أوراق معـلـومــــاتـيـة
النساء الفلسطينيات في سوق العمل اإلسرائيلي
همّت زعبي*
يحظى موضوع عمالة النساء باهتمام واسع في العالم ،لِما له من أهمّـيّة وتأثير على مكانة المرأة كفرد،
والنساء كشريحة ،وذلك بناء على ما يراه الكثيرون/ات أنّه باإلضافة إلى أنّ العمل المأجور ينطوي على
منفعة شخصيّة لكلّ امرأة عاملة على صعيد رفع مكانتها االجتماعيّة وتنمية قدراتها اإلنسانيّة ،وقد يساهم
في استقاللها الشخصيّ واالقتصاديّ ،يشكّل هذا العملُ رافعةً في دفع مكانة النساء كمجموعة مهمَشة
تعاني التمييز في حقوقها االجتماعيّة واالقتصاديّة والسياسيّة.
لقد شغل موضوعُ عمل النساء الكثيرَ من الباحثين والباحثات واألطر النسويّة المحلّـيّة والعالميّة
المهت ّمات/ين بمجال عمالة النساء ،وكثرت األبحا
تميّزت األبحا

التي تناولته من جوانبه المختلفة .في هذا المجال،

النسويّة بثالثة محاور أساسيّة وجّهت من خاللها نقدها صوب آليّات البحث الذكوريّة

المتّبَعة في هذا المجال وفرضيّاته .تَمركَزَ المحور األوّل في استئناف النسويّات حول تعريف مصطلح
العمل ،مدّعياتٍ أنّ اإلحصاءات الرسميّة تتجاهل -على نحو منهجيّ -المَهامَ المنزليّة وتربية ورعاية
األطفال -وهي مَهامّ ما زالت النساء يقمنَ بها كجزء من تقسيم الوظائف التقليديّة وَفق النوع االجتماعيّ،
مقلِلة بهذا من أهمّـيّة إسهامات المرأة في االقتصاد العامّ ومشيرات إلى تبعات هذا التهميش على تكريس
دونيّة مكانة المرأة في المجتمع (كتّاب .)8002 ،أمّا المحور الثاني ،فيتركّز في نقدهنّ أنّ اإلحصاءات
المركزيّة ال تشمل العمل في القطاع غير الرسميّ ،مثل الزراعة والعمل في مصالح عائليّة وأعمال
أخرى ،حيث تشير الدالئل إلى وجود فائض تمثيل للنساء ضمن هذا القطاع في معظم مناطق العالم،
وبخاصّة في الدول النامية ( ،)Sethuraman, 2000األمر الذي يُبقي نسبة كبيرة من النساء العامالت
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خارج اإلحصائيّات الرسميّة (كتّاب .)8002 ،أمّا المحور الثالث ،وهو أكثر تعلّقًا باألبحا

المعنيّة

بالنساء والفقر ،فهو تأثير تعريف وحدة العائلة /األسرة -بدالً من الفرد -لقياس نسبة الفقر في المجتمعات
على حجب العدد الحقيقيّ للنساء المستضعفات (عبدو.)2 :8000 ،
اكتسب موضوع عمل النساء أهمّـيّة بالغة كذلك لدى واضعي السياسات ،لِما له من دالالت إضافيّة
على صعيد المجتمع ككلّ ،إذ تشكّل نسبة انخراط النساء في سوق العمل مؤشّرًا على تقدّم المجتمع وعلى
قدرته في استغالل موارده البشريّة لتقدّمه االقتصاديّ .فنجد الكثير من الحكومات في العالم تبذل في هذا
المضمار جهدها -أوّل ما تبذل -في سبيل فهم األسباب التي قد تعيق انخراط النساء في سوق العمل ،ومن
ثَمّ في وضع سياسات وسَنّ قوانين وتطوير برامج ،من خاللها تحاول إزالةَ هذه المعيقات وضمانَ
مساواة النساء بالرجال من ناحية فرص العمل وحقوق العمل وعدم التمييز ضدّهنّ على خلفيّة النوع
االجتماعيّ.
النساء الفلسطينيّات في إسرائيل والمشارَكة في سوق العمل:
كما في العالم كذلك في إسرائيل ،يحظى موضوع عمالة النساء الفلسطينيّات ،في السنوات األخيرة،
باهتمام خاصّ؛ إذ نلحظ اهتمامًا متزايدًا بالموضوع من قِبَل الباحثات/ين واألكاديميّات/ين ،وكذلك من
قِبَل الناشطات/ين في الجمعيّات األهليّة ،المهتمّة بالقضايا النسائيّة والنسويّة ،ومن قِبَل السياسيّين العرب.
وفي بعض األحيان يحظى بتطرّق من واضعي السياسات.
يزداد االهتمام بهذا الموضوع ضمن تزايد األبحا

التي تحاول دراسة األوضاع االقتصاديّة

االجتماعيّة للفلسطينيّين في إسرائيل ،والتي تنقسم -بحسب الباحث الفلسطينيّ رجا الخالدي ( -)8002إلى
فئتين واسعتين .تمثّل الفئة األولى "الصهيونيّة الليبراليّة الجديدة" التي تنطلق من عدالة النظام السياسيّ
في دولة إسرائيل وتسلّم أنّ حقوق غير اليهود في الدولة اليهوديّة هي حقوق متساوية ،معتقدةً أنّ إدارة
السوق وانتهاج سياسة عمل ملطَفة وحينيّة برعاية الدولة يمكنهما ،بطريقة ما ،أن يصحّحا التشوّهات
المتعدّدة التي خلقتها قوى ال عالقة لها بالسوق .أمّا الفئة الثانية ،والتي يُطلق عليها "االقتصاد السياسيّ
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غير الصهيونيّ" ،والتي تطوّرت في الثمانينيّات ،فتنطلق من أيديولوجيات مختلفة تتلخّص في رؤيتها
الشاملة حول دور سياسات عمل بناء الدولة اليهوديّة قبل سنة  8492وبعدها ،تلك السياسات التي
تضمّنت -في ما تضمّنت -مصادرةَ األراضي والفصلَ والتهميشَ ،والتي ساهمت في وضع عوائق
وحواجز ضدّ تقدُم األقلّـيّة الفلسطينيّة (الخالدي.)84 :8002 ،
يستخدم بعضُ الباحثين القريبين أيديولوجيًا من الفئة األولى نسبةَ انخراط النساء الفلسطينيّات المتدنّية
كأحد تفسيرات تدنّي مكانة الفلسطينيّين االقتصاديّة واالجتماعيّة .وتعزو هذه المجموعة أسباب انخفاض
نسبة انخراط النساء الفلسطينيّات إلى أسباب ثقافويّة تتعلّق بطبيعة المجتمع الفلسطينيّ وطبيعة العالقات
بين النوعين االجتماعيّين داخله ) .(Semyonov, Lewin-Epstein & Brahm, 1999أمّا الفئة
الثانية ،فترى أنّ األوضاع االقتصاديّة للفلسطينيّين في إسرائيل تنبثق من الواقع السياسيّ لهذه
المجموعة ،وأنّ دراسة الواقع االقتصاديّ للفلسطينيّين تعكس على نحوٍ دقيقٍ السياساتِ الحكوميّةَ تجاه
األقلّـيّة الفلسطينيّة (شحادة .)8000 ،وبالتالي يرى الباحثون القريبون أيديولوجيًا من هذه الفئة أنّ تدنّي
نسبة النساء الفلسطينيّات في سوق العمل هي نتاج لعالقة الدولة اليهوديّة وسياساتها باألقلّـيّة الفلسطينيّة.
وبوصفي نسويّة مهتمّة بهذا المجال ،أعتقد أنّ دراسة وتحليل النشاط االقتصاديّ للنساء الفلسطينيّات في
إسرائيل ،بصورة عامّة ،وانخراطهنّ في سوق العمل ،بصورة خاصّة ،باإلضافة إلى دالالته العامّة على
عالقة الدولة اليهوديّة باألقلّـيّة الفلسطينيّة ،كلّ هذا قد يساهم في تطوير فهم معمَق للعالقة بين سياسات
الدولة اليهوديّة ،من ناحية ،وتطوّر عالقات النوع االجتماعيّ في المجتمع الفلسطينيّ واستمرار تدنّي
مكانة النساء في هذا المجتمع ،من ناحية أخرى.
تحاول هذه الورقة تزويد القارئ بمعلومات حول موضوع عمالة النساء الفلسطينيّات في إسرائيل،
مستندةً إلى المعطيات المتوافرة حول هذا الموضوع .كما تحاول التطرّق إلى التفسيرات التي تقدّمها
جهات مختلفة حول تدنّي نسبة النساء الفلسطينيّات في إسرائيل المشارِكات في سوق العمل .يجدر
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باإلشارة أنّ العرض أدناه ال يتطرّق إلى عمالة النساء في القطاع غير الرسميّ ،وذلك لعدم توافر مثل
هذه في اإلحصائيّات في إسرائيل.
تُستقى المعلومات حول مشاركة النساء الفلسطينيّات في سوق العمل (ومميّزات إضافيّة ذات صلة -
كالفئات العمريّة ،والمهنة ،ونسبة الوظيفة ،وسنوات الدراسة ،والثقافة) ،تُستقى في األساس من قاعدة
المعلومات المتوافرة في دائرة اإلحصاء المركزيّة .إالّ أنّه في السنوات األخيرة ،وعلى وجه التحديد سنة
 8009وَ  ،8002أجرى "ركاز -بنك المعلومات اإلحصائيّ" ،التابع لجمعيّة الجليل -الجمعيّة العربيّة
القطريّة للبحو والخدمات الصحّـيّة ،بمشاركة جمعيّات أخرى (مدى الكرمل عام  ،8009واألهالي عام
 ،)8002أجرى مسحًا اجتماعيًا اقتصاديًا للفلسطينيّين المواطنين في دولة إسرائيل ،ليكون األوّلَ من
نوعه من حيث شموليّته ،ولتشمل المعطيات فيه ،وألوّل مرّة ،قاعدةَ بيانات عن القرى غير المعترف بها
في النقب.
يميّز مسح الجليل عن معطيات دائرة اإلحصاء المركزيّة ،باإلضافة إلى أنّ قاعدة بياناته تشمل القرى
غير المعترف بها ،بأنّه يعرض البيانات اإلحصائيّة المتعلّقة بالعمل ومميّزات العمل بناءً على النوع
االجتماعيّ ،على نحوٍ مغايرٍ لما تقوم به دائرة اإلحصاء المركزيّة في موقعها الرسميّ وفي كتاب
اإلحصاء السنويّ ،حيث تقوم هناك بعرض معطيات عن الفلسطينيّين عمومًا مشيرةً إلى نسبة الرجال من
النسبة العامّة ،دون أن تبيّن نسبةَ النساء في جداول المعطيات.
تُعتبر نسبة انخراط النساء الفلسطينيّات المواطنات في دولة إسرائيل في سوق العمل شديدة االنخفاض؛
إذ تشير المعطيات أنّه خالل السنوات العشر األخيرة لم ترتفع نسبة انخراطهنّ في سوق العمل عن
- %82وكان هذا عام ( 8009الجليل ،-)8009 ،بينما بلغت أعلى نسبة لمشارَكة النساء اليهوديّات أكثر
من  %52في العام ( 8002استطالع القوى العاملة.)8002 ،
وتُعتبر نسبة انخراط النساء المواطنات في دولة إسرائيل في سوق العمل منخفضة ،حتّى إذا قورنت
بالعالم العربيّ؛ حيث يبلغ معدّل انخراط النساء في سوق العمل هناك  ،%22.2وقد تصل في بعض
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الدول (مثل موريتانيا) إلى  ،%02.8وإلى  %98.4في المغرب .وما زالت أقلّ من نسبة انخراط النساء
في سوق العمل في السعوديّة وعُمان ،حيث تبلغ هناك  84%وَ  %82على التوالي ،وتُعتبر هاتان
الدولتان من الدول المتخلّفة في مجال عمالة النساء في العالم (.)UNPD, 2005
مميّزات العمالة لدى النساء الفلسطينيّات في إسرائيل:
يتطرّق هذا الجزء إلى أهمّ المميّزات لعمل النساء المأجور من حيث المشارَكة في سوق العمل

1

والبطالة والفئات العمْريّة وسنوات الدراسة.
تشير معطيات مسح الجليل لعام  8002أنّ نسبة النساء الفلسطينيّات مواطنات دولة إسرائيل اللواتي هنّ
خارج قوى العمل 2تبلغ ما يقارب  ،%28في حين تتفاوت نسبة المنخرطات في سوق العمل ،التي تصل
في نفس العام إلى ( %82.4الجليل )8002 ،وذلك بحسب فئات الجيل والدراسة وأماكن السكن
ومميّزات إضافيّة أخرى.
تبرز نسبة المشارَكة المنخفضة بين النساء في األساس في منطقة الجنوب ،حيث تبلغ  ،%88.9وترتفع
هذه النسبة لتبلغ  %84في منطقة الشمال وَ  %82في منطقة الوسط .ما يقارب الـ  %52من النساء
الفلسطينيّات يزاولن عمالة تامّة .يكشف االستطالع عن أنّ أسباب العمالة الجزئيّة 3لـِ  %22من النساء
مردُها إلى عوامل خارجيّة ،كعدم توافر وظيفة كاملة ،أو إلى كون ساعات العمل اإلجماليّة للوظيفة أقلّ
من  25ساعة أسبوعيًا ،أو عدم توافر عمل إضافيّ (الجليل.)8002 ،
ما يربو عن  %50من الفلسطينيّات العامالت هنّ من الفئة العمريّة  %28.2( 99-85من الفئة العمْريّة
التي بين  85وَ  ،29وَ  %88.4من الفئة العمْريّة التي بين َ 25و  .)99في المقابل ،يالحَظ انخفاض شديد
في عمالة النساء في الفئة العمْريّة التي في سنّ الـ  55فصاعدًا ،حيث تبلغ  .%8.2يتراوح بُ ْعد مكان
1

3
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عمل غالبيّة النساء ،بتفاوت طفيف بين المناطق المختلفة ،بين صفر وتسعة كيلومترات .نسبة النساء
المتزوّجات اللواتي في سوق العمل ال تقلّ بكثير عن نسبة العزباوات المنخرطات في سوق العمل
( %88.8-%82.2على التوالي) .في المقابل ،إنّ نسبة  %82.0فقط من النساء العامالت متزوّجات
وأمّهات ألطفال (منّاع.)8002 ،
في حين يشكّل عدد سنوات الدراسة رافعة للدخول ولالنخراط في سوق العمل ،وعلى الرغم من
العالقة اإليجابيّة بين سنوات دراسة النساء الفلسطينيّات ومشاركتهنّ في سوق العمل ،حيث تبرز
مشاركة النساء ،اللواتي أنهين  80سنة فما فوق ،لتصل عام  8002إلى  ،%02.2تبقى مشاركتهنّ أقلّ
من مشاركة األكاديميّين العرب ( )%29.2وأقلّ من مشاركة األكاديميّات اليهوديّات () %24.8
(بليكوف .)8002 ،كذلك تبرز مشاركة منخفضة نسبيًا للنساء الفلسطينيّات اللواتي أنهين ما بين َ 82و
 85سنة دراسيّة مقارَنةً بالنساء اليهوديّات ،حيث تصل نسبة النساء الفلسطينيّات المشاركات في سوق
العمل في هذه الفئة عام  8002إلى نسبة  ،%22.2بينما تبلغ نسبتها بين اليهوديّات ( %05.4بليكوف،
.)8002
يعزو الباحث ياسر عوّاد ( )8002أسبابَ البطالة لدى األكاديميّات الفلسطينيّات إلى عدّة أسباب ،منها:
التمييز واإلقصاء الحكوميّ الممنهج؛ السياسات الفاشلة في استغالل الطاقات والقدرات البشريّة لهذه
الفئة؛ عدم وجود مكاتب تشغيل 4مختصّة في توفير أماكن عمل لألكاديميّين واألكاديميّات العرب؛ عدم
مالءَمة مواضيع تأهيل المهنيّ لمتطلّبات سوق العمل؛ البنى التحتيّة الواهنة التي تفتقر إلى شبكة
مواصالت منظّمة .إلى هذا ينضاف النقصُ الحادّ في أطر الرعاية والحضانات لألطفال في التجمّعات
الفلسطينيّة في إسرائيل (عوّاد.)8002 ،
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تُعتبر الحكومة مش ِغالً مركزيًا للنساء ،وال سيّما األكاديميّات من بينهنّ ،إذ إنّ  %05من العاملين في
المكاتب والوزارات الحكوميّة المختلفة هنّ من النساء ،ولكن ليس الوضع على هذا النحو بالنسبة للنساء
الفلسطينيّات واللواتي ال يشكّلن سوى  %2من العاملين في المؤسّسات الحكوميّة ،يسكن معظمهنّ في
منطقة الشمال وحيفا .تشكّل وزارة الصحّة المشغِلَ األساسيَ للنساء الفلسطينيّات ،إذ إنّ ما يقارب الـ
 %28من العامالت في المؤسّسات الحكوميّة يعملن في وزارة الصحّة ،بينما لم توفّر بعض الوزارات
(نحو :وزارة المواصالت؛ وزارة البنى التحتيّة الوطنيّة؛ وزارة السياحة؛ وزارة األمن العامّ؛ وزارة
ي امرأة فلسطينيّة واحدة (حيدر.)8002 ،
البناء واإلسكان( مكان عمل أل ّ
ال يقتصر التمييز ضدّ النساء الفلسطينيّات على التوظيف الحكوميّ ،بل يبرز كذلك في مجال األجور.
ويبيّن إحصاء أجراه مركز "أدفا" حول  50قرية ومدينة ذات أدنى أجر للنساء ،أنّ  48من الـ  50قرية
ومدينة هي بلدات فلسطينيّة (إطكن .)8008 ،كذلك يتبيّن من معطيات دائرة اإلحصاء المركزيّة للعام
 8002أنّ هناك تمييزًا واضحًا من حيث األجور بين النساء الفلسطينيّات والنساء اليهوديّات .يبلغ معدّل
األجر الشهريّ للنساء الفلسطينيّات  9,250شاقالً ،مقابل  0,888شاقالً لليهوديّات .تعمل النساء
الفلسطينيّات ساعات أقلّ في األسبوع  ،28.9مقابل  25.2هي عدد الساعات التي تعمل فيها النساء
اليهوديّات وتتلقّى النساء اليهوديّات أجرًا أعلى للساعة يبلغ  98.5شاقل ،مقابل  28.2من الشواقل تتلقّاها
النساء الفلسطينيّات (استطالع األجور . )8002
وبينما يصل معدّل البطالة العامّ في إسرائيل في العام  8002إلى  ،%2.2وتصل نسبة البطالة لدى
النساء اليهوديّات إلى  ،%2.4فإنّ  %82.5من الفلسطينيّات في إسرائيل عاطالت عن العمل .وترتفع
هذه النسبة ارتفاعًا ملحوظًا في منطقة الجنوب لتبلغ  .%82.8تشير نتائج مسح الجليل إلى أنّ أكثر من
 %50من النساء المعطّالت عن العمل توقّفن عن العمل لعوامل خارجيّة ،مثل طبيعة العمل الموسميّة،
أو الفصل من العمل ألسباب مختلفة أو انتهاء عقد العمل ،بينما توقّف ما يقارب الـ  %80فقط عن العمل
ألسباب شخصيّة ،كالزواج أو التفرّغ للمنزل (الجليل .)8002 ،كلّ هذا وذاك يدلّ على أنّ عوامل بنيويّة
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سياسيّة (أكثر من كونها اجتماعيّة) تعيق عمالة النساء الفلسطينيّات .هذا ما يؤكّده أيضًا بحثٌ أجراه د.
يوسف جبارين في مركز نئمان في التخنيون ،فيه يشير أنّ  %92من النساء العربيّات العاطالت عن
العمل على استعداد لالنخراط في سوق العمل إنْ توافر ذلك لهنّ (صحيفة "هآرتس" .)2.0.8004
كما ورد سالفًا ،تتعدّد األسباب والتفسيرات حول هذا الموضوع ،وفي حين تعزو معظمُ األبحا
اإلسرائيليّة ،تلك التي تصدر عن باحثين/ات في المؤسّسات األكاديميّة اإلسرائيليّة (Lewin-Epstein
) and Semyonov 1992; Semyonov et al. 1999; Swirski 2000وكذلك تلك الصادرة
بصورة دوريّة عن المؤسّسات اإلسرائيليّة الرسميّة (كبنك إسرائيل والدوائر الحكوميّة المختلفة ذات
الصلة) ،5تعزو أسبابَ المشارَكة المنخفضة للنساء الفلسطينيّات في إسرائيل في سوق العمل إلى عوامل
ثقافويّة وإلى بنيةِ المجتمع الفلسطينيّ التقليديّةِ ،تشير دراسات لباحثات/ين عرب وفلسطينيّين -كتلك
التقارير الصادرة عن جمعيّات فلسطينيّة نسويّة (كتّاب8008 ،؛ عوّاد8000 ،؛ شحادة8000 ،؛ حزّان،
8005؛ كيان -)8002 ،أنّه إلى جانب المعيقات االجتماعيّة ثمّة معيقات سياسيّة وبنيويّة مرتبطة
بعنصريّة الدولة تساهم في هذه الظاهرة.
تتلخّص العوامل الثقافويّة ،التي تحاول تفسير هذه الظاهرة ،في أنّ المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل
مجتمع تقليديّ وذكوريّ تُقسم فيه الوظائف االجتماعيّة بحسب النوع االجتماعيّ ،بصورة تقليديّة؛ حيث
يقوم الرجل بمسؤوليّة إعالة العائلة ،وتقوم المرأة بالمهامّ المنـزليّة واإلنجاب ورعاية األطفال .تقوم هذه
العوامل بدَ ْورٍ ما في تفسير هذه الظاهرة ،ولكن يرى الباحثون والباحثات الفلسطينيّون والعرب
(كالناشطات النسويّات المعنيّات في الموضوع) أنّ ثمّة أسبابًا أخرى متعلّقة بعنصريّة الدولة (العنصريّة
التي تتجسّد –في ما تتجسّد -في بسياسات التمييز تجاه األقلّـيّة الفلسطينيّة) تُعزِز هذه الظاهرةَ وتشكّل -في
بعض األحيان -عائقًا أمام حصول تغيُر في مكانة المرأة الفلسطينيّة وتساهم في تعزيز دونيّتها.
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على سبيل المثال ،كما تشير النتائج الواردة أعاله ،بينما ال يشكّل الزواج عائقًا أمام خروج النساء
الفلسطينيّات إلى سوق العمل ،تؤكّد نتائج بحثٍ أجرته هُنَ ْيدة غانم ( )8005لجمعيّة "نساء ضدّ العنف" -
مُفادها أنّ  % 25من المستطلَعين في البحث أكّدوا أنّ وجود أطر رعاية لألطفال يؤثّر تأثيرًا بالغًا على
خروج األمّ إلى سوق العمل -تؤكّد هذه النتائج أنّ عدم وجود أطر رعاية يوميّة لألطفال قد يكون عائقًا
حقيقيًا أمام انخراط النساء في سوق العمل .إنّ معايَنةً لمعطيات وزارة الشؤون االجتماعيّة التي جاء فيها
أنّه من بين  8,000حضانة للرعاية اليوميّة لألطفال الذين ال يتجاوزون سنّ الثالثة ،والتي تعمل في
إسرائيل بدعم ماليّ من القطاع العام ّ،هناك  25حضانة تعمل في التجمّعات الفلسطينيّة (بولس،)8000 ،
تؤكّد أنّه بموازاة التغيّر الذي يشهده المجتمع الفلسطينيّ تجاه مواقفه من عمل النساء (إذ تشير نتائج
مؤشّر الديمقراطيّة للعام  ،8004الذي سيصدر عن المعهد اإلسرائيليّ للديمقراطيّة ،أنّه ال يعارض
خروجَ النساء للعمل غيرُ  %89من المستطلَعين العرب) ،تعمل عنصريّة الدولة وسياسات التمييز التي
تنتهجها تجاه مواطنيها من الفلسطينيّين على وضع عراقيل حقيقيّة تَحُول دون انخراط األمّهات
الفلسطينيّات في سوق العمل.
ضعف شبكة المواصالت داخل التجمّعات العربيّة -منها وإليها -هو معيق إضافيّ أمام النساء؛ فبحسب
جرَ ْته عام  8002جمعيّةُ "كيان تنظيم نسويّ" ،حول شبكة المواصالت العامّة في التجمّعات
نتائج بحثٍ أ ْ
العرب ّية ،إنّ ضعف شبكة المواصالت العامّة ،من حيث توافرها ووتيرة تواجدها ،في التجمّعات
الفلسطينيّة ،يساهم في إقصاء المجتمع الفلسطينيّ عمومًا -والنساء الفلسطينيّات على وجه التحديد ،-كما
يضرّ بصورة أساسيّة بحقوقهنّ االجتماعيّة االقتصاديّة ،ويشكّل معيقًا حقيقيًا الحتماالت انخراطهنّ في
سوق العمل (كيان.)8002 ،
كذلك يضيف التقرير البديل التمهيديّ لجلسة المنظّمات غير الحكوميّة ،حول تطبيق إسرائيل التّفاقيّة
األمم المتّحدة حول إزالة كلّ أشكال التمييز ضدّ النساء (سيداو) للعام  ،8005والتي عملت على إعادة
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مجموعة العمل حول وضع النساء الفلسطينيّات المواطنات في إسرائيل ،يضيف أسبابًا أخرى النخفاض
نسبة النساء الفلسطينيّات المشارِكات في سوق العمل.
وتَعتبر واضعات التقرير أنّ النقص في برامج التأهيل المالئمة للنساء الفلسطينيّات المواطنات في
إسرائيل تشكّل عقبة أخرى في طريق انخراط النساء في سوق العمل ،حيث يشير التقرير أنّ معظم
المدارس المهنيّة العاملة في القرى الفلسطينيّة تقوم بتوفير تأهيل مهنيّ تقليديّ للنساء ،وال تقدّم هذه
المدارس التأهيل المهنيّ في المجاالت التكنولوجيّة ،وكذلك تقوم وزارة العمل والصناعة والتجارة بإدارة
برامج تأهيل مهنيّة للعاطلين عن العمل ،بَيْدَ أنّها ال تقدّم ما يكفي من الدورات التدريبيّة المخصّصة
للنساء الفلسطينيّات اللواتي يمثّلن  6%من عدد المشارِكات في برامج التأهيل الوزاريّة للعامين  8008وَ
 .8008عالوة على هذا ،إنّ النساء اللواتي شاركن في هذه البرامج حصلن على تأهيل مهنيّ تقليديّ،
حتّى عندما كانت برامج التأهيل التكنولوجيّة متوافرة .ونتيجة لذلك ،تتركّز النساء الفلسطينيّات في مهن
ذات طابع "أنثويّ" حيث ال مجال للتطوّر المهنيّ ،وال متطلّبات لمهارات خاصّة ،واألجور الممنوحة
متدنّية (سيداو .)25 :8005 ،يُستدَلّ من هذه المعطيات أنّ للسياسات اإلسرائيليّة المستشرقة المنتهجة
تجاه النساء الفلسطينيّات دَ ْورًا في تعزيز دونيّة المرأة الفلسطينيّة وعدم تقدّمها.
كذلك يضيف التقرير نفسه أنّ النقص في المناطق الصناعيّة في التجمّعات الفلسطينيّة -حيث ليس ثمّة
أكثر من  %2.8من المناطق الصناعيّة التي تدعمها وزارة العمل والصناعة والتجارة كائنة في مواقع
فلسطينيّة (سيداو  -)8005هذا النقص يساهم في شحّ أماكن العمل للمجتمع الفلسطينيّ عامّة ،وال سيّما
النساء الفلسطينيّات من بينه.
يعزّز التقرير ذاته ما جاء في كتاب األكاديميّات في سوق العمل ( ،)8000وهو للباحث ياسر عوّاد،
بشأن غياب مؤسّسة "خدمات التشغيل" وتأثيرها على بطالة النساء الفلسطينيّات عمومًا ،ال األكاديميّات
منهنّ فحسب .ويضيف التقرير أنّه من بين  120فرعًا يعمل  89فرعًا في تجمّعات فلسطينيّة (سيداو،
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 ،)8005ممّا يجعل مَناليّتَها محدودة لدى النساء من نفس التجمّعات ،وصعبة للغاية للنساء خارج هذه
البلدات ،وعلى ضوء سوء المواصالت العامّة كما وردَ سابقًا.
باإلضافة إلى هذه المعيقات المؤسّساتيّة ،تشير الدراسات إلى أنّ عنصريّة المجتمع اإلسرائيليّ
والمشغِلين اليهود تؤدّي دورًا ما في عدم انخراط النساء الفلسطينيّات في سوق العمل .فعلى سبيل المثال،
تشير نتائج بحث مركز "نئمان" ،المذكور سالفًا ،أنّه باإلضافة إلى شحّ فرص العمل -وهي التي تشكّل
سببًا رئيسيًا في عدم انخراط النساء الفلسطينيّات في سوق العمل ،-تشكّل عنصريّةُ المشغِلين اليهود سببًا
إضاف ًيا .ويضيف د .يوسف جبارين أنّ نتائج البحث أثبتت أنّ كثيرين من المشغّلين اليهود يمتنعون عن
تشغيل العرب ،وال سيّما النساء من بينهم (هآرتس.)2.0.8004 ،
وتؤكّد هذا االدّعاءَ مقالةٌ للباحثة أميمة دياب ( )8004حول تجربة النساء الفلسطينيّات العامالت في
حيفا ،فيها تدّعي أنّ اشتراط المشغِلين الخدمةَ العسكريّة ،ومعرفةَ اللغة الروسيّة للمتقدّمات إلى العمل،
إضاف ًة إلى العنصريّة والتمييز اللذين تواجههما النساءُ المحجّبات في توجّههنّ إلى العمل لدى مشغِل
إسرائيليّ ،كلّ هذه تنضاف إلى المسبّبات التي تعيق انخراط النساء الفلسطينيّات في سوق العمل
اإلسرائيليّ (دياب. )898 :8004 ،
تتعدّد أسباب تدنّي مدى انخراط النساء الفلسطينيّات في سوق العمل ،ويتحمّل المجتمع الفلسطينيّ جزءًا
من المسؤوليّة تجاهها ،لكن كما تبيّن من العرض أعاله ،تُشكّل عنصريّةُ الدولة وسياساتُ التهميش
والتمييز التي تنتهجها الدولة ،تجاه األقلّـيّة العربيّة بعامّةٍ ،العائقَ األساسيَ حيال تقدُم المكانة االقتصاديّة
واالجتماعيّة للمجتمع الفلسطينيّ بعامّة .كذلك تساهم هذه السياسات ،باستخدامها غطاء المبرّرات
الثقافويّة كإحدى اآلليّات ،في إعادة إنتاج وتعزيز دونيّة المرأة الفلسطينيّة معيقةً بهذا تقدُمَها االجتماعيّ.
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* همّت زعبي هي باحثة ومنسقة برنامج الدراسات النسويّة في مدى الكرمل ،وناشطة نسوية .صدر
لها كتاب بعنوان :النساء الفلسطينيّات في إسرائيل -بيبلبوغرافيا وصفيّة لألدبيّات األكاديميّة -8492
( .8000باإلشتراك مع نورا بياطرة -ريّان).

.
الـمـراجـع:
بليكوف ،ميخال ( )8002مؤشّر التشغيل .في :حيدر ،علي (محرّر) .مؤشّر المساواة بين المواطنين
العرب واليهود في إسرائيل .القدس :جمعيّة سيكوي -الجمعيّة لدعم المساواة المدنيّة.
جمعيّة الجليل ،وركاز ،ومدى الكرمل ( .)8005الفلسطينيّون في إسرائيل :المسح االتقصااد ّ
ّ
االجصماعيّ  – 9002النصائج األساسيّة .شفاعمرو :جمعيّة الجليل  -الجمعيّة القطريّة للبحو والخدمات
حـيّة.
الص ّ
جمعيّة الجليل ،ركاز ،األهالي -مركز التنمية الجماهيريّة ( .)8002الفلسطينيّون في إسرائيل :المسح
االتقصاادّّ االجصماعيّ  – 9002النصائج األساسيّة .شفاعمرو :جمعيّة الجليل -الجمعيّة العربيّة القطريّة
للبحو والخدمات الصحّـيّة.
حيدر ،علي ( .)8002تمثيل المواطنين العرب في سلك خدمة الدولة وفي الشركات الحكوميّة وفي
جهاز المحاكم .في :شالوم ديختر وأسعد غانم (محرّران) ،تقرير جمعيّة سيكوّ  .9009-9002القدس:
جمعيّة سيكوي -الجمعيّة لدعم المساواة المدنيّة.
الخالدي ،رجا ( .)8002ستّون عامًا على قرار تقسيم فلسطين :أيّ مستقبل القتصاد األقلّـيّة العربيّة في
إسرائيل؟ مجلّة الدراسات الفلسطينيّة.20-89 ،22 ،
شحادة ،إمطانس ( .)8000إعاتقة الصنمية :السياسات االتقصااديّة اإلسرائيليّة تجاه األتقلّـيّة القوميّة
العرب ّية .حيفا :مدى الكرمل –المركز العربيّ للدراسات االجتماعيّة التطبيقيّة.
عبدو ،نهلة ( .)8000المرأة والفقر في األراضي الفلسطينيّة المحصلـّة :مراجعة نقديّة لألدبيّات .رام
اهلل :مركز المرأة الفلسطينيّة لألبحا والتوثيق.
عوّاد ،ياسر ( .)8002األكاديميّات في سوق العمل .الناصرة :نساء ضدّ العنف.
كتّاب ،إيلين ( .)8002الوجه اآلخر لعمل المرأة :التكيّف واألزمة وبقاء العائلة .في ليزا تراكي
(محرّرة) الحياة تحت االحصالل في الضفّة والقطاع :الحراك االجصماعيّ والكفاح من أجل البقاء.
بيروت ،رام اهلل :مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة.
كيان -تنظيم نسويّ ( .)8002تقابليّة الصنقّل لدى النساء العربيّات في إسرائيل .حيفا :كيان .
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مجموعة العمل حول وضع النساء الفلسطينيّات المواطنات في إسرائيل ( .)8005تقرير بديل تمهيد ّ
ّ
لجلسة المنظّمات غير الحكوميّة حول تطبيق إسرائيل التّفاتقيّة األمم المصّحدة حول إزالة كافّة أشكال
الصمييز ضدّ النساء (سيداو).

المراجع بالعبرية :
أريان ،آشر ،فيليبوف ،ميخائيل ،وكنفلمان ،آنا ( .)8004مؤشر الديموتقراطية اإلسرائيليّة .9002
القدس :المعهد اإلسرائيلي للديموقراطيّة.
إطكن ،ألون ( .)8009مكان اإلتقامة ومسصوى الصعليم في اسرائيل  ،9002معدل األجور ،بحسب
البلدة ،الجنس ،ونسبة مصلقي الحد األدنى لألجور ،بحسب البلدة .مركز أدفا – معلومات حول المساواة
والعدل االجتماعي في إسرائيل( .بالعبرية)
بولس ،صونيا ( .)8000إنخراط النساء العربيات في سوق العمل اإلسرائيليّ – معيقات وحلول
مقصرحة .موقع انترنت جمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل( .بالعبرية)
http://www.acri.org.il/Story.aspx?id=1304#ref25
حزان ،ريم ( .)8002نساء عربيات والعمل .موقع انترنت نساء ضد العنف.
http://www.wavo.org/?LanguageId=3&System=Item&MenuId=30&PMenuId
=30&CategoryId=13&ItemId=38
دائرة اإلحصاء المركزيّة .إستطالع األجور .8002
دائرة اإلحصاء المركزيّة .إستطالع القوى العاملة  ،8002الئحة .0.8
دياب ،أميمة ( .)8002عمالة نساء عربيات -فلسطينيات .بوركسوم وإخريات (محررات) عامالت في
سوق عمل غير ثابت .حيفا :مركز مهوت( .بالعبرية)
مناع ،عادل ( .)8002كصاب المجصمع العربي  :9سكان ،مجصمع ،إتقصااد .القدس :معهد فان لير.
(بالعبرية)
 ،The Markerصحيفة هآرتس.2.0.8004 ،
اإلنجليزيّة:
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