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. סמויות מן העין: נשים והערים הפלסטיניות מנאר חסן.
ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד. 

 יםעמוד 207. 2017

 

 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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