.  1996אלחאג', מאג'ד )
 ומכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.  

. תל אביב:  וה שלוםדיאלוג בין זהויות: מפגשי ערבים ויהודים בנ(. 2006חלבי, רבאח )עורך( )
 הקיבוץ המאוחד.  

מרפיח עד ביירות: הפלסטיניות יוצאות למאבק באלימות  בספטמבר(.  24, 2019עראף, סוהא )
 .  10.10.2019–ב  אוחזר. שיחה מקומית. נגד נשים

האקדמאים וההשכלה הגבוהה בקרב  (. 2007עראר, ח'אלד, וקוסאי חאג' יחיא )עורכים( )
 . תל אביב: רמות.  הערבים בישראל: סוגיות ודילמות

השכלה ותעסוקה בקרב צעירים ערבים. ירושלים: מרכז טאוב לחקר  (. 2017פוקס, הדס )
 .  10.10.2019–ב אוחזר. חברתית בישראלהמדיניות ה

המעמד הבינוני הערבי בירושלים בתקופת המנדט הבריטי: חברה  (. 2015רדאי, איתמר ) 
 .  468-467,  25,  עיונים בתקומת ישראל. בורגנית תחת שלטון קולוניאלי 

Karkabi, Nadeem (2018). How and why Haifa has become the “Palestinian Cultural 

Capital” in Israel. City & Community, 17(4), 1168–1188. 

https://mekomit.co.il/מרפיח-עד-ביירות-הפלסטיניות-יוצאות-למא/?fbclid=IwAR3qdQcxOWWX_h5D_Pasr1kYSIXUEmdbLts7ppIuM0wAXwurnlni123JwK8
http://taubcenter.org.il/wp-content/files_mf/arabisraeliinhighereducationheb.pdf
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יה קורה אילו״: על "סמויות מן העין" מנקודת ״מה ה
 פמיניסטית–המבט של הגאוגרפיה הפוליטית

 * חן משגב 

 ספרה של מנאר חסן מתמקד בנושא אשר המחקר והכתיבה האקדמית מיעטו מאוד לעסוק  
. אבל חשיבותו של הספר  20–נשים והעיר הפלסטינית במחצית הראשונה של המאה ה — בו

אינה בשום אופן היסטורית בלבד. זהו ספר המחבר כמה תחומי ידע אשר ממעטים להצטלב  
היסטוריה אורבנית ואינטלקטואלית, סוציולוגיה חברתית, פוליטיקה של   — במחקר האקדמי

ודי נשים ומגדר ואפילו כלכלה וגאוגרפיה תרבותית  תנועות חברתיות, תכנון ערים, לימ
תחומית, אשר הופכת אותו לא רק למחקר אקדמי מעמיק וחשוב  –ועירונית. לצד חשיבותו הבין

אלא גם למסמך תיעודי מרתק, הספר כתוב בשפה נגישה וברורה הן לחוקרות וחוקרים  
ית רחוקה יחסית, הוא  באקדמיה והן לקהל הרחב והמשכיל. על אף עיסוקו בתקופה היסטור

לאומי של הערים  –תרבותי והאתנו–מעורר מחשבות גם בנוגע לימינו אנו ולקונטקסט החברתי
 פלסטיניות כיום.  –היהודיות

קריאת הספר גרמה לי להרהר רבות בסרטה של מייסלון חמוד ״לא פה, לא שם״, שיצא  
  —  ידת נצרת, סלמאעורכת דין יל — . הסרט מספר את סיפורן של לילא2016–לאקרנים ב

פחם. שלושתן  –סטודנטית דתייה מאום אל — תקליטנית וברמנית ילידת תרשיחא, ונור
מחפשות את ״העיר״ בתל אביב היהודית וביפו הסמוכה, נעות ביניהן, פעילות במרחביהן  

תרבותיים, ומדי פעם גם פועלות מחוצה להן.  –הפרטיים, הציבוריים, הכלכליים והחברתיים
ונור שונות כמובן במובנים רבים מהנשים פורצות הדרך העומדות במוקד ספרה   לילא, סלמא

של מנאר חסן. ההבדלים אינם רק הבדלים היסטוריים של זמן או גאוגרפיה הנוגעים לאופיו  
של המרחב אלא הם הבדלים פוליטיים, תרבותיים וחברתיים משמעותיים. עם זאת, ספרה של  

בר בין ההיסטוריה של נשים במרחבים העירוניים של  חסן מאפשר להרהר בקו הישיר העו
היסטוריה שנקטעה, נשכחה, או, כפי שטוענת חסן בסיכום הספר,   — פלסטין לפני הנכבה

ובין המציאות הנוכחית, הרחוקה שנות אור מזו המתוארת בכישרון רב   — הושכחה ונמחקה
ממגוון שכבות מעמדיות,  בספר החשוב הזה. הספר חושף בפנינו מציאות יומיומית של נשים 

בשלל הקשרים תרבותיים וחברתיים ובערים שונות. הוא מתאר את מרחבי הפעילות של נשים,  
את מסגרות הפעולה הקולקטיביות שלהן, את תנועתן בין המרחבים הפרטיים והציבוריים ואת  

לית  פעולתן בספֵרות ובמרחבים סימבוליים כגון התקשורת )בעיקר עיתונות(, הספֵרה הכלכ
 והפוליטית המקומית ושוליה של הפוליטיקה הלאומית.  

למרות ריבוי התחומים ושדות הידע המחקריים והאינטלקטואליים שהזכרתי לעיל, ואשר  
הקריאה בספר תורמת להם תובנות חשובות, הספר עוסק קודם כול בהעמקת הידע החסר על  
חייהן של נשים פלסטיניות בתקופה הנדונה. ולא בחייהן של נשים פלסטיניות באשר הן  

אשר כשלעצמו נדון מעט מדי בספרות ובמחקר המקומי(,  ובאופני ההתארגנות שלהן )נושא 

 
 , האוניברסיטה הפתוחה ואמנויות לשון, לספרות המחלקה  *
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אלא בחייהן של נשים פלסטיניות עירוניות, אשר מסיבות שונות שחסן עומדת עליהן הן  
נעדרות כמעט לחלוטין גם מהמחקר המועט הקיים. סיבות אלו כוללות, בין השאר, את היעדרם  

פלסטינית מהנוף יחד עם חלק  של ארכיונים, מחיקה והשכחה מכוונות, והיעלמות הערים ה
ניכר מתושביהן בעקבות המלחמה והנכבה. במסגרת ספרות המחקר המקומית העוסקת במגדר,  

( מכנה ״השלב החמישי״ בכתיבה ובמחקר בנושא מגדר  2000הספר משתייך למה שחנה הרצוג )
חית בישראל, בוודאי זו הביקורתית.  ופמיניזם בישראל, שלב המאפיין חלק ניכר מהכתיבה הנוכ

שלב זה, לפי הרצוג, מאופיין בשני שינויים פרדיגמטיים. הראשון והמרכזי הוא המעבר מתפיסה  
של נשים כקבוצה אחידה להדגשת ההבדלים בין נשים לבין עצמן. השינוי הזה עודד מחקר על  

מכּוננים תמיד בהצלבה   ריבוי קבוצות של נשים, ריבוי של קולות ופרספקטיבות נשיות. אלה 
של כמה צירי כוח, כגון מגדר, לאומיות, אתניות, מעמד כלכלי, העדפה מינית, דיכוי גילי או  
נכויות. השינוי הפרדיגמטי השני הוא שאיפתו של המחקר להתרחק מתפיסת הנשים כקורבן  

סדר  ולהתמקד בחיפוש מקורות הכוח שלהן ואיתור דרכי ההתנגדות הנתונות בידיהן נגד ה
הפטריארכלי הדכאני. את זאת בדיוק עושה חסן במחקרה. מתוך התעמקותה הדקדקנית  
בחומרים ההיסטוריים ויצירתו של ארכיון כמעט יש מאין )שכן הארכיונים הרשמיים נבזזו,  
נהרסו או הועלמו במלחמה ואחריה( היא מספרת את סיפורן הנשכח של אותן נשים, ודרך  

ת, לא הגמונית ולא גברית, להסתכל הן על ההיסטוריה, הן על  סיפורן היא מציעה דרך אחר
 המרחב והן על הפוליטיקה. 

העבודה העמלנית ופורצת הדרך של חסן תורמת לא רק בחשיפת העבר הנשי של הערים,  
מטרה חשובה בפני עצמה, אלא יש לה גם חשיבות פוליטית ופמיניסטית. הספר תורם תרומה  

מהשנים האחרונות ומאפשר לחשוב מחדש על נשים   חשובה למדף הספרים והמחקרים
פלסטיניות כקטגוריה פוליטית וכסובייקטים פוליטיים ופמיניסטיים. הנסיבות הפוליטיות  
וההיסטוריות אמנם הביאו לקטיעת התארגנותה והתפתחותה של התנועה הפמיניסטית  

ונקטה דרכי פעולה  הפלסטינית, אך חסן מראה כי היא כללה מגוון זרמים וקבוצות חברתיות 
  1948–פוליטיות ואקטיביסטיות. במובנים רבים תנועה זו נמחקה והושכחה בעקבות המלחמה ב

והנכבה שחוללה המלחמה. אם כדי לזהות ולאתר סובייקט נשי יש להכיר את ההיסטוריה ואת  
המציאות החברתית, התרבותית והפוליטית שהשתנתה כמעט בן לילה, הרי ספרה של חסן  

 בודה מצוינת בהעמקת ההיכרות הזאת.  עושה ע
במובנים מסוימים, ובזהירות המתבקשת )כדי לא ליפול למלכודת האנכרוניזם(, אפשר  

למרות   — לראות כי לילה, סלמה ונור, גיבורותיה של הקולנוענית מייסלון חמוד, הן אולי
גלגול מחודש של כותבות   — הבדלי הזמן, המקום, המעמד והנסיבות הפוליטיות והתרבותיות

הטורים בעיתונות המקומית, יושבות בתי הקפה, התופרות, חברות תנועת הצופים והמפגינות  
משנות השלושים והארבעים שחייהן נחשפים בספר: קבוצה מגוונת ותוססת של נשים מּודעֹות  

וא מובן  פוליטית ובעלות יומרות וכוונות לשינוי חברתי, תרבותי וכלכלי, פמיניסטיות במל
המילה. כלומר, ספרה של חסן מאפשר לנו אולי לדמיין רצף היסטורי אשר במציאות  

 ההיסטורית, החברתית והתרבותית המקומית נקטע בעקבות האירועים הפוליטיים.  
נוסף על כך, ומלבד החשיבות הפמיניסטית והפוליטית של הספר, זהו ספר חשוב גם משום  

י ולהיסטוריוגרפיה את המסמנים העירוניים שחסן טוענת,  מטרתו להחזיר לזיכרון הקולקטיב 
פוליטי ולומר  – ובצדק, כי הועלמו, נשכחו והושכחו. פה עליי לחבוש את כובע הגאוגרף החברתי

פוליטית המקומית,  – כי המחקר המוצג בספר מעלה תרומה חשובה לחקר הגאוגרפיה החברתית
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ננטיות הרבה של גברים בתחום והיותה  שמיעטה לעסוק בנשים משני טעמים. האחד הוא הדומי 
(. 1999פמיניסטי במהותו )בלומן,  –של הגאוגרפיה הישראלית שדה אינטלקטואלי ואקדמי אנטי

יחסים שהובילו   — פוליטית עם הממסד–השני הוא יחסיה ההדוקים של הגאוגרפיה החברתית
טית ולא תאורטית )למשל בקידום פיתוח  למחקרים ״מעשיים״, כלומר בעלי משמעות פרק

ותכנון( בשירות המדינה ומוסדותיה המיישבים וה״מפתחים״, ולא השאירו מקום למחקר  
הגמוניות בכלל, למשל  –גאוגרפי פמיניסטי בפרט או למחקר ביקורתי על קבוצות לא

ת  פלסטינים. מחקרים כאלה, תאורטיים ברובם וביקורתיים באופיים, לא שירתו את מטרו 
המדינה ומוסדותיה אשר עסקו ביישוב, פיתוח והתנחלות, ואף הטילו ספק בעקרונות הייסוד  

 (.  1993גל, –; בר1999של המוסדות האלה )בלומן, 
אכחל ואסמאעיל שמוט  –כבר בפרק הראשון חסן דנה ביצירות האמנות של תמאם אל

כדי להציג את טיעונה המרכזי, שלפיו במקביל להשכחתה של ההוויה   ומשתמשת בהן 
האורבנית הפלסטינית נמחק מן הזיכרון גם מקומן של הנשים שפעלו במרחב העירוני. זוהי  
טענה קלאסית של הגאוגרפיה הפמיניסטית, המבקשת להוסיף לדיון האקדמי הגאוגרפי את  

חבי הפעילות האנושית וכמובן את הִמגדור  ממד המגדר ולהנכיח בו את מגוון הזהויות במר
שלהם. הגאוגרפיה נוכחת לכל אורך הספר, מכותרתו ועד העיסוק בזיכרון, ברגש ובחוויות  

נושאים שהגאוגרפיה האנושית מרבה לעסוק בהם. גם עולם המושגים של חסן   —  אורבניות 
מים אחדות  מתכתב היטב עם ההמשגות הגאוגרפיות, ואתן דוגמה אחת: חסן משתמשת פע 

במושג הלפבריאני ״הזכות לעיר״, שהגאוגרפיה הביקורתית מרבה לעסוק בו ובעשור וחצי  
האחרונים עושה זאת גם מנקודת מבט גאוגרפית פמיניסטית. עם זאת, ולמרות התרומה לשדה  
הגאוגרפיה, הספר ממעט לעשות שימוש בתאורטיזציה משדה הידע הזה ונותר בשדות  

וריים. אולי בעתיד ובמחקרי המשך אפשר יהיה לחבר בין הדיסציפלינות  הסוציולוגיים וההיסט
 באופן הדוק יותר. 

חשפו בשיטתיות את הדיכוי    1מחקרים מהשנים האחרונות, בעיקר של חוקרות פלסטיניות, 
הכפול של נשים פלסטיניות, שהן קבוצה שולית בתוך המיעוט הפלסטיני בישראל ולכן מופלות  
פעמיים: הן על ידי מנגנוני ההפרדה והאפליה של המדינה היהודית והן בתוך החברה  

מסורתית. מחקרה של  –הפלסטינית עצמה, בעיקר באמצעות מבנה המשפחה והתרבות הדתית
חסן חשף לראשונה את הנסיבות ההיסטוריות והפוליטיות שאפשרו דיכוי כפול זה וטענותיה  

במחקרים עתידיים, שלה ושל אחרות. המחקר הנוכחי מאפשר לדמיין לא  עוד יהדהדו בוודאי 
רק את השורשים של הדיכוי אלא גם את ניצני ההתארגנות, האקטיביזם והפעולות לשינוי  

פנאר, שחסן הייתה  –חברתי שיבואו שנים מאוחר יותר, למשל בארגון הפמיניסטי הפלסטיני אל
 ממייסדותיו. 

שר להפליג במחשבות ״מה היה קורה אילו״: אילולא הייתה  כפי שכבר ציינתי, הספר מאפ 
מלחמה, אילולא הסתיימה בנכבה, בגירוש ובנישול, אילו החברה האזרחית הפלסטינית  
המשיכה להתפתח, על התנועות וארגוני הנשים שהיו בה, על העיתונות ועל הכלכלה הזעירה  

מיניסטיים; מה היה קורה אילו  שחסן מראה בספרה כיצד נפתחו אט אט לאג׳נדה ולרעיונות פ
מלאך ההיסטוריה היה פועל אחרת. מי היו אז נכדותיהן של הנשים המככבות בספרה של חסן?  

 
לוי –המגמה שהם מייצגים ראו את מאמר הסקירה הביקורתי של ששוןלסקירה תמציתית של מחקרים אלו ושל    1

 (, העוסק בחקר מגדר בישראל בשנות האלפיים. 2017ומשגב )
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האם היו בנות דמותן של גיבורות ״לא פה, לא שם״, או שמא מאבקן בפטריארכיה היה קל  
לפחות?    יותר? האם פגיעתה הרעה של הפטריארכיה בגיבורות הסרט הייתה נמנעת, סימבולית

מובן שאין תשובה לשאלה זו. אלה רק הרהורים שהספר העלה במוחי, שהרי מחקר אקדמי  
במדעי החברה חושף את המציאות החברתית, בהווה או בעבר, ואת ההבניות הפוליטיות  
והתרבותיות שיוצרים אותה, ואינו עוסק בשאלה "מה היה אילו". ובכל זאת, כשקוראים ספר  

 , תוססת וממשית, קשה שלא להפליג במחשבות.  המתאר מציאות כה חיה 

 מקורות

אופקים  (. השומר אחותי אנוכי? על "גדר למגדר" בגאוגרפיה הישראלית.  1999אורנה ),  בלומן
 .  71-57, 51  בגיאוגרפיה,

 . תל אביב: עם עובד. מולדת וגיאוגרפיה במאה שנות חינוך ציוני(.  1993גל, יורם )–בר
  חברה במראהכוח ופוליטיקה פמיניסטית. בתוך חנה הרצוג )עורכת(,  (. ידע,  2000הרצוג, חנה )
 (. תל אביב: רמות. 294-269)עמ'  

–: בין נאו21–(. חקר מגדר בישראל בתחילת המאה ה2017לוי, אורנה, וחן משגב )–ששון
 . 206-165 ,(2)נא, מגמות  .קולוניאליזם–ליברליזם לנאו
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