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  قراءات
  بالعربية كتب

  
  والقطاع الضفة يف االحتالل حتت احلياة
  البقاء أجل من والكفاح االجتماعي احلراك

  
  تراكي ليزا حترير
  .صفحة 353. 2008 الفلسطينية، الدراسات مؤسسة: بيروت

   
  
 جقمان؛ ريتا تراكي؛ ليزا( العامة الصحة وأخصائيي االجتماع علماء من عدد وضعها األبحاث من جمموعة لكتابا

 احلياة يف الصغيرة للمآسي بارعاً تفسيراً يقدم وهو ،)كَتّاب أيلين هالل؛ جميل جونسون؛ بَني نحلة؛ أبو مليس
 باألدبيات الشاملة الباحثين معرفةُ ثراء الكتابَ ويزيد. لالحتالل السياسي الواقع خلفية على للفلسطينيين، اليومية
 يف احلديثة االجتاهات بسبر املؤلفون قام لقد. اليومية احلياة نسيج جتاه الفائقة وحساسيتهم الصلة، ذات النظرية
 األراضي يف للمرأة االقتصادية واملشاركة الطبقي، كوينوالت والهجرة الزواج، أنماط وكذلك احلضرية، الثقافة

 أسباب بل فحسب، املعينة احلياة وأنماط املؤسسات بعض انهيار أسباب يتناولوا ومل احملتلة؛ الفلسطينية
  .أيضاً استمرارها

 سنة املرأة، دراسات معهد أجراه الذي للمسح األولية النتائج حللوا فقد اجلماعية، املساهمين جتربة ثمرة الكتاب
 من خمتلفاً نمطاً الدراسة وكانت. الفلسطينية املناطق يف سكانياً جتمعاً 19 يف أسرة 2000 من ألكثر ،1999
) community household survey( السكني التجمع يف لألسر معيشي مسح ألنها النموذجي، الوطني املسح

 قرية بيئة أي ،"الطبيعية" بيئتها ضمن األسر وضع على بل الوطني، املستوى على األسر هذه تمثيل على يعتمد ال
 أنماط ومن االقتصاد من متعددة أنواعاً تمثل كنماذج اختيارها جرى وقد لالجئين، خميم أو مدينة أو معينة
 ويحلل). إسرائيل داخل العاملة اليد ذات القرى مقابل يف الزراعي االقتصاد ذات القرى املثال، سبيل على( احلياة
 خالل مؤخراً  أُجري إثنوغرايف ميداين عمل إىل إضافة ،1997 سنة إحصاء من املأخوذة البيانات بعض الكتاب

 االجتماعي – االقتصادي الوضع تتناول التي والتقارير املطبوعات من العديد يتوفر حين ويف. الثانية االنتفاضة
 تغيير، دون من) واإلحصاءات املسح أعمال( األولية املواد على حافظت ما غالباً والتي الفلسطينية، املناطق يف

  .النحو هذا على معمقاً حتليالً نصادف ما نادرًا فإننا
 التعاون استراتيجيات بحدود باالعتراف وذلك مثايل، بشكل الفلسطينية العائلة تمثيل عن العمل هذا ابتعد لقد

 أثناء يف العائالت هذه ألعضاء العيش وتوفير الصدمات امتصاص دائماً تستطع مل التي العائلي والتضامن
  .االنتفاضة سنوات
 اليومية املقاومة أعماق يف الباحثة غاصت إذ مهماً، الغربية الضفة من عائالت لستِّ نحلة أبو مليس تقديم وكان

 عبور إىل واالضطرار اإلسرائيلي، احلكم حتت للعيش القاسي الواقع من الرغم على وحركيتها، الفلسطينية للعائلة
  .الفصل جدار خلف االحتجاز ومعاناة املضنية، التفتيش حواجز

 يف احلضرية احلياة ألساليب احلايل التنوع لفهم األهمية فبالغة جقمان وريتا تراكي ليزا قدمتها التي الدراسة أمّا
: مدن بثالث اخلاصة التاريخية واملواد املعطيات على للحصول متعددة مصادر إىل الباحثتان جلأت وقد فلسطين،

 مناطقها ضمن اجلغرايف موقعها حيث من الثالث املدن هذه من كل فرادة شرح وحاولتا ونابلس، واخلليل الله رام
 هذه إىل بالنسبة الله رام مدينة مثلت لقد. احلايل واقعها حيث ومن والبعيدة، القريبة املباشرة جتمعاتها وضمن

 مدينة وهي( اخلليل مدينتَي يف والتجانس التعصب مقابل يف والتنوع، واالنفتاح احلضرية احلياةَ الثالث املدن
 تمثل الله رام فإن الباحثتين، إىل وبالنسبة). الوطنية والنزعة التقاليد تسودها مدينة وهي( ونابلس) ريفية شبه

 احملليات انعزال بقدر الفلسطينية األراضي باقي عن معزولة) cosmopolitist‐localism( كوسموبوليتية حملية
 localized( احمللية localisms (ثقافة وصف يف غالتا الباحثتين فإن رأيي، ويف. ونابلس اخلليل مدينتَي يف 
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 هي إيلّ، بالنسبة الله، فرام. الفلسطينية املناطق يف بفرادتها االحتفاء ويف والكوسموبوليتية، بالفردانية الله رام
 الشتات؛ من العائدون احملليون؛ السكان( اخملتلفة اجملموعات جعل على قادر) heterotopic( إتروتوبي مكان

 متعارضة ومواقع عدة فضاءات على عالوة...) املهنيون املفكرون؛ الطالب؛ الفلسطينية؛ الوطنية السلطة مسؤولو
  .فعلي تفاعل أي دون ومن واحد، حقيقي مكان يف تتجاور متعددة،

 أن فمع. الكثير لنا يكشف الله، رام مدينة يف املنارة ساحة وسط يف تذكاري نصب تصميم بشأن الدائر اجلدل إن
 الله رام بلدية إن إالّ  والالجئين، الشتات من والعائدين احملليين املهاجرين من هم معظمهم، يف الله، رام سكان

 ترمز التي السبعة األسود بتماثيل االحتفاظ على وأصرت املعماريون، قدمها التي املعاصرة التصميمات رفضت
 واملدينتَين الريفي بمحيطها مقارنة الله رام استثنائية إذاً،. التاريخية الله رام يف الكبيرة السبع العائالت إىل

 وكما". مبتورة كوسموبوليتية" تعبير استخدام أفضّل وهنا. االستثنائية من الكبير القدر هذا على ليست األخريين،
 ال االجتماعي التنوع وجود فإن بيروت، يف احلمراء ملنطقة) Steven Seidman( سيدمان ستيفن حتليل يف نرى

 يكون قد أو تهديداً، يشكل أن يمكن) otherness( اآلخر فاختالف. كوسموبوليتية ثقافة وجود بالضرورة يستدعي
 االختالف،" بتغلغل" تسمح نفوساً تتطلب وسموبوليتيةالك. بالتقدير أو بالتسامح يُقابَل ربما أو ترحيب، موضع
  .اآلخر اختالف يوفره الذي احلياتي العامل يطرحها التي التحديات نتيجة ثراء مدركاتها تزداد نفوساً
 وبيّن ،)املتوسطة الطبقة وخصوصاً( الطبقي التكوين يف الهجرة تأثير تناولت دراسة الكتاب، يف هالل، جميل وقدم

 الذي األهم التحليل لكن. 1948 سنة منذ الفلسطينية اجملموعات حياة يف ودائمة بارزة سمة شكلت الهجرة أن
 يف ال احملافظة، االجتماعية النزعة النتشار كأداة) اخلليج ودول األردن إىل سيما وال( الهجرة حتليل هو يقدمه

 هذه، احملافظة االجتماعية والنزعة. أيضاً الالجئين وخميمات املدن يف بل فحسب، الغربية الضفة قرى جمتمعات
 قيام يف األكبر الفضل لها كان القرابة أن والواقع. القرابي التضامن وكذلك احمللية، والهويات التقاليد أهمية تؤكد

 chain" (تسلسلية هجرة" عملية يف فلسطين يف املقيمين من العديد باستقطاب الرواد املهاجرين من األقرباء

emigration .(املتحدة الواليات يف موجودون ترمسعيا قرية من املهاجرين أرباع ثالثة أن مثالً، جند، وهكذا .
 املهاجرين، ذهاب أن يعتبر فهو ميكانيكياً، ربطاً احملافظة االجتماعية بالنزعة القرابية العالقة يربط هالل لكن
 لنزعة الهجرة توليد سبب بتفسير الصلة وثيق اجتماعية، وصالت أقارب فيها لهم أماكن إىل" معظمهم، يف

 هم أقرباء، فيها لهم أماكن إىل ذهبوا والذين مثالً، الشمالية، أميركا إىل الفلسطينيين املهاجرين لكن." احملافظة
 الهجرة كون أي للهجرة، الدائرية السمة فإن ذلك، إىل باإلضافة. االجتماعية احملافظة نزعة عن يكونون ما أبعد

 معقدة ظاهرة الهجرة من جتعل مرة، من أكثر العودة ذلك يف بما البالد، بين واإلياب الذهاب حركة على قائمة
  .هالل قدمه الذي التحليل من وتفصيالً دقة أكثر حتليالً تستحق وهي املستويات، متعددة

 Penny( جونسون بَني أعدتها لالهتمام ومثيرة دقيقة مفصلة دراسة أيضاً الكتاب يضم Johnson (وتناولت 
 أرقام وكذلك ،)1999( املرأة دراسات معهد من املأخوذة البيانات فسبرت الغربية، الضفة يف القرابي الزواج فيها

 هذا معدالت) زيادة وأحياناً( استمرار وأظهرت ،)1997( الفلسطيني لإلحصاء املركزي اجلهاز أجاره الذي اإلحصاء
 وظيفية جونسون تُظهر القرابي، الزواج بشأن الرسمي والفلسطيني االستشراقي للخطاب وخالفاً. الزواج من النمط

 جونسون وتالحظ. الفلسطينية املناطق يف االحتالل أجواء ضمن به يقوم الذي املؤثر والدور الزواج، من النمط هذا
 يف العائالت وجه يف تطرحها التي وللتحديات للحداثة لالستجابة) معاصرة( استراتيجيات توفر القرابة أنماط أن

 أن جونسون تُظهر كما. العائالت لهذه" الرمزي املال رأس" على بل فحسب، املادي املال رأس على ال احلفاظ جمال
 ناجتة( مقيِّدة ممارسات القرابي الزواج يف تر مل جونسون أن املؤسف لكن. أيضاً الشباب خيار هو القرابي الزواج

 اجملتمع يف احملافظة النزعة ازدهار سياق يف وال والترحيل، الهجرة سياق ضمن ال ،)مثالً العائلة بنية من
 األهل، يرتبها التي الزواج حاالت يف مفضالً  يكون ما غالباً القرابي الزواج. والشتات الغربية الضفة يف الفلسطيني،

 هنا. النساء فيها وحتتجب اجلنسين، من الشبان فيها يتقابل التي العامة الفضاءات فيها تتقلص التي األجواء ويف
 والبداوي، اليرموك خميمَي يف اإلثنوغرايف عملي يل أظهر وقد. الزوجة اختيار األهل من الطلب إالّ خيار يوجد ال

 من وما. األصدقاء بين وأخيراً اجليران، بين ثم أوالً، األقرباء بين الزوجة على للعثور ينشطون األهل أن وبوضوح،
  .القرابي الزواج النتشار – تُذكَر مل التي – الرئيسية األسباب أحد يمثل ذلك أن يف شك

 إقامتهم من أعوام خالل لألفراد الدقيقة املالحظةُ معلوماته وسعة ثرائه يف زادت فكري عمل الكتاب أخيرة، كلمة
 وإضفاء الفلسطينية الذات تعزيز يف املذكورة، للمسوحات واملاهر الذكي احليوي االستخدام ساهم لقد. باملدينة

  .مقاوِمة ذات باعتبارات فهمها تم إذ عليها، القوة
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  حنفي ساري
  االجتماع علم يف مشارك أستاذ

  بيروت - األميركية اجلامعة
   
  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


