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النسوية
مشروع الدراسات
ّ
من نحن؟ نحن مجموعة من الباحثات الفلسطين ّيات ،أخ��ذن على عاتقهن بناء
وتطوير مشروع بحثي نسوي يتناول قضايا اجلنوسة ومكانة امل��رأة الفلسطين ّية
من زواياها وجوانبها املختلفة .من هنا ،يضع املشروع نصب عينيه تشجيع ودعم
الباحثات والباحثني إلجراء األبحاث التي تتناول واقع املرأة وعالقات اجلنوسة في
املجتمع الفلسطيني داخل دولة إسرائيل ،وذلك من منظور فلسطيني ذاتي ،وما بعد
استعماري ،ونقدي .من ناح ّية ،سيقوم هذا منظور ضمن ما سيقوم به بالكشف عن
آليات القمع والدور الذي تلعبه الدولة – كدولة صهيون ّية استعمار ّية في تأبيد
وترسيخ واقع املرأة املتدنّي .ومن ناح ّية أخرى ،سيقوم هذا املنظور بالكشف عن آليات
ومؤسساته وعن التحالفات التي تتم
االضطهاد والدور الذي يلعبه النظام البطركي
ّ
بينهما في ترسيخ قمع املرأة ومكانتها املتدنّـ ّية.
إضافة إلى ذلك ،يهدف املشروع إلى إماطة اللثام عن احتياجات النساء وعن حقوقهن
مقاومة ميكن أن تتحدّ ى اخلطاب والسياسات املهيمنة ،سواء
وما مت ّلكن من مقدرات ِ
كان هذا على صعيد الدولة ،واملجتمع أم على الصعيد الدولي العام.
يأمل مشروع الدراسات النسو ّية في مدى الكرمل بتكوين وبلورة مجموعة من الباحثات
واألكادمي ّيات يكون مبقدورهن إجراء األبحاث ،إضافة إلى تدريب وتدريس األفراد
املهتمة باملوضوع والتعاطي في قضايا جنوس ّية حيو ّية ومركز ّية جتري
والطواقم
ّ
على أرض الواقع وعلى أرض العمل والنشاط امليداني.
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ّ
أقيمت وحدة الدراسات النسو ّية ،في مركز مدى الكرمل ،ضمن مساعيه لتشجيع البحث
ّ
الفلسطيني في إسرائيل ،وبخاصة في ما يتع ّلق بقضايا
والنظري حول املجتمع
التطبيقي
ّ
ّ
ّ
فلسطيني
نسوي
أبحاث
مركز
وجود
بضرورة
االقتناع
على
البداية
نقطة
ارتكزت
النساء.
ّ
ّ
مستقل ،يعمل على إنتاج معرفة حول أوضاع النساء الفلسطين ّيات ،وميأل ً
فراغا معرف ًّيا كانت
بدايته مع النكبة وقيام دولة إسرائيل عام .1948
الفلسطيني ،حيث ُفجع مجتمع بكامله،
كان عام  1948نقطة مفصل ّية في حياة الشعب
ّ
ثمة محاولة محو لذاكرة متراكمة لشعب ،ولم يعد اعتبار الوجود املتواصل
وكانت ّ
واالجتماعي للفلسطين ّيني داخل
السياسي
الفلسطيني واق ًعا مس َّل ًما به ،إذ تغ ّير الوضع
للمجتمع
ّ
ّ
ّ
والسياسي
اجلغرافي
«حدود الهدنة» ،إذ حت ّولوا قس ًرا إلى مواطنني في دولة إسرائيل بعد عزلهم
ّ
ّ
الفلسطيني وسائر الشعوب العرب ّية.
والثقافي عن بقية أجزاء الشعب
ّ
ّ
في هذه املرحلة ،لن نقوم بالتو ّقف عند جميع إسقاطات النكبة وآثارها وقيام دولة إسرائيل
على أثرها ،بل نو ّد اإلشارة إلى ّأن أحد اإلسقاطات املتع ّلقة تع ّلـ ًقا مباش ًرا بهذا اإلصدار تمَ َّث َل في
مؤسسات وأُطر أكادمي ّية فلسطين ّية مستق ّلة،
محاولة القضاء على احلياة الثقاف ّية ،ومنع تط ّور ّ
حقيقة مؤدّاها
الفلسطيني بأعني فلسطين ّية ،وهو ما أدّى ،في ما أدّى ،إلى
تقوم ببحث املجتمع
ٍ
ّ
بخاصة،
ّأن معظم الكتابات التي صدرت عن االفلسطين ّيني في دولة إسرائيل ،بعا ّمة ،والنساء
ّ
املؤسسات اإلسرائيل ّية -األكادمي ّية منها وغير
خضعت غال ًبا ،في األساس ،ملعايير وتعريفات ّ
األكادمي ّية.
تبغي وحدة الدراسات النسو ّية إنتاج املعرفة املضادّة للمعرفة املهيمنة ،واستثمارها لطرح
ّ
نقدي مرتكز على ميزات مجتمعنا التاريخ ّية االجتماع ّية االقتصاد ّية واجليو-سياس ّية،
فكر
اخلاصة ،ويحاول مقارعة طروحات البحوث النابعة من الفكر
وينسجم مع جتاربنا النسو ّية
ّ
ّ
واحملتل املهيمن ،مبا في ذلك األكادمي ّية اإلسرائيل ّية والغرب ّية املستشرقة في ما
املستعمِ ر
يتع ّلق بقضايا الفلسطين ّيني الذين مت ّكنوا -رغم الصعوبات -من البقاء في بالدهم في حدود
 1948بعد النكبة ،وال س ّيما تلك املتع ّلقة بقضايا اجلنوسة ومكانة املرأة الفلسطين ّية من زواياها
وجوانبها املختلفة.
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يتم ّيز املشروع بتشجيعه ودعمه للباحثات والباحثني على إجراء أبحاث تتناول واقع املرأة
فلسطيني
الفلسطيني داخل دولة إسرائيل ،وذلك من منظور
وعالقات اجلنوسة في املجتمع
ّ
ّ
ُ
ّ
ذاتي ينطلق من أطر حتليل ّية نقد ّية ،كاألطر ما بعد االستعمار ّية والتفكيك ّية وأخرى
نسوي ّ
ّ
َ
ّ
أساسا لها ،الكشف عن آل ّيات القمع
بديلة .كذلك تتوخى الدراسات ،التي تتخذ هذا املنظور ً
والدور الذي تقوم به الدولة -كدولة صهيون ّية استعمار ّية -في استغالل واقع املرأة املتدنّي
َ
الكشف عن آل ّيات االضطهاد والدور الذي يقوم
وترسيخه .إضافة إلى ذلك ،سيحاول املشروع
ومؤسساته ،وعن التحالفات التي جتري بينهما -بني الدولة والنظام
البطركي
به النظام
ّ
ّ
البطركي -في ترسيخ قمع املرأة ومكانتها املتدنّية.
ّ
ّإن توفير وجتميع مختلف املعلومات حول النساء الفلسطين ّيات مواطنات دولة إسرائيل ُيعتبران
أهم َمرامي املشروع ،وهي محاول ٌة منّا املساهم َة في كشف واقعنا كنساء نواجه أنواعً ا
من ّ
متعدّ دة من االضطهاد والقمع والتمييز ،بغية تطوير هذه املعرفة وتوظيفها واستثمارها في
اجلنوسي ولوضع حدّ لالضطهاد
االجتماعي ،ومساهمة منّا في فهم الواقع
عمل ّية التغيير
ّ
ّ
والقمع الواقعني على املرأة على أشكالهما املختلفة ،وحتقيق املساواة بينها وبني الرجل .ومن
هنا ،بادرت القائمات والقائمون على املشروع باقتراح مشروع البيبليوغرافيا الوصف ّية لألدب ّيات
والكتابات األكادمي ّية والبحث ّية حول النساء الفلسطين ّيات مواطنات دولة إسرائيل.
يرمي مشروع البيبليوغرافيا إلى جمع األدب ّيات األكادمي ّية التي كتبت عنّا ومنّا ومسحها،
واضحا وكام ًال ،قدر املستطاع ،ألشكال املعرفة
كي نضع بني أيدي املعن ّيات واملعن ّيني مصد ًرا
ً
املختلفة التي جرى إنتاجها في األطر األكادمي ّية املختلفة ،ح ّتى اليوم ،ومبا يتيح الفرصة
للمعن ّيات/ين بتطوير وتوظيف هذه املعرفة وتسهيل عمل ّية اختيار املواضيع التي لم ُيتط َّرق
وحسن
إليها بحث ًّيا ،وذلك إميانًا من القائمات على املشروع ّ
بأن الوعي ألشكال املعرفة القائمة ُ
ّ
املقاوم جلميع صور القمع الواقع
النسوي
استخدامها وتطويرها هما األساس للفكر
الفلسطيني ِ
ّ
ّ
ّ
وسياسي.
واقتصادي،
واجتماعي،
ذكوري،
على املرأة الفلسطين ّية في إسرائيل من قمع
ّ
ّ
يأتي هذا املسح لألدب ّيات خدم ًة للتساؤالت حول ماه ّية املعرفة التي أُنتجت ح ّتى حلظة
مما ُيلقي الضوء على الرؤى النسو ّية وغير النسو ّية على
إصدار هذا املسح وهُ و ّية منتجيهاّ ،
اختالفها وأنواعها للحياة االجتماع ّية والسياس ّية للمرأة الفلسطين ّية في إسرائيل .لقد حاولنا،
َ
التوجهات البحث ّية للباحثات والباحثني الذين /اللواتي كتبوا/
احلفاظ على
في هذا اإلصدار،
ّ
البحثي التي
كتنب عنّا ،ابتغا َء نقل صورة واقع ّية ،قدر املستطاع ،عن أنواع املعرفة واملنتوج
ّ
واملقاومة للكتابات
أنتجتها األكادمي ّية اإلسرائيل ّية والغرب ّية ،وفي املقابل ،احملاوالت اجلديدة
ِ
مؤسسات
األكادمي ّية الناجتة عن األكادمي ّيات واألكادمي ّيني الفلسطين ّيني ،وكذلك عن ّ
توجهات
مجتمعنا األهل ّية ،لطرح بعض اإلضاءات وإتاحة املجال لباحثاتنا وباحثينا اختيار ّ
الفلسطيني بأعني فلسطين ّية.
مقاومة لدراسة مجتمعنا
معرف ّية مختلفةِ /
ّ
||
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مما جتدر اإلشارة إليه ّأن مشروع جتميع البيبلوغرافيا واجه عدّ ة حتدّ يات وصعوبات ،منها:
ّ
ّ
ألن الكثير منها
عدم التمكن من الوصول إلى جميع اإلصدارات؛ الصعوبة في تبويب املواضيع ّ
تتداخل؛ الصعوبة في تلخيص دراسات تناولت مستويات حتليل ّية مختلفة؛ وغيرهاَ .ب ْي َد أنّنا
ّ
نرى هذا املنتوج خطوة أولى ،على أمل حتسني املنتوج مع ّ
وكل
كل خطوة جديدة نأخذها،
مشروع نقوم به.
َ
التسهيل على الباحثات والباحثني التعامل مع
لقد حاولنا ،ع ْب َر التبويب في هذا اإلص��دار،
املهمة لم تكن يسيرة -كما أشرنا في ما
األدب ّيات األكادمي ّية بحسب املواضيع ،إ ّال ّأن هذه ّ
سبق-؛ فنحن نعي ّأن الكتابات التي تبحث ظواهر العنف ضدّ النساء -على سبيل املثال ال احلصر-
ال تتط ّرق إلى املكانة االجتماع ّية للنساء الفلسطين ّيات فحسب ،بل قد تقوم بالكشف عن دور
أجهزة السلطة والدولة في هذه الظاهرة .كذلك األمر في ما يتع ّلق باملكانة االقتصاد ّية للنساء،
وأمناط العمل ،فقد تكشف هذه األبحاث سياسات الدولة ودورها في إعاقة التنمية لدى املجتمع
ثمة حاجة إلى توضيح ّأن غالب ّية املواضيع
الفلسطيني بعا ّمة ،والنساء
ّ
بخاصة .فهنا نرى أنّه ّ
ّ
واألبواب املُ ْد َرجة في هذا اإلصدار جاءت للتسهيل على القارئ/ة ،ال للتقييد.
نوجهها إلى ّ
كل من ساهم في هذا اإلصدار ،نسته ّلها بشكر د.
ختا ًما ،ال بدّ من كلمة شكر ّ
نادرة شلهوب-كيفوركيان (مديرة برنامج الدراسات النسو ّية في «مدى الكرمل») التي لوال
الشخصي ملُعِ دّ ات هذا اإلصدار ،ملا كان هذا اإلصدار
مرافقتها وإرشاداتها األكادمي ّية ودعمها
ّ
ليكتسب ح ّلته النهائ ّية هذه .كما نو ّد تقدمي شكرنا إلى جميع أعضاء اللجنة التوجيه ّية
وملساعدتهن لنا في تغطية أكبر مجموعة
ملالحظاتهن الق ّيمة،
لبرنامج الدراسات النسو ّية
ّ
ّ
ونخص بالذكر الزميالت عرين ه ّواري وجنان
ممكنة من الكتابات األكادمي ّية ذات الصلة،
ّ
ّ
اإلداري ،الزميلة إيناس عودة-
عبده .وأخي ًرا ،نتقدّ م بشكرنا اجلزيل إلى طاقم «مدى الكرمل»
ّ
احلاجّ  ،املديرة املساعِ دة ،والزميلة ألني مرشي ،على مساندتهما ومرافقتهما لنا في كل األمور
املتع ّلقة بإنتاج هذا اإلصدار.
جاهدات على تغطية ّ
كل الكتابات األكادمي ّية التي تتع ّلق بالنساء الفلسطين ّيات
لقد عملنا
ٍ
مواطنات دولة إسرائيل ،النسو ّية منها وغير النسو ّية؛ ورغم هذا ،من احملتمل أن نكون قد
أغفلنا بعضها سه ًوا ،فعذ ًرا سل ًفا ،ونرجو من القارئات العزيزات والق ّراء األع ّزاء تق ّبل اعتذارنا
ولفت نظرنا إلى اإلسهامات األكادمي ّية ذات الصلة والتي لم تظهر في هذا اإلصدار ،وإرسال
املالحظات واالقتراحات ّ
اإللكتروني.Mada@mada-research.org :
خط ًّيا على البريد
ّ
همت زعبي ونورا بياطرة-ر ّيان
ّ
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منهجية املسح
ّ
يرمي هذا املسح إلى تغطية ومسح األدب ّيات التي صدرت في السنوات الـ  59األخيرة،
شام ًال األدب ّيات الصادرة باللغات العرب ّية واإلجنليز ّية والعبر ّية ،املنشورة في البالد
ّ
كل ما ّ
متكنّا من احلصول عليه من إصدارات
واخلارج .من هنا ميسح هذا البحث
املؤسسات األهل ّية
وأدب ّيات أكادمي ّية ،من كتب أو أبحاث أو مقاالت ،وإص��دارات ّ
 NGO'sفي ّ
كل ما يتع ّلق بالنساء الفلسطين ّيات في إسرائيل بد ًءا من العام .1948
لقد ُح ِ ّدد العام - 1948عام النكبة -نقط َة بدء هذا املسح ،لكون هذا العام عالمة فارقة
بخاصة ،إذ
الفلسطيني بعا ّمة ،والفلسطين ّيني في دولة إسرائيل
في حياة الشعب
ّ
ّ
ّ
يتعذر تفسير التاريخ ،والهو ّية ،وفي الكثير من احلاالت القضايا االجتماع ّية احليات ّية
للفلسطين ّيات/ين ،دون اإلشارة إلى النكبة -كما أشرنا في املقدّ مة.
قمنا بداية بالبحث عن األدب ّيات التي تتط ّرق إلى النساء الفلسطين ّيات .وقد عملت
همت
ُمعِ دّ ات هذا اإلصدار على جتميع وتلخيص مجموعة من الكتابات ،إذ قامت ّ
زعبي بجمع وتلخيص األدب ّيات الصادرة باللغتني العرب ّية والعبر ّية ،بينما قامت نورا
بياطرة-ر ّيان بجمع ومسح األدب ّيات الصادرة باللغة اإلجنليز ّية وتلك الصادرة عن
تتضمن عناوينُها
بالكم الهائل من اإلصدارات التي
اجلمع ّيات األهل ّية .بداية فوجئنا
ّ
ّ
أو مقدّ ماتُها التعبي َر «النساء الفلسطين ّيات» .وما إن قمنا بالقراءة األ ّول ّية لهذه األدب ّيات،
ّهن
ح ّتى اكتشفنا أنّها -مبعظمها -ال تع ّرف النسا َء الفلسطين ّيات في إسرائيل على أن ّ
ّهن فلسطين ّيات من
نساء فلسطين ّيات ،بل حتدّ د تعريف «نساء فلسطين ّيات» على أن ّ
َ
وتاريخ
مهمش ًة بذلك هُ و ّي َة
األراضي احملت ّلة عام  ،1967أو فلسطين ّيات من الشتاتّ ِ ،
وجترب َة الفلسطين ّيةِ التي عانت آثار النكبة ،وبقيت أق ّلـ ّي ًة في وطنهاّ .إن هذا التهميش
َ
التساؤل حول تأثير جتزئة القض ّية الفلسطين ّية على الهُو ّية الفلسطين ّية وعلى
يثير
َ
كيف ّية دراسة وتأطير املرأة الفلسطين ّية .كذلك يناقش ويتحدّ ى قدرة التعريفات
ّ
ويؤكد دَو َرن��ا كباحثات في
والكلمات على خلق واقع جديد وهُ و ّيات جديدة،
مجتمع عانى ويعاني االحتالل واالستعمار ،ال احتالل واستعمار األرض فحسب ،إنمّ ا
املعرفي في تشكيل وإعادة تشكيل هُ و ّيتنا النسو ّية
كذلك احتالل واستعمار املنتوج
ّ
والعاملي ثان ًيا.
الفلسطيني أ ّو ًال،
داخل الفضاء
ّ
ّ
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املصطلحات واختيار التعريفات
توجهات بعض الباحثني/ات التي تنبع من منطلقات
واجهنا بعض اإلشكال ّيات في ّ
استشراق ّية .وينعكس هذا في املصطلحات املستخدمة في تعريفنا ،كفلسطين ّيات
التوجهات البحث ّية ،نشير في ما يلي إلى بعضها وإلى الطرق التي اتّبعناها للتعامل
وفي
ّ
معها.
تُعت َبر اللغة نظا ًما ترميز ًّيا للتواصل والتعبير عن األفكار ،وللوصف واإلشارة .يشير
إدوارد سعيد ،في مقدّ مة كتابه «االستشراق» ،أنّه في ّأي مثال من اللغة املكتوبة ليس
يسمى احلضور املُ ْو َصل ،بل إعادة حضور ،أو إعادة تقدمي /متثيل .فاختيار
ثمة ما َّ
ّ
كـ
َنا
ف
تعري
العرب،
والباحثات
الباحثني
وبعض
اليهود،
الباحثني/ات
من
الكثيرين
َ
«عرب إسرائيل ّيني» أو «العرب في إسرائيل» له دالالت سياس ّية ،وليس األمر اختيا ًرا
عفو ًّيا اعتباط ًّيا؛ فللتمثيالت أغراض ،وهي ذات فاعل ّية -في معظم األحيان -وحت ّقق
همة أو أكثر ،كما يخبرنا إدوارد سعيد .ومن وجهة نظرنا ،مي ّثل استعمال هذه
َم ّ
املؤس ُ
سة األكادمي ّية -في هذه
املصطلحات إحدى اآلل ّيات التي تعمل ،بواسطتهاّ ،
احلالة -على تشويه هُ و ّيتنا وتاريخنا.
ّ
الفئوي ،إذ قامت مجموعة من الباحثني بتحديد
كذلك األمر في ما يتع ّلق بالتعامل
املؤسسة
هُ و ّيتنا بنا ًء على انتماءاتنا الدين ّية ،ممارسني سياسة «ف ّر ْق ت َُسدْ » التي ت ّتبعها ّ
اإلسرائيل ّية.
توجه الباحثني/ات
ومع هذا ،وكما ذكرنا آن ًفا ،حاولنا قدر املستطاع
تلخيص ونقل ُّ
َ
األكادميي دون تفسيره ،وذلك لكون الكتاب الذي بني أيديكم كتا ًبا وصف ًّيا ال
ّ
حتليل ًّيا .وعلى الرغم من ذلك ،قمنا بتوحيد بعض التعريفات واملصطلحات ،وهو ما
استدعى تبديل بعض العبارات واملفردات املستخدَ مة في الكتابات األصل ّية.
كما أشرنا ساب ًقا ،الكثير من كتابات الباحثني/ات اليهود ،وبعض الباحثات/ين
العرب ،أشارت إلى املواطنني الفلسطين ّيني في إسرائيل من خالل تعابير على غرار
«عرب إسرائيل ّيني» أو «عرب دولة إسرائيل» ،أ ّما نحن فاخترنا (لكوننا ننتمي إلى
الفلسطيني ،ولكوننا في الواقع -وإن رسم ّيا -نحمل الهُو ّية
األ ّمة العرب ّية وإلى الشعب
ّ
اإلسرائيل ّية) أن نع ّرف أنفسنا كعرب ّيات فلسطين ّيات ِ
مواطنات في إسرائيل ،وآثرنا
أحيانًا اإلشار َة إلى هذا التغيير في الهوامش .أ ّما في ما يتع ّلق باألبحاث واألدب ّيات التي
أشارت إلينا ،من باب التفرقة ،كفئات مسلمة ومسيح ّية ودرز ّية ،وعلى الرغم من
وعينا خطور َة مثل هذه االستعماالت والفرض ّيات األيديولوج ّية القائمة خلفها ،فقد
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ً
حفاظا منّا على وضع املعلومات كما
آثرنا االحتفاظ بها وذكرها في التلخيصات،
وردت في األصل ،ولكنّنا قمنا بحذف كلمة «فئة».
كما ذكرنا سال ًفا ،قمنا بتقسيم األدب ّيات التي شملها املسح إلى عدّ ة مواضيع ،وذلك
املهتمني بدراسة أحوال
مؤسسات التعليم العالي
ّ
لتسهيل عمل الباحثات\ين وطلبة ّ
وقضايا النساء الفلسطين ّيات في إسرائيل أينما ُوجدوا .ورغم ّأن هذا املسح هو مسح
إصدار
وتلخيصي لألدب ّيات القائمة في هذا املجال ،نأمل أن نتابع العمل على
وصفي
ٍ
ّ
ّ
أهم ّية
أشمل وأوسع نطرح َعبره وجه ًة حتليل ّية ونقد ّية لهذه األدب ّيات ،لمِ ا في ذلك من ّ
بالغة من حيث رصد النقص في األبحاث التي أصدرت ،واحلاجة إلى كتابات في
ُبحث ح ّتى اآلن.
قضايا لم ت َ
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سن ّية أبو رقبة
اإلسرائيلية
العربية في سوق العمل
مكانة املرأة
ّ
ّ
تتناول املقالة مكانة املرأة العرب ّية في سوق العمل اإلسرائيل ّية ،والتح ّوالت التي ُفرضت على
الفلسطيني في أعقاب قيام دولة إسرائيل ،وبالتالي التغييرات التي طرأت على
العربي
املجتمع
ّ
ّ
مكانة املرأة العرب ّية الفلسطين ّية.
تدّ عي الباحثة ّأن تشريع بعض القوانني إثر قيام دولة إسرائيل أدّى إلى فرض املساواة القانون ّية
اإللزامي» الذي أدّى إلى
«قانون التعليم
أهم هذه القوانني
ُ
الرسم ّية بني الرجل واملرأة .من بني ّ
ّ
مهما هو خروج الشباب للعمل
انتشار التعليم بني الفتيات .العامل
اإلضافي التي تراه الباحثة ًّ
ّ
خارج قراهم الذي أدّى إلى زيادة االحتكاك بـ«القيم الغرب ّية» ،وفق ما تقول الباحثة ،وفتح
مجاالت وفرص جديدة أمام املرأة العرب ّية (مثل خروجها للعمل) .وهنا تضيفّ ،أن األوضاع
السياسي الذي حصل في السنوات  -1967-1965أدّت
االقتصاد ّية املتدنّية -بفعل الركود
ّ
اخلروج
إلى حصول ضغوط اقتصاد ّية َفرضت على العديد من النساء العرب ّيات الفلسطين ّيات
َ
ّ
الثانوي غير املؤهَّ ل .فعمل املرأة العرب ّية الفلسطين ّية ينحصر -في
واملشاركة في سوق العمل
األغلب -في اشتراكها في فئتني أساس ّيتني في سوق العمل :الصناعة واخلدمات ،أو التدريس
واخلدمة االجتماع ّية .وتضيف الباحثة ّأن املشكلة األساس ّية أمام تشغيل النساء العرب ّيات
وبخاصة لدى األكادمي ّيات.
الفلسطين ّيات تكمن في النقص في أماكن العمل املناسبة،
ّ
الفلسطيني في إسرائيل مي ّر في مرحلة انتقال ّية من
العربي
وتقول الباحثة ّإن املجتمع
ّ
ّ
ّ
العربي يعيش مرحلة انتقال ّية بطيئة ،لكن
تقليدي إلى مجتمع حديث« :فاملجتمع
مجتمع
ّ
ّ
ّ
قو ّية ومستم ّرة ،من مجتمع تقليدي إلى مجتمع متحضر ،حيث جتتمع فيه مق ّومات ومم ّيزات
تقليد ّية ما زال يحافظ عليها ،ومق ّومات حضار ّية اكتسبها ويكتسبها» .وفي هذه املرحلة،
تعاني املرأة العرب ّية من صعوبات عدّ ة في مسيرة التح ّرر وحتقيق املساواة ،منها فرض مها ّم
مضاعفة ،األولى في املعمل املأجور والثانية في البيت ،عدم مساواتها بالرجل من داخل مجتمعها
َ
االجتماعي
ثمة ضرورة إلحداث تغيير في املجال
وعدم مساواتها مع املرأة اليهود ّية .وعليهّ ،
ّ
ّ
ومؤسساتها.
االقتصادي ،وفي السياسة العا ّمة للحكومة
ّ
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نبيل ّ
خطاب
اإلثني ومشاركة اإلناث في سوق العمل
االنتماء
ّ
Nabil Khattab
Ethnicity and Female Labor Market Participation: A New Look
at the Palestinian Enclave in Israel

الكمـ ّية ،حيث يقوم الباحث بتحليل انخراط النساء
يندرج هذا املقال في قائمة األبحاث ّ
اإلسرائيلي،
الفلسطين ّيات في إسرائيل واملنتميات إلى شرائح طائف ّية مختلفة في سوق العمل
ّ
اني الشامل في إسرائيل للعام
وف ًقا ملعطيات ّ
كمـ ّية وإحصائ ّية تستند إلى بيانات املسح الس ّك ّ
انتماءاتهن الدين ّية :مسلمات؛ ومسيح ّيات؛ ودرز ّيات.
يقسم الباحث النساء بنا ًء على
ّ
ّ .1995
ّ
يتركز املقال حول التباينات االقتصاد ّية وأمناط العمل املختلفة السائدة بني النساء الفلسطين ّيات
املنتميات إلى ديانات مختلفة رغم التشابه في الظروف االجتماع ّية والتاريخ ّية والسياس ّية.
يستند الباحث إلى أمنوذجني نظر ّيـني يستخدمهما علماء االجتماع لتحليل أمناط مشاركة
النساء من األق ّلـ ّيات في أسواق العمل في الغرب ،على الرغم من وعيه ملشاكل هذين األمنوذجني
ومحدود ّياتهما في التحليلُ .يطلق على األمنوذج األ ّول اسم «أمنوذج الفصل» ()Enclave Model
ويعني أسواق عمل منفصلة بني األغلب ّية واألقلـّـ ّية؛ ويحاول الباحث ،في هذا املقال ،فحص
تأثير الفصل على أمناط العمل لدى النساء الفلسطين ّيات في إسرائيل .أ ّما األمنوذج الثاني،
الثقافي ()Cultural Model؛ وهو الذي ّ
يركز على تأثير التقاليد
فيطلق عليه اسم األمنوذج
ّ
الثقاف ّية االجتماع ّية على تقسيم األدوار االجتماع ّية بني النوعني االجتماع ّيني ،وعلى العالقة
اتهن
بينهما ،وعلى اجلنسان ّية ،وعلى مكانة املرأة واحلدود االجتماع ّية املفروضة على سلوك ّي ّ
االجتماع ّية واالقتصاد ّية.
اني الشامل في إسرائيل للعام  ،1995ويتط ّرق إلى النساء
يستقي الباحث املعلومات من املسح الس ّك ّ
بينهن  34،131من املسلماتَ ،و
املنتميات للفئة العمر ّية  .64-20مجموع النساء 43،914؛ من
ّ
ّ
 6,480من املسيح ّياتَ ،و  3,303من الدرز ّيات .املتغ ّيرات غير املتعلقة كانت :درجة التد ّين؛
الدراسة؛ احلالة االجتماع ّية؛ عدد األوالد؛ ومكان اإلقامة.
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اإلسرائيلي لدى النساء الفلسطين ّيات
تشير املعطيات إلى ّأن أمناط املشاركة في سوق العمل
ّ
ّ
الثانوي
(وبخاصة التعليم
والديني؛ مستوى التعليم
اإلثني
تتأ ّثر بعوامل ع��دّ ة :االنتماء
ّ
ّ
ّ
والتعليم العالي)؛ احلالة االجتماع ّية؛ اجليل .من خالل ذلك ،يستنتج الباحث ّأن مشاركة
النساء الفلسطين ّيات املسيح ّيات أعلى من األخريات ،وذلك بسبب إمكان ّيات الدراسة األكثر
لوجودهن -في الغالب -في
لديهن ،ونسبة الوالدة املنخفضة مقارنة باألخريات ،وكذلك
تواف ًرا
ّ
ّ
مما في منطقة املث ّلث والنقب) .مع
منطقة اجلليل (منطقة تتوافر فيها إمكانيات العمل أكثر ّ
ورن بنساء
هذا ،يشير الباحث أنّه من األرجح ّأن هؤالء النساء قد يواجهن العوائق والتمييز إذا ُق َّ
األغلب ّية في أسواق العمل اليهود ّية .كذلك تشير املعطيات إلى أفضل ّية لدى النساء الدرز ّيات
ويفسر هذا بسببني :األ ّول إنشاء معامل ،لرجال أعمال يهود ،على مقربة من
على املسلمات،
ّ
ّ
تستغل األيدي العامل الرخيصة؛ الثاني مساعدات الدولة لرجال أعمال دروز
البلدات الدرز ّية،
في بناء مصانع في بلداتهم .كما يشير الباحث إلى الصعوبة التي تواجهها النساء عا ّمة في
بينهن وبني الرجال.
احلصول على فرص عمل ،وذلك بسبب زيادة التنافس
ّ
ثمة
ُقصارى القول ّأن الباحث يرى أنّه على الرغم من االختالف بني املجموعات املبحوثة ،فليست ّ
إشارة قاطعة إلى ّأن هذه االختالفات تنبع من اختالفات في اخللف ّية االجتماع ّية للمجموعة.
بينما تنبع االختالفات -على األرجح -من مزيج من الفصل في سوق العمل والتأثيرات السلب ّية
للعيش في مناطق تفتقر إلى فرص العمل وسيطرة الدولة على فرص العمل واالقتصاد.
وعليه ،يستخلص الباحث أنّه سيستم ّر جهاز التربية والتعليم في إنتاج املزيد من ر ّبات البيوت
العربي وعدم تطويره.
املث ّقفات ،إن استم ّرت الدولة في إقصاء السوق
ّ

||14

االقتصاد وسوق العمل

أمني فارس
العربية في سوق العمل
مكانة املرأة
ّ
אמין פארס
מעמדה של האישה הערבייה בשוק העבודה

يتناول هذا البحث موضوع تشغيل النساء العرب ّيات ،بوصفه قض ّية اقتصاد ّية من الدرجة
منهن.
األولى ،ال مج ّرد قضية نسو ّية تشغل النساء والنسو ّيات ّ
العربي ،ويشير إلى ّأن السبب
في املقدّ مة العا ّمة ،يستعرض الباحث أسباب ضعف اقتصاد املجتمع
ّ
ّ
املركزي ينبع من َم ْوضعة القرى واملدن العرب ّية في الضواحي و ُبعدها عن مركز النشاطات
االقتصاد ّية والسياس ّية .وي ّتسم هذا الوضع بنسبة بطالة أعلى من معدّ ل البطالة العامّ ،وتعزيز
املهني في سوق العمل .يؤ ّثر هذا الوضع على
الوظائف وا ِمل َهن التي تندرج في أسفل الس ّلم
ّ
العربي ،وال س ّيما النساءُ .ي َعدّ شحُّ مصادر العمل في القرى واملدن العرب ّية،
جميع شرائح املجتمع
ّ
سكناهن ،من العوامل املركز ّية التي تؤ ّثر سل ًبا على مكانة
وصعوب ُة عمل النساء خارج أماكن
ّ
املرأة االقتصاد ّية واالجتماع ّية.
يرمي البحث إلى فحص مدى انخراط النساء العرب ّيات في سوق العمل ،واقتراح حلول عمل ّية
عملهن الكامنة احملت َملة .و َي ْخلص إلى
أوضاعهن َع ْب َر استغالل أوسع وأكثر جناعة لقدرة
لتحسني
ّ
ّ
العربي االقتصاد ّية.
يحسن أوضاع املجتمع
ّأن توسيع دائرة تشغيل النساء من شأنه حت ًما أن ّ
ّ
لبلوغ عرض اقتراح حلول عمل ّية ،يقوم الباحث ،في القسم األ ّول من البحث ،بالكشف عن
واف وشامل النخراط النساء العرب ّيات
مصادر املشكلة،
فيخصص اجلزء األ ّول من البحث لشرح ٍ
ّ
ميداني وبيانات مستقاة من دائرة اإلحصاء املركز ّية في
في سوق العمل ،يستند إلى استطالع
ّ
ً
وفحصا لفرض ّيات متع ّلقة بالعوامل التي تؤ ّثر على
ا
عرض
إسرائيل .أ ّما القسم الثاني ،فيشمل
ً
عملهن احملتملة وسِ ماتها .كذلك
عرض فرص العمل املتاحة للنساء العرب ّيات ،ويفحص قدرة
ّ
يقوم البحث بالتركيز على النساء العاطالت عن العمل ،ويحاول الوقوف على أسباب عدم
كن على استعداد للخروج للعمل.
خروجهن للعمل ،وعلى نسبة النساء غير العامالت اللواتي ّ
ّ
أ ّما القسم الثالث ،فيعرض نتائج البحث والوسائل التي يجب اتّباعها في سبيل حتسني أوضاع
تشغيل النساء.
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شريحة البحث
مفصلة ُجمعت من ع ّينة مك َّونة من  400امرأة
يعتمد البحث ،في األساس ،على معطيات ّ
جتاوزت ّ
وجتمعات عرب ّية في اجلليل
معظمهن من قرى
سن اخلامسة عشرة،
كل
ّ
منهن ّ
ّ
ّ
جتم ًعا عرب ًّيا في اجلليل واملث ّلث .مت ّثل النساء الالتي جرت
واملث ّلث .أُجريَ االستطالع في ّ 60
مقابلتهن نحو  90%من مجموع النساء العرب ّيات في البالد ،إذ ال يتط ّرق البحث ،على نحو
ّ
تفصيلي ،إلى نساء املدن املختلطة والنقب.
ّ
باإلضافة إلى معطيات االستطالع ،يجري استخدام بيانات مستقاة من دائرة اإلحصاء املركز ّية
اإلسرائيلية (بيانات سنو ّية واستطالعات حول القوى العاملة) تش ّكل مصد َر معلومات عا ًّما
لتقييم أوضاع تشغيل النساء العرب ّيات وأمناطها في البالد ،وتش ّكل مصد ًرا لتحديد خصائص
شريحة البحث من جوانب مختلفةُ .جمعت املعلومات َع ْب َر استمارة مبن ّية ،أي موضوعة سل ًفا،
ُوزّعت على أفراد الع ّينة.
تشير نتائج البحث إلى وجود انخفاض في استغالل قدرة عمل النساء العرب ّيات ،وتعزيز
تشغيلهن في مهن ذات أجور منخفضة وظروف عمل صعبة؛ ّ
التحسن
كل هذا على الرغم من
ّ
ّ
ّ
منهن في السنوات األخيرة .من العوامل التي تع ّلل النسبةَ
امللحوظ في الرأسمال
الشخصي لكل ّ
ّ
التجمعات العرب ّية ،وعد ُم إتاحة
أماكن العمل داخل
املنخفضة للنساء العرب ّيات العامالت شحُّ
ِ
ّ
بلداتهن بفعل التقاليد االجتماع ّية.
املجال للنساء في اخلروج من
ّ
أ ّما بخصوص العوامل التي تؤ ّثر على قرار املرأة للخروج واملشاركة في سوق العمل ،فيقول
وبخاصة
الباحث إنّها ال تتشابه مع اعتبارات نساء من أوساط أخرى ،ولكنّها ال تختلف كثي ًرا،
ّ
إذا قورنت بنساء من قوم ّيات أخرى لها املم ّيزات االجتماع ّية واالقتصاد ّية نفسها .تشير نتائج
البحث إلى ّأن الزواج واألوالد من العوامل املعيقة بالنسبة لعمل املرأة ،إذ ّ
تقل درجة تأثيرها
ٌ
ّ
معنوي
ودعم
ظروف خارج ّية مساعِ دة (كاحلضانات -على سبيل املثال)،
السلب ّية حني تتوافر
ٌ
من محيط املرأة لقرارها اخلروج للعمل .درجة الثقافة وعدد سنوات التعليم هما عامالن لهما
تأثيرات إيجاب ّية خلروج املرأة للعمل.
لم تكن هنالك فروق كبيرة بني املث ّلث واجلليل في ما يتع ّلق بنسبة عمل النساء ،حيث
تتشابه نسبتا العمل بني النساء من املنطقتني .ولكن فحص أمناط العمل في ّ
كل من املنطقتني
تشير إلى وجود فروق كبيرةّ .إن ملسألة الـ َمنال ّية تأثيرين متباينني في املنطقتني؛ إذ وجد ّأن
ثمة
لها تأثي ًرا سلب ًّيا في منطقة املث ّلث ،بينما في منطقة اجلليل لم يكن لها تأثير ،وإن كان ّ
عكسي .في حني ّأن نسبة النساء العامالت من املث ّلثّ
اجلنوبي أعلى منها في منطقة
تأثير فهو
ّ
ّ
الشمالي ،بسبب قرب األ ّول من مناطق عمل مركز ّية في املناطق اليهود ّية ،جند ّأن
املث ّلث
ّ
نسبة النساء العامالت من الناصرة وشفاعمرو (وهما مدينتان تتوافر فيهما أماكن عمل أكثر
من القرى) ّ
أقل من نسبتها في قرى الشمال .ولم يكن هنالك فرق بني نسبة النساء العامالت
في القرى واملدن العرب ّية.
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ّ
تدل نتائج البحث ّأن النساء غير العامالت يتأ ّثرن بنفس العوامل التي تؤ ّثر على قرارات املرأة
العاملة باخلروج للعمل .يش ّكل الزواجُ  ،واألوالد ،ومعارضة الزوج أو األهل ،وشحُّ فرص العمل
التجمعات العرب ّية ،وكذلك عد ُم اإلملام باللغة العبر ّية ،تش ّكل معيقات حيال النساء غير
في
ّ
العامالت للمشاركة في سوق العمل .كما تشير نتائج البحث إلى ّأن لألجر املعروض تأثي ًرا
ؤثرن عدم املشاركة في سوق العمل
على قرار املرأة للخروج للعمل ،حيث ّإن كثيرات ّ
منهن ُي َ
على تل ّقي أجر منخفض.
ُي ّ
ستدل من نتائج البحث ّأن النساء العرب ّيات يتم ّتعن بقدرات ومؤهّ الت عالية ًّ
نهن من
جدا مت ّك ّ
فهن ميتلكن القدرة على إحداث تغيير
العمل في وظائف مهن ّية ذات متط ّلبات عالية ،وبهذا ّ
املهني.
نوعي في املبنى ّ
ّ
أهمها:
يختم الباحث بتقدمي توصياتّ ،
•

التجمعات العرب ّية؛
توسيع وإضافة أماكن عمل في
ّ

•

إضافة مراكز رعاية لألطفال وحضانات ،في سبيل فتح املجال أم��ام األ ّمهات
للمشاركة في سوق العمل .وذاك أم ٌر من شأنه -هو في حدّ ذاته -أن يو ّفر أماكن
عمل؛

•

بأهمـ ّية عمل
العمل على تغيير مفاهيم ذوي األفكار التقليد ّيةَ ،ع ْب َر بثّ الوعي ّ
املرأة ،بالشروط املالئمة ،لها ولعائلتها وللمجتمع بأكمله؛

•

املهني ،وتكثيف
وجوب تشجيع التعليم في أوساط الفتيات ،وإقامة مراكز للتأهيل ّ
دورات التأهيل ألعمال ح ّرة مستق ّلة ووظائف إدار ّية؛

•

الرسمي وخارجه؛
زيادة دورات تعليم اللغة العبر ّية في إطار التعليم
ّ

•

ّ
اقتصادي يع ّبر عن املصلحة النسو ّية ،ويعمل في مجال
ثمة حاجة إلى تطوير منبر
ّ
االقتصاد؛

•

وخاصة في القرى ،ولذا ينبغي
وجوب توسيع عمل مكاتب العمل في أوساط النساء،
ّ
افتتاح فروع جديدة في القرى واملدن العرب ّية ،وال س ّيما الصغيرة منها؛

•

ثمة حاجة إلى قاعدة
للتم ّكن من إجراء أبحاث إضاف ّية في قضايا النساء والعملّ ،
معلومات أشمل من تلك املتوافرة في دائرة اإلحصاء املركز ّية؛ إذ هنالك نقص في
معطيات تفصيل ّية قد تكون القاعد َة لتحليل أوضاع العمل والبطالة وعدم املشاركة
العربي.
في سوق العمل ،في مناطق واسعة في املجتمع
ّ
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جودي فيرشتني
واجتماعية
مهنية
ّ
نساء من األقل ّّـيات :قضايا ّ

1

גודי פיירשטיין
נשים מקבוצות מיעוטים :סוגיות מקצועיות וחברתיות

تكتب الباحثة ،جودي فيرشتني ،من خالل جتربتها كعضو إدارة في مركز استشارة للمرأة،
وموجهة مجموعات لنساء عاطالت عن العمل من
املهني
ِّ
حيث عملت كمستشارة للتوجيه ّ
ضواح مختلفة في دولة إسرائيل .تستند الكاتبة في كتابة املقال إلى املشاهَ دة وجمع معلومات
ٍ
من خالل لقاءات ونقاشات داخل املجموعات.
َ
ُواجه في مجال العمل ك ًّال من مجموعات النساء
حت ّلل الكاتبة من وجهة نظرها
املشاكل التي ت ِ
السوفييتي
املتد ّينات اليهود ّيات ،والنساء املهاجرات من إثيوبيا ،والنساء املهاجرات من االتحّ اد
ّ
ساب ًقا ،والنساء الفلسطين ّيات مواطنات دولة إسرائيل 2،وتتط ّرق إلى حتليل األوضاع االجتماع ّية
ّ
لكل مجموعة وانعكاساتها على إمكان ّيات العمل لدى النساء.
وتقول الكاتبة ،في خالصة املقالّ ،إن علينا رؤية مشاكل النساء والصعوبات التي تواجهنا من
انتمائهن ،وتوصي ّ
بحل بعض املشاكل التي تستعرضها في
اخلاصة ملجموعة
وجهة النظر
ّ
ّ
مصحح في مجال امليزان ّيات
املؤسسات االستنا ُد إلى تفضيل ِ ّ
املقال ،مشير ًة إلى أنّه ينبغي على ّ
وتطوي ُر مشاريع لضمان توفير فرص متساوية لتقدّ م النساء املنتميات إلى األق ّلـ ّيات في البالد.

 .1نُشرت هذه املقالة ،بداية ،باللغة اإلجنليز ّيةُ ،ينظر:
Brenner, J. R.; B. Savran and I. Singer (eds.). Women in the Therapy Space: Writing from CCW.
Ramat Gan: The Counseling Center for Women, 2002.
 .2تستعمل الباحثة التعبير «نساء عرب ّيات».
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نوح ليفني-إبشتني وموشيه سميونوف
العربيات في سوق قوى العمل اإلسرائيلي
التحديث والسيطرة :النساء
ّ
Noah Lewin-Epstein and Moshe Semyonov
Modernization and Subordination: Arab Women in the Israeli
Labour-Force

ّ
االقتصادي املختلفة لدى النساء العرب ّيات الفلسطين ّيات في
يبحث هذا املقال أمناط االنخراط
خاصة ،مدى تأثير التنمية والقيود البنيو ّية الثقاف ّية على مشاركة
إسرائيل ،ويفحص ،بصورة ّ
النساء املنتميات ألقلـّـ ّية قوم ّية محكومة بالتقاليد واألعراف الثقاف ّية ،ويعانني -في اآلن ذاته -من
تبع ّية اجتماع ّية وسياس ّية في سوق العمل ،وكذلك التغ ّيرات املهن ّية التي تتأ ّثر باجلنوسية.
يبني الباحثان املقال باالستناد إلى حتليل مقارن شمل  42منطقة سكن ّية لفئات عرب ّية مح ّلـ ّية
االجتماعي للمشاركة
مختلفة .يبدأ الباحثان بدراسة تأثير البنية احمل ّلـ ّية لسوق العمل واملبنى
ّ
في سوق العمل ،حيث ّ
تدل البيانات على ّأن عمل النساء يتزايد مع زيادة أماكن العمل في
اإلسرائيلي .كذلك تتأ ّثر
الزراعي ،ويتناقص مع محدود ّية الفرص في سوق العمل
القطاع
ّ
ّ
الديني.
عمالة النساء سلب ًّيا بعوامل اجتماع ّية وثقاف ّية ،كاإلجناب واالنتماء
ّ
كذلك ،يح ّلل الباحثان الفروق املهن ّية التي تتأ ّثر باجلنوسية ،إضافة إلى حتليلهما كيف ّية
تأ ّثر املهن والنظرة االجتماعية اإليجاب ّية أو السلب ّية إليها باجلنوسية ،بحيث أنّه مع ازدياد إقبال
فإن النظرة
النساء على مجال ما من مجاالت العمل تنخفض درجة التقدير لهذا املجال ،وبالتالي ّ
السلب ّية لألعمال اليدو ّية واخلدمات ّية مرتبطة بانخراط العديد من النساء فيها.
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خولة أبو بكر
الثقافية
دية
 11مالحظة حول اآلخر واملساواة
ّ
والتعد ّ
ّ
ח'אולה אבו בכר
 11הערות על האחרות ,שוויון ורב תרבותיות

يتط ّرق املقال إلى جهاز التربية والتعليم في دولة إسرائيل ،وتناقش الباحثة االدّعاء الذي يدور
وتوجهات
حول تعدّ د ّيته الثقاف ّية من خالل طرح وتعريف مجدَّ د ملصطلحات مثل «اآلخر»،
ّ
لتق ّبل أو رفض اآلخر.
تدّ عي الباحثة ّأن وظيفة جهاز التربية والتعليم هي مساعدة الفرد في االنتماء إلى مجموعة
التوجه في
من خالل جتارب مشتركة بني أفراد املجموعة ،وتتط ّرق إلى عدم انعكاس هذا
ّ
الفلسطيني ،املختلفة
اإلسرائيلي حيث ال يجري تق ّبل ثقافة اإلنسان
جهاز التربية والتعليم
ّ
ّ
ّ
التوجه األخير ،بحسب الباحثة ،في تأجيل
عن ثقافة األغلب ّية .يتجلى أحد انعكاسات هذا
ّ
الفلسطيني وعدم فرض املساواة داخل شرائحه املختلفة،
مسألة معاجلة التعدّ د ّية داخل املجتمع
ّ
ّ
اإلسرائيلي .وتضيف ،في السياق ذاتهّ ،أن انشغال األغلب ّية
اليهودي
وكذلك األمر داخل املجتمع
ّ
اخلارجي» مينعها من مواجهة انعدام املساواة داخل شرائح
اليهود ّية في مواجهة «تهديد العد ّو
ّ
ّ
اإلسرائيلي.
اليهودي
املجتمع
ّ
تضيف الباحثةً ،
ممن
أيضاّ ،أن األجندة اجلماع ّية تضعها ،في املعتاد ،ق ّل ٌة من م ّتخذي القرارات ّ
اكتسبوا الشرع ّية ينتمون إلى ثالث فئات :أصحاب شخص ّيات كارزمات ّية ،وذوي ثقافة عليا أو
منخرطني في السياسة أو في اجليش ،وشخص ّيات محافظة وتقليد ّية ذات مناصب في املجتمع
(كرجال الدين –على سبيل املثال) .جتتمع هذه الشروط ،بصورة أساس ّية ،لدى الرجال من
اليهود والعرب ،وبالتالي تبقى النساء من املجت َم َعينْ خارج دوائر اتّخاذ القرار .كذلك تشير
الباحثة إلى وجود «آخر» داخل ّ
كل فئة من فئات اجلنوسية ،فهنالك نساء من املجموعة
ّهن «آخر» .كذلك ،تشير
املهيمنة ينظرن إلى النساء املنتميات إلى مجموعة األقلـّـ ّية على أن ّ
الباحثة إلى دور «اآلخر» في ترسيخ وتذويت دون ّيته.
تختتم الباحثة مقالها جازمة ّأن الفرض ّية األساس ّية التي مؤدّاها ّأن جهاز التربية والتعليم في
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دولة إسرائيل متعدّ د الثقافات هي فرض ّية خاطئة .وتضيف ّأن فلسفة التربية القائمة على
منظور تعدّ د الثقافات تعتمد -في األساس -على عدم احلكم على «اآلخر» ،وعلى أنّه على ّ
كل
مجموعة أن تتع ّلم عن نفسها وعن «اآلخر» ،بعكس ما يحدث اليوم في جهاز التربية والتعليم
ويتوسع عندما
الذاتي
في دولة إسرائيل .وتدّ عي كذلك ّأن التغيير يبدأ في الوعي والعمل
ّ
ّ
نسمح لآلخر أن يكون مرآة لعنصر ّيتنا أو لآلخر املسيطر علينا بدون وعي منّا .وتضيف ّأن
وأن
االنتقاد البنّاء ومراجعة الذات يساعدان في حتويل هذه املسألة من الال وعي إلى الوعيّ ،
اإلميان بقدرتنا وبقدرة اآلخر ،رغم اختالفه ،على التغيير هو اجلسر الذي ُيفضي إلى رؤية
متساو و ُم ْث ٍر.
اآلخر كمختلف
ٍ
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لورين إردريتس ومتار رابابورت
األكادميي
عملية التعلّم
اإلثني
تشكيل الوعي
القومي من خالل ّ
ّ
ّ
ّ
Lauren Erdrich and Tamar Rapoport
Elaborating Ethno-National Awareness via Academic Literacy: Palestinian
Israeli Women at the University

ّ
ّ
البنيوي ()Post-Structural Theory
النظري ما بعد
تستند الباحثتان إلى اإلطار

بغية حتليل لقاء النساء الفلسطين ّيات املواطنات في إسرائيل مع املعرفة األكادمي ّية
كمصدر للق ّوة واملكانة االجتماع ّية .تعتمد الباحثتان على املمارسات التي ّ
يوظفها
أولئك النساء الستبعاد املعرفة اليهود ّية اإلسرائيل ّية البنيو ّية املسيطرة وإلعادة إنشاء
الفلسطيني في إسرائيل.
القومي للمجتمع
اجلنوسة في اخلطاب
ّ
ّ

البحثي الذي ُيطلق عليه اسم «دراسات التع ّلم اجلديدة»
تنظر الباحثتان إلى اإلطار
ّ
تتلخص في معاينة عمل ّية التعلمّ
ّ
( )New Literacy Studiesمن زاوية جديدة
املؤسسات املسيطرة وكيف ّية توظيفها من قبل
غير املنهج ّية القائمة في قلب
ّ
ّ
الكم ّي
الفئات التابعة ) (Subaltern Groupsلتغيير اخلطاب املهيمن .يساهم السجل ّ
للباحثات والباحثني في أصول التع ّلم املستندة إلى إطار النسو ّية ما بعد البنيو ّية من
خالل الكشف عن كيف ّية حت ّول املشاركة الليبرال ّية في الدراسة إلى أداة متكني،
اإلثني.
القومي
بغية إعادة إنشاء املفاهيم حول النساء في اخلطاب
ّ
ّ
وهكذا ،ومن خالل املمارسات التع ّلم ّية والدراس ّية للطالبات الفلسطين ّيات في اجلامعات
ّهن
ّهن يضفن بعدً ا جنوسو ًّيا للخطاب
الفلسطيني .وعلى الرغم من أن ّ
اإلسرائيل ّية ،فإن ّ
ّ
فهن -وللم ّرة األولىُ -ي ْسمِ عن
ة،
ي
القوم
األجندة
في
ا
واضح
ا
ي
نسو
ال يسمعن صوتًا
ّ
ًّ
ّ
ً
أصواتهن حول الرواية الذكور ّية القوم ّية التقليد ّية ويعرضنها بصورة مغايرة .وترى
ّ
الباحثتان مشاركة أولئك الطالبات كنساء من اجليل األ ّول لألكادمي ّيات كرمز
أصواتهن كطالبات،
تعبيرهن عن
الفلسطيني ،من خالل
للصورة احلداث ّية للمجتمع
ّ
ّ
ّ
أدوارهن االجتماع ّية التقليد ّية كزوجات وأ ّمهات.
ال من خالل
ّ
ّ
متكن هذه النظرة املر ّبني من فهم ردّات فعل الط ّالب والطالبات للمعرفة وللممارسات
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الص ّف ّية على أنّها ذات أبعاد ودالالت متعدّ دة إذا نُظر إليها ضمن إطار اخلطابات
الص ّف ّية غير املهيمنة .وبالنسبة لعلماء األنتروبولوجيا التربو ّيةّ ،إن فهم كيف ّية
الفلسطيني غير املهيمن ،هذا
القومي
تسهيل الدراسة د ْم َج أولئك النساء في اخلطاب
ّ
ّ
وألن
الفهم مي ّثل
منوذجا لق ّوة الدالالت اخلارجة عن املنهاج في العمل ّية الدراس ّيةّ .
ً
فإن الدراسة
الدراسة لدى النساء الفلسطين ّيات في إسرائيل جرت في وضع
تبعيّ ،
ّ
في نطاق اخلطاب املهيمن تُفضي إلى وعي الطرق التي ميكن للمعرفة من خاللها أن
تخلق الهيمنة.
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رينا بار كول وعيريت كوففربرج
الرجولية» :قصص انتقال من مهنة التدريس إلى وظيفة اإلدارة
«حتت املظلّة
ّ
العربي»
ملديرين ومديرات من «الوسط
ّ
רינה בר קול ועירית קופפרברג
"תחת המטריה הגברית" :סיפורי מעבר מהוראה לניהול של מנהלים ומנהלות במגזר הערבי

يحاول هذا املقال إلقاء الضوء على ظاهرة االنتقال من مهنة التدريس إلى وظيفة إدارة مدرسة
قصتَي امرأتني
لدى مع ّلمات عرب ّيات فلسطين ّيات مواطنات دولة إسرائيل ،اعتمادًا على ّ
طالئع ّيتني ،انتقلتا من مهنة التدريس إلى إدارة مدرسة في نهاية تسعين ّيات القرن العشرين.
في مقدّ مة املقال ،تضيف الباحثتان أنّه في بداية التسعين ّيات لم تكن هنالك مديرات مدارس
عرب ّيات فلسطين ّيات في دولة إسرائيل.
ّ
ويتركز في حتليل القصص الشفو ّية واملكتوبة ضمن
الكيفي،
يعتمد البحث منهج ّي َة التحليل
ّ
ّ
املهني ،ومن وجهة نظر اجلنوسية.
السياق
التربوي ّ
ثقافي يفحص الظاهرة املذكورة في دولة إسرائيل بناء
توجه بني
يش ّكل هذا املقال جز ًءا من ّ
ّ
قصة -ما بني شفو ّية ومكتوبة .يدمج املقال بني اثنني من مجاالت املعرفة :األ ّول
على ّ 120
بحث السيرة املهن ّية ،والثاني بحث اخلطاب .ينقسم البحث إلى مرحلتني ،املرحلة األولى حتللّ
وقصتَي رجلني انتقال
قصتَي االمرأتني الطالئع ّيتنيّ ،
الظاهرة بناء على أربع قصص شفو ّيةّ :
قصتَي الرجلني ،وف ًقا ملا تقوله الباحثتان ،إلى
إلى إدارة مدرسة في املنطقة نفسها .ترمي إضافة ّ
قصصا شخص ّية مكتوبة
قصة االمرأتني الطالئع ّيتني .واملرحلة الثانية حت ّلل
إبراز خصوص ّية ّ
ً
لتسعة عشر رج ًال وامرأة واقعني في مرحلة االنتقال من مهنة التدريس إلى إدارة مدرسة ،وذلك
إلعطاء صورة أوضح للظاهرة التي يتناولها البحث.
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راحيل هيرتس-الزاروفيتش ومتار شفيرا
عربيات
قصة ثالث نساء
تعليم ،قيادة وتدعيمّ -
ّ
רחל הרץ-לזרוביץ ותמר שפירא
השכלה ,מנהיגות והעצמה -סיפורן של שלוש נשים ערביות

املقال جزء من بحث أكبر وأشمل .تعرض الباحثتان في املقال مقدّ مة حول مكانة املرأة في
العربي وتناقشان من وجهة نظر اجلنوسية مفهوم القيادة التربو ّية وإحداث تغييرات من
املجتمع
ّ
بخاصة.
قبل النساء .كما تقومان بعرض مفهوم مصطلحات التدعيم بعا ّمة ،وتدعيم النساء ّ
الكيفي املعتمدة على قصص حياةُ .جمعت املعلومات َع ْبر
يستند البحث إلى منهج ّية التحليل
ّ
معمقة مفتوحة مع ثالث نساء مسلمات .تعرض هذه املقابالت قصص حياة لثالث
مقابالت َّ
نساء ،يعملن في سلك التعليمّ ،
كل منهن احتلت منص ًبا اجتماع ًّيا مرمو ًقا بفضل قدراتها
واالجتماعي.
الشخصي
الشخص ّية وإميانها بقدراتها كامرأة إلحداث تغيير على الصعيدين
ّ
ّ
جاء في اخلتام ّأن املقالة تقوم بعرض قصص لثالث نساء ،كسرت ّ
منهن «سق ًفا زجاج ًّيا»
كل ّ
مجتمعهن .وتضيف الباحثتان
شخص ًّيا واجتماع ًّيا ،وقد أصبحن مي ّثلن شخص ّيات بارزة في
ّ
ّ
تربوي
ّأن ك ًّال من أولئك النساء الثالث حتمل عقيد ًة ما بشأن تدعيم النساء تستند إلى فكر
ّ
ّ
ونسوي.
نقدي
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إيتان يسرائيلي
والدرزي
العربي
تعليم البالغني في الوسطني
ّ
ّ
איתן ישראלי
חינוך מבוגרים במגזר הערבי והדרוזי

ّ
يتركز هذا املقال في تعليم البالغني من الفلسطين ّيني في إسرائيل ،ويستند كاتبه إلى أبحاث
ّ
أكادمي ّية قدّ مها طالب عرب في إطار دراستهم في جامعة حيفا.
كذلك يعتمد املقال على نتائج بحث أُجريَ في العام  1978شمل ع ّينة مك ّونة من  152طالبة
والغربي ،ومن قرى مبحاذاة
معظمهن من قرى اجلليل األعلى
مشارِ كة في هذه ال��دورات،
ّ
ّ
شاطئ الكرمل .يشير الباحث إلى ّأن عينة البحث ال مت ّثل جميع النساء البالغات املتع ّلمات من
الفلسطين ّيات في إسرائيل ،كونها ال تشمل الطالبات املستكمالت المتحانات البجروت أو/و
املشاركات في أُطر تعليم ّية أخرى.
جمعت املعلومات بواسطة استمارة تشمل معطيات شخص ّية ،ومعلومات عن الدراسة السابقة
املسائي
وأسباب عدم استكمال الدراسة االبتدائ ّية و/أو الثانو ّية ،ومعلومات عن الدورات والتعليم
ّ
وثمة أسئلة إضاف ّية تط ّرقت إلى
(التي يشاركن فيها حال ًّيا) ،وأسباب ترك هذه ال��دوراتّ .
تقييمهن الدورات وطرح اقتراحات لتحسينها.
الفلسطيني في دولة إسرائيل وتط ُّور التعليم للبالغني منهم.
يستعرض الكاتب تط ّور املجتمع
ّ
في القسم املتع ّلق بتعليم النساء البالغات ،كتب أنّه ،بالرغم من التغ ّير امللحوظ الذي طرأ على
مكانة املرأة العرب ّية منذ قيام دولة إسرائيل ،ما زال هنالك فرق شاسع بني هذه املكانة ومكانة
العربي .وما زال موضوع تعليم البالغات محصو ًرا في مجموعات صغيرة وقليلة العدد.
الرجل
ّ
أقامت وزارة التربية والتعليم في إسرائيل ،في اخلمسين ّيات ،بعض الدورات التعليم ّية في بعض
البلدات العرب ّية الكبيرة .شملت هذه الدورات تدري ًبا مهن ًّيا (اخلياطة في األساس ،ومواضيع
أساس ّية كاحلساب والعرب ّية والعبر ّية) .الح ًقا ،أضيفت بعض الدورات األخرى التي ّ
تركزت
في األساس -في تعليم اخلياطة واإلدارة املنـزل ّية ومحاضرات في املدن ّيات واللغات واحلساب.هن عزباوات .نسبة املسلمات
وتشير البيانات إلى ّأن معظم املشارِ كات اللواتي دون جيل الثالثني ّ
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الفلسطيني ،ونسبة املسيح ّيات ّ
نسبتهن في
أقل من
العربي
متجانسة مع نسبتهن من املجتمع
ّ
ّ
ّ
املجتمع ،بينما نسبة الدرز ّيات كانت ضعف َْي هذه النسبة .معظم املشارِ كات أنهني الدراسة
منهن تركن مقاعد الدراسة في املرحلة اإلعداد ّية.
االبتدائ ّية ،ونسبة كبيرة ّ
(االبتدائي
الرسمي
تشير النتائج إلى ّأن غالب ّية األسباب كامنة في عدم استكمال التعليم
ّ
ّ
ّ
ّ
والثانوي) ،وفي الصعوبات التعليم ّية ،وفي احلاجة إلى مساعدة األ ّم في إجناز املها ّم
واإلعدادي
املنـزل ّية واخلروج للعمل ملساعدة العائلة ما ّد ًّيا.
بأهمـ ّية الدورات التي شاركن فيها ،ومبساهمتها في توفير إطار
أشاد معظم املشتركات ّ
تربوي فحسبّ .
ّ
تركزت اقتراحات حتسني الدورات في حاجة املشارِ كات إلى
اجتماعي ،ال
ّ
اكتساب مهارات لتأهيل املرأة حلياة عائل ّية سليمة.
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عزمي أبو أحمد ،وحافا طبنكني ،ودوف شطيمينتس
معلومات ومواقف نساء من قرية كفر مندا في موضوع وسائل منع
احلمل وتنظيم العائلة وأسباب كثرة األوالد
עזמי אבו אחמד ,חוה טבנקין ,ודב שטינמץ
ידע ועמדות נשים בכפר מנדא בנושא אמצעי מניעה ותכנון משפחה והסיבות לריבוי ילדים

بالرغم من انخفاض عدد األوالد في العائلة العرب ّية الفلسطين ّية في دولة إسرائيل ،ما زالت هنالك في
قرية كفر مندا عائالت كثيرة األوالد .يعرض هذا املقال نتائج بحث يفحص أسباب هذه الظاهرة من
خالل مقابالت مع  391امرأة لديها خمسة أطفال أو أكثر بني األجيال ُ .18-0جمعت املعطيات بواسطة
استمارة تض ّمنت أسئلة شخص ّية ،وأسئلة حول وسائل منع احلمل وحول أسباب كثرة األطفال.
ّ
املركزي للبحث هو فحص مدى وجود برامج «تنظيم األسرة» لدى س ّكان
يشير الباحثون ّأن الهدف
القرى من الفلسطين ّيني في إسرائيل والوقوف على أسباب كبر عدد األطفال في العائلة ،حيث فحصوا
االجتماعي
األسباب التالية :رغب َة الزوجني؛ العقيدة؛ مستوى املعرفة حول وسائل منع احلمل؛ الوضع
ّ
ّ
االقتصادي؛ مستوى الثقافة؛ أسبا ًبا اجتماع ّية.
تشير نتائج البحث إلى ّأن ث ّمة عالقة مباشرة بني مستوى دراسة الزوج والزوجة وعدد األطفال في
جزئي فقط،
ّهن يستعملنها على نحو
العائلة .معظم النساء يحملن وع ًيا ملوضوع وسائل احلمل ،لكن ّ
ّ
بينما جميع الرجال ال يستعملون الواقي خالل العمل ّية اجلنس ّية .كما تبينّ ّأن استعمال وسائل منع
احلمل جتري بعد احلمل السادس أو السابع ،أ ّما االستعانة بتقن ّيات ط ّب ّية لربط املواسير املؤدّية إلى
املبيض فتجري بعد احلمل العاشر .كما تشير النتائج إلى ّأن وسيلة منع احلمل األكثر شيوعً ا لدى
وأن نسبة كبيرة من احلمل لم يكن َّ
مخط ًطا لها ،بصرف النظر عن
هذه الشريحة هي «الواسطة»ّ ،
ّ
االقتصادي وعدد
استعمال وسائل منع احلمل أو عدم استعمالها .كما تبينّ ْأن ال عالقة بني الوضع
األطفال في العائلة.
املختصة بدراسة هذه النتائج أن تكون
املؤسسات احلكوم ّية
ّ
في نهاية املقال ،يوصي الباحثون بأن تقوم ّ
واعية لها ،وأن تساعد في رفع وعي النساء أله ّمـ ّية «تنظيم االسرة» وأه ّمـ ّية استعمال وسائل منع
احلمل ،كما عليها االهتمام بتوظيف نساء طبيبات ذوات وعي وحساسية للموضوع.
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خولة أبو بكر
واجلنوسية
عربيات ،واجلنس،
نساء
ّ
ّ
ח'אולה אבו בכר
נשים ערביות ,מין ומיניות

يحاول املقال إلقاء الضوء على اخللف ّية الدين ّية التاريخ ّية والثقاف ّية للمشاكل اجلنس ّية
والنفس ّية بني الزوجني في العائلة العرب ّية.
يستند املقال إلى حتليل حالة دراس ّية .وفي هذا الصدد ،تقول الباحثة إنّه على الرغم من
االستناد إلى حالة دراس ّية واحدة فقط ،ميكن من هذه احلالة العين ّية استخالص النتائج
الفلسطيني في إسرائيل.
وتعميمها على شبكة العالقات بني األزواج الشا ّبة في املجتمع
ّ
من خالل هذا املقال ،تتط ّرق الباحثة إلى قِ يم اجلنوسة والقِ يم الدين ّية واملجتمع ّية ،وإلى
تأثير هذه القيم على التربية اجلنس ّية في املجتمع املسلم ،وبالتالي تعرض -حسب وجهة
النفسي
نظرها -القيم اجلنس ّية لهذا املجتمع .ومن ث َّم تقوم بعرض النساء في العالج
ّ
الزوجي من خالل عرض حالة عين ّية.
ّ
وتضيف الباحثة ّأن تت ّبع العادات والقيم االجتماع ّية والدين ّية يساعد في تع ّقب أساس
وأن على العالج أن يطرح حلو ًال من
املشاكل اجلنس ّية التي تؤ ّثر على العالقات الزوج ّيةّ ،
اخلاص باملجتمع.
الديني
القيمي
خالل املبنى
ّ
ّ
ّ
على نحو مماثل ملا ظهر في هذه احلالة الدراس ّية ،جلأت النساء املث ّقفات إلى الدين ،وبدأن
اجلماعي للمسلمني،
بالتفتيش عن آيات قرآن ّية وأحاديث نبو ّية ،ال وجود لها في الوعي
ّ
مواقفهن من تلك القضايا املطروحة وأدّى -في النتيجة
أرغمت املجتمع املسلم على تق ّبل
ّ
َ
عهن .وفي سياق احلالة التي
النهائ ّية -إلى حصول النساء على الدعم من املجتمع الذي ق َم ّ
لجَ
حتسن ملموس لدى املعا ة .وتضيف ّأن
عرضتها في املقال ،أدّت هذه اإلستراتيج ّية إلى ّ
استخدام االدّعاءات االجتماع ّية الدين ّية ،بدل تلك العالج ّية الغرب ّية أو النسو ّية ،قد سهّل
العالجي وعدم معارضته.
تق ُّب َل الزوج للخطاب
ّ
في خامتة املقال ،تكتب الباحثة ما ّ
الزوجي ،لدى
النفسي
التوجه لتل ّقي العالج
ملخصه ّأن
ّ
ّ
ّ
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التوجه هو من ِسمات األزواج ذوي
األزواج الشا ّبة من األقلـّـ ّية الفلسطين ّية في إسرائيل ،هذا
ّ
ّ
التوجهات التي تتبنّى احلداثة ،وهو -بحسب وجهة نظرها -ميثل فرصة نادرة للدخول
ّ
ّ
والقيمي للمجتمع بأكمله .وتضيف
االجتماعي
النفسي وإلى العالم
الفردي
إلى العالم
ّ
ّ
ّ
ّ
الداخلي للفرد،
النفسي
قائل ًة ّإن األوضاع النفس ّية والعالقات بني األزواج تتعلق باملبنى
ّ
ّ
الثقافي للمجموعة.
االجتماعي
كما تتع ّلق باملبنى
ّ
ّ
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يسرائيل أدلر؛ وأيتان سبطالو؛ وأريك بيرتس؛ وروني شطرقشل
تطور اخلصوبة بني نساء مسلمات في إسرائيل في العقد األخير – بحث متابعة
ّ
ישראל אדלר ,איתן סבטאלו ,אריק פרץ ורוני שטרקשל
התפתחות הפריון בקרב נשים מוסלמיות בישראל בעשור האחרון  -מחקר אורך

يدّ عي الباحثون ،في مقدّ مة املقالّ ،أن للتغييرات في خصوبة النساء املسلمات في إسرائيل
أهمـ ّي ًة بالغة لفهم تغ ّيرات وصيرورة اجتماع ّية ودميغراف ّية جتتازها هذه املجموعةّ .إن
ّ
انخفاض نسبة اخلصوبة ،بدرجة ملحوظة ،لدى النساء املسلمات في العشرين سنة التي سبقت
األعوام  1989-1985واستقرارها منذ العام  1986ح ّتى العام ( 1993سنة انتهاء البحث الذي
استم ّر مدّ ة تسع سنوات ونصف السنة) ،هو الدافع إلى إجراء مثل هذا البحث الذي يرمي إلى
إيجاد تفسير لهذه الظاهرة .ويشير الباحثون إلى ّأن هذا البحث يش ّكل دراسة ثالثة من سلسلة
دراسات حول موضوع اخلصوبة في إسرائيل.
فهم العالقة بني املتغ ّيرات االجتماع ّية اجلغراف ّية
من أهداف البحث املركز ّية ،بحسب الباحثنيُ ،
وتأثيرها على اخلصوبة .ويفترض الباحثون ّأن هنالك عالقة مع ّينة بني صيرورة التحديث
املتسارعة وظاهرة انخفاض نسبة اخلصوبة لدى نساء شريحة البحث ،ولذا يحاول بحثهم
اإلجابة عن فرض ّيتني :األ ّول :هل انخفاض نسبة اخلصوبة عند النساء املسلمات واستقرار نسبة
اخلصوبة في السنوات األخيرة ّ
مؤشر لتو ّقف عمل ّية التحديث لدى هذه الشريحة؟ والثاني:
هل االستقرار في نسبة اخلصوبة َي ْحدث في جميع شرائح املجتمع املسلم في دولة إسرائيل،
أم هو نتاج ملعدّ ل انخفاض نسبة اخلصوبة في شريحة مع ّينة وارتفاعها لدى شرائح أخرى من
املسلمني في دولة إسرائيل؟
تضمنت ع ّينة البحث  20%من ا ُأل َسر التي استوفت تعبئة االستمارة كاملة
ع ّينة البحثّ :
ّ
اني العا ّم لعام  1983بحسب املعايير التالية :أن يكون عمر الزوجة أقل من  45عا ًما؛
للمسح الس ّك ّ
أن تبينّ االستمارة رقم هُ و ّية أحد الزوجني؛ أن يكون هذا الزواجُ األ ّو َل والوحي َد للزوجني؛ أن
األساسي للعائلة؛ أ ّال تشمل الع ّين ُة النسا َء املط ّلقات واملتو ّفيات بني
املمو َل
يكون أحدُ الزوجني ِ ّ
َّ
ّ
متوز  1983وحزيران 1986؛ مجموع النساء املشاركات في ع ّينة البحث بلغ  5,430امرأة.
ً
ً
وملحوظا مع ارتفاع عدد
انخفاضا متتاب ًعا
أهم نتائج البحث ّأن عدد أطفال املرأة ينخفض
تبينّ ّ
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سنوات دراستها .كذلك األمر في ما يتع ّلق بفارق السنوات بني أعمار األطفال ،بينما ينخفض
مجمعات س ّكان ّية ّ
يقل عدد ساكنيها عن 20
فارق األجيال بني األطفال لدى نساء ُيقِ من في ّ
ُ
انخفاض هذا الفارق لدى النساء البدو ّيات.
خاص-
ألف نسمة ،وفي القرى ،ويبرز -على نحو ّ
كونهن األكثر
شرقي القدس أنّه رغم
تشير نتائج البحث املتع ّلقة بالفلسطين ّيات من س ّكان
ّ
ّ
فهن أكثر خصوبة من األخيرات.
تع ّل ًما من سائر النساء «املدن ّيات» املشارِ كات في البحثّ ،
اإلسرائيلي الذي ُيلزم
انكشافهن بصورة كافية على املجتمع
ويعزو الباحثون هذا إلى عدم
ّ
ّ
بتنظيم مس ّبق للعائلة .لم يستطع الباحثون تقدمي تفسير واضح الستقرار نسبة اخلصوبة
بعد انخفاض استم ّر مدّ ة  20عا ًما ،كما لم ينجحوا في طرح تفسير للفرض ّية املتع ّلقة بتو ّقف
انخفاض نسبة اخلصوبة واحلداثة.
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لورين إردريتش
الليبرالية
القومية
واحلميمية ،والدولة
الفلسطينيات،
حديث الزواج :النساء
ّ
ّ
ّ
ّ
Lauren Erdrich
Marriage Talk: Palestinian Women, Intimacy and the Liberal Nation-State

تصف الباحثة الدراسات اإلنتروبولوج ّية النسو ّية حول النساء الفلسطين ّيات بأنّها تقرأ
ّ
الوطني .من هنا ،فهي تستند
القومي
اجلندري كعامل مساعد في النضال
التغيير
ّ
ّ
في هذا البحث إلى حديث النساء الفلسطين ّيات في إسرائيل وفي اجلامعة حول الزواج،
ّ
ّ
اجلنسوي كما جتري صياغته من خالل
اجلندري
لتفحص كيف ّية تأثير التغيير
اخلطابات الليبرال ّية املتع ّلقة بإعادة تشكيل الهيمنة القوم ّية للدولة.
تنظر الباحثة إلى النساء الفلسطين ّيات املتع ّلمات واملث ّقفات كوكيالت للتغيير
ّ
مؤسسة الزواج ،ليح ّولنه من الدور
اجلنسوي من خالل إعادة
ّ
تشكيلهن لدور املرأة في ّ
فإن الدور الفاعل
املُشَ َّيأ ( )Object Roleإلى الدور الفاعل ( .)Subject Roleومع ذلكّ ،
ّ
البرجوازي احلديث والذي حتتاجه الدولة القوم ّية وتدعو
الذي يتبنّينه هو دور الفرد
إرادتهن،
إلى تبنّيه .وهكذا يقعن في مصيدة الدولة القوم ّية احلديثة ويقمن ،بغير
ّ
بدور مغاير.
ّإن احلديث الذي يتبادلنه حول موضوع الزواج ،كما تراه الباحثة ،يعيد توليد هيمنة
قيم الدولة القوم ّية من خالل الدفاع عن واحدة من اآلل ّيات املركز ّية للسيادة -
احلميم ّية -واجتذاب النساء الى هذه اآلل ّية .باإلضافة إلى ذلك ،تتبنّى النساء احلميم ّي َة
في إطار ما هو متعارف عليه كأحد العوامل واملك ّونات التي تع ّرف الدولة القوم ّية
وشكلها األساس .وهكذا ،رغم ّأن النساء الفلسطين ّيات املتع ّلمات يدعون إلى التغيير
أحاديثهن عالقات ق ّوة قوم ّية اضطهاد ّية تفرضها الدولة
ّهن يتبنّني في
ّ
اجلنوسي ،فإن ّ
ّ
الليبرال ّية.
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روضة آن كناعنة
الفلسطينيات في إسرائيل
إستراتيجيات النساء
إجناب الشعب:
ّ
ّ
Rhoda Ann Kanaaneh
Birthing the Nation: Strategies of Palestinian Women in Israel

تقدّ م لنا الباحثة روضة كناعنة ،من خالل هذا الكتاب (الذي يحتوي على ما يقارب املئتني
والسبعني صفحة -مبا في ذلك مقدّ مة بقلم الدكتورة حنان عشراوي) ،ومن خالل املعلومات
الفلسطيني ،صور ًة عن التن ّوع
الذات ّية التي تستخرجها من ذاكرتها حول منطقة اجلليل
ّ
اني لهذه املنطقة مقرونة بلحظات تاريخ ّية سياس ّية مع ّينة وتأثير هذه اللحظات املصير ّية
الس ّك ّ
بصورة منظومة متماسكة ( )Systematicعلى القرارات النمط ّية املختلفة التي حتدّ د شكل
احلياة اليوم ّية من حيث السياسة اإلجناب ّية .أحد هذه القرارات يتع ّلق ّ
بكل ما يخص َخيارات
ا ُألسر الفلسطين ّية عقب أحداث  ،1948وفي ّ
الصهيوني في موضوع حتديد النسل أو
ظل الكيان
ّ
مؤشر من ّ
عدم حتديدهُ .تبينّ لنا الباحثة كيف ّي َة حت ّول هذا القرار إلى ّ
مؤشرات الهُو ّية ،كح ّيز
حيوي لرسم املعالم السياس ّية واالقتصاد ّية واالجتماع ّية .وفي ّ
ّ
ظل الواقع الذي يجري فيه وضع
املؤسسة الصهيون ّية على أنّهم مشكلة دميغراف ّية
الفلسطين ّيني في إسرائيل (والذين تنظر إليهم ّ
اإلسرائيلي من حيث عدد الس ّكان)
السياسي
اجلغرافي
وتخشى تف ّوقهم كفئة قوم ّية في احل ّيز
ّ
ّ
ّ
أهم طرق
في أسفل س ّلم االقتصاد
االستهالكي ،أصبح عدد األطفال في األسرة العرب ّية إحدى ّ
ّ
حتصيل الق ّوة .في جميع األحوال ،أصبح االختالف في حجم العائالت واستخدام وسائل منع
احلمل داللة على الهُو ّية القوم ّية وح ّي ًزا للتعامل مع الصعوبات السياس ّية واالقتصاد ّية واحلدود
االجتماع ّية بطريقة مختلفة.
ميداني على مدى عام كامل في منطقة اجلليل احملدودة
يتمحور الكتاب حول نتائج لعمل
ّ
ّ
مركزي حافل بالدالالت والق ّوة وبناء الهُو ّيات وإعادة
األهمـ ّية كح ّيز
جغراف ًّيا لكن البالغة ّ
بنائها ،حيث استق ّرت الباحثة مع عائلتها وتع ّرضت للحياة اليوم ّية للمنطقة وفي ذهنها سياسة
والريفي ،وحول
املدني
التكاثر املتن ّوعة لهذا احل ّيز واملرتبطة بسياق واسع من املفاهيم حول
ّ
ّ
والتراثي .من خالل التج ّول في هذا احل ّيز املتن ّوع ،على ضيقه ،املنفتح على الغرب
احلداثي
ّ
ّ
واملتأ ّثر بقيمه ،تت ّبعت الباحثة الروايات املختلفة التي تبلور آراء وثقافة مختلف األشخاص
حول موضوع إجناب األطفال ،والنابعة من تعدّ د ّية وازدواج ّية اخلبرات مبا في ذلك خبراتها
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ّ
لتؤكد لنا مدى ارتباط سياسات التكاثر واإلجناب في إسرائيل بعامل الهُو ّية اإلثن ّية
الذات ّية،
اجلماع ّية.
في الفصل األ ّول ،تبحث روضة كناعنة معنى ودور الس ّكان والتكاثر في بلورة وخلق ودعم
الدولة اإلثن ّية اإلسرائيل ّية ،وكذلك بلورة الذات الفلسطين ّية مبعزل عن جهاز الدولة ،وعالقة
الدميغرافي بالدولة احلديثة ومفهوم الدولة القوم ّية كتقن ّيات ذات أبعاد ومدلوالت
املبنى
ّ
عرق ّية وطبق ّية وجنوسو ّية.
املنـزلي»
في الفصل الثاني« ،كمال ّيات ضرور ّية» ،تفحص الباحثة صيرور َة مفاهيم «االقتصاد
ّ
في سياق أمناط العمالة الدائمة التغ ّير ،وتغلغل ثقافة وسائل الراحة ،حيث جرى إيجاد
احتياجات وضرور ّيات جديدة كإستراتيج ّية استهالك ّية حتدّ د بشكل مباشر تنظيم األسرة
وتقليل عدد األطفال ليصبح في اإلمكان توفير هذه الضرور ّيات للجميع .في النطاق ذاته ،تقوم
هذه اإلستراتيج ّية بربط متزايد للعائالت الكبيرة ولنِ َسب اإلجناب العالية بالفقر والتخ ّلف.
الكالسيكي
احلداثي
في الفصل الثالث« ،اختالفات في اخلصوبة» ،تُظهر الباحثة مدى تأثير الفكر
ّ
ّ
منطقي من حيث
والذي يقوم باستبناء «العالم الثالث» كخارج عن نطاق السيطرة وكغير
ّ
الفلسطيني حول الذات واآلخر ،إلى درجة ّأن بعض
التكاثر ،وتخلخل هذا الفكر في الوعي
ّ
الفلسطين ّيني ي ّتهمون العائالت الكثيرة األطفال بتخ ّلف مياثل متا ًما ما في العالم الثالث ،بينما
ير ّد أولئك عليهم باتّهامهم ياحلداثة األنان ّية وباملا ّد ّية .في كلتا احلالتني ،أصبح حجم العائلة
وعدد أفرادها ّ
مؤش ًرا للمكانة االجتماع ّية.
في الفصل الرابع« ،حتديث اجلسد» ،تطرح الباحثة قض ّية تطبيب اجلسد كآل ّية للحداثة،
مما ُيفضي إلى تسميات ومفاهيم جديدة
باعتبارها قض ّية أ ّثرت على مفهوم النوع واجلسدّ ،
ّ
التدخالت اخلارج ّية في
للجنس والتكاثر .تقوم الباحثة بتجسيد ذلك من خالل التط ّرق إلى
اجلسد َع ْبر موا ّد التجميل ،ووسائل منع احلمل أو تنظيم النسل ،وح ّتى وسائل اإلخصاب
االصطناع ّية ،ومدى تأ ّثر ّ
كل ذلك باملفاهيم االستهالك ّية ،وبدرجات الثقافة اجلنس ّية،
وبالتح ّكم الط ّب ّي بالتكاثر.
وأهمـ ّية وجود أطفال ذكور في تنظيم النسل،
أ ّما الفصل اخلامس،
ّ
فتخصصه الباحثة لدور ّ
على الرغم من التط ّلعات إلى احلداثة :العائلة احلديثة يجب أن تتك ّون من عدد قليل من األفراد،
ولكن في الوقت ذاته يجب أن تشتمل على أبناء ذكور ،مع العلم ّأن التشديد على فكرة تفضيل
احلداثي.
األبناء الذكور هذه ُي َعدّ تخ ّل ًفا ورجع ّية بحسب التفكير
ّ
ّ
حيوي من منظور فلسطين ّيي اجلليل في
مكون
ت َْخلص الباحثة إلى ّأن املعيار
اإلجنابي هو ِ ّ
ّ
والصحة
وأن اإلجناب هو ح ّيز تتشابك فيه القوم ّية والطبقة االجتماع ّية والهُو ّية
إسرائيلّ ،
ّ
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واجلسد واجلنوسة ،مبا يو ّفر للباحثة مدخ ًال لدراسة احلياة االجتماع ّية لهذا املجتمع .وهكذا
فقد أصبحت قض ّية اإلجناب في مناطق ع ّرابة وسخنني والناصرة ،واملناطق اجلليل ّية احمليطة
بها ،قض ّية مركز ّية لبحث مفاهيم اجتماع ّية حيو ّية (كالذكورة واألنوثة ،والبيت،
والثقافة ،والهُو ّية القوم ّية) .قصارى القول ّأن الفروق في عدد األبناء ،وتباعُ د فترات اإلجناب،
وصحة اجلنني ،وطرق تربية األطفال ،واستعمال وسائل منع احلمل ،تلك
وجنس الطفل،
ّ
جميعها أصبحت مفاتيح لتداول احلياة اليوم ّية وإعادة بناء الرؤية الفرد ّية واجلماع ّية والقوم ّية
للهُو ّية.
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تسفي أيزنباخ
التغييرات في خصوبة النساء املسلمات في دولة إسرائيل في السنوات األخيرة
צבי איזנבך
השינויים בפריון האישה המוסלמית בישראל בשנים האחרונות

يتناول املقال التغييرات التي طرأت على خصوبة النساء املسلمات في دولة إسرائيل في السنوات
األخيرة .وف ًقا ألقوال الباحث ،كانت نسبة اخلصوبة لدى املسلمني من األقلـّـ ّية الفلسطين ّية
في دولة إسرائيل من بني األعلى في العالم ،ولكنّها انخفضت بنسبة  50%في السنوات األخيرة
لتصبح ّ
األقل لدى املسلمني في الشرق األوسط.
يصف املقال هذه التغييرات ،ال س ّيما تلك التي حدثت في بداية السبعين ّيات ،مع األخذ بعني
االعتبار التغييرات الدميغراف ّية واالقتصاد ّية واالجتماع ّية التي م ّر فيها املسلمون من األقلـّـ ّية
الفلسطين ّية في دولة إسرائيل في السنوات األخيرة ،التي سبقت كتابة املقال .يستند الكاتب
في األساس -إلى بيانات املسوح الس ّكان ّية الشاملة لألعوام َ 1961و َ 1972و  ،1983وإلى بياناتإحصائ ّية عا ّمة ،وإلى نتائج استطالعات متع ّلقة باخلصوبة أُجريت في منتصف السبعين ّيات
من القرن العشرين.
يستطلع الباحث ،من خالل مقالته ،التغييرات التي حدثت في نسبة اخلصوبة والتح ّوالت
االجتماع ّية ،متط ّر ًقا إلى التغييرات الطبيع ّية في املجتمع ،والتغييرات في أمناط الزواج
واخلصوبة ،والتغييرات في اخلصوبة لدى نساء متز ّوجات ،والفروق في اخلصوبة لدى
مجموعات اجتماع ّية اقتصاد ّية داخل املجتمع املسلم في دولة إسرائيل.
يعزو الباحث انخفاض نسبة اخلصوبة لدى الس ّكان املسلمني إلى التحديث الذي مت ّر فيه هذه
املجموعة في السنوات األخيرة ،والتي تنعكس في حياتهم االجتماع ّية واالقتصاد ّية وإلى
انخفاض نسبة الوفاة لدى األطفال .ويدّ عي ّأن التغييرات التي حدثت كانت نتيجة حلدوث
املوسعة والعائلة النوو ّية ،باإلضافة إلى
تغييرات في أمناط الزواج ،وفي العالقة بني العائلة ّ
انخفاض نسبة اخلصوبة لدى املتز ّوجني .أ ّما عن األسباب االقتصاد ّية االجتماع ّية ،فيقول
أساسي لدى الفلسطين ّيني في دولة إسرائيل،
أهمـ ّية الزراعة كمصدر رزق
الباحث ّإن انخفاض ّ
ّ
ّ
وإن ارتفاع مستوى املعيشة
والتقدّ م
التكنولوجي ،قلال من احلاجة إلى عدد أكبر من األطفالّ ،
ّ
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والدراسة له تأثير بالغ على هذه الظاهرة.
ثمة استمرار في االنخفاض في عدد
أ ّما عن التو ّقعات املستقبل ّية ،فيدّ عي الباحث ،أنّه سيكون ّ
أفراد العائلة وفي عدد الس ّكان املسلمني ،ولكنّه يشير إلى ّأن هنالك صعوبة في تو ّقع نسبة
االنخفاض في املستقبل ،وفي ّأي مستوى ستستق ّر نسبة اخلصوبة عليه.
ينهي الباحث مقاله باإلشارة إلى تو ّقعات دائرة اإلحصاء املركز ّية حول التغييرات العتيدة
في عدد مسلمي األقلـّـ ّية الفلسطين ّية في دولة إسرائيل ح ّتى العام  ،2010متط ّر ًقا إلى ثالثة
مستويات :اخلصوبة؛ نسبة الوفاة لدى األطفال؛ الهجرة.
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عماليا ساعر
فلسطينيات من يافا
هل الزواج شرط لألنوثة؟ :عزباوات
ّ
עמליה סער
האם נישואים הם תנאי לנשיות :על רווקות בקהילה הפלסטינית ביפו

يتناول املقال ً
عرضا أ ّول ًّيا ملعطيات بحث في األنثربولوجيا حول عزباوات فلسطين ّيات من يافا.
وتقول الباحثة ّإن البحث بدأ في العام  .1997وتستند النتائج التي تعرضها في هذا املقال إلى
ثمانية أشهر مشاهدة مشاركة وف ّعالة في أطر ياف ّية مختلفة ،كذلك تستند إلى مقابالت
اليافي.
ومحادثات مفتوحة مع نساء ورجال في املجتمع
ّ
الرسمي:
تشمل منهج ّية البحث -حسب املقال -نوعني من املعرفة :النوع األ ّول تع ّرفه باملستوى
ّ
ّ
املركزي -حسب املقال -مؤدّاه ّأن
املستوى الواعي؛ والنوع اآلخر هو مستوى املمارسةّ .إن االدّعاء
عاطفي حول
اليافي ليست وض ًعا فسيولوج ًّيا فحسب ،بل هي وضع
عذر ّية الفتاة في املجتمع
ّ
ّ
رغبة جنس ّية غير من َّفذة وجهل في العالقة اجلنس ّية والعاطف ّية .تقول الباحثة ّإن امل ّت َبع -وفق
هذا املجتمع -أن تكون العزباء عذراء من الناحية اجلنس ّية ومن التجارب العاطف ّية كذلك.
بأن الزواج هو شرط البلوغ واألنوثة،
تقول الباحثة ّإن تسمية الفتيات العزباوات «بنات» توحي ّ
وإن كون العزباوات عذراوات قد يدعو إلى استخالص ما ُمفاده ّأن األنوثة تُع َّرف حسب الف ّعال ّية
ّ
صحيحا ،إذ ّإن مصطلح األنوثة في املجتمع املبحوث أوسع من
اجلنس ّية ،لكنّها تدّ عي ّأن هذا ليس
ً
االجتماعي».
اجلنسي» َو «اخلصوبة» -مفهو َم «البلوغ
املفاهيم أعاله ،ويشمل -إلى جانب «النضوج
ّ
ّ
بينما تشير نتائج البحث ّأن أغلب العزباوات الفلسطين ّيات من يافا ع��ذراوات وبدون جتربة
تهن أحبنب على ّ
األقل مل ّرة واحدة .وتضيف أنّه بالرغم
جنس ّية ،تشير هذه النتائج ذاتها ّأن غالب ّي ّ
االجتماعي ،تشير
وينقصهن النضج
من ّأن اآلراء املسبقة حول العزباوات ُمفادها ّأن هؤالء بنات
ّ
ّ
نتائج البحث إلى عكس ذلك .معظم هؤالء النساء يعملن خارج البيت ،ويساعدن في إعالة العائلة،
ويحظني باحترام املجتمع .ومن هنا تستنتج الباحثة ّأن الفرق بني النساء املتز ّوجات وهؤالء
العزباوات يتم ّثل في القدرة على احلمل والوالدة ،إذ ما زالت إمكان ّية احلمل خارج إطار الزواج
ّهن قد
غير مقبولة في املجتمع
اليافي ،بالرغم من ّأن هنالك نساء حتدّ ثن عن هذه اإلمكان ّية وأن ّ
ّ
يخضنها في املستقبل.
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ريكي سويا
ونوعية املشكلة،
املعالة،
ساتية للجهة
والتبعية
القومية،
وية املعا ِلج
جِ
ُه ّ
ّ
ّ
املؤس ّ
ّ
ّ
العربيات
ومواقف النساء
ّ
ריקי סויה
זהות לאומית של מטפל ,שיוך ממסדי של סוכנות ,סוג הבעיה ועמדות של נשים
ערביות בעיר מעורבת והשפעתם על שימוש בשירותי ייעוץ זוגי ומשפחתי

يعرض املقال نتائج بحث حول مواقف  242امرأة عرب ّية من س ّكان مدينة يافا (مدينة مختلطة
في وسط دولة إسرائيل) حيال استعمال خدمات االستشارة الزوج ّية والعائل ّية .يتمركز البحث
حول تأثير عدّ ة عوامل على استعمال خدمة االستشارة :األ ّول نوع املشكلة العائل ّية (هل هي
مشكلة عند األوالد ،أم مشكلة بني الزوجني ،أم هي االثنتان م ًعا؟)؛ العامل الثاني هُ و ّية املعالج (أهو
املؤسسة املعالجِ ة (أهي عرب ّية أم غير عرب ّية؟).
عربي أم غير
عربي؟)؛ العامل الثالث هُ و ّية ّ
ّ
ّ
تشير نتائج البحث إلى ّأن نوع املشكلة هو العامل األكثر تأثي ًرا على استعمال خدمة االستشارة.
التوجه لتل ّقي خدمة استشارة يزيد ك ّلما تع ّلقت املشكلة باألوالد.
وتضيف الباحثة ّأن احتمال ّ
املؤسسة ِ ّ
مقدمة اخلدمة ،ال تؤ ّثران على
بينما أشارت نتائج البحث أن هُ و ّية املعالِجَ ،و/أو هُ و ّية ّ
القرار لتل ّقي خدمة االستشارة.
بأن البحث
في نهاية املقال ،تشير الباحثة إلى املشاكل وإلى نقاط ضعف البحث ،فتقول إنّه عل ًما ّ
متركز حول مواقف النساء من مدينة مختلطة واحدة ،ال ميكن تعميم هذه املواقف على سائر
العربي في البالد ،أو على الرجال من املجتمع عينه .وتضيف ّأن البحث لم يستطع
فئات املجتمع
ّ
ُ
كونهن أقلـّـ ّية؛ ولذا من
الفصل بني املق ّومات الثقاف ّية للمجموعة التي أجرِ يَ البحث عليها وبني
ّ
ّ
العربي ،أو على أقلـ ّيات أخرى في
الصعب تعميم هذه النتائج على املجتمعات العرب ّية في العالم
ّ
املؤسسات
العالم .مع هذا ،تشير الباحثة إلى النتائج العلم ّية النابعة من البحث ،وتوصي بأن تقوم ّ
العالج ّية بتطوير برامج معاجلة ،وبأن تقوم هي بالوصول إلى العائالت ،وبأنّه ينبغي عليها
التركيز على تقدمي استشارة في ما يتع ّلق مبشاكل األطفال ال في املشاكل الزوج ّية.
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جونا شيليكينـز وتسفي أيزنباخ
ارتفاع ما قبل االنخفاض في اخلصوبة لدى املسلمني في إسرائيل
Jona Schellekens and Zvi Eisenbach
The Predecline Rise in Israeli Muslim Fertility

يتناول الباحثان في هذه الدراسة موضوع اخلصوبة لدى املسلمني في إسرائيل ،محاولَينْ ربط
التغييرات في اخلصوبة بعوامل حتسني الظروف االقتصاد ّية واالجتماع ّية التي ح ّلت على
األقلـّـ ّية الفلسطين ّية في إسرائيل بعد العام .1948
البريطاني (وتعود إلى العام
اعتمدت البيانات على مقارنة إحصائ ّيات الوالدة في عهد االنتداب
ّ
تقسم املعطيات بحسب الفئة الدين ّية ،مع دراسة أجر َيتْ في
 ،)1931وهي األولى من نوعها التي ّ
قسم الدميغرافيا في اجلامعة العبر ّية في القدس ،والذي شمل  3,000امرأة عرب ّية في إسرائيل،
عالقتهن الزوج ّية األولى.
سن الـ  55حول
ّ
 2,300منهن مسلمات دون ّ
يالحظ الباحثان ،استنادًا إلى املعطيات اإلحصائ ّية للعام ّ ،1954أن نسبة اخلصوبة لدى النساء
املسلمات الالتي ولدن في الثالثين ّيات كانت أكثر من ّ 8.5
لكل امرأة ،بحيث بلغت اخلصوبة
أعلى نسبة لها في الستين ّيات (ّ 9.9
عما كانت عليه النسبة
لكل امرأة) -أي بزيادة  1.5إلى ّ 2
لدى النساء املسلمات الالتي ُولدن قبل العام  .-1900يعزو الباحثان ذلك إلى أنّه في فترة
االصطناعي إلطعام األطفال
لتحسن الظروف االقتصاد ّية ،بدأ استخدام احلليب
االنتداب ،نتيجة ّ
ّ
بد ًال من الرضاعة الطبيع ّية ،وهي الرضاعة التي ُي ْع َرف عنها أنّها تش ّكل مان ًعا طبيع ًّيا ضدّ
مما أدّى إلى زيادة إمكان ّية اإلخصاب لدى النساء.
احلملّ ،
ولكن منذ بداية السبعين ّيات ،طرأ انخفاض ملحوظ على نسبة اخلصوبة لدى النساء املسلمات
فسر الباحثان هذا التغيير بأنّه زيادة في نسبة تعليم النساء؛ وهو ما أدّى
في إسرائيل ،حيث ّ
مع مرور الوقت إلى االنخفاض في نسبة الوالدة إلى  4.7باملعدّ ل ّ
لكل امرأة مسلمة .وعند مقارنة
الباحثني بني نسب اخلصوبة للفلسطين ّيني في الض ّفة الغرب ّية والنسب ذاتها في قطاع غ ّزة
لنفس الفترات الزمن ّية ،اتّضح ّأن هذه النسب متشابهة.
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فيصل عزايزة
قرويات في إسرائيل
الرضاعة ووسائل منع احلمل لدى ّأمهات مسلمات
ّ
פיסל עזאייזה
הנקה ואמצעי מניעה בקרב אמהות מוסלמיות כפריות בישראל

يتضمن املقال تت ُّب ًعا ،على امتداد س ّتة أشهر ،لسلوك ّيات الرضاعة واستعمال وسائل احلمل لدى
ّ
 429امرأة مسلمة من أربع قرى عرب ّية في دولة إسرائيل.
فرضيات البحث
ّ
 .1هنالك عالقة بني فترة الرضاعة واحلمل التالي خالل س ّتة أشهر بعد الوالدة.
 .2احتمال حدوث حمل خالل س ّتة أشهر بعد الوالدة ،لدى النساء الالتي يستعملن وسائل
منع احلملّ ،
أقل من احتمال حدوثه لدى النساء اللواتي ال يستعملن هذه الوسائل.
 .3كثرة عدد األطفال في العائلة يق ّلل احتمال حدوث حمل خالل س ّتة أشهر بعد الوالدة.
إضافي خالل س ّتة أشهر بعد
 .4وجود أطفال ذكور في العائلة يق ّلل احتمال حدوث حمل
ّ
الوالدة.
 .5ارتفاع درجة تد ّين املرأة يزيد من احتمال حدوث حمل خالل س ّتة أشهر بعد الوالدة.
ُقسم فيها
 .6احتمال حدوث حمل خالل س ّتة أشهر من الوالدة أعلى في البيوت التي ت َّ
الوظائف البيت ّية بالطريقة التقليد ّية.

منهجية البحث
ّ
جرى تت ّبع ع ّينة من  429امرأة من أربع قرى عرب ّية في دولة إسرائيل من أربع مناطق
جغراف ّية :املث ّلث؛ املركز؛ الشمال؛ اجلليلُ .جمعت املعلومات عن طريق تعبئة استمارة مبساعدة
 10من العامالت االجتماع ّيات واملم ّرضات.

||46

الدميغرافيا والزواج وتنظيم األسرة

النتائج املركزيّ ة للبحث
أهم ّيتها:
تفسر احتمال حدوث حمل خالل س ّتة أشهر بعد الوالدة بحسب ّ
العوامل التي ّ
 .1عدم استعمال وسائل منع احلمل.
 .2درجة التد ّين.
 .3فترة الرضاعة.
 .4تقاسم الوظائف البيت ّية.
 .5مركز السيطرة على حياة املرأة.
االجتماعي.
 .6عدد األطفال في العائلة ونوعهم
ّ

ثمة تناقض بني برامج
يحاول الباحث ،من خالل نتائج البحث ،اإلجاب َة عن السؤال التالي« :هل ّ
تنظيم العائلة واستعمال وسائل منع احلمل ،من جهة ،والعيش في مجتمع متد ّين ،من جهة
العربي مي ّر في مرحلة من التغييرات -بسبب التحديث -تؤ ّثر
أخرى؟»؛ ويقول ّإن املجتمع
ّ
على جوانب حيات ّية مختلفة ،نحو :االرتفاع في مستوى الثقافة؛ خروج النساء للعمل خارج
املنـزل؛ تطوير اخلدمات اجلماهير ّية (كمراكز رعاية األ ّم والطفل التي تز ّود خدمات التوعية
واإلرشاد حول وسائل منع احلمل) .وح ًّقا ،اتّضح ،من خالل نتائج البحثّ ،أن أكثر من ثلث
ثلثهن لم يستعملنها َق ّط .حسب وجهة
النساء استعملن وسائل منع احلمل احلديثة ،بينما
ّ
العربي والتح ّول من مجتمع
نظره ،يشير هذا املعطى فع ًال إلى التغييرات التي مي ّر فيها املجتمع
ّ
ّ
تقليدي إلى مجتمع ذي مم ّيزات «غرب ّية».
ويضيف ،استنادًا إلى ما ّ
ني معلومات وإرشادًا حول وسائل
تؤكده النتائجّ ،أن معظم النساء تل ّق َ
أهمـ ّية هذه املراكز ،وبنا ًء على
منع احلمل احلديثة من مراكز ّ
«صحة العائلة» .وهو يبينّ ّ
ّ
وبأن
االستشارة،
ي
ق
لتل
مباشرة
هن
يتوج
لم
اللواتي
النساء
هذا ،يوصي بتوسيع عملها لتصل إلى
ّ
ّ
املوسعةً -
أيضا ،وذلك لتأثير هذا احمليط على النساء في
عليها أن تصل إلى محيط املرأة -العائلة ّ
هذا املوضوع ،كما اتّضح من النتائج .كذلك يوصي بإجراء تعديل في قانون تنظيم العائلة
يشجع النساء على زيادة فترة الرضاعة.
ّ
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ليئات كوليك وفيصل ر ّيان
وإستراتيجيات التعاطي مع التناقض بني البيت والعمل،
الزوجية،
العالقات
ّ
ّ
النفسية
والصحة
ّ
ّ
ליאת קוליק ופייסל ריאן
יחסים זוגיים ,אסטרטגיות התמודדות עם קונפליקט בית-עבודה ורווחה נפשית :ניתוח
משווה בין נשים יהודיות לנשים ערביות

يفحص البحث الفروق بني النساء العرب ّيات الفلسطين ّيات والنساء اليهود ّيات مواطنات دولة
إسرائيل في قضايا تتع ّلق باحلياة الزوج ّية ،نحو :املساواة في تقسيم الوظائف البيت ّية؛ ومواقف
حول وظائف النوعني االجتماع ّيني والدعم بني الزوجني؛ وإستراتيج ّيات ملواجهة الضغط الناجت
عن العمل داخل البيت والعمل خارجه .كذلك يرمي البحث إلى فحص مدى تأثير مم ّيزات
الصحة النفس ّية لدى النساء.
وسبل التعاطي مع الضغوط في تفسير ّ
احلياة الزوج ّية ُ
شملت ع ّينة البحث  146مشاركة 57 :يهود ّية من ثالث مناطق من مركز البالد وشمالها،
َو  89عرب ّية فلسطين ّية مسلمة من أربع مناطق في مركز البالد وشمالها كذلكّ .
كل
املشاركات متع ّلمات ومتز ّوجات وأ ّمهات يعملن خارج املنـزل بأجر مدفوع ،وكذلك األزواج.
تضمنت أسئلة حول معطيات شخص ّية ،وحول مواقف
ُجمعت املعلومات بواسطة استمارة ّ
متع ّلقة بتقاسم الوظائف بني النوعني ،وحول املساواة في تقاسم الوظائف املنـزل ّية ،وحول
الدعم بني الزوجني ،وكذلك استمارة حول طرق مواجهة الضغط ،والرضى من الزواج ودرجة
الرضى من احلياة.
تشير نتائج البحث ّأن هنالك فر ًقا شاس ًعا بني النساء العرب ّيات الفلسطين ّيات والنساء اليهود ّيات
في املواضيع املتع ّلقة بتقاسم املها ّم بني الزوجني وبتقييم املساواة في تقاسم الوظائف البيت ّية.
متساو لدى عائالت
حيث ب ّينت النتائج ّأن توزيع الوظائف بني الزوجني داخل وخارج املنـزل
ٍ
مما لدى النساء العرب ّيات الفلسطين ّيات؛ كما ّإن الزوجة اليهود ّية
النساء اليهود ّيات أكثر ّ
حتظى بدعم أكبر من الزوج في إمتام ّ
كل املهامّ .لم يكن هنالك تأثير ملحوظ للضغوط
النفس ّية على عامل الرضى عن الزواج (أو االستياء منه) لدى كلتا املجموعتني ،كما لم تكن
هنالك فروق ملحوظة ،بعكس املتو ّقع ،بني املجموعتني في ما يتع ّلق بتقييم الدعم الذي
حتظى به ّ
كل مشترِ كة من زوجها .مع هذا ،أشارت نتائج البحث ّأن ك ًّال من املشارِ كات
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مما تتل ّقاه هي منه .ويضيف الباحثان ّأن كلتا
من املجموعتني ترى أنّها تدعم زوجها أكثر ّ
املجموعتني تستعمل طر ًقا نشطة تبادر إليها ملواجهة الضغوط .رغم هذا ،برز ّأن إستراتيج ّيات
النساء اليهود ّيات تكون أكثر َ
يتوجهن أكثر لطلب املساعدة من عناصر خارج ّية،
مباشر ًة ،إذ ّ
كاألصدقاء واألقرباء .بينما تعمل النساء العرب ّيات الفلسطين ّيات على تغيير متط ّلبات الوظائف
في البيت ً
عوضا عن طلب مساعدة خارج ّية.
بالصحة النفس ّية لدى املشارِ كات في البحث ،يلفت النظ َر املعطى املشي ُر إلى ّأن
في ما يتع ّلق
ّ
حياتهن الزوج ّية .دعم الزوج للزوجة هو أحد العوامل التي
جميع املشارِ كات راضيات عن
ّ
تؤ ّثر إيجا ًبا على الشعور بالرضى من الزواج لدى املجموعتني ،ولكنّه برز أكثر في مجموعة
النساء العرب ّيات الفلسطين ّيات؛ بينما برز ّأن الدعم الذي تقدّ مه الزوجة للزوج يساهم لدى
النساء اليهود ّيات في الشعور بالرضى من الزواج.
تُبرز نتائج البحث ّأن مستوى الثقافة لدى النساء العرب ّيات الفلسطين ّيات يساهم مساهمة
ملحوظة في زيادة الرضى من احلياة.
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عنات لبيدوت-فيريلال وروني إحلداد
ممنوع ومع ذلك يمُ ارس
Anat Lapidot-Firilla and Ronny Elhadad
Forbidden Yet Practiced: Polygamy and the Cyclical Making of
Israeli Policy

جنوبي دولة إسرائيل ،وذلك
يناقش هذا املقال قض ّية تعدّ د الزوجات لدى البدو في النقب،
ّ
ّ
التوصل الى تفسير للسياسة اإلسرائيل ّية الضباب ّية في ما يتعلق بشيوع نسبة تعدّ د
بغية
ّ
الزوجات املرتفعة في السنوات األخيرة ،وكذلك يفحص املقال مدى جناعة االستحقاق كأداة
لتطبيق السياسات.
يوضح املقال أنّه في ّ
ّ
ّ
دائري للسياسة
اإلسرائيلي ،تو َّل َد منوذج
ظل األوضاع الراهنة في املجتمع
ّ
يشمل السياس ّيني ،ووكالء في احلقل ،ومستهلكني وناسجني للروايات الفكر ّية .تختلط مصالح
السياسي ،على اختالف أنواعهم ،مبصالح القيادة القبل ّية البدو ّية .هذا التناسق
صنّاع القرار
ّ
ّ
الدائري ،والذي يعرقل وضع حدّ لتعدّ د الزوجات ،يستمدّ ق ّوته من املفاهيم األكادمي ّية
واملؤسسات ّية التي متنح الشرع ّية لعدم مكافحة تعدّ د ال��زوج��ات ،وكذلك
واجلماهير ّية
ّ
يخص موضوعً ا على هذه الدرجة من احلساسية ،لكونه
استمرار ّية السياسات الضباب ّية في ما ّ
يقع على احلدود بني القوم ّية والدين ّية واالجتماع ّية.
ينبثق من خالل النقاش سؤاالن؛ أ ّولهما :هل تعدُّ د الزوجات مشكلة تطبيق ،أم مشكلة سياسة
وتخطيط؟ وثانيهما :هل ِ ّ
ّ
جذري في مفاهيم ونهج
يشكل القضا ُء احللب َة املناسبة لتحقيق تغيير
ّ
البدوي في هذا اخلصوص؟
حياة اجلمهور
أهمـ ّية فحص اخلطاب
باإلضافة إلى بحث السياسة املعلنة والعمل ّية ،تلفت الباحثتان النظر إلى ّ
ّ
العا ّم والروايات واالعتقادات التي ي ّتسم بها النقاش حول مكانة املرأة في املجتمع البدوي في
بخاصة .من خالل دراسة هذه الروايات ،يتبينّ أنّها
إسرائيل بعا ّمة ،وحول تعدّ د الزوجات
ّ
مما يجعل
،
التاريخي
الثقافي
االجتماعي
النظام
كضحايا
وتظهرهن
تغ ّيب النساء البدو ّيات
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
اجلمهور والدولة يبيحون ظاهرة القتل والسيطرة على أجساد النساء ،وكذلك ظاهرة تعدّ د
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الزوجات ،كما تتيح موضع َة النساء كمجموعة «أخرى» مهدورة احلقوق حتت شعار سلطة
القيادة احمل ّلـ ّية.
من هنا ،تقترح الباحثتان عدم إبقاء البيروقراط ّيني من ذوي الدرجات الدنيا دون أدوات
سياس ّية واضحة ،وأ ّال تُت َرك لهم فرصة إصدار تعليمات غير مدروسة .كذلك ينبغي إيجاد
منهاج للتعاون مع السلطات البلد ّية وقيادة القبائل ورؤساء ّ
املنظمات األهل ّية البدو ّية ،وال س ّيما
التنظيمات النسو ّية منها .ومن اجلدير كذلك فحص إمكان ّية إشراك الزعامة الدين ّية في هذه
ّ
البدوي مبا في
العمل ّية ،وذلك لتزايد ف ّعال ّيتهم في التأثير وإيجاد حلول مالئمة يتق ّبلها املجتمع
ذلك النساء والدولة.
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اجتماعي
ضد النساء  -منظور
العنف ّ
ّ
سياسي
ّ
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مادلني أديلمان ،وإدنا أيرز ،ونادرة شلهوب-كوفيركيان
املتعددة الثقافات
الضبط
اإلثنية في املجتمعات ّ
الشرطي للعنف ّ
ضد نساء األقلـّ ّـية ّ
ّ
Madelaine Adelman, Edna Erez and Nadera Shalhoub-Kevorkian
Policing Violence Against Minority Women in Multicultural Societies:
"Community" and the Politics of Exclusion

في ّ
مؤسسة الشرطة مشكلة مع ّقدة،
موجه نحو التنظيم
ظل عهد ّ
الشرطي لألق ّلـ ّيات ،تواجه ّ
ّ
وبخاصة في ّ
ظل
هي احترام الفروق وتطبيق القوانني بصورة خالية من التفرقة العنصر ّية،
ّ
تعهّد احلكومات الدميقراط ّية الليبرال ّية بتطبيق مبادئ املساواة أمام القانون واحترام اخلصوص ّية
األسري ّ
ّ
مؤخ ًرا ،يتح ّول الضبط
الثقاف ّية في الوقت ذاته .وفي ضوء التشديد على جترمي العنف
الشرطي ملجموعة األقلـّـ ّية إلى مشكلة مع ّقدة في املجتمعات املتعدّ دة الثقافات ،ال س ّيما ّأن الشرطة
ّ
متأصلني.
ترى األق ّلـ ّيات التابعة ذاتَ تخ ّلف وعنف ّ
تقوم الباحثات في هذا املقال بفحص هذه االحتكاكات النظر ّية والفعل ّية من خالل التحليل
الشرطي ،وربط تشديد هذا الضبط على القيم احمل ّلـ ّية ،والتعدّ د
اجلنوسي لألقلـّـ ّية في الضبط
ّ
ّ
الثقافي ،واالختالف ،واحلساس ّية الثقاف ّية ،وعدم شفاف ّية الفروق اجلنوس ّية في هذه املجتمعات
ّ
األقلـّـ ّية.
ت ّتخذ الباحثاتُ النسا َء الفلسطين ّيات في إسرائيل حال ًة لهذه الدراسة ،إذ يدّ عني ّأن العنصر ّية املجنسنة
ّ
املبني على
واجلنوسة العنصر ّية تش ّكالن ردّة فعل الشرطة للعنف
األسريّ ،
مما يقود إلى االستنباط ّ
الشرطي ضدّ العنف جتاه نساء األق ّلـ ّيات.
أسس ثقاف ّية ،وهو ما يق ّلل من جناعة التنظيم
ّ
ترى الباحثات ّأن الشرطة يجب أن تبحث عن أساليب غير تقليد ّية ملعاجلة هذه القض ّية مبا
يتحدّ ى وال يق ّوي األفكار املسبقة والروايات القائمة حول نساء ورجال األق ّلـ ّيات باسم التعدّ د
الثقافي واحلساسية لالختالف .كذلك تشدّ د الباحثات على أنّه ينبغي على الشرطة التعامل
ّ
وبخاصة في ما يتعلقّ
سياسي يجب توظيفه بحذر،
العربي كمفهوم
مع اجلنوس ّية في املجتمع
ّ
ّ
ّ
ّ
الفلسطيني في إسرائيل.
بعالج ومنع جرائم العنف ضدّ نساء األقلـ ّيات في مجتمعات كاملجتمع
ّ
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سهاد أسعد وإيلي بوخبينجر
ضد
اجتماعيني
عمال
معضالت
جِ
معالني لقضايا العنف ّ
أخالقية لدى ّ
ّ
ّ
العربي
النساء في املجتمع
ّ
סוהאד אסעד ואלי בוכבינגר
דילמות אתיות של עובדים סוציאליים המטפלים באלימות נגד נשים בחברה הערבית

عما ًال اجتماع ّيني معالجِ ني ،في قضايا العنف ضدّ
يتناول املقال خمس معضالت أساس ّية تواجه ّ
1
الفلسطيني في دولة إسرائيل.
العربي
النساء العرب ّيات الفلسطين ّيات في املجتمع
ّ
ّ
 .1احلاجة إل��ى منع العنف واحملنة مقابل احلاجة إل��ى العمل بوتيرة مالئمة
للمعا َ
جلة.
 .2احلاجة إلى االختيار بني معاجلة عين ّية لقض ّية العنف مقابل توسيع العالج
ليتط ّرق إلى مجمل العالقة بني النوعني االجتماع ّيني.
الذاتي لدى املعا َ
ّ
جلة حني حتديد أهداف
األبوي مقابل التعريف
توجه املعالِج
.3
ُّ
ّ
العالج.
 .4مسؤول ّية الرجل عن العنف مقابل املسؤول ّية املشتركة.
 .5احملافظة على قيم العائلة احملافظة ،مقابل تعزيز التغ ّير في العالقات بني العائلة
النواة وعائلة الزوج.
ظهرت هذه املعضالت َ -وفق الباحثة -في مركز ملنع العنف داخل العائلة في الناصرة.
يطرح املقال طرق ّ
تدخل للتعاطي مع هذه املعضالت ،طر ًقا حتاول الدمج بني القيم العامل ّية
الفلسطيني في
العربي
ملعاجلة العنف ضدّ النساء مع األخذ بعني االعتبار خصوص ّية املجتمع
ّ
ّ
إسرائيل.

العربي».
 .1يستعمل الباحثان مصطلح «املجتمع
ّ
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محمد احلاجّ يحيى
ّ
اإلسرائيليات املخطوبات وبعض
العربيات
ضد النساء
مناذج من العنف ّ
ّ
ّ
النفسية
األبعاد
ّ
Muhammad Haj Yahia
Patterns of Violence Against Engaged Arab Women from Israel
and Some Psychological Implications

يفحص الباحث في هذه الدراسة  1,111حالة لنساء عرب ّيات فلسطين ّيات في إسرائيل مخطوبات
خطبائهن.
تع ّرضن ألمناط متفاوتة من العنف والضرب من قبل
ّ
يبدأ الباحث بشرح نظام اخلطوبة في املجتمعات العرب ّية ،وأبعادها االجتماع ّية والدين ّية،
وولي
ديني
وقانوني بني والد الفتاة ّ
ّ
حيث تكون اخلطوبة -في معظم األحيان -مقرونة بعقد ّ
اخلطيب ،وشاهدين ً
أيضا .وعلى الرغم من ّأن للخطوبة جوانب دين ّية وقانون ّية كالزواج -
حيث ُيعتبر الشريكان متز ّو َجني أمام القانون -فإنّها ال تتيح للشريكني ح ّر ّية التص ّرف واخلروج
م ًعا ،وكذلك ال تتيح لهما السكن م ًعا ح ّتى الزواج.
املواعدة تشير إلى ّأن الظاهرة واسعة االنتشار،
وعلى الرغم من ّأن املعطيات حول العنف أثناء َ
يبقى هذا املوضوع َم ً
العربي .وتبينّ الدراسات
نوطا باألفكار املسبقة حول اخلطوبة فى املجتمع
ّ
ّأن لهذه الظاهرة أبعادًا نفس ّية شديدة الوطأة على ضحاياها ،إذ تشير املعطيات إلى فقدان
التدريجي في تقدير الذات واحترامها ،وفقدان األمل ،وعدم القدرة
الثقة بالنفس ،والتراجع
ّ
ّ
التدريجي للرغبة في التنقل بسبب اخلوف والقلق ،وكذلك
على مساعدة النفس ،والشلل
ّ
االكتئاب واألمراض الفسيولوج ّية الناجمة عنه.
يقوم الباحث بتحليل النماذج التي قامت بتعبئتها فتيات مخطوبات ،من قرى وأحياء مختلفة
ّ
واملوظفني املسؤولني عن تسجيل عقود
حسب الئحة جرى احلصول عليها عبر رجال الدين
ونصفهن اآلخر لم يقمن بذلك
ممن عقدن عقد الزواج،
الزواج في وزارة الداخل ّية،
ّ
ّ
نصفهن ّ
بعد 77% .من الفتيات اللواتي ع ّبأن النماذج ينتمني إلى الديانة اإلسالم ّيةَ ،و  14%إلى الديانة
املسيح ّيةَ ،و  9%إلى الديانة الدرز ّية .من خالل قراءة املعطيات ،يستخلص الباحث ّأن الفتيات
اجلنسي،
ضهن للعنف واإلساءة النفس ّية واجلسد ّية ،وأحيانًا للعنف
اللواتي أفصحن عن تع ّر ّ
ّ
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يعانني من تقدير منخفض للذات ،باإلضافة إلى املشاكل التي وردت سال ًفا ،بينما تع ّزز الشعور
شركاؤهن إلى ّ
حل اخلالفات بالتفاوض والنقاش.
بالتقدير للذات لدى الفتيات الالتي يلجأ
ّ
باإلضافة إلى هذه النتائج ،يشير الباحث إلى وجوب احلصول على املزيد من هذه املعطيات
العربي
وقراءتها ،بغية حتقيق فهم أعمق للبنى الزوج ّية ،وأمناط الشراكة املختلفة في املجتمع
ّ
الفلسطيني في إسرائيل ،وأثرها على احلالة النفس ّية والذهن ّية لدى النساء الفلسطين ّيات في
إسرائيل.

||57

النساء الفلسطينيات في إسرائيل

محمد احلاجّ يحيى
ّ
الثقافي للمجتمع
االجتماعي
اجلسدي في السياق
اإلساءة إلى الزوجة واإليذاء
ّ
ّ
ّ
العربي في إسرائيل
ّ
Muhammad Haj Yahia
Wife Abuse and Battering in the Socio-Cultural Context of Arab
Society

والعلمي ،بظاهرة
املهني
ّ
يشير الباحث إلى أنّه ،بالرغم من تزايد االهتمام العامّ ،على الصعيدين ّ
ّ
أهمـ ّية احلساسية
اإلساءة إلى الزوجات والعنف
اجلسدي ضدّ ّ
هن ،لم جترِ ح ّتى اآلن اإلشار ُة إلى ّ
ّ
التدخل لصالح النساء العرب ّيات الفلسطين ّيات املضروبات في
الثقاف ّية االجتماع ّية في عمل ّية
إسرائيل .من هنا ،يتط ّرق الباحث إلى دور القِ يم واملفاهيم االجتماع ّية في اإلساءة إلى الزوجات
وضربهن.
ّ
ّ
يركز الباحث بالتحديد على أفكار الدعم املتبادل بني أفراد العائلة ،وقض ّية سمعة العائلة،
ّ
احلمائلي (من حمولة
الذكوري عليها ،والترابط
ومكانة املرأة املتدنّية في س ّلم العائلة والتف ّوق
ّ
وإيذائهن جسد ّيا .باإلضافة إلى ذلك،
أو عشيرة) ،كقِ يم تدعم ظاهرة اإلساءة إلى النساء
ّ
يطرح الباحث وجهات نظر النساء العرب ّيات الفلسطين ّيات في إسرائيل حول املوضوع من خالل
إجاباتهن عن أسئلة مفتوحة ضمن دراسات واسعة أجراها الباحث.
ّ
يفحص الباحث خمسة أبعاد مختلفة في وجهات نظر النساء حول هذه الظاهرة :تعريف النساء
إدانتهن لظاهرة العنف ضدّ النساء؛
تبريرهن أو
وعيهن لهذه املشكلة؛
ملفهوم العنف ضدّ املرأة؛
ّ
ّ
ّ
ههن إلى ّ
حل هذه املشكلة .يحللّ
توج ّ
ّ
وعيهن للمخاطر التي تتع ّرض إليها النساء املضروبات؛ ّ
الفلسطيني ،حيث تختلف
العربي
االجتماعي للمجتمع
الثقافي
الباحث النتائج في السياق
ّ
ّ
ّ
ّ
توجه التعريفات امل ّتفَق عليها
توجهات النساء العرب ّيات الفلسطين ّيات لألبعاد املطروحة عن ّ
ّ
ملجتمعهن.
علم ًّيا بسبب اخلصوص ّية الثقاف ّية
ّ
من هناَ ،ي ْخلص الباحث إلى ّأن العامالت/ين االجتماع ّياتّ /يني العرب الذين يتعاملون مع
العربي في إسرائيل ،ويتل ّقون تدريباتهم ودراساتهم في
النساء املضروبات واملعنَّفات في املجتمع
ّ
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واملؤسسات اإلسرائيل ّية ،التي تتبنّى بدورها املعرفة والنظر ّيات الغرب ّية في هذا الصدد،
اجلامعات ّ
ّ
للتدخل ومساعدة أولئك النساء.
سوف يواجهون صعوبات عديدة في إيجاد الوسائل املالئمة
فعلى سبيل املثال ،بينما تشدّ د جميع النظر ّيات التي تتع ّلق بالعنف على ّأن عالقة الشراكة
هن غير مقبول
وأن على النساء االعتراف ّ
بني الزوجني ال تتيح مجا ًال للعنفّ ،
بأن العنف ضدّ ّ
ّ
ّ
الشفوي ضدّ الزوجة ،ففي بعض احلاالت قد تواجه
بكل أشكاله ،مبا في ذلك السباب والهجوم
َ
االجتماعي/ة ُ
بعض الصعوبات في إقناع الضح ّية بذلك ،وفي تشجيعها على املطالبة
العاملَ /ة
ّ
تواجه مدى استعداد عائلة املرأة
بحقوقها والدفاع عن نفسها .كذلك من املشاكل التي قد َ
وبخاصة عند وجود أطفال بحاجة إلى دعم ماد ّّي ،وغير ذلك
لتقدمي مختلف أنواع الدعم لها،
ّ
ّ
التدخل بالوعي خلصوص ّية النساء
من الصعوبات التي يفرزها عد ُم دمج املعرفة النظر ّية حول
العرب ّيات الفلسطين ّيات في إسرائيل اجتماع ًّيا وثقاف ًّيا.
في اخلالصة ،يقترح الباحث عدّ ة وسائل لتدعيم الوعي للخصوص ّية االجتماع ّية ملسألة العنف
ّ
الص ُعد
العربي؛ منها العمل
ضدّ النساء في املجتمع
البنيوي على رفع مكانة املرأة على مختلف ُّ
ّ
ّ
ّ
والتربوي وغيرهما) ،وإنشاء مراكز تقدّ م اخلدمات االجتماع ّية ألولئك النساء
(االقتصادي
-من مأوى بديل ،واستشارات نفس ّية وقانون ّية ،وسواها.
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محمد احلاجّ يحيى
ّ
ضد الزوجات لدى الرجال العرب في
تنبؤ املعتقدات حول ممارسة العنف ّ
ّ
مرحلة اخلطوبة في إسرائيل
Muhammad Haj Yahia
Predicting Beliefs about Wife Beating among Engaged Arab Men in Israel

يعرض هذا املقال إحدى أولى الدراسات التي أُجريت حول املعتقدات املتع ّلقة مبمارسة العنف
عشوائي ل ِـ  434رج ًال
ضدّ الزوجة في املجتمعات العرب ّيةُ .جمعت املعطيات من خالل منوذج
ّ
فلسطين ّيا في إسرائيل في مرحلة اخلطوبة ،في محاولة إليجاد تفسير ألفكارهم املختلفة حول
ضرب الزوجة ،باالستناد إلى متغ ّيرات مت ّثل ثالثة أطر :الهيمنة الذكور ّية؛ الفجوات الدراس ّية
بني األجيال؛ العجز في مهارات إقامة عالقات شخص ّية.
العائلي -طيلة ال َعقدين السابقني -قد حظيت
يشير الباحث إلى أنّه بالرغم من ّأن ظاهرة العنف
ّ
ثمة القليل من الدراسات التطبيق ّية حول هذا املوضوع في
باهتمام بالغ في أنحاء العالمّ ،
الفلسطيني في إسرائيل على وجه اخلصوص .ورغم
العربي
املجتمعات العرب ّية بعا ّمة ،واملجتمع
ّ
ّ
ّأن الباحث وجد في دراسة سابقة أجراها حول العنف في فترة اخلطوبة ّأن  20.6%من الرجال
في هذه املرحلة أشاروا إلى أنّهم قاموا بفعل أو قول جارح جتاه الطرف اآلخر؛  7.1%أشاروا
إلى أنّهم قاموا بإلقاء شيء ما على الطرف اآلخر؛ بينما أشار  8%إلى أنّهم قاموا بدفع أو جذب
عنيف للطرف اآلخر خالل فترة اخلطوبة؛ رغم ّ
كل هذا لم تتط ّرق هذه الدراسة السابقة إلى
وضربهن.
معتقدات وآراء الرجال في فترة اخلطوبة حول العنف ضدّ النساء
ّ
من هنا ،تأتي هذه الدراسة احلال ّية لسدّ هذه الفجوة ،حيث يشدّ د الباحث على ّأن ّ
املؤشرات
واملس ّببات لظاهرة العنف ضدّ النساء -ح ّتى تلك التي في فترة اخلطبة -قائمة على عدّ ة
مستويات ينبغي أخذها بعني االعتبار عند حتليل هذه الظاهرة ،تب ًعا لألطر التي ُذكرت
ّ
توجه أكثر شمول ّية لدراسة ظاهرة العنف ضدّ النساء
آن ًفا .وهكذا فإنّه من
الضروري اتّباع ّ
بخاصة ،حيث تشير املعطيات
الفلسطيني
بعا ّمة ،وضدّ النساء في املجتمع
العربي في إسرائيل ّ
ّ
ّ
التوجهات الذكور ّية البطرك ّية املهيمنة ومهارات التواصل في العالقات
إلى ضرورة دمج
ّ
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االجتماعي،
بتوجهات التع ّلم
الشخص ّية في دراسة من هذا النوع .كذلك األمر في ما يتع ّلق ّ
ّ
الشمولي ،بالرغم من أنّه لم ُي ْع َثر على عالقة واضحة بني كون الفرد
التوجه
مكملة لهذا ّ
فهي ّ
ّ
قد نشأ في بيئة ينتشر فيها العنف ضدّ النساء وتبنّيه لهذا السلوك.
ثمة عالقة واضحة بني اآلراء املسبقة والتقسيمات اجلنوس ّية الواضحة في
باإلضافة إلى ذلكّ ،
ّ
التقليدي حيال
العربي في إسرائيل حول األدوار التقليد ّية للمرأة والرجل والسلوك
املجتمع
ّ
النساء ،وافتراض غياب املساواة بني الرجل واملرأة ،وامليل إلى دعم العنف وضرب املرأة بادّعاء ّأن
ّ
التدخل ملعاجلة هذه الظاهرة.
ذلك في سبيل مصلحتها ،ورفض
أهمـ ّية مهارات التواصل مع اآلخرين لتحليل هذه
من خالل الدراسة ،يرى الباحث كذلك مدى ّ
الظاهرة ،حيث وجد ّأن هنالك عالقة بني نقص مهارات التواصل اإليجاب ّية ،وصعوبة التعاطف
مع اخلطيبة وعدم احلزم ،واألفكار املسبقة التي تب ّرر ضرب الزوجة وتبيح العنف ضدّ ها.
ماسة إلى إجراء املزيد من الدراسات ،حول ظاهرة العنف
يستخلص الباحث ّأن هنالك حاجة ّ
توجه دامج
العربي
ضدّ النساء في املجتمع
الفلسطيني في إسرائيلّ ،
أهمـ ّية لتبنّي ّ
ثمة ّ
وأن ّ
ّ
ّ
وشامل لعواملها ومستوياتها املتعدّ دة.
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منار حسن
يسمى «شرف العائلة»
سياسة الشرفّ :
خلفية ما َّ
األبوية والدولة وقتل النساء على ّ
מנאר חסן
פוליטיקה של הכבוד :הפטריארכיה המדינה ורצח נשים בשם כבוד המשפחה

من خالل هذه املقالة املستندة إلى رسالة املاجستير التي استكملت في العام  ،1995حتاول
الباحثة مواجهة النظرة االستشراقية التي استعملها باحثون في بحث القضايا االجتماع ّية
يسمى ب ِـ
املختلفة في املجتمع
العربي ،ال س ّيما تلك املتع ّلقة بظاهرة قتل النساء على خلف ّية ما ّ
ّ
«شرف العائلة».
حتاول الباحثة ،من خالل تعريف مصطلحات الشرف والعيب ،متط ّرقة إلى التغييرات التي طرأت
على هذه املصطلحات بحكم التغييرات االجتماع ّية في املجتمعات العرب ّية عا ّمة والفلسطين ّية
خاصة ،اإلجابة عن السؤال« :ما هو شرف العائلة؟».
ّ
في هذا البحث ،الشرف يتط ّرق إلى شرف العائلة البطرك ّية (األبو ّية)؛ ومن هنا فهو يتط ّرق
ومسه يعني –بالتأكيد-
إلى شرف الرجال فقط .هذا التعريف للشرف يضمن سيطرة الرجلّ ،
ضمان استمرار ّية هذه السيطرة تشري َع قوانني
مسا بشرفه .وف ًقا ملا تقول الباحثة ،يستوجب
ُ
ًّ
أفكارهن -وه��ذا ما
ورغباتهن ،وح ّتى
تصرفاتهن
اجتماع ّية ،تلزم النساء باألساس ،حتدّ د
ّ
ّ
ّ
االجتماعي ،وإنمّ ا
تسميه «سياسة الشرف» .وتضيف ّأن «سياسة الشرف» ال تنحصر في املجال
ّ
ّ
ّ
ّ
االقتصادي وتُستخدَم لضمان استمرار ّية دون ّية املرأة
تتخطى ذلك لتنعكس كذلك في املجال
االقتصاد ّية وتع ّلقها اقتصاد ًّيا بالرجل.
القتلة من منطلق احلفاظ على شرف العائلة ،وفق ادّعاء الباحثة ،هم أقرباء املرأة من الدرجة
والعم ،ال الزوج أو أحد أقربائه (في حالة كونها متز ّوجة)« .الشرف» الذي
األولى :األب واألخ ّ
ُم ّس هو شرف أقربائها؛ ولذا عليهم تقع مسؤول ّية «تطهيره».
تدّ عي الباحثة ّأن قتل النساء في مثل هذه احلاالت أرخص من قتل الرجال ،إذ وفق
ّ
مس شرف
العشائري ،تنبغي معاقبة الرجل الذي
القضاء
ميس شرف امرأة لكونه ّ
ّ
عائلتها ،ولكن قتل الرجال قد يجلب قتل آخرين بدافع األخذ بالثأر ،ولهذا يجري
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«منجسو الشرف الفعل ّيون».
قتلهن ،وال ُيقتل الرجال
ّ
ّ
ومن خالل تط ّرقها لعمل ّية تنفيذ القتل ،تقول الباحثة ّإن قتل النساء يجري بشكل َّ
مخطط
وبدم بارد ،ويشترك فيه ،في بعض األحيان ،عدد من أفراد العائلة (وفي بعض األحيان تشارك
وبخاصة في حالة الفلسطين ّيني في إسرائيل،
فيه النساء) .وتضيف ّأن اخلوف من القانون،
ّ
أدّى إلى تغيير في طريقة القتل العلن ّية التي كانت م ّتبعة في السابق؛ ف ُيع َرض أحيانًا القتل
كحاالت انتحار ،أو ُيعلن عن املقتولة مفقود ًة.
أ ّما عن سياسة دولة إسرائيل في ما يتع ّلق مبثل هذه اجلرائم ،ومبواجهة النظرة االستشراق ّية
التي تدّ عي ّأن مثل هذه اجلرائم حتدث في عديد من الدول العرب ّية ،فهذا يعني بالتأكيد
أنّها جزء من الذهن ّية العرب ّية؛ وتقول الباحثة ّإن السلطة واحلكم في غالب ّية الدول العرب ّية
هو حكم ّ
أبوي يستمدّ شرع ّيته من خضوع مواطنيه ،ال من َخيارهم احل ّر ،وبالتالي تع ّزز
العائلة األبو ّية والتقاليد امل ّتبعة في مثل هذه العائلة .وحول سياسة دولة إسرائيل مدّ عية
مؤسساتها الرسم ّية -كالشرطة مث ًال-
الدميوقراطية ،تشير الباحثة إلى العديد من سلوك ّيات ّ
التي تساهم في استمرار وتعزيز مثل هذه الظاهرة .ففي بعض احلاالت ،تعيد الشرطة النساء
احلتمي .كما تع ّزز
ملوتهن
احلقيقي
هربهن ،متجاهل ًة متا ًما اخلطر
عائالتهن بعد
والفتيات إلى
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الفلسطيني ،فنجد الشرطة تتعاون مع القيادة
للمجتمع
األبوي
التقليدي
املبنى
إسرائيل
دولة
ّ
للتوسط في حالة خالف بني الفتاة والعائلة ،وذلك بغية
الفلسطيني،
التقليد ّية في املجتمع
ّ
ّ
التم ّلص من املسؤول ّية عن حياتها عند حدوث اجلرمية.
الفلسطيني ،من التربية على
تضيف الباحثة ّأن هذه الظاهرة تكتسب الشرع ّية ،في املجتمع
ّ
التقاليد ،ومن تسامح رجال الدين معها ،بالرغم من تعارضها مع تعاليم الدين .ضحايا هذه
الفلسطيني ينتمني إلى الديانات الثالث الدرز ّية واإلسالم ّية واملسيح ّية،
الظاهرة ،في املجتمع
ّ
أنهن مسلمات فقط.
بعكس االدّعاء السائد والذي مؤدّاه ّ
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داني رابينوفتش
الرحلة ّ
الشاقة إلنقاذ النساء السمراوات
דני רבינוביץ
המסע המפותל להצלת נשים חומות

األنباء حول مقتل إخالص كنعان من قرية الرامة ،رم ًيا برصاص أخيها األصغر منها س ّنًا،
مهمة تركيز دورة تأهيل موظفني من الفلسطين ّيني
وتزا ُمن قتلها مع وجود الكاتب في ّ
مواطني دولة إسرائيل 1لوظائف حكوم ّية وانكشافه على النقاشات التي دارت بني رجال،
اإلسرائيلي ،متعاطفني ويعطون شرع ّية ملثل هذا
غالب ّيتهم من الدروز ويخدمون في اجليش
ّ
القتل ونساء غير درز ّيات ،حاولن بشكل ضعيف التنديد بهذه اجلرائم ،دفعته إلى كتابة مقال
في صحيفة «هآرتس».
يسميه الكاتب «املعضلة الليبرال ّية»،
يتمحور املقال الذي نشره في صحيفة «هآرتس» حول ما ّ
ويقصد بهذا ّأن قتل النساء يتعارض مع قيم قدسية احلياة ،من ناحية ،ولكن من الناحية
الثانية ،يتعارض مع فكرة ّ
تدخل املجموعة املهيمنة لفرض قيمها على مجموعة أخرى في
ضوء القيم الليبرال ّية.
ردود الفعل الغاضبة من مجموعة من النساء ،نسويات باألساس ،عرب ّيات ويهود ّيات ،حول
يسمية الكاتب الفرض ّية ّ
ثمة صلة بني
املبطنة ّأن ّ
أساسا حول ما ّ
مضامني املقال ،التي متركزت ً
الثقافي لظاهرة بشعة مثل ظاهرة قتل النساء وبني تشريع حدوثها ،جعلته يعيد
بحث التحليل
ّ
النظر في بعض ما جاء في املقال األصل ،وتسليم نسخة معدَّ لة من املقال ملجلة «نظرية ونقد»
(تيؤريا وبيكورت) الح ًقا« :حمل املرأة البيضاء ،نسبو ّية ثقاف ّية ،ونسو ّية ،واألنثروبولوجيا»
–في ما يلي ّ
ملخصهما:
في املقال الذي قدّ م الكاتب نسخته األولى في شباط  1995إلى املج ّلة املذكورة،
يتط ّرق إلى حتليل ظاهرة «القتل على خلف ّية شرف العائلة» من وجهة نظر من ّفذي
ّ
نظري لهذه الظاهرة يرمي َعبره
هذه اجلرائم ،حسب ادّعائه .كذلك يقوم بتفسير
العربي».
 .1الباحث يستعمل التعبير «الوسط
ّ
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إلى تقدمي حتليل مغاير للنظرة السائدة املدّ عية ّأن هذا النوع من القتل مرتبط
بشكل ال ميكن فصله عن الثقافة الشرق ّية ،ويدّ عي ّأن هذا التحليل ،الذي يقترحه
هو ،سوف يساهم في فهم أعمق لظاهرة العنف جتاه النساء في املجتمعات الغرب ّية
والتي تدّ عي التعالي على مثل هذه اجلرائم.
ويضيف الكاتب ّأن نظرة نقد ّية تأخذ ثقاف َة املجموعة قيد البحث في احلسبان ،في ما يتع ّلق
صحة االدّعاء الشائع
بقض ّية العنف ضدّ النساء ،تؤدّي بالضرورة إلى كشف محدود ّية وعدم ّ
في الغرب حول قدس ّية وسم ّو القيم الغرب ّية على القيم الثقاف ّية األخرى.
في نهاية املقال ،ير ّد الكاتب على االنتقادات التي تل ّقاها من مراجعي املقال ،وفي األساس من
الباحث جون سيمونس الذي يدّ عي ّأن رابينوفتش يكتب من وجهة نظرة الكولونيال ّية
اجلديدة.
في النهاية ،يدّ عي الكاتب ّأن عدم ّ
تدخل مجموعة في شؤون مجموعة أخرى ليس بالضرورة
هو ّ
ّ
ّ
األبوي املتعالي .ويضيف أنّه بدون املعرفة
التدخل
احلل الذي يقترحه ،بل هو يعارض
اجلسدي ّ
ّ
ّ
أقل
التدخل إلنقاذ النساء املقموعات وضحايا العنف
الثقافي ،يكون
واإلملام بالسياق
ّ
ّ
التدخل في منع هذه الظاهرة،
جناعة .وعليه ،يختتم الكاتب املقال بتساؤل حول كيفية
ً
التدخل .ويضيف قائال ّإن النساء ،في ّ
ّ
كل مكان،
كفرد من خارج املجموعة ،ال حول وجوب
ولهن أدوار
هن كيان قائم بحدّ ذاته ،كأفراد وكجزء من مجموعةّ ،
لسن ضحايا فقط ،بل ّ
قدرتهن على التأثير ،ويبارك اقتراح
مهمة في تغيير األحداث ،وعلينا إيجاد الطرق لتوسيع
ّ
ّ
جون سيمونس بخصوص إقامة حتالفات نسو ّية كنموذج لتنظيم نضال النساء.
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جون سيمونس
نسوية في مناطق احلدود
حتالفات
ّ
ג'ון סימונס
הקואליציה הפמיניסטית באזורי הגבול

هذا املقال هو نقد ملقال رابينوفتش السابق الذي يحمل العنوان «حمل املرأة البيضاء ،نسبو ّية
ثقاف ّية ،نسو ّية ،واألنثروبولوجيا» .يدّ عي الباحث ّأن ادّعاء رابينوفتش ضدّ النسو ّيات الغرب ّيات
ومحاولتهن إنقاذ النساء «املل ّونات» ومعارضته لفرض القيم الغرب ّية على سائر الثقافات ما هي
ّ
إ ّال نظرة كولونيال ّية جديدة (نيو كولونيال ّية)ّ .إن محاولة عرض االختالفات بني الثقافات
لباحث في األنثروبولوجيا مستعمِ ٍر
واحلفاظ على حدود ثقافة اآلخر -حسب ادّعائه -تتيح
ٍ
ً
عماال فقراء في
جديد
َ
ٍ
إخراج الس ّكان األصل ّيني من أيديولوجيا االستهالك العامل ّية ،وبهذا يبقيهم ّ
مصانع منتجني للغرب عدميي القدرة على امتالك املنتجات التي يصنعونها.
الغربي ،حسب وجهة نظر الباحث ،مع مصالح اقتصاد ّية دول ّية غرب ّية.
يتعاون خطاب املث ّقف
ّ
وفي حالة دولة إسرائيل ،عند التح ّول من خطاب استعمار مرتبط بالسيطرة على األرض
كولونيالي جديد غير مرتبط بالسيطرة على األرض (سالم) ،تبرز
(احتالل) إلى خطاب
ّ
ّ
أهمـ ّية الفرق بني الثقافات ويبرز خطاب «عدم التدخل» في اآلخر أو احلياد ّية.
ّ
اإلسرائيلي كصاحب ميزات -كالليبرال ّية الغرب ّية
اإليجابي (التمثيل) للرجل
التصوير
ّ
ّ
واحلداثة -يعمل على املساواة بني النوعني االجتماع ّيني ،وكغير شريك في جرائم الكولونيال ّية
اجلديدة ،حسب ما ور َد في وصف رابينوفتشَ ،وفق ادّعاء الباحث ،ميكنه احلدوث فقط عند
مقابلته مع «نقيضه» ووصف تعامل الرجال العرب مع نسائهم.
في ما يتع ّلق بقتل النساء على خلف ّية شرف العائلة ،يدّ عي سيمونس ّأن مثل هذا القتل
اإلسرائيلي ،ولكن ُيع َرض باعتباره شا ًّذا و ُيبحث بواسطة العلوم
يجري كذلك في املجتمع
ّ
الفلسطيني تُبحث َعبر مفردات
االجتماع ّية وعلم النفس ،بينما الظاهرة نفسها في املجتمع
ّ
األنثروبولوجيا .ويضيف ّأن محاولة رابينوفتش محو أوجه الشبه بأيديولوجيا اجلنوسة بني
واإلسرائيلي هي محاولة للحفاظ على احلدود بني املجموعتني ،وبني
الفلسطيني
املجتمعني
ّ
ّ
الثقافة الشرقية والثقافة الغرب ّية ،ابتغاء إبراز تف ّوق األخيرة.
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بتدخل أوعدم ّ
في ما يتع ّلق ّ
تدخل الغرب في الشرق ،يدّ عي سيمونس ّأن للكولونيال ّية اجلديدة
ّ
التدخل قائم وال ميكن احلديث عن
فإن
عواقب سياس ّية واقتصاد ّية وثقاف ّية عا ّمة ،ومن ث َّم ّ
احلياد ّية.
يوصي سيمونس بتحالفات نسو ّية من جميع أنحاء العالم حول أهداف عين ّية .وفي حالة
يتعاون ،في بعض األحيان،
التحالفات النسو ّية في إسرائيل ،يدّ عي ّأن النساء الفلسطين ّيات
َّ
يتعاون مع
مؤسسات الدولة اإلسرائيل ّية ،وفي بعض األحيان
َّ
مع النسو ّيات اليهود ّيات بواسطة ّ
مؤسسات الدولة .وهذه الطريقة –في نظره -هي األمثل
مؤسسات أبو ّية داخل
ّ
مجتمعاتهن ضدّ ّ
ّ
للتعامل مع مثل هذه الظاهرة (القتل على خلف ّية «شرف العائلة») .على النسويات الفلسطين ّيات
مجتمعاتهن ،كما
التعاون مع النسو ّيات اليهود ّيات لكشف التمييز على خلف ّية اجلنسو ّية في
ّ
مجتمعهن الداعمة للمساواة بني
عليهن التركيز على القوى اإليجاب ّية في داخل
ينبغي
ّ
ّ
النوعني االجتماع ّيني.
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نادرة شلهوب-كيفوركيان
الكشف عن سوء معاملة األطفال في مناطق النـزاع
Nadera Shalhoub-Kevorkian
Disclosure of Child Abuse in Conflict Areas

منوذجا مألتها فتيات فلسطين ّيات
تعتمد الباحثة في هذا البحث على بيانات مستمدّ ة من 628
ً
أعمارهن بني َ 14و  16عا ًما ،لتثبت من خاللها ّأن حتليل السياسات
في إسرائيل ،تتراوح
ّ
السياسي الذي جتري فيه دراسة سوء املعاملة
االجتماعي
القانون ّية يحتاج الى فهم عميق للسياق
ّ
ّ
ّ
واجلسدي.
اجلنسي
واالعتداء
ّ
احلالي للقاءات التي جرت مع أولئك الفتيات ،والتي حتدّ ثت فيها 28
السياقي
من خالل التحليل
ّ
ّ

اجلسدي حول االعتداءات التي تع ّرضن لها عبر مجموعة البحثّ ،
ّ
تركز الباحثة
ضح ّية للعنف
إليهن،
جتربتهن ،للدعم
على فهم ورؤية أولئك الفتيات لإلفصاح عن
االجتماعي الذي يقدّ م ّ
ّ
ّ
ّ
مساعدتهن.
القانوني الذي يرمي إلى
وللتدخل
ّ
ّ

اجلنسي
تتحدّ ى الباحثة أيديولوجيا حماية الطفل في ما يتع ّلق بتقدمي الشكوى عن االعتداء
ّ
تظن الباحثة ان النظام الصارم للقوانني
وبخاصة في مناطق النـزاع
على الطفل،
السياسي ،إذ ّ
ّ
ّ
ميكن له أن يؤدّي -في بعض األحيان -إلى خرق ّ
حق الطفل في احلماية ،بل قد يؤدّي إلى املزيد
من اإلساءة إلى الطفلّ .إن هذا النظام ُيبقي ح ّي ًزا ض ّي ًقا ًّ
جدا للمرونة والقدرة على التجديد في
ّ
التدخل ،ال س ّيما عند التعامل مع مجموعات قوم ّية وعرق ّية وجندر ّية مختلفةّ .إن غياب
طرق
املرونة هذه مينع القائمني على خدمة شؤون الطفل من انتقاد ورفض السياسات الرسم ّية التي
والسياسي ،كما
والقومي،
واالجتماعي،
الثقافي،
ال تدعم احتياجات الطفل بسبب االختالف
ّ
ّ
ّ
ّ
تؤدّي إلى احلدّ من إمكان ّية إيجاد وتطوير وسائل بديلة للمساعدة.
من هذا املنطلق ،تقوم الباحثة بدراسة مدى إمكان ّية تطبيق السياسات االجتماع ّية اإلسرائيل ّية
ّ
اإلجباري الذي جرى
على األطفال الفلسطين ّيني في إسرائيل ،وال س ّيما قانون تقدمي الشكوى
وبخاصة على الطفلة الفلسطين ّية اإلسرائيل ّية التي تتع ّرض لالعتداءات
تشريعه في العام ،1989
ّ
اجلنس ّية .مبوجب هذا القانون ،على ّ
كل راشد يعلم بحالة إساءة من ّأي نوع ضدّ األطفال أن يبلغّ
َ
املسؤول عن تقدمي الدعم واحلماية للطفل .ولكن هذا القانون يرتكز -في أساسه-
الشرط َة عنها ،أو
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على الثقافة الغرب ّية ،بينما يعيش الفلسطين ّيون في إسرائيل ،الذين يسري هذا القانون عليهم
كذلك ،في ّ
ظل دولة تختلف ثقافتها عن ثقافتهم ومفاهيمهم االجتماع ّية العرب ّية اختال ًفا
التوجه نحو األطفال واإلساءة إليهم جنس ًّيا.
جذر ًّيا ،وهو ما ُيفضي إلى اختالف شديد في ّ
ّإن ّ
املؤسسات احلكوم ّية في حياة أطفال ينتمون إلى مجموعة قوم ّية أقلـّـ ّية مضط َهدة
تدخل ّ
أص ًال يجعل األطفال أكثر تض ّر ًرا من جميع أشكال العنف ،مبا في ذلك العنف الذي يتع ّرضون
ّ
الرسمي ،الذي يسقط إمكان ّية توظيف عوامل وأشخاص من بيئة الطفل
التدخل
إليه ج ّراء
ّ
ّ
للتدخل والتأثير إيجاب ًّيا.
املوسعة
وعائلته ّ
تشير الباحثة إلى أنّه بسبب حساسية موضوع اإلساءة واالعتداءات اجلنس ّية على االطفال،
ّ
الضروري
واملع ّوقات التي تعرقل دراسة هذا املوضوع وإجراء احلوارات مع ضحايا محتملني ،من
الفلسطيني في إسرائيل ،ال س ّيما ّأن املجتمع م ّيال
تطوير مناهج بحث ذات حساسية لإلطار
ّ
وأن املعيقات السياس ّية التي متنع
دائ ًما إلى إلقاء اللوم على الضح ّية وإلصاق العار بعائلتهاّ ،
ّ
الرسمي أو طلب املساعدة من األجهزة احلكوم ّية قد تؤدّي إلى إبقاء الضح ّية حتت خطر
التدخل
ّ
وتهديد االعتداء ،وأحيانًا حتت التهديد بالقتل على خلف ّية «شرف العائلة» ،بعد أن تبوء بالفشل
معظم الطرق املمكنة لتقدمي املساعدة.
ُ
تستخلص الباحثة ّأن العاملني واملساعدين االجتماع ّيني يواجهون صراعً ا بني معتقداتهم حول
وجوب االنقياد إلى التعليمات الرسم ّية والقانون ّية التي تفرضها الدولة من خالل سياساتها
احلياتي للضح ّية .كما تشير إلى أنّه قد يؤدّي ّ
كل ذلك
القانون ّية ،وبني اعتباراتهم للسياق
ّ
ّ
التوجه لطلب التدخل واملساعدة.
الى منع الفتيات ضحايا االعتداء
اجلنسي من ّ
ّ
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نادرة شلهوب كيفوركيان
فلسطينيات في إسرائيل وسياسة حماية الطفل
عمن ندافع؟ :فتيات
ّ
ّ
נאדירה שלהוב-קיבורקיאן
על מי מגינים :ילדות פלשתיניות בישראל ומדיניות הגנת הילד

يسمى ب ِـ «حماية الطفل» ،وال س ّيما تلك
حتاول الباحثة في هذا املقال فحص أيديولوجيا ما ّ
اإلسرائيلي ال
االجتماعي
اجلنسي ،وتدّ عي ّأن أجهزة الضبط
املتع ّلقة بعالج ضحايا االعتداء
ّ
ّ
ّ
تفشل في تقدمي خدمات ج ّيدة للضح ّية فحسب ،بل في أحيان كثيرة تفشل في تقدمي أ ّية
اجلنائي املتعارض أص ًال
خدمة للضح ّية ،وقد ُيفضي هذا إلى مضاعفة األذى .فجهاز القضاء
ّ
ّ
ّ
للتدخل املغاير وغير التقليدي ،وهذا مينع
مع ثقافة الضح ّية ،الطفلة العرب ّية ،ال يترك مجا ًال
مقدّ مي اخلدمات من تطوير ومالءمة آل ّيات وإستراتيج ّيات خدمة بديلة قد تالئم حاج ّيات
الضح ّية.
يتمركز البحث في فحص مدى إمكان ّية تطبيق السياسة االجتماع ّية في دولة إسرائيل في
مجال االعتداءات اجلنس ّية على األطفال ،فلسطين ّيني مواطني دولة إسرائيل ،ومدى تأثير هذه
السياسة على هؤالء األطفال .كذلك يفحص البحث مدى مالءمة القوانني الغرب ّية ملجموعة
السياسي ،والتي في إمكانها
البحث ،من ناحية ،ومواقفه الناجتة عن الثقافة العرب ّية ومن السياق
ّ
تعطيل السياسة املعمول بها أو االستفادة منها ،من ناحية أخرى.
حتاول الباحثة ،من خالل هذا املقال ،القيام بفحص مجدَّ د ملدى إمكان ّية تطبيق سياسة أجهزة
سياسي وإلى ثقافة اجتماع ّية
االجتماعي في تقدمي خدمات لضحايا املنتميات إلى سياق
الضبط
ّ
ّ
ً
منوذجا بديال مالئ ًما لثقافة الضح ّية /الفتاة،
تختلف عن ثقافة واضعي السياسات .وتقترح
ً
مستندً ا إلى دمج بني السياستني الرسم ّية وغير الرسم ّية ،واض ًعا الفتاة في مركز القض ّية من
حيث التحليل وتقدمي العالج.
ّ
ثمة فروق في منهج ّية وطبيعة العالَم
في اإلطار
النظري ،تشير الباحثة أنّه ،في أغلب األحيانّ ،
العالجي ،مردّها إلى كون القانون يرتكز على أنظمة ُيفت َرض أن تكون
القانوني مقابل العالَم
ّ
ّ
ّ
مالئمة وقابلة للتطبيق على كل فرد تقري ًبا ،ويحاول إيجاد الصلة املباشرة والقاطعة بني
العالجي حول
األمور ،ويصبو إلى الوصول أو اختالق معلومات موضوع ّية؛ بينما يتمحور املسار
ّ
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شخص ّية اإلنسان ّ
واخلاصة .وتدّ عي ّأن التعامل مع هذه املنهج ّيات
املركبة وجتربته الشخص ّية
ّ
على أنّها متضاربة يحدّ من إمكانية تطوير منوذج قد ميزج بني املنهج ّيتني.
وتضيف الباحثة ّأن أحد العوامل املؤ ّثرة على تعامل املجتمعات مع هذا النوع من القضايا يكمن
االجتماعي في مجتمعاتهم .فبينما ُت ْعرف الظاهرة في الغرب
في مكانة األطفال في الس ّلم
ّ
كمشكلة اجتماع ّية ،ال ُت ْع َرف على هذا النحو في مجتمعات غير غرب ّية.

منهجية البحث
ّ
جنسي ،بني
تتك ّون مجموعة الهدف من ع ّينتني :األولى مك ّونة من  28فتاة ضحايا اعتداء
ّ
توجهن إلى طاقم البحث ،أو إلى مركز مساعدة
الصفوف الثامنة اإلعداد ّية والعاشرة الثانو ّيةّ ،
مدارسهن؛ واملجموعة الثانية
مشاركتهن في مجموعات بؤر ّية في
اجلنسي ،إثر
ضحايا االعتداء
ّ
ّ
ّ
ع ّينة من معاجلات ومقدّ مات خلدمات عالج ّية .شملت هذه الع ّينة 3 :عامالت اجتماع ّيات؛
مديرات  4وحدات في مكتب الشؤون االجتماع ّية في البلد الذي جرى فيه البحث؛  6مستشارات
تربو ّيات في مدارس مشاركة في البحث؛  6عامالت ومتط ّوعات في مركز ملساعدة ضحايا
االعتداءات اجلنس ّية؛ ناشطة نسو ّية مديرة جمع ّية «نساء ضد العنف».

النتائج
تشير نتائج البحث إلى ّأن وجود عنوان أو مرجع للضح ّية ،وإميانها مبقدرته على تفهّم وقوع
االعتداء ،وتصديق أقوالها ومالزمتها ح ّتى اجتياز األزمة (أي اإلميان بتوافر الدعم بال شروط
في هذه احلالة)ّ ،
كل هذا يساند الضح ّية نفس ًّيا واجتماع ًّيا في التعامل والتوافق مع إسقاطات
بأن احلياة مستم ّرة .كما ّأن تخ ّوفات الضح ّية من عدم تفهّم العائلة
االعتداء
اجلنسي واإلميان ّ
ّ
بخاصة واملجتمع بعا ّمة آال َمها ومشاعرها –وال س ّيما حني يكون املعتدي على صلة قرابة -وخوفها
ّ
اجلنسي،
من خطوة انتقام ّية ،إضافة إلى شعورها بالذنب وخوفها من أن تالم على االعتداء
ّ
«ملسها بشرف العائلة» ،وشعورها باالشمئزاز من نفسها ورغبتها بالهروب من
واخلوف من أن تُقتل ّ
مواجهة احلدث ّ ،
.إن الشعور
مهمة ومعيقة للبوح باالعتداءات اجلنس ّية ّ
كل ذلك يش ّكل عوامل ّ
بعدم الثقة الذي تشعر به الفتيات جتاه جهاز الشرطة واألجهزة الرسم ّية في الدولة ش ّكل أحد
رغبتهن بتقدمي شكوى لدى الشرطة.
العوامل األساس ّية في عدم
ّ
كما تشير نتائج البحث الى بعض املعيقات التي تواجه مقدّ مي اخلدمات في مثل هذه احلاالت.
أهمها الشعور بان اخلدمات املقدّ مة من قبل واضعي السياسات غير مالئمة جلمهور الهدف .زد
على أن بعض مقدّ مي اخلدمات يحملون أراء مس ّبقة حول كشف مثل هذه الظاهرة واخلطورة
التي ترافق الضح ّية حني انكشافها.
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كذلك تتط ّرق الباحثة إلى الصعوبات املهن ّية التي قد تواجه مقدّ مي العالج :أ) اإللزام بالتبليغ
القضائي حول احلادثة .ب) املعضلة بني إبعاد الفتاة عن البيت (حني تكون للمعتدي
الرسمي للجهاز
ّ
ّ
صلة قربى بها) وإبقائها في البيت .ج) ضرورة التحقيق العميق مع الفتاة والدخول في التفاصيل ،لكي
مما قد يس ّبب أذى إضاف ًّيا للضح ّية.
يكون
ّ
باستطاعتهن تقدمي شهادة مسنودة ومدعومة قضائ ًّياّ ،
باإلضافة إلى األسباب االجتماع ّية والنفس ّية املذكورة أعاله ،تواجه الضحايا ومقدّ مو العالج
السياسي للفلسطين ّيني في إسرائيل ،وبعدم مالءمة السياسة
مشاكل إضافية تتع ّلق بالسياق
ّ
امل ّتبعة الحتياجات جمهور الهدف ،والعداء وشعور عدم الثقة بني الضحايا واملعاجلني -من جهة-
وأجهزة الدولة –من جهة أخرى .-تشير نتائج البحث إلى ّأن ّ
كل هذه العوامل االجتماع ّية
والنفس ّية والسياس ّية مجتمعة حتدو باملعاجلني إلى الشعور بعدم القدرة على التغيير واإلحباط
وتؤدّي بهم إلى استخدام السياسة القائمة بطريقة عمياء.
تشير الباحثة في نهاية املقال إلى ّأن سياسة حماية األطفال عليها أن تن َّفذ مبشاركة الضح ّية
وأقربائها وفي سياقها ،ابتغاء ضمان احلفاظ على مصاحلها هي.
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نادرة شلهوب-كيفوركيان
ضد النساء
ردات فعل الشرطة للعنف ّ
العنصرية والعسكرة والشرطةّ :
ّ
الفلسطينيات في إسرائيل
ّ
Nadera Shalhoub-Kevorkian
Racism, Militarization and Policing: Police Reactions to Violence
against Palestinian Women in Israel

تتط ّرق الباحثة إلى توسيع مفهوم عنصر ّية الشرطة ليصبح «العنصر ّية املعسكرة» للنظام
ّ
واجتماعي في الصراع
عسكري
الشرطي في إسرائيل .فاحلدود الدقيقة ج� ًّ�دا بني ما هو
ّ
ّ
ّ
السياسي يؤثر على املكافحة الشرط ّية للعنف ضدّ النساء.
ّ
تنطلق الباحثة في مقالها من سطح ّية الدراسات التي تعالج قض ّية مكافحة العنف ضدّ النساء في
األق ّلـ ّيات احمل ّلـ ّية الالتي يعانني من التأثيرات السلب ّية للتشريعات السياس ّية التاريخ ّية وعنصر ّية
التوجه إلى األقلـّـ ّية احمل ّلـ ّية القوم ّية من خالل منظور وسياق سياس ّيني تاريخ ّيني
الدولةّ .إن
ّ
واجتماع ّيني مي ّكن من رصد تأثير القوم ّية والعنصر ّية على ردود فعل ق ّوات الشرطة ،وهو ما
يقودنا إلى مساحات لم يتط ّرق علماء اجلرمية إليها من قبل.
تعتمد الباحثة في حتليلها على معطيات جرى احلصول عليها عبر استطالعات شارك فيها أفراد شرطة
يهود وفلسطين ّيون في إسرائيل من منطقة الشمال والقدس الشرق ّية بني العامني َ 1998و .2000
السياسي بني الدولة اإلسرائيل ّية
وتكشف هذه املعطيات النقاب عن أنّه بسبب استمرار الصراع
ّ
مما
الدولة،
قبل
من
للقمع
وكالء
والس ّكان الفلسطين ّيني ،حت َّو َل القانون ونظام تطبيقه إلى
ّ
أدّى إلى عسكرة أساليب ّ
تدخل ق ّوات الشرطة وأجهزة األمن .يضع هذا الوضع نظام الشرطة
في تناقض ما بني وظيفتها (أي وظيفة الشرطة) املتم ّثلة في خدمة الدولة «الدميقراط ّية»
وتطبيق قيمها من جهة ،وتوفير احلماية واألمن للمواطنني األفراد من جهة أخرى .لذا ،عند
مواجهة أفراد الشرطة لقضايا العنف ضدّ النساء ،فإنّهم ّ
ّ
وتدخالتهم
يوظفون في ردود أفعالهم
ِ
واملعتقدات السياس ّي َة .كذلك
لعالجها الهُو ّي َة القوم ّية ،واألفكا َر االستشراق ّية الثقاف ّية املسبقة،
ّ
أنفسهن ،حيث
التدخل ملساعدة النساء على النساء
يلقي أفراد الشرطة اللوم في القصور في
ّ
رغبتهن في تعريضهم للمساءلة القانون ّية من قبل
تهن وعدم
ي ّت
ّ
همونهن بالدفاع عن أبناء قوم ّي ّ
ّ
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أفراد الشرطة اإلسرائيل ّيةّ .
كل هذه االدّع��اءات والذرائع تؤدّي في النهاية إلى عدم ّ
تدخل
بقضاياهن مقارنة بالقضايا التي
الشرطة ملساعدة النساء ،حيث ّإن هنالك استخفا ًفا من الشرطة
ّ
يع ّرفها أفراد الشرطة على أنّها قضايا أمن ّية حتتاج إلى ّ
األهمـ ّية.
تدخل ِجدّ ّي وبالغ ّ
من ناحية عمل ّية ،تشير الباحثة إلى ّأن انحصار الدراسة في النتائج دون سواها أمر غير
ّ
العنصري لدى الشرطة ضدّ الفلسطين ّيني
ُم ْج ٍد في إصالح وتغيير األفكار املس ّبقة والتمييز
في إسرائيل ،إنمّ ا يجدر كذلك البحث عن كيف ّية توليد وإنتاج هذه العنصر ّية من خالل
الروتيني ،واستغالل سلطات الشرطة ضدّ األق ّلـ ّيات القوم ّية .وبينما تُظهر
القانون ،والسلوك
ّ
العوامل املختلفة أنّه في حاالت السلم يتضامن أفراد الشرطة سلوك ًّيا مع املضامني االجتماع ّية
البطرك ّية في مكافحتهم ومعاجلتهم لقضايا العنف ضدّ النساء ،لم تُدرس هذه السلوك ّيات
في املناطق احملتدمة بالصراعات القوم ّية واحلروب (كما هو األمر في إسرائيل -حيث تختلط
َ
القومي).
املواطنة باالنتماء
ّ
الفلسطيني في إسرائيل ،هنالك عمل ّية استشراق ّية ترى العنف ضدّ املرأة
في حالة املجتمع
ّ
الفلسطين ّية قض ّية ثقاف ّية ،ولذا فالتعامل معه على أنّه خصوص ّية ثقاف ّية لألقلـّـ ّية القوم ّية
الفلسطين ّية يضاعف ضرر وتأثير العنف على النساء ،ويضعف إمكان ّية احلصول على حماية
الشرطة ،ويؤدّي إلى استبعاد مسؤول ّية الشرطة جتاه فئة س ّكان ّية كبيرة العدد.
أهمـ ّية احلساس ّية للفروقات الثقاف ّية على عمل ّية فرض
ت َْخلص الباحثة أنّه بالرغم من ّ
الشرطة للقانون على األقلـّـ ّية القوم ّية ،تؤدّي املبالغة في تبنّي هذه احلساسية والتشديد على
اخلصوص ّيات الثقاف ّية القوم ّية ،باإلضافة إلى ضررها في قض ّية العنف ضدّ النساء الفلسطين ّيات
اإلثني.
في إسرائيل ،تؤدّي إلى إعادة فرض العنصر ّية واإلفراط في االستعالء
ّ
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جنان عبده
جرمية شرف العائلة في مجتمع عرب  1948في فلسطني
تتناول هذه الدراسة موضوع «جرائم الشرف» أو «القتل على خلف ّية شرف العائلة» التي حتدث
(فلسطينيي .)48
الفلسطيني في الداخل
العربي
داخل املجتمع
ّ
ّ
ّ
تتط ّرق الدراسة إلى عدّ ة عوامل تؤ ّثر في هذه الظاهرة وتتأ ّثر بها .تتط ّرق الباحثة –بداي ًة-
إلى العالقة القائمة بني تغ ّيرات البنية االقتصاد ّية وتلك التي حتدث في البنية االجتماع ّية
االجتماعي ،وموقعها في العائلة،
والعائل ّية السائدة والتي تؤ ّثر بدورها على مكانة املرأة ،ووضعها
ّ
وعلى مفهوم شرف العائلة والدالالت التي تعطى له من خالل التركيز على مجالي التعليم
والعمل في فترات زمن ّية مختلفة .إذ تتناول ،في الفصل األ ّول ،تأثيرات هذه العوامل على
البريطاني ونكبة  .1948فت َْخلص من خالل هذا الفصل نتيجة ُمفادها
مكانة املرأة بني االنتداب
ّ
ّ
ّأن مفهوم الشرف يخدم –في األساس -مصالح اقتصاد ّية مع ّينة وتتعلق بالق ّوة املا ّد ّية وتخدم
أصحاب الق ّوة في املجتمع.
في الفصل الثاني من الدراسة ،تقوم الباحثة مبعاجلة وحتليل دور األيدولوجيا الدين ّية والقوانني
الشائعة غير املكتوبة واألقوال واألمثلة الشعب ّية في ترسيخ دون ّية املرأة وربط مفهوم الشرف
بسلوك ّياتها وجسدها.
الفلسطيني لهذه الظاهرة،
من خالل الفصل الثالث ،تقوم الباحثة بتحليل مواقف املجتمع
ّ
من خالل تع ّقب وحتليل مواقف احلركات السياس ّية واألحزاب والهيئات التمثيل ّية للس ّكان
العرب في ما يتع ّلق مبوضوع شرف العائلة .وت َْخلص إلى ّأن اخلطورة تكمن في عدم وجود
اجتماعي وتعريف ملفهوم شرف العائلة؛ وهكذا يتحدّ د هذا املصطلح َوفق أهواء وأمزجة
حتديد
ّ
الفلسطيني ما هي إ ّال تغ ّيرات
العربي
شخص ّية .كما تشير ّأن التغ ّيرات التي حدثت في املجتمع
ّ
ّ
تترسخ بعد في حياتنا بصورة
في البناء
الفوقي ،لم تصل بعد إلى درجة املفاهيم الثابتة ولم ّ
ّ
ف ّعالة .وذلك م��ر ُّد ُه ً
أيضا إلى االزدواج ّية في املعايير وتهميش القضايا االجتماع ّية لصالح
وبخاصة لدى األحزاب واحلركات التقدّ م ّية.
السياسة،
ّ
ّ
النسوي،
التوجه
تشير الباحثة ،في الفصل الرابع ،إلى التغييرات والتح ّركات النوع ّية ،ذات
ّ
الفرد ّية أحيانًا واجلماع ّية أحيانًا أخ��رى ،التي بدأت في أواخ��ر الثمانين ّيات على الساحة
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االجتماع ّية ،حيث ازدادت األوساط املطالِبة بتح ّرر املرأة ،ومنها من يحمل -وفق ما تورده
بخاصة ،واملوقف من املرأة
الباحثة -أطروحات راديكال ّية في ما يتع ّلق باملوقف من شرف املرأة
ّ
بعا ّمة ،مشيرة إلى حركة «الفنار» وائتالف «البديل» ،اللتني كان لهما بعض التأثير املباشر في
تعامل املجتمع مع قضايا املرأة وفي املوقف منها.
يتمحور الفصل اخلامس حول دور سياسة دولة إسرائيل وقض ّية العنف ضدّ املرأة؛ فتشير
العربي وفي ما يتع ّلق مبشاكله الداخلية،
الباحثة إلى ّأن سياسة دولة إسرائيل ،بصدد املجتمع
ّ
ترسخ العادات الرجع ّية فيه ،حيث ما زالت ،وفق الدراسة ،قوانني الدولة وأجهزتها
هي سياسة ّ
نحو متساهل ،وتتعامل مبعايير
املختلفة (كالنيابة العا ّمة واحملاكم) تتعامل مع ال َقتَلة على ٍ
وبخاصة في ما يتع ّلق بهذا النوع من قضايا القتل .وبهذا
مزدوجة في كثير من األحيان،
ّ
العربي
املجتمع
إبقاء
في
ساعدتا
البريطاني
االنتداب
وسياسة
تستنتج ّأن سياسة الدولة اليهود ّية
ّ
ّ
مؤسساتها القائمة ،أو عن طريق عدم إتاحة
الفلسطيني مجتم ًعا تقليد ًّيا ،سواء عن طريق ّ
ّ
خاصة به.
ة
ي
مجتمع
سات
مؤس
ببلورة
املجتمع
املجال لهذا
ّ
ّ
ّ
الفلسطيني في الداخل مي ّر في
في نهاية الدراسة ،تقول الباحثة إنّه بالرغم من ّأن املجتمع
ّ
مرحلة انتقال ّية نوع ّية أخرى ببنائه الذي ينعكس مبوقفه من املرأة وبنوع ّية وعدد األطر
املوجه ضدّ النساء ،إ ّال ّأن تغيير مفهوم
الفاعلة والنشطة في هذا املجال،
وخاصة قضايا العنف َّ
ّ
«شرف العائلة» مياثل مسيرة ال تنتهي؛ وذلك ّأن تغيير املفاهيم والسلوك ّيات اليوم ّية ال يتأتّى
نتيجة قرار فحسب ،بل بفعل مسار طويل.
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ألني القريناوي ورتشيل ليف-ويسيل
واألحادية الزوجات
املتعددة الزوجات
العنف ضد النساء في العائالت
البدوية ّ
ّ
ّ
Alean Al-Krenawi and Rachel Lev-Wiesel
Wife Abuse among Polygamous and Monogamous Bedouin-Arab
Families

في هذه الدراسة ،تجُ ري الباحثتان مقارنة حول ظاهرة إساءة معاملة الزوجات لدى العائالت
البدو ّية العرب ّية األحاد ّية الزوجات واملتعدّ دة الزوجات ،وذلك من خالل  81ع ّينة من نساء
ونصفهن اآلخر من عائالت
نصفهن من عائالت تعدّ دت فيها الزوجات،
شاركن في البحث،
ّ
ّ
جميعهن ر ّبات منـزل ،وتراوح
ا،
م
عا
39
و
29
بني
النساء
أعمار
تراوحت
بحيث
أحاد ّية الزوجات،
ّ
ً
َ
أطفالهن بني َ 3و  9أعوام.
عدد
ّ
ّ
البدوي شديدة الوضوح ،ضمن قيم بطرك ّية
تبينّ الباحثتان ّأن الفروق اجلنوس ّية في املجتمع
بنيو ّية شديدة الوضوح ،حيث ّإن السلطة االجتماع ّية والسياس ّية واالقتصاد ّية هي للرجل بال
فإن جسد
منازع ،بينما تعتمد مكانة املرأة االجتماع ّية على زواجها وقدرتها اإلجناب ّية .كذلك ّ
اجلنسي هما ملك احلمولة متا ًما ،وليس لها (أي املرأة) سلطة عليهما.
املرأة وسلوكها
ّ
فحصت الع ّينات التي ُجمعت ثالثة أبعاد :املتغ ّيرات الدميغراف ّية؛ اإلحساس بالسلطة الذات ّية
(حيث تُع َّرف السلطة على أنّها إحساس الذات بالسلطة والقدرة على التح ّكم باألفعال والتقدير
ّ
االضطهادي كما هو مع َّرف في بيان إساءة معاملة النساء الذي
العالي للذات)؛ جتربة السلوك
شركائهن في العالقات احلميمة .حيث
أزواجهن أو
يقيس مستوى سوء معاملة النساء من قِ بل
ّ
ّ
أشارت النتائج إلى مستويات عالية من السلطة ومستويات أدنى من اضطهاد الزوجة في العائالت
األحاد ّية الزوجات مقارن ًة بالعائالت املتعدّ دة الزوجات.
تقوم الباحثتان بتحليل هذه النتائج حسب مقدار إحساس الزوجة بالسلطة الذات ّية ،إذ ّإن هذه
كل ذلك في ّ
أقل في حالة تعدّ د الزوجات ،ومستوى إساءة معاملة النساء هو أعلى؛ ّ
السلطة ّ
ظل
ّ
البدوي وقيم احلداثة
الثقافي بني املعايير التقليد ّية لدى املجتمع
توضيح الباحثتني للصراع
ّ
املتجسدة في الدولة اليهود ّية ،والتناقض الذي ُيضط ّر البدو إلى مجابهته بسبب حضور
الغرب ّية
ّ
ّ
العشائري الذي يقوم
القضائي
النظام
هو
ل
و
األ
ذاته:
الوقت
في
متناقضني
ني
ي
قانون
نظامني
ّ
ّ
ّ
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القضائي
في أساسه -على الشريعة اإلسالم ّية ،والذي يتيح تعدّ د الزوجات؛ والثاني هو النظامّ
َ
ّ
البدوي إلى اتّخاذ زوجة واحدة بشكل
الرجل
مما َيضط ّر
اإلسرائيلي الذي مينع هذا التعدّ دّ ،
ّ
ُ
ِ
خليالت ،كي ال يتع ّرض الرجل إلى املساءلة القضائ ّية.
األخريات
قانوني ،بينما تعتبر الدولة
ٍ
ّ
هنا ت َْخلص الباحثتان إلى ّأن املرأة البدو ّية ضح ّية لهذا التناقض ،وذلك أنّها ال تستطيع مقاومة
ألن ذلك يؤدّي إلى خفض
األعراف العشائر ّية وتحَ دّ يها ،كما إنّها ال تستطيع اللجوء إلى الطالقّ ،
مكانتها االجتماع ّية ويؤ ّثر على حقوقها املا ّد ّية سل ًبا.
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جدعون كارسيل
قتل األخت /قتل البنت :القتل بدافع شرف العائلة
גדעון קרסל
הריגת האחות/הריגת הבת :רצח לשם כבוד המשפחה

يبحث املقال في اخللف ّية اإلنثروبولوج ّية حول ظاهرة قتل األخت /قتل البنت أو االنتحار
بحجة استرداد شرف العائلة ،وبتكرار هذه الظاهرة بناء على عدّ ة حاالت قتل جرت في
ّ
حدود دولة إسرائيل واألراضي احملتلـّة ،في الفترة الواقعة بني  ،1983-1977من خالل التط ّرق
ّ
االقتصادي،
االجتماعي (اجلندر) ،واجليل ،والوضع
إلى تصنيف الضحايا والقتلة بحسب النوع
ّ
والعالقة بينهما ،ومكان حدوث اجلرمية ،ووسيلة القتل والطريقة التي نُشر بها خبر القتل.
وقد قام الباحث بجمع حيث ّيات جميع هذه احلاالت.
بعد عرض خلف ّية نظر ّية حول الظاهرة ،وجمع املعطيات من الصحافة اليوم ّية (إذ وصل عدد
حوادث القتل إلى  ،)63وحتليل املعطيات ،قام الباحث بعرض حتليل حلاالت مختارة؛ تتع ّلق
األولى بقتل البنت ،والثانية تتع ّلق بقتل أو انتحار ،واحلالة الثالثة بقتل أخت ،أما احلالة الرابعة
فتتع ّلق بإنقاذ فتاة من املوت.
في خالصة املقال ،يكتب الباحث قائ ًال ّإن اخلصوص ّية في مثل هذه احلاالت ال ميكن حتليلها
حسب األنثروبولوجيا التي تُستعمل لتحليل حاالت قتل أخرى .ومع هذا يشير إلى بعض
مم ّيزات هذه الظاهرة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ّإن هذه الظاهرة ليست من قبيل املصادفة ،وهي خاضعة لقوانني وقيم وتتشابه في
القرية واملدينة ولدى قبائل البدو؛
األحكام العشائر ّية ال تستبدل أحكام الدين والقوانني األخرى؛
موجه إلى داخل املجموعة ال إلى خارجها؛
واملس ّ
ال مت ّثل هذه الظاهرة انتقا ًماّ ،
عالم الرجال هو من يس ّير هذه الظاهرة؛
يجري التخطيط مسب ًقا لهذا النوع من القتل؛
أقرباء الدم هم الشركاء في مثل هذه اجلرائم ،وفي األغلب تن ّفذها مجموعة؛ٌ
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 .7ترتبط هذه الظاهرة -بصورة عا ّمة -بالزواج أو اخلطبة ،لكنّها ال جتري على خلف ّية
عاطف ّية؛
 .8الع ّلة األساس هي تدنيس شرف العائلة -وترتبط هذه األخيرة بأعضاء املرأة التناسل ّية؛
 .9بسبب ّ
املدني ،هنالك ميل إلى استعمال آل ّيات تعرض احلدث وكأنّه
تدخل القانون
ّ
انتحار.
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أورنا كوهن ،ورفكا سويا ،وأحمد ناطور
وسبل التعاطي والتأقلم معه عند النساء املسلمات في بلدات
أسباب الطالق ُ
مختلطة في إسرائيل
אורנה כהן ,רבקה סויה ואחמד נאטור
סיבות ,דרכי התמודדות והסתגלות לגירושים של נשים מוסלמיות בעיר מעורבת בישראל

كيفي حول جتربة نساء مسلمات مط ّلقات من مدن مختلطة في
يعرض املقال نتائج بحث
ّ
هن ،ومن وجهة نظر مهن ّيني عرب .كما يعرض املقال نتائج
نظرهن
دولة إسرائيل من وجهة
ّ ّ
في ثالثة مجاالت :األسباب التي تُفـضي إلى الطالق؛ ُسبل التعاطي مع هذا الظرف والقوى التي
تستعملها النساء في مواجهة الطالق في جميع املراحل قبل صيرورة الطالق وخاللها؛ التأقلم
للوضع بعد الطالق.

منهجية البحث
ّ

متعمقة مع تسع نساء مسلمات مط ّلقات يعشن في مدن
تقوم هذه املنهج ّية على إجراء مقابالت ّ
مختلطة في دولة إسرائيل .ومقابالت مع س ّتة مهن ّيني عرب يعملون في معاجلة هذه الظاهرة
ونتائجها.
والقانوني للطالق في املجتمع
االجتماعي
يقسم املقال إلى ثالثة أجزاء ،يبحث األ ّول في السياق
ّ
ّ
اإلسالمي في دولة إسرائيل؛ ويبحث الثاني في منهج ّية البحث واالعتبارات في اختيار املنهج ّية
ّ
ونتائج البحث؛ واجلزء األخير يناقش نتائج البحث ويقارن مع نتائج أبحاث في مجتمعات
غرب ّية.
تشير نتائج البحث إلى ّأن أسباب الطالق من وجهة نظر النساء تتع ّلق -في األساس -بعدم
حتمل اإلذالل من قبل الزوج ،اإلذالل النابع -في الغالب -من أمراض نفس ّية يعاني
ّ
قدرتهن على ّ
ّ
التدخل في شؤون األسرة .تتعاطى النساء مع هذا الظرف
منها الزوج ،أو من إفراط عائلته في
خاصة عدم
(الطالق) عن طريق جتنيد
ّ
إميانهن وقوى داخل ّية يتم ّتعن بها .ويبرز بصورة ّ
تدعمهن في هذا الظرف .يدّ عي الباحثون ّأن ملفهوم «التأقلم»
توافر مصادر عائل ّية أو اجتماع ّية
ّ
اإلسالمي ،إذ ّإن املجتمع هو الذي يقوم بتعريف هذا املفهوم ال النسا ُء
دالالت مختلفة لدى املجتمع
ّ
أنفسهن.
ّ
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ّ
تلخص الباحثة قائل ًة ّإن كال الطرفني ،النساء العرب ّيات الفلسطين ّيات واجلهات املعالجِ ة العرب ّية،
طرحا صورتني متطابقتني حول أسباب الطالق ،وحول طرق املواجهة والتأقلم ،وهي صورة
تختلف ّ
كل االختالف عن الشائع في األدب ّيات حول الطالق في املجتمعات الغرب ّية.
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موسى أبو رمضان
الشرعية
اإلسالمي :نفقة الزوجة املسلمة في محكمة االستئناف
القانوني
اإلصالح
ّ
ّ
ّ
Moussa Abu Ramadan
Islamic Legal Reform: The Alimony of Muslim Wife in the Shari’a
Court of Appeals

يتناول هذا املقال وضع احملاكم الشرع ّية في إسرائيل حال ًّيا ،حيث يقوم الباحث بتحليل
الضغوط املختلفة التي تؤ ّثر على هذه احملاكم ،وبالتالي على التشريعات واألحكام التي تصدر
خاصة في ما يتع ّلق بقضايا النساء والنفقة.
عنهاّ ،
يرى الباحث ّأن احملاكم الشرع ّية في إسرائيل تقع حتت تهديد متزايد من قبل التنظيمات
مما يؤدّي إلى نشوء أزمة
النسو ّية ،وكذلك من قبل رقابة مستم ّرة من احلركة اإلسالم ّيةّ ،
على صعيد تعايش هذه احملاكم ،في حني تبقى متن ّقلة بني احلوار واملواجهة والسيطرة
واالنتقاد محاولة منها للوصول إلى توازن بني وجهات النظر املتناقضة .ولكن احملاكم الشرع ّية
ال تستطيع دائ ًما أن حت ّقق التوازن املنشود ،فهي تتبنّى أحيانًا حقوق املرأة ،وفي أحيان أخرى
متيل إلى تبنّي التشريعات اإلسالم ّية التقليد ّية.
في العام  ،1994وفي ّ
ظل تعيني ثالثة قضاة في احملكمة الشرع ّية للنقض واالستئناف ،شرعت
احملكمة تعتمد على سياسة حاولت من خاللها حتقيق التوازن بني حقوق النساء ،من جهة،
ومتطلبات احلركة اإلسالم ّية ،من جهة أخرى .وفي العام  ،1995أقيمت جلنة العمل للمساواة
ّ
ومنظمات حقوق
في قضايا األح��وال الشخص ّية ،مببادرة من مجموعة تنظيمات نسو ّية
ضدّ
النساء
اإلنسان وعامالت/ين اجتماع ّيات/ين ومحاميات/ين وآخرين ،ابتغا َء منع التمييز
الفلسطين ّيات في إسرائيل في ما يتع ّلق بقضايا األحوال الشخص ّية ،وذلك من خالل العمل على
يخص
فتح املجال أمام األفراد بإمكان ّية اللجوء إلى احملاكم الشرع ّية أو احملاكم املدن ّية في ما ّ
القضايا العائل ّية.
يشير الباحث إلى ّأن هذا الصراع بني اخلطابات املختلفة يؤ ّثر ،على نحو مباشر ،على احملاكم
الشرع ّية في إسرائيل وعلى عملها وأحكامها ،فهي تتل ّقى رسائل تهدّ د سلطتها ،وهو ما يؤدّي
إلى قيامها بإجراء تعديالت جذر ّية على األحكام الشرع ّية ،ويؤ ّثر على مكانتها أمام احملاكم
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املدن ّية ،وأمام املدّ عني واملدّ عى عليهم ،وأمام الرأي العامّ.
تُعنى هذه التعديالت عا ّمة بشؤون الوصاية على األطفال ،وامليراث ،والطالق ،والنفقات؛ أ ّما
اخلاصة بالنفقة ،حيث قامت احملكمة الشرع ّية
في هذا املقال ،فيشدّ د الباحث على التعديالت
ّ
للنقض بإجراء تعديل أ ّو ّلي في القوانني الشرع ّية في هذا اخلصوص ،مبا ميلي على الزوج زيادة
النفقة.
عمليـًّا ،يرى الباحث هذا النموذج على أنّه حت ّول من حالة بطرك ّية إلى أخرى ،مرتك ًزا
على ّ
اخلط احلا ّد لألدوار اجلنوسو ّية التي على الرجل مبوجبها أن يعيل املرأة ما ّد ًّيا :من احلالة
البطرك ّية التي تفرض على الرجل إنفاق مبلغ معينّ إلى حالة بطرك ّية أخرى حيث يفرض
عليه أن ينفق فيها على زوجته /مط ّلقته مبل ًغا أكبر من املال.
وأن هنالك صو ًرا
من هنا ،يستخلص الباحث ّأن العالقات البطرك ّية ليست ثابتة
ومتجمدةّ ،
ّ
مختلفة ّ
توظف النساء فيها إستراتيج ّيات مختلفة تعيد من خاللها توليد العالقات البطرك ّية
االجتماعي ،وكي تتجنّب
ذاتها .فاحملاكم تقوم بقراءة خارطة القوى والضغوط في احل ّيز
ّ
وإن أدّى ذلك إلى إعادة تشكيلالتهديدات على سلطتها تقوم بتوظيف أحكامها باتجّ اه معينّ
ْ
العالقات البطرك ّية ذاتها من جديد.
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نادرة شلهوب-كيفوركيان
الفلسطينية في إسرائيل
اإلسرائيلي في منع العنف في األسر
جناعة القانون
ّ
ّ
Nadera Shalhoub-Kevorkian
The Efficacy of Israeli Law in Preventing Violence within
Palestinian Families Living in Israel

تشير الباحثة إلى ّأن التغييرات العا ّمة ،في التعامل مع العنف ،قد أدّت إلى ازدياد
ّ
تركز الباحثة،
النقاشات حول العالقة املالئمة بني اجلنوسة والعنف ودور الدولة.
ّ
القانوني في حاالت العنف ضدّ
الرسمي
التدخل
في هذه الدراسة ،على مدى مالءمة
ّ
ّ
الفلسطيني في إسرائيل ،في ّ
ظل اخلصوص ّية الثقاف ّية والقيم
الزوجة لدى املجتمع
ّ
االجتماع ّية املختلفة لهذا املجتمع ،مبا في ذلك انعدام ثقة هذا املجتمع ورفضه ّأي
ّ
السياسي.
قانوني من قبل الدولة في شؤونه العائل ّية ،بسبب الواقع
تدخل
ّ
ّ
منوذجا ملقابالت شخص ّية مبن ّية أجراها خبراء اجتماع ّيون
تعتمد الباحثة على 55
ً
مهن ّيون في حاالت االعتداء على الزوجة ،وترى أنّه على عكس ما يرمي إليه تطبيق
فإن ذلك يؤدّي إلى نتيجة
القوانني من رغبة في مساعدة الزوجة وتقدمي احلماية لهاّ ،
عكس ّية ،وهي استمرار االعتداء عليها ح ّتى إنّه يصبح أكثر عن ًفا وخطورة.
اإلسرائيلي بخصوص االعتداءات على الزوجة في السياق
تقوم الباحثة بدراسة القانون
ّ
الفلسطيني في إسرائيل لتصل إلى ثالث نتائج أساس ّية:
ّ
أّو ًالّ ،إن احللول القانون ّية لم تثبت جدارتها كعالج لظاهرة االعتداء على الزوجة،
فإن أوامر االعتقال ،واحملاكمة،
فكما تشير أبحاث  Minneapolisحول العنف
املنـزليّ ،
ّ
واحلماية املدن ّية ،ليست إستراتيج ّيات ف ّعالة دو ًما لتقليص جرائم العنف .ورغم ّأن احللول
القانون ّية ميكن أن تفيد في بعض احلاالت ،فقد تكون في حاالت أخرى بالغة اخلطورة،
بحيث تضاعف معاناة الضح ّية ،وكذلك قد تكون مالئمة لفئات اجتماع ّية مع ّينة،
املهمشة واملضط َهدة
وغير مالئمة أبدً ا للتعامل مع احتياجات فئات أخرى ،ال س ّيما الفئات َّ
أص ًال .من هنا ،تنبغي إعارة االنتباه الشديد ّ
لكل ّ
قانوني واألخذ بعني االعتبار
تدخل
ّ
ّ
التدخل على بعض الضحايا والشرائح املختلفة في املجتمع.
النتائج السلب ّية لهذا
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ثان ًيا ،تتط ّرق الباحثة إلى ّ
تدخل الدولة في قضايا االعتداء على الزوجة ،حيث تستخلص
ماسة إلى توفير وسائل جديدة وبديلة لتقدمي الدعم للضحايا ،وال س ّيما ّأن
ّأن هناك حاجة ّ
ّ
ّ
مؤسسات مقبولة على املجتمع .ففي ما يتعلق بالنساء
التدخل يكون أجدى عندما يصدر عن ّ
الالتي ينتمني إلى مجتمعات تختلف من حيث املعايير والقيم الثقاف ّية ،ال تل ّبي احللول القانون ّية
مما يستدعي تغيير اآلل ّيات التي تعمل هذه القوانني عن طريقها
احلالي
بشكلها
ّ
احتياجاتهنّ ،
ّ
يخص
والديني
والعائلي
الثقافي
مبا يالئم موارد الدعم
والشخصي املتوافرة .وهكذا ،ففي ما ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
القانوني نف ًعا ،إ ّال عند دمجه مع موارد دعم
التدخل
الفلسطيني في إسرائيل ،ال يجدي
املجتمع
ّ
ّ
ّ
الرسمي
االجتماعي غير
التدخل
رسم ّية وغير رسم ّية أخرى .فعلى سبيل املثال ،اتّضح ّأن
ّ
ّ
يشجع املسؤول ّية واملشاركة
سمون بالوجهاء وأفراد العائلة املمتدّ ة أو احلمولة ّ
من قبل من ُي َّ
اجلماع ّية للتعامل مع االعتداءات األسر ّية.
االجتماعي الرسم ّيني أن مي ّيزوا بني احلاالت املختلفة التي
مؤسسات الضبط
ثال ًثا ،على وكالء ّ
ّ
توجه واحد في جميع احلاالت يؤدّي إلى زيادة
تعيشها الضحايا من النساء ،من منطلق ّأن تبنّي ّ
معاناتهنّ .إن تأطير جميع احلاالت حتت التقسيمات املعتادة ذاتها يؤدّي إلى إغفال أدوار وفاعل ّية
ّ
التدخل ،حيث ّإن رغبة املرأة وجهودها املبذولة كي تصل إلى ّ
ّ
حل
النساء في جناح عمل ّية
ّ
التدخلّ .إن حتليل
وحتصل على الدعم في مشكلتها تساهم -إلى حدّ بعيد -في جناح عمل ّية
اإلستراتيج ّيات التي ت ّتبعها النساء ،في التعامل مع األبعاد االجتماع ّية والسياس ّية والعائل ّية
واجلنوسو ّية واالقتصاد ّية ّ
حتويلهن من ضحايا
عليهن ،تسهم في
املركبة في قض ّية االعتداء
ّ
ّ
إلى نساء على قيد احلياة ).(Survivors
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نادرة شلهوب-كيفوركيان
الفلسطينيني في إسرائيل
ضد النساء :دراسة حالة
القانون ،والسياسات والعنف ّ
ّ

Kevorkian-Shalhoub Nadera
Law, Politics and Violence against Women :A Case Study of
Palestinians in Israel

حتاول الباحثة ،من خالل هذه الدراسة ،التط ّرق إلى اجلدل القائم في الدراسات التي أجريت حول
قيمة اإلصالحات السياس ّية والقانون ّية في العنف ضدّ النساء وردود الفعل االجتماع ّية إزاءها،
حيث تقوم بفحص جدوى تطبيق القانون وتشدّ د على عالقة اجلنوسة والثقافة والسياسة.
اخلاصة في التعامل
تشير الباحثة إلى الصعوبات التي تنشأ ،لدى التح ّول من الوسائل التقليد ّية
ّ
ّ
القانوني.
والنظام
الدولة
بالتدخل العا ّم من قبل
مع العنف ضدّ النساء إلى أسلوب مقاربة ي ّتصف
ّ
اإلسرائيلي ضدّ العنف األسري على األقلـّـ ّية الفلسطين ّية
تعتقد الباحثة ّأن تطبيق القانون
ّ
لهن
مما يضاعف اإلساءة إلى النساء ويح ّو ّ
املضطهدة تو ّلد صراعات جديدة في هذه األقلـّـ ّيةّ ،
إلى ضحايا من جديدّ .إن وكالء الهيمنة االجتماع ّية ،الذين جرت مقابلتهم -من خالل هذه
الدراسة -لفحص رؤيتهم وسلوكهم جتاه إمكان ّية تطبيق هذا القانون ،يلفتون االنتباه إلى
العقبات التي تخلقها املتغ ّيرات الثقاف ّية واالجتماع ّية والشرع ّية والسياس ّية واحلدود اإلجرائ ّية.
هكذا ،حتاول الباحثة أن تظهر ّأن تطبيق القانون بغير سابق دراسة وإعداد ألبعاده االجتماع ّية
الثقاف ّية السياس ّية ميكن أن يو ّلد تأثيرات عكس ّية على حساب الضح ّية .لذا ،فما لم ت ّتخذ
فإن اإلستراتيج ّيات
صراعات القوى والضغوط الثقاف ّية واألولو ّيات السياس ّية بعني االعتبارّ ،
التجرمي ّية التي حتاول أن تقضي على العنف قد تكون خطيرة األثر.
الكيفي لبيانات ُجمعت حملاولة حتديد األمور
تستند الباحثة ،في وجهة نظرها ،إلى التحليل
ّ
السياس ّية والثقاف ّية التي ينبغي مواجهتها عند التعامل مع العنف ضدّ النساء الفلسطين ّيات في
إسرائيل ،وذلك من خالل لقاءات مع وكالء السلطة االجتماع ّية واملهن ّيني املهيمنني على الس ّكان
الفلسطين ّيني في إسرائيل في منطقة اجلليل.
قامت الباحثة بتقسيم هؤالء الوكالء إلى قسمني ،يشمل القسم األول مسؤولني رسم ًّيا عن
العائلي ،ويشمل القسم الثاني وكالء غير رسم ّيني في
اإلسرائيلي ضدّ العنف
تطبيق القانون
ّ
ّ
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الشبكة التقليد ّية التي تتعامل مع الصراعات العائل ّية؛ وقامت بتوجيه أسئلة اليهم عن مدى
إمكان ّية وجناعة تطبيق هذا القانون على الفلسطين ّيني في إسرائيل ،وكذلك عن خبراتهم
ّ
األسري.
في حاالت جرت فيها مواجهة العنف
تستخلص الباحثة ّأن هنالك إصرا ًرا لدى بعض الفئات -وال س ّيما النساء واملستشارات االجتماع ّيات
وناشطات حقوق االنسان -على استحداث إستراتيج ّيات سياس ّية واجتماع ّية للتغ ّلب على العنف
ّ
خاصة رجال الدين واحملافظني ووجهاء املجتمع غير الرسم ّيني
األسري ،مما يهدّ د فئات أخرىّ ،
والذين يسعون من منطلق احلرص على مصاحلهم إلى حماية األعراف واملعايير الثقاف ّية والقيم
عليهن
الدين ّية املقدّ سة .كل ذلك يؤ ّثر –في النهاية -على مصالح النساء ويؤدّي إلى إلقاء اللوم
ّ
فإن القض ّية ليست سياس ّية ثقاف ّية فحسب،
كضحايا بد ًال من املسيئني الفعل ّيني .ومن هناّ ،
احلساسة سياس ًّيا وثقافـ ًّيا ملعاجلة
بل هي قض ّية هُ و ّية من يحدّ د ويق ّرر السياسات والتشريعات ّ
ّ
األسري.
العنف
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خولة أبو بكر
السياسية للعرب في إسرائيل
عربيات في القيادات
ّ
طريق وعرة :نساء ّ
ח'אולה אבו בכר
בדרך לא סלולה :נשים ערביות כמנהיגות פוליטית בישראל

يحاول البحث ،املطروح في هذا الكتاب ،البحث في أسباب عدم مشاركة النساء العرب ّيات
ّ
والقطري.
السياسي في املستوى احمل ّل ّـي
الفلسطين ّيات من دولة إسرائيل في مقدّ مة العمل
ّ
تذكر الباحثة ّأن  90%من النساء الفلسطين ّيات العرب ّيات مواطنات دولة إسرائيل ،صاحبات
ّ
حق االقتراع ،شاركن في انتخابات للسلطات احمل ّلـ ّية عام  ،1993ولم تنجح سوى امرأة واحدة
ّ
منهن في تلك االنتخابات من بني  700عضو في املجالس احمللـ ّية العرب ّية .ومن هنا ،تتساءل
ّ
الباحثة :ملاذا ال تُنتخب نساء ملناصب سياس ّية لدى العرب الفلسطين ّيني في دولة إسرائيل؟ وهل
متنعهن
ينبع هذا من عدم اهتمام النساء بالسياسة احمل ّلـ ّية والقطرية؟ أم هناك أسباب أخرى
ّ
من دخول هذه احللبة؟
قامت الباحثة ،كما جاء في الكتاب ،في املرحلة األولى بإجراء مقابالت مع ّ
كل من النساء
أسماؤهن في أماكن مضمونة َو «شبه مضمونة» أو «غير مضمونة» في لوائح
الالتي ظهرت
ّ
ّ
االنتخابات للسلطات احمللـ ّية في دولة إسرائيل .باإلضافة إلى شخص ّية واحدة كانت قد شغلت
في السابق منص ًبا في مجلس كفر ياسيف احمل ّلي .بلغ عدد املشارِ كات في هذه املرحلة سبع
نساء .كذلك أجرت مقابالت مع رؤساء ّ
كل األحزاب العرب ّية واحلركات السياس ّية الناشطة
الفلسطيني في دولة إسرائيل.
العربي
في املجتمع
ّ
ّ
عقب االنتخابات ،قامت الباحثة ،بإجراء مقابالت مع هؤالء النساء ،من املرحلة األولى ،ومع نساء
أُ َخر بغية توسيع آفاق البحث وتعميق األسئلة .وقد شملت الع ّينة الثانية نسا ًء سبق أن أشغلن
مناصب في السلطات احمل ّلـ ّية في السابق ،ونساء جنحن في االنتخابات احلال ّية ،ونشيطات من
األحزاب العرب ّية املختلفة.
يتضمن ّ
كل منهما جزأين .يتط ّرق القسم األ ّول إلى اخللف ّية
ينقسم الكتاب إلى قسمني،
ّ
الشخص ّية ّ
لكل مشارِ كة ،وإلى املشاكل التي واجهتها في مسيرتها السياس ّية ،وذلك بغية
واالجتماعي .أ ّما القسم الثاني،
السياسي
مواقفهن الشخص ّية حول النشاطني
إلقاء الضوء على
ّ
ّ
ّ
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فيتط ّرق إلى املشاكل اخلارج ّية التي تواجه هؤالء النساء ،ومن بينها املشاكل العا ّمة التي
تواجه األقلـّـ ّية العرب ّية الفلسطين ّية في دولة إسرائيل بعا ّمة.
تقول الباحثة ،في خامتة البحثّ ،إن النساء الفلسطين ّيات ،مواطنات دولة إسرائيل ،كثي ًرا ما
ّ
البريطاني ،وفي
والعسكري ضدّ االنتداب
السياسي
كن شريكات ،إلى جانب الرجال ،في النضال
ّ
ّ
ّ
املرحلة التي أقيمت فيها دولة إسرائيل ،عن طريق ّ
نشاطهن لم ُيع ّرف
ولكن
ّ
املنظمات النسائ ّيةّ ،
االنتقائي».
سياسي كنشاط الرجال .وتطلق على هذه الظاهرة اسم «التعامي
كعمل
ّ
ّ
ضمن الوضع الراهن ،كما تقول الباحثة ،تضفي الظروف اليوم في دولة إسرائيل ،بكون العرب
القومي على جميع مجاالت احلياة ،وعليه فالفصل بني
السياسي
فيها أقلـّـ ّية قوم ّية ،الطابع
ّ
ّ
مساهمتهن في أطر اجتماع ّية هو فصل مصطنع ومغلوط.
السياسي املباشر للنساء وبني
العمل
ّ
ّ
االجتماعي يساهم في رفع
نضالهن في املجال
يؤمن أن
ّ
وتضيف ّأن النساء املشارِ كات في البحث ّ
ّ
واالجتماعي.
السياسي
الوعي
ّ
ّ
تقوم الباحثة ،في اخلامتة ،بطرح املعيقات الداخل ّية واخلارج ّية أمام تقدّ م النساء في العمل
ّ
والقطري .من بني املعيقات الداخل ّية ،التي تعدّ دها
السياسي املباشر ،في الصعيد احمل ّل ّـي
ّ
تشجع على حتقيق املساواة احلقيق ّية بني الرجل واملرأة في
الباحثة ،التقاليد املجتمع ّية التي ال ّ
الفلسطيني ،والتي تؤ ّثر على السياسة احمل ّلـ ّية وعلى مبنى األحزاب العرب ّية وطريقة
املجتمع
ّ
اختيار ّ
مرشحيه .أ ّما املعيقات اخلارج ّية فتكمن في الظروف السياس ّية التي تعيشها األقلـّـ ّية
الفلسطين ّية في البالد ،والتي تبرز في صراع القوى داخل األحزاب والتنظيمات السياس ّية التي
تق ّلص احتماالت املرأة ،التي استطاعت اختراق املعيقات الداخل ّية ،في الوصول إلى مناصب عليا
ومؤسساتها في تعزيز املبنى
في هذه األطر .كذلك تتط ّرق الباحثة إلى دور دولة إسرائيل
ّ
ّ
ّ
السلبي على إمكان ّية تقدّ
السياسي.
م
ل
الس
في
النساء
م
الفلسطيني وتأثيره
التقليدي للمجتمع
ّ
ّ
ّ
تتط ّرق الباحثةً ،
أيضا ،إلى الطرق التي سلكتها النساء املشارِ كات في البحث ،الختراق املعيقات
معهن؛ وإلى
الداخل ّية واخلارج ّية؛ وإلى األطر الداعمة لهؤالء النساءَ ،وفق ما جاء في املقابالت ّ
بعضهن من احللبة
الديناميك ّيات السلب ّية التي تتط ّور بني الناشطات سياس ًّيا ودورها في إخراج
ّ
السياس ّية.
كي تكون قيادة النساء مقبولة على اجلميع ،توصي الباحثة في نهاية الكتاب ،القيادة السياس ّية
واالجتماع ّية والدين ّية العرب ّية في دولة إسرائيل بالتجنّد إلزالة العراقيل الداخل ّية واخلارج ّية
من أمام النساء اللواتي يبتغني االنخراط في وظائف قياد ّية ،وتقوم بتقدمي اقتراحات عين ّية.

||93

النساء الفلسطينيات في إسرائيل

سهير أبو عقصة
الفلسطينية في السياسة احملل ّّـية في إسرائيل
املرأة
ّ
يناقش هذا املقال قض ّية تهميش املرأة الفلسطين ّية مواطنة دولة إسرائيل في السياسة احمل ّلـ ّية
طريقهن إلى
في إسرائيل ويح ّلل املع ّوقات والصعوبات واملشاكل التي تواجه هؤالء النساء في
ّ
السياسي.
العمل
ّ
تقترح الباحثة فرض ّيتني أساس ّيتني لفهم واقع تهميش هؤالء النساء الفلسطين ّيات في السياسة
احمل ّلـ ّية .األولى ترى ّأن ق ّلة عدد النساء الفلسطين ّيات في السياسة في إسرائيل تتع ّلق بالظروف
مهمشة -بصورة عا ّمة-
التاريخ ّية ،املتم ّثلة في كون األقلـّـ ّية الفلسطين ّية داخل دولة إسرائيل َّ
غير منخرطة في السياسة الرسم ّية وغير الرسم ّية وأجهزة الدولة بعا ّمة .والفرض ّية الثانية
ِ
ِ
السبب في تهميش
والتفسيرات الدين ّي َة املنتشر َة لدى هذه األقلـّـ ّية
العادات والتقالي َد
ترى
َ
املرأة سياس ًّيا واجتماع ًّيا وفي وضع العراقيل أمام املشاركة السياس ّية ،وال س ّيما تو ّليها املناصب
الفعلي في بلوغ تلك
دعمهن
السياس ّية ومشاركتها لعمل ّية صنع القرار ،وذلك عن طريق رفض
ّ
ّ
إدراجهن في مواقع مضمونة في قوائم األحزاب.
املناصب ،أو في دعم
ّ
معمقة مع ثالثة
تتمثل منهج ّية البحث التي اعتمدتها الباحثة في هذا البحث في مقابالت ّ
قطاعات:
 .1نساء عرب ّيات فلسطين ّيات مم ّثالت وفاعالت في السياسةاحمل ّلـ ّية.
 .2ن ّواب عرب في الكنيست خالل الدورتني الرابعة عشرة واخلامسة عشرة (في العامني
َ 1996و .)1999
 .3مرجع ّيات دين ّية ورجال دين بارزين من الطوائف الرئيس ّية الثالث اإلسالم ّية واملسيح ّية
والدرز ّية.
كما اعتمدت على استطالع للرأي قامت به الباحثة في املجتمع العربي الفلسطيني في البالد.
شمل االستطالع  300رجل وامرأة فوق الثامنة عشرة في جميع أنحاء البالد (ال يشمل القدس)،
ّ
االجتماعي .وقد
واالقتصادي
الثقافي
واجلغرافي واملستوى
الديني
آخذة بعني االعتبار االنتماءين
ّ
ّ
ّ
ّ
فحص االستطالع اآلراء حول قض ّية االهتمام واملشاركة العا ّمة والسياس ّية للمرأة الفلسطين ّية.
السياسي للعرب داخل إسرائيل وتركيز العرب في السياسة احمل ّلـ ّية في
ي ّتضح ّأن التهميش
ّ
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ّ
ظل السيطرة احلمائل ّية التقليد ّية وصعوبة دخول الكنيست هي أسباب أساس ّية لعدم وفاء
السياسي للمرأة .من
األحزاب العرب ّية بوعودها وتنفيذ برامجها السياس ّية الداعمة للتمثيل
ّ
جهة أخرى ،تطغى االنتهاز ّية على عمل هذه األحزاب ،إذ ّإن الكثير منها بدأ بدمج املرأة في
ترتق إلى حدّ إعطاء الفرصة للعديد من النساء
أسفل الس ّلم ،والعتبارات إعالم ّية ،ولكنّها لم ِ
السياس ّيات الفاعالت سنني طويلة في صفوفها للوصول إلى مواقع اتّخاذ القرار.
السياسي للمرأة الفلسطين ّية يعاني من صعوبات شائكة ،وخالل مسيرة أكثر
ال يزال التمثيل
ّ
ّ
من خمسني عا ًما لم جتد املرأة الفاعلة سياس ًّيا مكانها ،ولم تصل إلى مواقع اتّخاذ القرار إال في ما
ّ
/النسوي،
النسائي
ندر .مع ازدياد نسبة التعليم العالي واملشاركة السياس ّية للمرأة ،وتف ّتح وعيها
ّ
ترى الباحثة ّأن جتاهل طاقاتها قد يؤدّي إلى إحباط لدى هذه املرأة التي ال جتد لها املكان الذي
تستح ّقه ،وأنّه في ّ
السياسي املتأزّم بني الدولة والفلسطين ّيني في املناطق احملتلـّة،
ظل الوضع
ّ
وعالقة األقلـّـ ّية باألغلب ّية اليهود ّية في الدولة ،وتسا ُرع الدولة نحو الفاش ّية والعنصر ّية ،ال زالت
املشاركة السياس ّية للمرأة الفلسطين ّية باملستوى الذي تستح ّقه بعيد ًة ،ولن تتح ّقق على املدى
املنظور .وفي جميع احلاالت ،ورغم عدم وجود إشارات إلى ّأن التغيير قادم في الدورة القريبة،
مهمة في هذا املضمار ،على املدى البعيد.
تتو ّقع حصول تغييرات ّ

||95

النساء الفلسطينيات في إسرائيل

||96

�وي� ��ة وال� ��واق� ��ع
�وي� ��ة واجل � �ن � �س� � ّ
ال� � ُ�ه� � ّ
االج� � � �ت� � � �م�� � ��اع�� � � ّ�ي وال � � �ق� � ��وم� � � ّ�ي� � ��ة

||97

النساء الفلسطينيات في إسرائيل

سراب أبو ربيعة–قويدر
بدويات في النقب
مناذج للنشاط الفاعل :نساء ّ
סראב אבו רביעה-קוידר
מודלים של אקטיביזם :נשים בדוויות בנגב

تفتتح الباحثة مقالها مستعرضة النظرة الغرب ّية املستعمِ رة للنساء الشرق ّيات ،وتتو ّقف
وبخاصة لباحثني من
عند تشييء املرأة البدو ّية وحتويلها إلى موضوع للبحث شائق،
ّ
اخلارج ،ووصمهم لها بأنّها امرأة عاجزة خانعة حلدود التقاليد الذكور ّية القامعة من
قبل املجتمع ومن قبل الدولة ،وغير قادرة على التح ّرر والتقدّ م .وتتحدّ ى الباحثة
مصطلح "التح ّرر" وتعريفه ،فتطرح أسئلة حول التح ّرر والتقاليد ،والتح ّرر واحلجاب.
تقوم الباحثة بتعديد هيكل ّيات القمع والتهميش التي تواجه النساء البدو ّيات .تعاني
كونهن جز ًءا من أقلـّـ ّية مضط َهدة على
النساء التهميش من طرف دولة إسرائيل
ّ
عرقي .وتضيف قائلة ّإن إجبار البدو على تغيير منط حياتهم وإسكانهم في
أساس
ّ
وبخاصة على صعيدي العمل والتربية .-وتقول إنّهمدن س ّبب أذى بال ًغا للنساء
ّ
قبل فترة التح ّول ،كانت للنساء مكانة اجتماع ّية مختلفة ،حيث عملت في تزويد
وتهتم
االحتياجات األساس ّية ألفراد عائلتها ،فكانت حتلب املاعز وتقوم بتحضير الغذاء
ّ
مما أكسبها ّ
مهمة
باخليمة وتنشل املاء من البئرّ ،
احلق في املشاركة في اتّخاذ قرارات ّ
متع ّلقة بالعائلة .بعد إجبار البدو على تغيير منط حياتهم ،ونقلهم إلى بيوت ثابتة،
مكانتهن االجتماع ّية السابقة ،وذلك لفقدانها معظم املها ّم التي أكسبتها
فقدت النساء
ّ
تلك املكان َة وافتقارها للمؤهّ الت املناسبة لالندماج في احلياة اجلديدة.
ّ
األبوي ،فتقول الباحثة ّإن مكانة املرأة
القبلي
أ ّما عن التهميش في داخل مجتمعها
ّ
البدو ّية تنطوي على تناقض .من ناحية ،قدرتها اإلجناب ّية ترتبط بالطبيعة؛ ومن
أجسادهن ،وتلبس احلجاب لستر
هنا دون ّيتها .فبسبب جنسان ّيتها تفقد السيطر َة على
ّ
"العيب" املتع ّلق بجنسان ّيتها .ومن ناحية أخرى ،جنسان ّيتها هي ذاتها التي تكسبها
القبليّ ،
األهمـ ّية ،فاملرأة البدو ّية محم ّية ًّ
مس بها قد يو ّلد
جدا بحسب القانون
ّ
وأي ّ
ّ
احترا ًبا دمو ًّيا.
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وبالرغم من هذه الظروف والتهميش املضاعف ،متارس النساء البدو ّيات أنواعً ا مختلفة
أنفسهن بالنسو ّيات.
ّهن ال يع ّرفن
ّ
من النسو ّية ،على الرغم من أن ّ
تعدّ د الباحثة مناذج مختلفة ملمارسات نسو ّية لدى النساء البدو ّيات في اجلنوب.
اجتماعي من خالل السياق
وتضيف ّأن بعض هذه األطر تعمل على إحداث تغيير
ّ
االجتماعي ملتزم ًة بتقاليده ،والبعض اآلخر يعمل إلحداث التغيير من خارج السياق
ّ
االجتماعي ويتحدّ ى التقاليد.
ّ
ّإن ّ
ّ
جل مجهود هذه األطر ُيستثمر في إحداث تغيير داخل املجتمع
البدوي ،بيدَ
ّأن هذا ال يكفي ،حسب ما تسوق الباحثة؛ إذ تقول إنّه بالرغم من التغيير وحتسني
مكانة املرأة البدو ّية داخل مجتمعها ،ال زالت تصطدم بحواجز ومعيقات تضعها أمامها
ُ
القومي
ماسة القتران النضال
دولة إسرائيل .ومن هنا ترى الباحثة ّأن هنالك ضرورة ّ
ّ
ّ
الوطني بالنضال لتحرير املرأة إلحداث تغيير كل ّي في املجتمع.
للتح ّرر
ّ
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نبيلة إسبنيولي
وية في ظلّ االحتالل
النساء
الفلسطينيات في إسرائيلُ :
اله ّ
ّ
Nabila Espanioly
Palestinian Women in Israel: Identity in Light of the Occupation

من خالل هذا املقال ،حتاول الكاتبة أن ترصد مراحل تط ّور إدراك النساء الفلسطين ّيات في
تهن القوم ّية في ّ
ظل املراحل السياس ّية التاريخ ّية املختلفة التي م ّر فيها الشعب
إسرائيل لهو ّي ّ
الفلسطيني عش ّية االحتالل وبعده وقيام دولة إسرائيل ،حيث حت ّولت النساء الفلسطين ّيات
ّ
بذلك إلى مواطنات في هذه الدولة.
اإلسرائيلي في  1967واالنتفاضة األولى على
تبينّ الكاتبة أنّه بالرغم من تأثير االحتالل
ّ
بحث هذا التأثير بعد بالشكل الكافي ،ولكن في
النساء الفلسطين ّيات في إسرائيل ،لم ُي َ
اإلمكان رصد بعض أبعاده على النحو التالي:
أ ّو ًال ،بعد ما يقارب  50عا ًما من التح ّوالت اجلغراف ّية السياس ّية في العالقات ساهم احتالل
عام  1967واالنتفاضة األولى عام  1987في إعادة توجيه الفلسطين ّيني في إسرائيل نحو
القومي مع الفلسطين ّيني في الض ّفة الغرب ّية وقطاع غ ّزة.
التالحم
ّ
ثانـ ًيا ،بينما كانت عمل ّية إعادة «فلسطنة» النساء الفلسطين ّيات في إسرائيل هذه مصد ًرا
«أخواتهن» ،فقد كانت هذه العمل ّية
قدرتهن على دعم
لإلحباط لبعض النساء ،لعدم
ّ
ّ
انخراطهن في الساحة السياس ّية وفي
منهن ،وذلك أنّها أدّت إلى
سبـ ًبا لتسييس الكثيرات
ّ
ّ
ومتكينهن.
تعزيزهن
في
أسهم
ا
مم
ة،
ي
السياس
الف ّعال ّيات االجتماع ّية
ّ
ّ
ّ
ّ
وأخي ًراّ ،إن احتكاك النساء الفلسطين ّيات املواطنات في إسرائيل مع الناشطات الفلسطين ّيات
من األراض��ي احملتـ ّلة ومع النسو ّيات اليهود ّيات اإلسرائيل ّيات قد ساهم في استنهاض
ّ
أفعالهن
مجتمعهن .فقد تبلورت ردود
النسوي من حيث الفروق اجلنوسو ّية في
وعيهن
ّ
ّ
ّ
ّ
احملافِ
التعصب
ظة اآلخذة باالرتفاع ومع
التوجهات
حول االنتفاضة وفي ظل اجلدل مع
ّ
ّ
اإلسالمي.
ّ
ظل ّ
في ّ
تهن القوم ّية
كل هذا التح ّول في وعي النساء الفلسطين ّيات في إسرائيل لهو ّي ّ
||100

الهُو ّية واجلنسو ّية والواقع االجتماعي والقوم ّية

والنسو ّية ،شرعت هؤالء النساء بتوظيف هذا الوعي إلنشاء ّ
املنظمات األهل ّية ومراكز
ّ
واجلسدي ،وإقامة حمالت توعية حول حقوق املرأة في البيت وفي
اجلنسي
مكافحة العنف
ّ
مكان العمل ،وهو ما من شأنه أن يساهم في دفع عجلة التغيير البالغ التعقيد في املجتمع
الفلسطيني في إسرائيل.
ّ

||101

النساء الفلسطينيات في إسرائيل

إيفيت بتريس
وحتديات
الفلسطينية في إسرائيل :واقع
املرأة
ّ
ّ
ّ
ككل النساء،
تقول الباحثة ،في مقدّ مة كتابهاّ ،إن املرأة الفلسطين ّية في إسرائيل هي امرأة
ولكن املنطقة التي تعيش فيها تضفي عليها مم ّيزات تنفرد بها عن نساء العالم .فالبيئة
االجتماع ّية حتوي متغ ّيرات وعوامل تربو ّية ،واقتصاد ّية وثقاف ّية سياس ّية وقوم ّية وغيرها.
الفلسطيني
وتضيف ّأن عامل االستعمار واالحتالل هو واحد من العوامل التي أ ّثرت على املجتمع
ّ
وواقعة احلال ،وبالتالي على مكانة املرأة.
تتناول هذه الدراسة مواضيع تتع ّلق باملرأة الفلسطين ّية في إسرائيل -آراء ومواقف املجتمع
االجتماعي الذي طرأ عليها .ويرمي البحث إلى التع ّرف على مدى التغيير
جتاهها وجتاه التغيير
ّ
وأهم املشاكل التي تواجهها ،ومحاولة التع ّرف
تخص املرأةّ ،
االجتماعي الذي طرأ على أوضاع ّ
ّ
والنفسي عند املرأة.
االجتماعي
االجتماعي وتأثيره على التوافق
على املضاعفات حول التغيير
ّ
ّ
ّ
يفحص البحث املجاالت التي حصل فيها تقدّ م في مواقف الرجل جتاه املرأة ،كما يحاول فحص
مواقف النساء من التغييرات التي حصلت لديها ،باإلضافة إلى فحص الفوارق بني نساء ينتمني
إلى طوائف وقطاعات اجتماع ّية مختلفة ومن بينها ماهية الفوارق بني املرأة القرو ّية واملرأة
املدن ّية.
ُجمعت املعلومات َعبر استمارة ،وشملت الع ّينة  3,500مشترك ومشتركة من جميع القرى
العرب ّية واملدن املختلطة ومن جميع الديانات .عدد املشتركني من اإلناث  1,588مشتركة ومن
ً
مشتركا جميعهم/ن عاملون/ات يجيدون القراءة والكتابة ،تتراوح أعمارهم/ن
الذكور 1,459
بني السادسة عشرة واخلمسني.
تتضمن الدراسة أحد عشر فص ًال ،وخالص ًة للبحث ،وأربع َة مالحق ،وثب ًتا للمصادر .يتمركز
ّ
الفصل األول حول اخللفية النظر ّية حل ّر ّية املرأة ،يشمل أسباب انحطاط مكانة املرأة وحت ّررها
والعوامل املؤ ّثرة على تغيير واقعها ومراحل احلركات النسو ّية في فلسطني .أ ّما الفصل الثاني،
ميداني حول موضوع ح ّر ّية املرأة .يتمحور الفصالن الثالث
فهو مبثابة عرض لنتائج بحث
ّ
ّ
نظري حول املوضوع ،والرابع تعرض فيه
والرابع حول موضوع ال��زواج ،فالثالث هو بحث
امليداني .تتمحور الفصول التالية حول مسألة حتقيق الذات عند النساء
الباحثة نتائج البحث
ّ
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ّ
نظري
خاصا يبحث على نحو
على صعيد املهن والتع ّلم حيث ّ
تخصص الباحثة في البداية با ًبا ًّ
ّ
امليداني .الفصل األخير
كل موضوع من هذه املواضيع ،ومن ث َّم تقوم بعرض نتائج البحث
ّ
االجتماعي.
يبحث عالقة الدين بالتفاعل
ّ
ّ
تقسم نتائج البحث
امليداني
في نهاية الدراسة ،تعرض الباحثة نتائج البحث
والنظري؛ إذ ّ
ّ
امليداني َوفق أبواب البحث بناء على اجلنسو ّية والعمر ،والديانة ،والثقافة ،والسكن.
ّ
ّ
النظري وتقول ّإن حترير املرأة هو مدخل للتح ّرر من التبع ّية
تختتم الباحثة خالصة بحثها
املا ّد ّية ،واملساواة في الوعي لتغيير مفاهيم احلياة والتمييز بني العالم واجلاهل ،واملساواة في
ّ
السياسي .وتضيف ّأن التعبير عن قض ّية
باحلق
حتمل املسؤول ّية والقيام بأعباء احلياة والتم ّتع
ّ
ّ
املرأة ينقسم إلى قسمني ،فالبعض يراها قض ّية مستق ّلة عن قض ّية الرجل واملجتمع ،والبعض
يرى ح ّر ّية املرأة وتقدّ مها مرهونة بح ّر ّية املجتمع بعا ّمة.
في ما يتع ّلق بعمل امل��رأة خارج البيت ،تقول الباحثة إنّه يعود –في األس��اس -إلى العامل
ّ
االجتماعي لبناء عالقات
االقتصادي واحلاجة إلى التح ّرر من التبع ّية املا ّد ّية للرجل ،والعامل
ّ
النفسي للحصول على حتقيق الذات في عمل متيل إليه.
اجتماع ّية ،والعامل
ّ
أ ّما في ما يتع ّلق باالدّعاء املتع ّلق بانحالل املجتمع الناجت من حت ّرر املرأة وتقليد الغرب ،فترى
احلقيقي هو الرجال والنساء أنفسهم ،وذلك لعدم قناعتهم
وأن السبب
الباحثة أنّه ادّعاء مغلوطّ ،
ّ
ّأن ح ّر ّية املرأة ومساواتها مع الرجل ضرور ّيتان لكونها إنسانًا مثله .وتشيد الباحثة بتقدّ م املرأة
وأن ّ
كل العيوب قائمة
في الغرب ،وترى أنّه سيلزم املرأة الشرق ّية سنوات لتصل إلى هذا التقدّ مّ ،
العربي قبل االستعمار واالنفتاح على الغرب.
في املجتمع
ّ
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منار حسن
خراب املدينة واحلرب على الذاكرة :املنتصرون واملهزومون
מנאר חסן
חורבן העיר והמלחמה נגד הזיכרון :המנצחים והמנוצחים

تتط ّرق الباحثة في هذه املقالة إلى عواقب ونتائج محو املدينة الفلسطين ّية بعد النكبة على
الفلسطيني املتب ّقي على أرضه بعد نكبة  1948بعا ّمة ،وعلى عالقات الق ّوة في داخله
املجتمع
ّ
الصهيوني نتيجة لذلك.
بخاصة .كذلك تتط ّرق الباحثة إلى املكاسب التي ح ّققها املشروع
ّ
ّ
فلسطيني ،نسا ًء ورجا ًال وأطفا ًالُ ،طردوا من
تقول الباحثة ّإن ما بني  700ألف إلى  900ألف
ّ
فلسطني منذ نهاية تشرين الثاني  ،1947نصفهم من القرو ّيني والنصف اآلخر من أهل املدن؛
واالجتماعي للمجموعة الفلسطين ّية
املكاني
وتدّ عي أنّه ،إلى جانب اختفاء املدينة من الفضاءين
ّ
ّ
املتب ّقية في دولة إسرائيل بعد نكبة  ،1948اختفت املدينة ً
أيضا من الذاكرة اجلماع ّية لهذه
املجموعة.
حتاول املقالة الوقوف على العالقة بني الذاكرة والنسيان من جهة ،وبني التناقضني قرية-
مدينة من جهة أخ��رى ،وتفحص سبب وكيف ّية نسيان املدينة الفلسطين ّية ومحوها من
الذاكرة اجلماع ّية؛ إذ تدّ عي الباحثة ّأن هذا النسيان مي ّيز اخلطاب والتأريخ الصهيون ّيني،
كما مي ّيز اخلطاب والتأريخ الفلسطين ّيني ،على ّ
األقل ح ّتى السنوات األخيرة.
املكاني
تقول الباحثة ّإن اختفاء املدينة الفلسطين ّية من الذاكرة اجلماهير ّية ومن الفضاء
ّ
الصهيوني على صعيدين :األ ّول يتم ّثل في املساهمة في بناء الهُو ّية اإلسرائيل ّية
خدم املشروع
ّ
كنقيض للهُو ّية الفلسطين ّية القرو ّية إحدى الصور املركز ّية للشرق مبجمله؛ والثاني هو
االجتماعي ،إذ ّإن تدمير املدينة الفلسطين ّية قد وضع العراقيل أمام تطوير
السياسي
الصعيد
ّ
ّ
مشروع حت ّر ّ
قومي.
ري
ّ
ّ
األبوي
املستفيد اآلخر من تدمير املدينة الفلسطين ّيةَ ،وفق ما تورده الباحثة ،هو النظام
الفلسطيني املتب ّقي في أراضيه بعد
الفلسطيني .وتضيف ّأن اختفاء املدينة من فضاء املجتمع
ّ
ّ
النكبة أدّى -على مدار أجيال عديدة (على ّ
األقل ح ّتى العام  -)2000إلى تراجع في تط ّور
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عالقات جديدة بني أفراد املجتمع ،تلك العالقات التي كانت قد بدأت تظهر في املجتمع
البريطاني ،حيث كانت املدينة آنذاك عام ًال مساه ًما في تغيير
الفلسطيني منذ فترة االنتداب
ّ
ّ
عالقات اجتماع ّية كانت قائمة على عالقات عائل ّية وشائج ّية .تقول الباحثة ّإن تط ّور ِح َرف
وتنظيمات جديدة وشرائح اجتماع ّية جديدة أدّى إلى تط ّور عالقات اجتماع ّية جديدة قائمة
االجتماعي
على انتماءات طبق ّية ،وحزب ّية ،وتنظيم ّية ،وقوم ّية ،مخترقة انتماءات النوع
ّ
ّ
ّ
األبوي ،تفترض دون ّية األطفال والنساء ،وتنتهج فصلهم
ومركبات مم ّيزة للمجتمع
واجليل،
وإقصاءهم.
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منار حسن وبربارا سبيرسكي
والتطور
احلالية
التوجهات
والفلسطينيات في إسرائيل -
اليهوديات
النساء
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املستقبلي
ّ
تستعرض املقالة أوضاع النساء ،مواطنات دولة إسرائيل ،في مجاالت مختلفة ،وتقوم الباحثتان
بتحليل إسقاطات سياسة دولة إسرائيل على النساء .تقول الباحثتان ،في بداية املقالّ ،إن دولة
ّ
االقتصادي املقبولة ،من بني الدول املعروفة ب ِـ «املتقد ّمة»؛
إسرائيل تُعتبر ،وف ًقا ملعايير القياس
وفي الوقت نفسه ،عند النظر إلى وضع النساء ،جند ّأن في إسرائيل الكثير من خصائص
األساسي لدولة إسرائيل
دول العالم الثالث .مر ّد هذا ،حسب كالم الباحثتني ،إلى التعريف
ّ
النهائي للمرأة
على أنّها دولة يهود ّية ،إذ تسمح للقوانني الدين ّية األبو ّية بأن حتدّ د الوضع
ّ
اليهود ّية كما مينح املواطنني من غير اليهود َ
مواطنة من الدرجة الثانية .العامل اآلخر املساهِ م
في تدنّي أوضاع النساء ،حسب ما تكتب الباحثتانُ ،ي ْعزى إلى الصراع الطويل بني إسرائيل
ّ
القوي الذي يحظى به اجليش واخلطاب
والفلسطين ّيني والدول العرب ّية املجاورة ،وإلى املركز
ّ
العسكري ومخ ّلفاته.
تتط ّرق الباحثتان أ ّو ًال إلى أوضاع النساء اليهود ّيات والفلسطين ّيات بعا ّمة ،ومن ث َّم تقومان مبسح
أوضاعهن في مجاالت الزواج والطالق ،والعائلة ،والتعليم ،والعمل ،والسياسة ،والسلطة،
وعرض
ّ
ّ
والعنف ضدّ النساء ،وختا ًما احلركة النسو ّية وتأثير سياسة دولة إسرائيل على كل مجموعة
في ّ
كل من هذه املجاالت.
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ومحمد مصاحلة
متار رابابورت ،وإدنا لومسكي-فيدر
ّ
العربي احمللّي في إسرائيل
تدنّي مكانة اإلناث في املجتمع
ّ
Tamar Rapoport, Edna Lomski-Feder and Mohammad Masalha
Female Subordination in the Arab-Israeli Community: The Adolescent
’Perspective of ‘Social Veil

يشير الباحثون إلى ّأن النساء الفلسطين ّيات في إسرائيل ينشأن بني املفاهيم التقليد ّية
االجتماعي ،وبني التأثيرات احلداث ّية
دورهن
يخص
املتأ ّثرة بالديانة اإلسالم ّية في ما
ّ
ّ
ّ
التي ُفرضت مع قيام دولة إسرائيل ،والتي أ ّثرت بالضرورة على مكانة املرأة العرب ّية
في إسرائيل اقتصاد ًّيـا وسياس ًّيـا وقانون ًّيـا.
من هذا املنطلق ،يدعو الباحثون إلى إجراء دراسات حول املراهقني/ات الفلسطين ّيني/
ات في إسرائيل في ّ
ظل هذه التح ّوالت ،التي أسهمت بدورها في خلق نوع مختلف
من املراهقة والقيم التي يتبنّاها املراهقون /الناشئون .وعلى وجه التحديد ،يطرح
الباحثون السؤال حول ّأي من النوعني االجتماع ّيني في هذه الفئة العمر ّية يتبنّى
التأثيرات احلداث ّية ويدعو إلى احلاجة إلى التغيير في املفاهيم التقليد ّية لدور املرأة
في املجتمع ،الذكور أم االناث؟ وهل ستختار اإلناث من املراهقات/الناشئات تبنّي أفكار
وبخاصة في األمور التي تتع ّلق بتحديد
االجتماعي ومعارضة تبع ّية النساء
التغيير
ّ
ّ
تبع ّية اإلناث/النساء -كامليراث وح ّر ّية التن ّقل وع ّفة الفتيات؟
يقوم الباحثون بتحليل نتائج النماذج التي قام بتعبئتها طالب مدرسة ثانو ّية في إحدى
القرى العرب ّية في اجلليل جميع س ّكانها من املسلمني ،حيث قاموا باإلجابة عن أسئلة تتع ّلق
باملفاهيم التقليد ّية حول مكانة املرأة وقض ّية التبع ّية .يجد الباحثون في ضوء هذه النماذج
توجه اإلناث/النساء والذكور/الرجال لهذه املفاهيم ،باستثناء ما حول
اختالفات عديدة في ّ
مفهوم حماية شرف العائلة والعالقات اجلنس ّية خارج الزواج ،إذ ي ّتفقون جمي ًعا حوله .من جهة
أخرى ،ع ّبروا عن آراء أكثر ليبرال ّية بخصوص اختيار شريك احلياة واستخدام وسائل منع
فإن آراء الفتيات أكثر ليبرال ّية
احلمل وتنظيم األسرة .وبحسب النتائج التي يجدها الباحثونّ ،
من آراء الفتية في هذه القضايا املتع ّلقة بتبع ّية املرأة ،حيث من املمكن تفسير ذلك على أنّه
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مكانتهن االجتماع ّية ،بينما يحرص الفتيان على احلفاظ على
اهتمام من قبل الفتيات بتحسني
ّ
سلطتهم وهيمنتهم.
في اخلالصة ،يرى الباحثون ّأن الناشئني/املراهقني العرب في إسرائيل ال يعارضون القيم
األساس ّية التقليد ّية لثقافتهم ،ولكنّهم يحاولون تبنّي هذه القيم مبا يالئم أمزجة احلداثة التي
يعاصرونها ،ال س ّيما النساء/الفتيات منهم.
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يهوديت روزنهاوز
رجال ونساء في اللغة
יהודית רוזנהויז
גברים ונשים ביד הלשון

يستعرض املقال االختالفات اللغو ّية القائمة بني النساء والرجال في اللغة العرب ّية العا ّم ّية .تقول
الباحثة إنّه منذ النصف الثاني للقرن العشرين ازدادت األبحاث التي تتناول الفروق اللغو ّية بني
الرجال والنساء في جميع اللغات ،ومن بينها اللغتان العبر ّية والعرب ّية؛ في بعض منها كانت
دوافع نسو ّية وفي أخرى –كمقالها -لم تكن كهذه.
تشير الباحثة ،في مقدّ مة املقالّ ،أن األبحاث حول النساء واللغة العرب ّية حديثة وقليلة ًّ
جدا،
ّ
وأقل منها تلك املقارنة بني لغة الرجال ولغة النساء؛ هذا بالرغم من وجود اختالفات تفترض
الباحثة ّأن وجودها نابع من وجود فروق اجتماع ّية بني النوعني االجتماع ّيني في املجتمع
العربي.
ّ
الفلسطيني في دولة إسرائيل،
العربي
يستعرض املقال ،بداي ًة ،اخللف ّية االجتماع ّية للمجتمع
ّ
ّ
ّ
اللغوي بني النوعني االجتماع ّيني،
التي تُفضي -بحسب وجهة نظر الباحثة -إلى االختالف
وتقوم خالل املقال بعرض أمثلة لهذه االختالفات .يبحث املقال تلك االختالفات اللغو ّية في
ّ
اللغوي
اللغة العرب ّية في عدّ ة مجاالت :علم األصوات الكالم ّية (الفونولوجيا)؛ علم التش ّكل
(املورفولوجيا) ،بناء اجلملة؛ الدالالت اللفظ ّية.

1

تشير الباحثة إلى ّأن االختالفات اللغو ّية القائمة في اللغة العرب ّية بني النساء والرجال قائمة
وأن علينا االنتباه إلى أ ّية ّ
مركبات في اللغة نبحث؛ وذلك ّأن منابع
كذلك في لغات أخرىّ ،
االختالفات قد تختلف من ّ
مركب إلى آخر ومن مكان إلى آخر .وتضيف ّأن التغيير املشهود
الفلسطيني في دولة إسرائيل قد يؤدّي إلى تغييرات إضاف ّية في
العربي
ملكانة املرأة في املجتمع
ّ
ّ
اللغة تكون جديرة بالبحث.

العربي في إسرائيل».
 .1تستخدم الباحثة التعبير «الوسط
ّ
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خليل ريناوي
العربي في إسرائيل :أجندة متضاربة
املجتمع
ّ
ח'ליל רינאווי
החברה הערבית בישראל :סדר יום אמביוולנטי

الفلسطيني في إسرائيل ،كموضوع بحدّ ذاته،
يتمركز البحث في دراسة تركيبة املجتمع
ّ
ّ
ّ
العادي .واألسئلة األساس ّية التي يحاول البحث
الفلسطيني
مرك ًزا على مسألة أجندة املواطن
ّ
اإلجابة عنها هي:
 .1ما هي أجندة املواطنني الفلسطين ّيني في إسرائيل؟
 .2كيف تنعكس هذه األجندة؟
موحدة ومتشابهة حسب الفئات العمر ّية أو النوع
 .3هل ميكن احلديث عن أجندة ّ
االجتماعي؟
ّ
ّ
ّ
اليهودي في
 .4هل هنالك أجندة مختلفة لهذه األقلـ ّية ،تختلف عن أجندة املجتمع
دولة إسرائيل؟
ً
مشاركا/ة ،معتمدة على
املعمقة ،التي أجريت مع 180
اعتمدت منهج ّية البحث على املقابالت ّ
تتضمن أسئلة مغلقة وأسئلة مفتوحة ،والقسم الثالث
مقسمة إلى ثالثة أقسام
ّ
استمارة أسئلة ّ
عما يجول في
هو مبثابة موضع يستطيع الشخص الذي جتري معه املقابلة أن يتحدّ ث فيه ّ
مختصون وباحثون
خاطره بشأن أجندته الشخص ّية .كما يعتمد البحث على معلومات قدّ مها
ّ
الفلسطيني.
نفسي يعمل في املجتمع
واختصاصي
ومحاضرون
ّ
ّ
ّ
ينقسم الكتاب إلى عدّ ة أبواب .نقوم في ما يلي بتلخيص الباب املتع ّلق مبكانة املرأة العرب ّية في
البالد.
الباب املتع ّل َق مبكانة املرأة العرب ّية بالتساؤل التالي :هل حدث تعزيز مكانة املرأة
يفتتح الباحث َ
املوسعة ،أم أن العكس هو الصحيح؟ ويدَعي
بسبب تعزيز العائلة النواة على حساب العائلة ّ
مهمة ،ولكن يشير إلى أنه من ّ
املؤكد ،بحسب املقابالتّ ،أن هنالك
الباحث أن اإلجابة غير ّ
تغيي ًرا في مكانة املرأة في عدّ ة مجاالت بعضها يتضارب مع بعضها اآلخر.
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يدّ عي الباحث ّأن تعزيز مكانة املرأة العرب ّية الفلسطين ّية ،املواطنة في دولة إسرائيل ،حدث
بسبب خروجها ومشاركتها في سوق العمل .وهنا يشير الباحث إلى تضارب متع ّلق بالنساء
العرب ّيات الفلسطين ّيات وسوق العمل ،ويقول ّإن املرأة العرب ّية تشارك في سوق العمل وتساهم
في إعالة العائلة ،ولكن من ناحية أخرى هنالك معيقات في طريق اندماجها بصورة ج ّيدة في
سوق العمل .العامل األ ّول ،بحسب الباحث ،هو التقاليد والعائلة ،والعامل الثاني هو غياب أطر
مالئمة ومساندة للنساء العامالت خارج البيت.
االجتماعي ،التي ّ
يشير الباحث إلى ّ
تؤكد تعزيز مكانة املرأة
مؤشرات إضاف ّية ،على املستوى
ّ
العرب ّية أ ّولها التغييرات في عالقة احلماة والكنّة واستقالل ّية األخيرة من سيطرة األولى .كما
تشير نتائج البحث إلى ّأن العالقة مع العائلة النواة أقرب إلى عائلة الزوجة منها إلى عائلة الزوج،
بعكس ما كان سائدً ا في السابق.
يشير الباحث إلى تضارب في مواقف الس ّكان العرب بخصوص تعزيز مكانة املرأة ،وكيف ّية
انعكاس هذا بأمثلة عديدة من بينها كيف ّية اتّخاذ القرارات داخل العائلة ،فبالرغم من ّأن
يهتمان أن يعكسا صو ًرا
املهمة في العائلة تحُ سم ،بعا ّمة ،على يد املرأة ،إ ّال ّأن الزوجني ّ
القرارات ّ
ً
وكأن الرجل هو صاحب الكلمة األخيرة في البيت .وينعكس هذا أيضا في
عكس ّية للخارج،
ّ
تقسيم الوظائف بني الزوجني داخل العائلة ،فتشير نتائج البحث إلى ّأن فئة الرجال الذين
يفضلون األعمال داخل البيت وال ّ
يساهمون في األعمال البيت ّية ّ
يفضلون تلك األعمال التي
حتتاج اخلروج من داخل البيت ،كنشر الغسيل على سبيل املثال.
يعزو الباحث أسباب تعزيز مكانة املرأة إلى اكتساب النساء ثقافة عليا ومهنًا ،وإلى التقدّ م
التكنولوجي ،كالهاتف احملمول الذي يفتح مجا ًال الستقالل ّي ٍة ما ألفراد العائلة ،مقارنة بالهاتف
ّ
األرضي الذي كان م ّتب ًعا في السابق .يشير الباحث إلى ّأن التغيير احلاصل ،على صعيد مكانة
ّ
الفلسطيني في إسرائيل ،ال يحدث بفضل اإلميان
املجتمع
في
واملرأة
الرجل
بني
واملساواة
املرأة
ّ
بأهمـ ّية املساواة ،بل بسبب الظروف االجتماع ّية االقتصاد ّية؛ وهو يختلف من منطقة إلى أخرى
ّ
داخل دولة إسرائيل.
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رفكا سويا
االجتماعية لدى النساء
اقتصادية واستعمال اخلدمات
سياسية وضائقة
مواقف
ّ
ّ
ّ
العربيات في البلدات املختلطة
ّ
רבקה סויה
עמדות פוליטיות ,מצוקה כלכלית והשימוש בשירותי רווחה בקרב נשים ערביות בעיר
מעורבת בישראל

يعرض املقال نتيجة دراسة حول دور الهُو ّية القوم ّية واملوقف من دولة إسرائيل ،من خالل بحث
سياسي
توجه فلسطين ّيني مواطني دولة إسرائيل 1،كأبناء أقلـّـ ّية قوم ّية تعيش في صراع
ّ
ّ
مع الدولة ،للحصول على خدمات اجتماع ّية مقدّ مة من قبل دوائر حكوم ّية في إسرائيل ،وهي
مثابة خدمات ماد ّية ونفس ّية عالج ّية .كذلك يرصد البحث وتيرة طلب هذه اخلدمات.
التوجه لتل ّقي هذه اخلدمات،
إضافة إلى ذلك ،يفحص البحث درجة تأثير التقييم
الذاتي على ّ
ّ
التوجه للحصول على هذه اخلدمات.
وماه ّية تأثير األزمات االقتصاد ّية في ّ
شملت ع ّينة البحث  242امرأة عرب ّية من مدينة يافا ،وهي مدينة مختلطة تقع في مركز البالد
على الساحل الفلسطينيُ .جمعت املعلومات ع ْب َر مقابالت فرد ّية استغرقت ّ
كل مقابلة نحو 50دقيقة.
بالتوجه لتل ّقي خدمات ما ّد ّية ،إلى ّأن هنالك تأثي ًرا للهُو ّية القوم ّية واملوقف
تشير النتائج ،املتع ّلقة
ّ
التوجه للحصول على هذه اخلدمات ،بينما
من دولة إسرائيل ،كما لألوضاع االقتصاد ّية ،على ّ
التوجه لتل ّقي هذه اخلدمات .في ما يتعلقّ
الذاتي للمرأة على
لم يكن هنالك تأثير للتقييم
ّ
ّ
القومي ،تشير النتائج ،على نحو مثير لالهتمامّ ،أن زيادة الشعور
باملواقف السياس ّية واالنتماء
ّ
ّ
التوجه للحصول على
باالنتماء للهُو ّية الفلسطين ّية وبعدم االنتماء إلى دولة إسرائيل يعزز من ّ
هذه اخلدمات وتزيد من وتيرة طلبها ،مقارنة بالنساء اللواتي يشعرن بانتماء إلى دولة إسرائيل
ّ
االقتصادي ،تشهد الباحثة
وبهُو ّية إسرائيل ّية أقوى .في حال األزمات االقتصاد ّية وتردّي األوضاع
التوجه.
التوجه للحصول على هذه اخلدمات وزيادة في وتيرة ّ
زيادة في ّ
حتاول الباحثة تقدمي عدّ ة تفسيرات إلحدى نتائج البحث غير املتو ّقعة ،واملتع ّلقة بزيادة
التوجه ووتيرته بغية احلصول على هذه اخلدمات ،مع زيادة عدم الشعور باالنتماء إلى دولة
ّ
 .1تستخدم الباحثة التعبير «عرب إسرائيل ّيني».
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إسرائيل وزيادة الشعور باالنتماء إلى الهُو ّية الفلسطين ّية .وتقول ّإن أحد التفسيرات قد يكون ّأن
أوضاعهن املتردّية ،ولذلك ّ
لهن استعمال اخلدمات
بأن الدولة هي السبب في
النساء يشعرن ّ
يحق ّ
ّ
توجهن لتل ّقي اخلدمات
غيرهن ،أ ّما التفسير اآلخر فهو
املا ّد ّية أكثر من
ّ
العكسي ،فربمّ ا عندما ّ
ّ
لديهن شعور بعدم انتماء إلى الدولة ،وفي املقابل شعور
هن ،وبهذا تط ّور
ّ
شعرن بالتمييز ضدّ ّ
بهُو ّية فلسطين ّية أقوى.
بالتوجه لتل ّقي اخلدمات النفس ّية ،فالنتائج تختلف بعض الشيء ،حيث ّإن تردّي
أ ّما في ما يتع ّلق
ّ
لتوجه هؤالء النساء لتل ّقي اخلدمات النفس ّية ،مع العلم أنّه
األوضاع االقتصاد ّية هي السبب األ ّول ّ
ك ّلما زاد الشعور بالثقة واالنتماء إلى دولة إسرائيل ،زادت وتيرة استعمال هذه اخلدمات.
مهمة
مع هذا ،تشير الباحثة ،في نهاية املقالّ ،أن نتائج البحث هي أ ّول ّية فقط ،وتثير أسئلة ّ
حتتاج إلى أبحاث جديدة لإلجابة عنها.
مؤسسات الدولة ،التي تعيش بني ظهرانيها
ماسة لدى ّ
وبنا ًء على النتائج ،تشير ّأن هنالك حاجة ّ
أق ّلـ ّيات ،إلى األخذ بعني االعتبار مشاع َر االنتماء وعدم االنتماء إلى هُ و ّية الدولة عند تطوير
تدخل ،وتوصي بتطوير مشاريع ّ
مشاريع وطرق ّ
تلتف حول املشاعر السلب ّية للدولة لدى
الشرائح املستضعفة داخل األق ّلـ ّيات .كما تثير السؤال حول واجب الدولة في الوصول إلى
سياسي للدولة.
الشرائح الضعيفة املمتنعة عن تق ّبل اخلدمات االجتماع ّية بسبب عداء
ّ
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نادرة شلهوب -كيفوركيان
فلسطينية مقاومة
نسوية  -ما بني القمع وأصوات
مقدمة :كتابات
ّ
ّ
ّ
ُيش ّكل إصدار «كتابات نسو ّية -ما بني القمع وأصوات فلسطين ّية مقاومة» ،حسب ما جاء في
مقدّ مة احمل ّررة املُؤ َّلف األ ّول لبرنامج الدراسات النسو ّية في مركز «مدى الكرمل» .وتضيف ّأن
الكتاب «كتابات نسو ّية» يش ّكل خطا ًبا مضا ّدًا ولغة تساهم في إثراء املكتبة العرب ّية النسو ّية
والصحـ ّية
في الكتابات التي تتط ّرق إلى البنى الثقاف ّية ،والسياس ّية ،واالجتماع ّية ،واالقتصاد ّية،
ّ
الفلسطيني.
للجنوسة في السياق
ّ
املتضمنة بني د ّفت َْي هذا الكتاب،
لقد حاولت األصوات والتحاليل املختلفة املنعكسة في األبحاث
َّ
َوفق ما ورد في املقدّ مةَ ،
العمل باتجّ اهات مختلفة إلعادة إنتاج املعرفة املرتبطة باملرأة الفلسطين ّية
كامرأة تابعة وامرأة تواجه منتجي املعرفة من بني سلطة االحتالل ،والرأسمال ّيني ،واألورو-
َ
القول ّإن قض ّية فلسطني واملرأة الفلسطين ّية
بأصواتهن املختلفة
أمريك ّيني .وحاولت الباحثات
ّ
هي قض ّية صراع للسيطرة على مسار إنتاج املعرفة وإنتاج القوى.
ّإن دراسات الباحثات ،التي يستعرضها هذا الكتاب ،تعكس أصواتًا وأبحا ًثا لنساء ينتمني إلى
أقلـّـ ّية عرب ّية فلسطين ّية ُح ّولت -بعد نكبة  -1948إلى أقلـّـ ّية وطن ،ويعتمد على دراسات
األكادميي،
املاجستير والدكتوراة للكاتبات .تنطلق الدراسات املطروحة من موقف الباحثات
ّ
تهن املعرف ّية.
وإرثهن
وتاريخهن
تهن
الثقافي ،ومن خلف ّي ّ
ّ
ّ
وتنبع من هو ّي ّ
ّ
يتضمن الكتاب ستّ مقاالت؛ األول��ى –وهي للباحثة لينا ميعاري -تطرح مسألة التاريخ
ّ
البريطاني
االستعمار
حقبة
في
عملهن
ونشاطات
ات
ي
الريف
ات
ي
الفلسطين
للنساء
االجتماعي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
منوذجا .أ ّما املقالة الثانية -وهي للباحثة فاطمة قاسم ،-فتعرض بعض
آخذ ًة قرية البروة
ُ
وهن يسردن أحداث النكبة.
املصطلحات وأشكال احلديث لنساء من مدينتَي اللدّ والرملة ّ
األهمـ ّية ،هي قض ّية
تطرح املقالة الثالثة -وهي للباحثة سلفيا سابا-سعدي -قض ّية في غاية ّ
املع ّلمة الفلسطين ّية في إسرائيل ،مشيرة إلى ّأن املع ّلمة الفلسطين ّية كاملع ّلم مطالَب ٌة باستمرار
والفلسطيني من حيث احلفاظ على الهُو ّية والتراث ،من جهة،
العربي
بأن توازن بني انتمائها
ّ
ّ
واملواطنة اإلسرائيل ّية ،من جهة أخرى.
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الدميغرافي للنخبة
تتو ّقف املقالة الرابعة –وهي للباحثة أريج ص ّباغ-خوري -عند اخلطاب
ّ
السياس ّية الفلسطين ّية في إسرائيل ،في ما يتع ّلق مبواقفهم حول ّ
الفلسطيني،
حق العودة
ّ
رابط ًة ذلك مبسألة الهجرة اليهود ّية إلى دولة إسرائيل ،مع قانون الهجرة الذي ُيطلق عليه في
الصهيوني «قانون العودة» .أ ّما الورقة اخلامسة –وهي التي كتبتها الباحثة ندى م ّتى-
املعجم
ّ
ّ
الفلسطيني؛ ونظ ًرا
العودة
حلق
إسرائيل
في
ات
ي
النسو
الباحثات
معاجلة
ة
ي
كيف
إلى
ق
ر
ّ
ّ
فتتط ّ
ّ
لكونهن ال يتط ّرقن إلى هذا املوضوع ،حتاول املقالة فهم كيف ّية استيعاب النسو ّيات اإلسرائيل ّيات
ّ
لتأثيرات القوم ّية على مكانة النساء من خالل معيارين اثنني –هما الدميغرافيا وطابع الدولة-
مواقفهن من ّ
حق العودة للفلسطين ّيني.
بافتراض أنّهما يشيران إلى
ّ
ّ
األبوي
أ ّما في املقالة األخيرة ،فتقوم الباحثة نهاية داوود بالتط ّرق إلى موضوع جتسيد النظام
ّ
الصحـ ّية للنساء الفلسطين ّيات في إسرائيل ،رامي ًة
والسياسي في الروايات
االقتصادي
والوضع
ّ
ّ
الصحـ ّية من خالل دراسة آراء  86من النساء
إلى تسليط الضوء على مسألة التمييز في السياسات ّ
بصحة ج ّيدة.
الصحة والعقبات التي تحَ ُ ول دون حماية ح ّق ّ
ّ
هن بالتم ّتع ّ
ورواياتهن حول ّ
«إن تعدّ د أن��واع القمع،
تختتم احملّ��ررة ن��ادرة شلهوب-كيفوركيان مقدّ مة الكتاب قائل ًةّ :
الفلسطيني بنسائه ورجاله ،جعل
السياسي بني الدولة اليهود ّية واملجتمع
واستمرار ّية الصراع
ّ
ّ
ً
ّ
دً
حقول عدّ ة ،منها التاريخ ّية-
بني
تأرجح
ا
ق
مع
ا
نقاش
املجتمع
في
واملرأة
واملجتمع
نقاش قض ّية املرأة
ٍ
واملؤسسات ّية داخل الدولة
القوم ّية؛ واالجتماع ّية-البطرك ّية؛ والطبق ّية؛ والثقاف ّية؛ والسياس ّية؛
ّ
التي تتحدّ ث عن الدميقراط ّية اليهود ّية وهيمنتها والسياسة العامل ّية واملرتبطة مبوقف القوى
اإلسرائيلي لألراضي
املهيمنة (سياس ًّيا واقتصاد ًّيا) من القض ّية الفلسطين ّية واستمرار االحتالل
ّ
والصحة والسياسة
الفلسطين ّية .لذا ،ال ميكننا حتليل قض ّية املرأة في املجتمع والتاريخ والتعليم
ّ
والعمل مبعزل عن فهم وتفكيك ّ
مركبات السلطة ،وذلك إلصالح الغنب والعمل على تغيير
ّ
املعرفة املرتبطة مبكانة املرأة في مجتمعها ،مبا في ذلك مكانتها كباحثة ومنظرة.
ّ
نظري لدراسة حالة املرأة الفلسطين ّية والفلسطين ّيني
من هنا ،ترى احمل ّررة ّأن تطوير سياق
في إسرائيل يتط ّلب االعتراف -أ ّو ًال وقبل ّ
اإلبداعي واملتم ّيز واملنتج للمرأة
كل شيء -بالدور
ّ
ّ
النسوي من خالل
الفلسطين ّية تاريخ ًّيا وفي وقتنا احلاضر .وثان ًيا ،يتط ّلب إجراء التحليل
تفكيك عالقات الق ّوة وأجهزة القمع املختلفة .وثال ًثاّ ،
ّ
النسوي املطروح هنا على
يؤكد التحليل
ّ
القيادي.
أهمـ ّية االعتراف بق ّوة املرأة كق ّوة مح ّركة ومنتجة وقادرة على التغ ّير والتمثيل
ّ
ّ
مهمة تمُ كن
أهمـ ّية حماية الهُو ّية العرب ّية الفلسطين ّية كإستراتيج ّية ّ
وراب ًعا ،التشديد على ّ
املرأة الفلسطين ّية من حماية خصوص ّيتها السياس ّية واجلنوس ّية في مواجهة آل ّيات القمع املختلفة
في الدولة التي ال ترى بها إ ّال «تهديدً ا أمنـ ًّيا» يجب التخ ّلص منه.
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موشيه شوكيد
إسرائيلية
القومية ومكانة النساء لدى العرب في مدينة
وية
ُ
اله ّ
ّ
ّ
Moshe Shoked
Ethnic Identity and the Position of Women among Arabs in an
Israeli Town

ميداني في إحدى املدن اإلسرائيل ّية املختلطة ،حيث يحيا ّ
السكان
يقوم الباحث بإجراء بحث
ّ
العرب واليهود بنفس النسبة تقري ًبا منذ العام  .1948يحاول الباحث أن يرصد التغييرات
التي ح ّلت على نهج حياة ّ
ّ
التقليدي في هذه املدينة ،وعلى فهمهم ملكانة املرأة
السكان العرب
في ّ
ظل التح ّوالت السياس ّية العميقة التي ُفرضت عليهم النابعة من االحتكاك واالختالط
ّ
اإلسرائيليَ ،وفق رأيه.
اليهودي
واالنخراط في املجتمع
ّ
وعلى الرغم من ّأن الباحث ال يالحظ أ ّية اختالفات واضحة بني ّ
السكان العرب على تعدّ د
املعيشي،
االجتماعي واملستوى
اخلارجي واملستوى
يخص املظهر
فئاتهم الدين ّية واليهود فيما ّ
ّ
ّ
ّ
فهو يبينّ ّأن هنالك اختالفات واضحة بني ردّة فعل املسيح ّيني في املدينة واملسلمني حول
التقليدي للمرأة ومكانتها االجتماع ّيةّ .
ّ
تتلخص هذه االختالفات في ّأن املسيح ّيني
الدور
يخص النظرة واملفهوم العا ّم ملكانة ودور
ما
في
ة
ي
السياس
للتغييرات
استجابة
أكثر
كانوا
ّ
ّ
املرأة وقضايا العرض وشرف العائلة.
أ ّما بالنسبة للمسلمني ،فيجد الباحث أنّه بالرغم من التغييرات الشديدة الناجتة عن تغ ّير
بيئة اجلوار املتحدّ ية للمفاهيم التقليد ّيةّ ،
متكنت هذه الفئة من احلفاظ بشكل أو بآخر
االجتماعي،
على املفاهيم املتوارثة عرفـ ًّيا وتقليد ًّيا في ما ي ّتصل باملرأة ومكانتها ودورها
ّ
وكذلك مفهوم العِ رض وشرف العائلة.
ّ
التقليدي ،فهم يعملون في ح ّيز
متسك املسلمني العميق مبفهوم الشرف
عملـ ًّيا ،ومن خالل ّ
ّ
رمزي محاولني إيجاد اإلجابات لتساؤالت اجتماع ّية وفرد ّية مستم ّرة حول الهُو ّية القوم ّية.
ّ
بعبارة أخرىّ ،إن مجموعة املسلمني ترى مفهومها التقليدي للمرأة وللرجولة وسيلة للحفاظ
مما يضمن استمرار هُ و ّيتها على الرغم من حضور الهُو ّية
على الهُو ّية القوم ّية العرب ّيةّ ،
اليهود ّية اإلسرائيل ّية وهيمنتها .وهكذا يتح ّول احلقل املجنسن بعمق واستمرار ّية املنظور
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ّ
التقليدي للمرأة ،كما ينعكس لدى املسلمني في املدينة اإلسرائيل ّية املختلطة ،إلى عالمة
األهم ّية في الهُو ّية القوم ّية الثقاف ّية للعرب في إسرائيل ،على الرغم من
فارقة شديدة
ّ
التح ّوالت اجلذر ّية التي طرأت عليهم منذ العام .1948
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جنان عبدو
الفلسطينية في إسرائيل :بني عامل التغيير والقدرة على التأثير
النسوية
احلركة
ّ
ّ
تقوم الباحثة ،جنان عبدو ،من خالل هذا املقال 1،بتسليط الضوء على نقاط وعوامل بالغة
األهمـ ّية أ ّثرت ،وما زالت ،على بلورة احلركات النسو ّية العرب ّية في إسرائيل .يستعرض املقال
ّ
أربعة مناذج للعمل على قضايا نسائ ّية منذ أواخر الثمانين ّيات .وتقوم الباحثة بتحليل نقاط
كل من التشكيالت النسو ّية /النسائ ّية ضمن ّ
ق ّوة وضعف ّ
كل منوذج من النماذج التالية:
النموذج األ ّول – ّ
تشكالت نسو ّية عرب ّية داخل أطر نسو ّية غير عرب ّية؛
النموذج الثاني – أطر نسو ّية عرب ّية؛
النموذج الثالث – ائتالف جمع ّيات وهيئات وأفراد (نسا ًء ورجا ًال) ،حول قض ّية نسو ّية
محدّ دة هي محاربة ممارسات ومفاهيم «شرف العائلة»؛
ّ
ّ
كنسوي ويدعو إلى
نسوي يعالج قضايا املرأة ،لكنّه ال يع ّرف نفسه
النموذج الرابع  -إطار
التعدّ د ّية في تركيبته.

كل من التش ّكالت النسو ّية والنسائ ّية ضمن ّ
كل منوذج ،والتط ّرق إلى ّ
بعد استعراض ّ
كل
أهم هذه االستنتاجات ،كما جاء في
منوذج ،تختم الباحثة مقالها باستنتاجات وتوصياتّ .
املقالّ ،أن القاعدة النسو ّية انحصرت في النخبة ،وبقيت نخبو ّية دون مقدرة على توسيع قاعدتها
ّ
النسبي الذي يحدث
اجلماهيري ،مفتقرة إلى الباحثات والدارسات رغم التغيير
الشعب ّية ومدّ ها
ّ
في الفترة األخيرة .كما بقي اخلطاب غرب ّيا يهدّ د مبنى املجتمع وبناه االجتماع ّية األبو ّية
ّ
أحادي اجلانب ،يعالج قض ّية املرأة من منظور محدّ د
التقليد ّية ،وانحصر في كونه خطا ًبا
ًّ
جدا .وتضيف الباحثة أنّه بينما بقي عمل األطر املشتركة (اليهود ّية العرب ّية) مقصو ًرا على
اخلدماتـي ،اتّسع عمل األطر العرب ّية ليشمل جانب رفع الوعي والدعوة إلى تغيير
اجلانب
ّ
البنى واملفاهيم االجتماع ّية حول النظرة والتربية املختلفتني للجنسني .ومع هذا ،كما تضيف
تخص النساء وتُعاجلها غال ًبا نسا ٌء ،ولم تتح ّول إلى قض ّية املجتمع
الباحثة ،بقيت قضايا النساء ّ
بأكمله.
وقد جاء في التوصيات ّأن على النسو ّيات واألطر النسو ّية إجراء أبحاث وحوارات جدّ ّية ونقد ّية
في ما بينها ،والقيام بفحص آليات عملها ومدى تأثير خطابها في إحداث تغييرات في البنى
دراسي عُ قد في «مركز اجلليل للدراسات» في حيفا.
 .1املقالة هي مثابة مداخلة قدّ متها الكاتبة ضمن يوم
ّ
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والقيم االجتماع ّية السائدة ،وكذلك عليها أن تبحث عن اآلل ّية احلقيق ّية لتوسيع قاعدة النساء
الكمـ ّية فقط ،والبحث عن آل ّيات جديدة في تقييم جناحها
والرجال من الناحية الفكر ّية ،ال ّ
وفشلها تعتمد الشفافية ومشاركة شرائح جمهور واسعة.
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فاطمة قاسم
يصفن أحداث النكبة
فلسطينيات في إسرائيل
اللغة والتاريخ والنساء :نساء
َ
ّ
פאטמה קאסם
שפה ,היסטוריה ונשים :נשים פלסטיניות בישראל מתארות את אירועי הנכבה

تقول الباحثة ،فاطمة قاسم ،في بداية مقالها ،إنّها ت َو ُّد في هذا املقال أن تسمع أصوات نساء أم ّيات
ويعشن في مدينة يحكني عن أحداث النكبة .وتتط ّرق الباحثة ،في هذه املقالة ،إلى املصطلحات
وهن يحكني عن أحداث النكبة .االدّعاء
وأشكال حديث النساء األ ّم ّيات من مدينتي اللدّ والرملةّ ،
ّ
املركزي لهذه املقالة ،كما جاء فيها ،هو ّأن لغة النساء الفلسطين ّيات األ ّم ّيات من اللدّ والرملة،
لهن سرد حكاية أخرى عن أحداث النكبة ،من وجهة
والنابعة من الفضاء
بهن ،تتيح ّ
اخلاص ّ
ّ
نظرهن املختلفة عن تلك الذكور ّية الفلسطين ّية ،وكذلك عن تلك الصهيون ّية املهيمنة .ف ْعل
َّ
التحدّ ث لدى هؤالء النساء ّ
يستأنفن على الرواية
فهن
مركب وال يخلق تفكي ًرا سياس ًّيا أحاد ًّيا؛ ّ
َ
ّهن ،في اآلن ذاته ،يعكسن و ُيعدن إنتاج عالقات القوى
التاريخ ّية الصهيون ّية ويعارضنها ،ولكن ّ
فهن
اجلندر ّية في املجتمع
ّهن يستخدمن لغة ذكور ّية ورؤى بطرك ّية ،وبهذا ّ
الفلسطيني –ألن ّ
ّ
السياسي السائد.
البطركي والنظام
االجتماعي
ُيعدن إنتاج النظام
ّ
ّ
ّ
تستند املقالة إلى مقابالت مع نساء أ ّم ّيات من مدينتي اللدّ والرملة ،جرت باللغة العرب ّية التي
حمت ذاكرة وتاريخ الفلسطين ّيني في وجه النسيان .اعتمادًا على وصف النساء الالتي جرت
ملشاعرهن في جتربة النكبة ،تتم ّيز لغة النساء بتعدّ د أفعالها ،فتشير الباحثة في
مقابلتهن
ّ
ّ
اخلاص
ووصفن أحداث  1948بلغة مأخوذة من الفضاء
خالصة املقال إلى ّأن النساء تذكرن
َ
ّ
وحياتهن اليوم ّية كنساء ،بعكس وصف الرجال الس ّتة الذين جرت مقابلتهم في هذا البحث،
ّ
فاألوصاف التي استعملتها النساء ،لوصف االحتالل ،مستوحاة أو مستعارة من غرفة النوم ومن
الفعل املخيف باختراق جسد املرأة ،وهذا –وفق ما تقول الباحثة -يترك طاقة أمل في الترميم
محرر ،ميكن االستمرار فيه وبناء عائلة متينة أو مجتمع متني ،متا ًما
الذاتي إلى حدّ خلق ح ّيز ِ ّ
ّ
كما ينبغي على العروس أن تتعاطى ضمن عالقة الزواج مع العنف املما َرس على جسدها في
ليلة الدخلة والصدمة التي تعيشها .كما يشير هذا الوصف إلى استعمال النساء لغة ذكور ّية
بطرك ّية تعيد إنتاج عالقات الق ّوة اجلندر ّية في املجتمع ،حيث ّإن استخدام تعابير على غرار
الفلسطيني
الثقافي
«دخلت للبالد» ،على سبيل املثال ،املوازية ،بحسب الباحثة ،من حيث السياق
ّ
ّ
لدخول (أي اختراق) العريس للعروس ولفعل متزيق عذر ّيتها («أخذها»).
||120

الهُو ّية واجلنسو ّية والواقع االجتماعي والقوم ّية

مع هذا ،تستأنف لغة النساء على الرواية الصهيون ّية املهيمنة وتقاومها .هذه اللغة تتيحَ ،وفق
كمجتاحني يخترقون من غير إذن -وح ّتى كمغتصبني
ما تقوله الباحثة ،وصف الصهاينة ُ
ّ
الفلسطيني في ما يتعلقّ
يدنّسون البالد .-على الرغم من جناح احملتل في إسكات الصوت
ّ
بالنكبة ول ّفها بالنسيان ،فإنّه من خالل وصف اجتياح املنطقة بكلمات «دخلوا القرى واملدن» َو
«أخذوها» ،وبواسطة مناظرة االحتالل باقتحام الرجل جلسد املرأة في ليلة الدخلة ،تبقى املرأة
الفلسطين ّية ،ويبقى الفلسطين ّيون عمو ًما ،عام ًال فاع ًال في مقدوره احتواء صدمة االختراق
/االحتالل ،وفي مستطاعه التعافي وترميم الذات ،والقيام من قلب األزمة بالذات بتحدّ ي القيم
الشخصي
االجتماع ّية واألوضاع السياس ّية التي يعيش الفلسطين ّيون في ظ ّلها على املستويني:
ّ
واجلماعي .كذلك ّإن استعمال النساء كلمة «متس ّلل» على نحو ّ
يدل على ّأن مسألة الالجئني
ّ
لم تنشأ نتيجة لهرب الفلسطين ّيني أو تهجيرهم من بيوتهم خالل احلرب فحسب ،وإنمّ ا نشأت
ألن الدولة اجلديدة لم تسمح ألولئك الفلسطين ّيني بالعودة إلى بيوتهم لدى املهيمن،
–أساساّ -
ً
هذا االستعمال يشير إلى ٍ ّ
حتد ومقاومة للمفاهيم الصهيون ّية املهيمنة.
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ران مئير ورينا شاحر
العربية في إسرائيل -تقاليد وتغيير – مواقف حول املساواة بني النوعني
الفتاة
ّ
العربية
االجتماعيني في العائلة
ّ
ّ
רן מאיר ורינה שחר
הצעירה הערבייה בישראל -מסורת ושינוי עמדות לגבי שוויון בין המינים במשפחה
ובחברה הערבית

اإلسرائيلي بعيدة ّ
كل البعد عن أن تكون مساوية
يدّ عي كاتبا املقال ّأن مكانة املرأة في املجتمع
ّ
ملكانة الرجل ،وذلك بالرغم من الوعي لدى النوعني االجتماع ّيني بضرورة التغيير ،ويضيفان
ّأن عدم املساواة يبرز في ّ
مؤسسات التعليم العالي؛ متثيل النساء
كل املجاالت :السياسة؛ العمل؛ ّ
في مناصب عالية في وظائف حكوم ّية؛ اإلعالم؛ اجليش -وكذلك األمر في ...العائلة .-بالرغم
من هذا ،بحسب ادّعائهما ،تبقى مكانة املرأة اليهود ّية أفضل بكثير من مكانة املرأة العرب ّية ،رغم
العربي بسبب تع ّرضه ل ِـ «دميقراط ّية» َو «حداثة»
التح ّوالت اإليجاب ّية التي مي ّر فيها املجتمع
ّ
«الغربي» ،على حدّ تعبير الكاتبني.
اإلسرائيلي
املجتمع
ّ
ّ

أهداف البحث وأسئلته
ّ
«عصري»،
«غربي» َو
اإلسرائيلي ،كمجتمع
تكمن أهداف البحث في فحص تأثير املجتمع
ّ
ّ
1
على مواقف الطالبات اجلامع ّيات العرب ّيات الفلسطين ّيات مواطنات دولة إسرائيل والطرق التي
يستعملنها َ
زميالتهن اليهود ّيات في موضوع املساواة بني النوعني
بينهن وبني
جل ْسر الفجوة
ّ
ّ
االجتماع ّيني في العائلة واملجتمع ،وعليه يقوم البحث باملقارنة بني مواقف الطالبات اليهود ّيات،
من جهة ،ومواقف الطالبات العرب ّيات الفلسطين ّيات ،من جهة أخرى .كذلك َي ْعقد مقارنة بني
الفلسطيني ،بني طالبات مسلمات ،ومسيح ّيات ،وطالبات
مواقف مجموعات في داخل املجتمع
ّ
من القرى وطالبات من املدن ،حول املواضيع التالية:
 .1التعليم؛
 .2العمل خارج البيت؛
 .3العالقات بني النوعني االجتماع ّيني؛
 .1يستعمل الباحثان التعبي َر «طالبات عرب ّيات».
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 .4األمومة؛
 .5العالقات اجلنس ّية؛
 .6األنوثة؛
 .7الرجولة.
شملت ع ّينة البحث  177طالبة عرب ّية فلسطين ّية ويهود ّية من جامعة بار إيالن ،مواطنات دول
وجمعت املعلومات بواسطة استمارة.
إسرائيل ،من الفئة العمر ّية ُ .25-18
تشير نتائج البحث ّأن مواقف الطالبات اليهود ّيات أكثر ليبرال ّية من الطالبات العرب ّيات
يليهن الطالبات العرب ّيات الفلسطين ّيات املسيح ّيات ،ومن ث َّم الطالبات اللواتي من
الفلسطين ّيات،
ّ
هن الطالبات املسلمات اللواتي من املدن .ويضيف الباحثان ّأن النتائج
القرى ،واألكثر تشدّ دًا ّ
ُ
ّ
وعيهن وتوقعات
سرهن «التقليد ّية» في بناء
أهمـ ّية دور التعليم وابتعاد الفتيات عن أ
ّ
ّ
تُبرز ّ
مغايرة لدى الفتيات حول املواضيع التي ُبحثت.
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مرمي مرعي وسامي مرعي
العربي في إسرائيل
دور النساء كوكيالت للتغيير في املجتمع
ّ
Mariam Mir'i and Sami Mir'i
The Role of Women as Change Agents in Arab Society in Israel

يعرض الباحثان في هذا املقال القصير ،بإيجاز ،التغييرات التاريخ ّية التي م ّر فيها الفلسطين ّيون
في إسرائيل ،منذ العام  1948وقيام دولة إسرائيل ،وكيف ّية تأثيرها على حياة النساء
الفلسطين ّيات املواطنات فيها.
يلقي الباحثان الضوء على الصراع الذي يواجهه الفلسطين ّيون في إسرائيل ،لكونهم ينتمون
الفلسطيني من جهة ،ومواطنني في إسرائيل من جهة أخرى ،ويحاوالن من خالل
إلى الشعب
ّ
السياسي وتط ّوراته على مدى  50عا ًما رصد التغييرات التي استجدّ ت على األدوار
هذا الواقع
ّ
الثقافي لهذا الدور.
االجتماعي
التقليد ّية للنساء ،واملفهوم
ّ
ّ
يشير الباحثان إلى أنّه بينما مت ّيزت الفترة األولى لقيام دولة إسرائيل وح ّتى العام 1967

بانغالق األقلـّـ ّية الفلسطين ّية على نفسها وتش ّبثها الشديد بالقيم االجتماع ّية التقليد ّية في ما
فإن فترة ما
ودورهن
يخص مكانة النساء
االجتماعي كطريقة للحفاظ على هو ّيتهم القوم ّيةّ ،
ّ
ّ
ّ
انفتاحا من حيث األدوار التي أصبح
بعد العام  ،1967وال س ّيما سبعين ّيات القرن العشرين شهدت
ً
في مستطاع النساء الفلسطين ّيات في إسرائيل القيام بها ،في ّ
ظل الظروف االقتصاد ّية القاهرة
مكانتهن االجتماع ّية.
وفتح املجال أمام النساء للدراسة ،األمر الذي رفع من
ّ
منوذجا لهذه التح ّوالت ويستنتجان ّأن الظروف السياس ّية
ي ّتخذ الباحثان من النساء في ع ّكا
ً
واالقتصاد ّية بعد العام  1948وإدراك األقلـّـ ّية الفلسطين ّية لقيمة التعليم ،مبا في ذلك تعليم
السياسي لدى النساء الفلسطين ّيات في إسرائيل ،وهو ما
النساء ،قد أدّى إلى حت ّول وزيادة الوعي
ّ
االجتماعي.
لهن إلى وكالء للتغيير
أسهم في حت ّو ّ
ّ

||124

الهُو ّية واجلنسو ّية والواقع االجتماعي والقوم ّية

لينا ميعاري
والقومية
االجتماعي
النوع
ّ
ّ
ومواطنتهن ضمن مشاريع
في هذه املقالة ،تس ّلط الباحثة لينا ميعاري الضو َء على موقع النساء
ّ
العربي ،معتمد ًة على األدب ّيات القائمة في هذا املجال.
بناء دول ما بعد االستعمار في العالم
ّ
ُ
وتبينّ كيف عملت الصراعات بني النخب حول مضمون القوم ّية وحدودها ،والتي طرحت
ومواطنتهن
املس بحقوق النساء
أجنبي
أحيانًا كصراع بني ما هو
ّ
وغربي وما هو أصيل ،على ّ
ّ
ّ
القومي ،وتأثير
ضمن املشاريع القوم ّية .كما تبينّ مدى ارتباط حقوق النساء بنجاح املشروع
ّ
الوالءات القبل ّية والعشائر ّية على هذه املشاريع.
تستعرض الباحثة وحت ّلل احلالة الفلسطين ّية بخصوص ّيتها ومت ّيزها عن سائر الدول العرب ّية،
رغم اشتراكها معها في جتربة االستعمار .تقوم الباحثة باستعراض األحداث التاريخ ّية التي
البريطاني الذي سهّل أمام احلركة الصهيون ّية
م ّرت على الفلسطين ّيني ،بد ًءا باالستعمار
ّ
ومؤسساتها ْ
القومي» لليهود؛ وهو ما أدّى الح ًقا إلى نهب
وض َع األساس إلنشاء ما ُس ّمي ب ِـ «الوطن
ّ
ّ
ّ
األراضي الفلسطين ّية ،وتدمير القرى واملدن وتهجير سكانها ،وبلغ ذاك ذروته في نكبة العام
 ،1948وما تالها من احتالل للجزء املتب ّقي من فلسطني االنتداب ّية ،فأدّى إلى تقسيم الشعب
الفلسطيني إلى مجموعات ،تعيش ّ
كل منها في سياق مختلف.
ّ
بفعل خصوص ّية واقع الفلسطين ّيني ،إذ ال يعيشون كشعب في إطار دولة قوم ّية أو قطر ّية
الفلسطيني ،وتت ّبع خطاب وممارسات
جامعة وذات سيادة ،تعتمد الباحثة في حتليل الواقع
ّ
احلركات الوطن ّية الفلسطين ّية في مواقعها املختلفة ،والسلطة الفلسطين ّية ،الح ًقا ،في الضفةّ
والقطاع ،وإسقاطات ذلك اخلطاب واملمارسات على النساء تب ًعا.
ثمة خطأ في التعامل مع املجموعات القوم ّية كحالة جامدة،
في نهاية املقال ،تقول الباحثة ّإن ّ
ّ
الضروري التن ّبه إلى اختالف املصالح اجلندر ّية والطبق ّية والعمر ّية وغيرها داخل
وإنّه من
ّ
عليهن.
وتؤكد على دور النساء الفاعل على حتدّ ي األدوار املفروضة
املجموعة،
ّ
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حنه هيرتسوغ
االجتماعية
الشخصية وداللتها
على أرض البيت :موقع املقابلة
ّ
ّ
Hanna Herzog
On Home Turf: Interview Location and Its Social Meaning

ّ
ومركبات املقابالت الشخص ّية الفرد ّية أهمل البحث
يتمحور هذا املقال حول أحد عوامل
أهم ّيته وتأثيره على املقابلة الشخص ّية وأبعاده ،أال وهو املوضع الذي يختاره من ُيجري املقابلة
ّ
لعقد املقابلة.
وأهمـ ّيته في تشكيل الواقع،
تناقش الباحثة موضوع احل ّيز الذي تجُ رى فيه املقابالت الشخص ّية ّ
فإن اختيار موضع اللقاء (مبا في ذلك من يقوم
كعامل ومنتوج
ثقافي في الوقت ذاته .وهكذا ّ
ّ
باختياره) هو ليس مسألة تقنية لتسهيل عمل ّية اللقاء فحسب ،وإنمّ ا يحمل دالالت اجتماعـ ًّية
االجتماعي للبحث الذي
األهمـ ّية كذلك .من هنا جتب دراسة هذا املوضع في السياق
بالغة ّ
ّ
يجري اللقاء في إطاره وحتليله كجزء ال يتج ّزأ من عمل ّية قراءة وحتليل املعطيات والبيانات.
ّ
تركز الباحثة في استدالل معطيات بحثها على لقاءات أُجريت مع نساء عرب ّيات فلسطين ّيات
مواطنات إسرائيل ،حيث فتح موضوع اختيار موضع اللقاء مع الباحثات الباب حملاورة املعتقدات
متوضعهن
نهن من التعبير عن
ّ
االجتماع ّية إ ّما بصورة مباشرة أو بصورة مجاز ّية ،كما وم ّك ّ
ومجتمعهن احمل ّل ّـي ،مطالبات الباحثات اليهود ّيات
اإلسرائيلي
متوضعهن في املجتمع
وإعادة
ّ
ّ
ّ
باختراق احلدود اجلغراف ّية واالجتماع ّية والسياس ّية .من هنا ّ
تركز الباحثة على أنّه ال يقوم
الباحث/ة بتشكيل ذات ّية َمن جتري مقابلته فحسب ،وإنمّ ا يقوم كذلك بتعميق وتوسيع
اجتماعي
مفهوم املعرفة ومصادرها ،ودمج حقائق حول التجارب الذات ّية لألشخاص في سياق
ّ
موسع وأشملً ،
أيضا.
وقومي
مجنسن،
عرقي ّ
ّ
ّ
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حنه هيرتسوغ
للفلسطينيات
والعنصرية
اجلنسوية
عربية وام ��رأة ف��ي آن واح��د :التجارب
ّ
ّ
ّ
ّ
املواطنات في إسرائيل
Hanna Herzog
Both An Arab and a Woman: Gendered, Racialised Experiences
of Female Palestinian Citizens of Israel

تقوم الباحثة بتحليل ح ّيز الهُو ّية املتناقض لدى النساء الفلسطين ّيات في إسرائيل ،اعتمادًا
ّ
ّ
النسوي ،وتستعني املقالة باملفهوم «التجارب اليوم ّية»
االستعماري واخلطاب
على اخلطاب ما بعد
ّ
االجتماعي للنساء الفلسطين ّيات املتعلمات في إسرائيل .يشير هذا
ك��أداة لرصد العالم
ّ
ّ
االصطالح إلى التن ّوع املركب في خبرات وجتارب أولئك النساء في نطاق احل ّيز االجتماعي
ّ
املهمشة التي
اجلنسوي
والعرقي ،وكذلك في األطر الطبق ّية والدين ّية والقوم ّية للمجموعة ّ
ّ
ينتمون إليها ،وعالقاتها مع املجموعة اليهود ّية املهيمنة .وفي املقابلّ ،إن «التجربة» ليست ذلك
العاطفي فحسب ،وإنمّ ا هي كذلك كيف ّية انصهار البنية االجتماع ّية في
الشخصي
البع َد
ّ
ّ
التجربة احليات ّية للنساء.
تستند املقالة إلى  108مقابالت فرد ّية مع نساء عرب ّيات فلسطين ّيات مواطنات إسرائيل ،تقودنا
ّ
ّ
اجلنسوي
اليهودي في احل ّيز
بينهن وبني املجتمع
الباحثة -من خالل حتليلها -إلى املواجهة
ّ
والعرقي على أنّها تو ّلد وفي آن واحد القرب والبعد ،التعاون والتصارع ،املشابهة والرفض
ّ
ّ
والفلسطيني في إسرائيل على حدّ سواء.
اليهودي
للمجتمع
ّ
متوضعهن
وهكذا تطرح الباحثة فكر َة ّأن النساء الفلسطين ّيات مواطنات دولة إسرائيل قد جرى
ّ
في «ح ّيز ثالث» في غمرة البناءات اجلنسو ّية ،والطبق ّية ،والقوم ّية والعرق ّية والتي تولدّ
اتهن،
املهمش و«غير
البيتي» ،بالبحث عن هُ و ّي ّ
االزدواج ّية باستمرار .تقوم النساء ،في هذا احل ّيز ّ
ّ
واملتعدّ
متعدّ
دة األبعاد،
دة للح ّيزات البين ّية
متحدّ يات احلدود االجتماع ّية السائدة وخلق مناذج
اتهن بصورة دائمة.
مغ ّيرات بذلك هُ و ّي ّ
ّ
اليهودي إلى مصطلحات النجاح وحتقيق الذات ،مع
جتري ترجمة املواجهة واللقاء مع املجتمع
ّ
واليهودي .ولكن في ذات
الفلسطيني
استقاللي أمام املجتمعني
امليل إلى التعبير عن سلوك
ّ
ّ
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الوقت ،تؤدّي هذه املواجهة إلى تعزيز الهُو ّية القوم ّية وح ّتى احلاجة إلى احلفاظ على الثقافة
اجلنسو ّية القائمة .يحدو ُّ
كل ذلك النسا َء إلى اتّباع سلوك ّيات تخلق هُ و ّيات وممارسات مختلفة
االزدواجي
يضعهن في مواقف متناقضة ومتصارعة .ولكن هذا النهج
مما
ّ
وغير ثابتة منطقـ ًّياّ ،
ّ
ّ
ذاته ،الذي تخلقه جتارب أولئك النساء ،يكشف ويعرض إمكان ّية حتطيم ِ ّ
احملددات التي تشكل
جدا لألنظمة اجلنسو ّية والعرق ّية للمعرفة يجعل من ّ
ّ
القوي ًّ
كل
اتهن ،كما ّأن احلضور
هُ و ّي ّ
مكان ح ّي ًزا ممكنًا للمقاومة.
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حنه هيرتسوغ
الفلسطينيات في
املدنية بني النساء
االجتماعية
بهن :اخلطابات
�اص ّ
حيز خ� ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
إسرائيل في التنظيمات الناشطة من أجل السالم
Hanna Herzog
A Space of Their Own: Social-Civil Discourses Among PalestinianIsraeli Women in Peace Organizations

معمقة أجريت مع عضوات
تستند الباحثة في هذه الدراسة إلى  51مقابلة شخص ّية ّ
فلسطين ّيات مواطنات في إسرائيل في تنظيمات وحركات سالم في العام  .1995تقوم
كيفي لواقع ّ
السكان العرب في إسرائيل الذي يعاني
الباحثة في هذه الدراسة بتحليل
ّ
من التهميش بعا ّمة ،والنساء النشيطات في التنظيمات وحركات السالم في إسرائيل
بخاصة .كما تتو ّقف املقالة عند مسألة كيف تقوم البنى ببلورة الهُو ّيات النسو ّية
ّ
تهن
واملدن ّية .حيث ّإن وضع الرواية النسائ ّية في سياقها املالئم واحلفاظ على خصوص ّي ّ
مما ّ
يشكل
دهن من ناحية
ّ
الثقاف ّية والتاريخ ّية يلقي الضوء على تف ّر ّ
مكانتهن االجتماع ّيةّ ،
ّ
ً
صوتًا نسو ًّيـا مختل ًفا ،متحدّ ًيا للمجتمع اليهودي ولكن أيضا يتعامل مع مجتمعه بنقد ّية.
موقعهن على هامش األطر االجتماع ّية املتعدّ دة –املواطنة ،واجلنسوية ،والقوم ّية،
ّإن
ّ
االجتماعي تو ّلد أصواتًا
واالنتماء إلى املجتمع احمل ّل ّـي– والتي ترسم احلدود للهُو ّية واالنتماء
ّ
وحلو ًال متعدّ دة ،وتطرح تعريفات بديلة للمواطنة والسالم واحلدود اجلماع ّية ضمن إطار
اإلسرائيلي.الفلسطيني
الصراع
ّ
ّ
تتموضع النساء الفلسطين ّيات ،كما تشير الباحثة ،على حدود سياس ّية واجتماع ّية
فإن
متح ّولة بحيث جتري إعادة تعريف وترتيب العالقات واحلدود االجتماع ّية .وهكذاّ ،
لقاءات حركات وتنظيمات السالم التي تشارك فيها النساء الفلسطين ّيات في إسرائيل
أهدافهن القوم ّية كنساء عرب ّيات فلسطين ّيات ،ولكن
لهن ح ّي ًزا للعمل لصالح دعم
ّ
تو ّفر ّ
في الوقت ذاته ّ
تهن القوم ّية املضاعفة عندما
حساسة -أال وهي هامش ّي ّ
تنكشف أمامها نقطة ّ
تلتقي النساء الفلسطين ّيات من األراضي احملتلـّة والنساء اليهود ّيات.
وقيمهن القوم ّية من
هوياتهن النسو ّية
تضع هذه التجربة أولئك النساء في مواجهة مع
ّ
ّ
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جهة ،ولكن كذلك مع عدم املساواة الفاضح بني اليهود ّيات والفلسطين ّيات املواطنات في
إسرائيل من جهة ،والفلسطين ّيات مواطنات في إسرائيل مع الفلسطين ّيات من األراضي
بأنهن على حافـة احلدود الفاصلة.
احملتلـّة من جهة أخرى .في كلتا احلالتني يشعرن
ّ
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رهام أبو العسل
�ري��ة،
اجل �م �ع� ّ�ي��ات ال �ن �س��ائ� ّ�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن� ّ�ي��ة ف ��ي إس ��رائ� �ي ��ل :امل �ن �ط �ل �ق��ات ال �ف �ك� ّ
وآليات العمل القائمة
واإلستراتيجياتّ ،
ّ
يعرض هذا الكتاب نتائج بحث قام به مركز الطفولة حول اجلمع ّيات النسائ ّية في املجتمع
اهتم البحث املذكور بفحص واقع هذه اجلمع ّيات ومنطلقاتها
الفلسطيني داخل إسرائيلّ .
ّ
الفكر ّية وتناول إستراتيج ّيات وآل ّيات العمل امل ّت َبعة فيها ،وأشار إلى الفجوات القائمة في عملها.
شاركت فيه  19جمع ّية نسائ ّية.
النوعي ،وشمل حتليل مضمون نشرات تعريف ّية للجمع ّيات ،إضافة
اتّبع البحث أسلوب البحث
ّ
متعمقة مع مديرات اجلمع ّيات املشاركة.
إلى مجموعة مقابالت ّ
يتوزّع الكتاب على عدّ ة فصول .تشير الباحثة في متهيدها للكتاب إلى اإلشكال ّيات والصعوبات
القائمة ،وتلك التي واجهتها في مسيرة عملها على البحث ،وتعزوها الباحثة إلى أسباب تتع ّلق
وامليداني ،من بينها صعوبات في حتديد املصطلحات والتعريفات املستعملة ما
العلمي
باحلقل
ّ
ّ
ّ
خاصة ،وصعوبات في الوصول إلى اجلمع ّيات وجمع املعلومات املتع ّلقة بها.
ونسائي
نسوي
بني
ّ ّ
وتشير إلى االفتقار إلى املرجع ّيات العلم ّية في بحث املوضوع املطروق .بينما يعرض الفصل
الغربي في القرن العشرين ،وتط ّور احلركة النسو ّية
النسائي
األ ّول خلف ّية نظر ّية عن العمل
ّ
ّ
يسمى ب ِـ «نسو ّية العالم الثالث» ،والنسو ّية العرب ّية والفلسطين ّية منذ نهاية
هناك ،يتط ّرق إلى ما ّ
القرن التاسع عشر.
يتمحور الفصل الثاني حول منهج ّية البحث ومساره .ويعرض الفصل الثالث النتائج التي
اس ُتوفيت من املقابالت مع املديرات وحتليل مضامني النشرات ،وتشير الباحثة إلى ّأن البحث لم
يفحص وجهة نظر النساء املستفيدات من خدمات هذه اجلمع ّيات.
تلخيصا للبحث ،بينما يقدّ م الفصل السادس توصيات الباحثة.
يتضمن الفصل اخلامس
ً
ّ
السياسي منذ العام  1948حدَّ من إمكان ّية تط ّور اجلمع ّيات النسائ ّية،
تبينّ الباحثة ّأن الواقع
ّ
ّ
وتوضح ّأن أحد املع ّوقات األساس ّية أمام عملها هو قض ّية التمويل .لكنّها تشير إلى االزدياد
ّ
املطرد في عددها في السنوات األخيرة ،ومت ّيز بني جمع ّيات قدمية وقليلة نسب ًّيا ،ذات طابع
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ّ
النسائي والتغيير
خيري ،وتفتقر إلى رؤية واضحة ومبلورة جتاه مفهوم العمل
وتوجه
ديني
ُّ
ّ
ّ
ّ
املهني وتتقلص لديها الفجوة بني الرؤية
املجتمعي ،وبني جمع ّيات حديثة العهد تتم ّيز ّ
بتوجهها ّ
ّ
ْ
وتوجهًا نسو ًّيا ،و ُتفلح في
واملمارسة ،رغم التفاوت
الداخلي بينها ،وتتبنّى غالب ّي ُتها آل ّيات عمل ّ
ّ
التواصل مع احلقل والوصول إليه.
منهجي لعملها ،ويغيب
كذلك تشير الباحثة إلى ّأن معظم اجلمع ّيات ال تقوم بإجراء تقييم
ّ
التعاون وتبادل اخلبرات بينها ،ألسباب سياس ّية وحزب ّية ،وتنعدم لديها إستراتيج ّيات العمل
املوحدة للحركة النسو ّية .كذلك ّإن معرفة اجلمهور العا ّم بها وبعملها محدودة.
واألجندة ّ
في هذا الصدد ،تقترح الباحثة إجراء بحث حول جمهور النساء بشرائحه املختلفة يرصد وجهات
ومعرفتهن عنه .وتقترح كذلك إصدار كت ّيب
رضاهن من العمل
عاتهن ومدى
ّ
ّ
نظرهن وتو ّق ّ
ّ
إرشاد عن اجلمع ّيات ،وال تشير إلى وجود كت ّيبات قائمة في هذا املجال .وكذلك تقترح إقامة
ورشات عمل وعقد أ ّيام دراس ّية لطواقم اجلمع ّيات لتوضيح مفهوم النسو ّية وكيف ّية انعكاسه
في العمل ،بغية تطوير خطاب جديد يو ّفر أجوبة للواقع العا ّم الذي تعيشه النساء.

||133

النساء الفلسطينيات في إسرائيل

جمال
أميمة ذياب وأمل ّ
التجارية قي إسرائيل
العربية
متثيل النساء في أخبار الصحافة
ّ
ّ
من خالل هذا البحث ،يشير الباحثان إلى ما تعانيه النساء العرب ّيات الفلسطين ّيات في إسرائيل
العربي العا ّم في البالد ،إذ ال يجدن مكانًا في صفوف النخبة السياس ّية
من تهميش بالغ في احل ّيز
ّ
املؤسسات االجتماع ّية املركز ّية
العرب ّية ،وال متثي ًال في األحزاب العرب ّية املركز ّية ،وال مكانًا في ّ
(كالبلد ّيات واملجالس احمل ّلـ ّية) .وعلى الرغم من قيام عدّ ة ّ
منظمات مدن ّية نسائ ّية /نسو ّية في
العربي العامّ .تعمل هذه ّ
املنظمات
فإن ذلك ال يلغي هامش ّية النساء في احل ّيز
السنوات األخيرةّ ،
ّ
العربي ،و ُيعتبر اإلعالم أحد املجاالت التي حتاول اختراقها ،ملا له
على تغيير الواقع في املجتمع
ّ
اجلماعي للس ّكان العرب في البالد.
الوعي
وتشكيل
أهمـ ّية وتأثير في صنع
من ّ
ّ
ّ
جتسد اإلعالم في
يركز البحث على الصحف التجار ّية العرب ّية الواسعة االنتشار،
كمؤسسة ّ
ّ
اإلعالمي لهذه الصحف،
العربي ،ويفحص متثيل وتأطير النساء في جدول األعمال
الوسط
ّ
ّ
ّ
اإلخباري.
مشجعة ،فهي متوضع النساء على هامش جدول أعمالها
ليكشف عن معطيات غير ّ
ً
واضحا بني صورة النساء في الصفحات اإلخبار ّية
كذلك يشير الباحثان إلى ّأن هنالك فصال
ً
ّ
والصورة التي تظهر في ملحقات الصحف ،حيث تظهر صورة جنس ّية وتقليد ّية للنساء تشكل
أجسادهن فيها ّ
املركب األساس ،ويجري توظيفها كأداة تسويق ّية مركز ّية .وحني ال يجري
ّ
وظائفهن االجماع ّية التقليد ّية كر ّبات
صور
في
النساء
ض
ر
ُع
ت
تلك،
ة
ي
اجلنس
الصورة
إبراز
ّ
ّ
َ
منـازل أو كأ ّمهات.
وهكذا ْ
ويرسخ
يخلص الباحثان إلى ّأن جدول األعمال
اإلعالمي للصحف العرب ّية التجار ّية يدعم ّ
ّ
مما يؤدّي إلى تثبيت
األيديولوجيا البطرك ّية التي يتم ّيز بها املجتمع
العربي في إسرائيلّ ،
ّ
املهمشة للنساء .كذلك ،من خالل الفحص الذي ُيجريه الباحثان حول التباينات
الصورة ّ
صورهن في الصحف التجار ّية ،ي ّتضح ّأن هذا النوع من اإلعالم
الوظائف ّية للنساء الالتي تُعرض
ّ
ّ
مما يساهم سل ًبا في كيف ّية تعامل املجتمع مع النساء
يرسخ أمناط تقسيم العمل
اجلندريّ ،
ّ
لدورهن.
ورؤيته
ّ
ّ
التجاري تحَ ُ ول دون أداء الصحافة
وفي اخلتام ،يستخلص الباحثان ّأن السياسة التي ي ّتبعها اإلعالم
االجتماعي.
دورها األساس كوكيلة إلحداث التغيير
ّ
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جمع ّية الزهراء
األول – مشاركة املرأة في صنع القرار
مؤمتر املرأة
العربية ّ
ّ
يهدف هذا اإلصدار إلى عرض َّ
ملخص للمواضيع واحملاضرات التي ُطرحت في مؤمتر املرأة
العرب ّية األ ّول ،والذي جمع نسو ّيات أكادمي ّيات وتنظيمات نسو ّية متعدّ دة من الداخل
ومن الض ّفة والقطاع.
يشدّ د التقرير على أنّه بالرغم من اجلهود التي تبذلها اجلمع ّيات النسو ّية والنسائ ّية في
الفلسطيني
االجتماعي وزيادة الوعي حول حقوق النساء في املجتمع
سبيل إحالل التغيير
ّ
ّ
في الداخل وفي الضفة والقطاع ،ما زالت املرأة الفلسطين ّية تعاني إجحا ًفا ّ
مرك ًبا ،اجتماع ًّيا
اإلسرائيلي،
واقتصاد ًّيا وقضائ ًّيا وسياس ّيا ،كونها جز ًءا من أقلـّـ ّية قوم ّية داخل املجتمع
ّ
ّ
ّ
ّ
العاملي
االقتصادي
سلطوي ،وكونها تعاني من النظام
ذكوري
وكونها امرأة في مجتمع
ّ
قانوني يخضع لعادات وتقاليد متوارثة
الذي يدرجها ضمن شعوب العالم الثالث ،ومن نظام
ّ
غير مو ّثقة ّ
حتط من شأن املرأة وحترمها ممارسة حقوقها القانون ّية.
تهم املرأة
يجمع املؤثمر ما بني البعد
األكادميي والتجربة امليدان ّية ليعكس القضايا التي ّ
ّ
الفلسطين ّية ،وذلك في املجاالت التالية:
•
•
•
•
•

السياسي للمرأة الفلسطين ّية داخل إسرائيل ،وماه ّية
املرأة والسياسة – إشكال ّية الدور
ّ
االجتماعي
الدور القيادي الذي سوف تتب ّوأه في هذا املضمار كحالة من حاالت التغيير
ّ
السياسي ضمن الواقع الذي تعيشه.
ّ
معاناة املرأة الفلسطين ّية نتيجة الصراع بني سلطتني ،هما :الدولة؛ وسلطة العادات
والتقاليد االجتماع ّية الذكور ّية.
توجه لكيف ّية اتّباع القانون وسائل إلخراس النساء بطرق
املرأة والقانون – طرح ّ
ّ
القانوني مع املرأة الفلسطين ّية
مكانتهن ،وفحص إمكان ّية العمل
واحلط من
قانون ّية
ّ
ّ
في إسرائيل ومحاولة تعديل قوانني األحوال الشخص ّية.
والتحدّ
يات
املرأة والعمل – مشاركة املرأة الفلسطين ّية الضئيلة في احلياة االقتصاد ّية
التي تواجهها في مجال العمل ومدى تأثيرها على مشاركة املرأة في مواقع صنع
القرار.
املرأة واملجتمع – القاء الضوء على امكانية قراءة النصوص الدين ّية من منظور نسوي
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•
•

مقابل القراءات التقليد ّية التي تستغل الدين للحط من مكانة املرأة.
الزواج املبكر والزواج املقنع بالطالق ،اسباب هذه الظواهر وابعادها على تطور املرأة.
االجتماعي من خالل آليات عمل جديدة
املساواة في الوظائف واسترتيجيات التغيير
ّ
أكثر مالئمة للواقع.

وأخي ًرا َي ْخلص املؤمتر إلى ضرورة تكاتف اجلهود النسائ ّية والتنظيم ّية لكي تصبح النساء
والسياسي املرج ّو.
االجتماعي
ق ّوة مؤ ّثرة وفاعلة في إحداث التغيير
ّ
ّ
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هدى روحانا
الفلسطينيات
القوانني اإلسالمية في إسرائيل :دور الدولة ومواطنة النساء
ّ
Hoda Rouhana
Muslim Family Laws in Israel: The Role of the State and the
Citizenship of Palestinian Women

اإلسالمي في إسرائيل لتفحص من خالله
تتط ّرق الكاتبة ،في هذا املقال ،إلى قانون العائلة
ّ
مواطنة املرأة الفلسطين ّية في دولة إسرائيل ،وذلك من خالل رؤية هذا القانون كأداة تشكيل
الفلسطيني.
جنوسي للمواطنة وفحص مدى ق ّوته في رسم شكل عضو ّية املرأة في املجتمع
ّ
ّ
تطرح الكاتبة مدى حساسية الفئة الفلسطين ّية املسلمة في إسرائيل إلى قوانني العائلة املدن ّية
اإلسرائيلي ،لتع ّلقها بأمور ُت َعدّ من الشؤون الداخل ّية واحملكومة شرع ًّيا
التي يش ّرعها الكنيست
ّ
لهذه الفئة ،كأمور الزواج والطالق وغيرها .من هناّ ،
يفضل القضاة الشرع ّيون جتاهُ ل هذه
التشريعات واللجوء إلى الشريعة اإلسالم ّية والقضاء مبوجبها.
ّ
باملس بحقوق
من جهة أخرى ،ترى السلطات اإلسرائيل ّية ّأن
التدخل في األمور التي تتع ّلق ّ
يخص النساء الفلسطين ّيات املواطنات فيها ،هو ّ
تدخل في الشؤون الداخلية لألقلـّـ ّية
املرأة ،في ما ّ
ً
العرب ّية في إسرائيل ،حيث تبرز هذه الرؤية مثال في طريقة تعامل السلطات القانون ّية
والشرطة مع قضايا العنف ضدّ النساء والقتل على خلف ّية شرف العائلة.
عملـ ًّيا ،تقع النساء الفلسطين ّيات ضحايا بني هاتني الوجهتني ،وهو ما يؤدّي إلى مضاعفة
حقوقهن القضائ ّية ،كما هو احلال في املجتمعات اإلسالم ّية األخرى،
تغييبهن وتهميش
ّ
ّ
سن القوانني التي فيها خرق حلقوق املرأة األساس ّية.
ويضاعف مقدرة وسلطة رجال الدين على ّ
في ّ
ظل هذه احلقائق ،ميكن وضع القوانني املدن ّية التي ُيفترض أن تؤدّي إلى تغييرات إيجاب ّية
في مكانة املرأة حتت املساءلة ،فبينما ُيفترض أن تسهم آل ّية العقوبات في متكني النساء من
حقوقهن القضائ ّية ،يجري استغالل هذا النظام ذاته في إع��ادة إنتاج الصيغ البطرك ّية
ّ
املضطهِ دة للنساء.
ّإن رؤية قوانني األحوال الشخص ّية والسلطة املطلقة للمحاكم الشرع ّية في هذا اخلصوص
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من هذا املنظور تبينّ كيف ّية حتديد مواطنة الفئات املختلفة بواسطة انتماءاتهم الدين ّية،
مما يح ّتم على األفراد أن تكون لهم انتماءات دين ّية بال إمكان ّية
حيث تكون العائلة هي احملورّ ،
لالختيار.
ت َْخلص الكاتبة من ّ
كل ذلك إلى ّأن مشروع َ
جنوسي بالضرورة،
املواطنة في إسرائيل هو مشروع
ّ
املؤسسة الدين ّية،
مجتمعهن ،وعلى
مموضعات بال مساواة في
وذلك لكون النساء
َ
ّ
ّ
األخص في ّ
اجلنوسي
فإن النساء يقعن ضحايا التشكيل
كاحملاكم الشرع ّية في هذه احلالة .وهكذاّ ،
ّ
حقوقهن في املساواة بذريعة قوانني العائلة البطرك ّية،
كفئة مواطنة مختلفة ،بحيث تُبتلع
ّ
وديني،
اجتماعي
مما يجعل عالقة النساء الفلسطين ّيات في إسرائيل باحملاكم عالقة تشكيل
ّ
ّ
ّ
َ
ّ
يجعلهن يقبعن في مواطنة تتسم باجلنسو ّية
ال عالقة أف��راد أح��رار ومتكافئني ،وهو ما
ّ
والعنصر ّية.
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منى عادل ظاهر
الفلسطيني املكتوب في إسرائيل :قراءة من
اإلعالمي
صورة املرأة في اخلطاب
ّ
ّ
االجتماعي
منظور النوع
ّ
اإلعالمي املكتوب للفلسطين ّيني
يهدف هذا البحث إلى فحص وحتليل صورة املرأة في اخلطاب
ّ
في إسرائيل من وجهة نظر جنوسو ّية ،وذلك من خالل معاينة نسبة مشاركة النساء في العمل
وتأثيرهن على هيكل ّيات
الصحفي والطواقم املهن ّية في الصحف املختلفة مقارنة مع الرجال،
ّ
ّ
وأمناط العمل فيها ،وكذلك من خالل حتليل األخبار والتقارير الصحف ّية التي تتناول قضايا
النساء باملقارنة مع صورة الرجل من وجهة نظر جنوس ّية وتنمو ّية.
الكمـ ّية ،ويعتمد على ثالثة محاور أساس ّية:
ينتهج البحث الدمج بني البحث
النوعي واملعطيات ّ
ّ
احملور األ ّول يحتوي على حتليل ملضامني اإلعالم املكتوب من تقارير صحف ّية وأخبار في ع ّينات
ّ
«كل العرب» ،وكذلك املج ّلتني «ليدي» َو «لَ ْيلَك»؛ أ ّما احملور الثاني،
من الصحيفتني «الصنّارة» َو
فيحاول دراسة مواقف احمل ّررين/ات والقائمني/ات على الصحف واملج ّالت التي ا ُّتخذت ع ّين ًة في
ما يتع ّلق بقضايا اجلنسو ّية ودور اإلعالم في التأثير على هذه املواقف في املجتمع بصورة عا ّمة،
وذلك من خالل املقابالت الشخص ّية؛ ويقوم احملور الثالث مبناقشة املضامني على ضوء هذه
املقابالت بغية التع ّرف على صورة املرأة في الصحف وإلى ّأي مدى تعكس الواقع.
أ ّما في ما يتع ّلق بالكوادر النسائ ّية في الصحافة ،فإنّها في الظاهر شحيحة ألسباب غير واضحة،
ولكن عمل ًّيا ،هناك ّ
مؤشرات خف ّية تعزو ذلك إلى كون أجور العمل في هذه املهنة متدنّية
ًّ
جدا ،مع العلم ّأن مهنة الصحافة هي مهنة متط ّلبة وحتتاج إلى العمل ساعات طويلة ،مبا ال
يالئم واقع حياة الكثير من النساء.
أ ّما من حيث مبنى البحث ،فقد ُق ّسم إلى س ّتة فصول:
يعرض الفصل األ ّول األدب ّيات املتوافرة حول الصحافة النسائ ّية العرب ّية والنساء العامالت في
وبخاصة على الساحتني املصر ّية واللبنان ّية ،ومن
الصحافة ،وكذلك صور املرأة في اإلعالم،
ّ
ث َّم على الساحة الفلسطين ّية في الض ّفة والقِ طاع؛ ومنها يتط ّرق البحث إلى عالقة احلركة
النسو ّية باإلعالم وطروحات نظر ّية حول صور املرأة في اإلعالم.
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أهمـ ّية البحث وأهدافه ،يعرض الفصل الثالث منهج البحث ومحاوره
وبينما يحدّ د الفصل الثاني ّ
الثالثة املذكورة آن ًفا.
تشير معظم املوا ّد التي دخلت في إطار هذا البحث إلى األدوار االجتماع ّية التقليد ّية للمرأة
�اص كزوجة وأ ّم ور ّب��ة منـزل ،وكذلك ّ
تركز على دور املرأة
ومتوضعها في احل ّيز اخل� ّ
اإلجنابي .وفي املقابل ،يجري التركيز على صورة املرأة الغرب ّية وعلى النماذج االستهالك ّية
ّ
الغرب ّية ،وعلى نساء املدن وتغييب نساء القرى .أ ّما من الناحية املوضوع ّية ،فيجري إقصاء النساء
عن املواضيع السياس ّية واالقتصاد ّية .وعلى الرغم من التط ّرق إلى بعض املواضيع االجتماع ّية
اإلجنابي،-
االجتماعي ،ودورها
تهم املرأة -كالعالقات األسر ّية ،ودور املرأة في التغيير
التي ّ
ّ
ّ
ّ
فإن الطرح غال ًبا يتسم بخل ّوه من العمق والتحليل ومناقشة أبعاد القضايا التي تواجه النساء
ّ
الفلسطين ّيات في إسرائيل.
ّ
وتتلخص هذه في احلاجة إلى
أ ّما الفصول األخيرة ،فقد ُخ ّصصت لالستنتاجات والتوصيات،
ّ
نسوي يحثّ على دخول مهنة اإلعالم مبنظور يساهم في
تدريب كوادر مهن ّية ذات وعي
االجتماعي ويزيد منسوب الوعي العامّ .وكذلك يحثّ كوادر اإلعالم املكتوب على
التغيير
ّ
تعزيز قدرات الصحف ّيات من النساء على وضع السياسات اإلعالم ّية واملشاركة في مراكز
املؤسسات اإلعالم ّية.
صنع القرار في ّ
يوصي البحث كذلك بضرورة تغيير صورة الرجل في اإلعالم ً
االجتماعي
أيضا ،مبا يزيد الوعي
ّ
إعالمي جديد حولها.
لدى الرجال وإدراكهم لدور املرأة ،وتطوير خطاب
ّ
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هنيدة غامن
الفلسطينية في إسرائيل
مواقف من قضايا وحقوق املرأة
ّ
الفلسطيني
تأتي هذه الدراسة لتسدّ الفجوة البنيو ّية في األبحاث التي تناولت موقف املجتمع
ّ
وبخاصة في ّ
ظل
والعاملي،
في إسرائيل من قضايا املرأة وحقوقها ،وذلك على الصعيدين احمل ّل ّـي
ّ
ّ
سياسي
مما أفضى إلى حصرها في إطار منظور
كونها جز ًءا من أقلـّـ ّية قوم ّية أصالن ّيةّ ،
ّ
ّ
ثقافي محدَّ د ،إذ نتج عن ذلك عدم التط ّرق إلى وضعها املركب ،ورؤيتها في نطاق
قومي
ّ
ّ
ّ
النظري ،ما عدا قليل من الكتابات،
األقلـّـ ّية كرزمة واحدة بدون خصوص ّية .فقد بقي اإلنتاج
قاص ًرا عن إنتاج تص ّورات نظر ّية متكاملة حول وضع املرأة الفلسطين ّية في إسرائيل مبا يشبع
ّ
املركب ،وعاج ًزا عن توفير رؤية شمول ّية تكشف أمناط التفكير
خصوص ّية هذا الوضع
واملواقف في املجتمع جتاه القضايا املختلفة التي تتع ّلق بها.
الظاهراتي (Phenomenological
من هذا املنطلق ترى الباحثة ضرورة االستناد إلى املنهج
ّ
 )Methodلدراسة القضايا واملشاكل التي تواجهها املرأة الفلسطين ّية في إسرائيل من منظورها

اخلاص ،وذلك من خالل حتليل للمعطيات التي جرى احلصول عليها عن طريق عدد من
ّ
ّ
ّ
الكمـ ّية واملقابالت الكيف ّية واملسوح االستبيان ّية ركز كل منها على قض ّية ما ،ومن ث َّم
األبحاث ّ
ّ
ّ
إحاطتها بغالف نظري تدمج فيه الباحثة التحليل واملنظور النقدي لنظر ّيات ومقاربات نسو ّية
تدرك حساسية مكانة تلك النساء ّ
املركبة ،جنسو ًّيا وقومـ ًّيا.
تشير املعطيات ،التي جرى احلصول عليها من خالل املسوح االستبيان ّيةّ ،أن املرأة الفلسطين ّية
في إسرائيل ما زالت ّ
ّ
والسياسي ،وذلك على
واالقتصادي
االجتماعي
حتتل أدنى املنازل في الس ّلم
ّ
ّ
واملؤسسات النسائ ّية والنسو ّية ،على
الرغم من ارتفاع نسبة النساء املتع ّلمات وازدياد التنظيمات
ّ
توجهاتها ،وعلى تن ّوع القضايا التي تسهم في طرح العالجات لها.
اختالف ّ
تتط ّرق الباحثة ،في هذه الدراسة ،إلى خمس مسائل أساس ّية ،ابتغا َء بناء إستراتيج ّيات عمل
االجتماعي:
أكثر مالءم ًة لتحقيق التغيير
ّ
االجتماعي امل ّتبعة في املجتمع لإلبقاء على موازين القوى املهيمنة والتي
 .1أمناط الضبط
ّ
تحَ ُ ول دون مشاركة النساء الفاعلة على جميع املستويات؛
ّ
ّ
ّ
ّ
كاحلق في العمل ،واحلق في التعلم ،واحلق في .2مواقف املجتمع من قضايا حقوق املرأة
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ّ
واحلق في احلماية من العنف؛
املشاركة السياس ّية،
 .3القضايا التي يرغب املجتمع في إحالل التغيير فيها وأفضل السبل لتحقيق ذلك؛
ملساعدتهن؛
 .4موقف املجتمع من العنف ضدّ النساء ،واحللول األجدى نف ًعا
ّ
 .5درجة الوعي العا ّم في احللول املتوافرة ملساعدة النساء ضحايا العنف ،ومواقف اجلمهور من
التنظيمات النسو ّية التي تعمل في هذا املضمار.
والنوعي ،وذلك من خالل:
الكم ّي
أ ّما املنهج ّية التي ا ُّتبعت في هذه الدراسة ،فهي الدمج بني البحث ّ
ّ
الشرعي ،وعامالت/ين
حوارات مع  9مجموعات بؤر ّية شملت سياس ّيني ،ورجال الدين واحلكم
ّ
اجتماع ّيات/ين ،وصحف ّيني ،وتنظيمات نسائ ّية ونسو ّية مختلفة ،وط ّال ًبا وطالبات أكادمي ّيني،
ور ّبات بيوت ،ونسا ًء عاطالت عن العمل ،وعامالت في املصانع ،وأخي ًرا طالبات ثانو ّيات ،حيث
تش ّكلت ّ
كل مجموعة من  8إلى  14مشارِ ك/ة؛ َو  36مقابلة مفتوحة مع رجال ونساء من فئات
اجتماع ّية مختلفة؛ واستطالع ل ِـ  137سؤا ًال محدّ دًا شمل  1,200شخص من  30قرية ومدينة
عرب ّية مختلفة.
قامت الباحثة بتقسيم الدراسة إلى أربعة أجزاء:
تخصص الباحثة اجلزء األ ّول من الدراسة لتقدمي ّ
ّ
ّ
الغربي
النسوي
نظري حول الفكر
ملخص
ّ
ّ
ّ
الليبرالي،
النسوي
واجلنوسة عمو ًما مبختلف ت ّياراته وتط ّوراته ،حيث تتط ّرق إلى الفكر
ّ
ّ
ّ
احلداثوي ودراسات ما
النسوي ما بعد
والراديكالي ،لتصل إلى الفكر
واالشتراكي
واملاركسي،
ّ
ّ
ّ
بعد االستعمار.
اخلاصة باملرأة العرب ّية ،حيث تتط ّرق
أ ّما اجلزء الثاني ،فقد أفردته الباحثة للنقاشات والدراسات
ّ
إلى الكتابات التي ّ
تركز على العالقة بني مكانة املرأة والدين ،ومن ث َّم إلى االبحاث االجتماع ّية
ّ
البطركي.
الثقافي
األبوي واملوروث
التي تتناول مكانة املرأة وعالقتها بنمط اإلنتاج والنظام
ّ
ّ
ً
ارتباطا وثي ًقا ،وتأثيرها
وتتوسع الباحثة في هذا اجلزء بسبب ارتباط املفاهيم الواردة فيه
ّ
املباشر على مكانة املرأة الفلسطين ّية في إسرائيل كجزء من هذه الثقافة.
تتط ّرق الباحثة ،في اجلزء الثالت ،إلى مكانة املرأة الفلسطين ّية في إسرائيل كجزء من املجتمع
والكيفي
الكم ّي
العربي له خصوص ّيته ضمن الدولة العبر ّية ،لتمهّد بذلك لتحليل نتائج البحث ّ
ّ
ّ
الذي سبق ذكره.
وأخي ًراّ ،
تلخص الباحثة ،في اجلزء األخير ،نتائج البحث األساس ّية ،حيث ُيظهر البحث ّأن
الفلسطيني هو مجتمع َّ
مركب من وجهات نظر متفاوتة في ما يتع ّلق مبكانة املرأة،
املجتمع
ّ
االجتماعي ،وشكل العالقة بني النوعني االجتماع ّيني واألساليب األفضل لتطوير
ودوره��ا
ّ
االجتماعي .وقد برزت وجهتا نظر أساس ّيتان:
مكانتها ،وكذلك النظرة إلى أساليب الضبط
ّ
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وجهة نظر تعتمد مقاربة عمود ّية تق ّيم مكانة املرأة اليوم إيجاب ًّيا من خالل عرض إجنازاتها
مقارنة بواقعها في املاضي ،-مقابل مقاربة أفقية تش ّكك في هذه النظرة اإليجاب ّية وتعتبر ّأنشكلي لم يتغلغل إلى صلب العالقات األبوية السلطو ّية مبا ال يزعزع
التغيير احلاصل هو تغيير
ّ
الثقافي الذي يرى املرأة كائنًا دون ًّيا .وقد كشف البحث كذلك ّأن املواقف من املرأة
املوروث
ّ
تنقسم إلى مواقف متيل إلى حقوق املرأة ،ومواقف متيل إلى احترام املرأة مبا ال يتناقض مع
الرغبة في استمرار السيطرة عليها.
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عرين ه ّواري (إعداد وحترير)

ميداني
اخلاص في مدينة الناصرة  -بحث
أوضاع النساء العامالت في القطاع
ّ
ّ
يرمي هذا التقرير إلى ّ
االط�لاع على أوضاع النساء العرب ّيات الفلسطين ّيات مواطنات دولة
عملهن ،بغية اإلسهام في
حقوقهن وظروف
اخلاص ،من حيث
إسرائيل ،العامالت في القطاع
ّ
ّ
ّ
بلورة إستراتيج ّيات عمل لرفع مكانة املرأة العاملة والدفاع عن حقوقها ،إضافة إلى املساهمة
في بناء قاعدة معلومات ّية مت ّكن الباحثني والباحثات في هذا املوضوع من متابعة هذه القض ّية
ّ
واالطالع على تط ّورها مستقب ًال.
تشير ُمعِ دّ ة هذا التقرير إلى أنّه خالل ال َعقدين األخيرين ازداد عدد املكاتب في املدن والقرى
ً
ملحوظا .وتشير إلى ّأن أسباب ازدياد هذه املكاتب
العرب ّية -وال س ّيما مدينة الناصرة -ازديادًا
اخلاص ،ال
واملصالح التجار ّية الصغيرة تعود أ ّو ًال إلى االتّساع احلاصل في فرع خدمات القطاع
ّ
على صعيد األق ّلـ ّية العرب ّية فحسب ،بل كذلك على مستوى البالد عا ّمة؛ وثان ًيا إلى غياب
واخلاصة عن البلدة العرب ّية .وتضيف
املؤسسات العا ّمة والدوائر احلكوم ّية والشركات العا ّمة
ّ
ّ
َ
ّ
ُمعِ دّ ة التقرير أنّه مع ازدياد عدد املكاتب واملصالحُ الصغيرة أصبحت ِ
األساسي للنساء
املشغل
َّ
اخلاص ،وأولئك اللواتي يبحثن عن مكان عمل داخل
اللواتي يطرقن باب العمل في القطاع
ّ
مدنهن.
قراهن أو
ّ
ّ
املفصلة ،استنادًا إلى أدب ّيات
م ّر البحث في مراحل عدّ ة ،فقد جرى أ ّو ًال حتديد أهداف البحث ّ
متع ّلقة باملوضوع ،ومن ث َّم اختيرت مجموعة الهدف والع ّينة اإلحصائ ّية التمثيل ّية ،التي شملت
 190مكت ًبا ومصلحة جتار ّية وورشة من جميع مناطق الناصرة .بعد هذه املرحلة ،صيغتْ
استمار ٌة قامت ثالثُ مستطلِعات من املدينة بتوزيعها بصورة شخص ّية على هذه احملال ،في
بعدئذُ ،جمعت املعلومات وجرى حتليلها واستخالص
الفترة الواقعة بني  12-30حزيران .1998
ٍ
النتائج وصياغة تقرير ّ
ملخص يشمل بعض التوصيات.
يشمل التقرير ً
عرضا لنتائج البحث بحسب مواضيع مختلفة ،نحو :األسباب التي تدفع بالنساء إلى
َ
اخلروج للعمل ،واألجور ،وشروط العمل (كالعطل السنو ّية ،والعطل امل َرض ّية ،وصناديق التوفير،
االجتماعي للنساء على شروط
وصناديق االستكمال) .كذلك يتط ّرق التقرير إلى تأثير الوضع
ّ
العمل وإلى العوامل اإليجاب ّية والسلب ّية التي تؤ ّثر على رضى ّ
عملهن.
أماكن
عن
فات
املوظ
ّ
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موجه إلى اجلهات
ُيختتَم التقرير بتوصيات أ ّول ّية وعا ّمة ،تندرج في مستويني :املستوى األ ّول َّ
ّ
والسياسي.
اجلماهيري
الرسم ّية ،أ ّما الثاني فيتط ّرق إلى مستوى العمل
ّ
الرسمي:
املوجهة إلى املستوى
في ما يلي ّ
أهم التوصيات َّ
ّ

ِّ
اخلاصة بحقوق
املشغلني للقوانني
 .1على وزارة العمل وال��رف��اه مراقبة تنفيذ
ّ
العامالت؛
املختصة ووزارة العمل فتح أطر عمل لتشغيل النساء وتكثيف
 .2على الدوائر احلكوم ّية
ّ
املهني املالئمة للنساء العرب ّيات؛
دورات التأهيل
ّ
العمال العا ّمة بتوسيع إطار خدماتها ،لتكون في متنا َول أكبر
 .3ضرورة اهتمام نقابة ّ
عدد ممكن من العامالت العرب ّيات ،وتوسيع نوع ّية اخلدمات لتشمل التوعية.
ّ
والسياسي:
اجلماهيري
أهم التوصيات على املستوى
ّ
ّ
.1
.2
.3
.4

ّ
حث األحزاب السياس ّية العرب ّية على وضع قضايا املرأة العاملة في س ّلم أفضل ّيات
عملها؛
ّ
اجلماهيري حول هذه القض ّية َع ْبر اإلعالم وتوزيع موا ّد تثقيف ّية
زيادة الوعي
وإقامة دورات توعية حول حقوق النساء العامالت؛
تتخصص في الدفاع عن حقوق املرأة العاملة؛
إقامة جمع ّية نسو ّية
ّ
يوصي التقرير بتشجيع النساء على االستفادة من اخلدمات القانون ّية التي
حقوقهن النقاب ّية.
العمال العا ّمة للدفاع عن
ّ
تو ّفرها نقابة ّ
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ّ
املنظمات غير احلكوم ّية
الفلسطينيات املواطنات في إسرائيل  -تقرير
مكانة النساء
ّ
تأسست جلنة العمل على مكانة املرأة الفلسطين ّية في إسرائيل في العام  ،1996على خلف ّية
ّ
ّاطالع بعض عضواتها على تسليم دولة إسرائيل تقريرها األ ّو ّلي للجنة مناهضة جميع أشكال
التمييز ضدّ املرأة ( )CEDAWوالتي تش ّكلت بنا ًء على طلب هيئة األمم امل ّتحدة.
يأتي هذا التقرير ،الذي ُكتب في العام  ،1997وأُصدر في العام  ،2003يأتي ر ّدًا على التهميش
والتغييب الواضحني ملكانة املرأة الفلسطين ّية في إسرائيل في التقرير الذي قدّ مته السلطات
اإلسرائيل ّية لألمم امل ّتحدة حول واقع النساء في دولة إسرائيل .كما يعمد هذا التقرير إلى
الرسمي الذي سعت احلكومة اإلسرائيل ّية لتقدميه
اإلشارة إلى القضايا التي أُغفلت في التقرير
ّ
تهم املرأة الفلسطين ّية وتعكس أحوالها .بنا ًء على هذا التقرير ،جرت
إلى األمم امل ّتحدة والتي ّ
اإلسرائيلي في جلستني ،األولى أمام مم ّثلي احلكومة واحلركات
الرسمي
املرافعة ونقد التقرير
ّ
ّ
النسائ ّية في البالد ،والثانية أمام األمم امل ّتحدة.
احلكومي ،يعكس السياس َة
باإلضافة إلى ق ّلة املعلومات واإلحصائ ّيات التي و ّفرها التقرير
ّ
اإلسرائيل ّية العا ّمة بشأن األقلـّـ ّية الفلسطين ّية من خالل اإلش��ارة إلى النساء الفلسطين ّيات
القومي،
انتماءهن
مما يش ّوه
ّ
مبصطلحات على غرار« :عرب ّيات» َو «بدو ّيات» َو «درز ّي��ات»ّ ،
ّ
ويش ّكل عدم اعتراف بالفلسطين ّيني كأقلـّـ ّية قوم ّية .يحاول التقرير كذلك أن يو ّثق جتارب
القيادات النسو ّية الفلسطين ّية وعملها مع النساء الفلسطين ّيات من خالل املصادر املتوافرة ،بغية
هن من قبل دولة إسرائيل .يرمي طرح
طرح أشمل وأوسع لصور وأشكال التمييز املتعدّ دة ضدّ ّ
أشكال التمييز هذا إلى جعل احلكومة تقوم مبعاجلة القضايا الواردة فيه ،وذلك َع ْبر تطبيق
سياسات مغايرة ملا عليه الوضع حال ًّيا مبا يؤدّي إلى تخفيف التمييز ضدّ النساء الفلسطين ّيات
في إسرائيل.
يبدأ التقرير ّ
مبلخص حول عمل األمم امل ّتحدة في سبيل تعزيز حقوق امل��رأة وبناء جلنة
ّ
مركزي يعكس التزامها بهذه احلقوق والبحث عن
داخلي
مكانة املرأة عام  1946كجسم
ّ
ّ
سبل تعزيزها .كذلك يستعرض بإيجاز املواضي َع التي ركزت عليها املؤمترات التي عملت
اللجنة عليها منذ ذلك احلني بهدف حتسني مكانة املرأة في القانون ،والتعليم ،والعمل ،والرعاية

||146

إصدارات ّ
ومؤسسات أخرى
منظمات نسو ّية
ّ

الصح ّية ،حيث ُت ّوج هذا العمل بالتوقيع على اتّفاق ّية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ
ّ
عاملي للمرأة.
املرأة ( )CEDAWفي العام  ،1979وهي مثابة ميثاق حقوق ّ
تاريخي للنساء الفلسطين ّيات في إسرائيل واملراحل
ينتقل التقرير بعد ذلك إلى تقدمي رصد
ّ
املختلفة التي مررن بها حتى أصبحن جز ًءا من أقلـّـ ّية قوم ّية ِ
مواطنة في دولة إسرائيل .وهنا
مسحا للتمييز املتعدّ د الوجوه واملستويات في مجاالت احلياة املختلفة ،وذلك
يقدّ م التقرير ً
باالعتماد على املصادر البحث ّية واإلحصائ ّية القليلة املتوافرة ،وكذلك بنا ًء على جتربة عمل
التنظيمات النسو ّية والنسائ ّية املختلفة .أ ّما املواضيع التي ّ
يغطيها التقرير فهي :املشاركة
الصحة؛
السياس ّية ،واحلياة العا ّمة والتمثيل
الدولي (املادّتان َ 7و  8من االتّفاق ّية)؛ التعليم؛ العمل؛ ّ
ّ
قوانني األحوال الشخص ّية؛ وأخي ًرا العنف ضدّ املرأة.
ينتهي التقرير إلى مجموعة من التوصيات في ّ
كل من هذه املجاالت ،حيث يشدّ د على ضرورة
لكونهن جز ًءا من األقلـّـ ّية القوم ّية الفلسطين ّية ،وعلى احلاجة إلى
احترام احلكومة اإلسرائيل ّية
ّ
اليهودي في ما يتعلقّ
ّ
بينهن وبني املجتمع
املصحح من أجل َجسر الفجوة
سياسات التفضيل
ّ
ِّ
ّ
النسوي لدى النساء والرجال في
أهمـ ّية وضرورة زيادة الوعي
بهذه املجاالت ،وكذلك على ّ
الفلسطيني في إسرائيل على السواء في سبيل إحداث التغيير في األدوار االجتماع ّية
املجتمع
ّ
التقليد ّية املسندة للطرفني.
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