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  ملخص
قتـصادي  ي واإل جتمـاع إل مـن التـاريخ ا     أجـزاء اولة في كتابة بعض     ه الدراسة مح  تعتبر هذ 

, )وقراهم, القدس, ملةالر, اللد, مدن يافا (وهم من أهالي    , هم هذه الدراسة  ـستهدفتللفلسطينيين الذين إ  

, الجلـزون , مخيمات األمعـري  (لى مخيمات وسط الضفة الغربية والتهجير إ وا بعد النكبة  ألجالذين  

 اإلقتصادية واإلجتماعيـة  الجنسين تركز الدراسة على أدوار). ومخيم بيرزيت, وادسل, قدورة ,قلنديا

ـ  طين فـي أواخـر    ـة التي طرأت على فلس    ـجتماعيفي سياق التحوالت اإلقتصادية واإل     كم ـ الح

ات ونساء الطبقة الفقيرة من     ـوتستهدف الدراسة النساء الريفي   . نتداب البريطاني وأثناء اإل , العثماني

ـ  نـرن مع أزواجه  ـوالنساء الفقيرات من أهالي الريف اللواتي هاج      , دنأهالي الم  لـى   إنـ وذويه

جبـر  أوالتي بموجبها ,  قتصادية التي اجتاحت البالدثر التحوالت اإل على أدن بحثا عن العملـالم

التي  ار الصور لديهن ـظهإلو, جرة أل بالى بروليتاريا أي عامله وتحول إالفالح على ترك مزرعت

 هنعلى ذكريـات  عتماد  إلبا,  الواقع الفلسطيني الذي فرض نفسه عليها         في هنأدوار إختالفات تعكس

 وكتابتهـا فـي     تأريخهال, من خالل رواياتهن الشفوية المتضمنة تفاصيل الحياة والسير الذاتية لهن         

 بة وأهمل السياسي لنساء النخ الدورناول   ت  المدون  الرسمي لتاريخن ا أل  الفلسطيني جتماعي اإل التاريخ

ـ , قتـصاد أسـرهن   قوية في إ  تهن ال اسهامغم  إ  ر, األخريات  يجابيـة فـي الحيـاة      ن اإل ـوفاعليته

ولـدى  ,  لدى الجنسين  ة التعدد والتنوع في الذاكرة الفلسطينية     تظهر الدراس  .الفلسطينيةة  ـجتماعياإل

لـى   إ  الفلـسطينية  ةفي الذاكر  ويعود التعدد والتنوع    , هذا. النساء أنفسهن كنساء مدينة ونساء قرية     

  فيضافة الى الفوارق السكنيةجتماعي في المجتمع الفلسطيني باإلوفوارق النوع اإل, ق الطبقيةالفوار

ـ  وهذه الفوارق عادة     , والتي بدورها أثرت على الصور لديهم      ,يةفلسطينال مختلف المناطق  ا ـتخفيه

التـي    على العديد من العناصـر      لدى الجنسين  واحتوت الصور  . المدونة الكتابة التاريخية الرسمية  

 وتنوع نشاطات العمل  , ستهدفتهم الدراسة  التي إ   في القرى والمدن   اـكل تفاصيله كس واقع الحياة ب   تع



 ب 
 

 

ـ      , يم والثنائيات الثابتة  ـ عن التقس   البعيدة ةـمت بالمرون ـتسالتي إ  ل ـوكذلك التقـدير العـالي لعم

م مع واقع الحياة    ـيين على التكيف والتأقل   طينـوكما احتوت الصور على تفاوت قدرة الفلس      , النساء

 نـت به النساء حين خرجـبير الذي قاموالدور الك,  والتهجير تجربة النكبة اهـالجديدة التي فرضت

عزيمـة  ال قـوة  لى لدى النساء إ الصورأشارتو, ة والتهجير للحفاظ على أسرهن  ـللعمل بعد النكب  

 أما فيما يتعلـق بإختالفـات     . ر من الرجال  ة أكث ـالنكببعد   تحمل أعباء الحياة     رادة عندهن في  اإلو

ي ت في فرص التعليم ال     والذي تركز   الجنسين  الواقع الفلسطيني الموجود في الصور لدى      األدوار في 

قضاء أوقـات الفـراغ      حرية الحركة والتنقل بحرية ل    وفي  , اءـر للرجال من النس   كانت متاحة أكث  

 مع أن حرية الحركة كانـت متاحـة   من النساءر للرجال   ثحيث كانت الحرية ممنوحة أك    , لـلعمول

ة ـمور كما كانت متاحأل وليس في جميع انتاجيةة بأدوارها اإلـ ما دامت مرتبط فقطومباحة للنساء

لنساء كانت في اللبـاس      ا صورالواقع الفلسطيني الموجودة لدى       في  األدوار ختالفاتإأما   .للرجال

ة بنوعيـة  ـجتماعي القرية وارتبطت مكانة النساء اإل لباس نساء المدينة عن نساءختلف لباس حيت إ 

 وطبيعته لدى صـور   العمل اختلفو,  وكثافة التطريز عليها بالنسبة لنساء الريف      هاـثمانأقمشة و ألا

 الوظـائف   تركز العمل فـي  فقدحتها أما في المدنفي األرض وفالالعمل   تركزي القرية   ف ف ,النساء

بـشكل    عليه  المدينة  إمرأة  حظيت في التعليم   و, يرها من الوظائف  ريض وغ الرسمية كالتعليم والتم  

  الواقع الفلسطيني لدى صور النـساء       األدوار ضمن   في خيرالف األ ـختواإل.  القرية أكبر من إمرأة  

نـساء  ل هـا ر منأكث للمرأة في المدينةالتي توفرت اغ اء أوقات الفرـكان في تنوع وتعدد طرق قض 

  .القرية


