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باحث���ة ونا�شطة فـ���ي حقوق املر�أة .تعم���ل حاليا كم�ست�ش���ارة للن���وع االجتماعي والعنف
لونا سعادة :القائم على ا�سا�س النوع االجتماعي فـي هيئة االمم املتحدة لتمكني املر�أة فـي فل�سطني.
له���ا خ�ب�رة فـي عملية التخطيط القائم على ا�سا�س الن���وع االجتماعي .فـي عام  2011قادت فريق عمل
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هيئ���ة االمم املتح���دة لتميكن امل���ر�أة بال�شراكة التامة مع وزارة �ش����ؤون املر�أة .كما عمل���ت فـي ال�سنوات
ال�سابق���ة م���ع مركز امل���ر�أة لالر�شاد القان���وين واالجتماعي كباحث���ة ونا�شطة فـي حقوق امل���ر�أة ،وكانت
م�س�ؤول���ة برنام���ج توثيق االنتهاكات اال�سرائيلي���ة �ضد الن�ساء الفل�سطينيات فـ���ي مركز املر�أة لالر�شاد
القان���وين واالجتماعي ،و�شاركت �ضم���ن فريق كتابة التقارير الدولية اخلا�صة فـي اتفاقية الق�ضاء على
كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة .لها خربة اي�ضا فـي جمال التدريب على حقوق املر�أة واملواثيق الدولية.
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شكر وتقدير
بح���ث احتياج���ات الن�ساء وتوجهاتهن فـي املجتمع الفل�سطيني ،هو ثمرة جه���د م�شرتك بني الن�ساء امل�شاركات فـي
جمموع���ات النقا�ش واملقاب�ل�ات املع َّمقة فـي كل من ال�ضف���ة الغربية وقطاع غزة ،والباحث���ات امليدانيات والفريق
العامل فـي مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي �سواء فـي امل�ستوى الإداري الذي �سهل عملية تنفيذ البحث،
�أو الفني الذي �شارك فـي االجتماعات الدورية للبحث والنقا�ش.
م���ن هنا �أتوج���ه �أوال ب�شكري العميق للن�ساء امل�شاركات اللواتي لوال قبولهن م�شاركتنا جتاربهن اخلا�صة و�إطالعنا
على �آرائهن فـي اجلوانب املختلفة التي تناولها البحث ،ملا كان لهذا العمل �أن يرى النور.
كم���ا �أ�شكر فريق مركز امل���ر�أة الزميالت� :أمل اجلعبة ،نبيل دويكات� ،شذى ع���ودة ،دميا عوي�ضة ،حنان �أبو غو�ش
أخ�ص بال�شكر الزميلة �أمل
و�سم���ر الوزين ،ال���ذي �ساهم فـي تطوير �أ�سئلة جمموعات النقا�ش وعقد املجموعات .و� ُّ
اجلعب���ة مل�شاركته���ا فـي كتابة جزء من الأدبيات اخلا�صة بالعائلة فـ���ي املجتمع الفل�سطيني ،والزمالء مها �أبو دية
ونبيل دويكات ملالحظاتهم القيمة على امل�سودة النهائية للبحث.
وال ميك���ن �أن �أن�س���ى اجله���ود التي بذلت لعقد املقاب�ل�ات املعمقة وحتليلها من قبل الزمي�ل�ات :الهام �سامي ،ملياء
�شالل���دة ،مها التميمي ،وغ���ادة املدموج ،اللواتي �أعط�ي�ن الوقت وااللتزام لالنتهاء من ترمي���ز وحتليل املقابالت
املعمق���ة .هذه املرحل���ة امتازت بال�صعوبة وتطلبت �إعط���اء وقت طويل يفوق �ساعات العم���ل املتوقعة ،فقدمنه من
وقتهن اخلا�ص ،لذا �أتوجه ب�شكري العميق لهن ل�سهولة التوا�صل واملتعة التي ق�ضيناها معا فـي هذه املرحلة.
�أ�ستاذتي وم�شرفتي فـي هذا البحث الربوف�سور مارغو اوكازاوا -راي ،لك جزيل ال�شكر ،ملا �أبديته من عطاء دائم
ودع���م معن���وي و�أكادميي �سواء يل �شخ�صيا �أو لفري���ق البحث ،حيث كان لإر�شاداتك ولقاءات���ك مع الفريق ،الأثر
الكب�ي�ر فـ���ي �إجناز هذا البحث .و�أخريا �أ�شكر كل من ال�سيدة زهرية كم���ال ملالحظاتها على الدرا�سة ،و�صديقتي
ف���داء الربغوث���ي الت���ي �ساعدتني كثريا فـي اخل���روج بامل�سودة النهائية م���ن خالل قراءتها املعمق���ة ومالحظاتها
البناءة.
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تقديم
"ما هو مفهوم احلماية للن�ساء ؟؟»
"م��ا هي اولويات الن�ساء الفل�سطينيات حت��ت �سيطرة الكولونيولية اال�سرائيلية
املع�سكرة ؟؟؟»
�أ�سئل���ة لطامل���ا ت�ساءلناها فـ���ي مركز املر�أة للإر�ش���اد القانوين كمركز م���ن اهدافه الرئي�سي���ة تطوير الواقع
االجتماع���ي للمر�أة الفل�سطينية من خالل تطوير ال�سيا�سات والت�شريعات التي ت�ؤثر على و�ضعية املر�أة و�إثارة
نقا����ش جمتمع���ي حول الثقافة املحلية التي تعزز من التمييز �ضد الن�س���اء على الأ�صعدة املختلفة من مكونات
املجتم���ع االقت�صادي���ة وال�سيا�سي���ة واالجتماعية والثقافية .فـ���ي حماولة منا للتعمق فـ���ي فهمنا عن اولويات
الن�ساء واحتياجاتهن بادرنا اىل اجراء هذه الدرا�سة والتي ن�أمل بان ت�ضع امل�سار امام باحثني �آخرين للتعمق
�أك�ث�ر فـ���ي كل مكون من مكون���ات املجتمع ليتم تطوير �سيا�س���ات و�إجراءات توفر الأمن والأم���ان للن�ساء حتى
تتحرر وتنطلق طاقات ن�صف املجتمع مما �سي�سفر عنه اداء �أكرث متيزا للأ�سرة واملجتمع.
لع���ل اهم ما اثبتته ه���ذه الدرا�سة هو ان الهوية للفرد واجلماعة والتي حتدد �أالحتياجات احلياتية تتحدد من
خالل املكونات البيئية للمجتمع .فاملمار�سات اال�سرائيلية من اغالقات وحواجز وجدار مما �سببت فـي عزل
جمتمع���ات بكامله���ا نتج عنها حتديد وت�ضييق فـي فه���م الذات وعالقة الذات فـي البيئ���ة املحيطة .فبالن�سبة
للن�س���اء الفل�سطينيات وب�سبب اعباء الدور االجنابي حددت الن�ساء باملفهوم ال�ضيق هويتها من خالل الأ�سرة
واملجتمع املحلي لتوفري الدعم فـي البقاء ويف الدين املحلي لتلبية االحتياجات الروحانية.
ان �أي برام���ج تنموية حتى تكون م�ستدامة تبقى منقو�صة اذا مل تتداخل االعتبارات االقت�صادية واالجتماعية
والثقافي���ة وال�سيا�سية لأي جمتم���ع .وكما مت اثباته من خالل التجربة الفل�سطينية ,فمن غري املمكن ان يكون
هن���اك تنمي���ة م�ستدامة حتت االحت�ل�ال وتبقى برامج التنمية جم���ز�أ وي�ستفيد منها فئ���ات قليلة من املجتمع
وتع���زز التبعي���ة االقت�صادية وال�سيا�سية على امل�ست���وى العام .وكما قال االقت�صادي الهن���دي امارتيا �سن فـي
كتاب���ه التنمي���ة كحرية" ,الع���وز االقت�صادي �سينتج عنه تبعية اجتماعية ,كم���ا ان التبعية ال�سيا�سية ت�سفر عن
ع���وز اقت�صادي والعوز االقت�صادي فـ���ي حاالت الفقر املدقع ي�صبح االن�سان فيه���ا فري�سة للتمييز واالنتهاك
1
ملجمل احلقوق ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية".
يف ظ���ل الواقع الفل�سطيني حيث كينونة املجتمع هي امل�ستهدف���ة من قبل اال�ستعمار ال�صهيونى يجب ان يكون
هن���اك تكاملية فـ���ي برامج التنمية املوجهة للمجتمع عامة والن�ساء خا�ص���ة وهناك تكمن اهمية التجميع بني
االقت�صاد وال�سيا�سة والفل�سفة والأخالق .فهناك حاجة دائمة للتطرق لق�ضايا العقد االجتماعي فـي �أي نقا�ش
�سيا�س���ي اقت�ص���ادي اجتماعي� .أي جمتمع نريد ان ن�صبح؟؟ ما هي القيم الت���ي يجب ان توجه عالقة بع�ضنا
ببع�ض؟؟ وان مل يكن النقا�ش موجه على ا�سا�س عدم التمييز على ا�سا�س اللون او اجلن�س او الدين ف�سنبقى
ب�شكل عام كمجتمع تابع على م�ستوى كل املكونات ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية وتكون تبعية
الن�ساء فـي هذا املجتمع مزدوجة.
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ان احلري���ة ه���ي عدم العوز على جمي���ع امل�ستويات وتلبية احتياجات االمن االن�ساين ه���ي لي�ست توزيع الفتات
حتى يزول �شبح املوت من اجلوع ,ان احلرية اي�ضا هي احلرية من ال�شعور باخلوف امل�ستمر وامكانية التمكن
م���ن العي�ش بكرامة والعم���ل على احرتام كرامة الفرد وعدم انتهاك حقوق���ه االن�سانية على امل�ستوى اخلا�ص
2
والعام وعدم التمييز على ا�سا�س اجلن�س او اللون او الدين وهذا هو ال�ضمان حلرية وكرامة املجتمع ككل.
مها ابودية
مدير عام -مركز املر�أة لالر�شاد القانوين واالجتماعي
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توطئة
ب���رزت فك���رة درا�سة "احتياجات الن�ساء وتوجهاتهن فـي املجتمع الفل�سطين���ي" عقب انتخابات املجل�س الت�شريعي
الفل�سطين���ي فـي ع���ام  2006والتي �أدت �إىل فوز حرك���ة املقاومة الإ�سالمية "حما����س" بالأغلبية ال�ساحقة ملقاعد
املجل����س الت�شريع���ي ،الذي يعترب الفي�صل الرئي�س فـ���ي حتديد نواحي حياة كل مواطن ومواطن���ة فل�سطينية ،لأنه
امل�ؤ�س�سة التي تقوم ب�سنِّ الت�شريعات والقوانني التي حتدد وتنظم عالقات املجتمع الفل�سطيني.
عق���ب ه���ذا الفوز ،برزت ت�سا�ؤالت عدة م���ن قبل موظفات مركز املر�أة للإر�شاد القان���وين واالجتماعي ،والتي من
�أبرزها:
•ما دور الن�ساء الفل�سطينيات فـي عملية الت�صويت وت�أثريه على فوز حركة حما�س؟
•كي���ف �ست�ؤث���ر هذه النتيجة على عمل املركز فـ���ي عملية الدفاع عن حقوق الن�س���اء الفل�سطينيات فـي جمتمع
ت�سوده ثقافة �أبوية حتد من حتقيق العدالة االجتماعية والقانونية للن�ساء؟
•ما دور وم�س�ؤولية الأحزاب الي�سارية التقدمية فـي مرحلة ما بعد االنتخابات ؟
وال�س����ؤال الأه���م الذي طرح نف�سه من قبل املركز هو :بو�صفنا جهة تدافع عن حقوق املر�أة هل نحن على ا�ضطالع
ومعرفة مبا تريده وتطمح �إليه الن�ساء الفل�سطينيات فـي الإطار ال�سيا�سي االقت�صادي االجتماعي العام ؟
وللإجاب���ة عل���ى هذه الأ�سئل���ة جمتمعة ،عقد املركز اجتماع���ا مركزيا جلميع الطاقم بجمي���ع فروعه  3بهدف فتح
نقا����ش جماعي لتحديد الأثر ،ودرا�س���ة الإ�شكاليات املرتتبة فـي مرحلة ما بعد االنتخاب���ات على و�ضع الن�ساء فـي
الت�شريع���ات والقوان�ي�ن املحلية ،وعلى طبيعة عمل املركز فـي جمال حتقيق امل�س���اواة والتي يجب �أن ت�ستند �أ�سا�سا
�إىل معرف���ة املركز لكيفية نظر امل���ر�أة لنف�سها ومل�شاركتها فـي املجتمع الفل�سطيني ،والتعرف على ما تريده الن�ساء
وما تتوقعه من امل�ؤ�س�سات املجتمعية املختلفة.
عل���ى الرغ���م من �أن املجل����س الت�شريعي ال�سابق مل يكن فاعال فـ���ي �إن�صاف الن�ساء خالل عمل���ه فـي �سن وت�شريع
القوان�ي�ن خ�ل�ال الفرتة املمتدة من عام  1996وحتى  ،2006ذلك �أن العقلية الأبوية بقيت م�سيطرة� ،إال �أن الإطار
ال�سيا�س���ي -االجتماع���ي -واالقت�صادي الذي �ساد فـ���ي مرحلة ما قبل االنتخابات الت�شريعي���ة فـي عام  ،2006قد
كان مهيئ���ا لأر�ضية خ�صبة لعمل امل�ؤ�س�سات الن�سوية فـي جمال ال�ضغط ،وت�شكيل التحالفات مع امل�ؤثرين باملجتمع
الفل�سطيني .ذلك �أن تركيز امل�ؤ�س�سات الن�سوية فـي عملهن على امل�ؤ�س�سات الر�سمية ،وخا�صة املجل�س الت�شريعي،
من���ذ ن�ش����أة ال�سلطة الفل�سطينية وحتى عام � 2006أدى �إىل �إيج���اد �أر�ضية م�شجعة لعمل هذه امل�ؤ�س�سات فـي جمال
حقوق املر�أة ،وذلك من خالل بناء عالقات مع بع�ض �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي ،والأحزاب ال�سيا�سية والعمل على
انخراط الأحزاب ال�سيا�سية فـي عملية التغيري االجتماعي مبا فيها حقوق املر�أة .ومن �أمثلة ذلك عمل امل�ؤ�س�سات
الن�سوي���ة على قان���ون الأ�سرة والذي اعتمد على نقا����ش امل�سودة الأوىل من مقرتح قانون �أ�س���رة موحد مع �صانعي
القرار والقيادة فـي الأحزاب ال�سيا�سية.
م���ن هنا ،كان فوز حركة املقاوم���ة الإ�سالمية ب�أغلبية املقاعد فـي املجل�س الت�شريع���ي فـي عام ،2006نقطة حتول
فـ���ي �أجن���دة امل�ؤ�س�سات الن�سوية ،وناف���ذة �أخرى لتحليل نتائج ه���ذه االنتخابات على واقع الن�س���اء الفل�سطينيات،
وبالتحدي���د العمل الطويل للم�ؤ�س�س���ات الن�سوية على حقوق املر�أة الفل�سطينية ،وهذا �ش���كل دافعا قويا لدى مركز
املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي لفتح النقا�ش على نتائج ما بعد االنتخابات على املر�أة الفل�سطينية.
بداية ارتكز النقا�ش فـي حتديد �إ�شكالية البحث على:
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•ما هي االحتياجات العملية والإ�سرتاتيجية للن�ساء الفل�سطينيات؟
•هل ا�ستطاع املركز خالل عمله عرب ال�سنوات ال�سابقة حتديد هذه االحتياجات والربط فيما بينها؟
•ه���ل وج���دت درا�سات حملي���ة اعتمدت عل���ى حتديد ه���ذه االحتياجات من خ�ل�ال �أ�صوات وجت���ارب الن�ساء
�أنف�سهن؟
خل����ص النقا�ش حول الأ�سئل���ة املطروحة �إىل عدم توفر درا�سات حملية ت�شخ�ص الواقع احلقيقي للن�ساء .وبالتايل
وج���د مركز امل���ر�أة للإر�ش���اد القان���وين واالجتماع���ي دوره الأ�سا�سي ) فـي ظ���ل الو�ضع ال�سيا�س���ي ال�صعب وغري
امل�ستق���ر) ،ونتيج���ة ل�شعور املركز بت�ضاعف امل�س�ؤولي���ة فـي حماية حقوق الن�ساء الفل�سطيني���ات ،و�ضرورة �إي�صال
ال�ص���وت احلقيقي للن�س���اء �إىل م�ستوى �صن���اع القرار فـ���ي الأحزاب ال�سيا�سي���ة واملجل�س الت�شريع���ي وامل�ؤ�س�سات
الر�سمية وغري الر�سمية �ضرورة لإجراء هذا البحث ليلبي هذه احلاجة ال�ضرورية.

9

مقـــدمة ...
رغ���م وجود العديد من املبادرات من قبل امل�ؤ�س�سات الن�سوي���ة والتنموية لعقد درا�سات خا�صة لفح�ص احتياجات
الفئات امل�ستهدفة من الن�ساء فـي براجمها� ،إال �أنه مل يتم عك�س جتارب الن�ساء احلقيقية فـي هذه الربامج .ومن
النتائ���ج املتوقعة من هذه الدرا�سة اخل���روج مب�ؤ�شرات عامة عن الواقع احلقيقي للن�س���اء الفل�سطينيات والتي قد
ت�ساع���د امل�ؤ�س�س���ات مب�ستوياتها املختلفة ،لتب ِّن���ي ق�ضايا خا�صة بحقوق املر�أة ،قد تك���ون مهم�شة �أو غري مرئية من
قبلهم.
وته���دف ه���ذه الدرا�سة �إىل م�ساعدة امل�ؤ�س�سات املجتمعية وخا�صة الن�سوي���ة منها ،على و�ضع الربامج وال�سيا�سات
الوطني���ة للن�س���اء الفل�سطينيات ا�ستن���ادا �إىل احتياجاتهن العملي���ة والإ�سرتاتيجية .ومن �أج���ل الو�صول �إىل هذا
الهدف فقد كان من ال�ضرورة فح�ص الأ�سئلة التالية فـي هذا البحث:
كيف ترى الن�ساء الفل�سطينيات ذواتهن فـي �إطار عالقتها مع كل من الأ�سرة واملجتمع وال�سوق والدولة؟
ما هي االحتياجات العملية والإ�سرتاتيجية للن�ساء الفل�سطينيات؟
م���ن وجه���ة نظر الن�ساء الفل�سطينيات �أنف�سهن ،كيف يتم تلبية هذه االحتياجات على �أر�ض الواقع� ،إذا كانت تلبى
بالأ�صل من قبل امل�ؤ�س�سات املختلفة (الأ�سرة ،الدولة ،املجتمع ،ال�سوق) ؟
عن���د احلدي���ث عن التج���ارب احلقيقية للن�س���اء ومدى انعكا�سه���ا فـي بلورة ر�ؤي���ة وتوجهات امل�ؤ�س�س���ات الر�سمية
والتنموي���ة ،ف�إن هذا يتطلب ا�ستخدام املنهجية البحثية املنا�سب���ة ،التي تتيح للن�ساء م�ساحة منا�سبة للحديث عن
�أنف�سهن والإجابة على الأ�سئلة املطروحة �أعاله ،ومن هنا ف�إن ا�ستخدام املنهج الكيفي يعترب الو�سيلة الأن�سب فـي
ه���ذه الدرا�س���ة ،نظرا للحاجة �إىل املعلومات الكيفي���ة التي �ست�ساعد على حماولة فهم �أعم���ق ملا تعبرِّ عنه الن�ساء
من وجهة نظرهن .ولذا� ،سيتم ا�ستخدام جمموعات النقا�ش واملقابالت الفردية املعمقة ك�أدوات بحثية ت�ؤدي �إىل
�إثراء النقا�ش وفهم البيانات املقدمة من قبل الن�ساء.
تق�س���م الدرا�س���ة �إىل �أربعة ف�صول ،بحيث يتناول الف�صل الأول :الإط���ار التحليلي واملراجعات الأدبية ،وهنا �سيتم
عر�ض ونقا�ش الأطر التحليلية الن�سوية املختلفة ،وذلك بهدف تو�ضيح املربرات التي دعتني هنا �إىل اعتماد الإطار
التحليل���ي للباحثة (نائلة كبري) فـي هذه الدرا�سة .الذي يقوم على تف�سري العالقات االجتماعية من خالل حتليل
الط���رق املختلفة ،التي تكون فيه���ا املجموعات املختلفة هي م�صادر املعلومات� ،أي كي���ف يتم حتديد �أدوار الن�ساء
والرج���ال وم�س�ؤولياته���م ومطالبه���م� ،إ�ضاف���ة �إىل حقهم فـي حتديد حياته���م وحياة الآخري���ن .وتو�ضح كبري ب�أن
العالق���ات االجتماعية ت�شمل عالقات النوع االجتماعي ،الطبقي���ة والعرق ،و�أن هذه العالقات لي�ست �ساكنة و�إمنا
متغ�ي�رة وتت�أثر باملتغريات اخلارجي���ة .و�أهمية هذه العالقات كما تتحدث عنها كبري ه���و �أنها حتدد كيفية و�صول
الأفراد واملجموعات �إىل امل�صادر واملوارد .ومبا �أن احلديث هنا عن عوامل خارجية ،ف�إن العوامل التي تنتج عدم
امل�ساواة ال تتواجد فـي العائلة فقط ،و�إمنا فـي عدد من امل�ؤ�س�سات مبا فيها املجتمع الدويل والدولة وال�سوق.
ومن هنا فان هذا الإطار التحليلي ال�شمويل الذي تطرحه كبري ،والذي يتناول مو�ضوعة العالقات االجتماعية من
خالل امل�ؤ�س�سات املختلفة ،يعترب الإطار الأن�سب فـي عملية حتليل البيانات فـي هذا البحث ،انطالقا من �أنه يف�سر
ر�ؤية الن�س���اء لأنف�سهن واحتياجاتهن العملية والإ�سرتاتيجية �ضمن امل�ؤ�س�س���ات الأربع :الأ�سرة/القرابة ،املجتمع،
الدول���ة وال�سوق ،والتي ا�ستخدمتها كبري ك�أ�س�س فـي �إطارها التحليلي فـي �سبيل فهم العالقات االجتماعية وموقع
الن�س���اء �ضم���ن هذا الإط���ار العام ،بهدف و�ض���ع االحتياجات العملي���ة والإ�سرتاتيجية للن�ساء فـ���ي �صميم العملية
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التنموي���ة� .س�أ�ضي���ف �إىل هذا الإطار التحليل���ي م�ؤ�س�سة �أخرى �أال وهي االحت�ل�ال الإ�سرائيلي ،وذلك انطالقا من
الت�أثري املبا�شر وغري املبا�شر لالحتالل الإ�سرائيلي على واقع الن�ساء االقت�صادي واالجتماعي والثقايف ،كما �سرنى
الحقا فـي النتائج.
الف�صل الثاين من الدرا�سة ،يتناول املنهجية امل�ستخدمة فـي عقد هذه الدرا�سة ،والأدوات البحثية التي ا�ستخدمت
بغر����ض جتمي���ع البيانات ال�ضرورية به���دف الإجابة على الأ�سئل���ة البحثية املطروحة �أعاله� .أم���ا الف�صل الثالث،
فيتن���اول نقا�ش وعر�ض البيان���ات �ضمن امل�ستويات املختلفة والتي طرحت فـي الإط���ار النظري وهي :ر�ؤية الن�ساء
لذاتهن من خالل العالقة بالأ�سرة النووية واملمتدة واجلريان والأ�صدقاء ،ومن َّثم امل�ؤ�س�سات املجتمعية :التعليمية
والديني���ة واحلزبية ،ومن َّثم عالقتها مع الدول���ة وكيفية حتديد هويتها الوطنية من خالل ر�ؤيتها لذاتها ،ومن ثم
االنتق���ال �إىل م�ستوى م�شاركته���ا االقت�صادية �سواء فـي قطاع العمل الر�سمي وغ�ي�ر الر�سمي .وانتهاء فـي الإطار
العام �أال وهو العوملة واالحتالل الإ�سرائيلي وت�أثريه على و�ضع الن�ساء الفل�سطينيات.
ويف الف�ص���ل الرابع والأخري مت العمل على حتليل البيانات والتو�صيات للم�ساهمة فـي حتديد توجه هذه امل�ؤ�س�سات
و�صياغتها لل�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية والربامج بغية العمل على تلبية احلقوق التي قامت الن�ساء بالتعبري
عنها واملطالبة بها.
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الفصـل األول
 .1الإطار التحليلي:
قبل احلديث عن الأطر النظرية التي ناق�شت االحتياجات العملية والإ�سرتاتيجية للن�ساء ،ال بد من حتديد مفهومي
احلاج���ات العملية واحلاجات الإ�سرتاتيجية ،وباخت�صار" :ه���ي احلاجات وامل�صالح التي تتحدد بناء على �أن كما
للرجال والن�ساء �أدوارا وم�س�ؤوليات خمتلفة ،ف�إن لديهم احتياجات وم�صالح خمتلفة .ت�سمى باحلاجات وامل�صالح
العملي���ة واحلاجات وامل�صال���ح الإ�سرتاتيجية"  ،4فهي ق�سمان :حاجات عملي���ة وحاجات �إ�سرتاتيجية .فاحلاجات
العملي���ة فـ���ي كل الأطر التحليلية الن�سوية ،ت�شري �إىل احلاجات التي تتعل���ق باحلياة اليومية للن�ساء والرجال ،وهي
تعت�ب�ر تدريجي���ة وت�ؤدي �إىل مكا�سب �ضئيلة ،ذلك �أنها يومية �أي ق�صرية امل���دى وقد تختلف من امر�أة �إىل �أخرى،
وم���ن جمتمع لآخر وتتغري ح�س���ب التغيريات االقت�صادية واالجتماعية .وخالف���ا للحاجات العملية ،ف�إن احلاجات
الإ�سرتاتيجي���ة تتعل���ق مبكانة الن�ساء فـي املجتمع مقابل الرجال ،وهي طويلة املدى لأنها تهدف �إىل تغيري التق�سيم
النوعي للعمل ،وتغيري طبيعة العالقات والبنى االجتماعية والتي ت�ؤدي بالتايل �إىل تغيري املكانة الدونية للن�ساء فـي
املجتمع على خمتلف الأ�صعدة ،وهي �شاملة ملعظم الن�ساء.
وعلي���ه ،ف����إن اخلدمات على اختالف �أ�شكاله���ا و�أنواعها والتي عادة ما تقدمها امل�ؤ�س�س���ات الأهلية والتنموية ومن
بينه���ا م�ؤ�س�س���ات الإقرا�ض ،ميكن �أن تكون قريبة من التوجهات الت���ي تدعم مبد�أ متكني الن�ساء �إذا خاطبت فعال
االحتياجات الإ�سرتاتيجية للن�ساء .ولذا ،ف�إنه من املهم التمييز ما بني م�صطلح "الق�ضايا الن�سائية" الذي يختلف
فـي جوهره عن م�صطلح الر�ؤية الن�سوية.
يق�ص���د "بالق�ضاي���ا الن�سائية" ال�ش�ؤون الت���ي تتعلق بجن�س الن�س���اء� ،أو �أدوارهن التقليدية فـ���ي النوع االجتماعي
التابع���ة واملنمط���ة جن�سي���ا .ويف املقاب���ل ،ف�إن " الر�ؤي���ة الن�سوية " هي الر�ؤي���ة التي ترتبط بامل�س���اواة فـي احلقوق
والواجبات والفر�ص املتاحة فـي احل�صول على املوارد واال�ستفادة منها مع الرجال ،وتعتمد على ر�ؤية وا�ضحة �أال
وهي تغيري فـي االحتياجات العملية للن�ساء بهدف الو�صول �إىل تغيري فـي االحتياجات الإ�سرتاتيجية لهن من �أجل
حتقيق العدالة االجتماعية .
وا�ستن���ادا �إىل ما مت تو�ضيحه من اختالف���ات جوهرية ما بني الق�ضايا الن�سائية والر�ؤية الن�سوية  ،ن�ستطيع تف�سري
اخلدم���ات التي تقدمها امل�ؤ�س�سات الن�سوية ،من منطلق عملي ُيبق���ي على تق�سيم الأدوار �ضمن الت�صنيف الثقايف
للمجتم���ع الذك���وري الذي حتي���ا فـي ظله الن�ساء� ،أو م���ن منطلق ن�سوي يدعو �إىل تغيري مكان���ة الن�ساء االجتماعية
واالقت�صادي���ة والثقافي���ة و�صوال �إىل امل�ساواة والعدال���ة االجتماعية .ال بد هنا من الإ�ش���ارة �إىل العديد من الأطر
التحليلي���ة الت���ي تفاوتت فـي ر�ؤيتها لكيفية تبل���ور العالقات االجتماعية �ضمن التغي�ي�رات االقت�صادية وال�سيا�سية
والثقافي���ة فـي امل�ؤ�س�س���ات املختلفة بدءا من العائلة ،وم���رورا بامل�ؤ�س�سات املجتمعية وال�س���وق وانتهاء بالدولة ،مع
�إظه���ار الفج���وات فـي كل منها .وعليه �سيتط���رق هذا الف�صل �إىل �أبرز الأطر التحليلي���ة التي مت تطويرها من قبل
املنظرات الن�سويات ،لتبني الإطار الذي ين�سجم و�أهداف هذه الدرا�سة.
�إطــار هـارفارد التحــليلي:
يه���دف هذا الإط���ار ب�شكل عام �إىل م�ساعدة املخطط�ي�ن لت�صميم م�شاريع �أكرث فعالية ،و�إثب���ات �أن هناك �أ�سبابا
اقت�صادي���ة جوهري���ة ت�ستدعي اال�ستثمار فـ���ي الن�ساء والرجال ،وهو يهدف �أي�ض���ا �إىل ر�سم خريطة لعمل الن�ساء
والرجال فـي املجتمع و�إبراز االختالفات.
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�أي �أن هذا الإطار هو عبارة عن م�صفوفة مكونة من �أربعة عنا�صر مرتابطة جلمع املعلومات على امل�ستوى امل�صغَّر
 ،micro levelوهي معلومات حول الن�شاط االجتماعي االقت�صادي (من يقوم مباذا� ،أين ،متى ولأي فرتة ؟)،
ومعلوم���ات حول فر�ص الو�ص���ول والتحكم (من ي�ستفيد من املوارد والفوائد ويتحكم بها) .وحتليل العوامل امل�ؤثرة
(يتن���اول العوام���ل الأخرى التي ت�ؤثر على املفا�ضلة فـ���ي النوع االجتماعي ،الت�أث�ي�رات ال�سابقة واحلالية والفر�ص
والعوائق) .و�أخريا يحتوي على قائمة فح�ص  check listت�ضم �أ�سئلة رئي�سة تطرح فـي كل مرحلة.
م���ن ممي���زات ه���ذا الإطار �أنه �إط���ار عملي ومتوف���ر ،يجمع وينظ���م املعلومات ح���ول تق�سيم العم���ل بح�سب النوع
االجتماعي وميتاز ب�أنه:
�1 .1إطار يجعل من عمل املر�أة مرئيا.
2 .2يفرق ما بني احل�صول على املوارد وبني التحكم بها.
3 .3مفيد للم�شاريع عند امل�ستوى امل�صغر . micro level
4 .4ميكن تعديله ب�سهولة ليالئم خمتلف الأو�ضاع ن�سبيا ،فهو ال ي�شكل تهديدا لأنه مرتكز على جمع احلقائق.
�5 .5إن جم���االت ا�ستخدام���ه تنح�صر فـ���ي عملية ت�صمي���م امل�شروع �أكرث ولي����س على م�ست���وى تخطيط الربامج
وال�سيا�سات .
6 .6ميك���ن �أن ي�ستخدم كنقطة �إدخال حماي���دة للنوع اجتماعي عند العمل مع �أ�شخا����ص قد ُيبدون مقاومة عند
�إثارة مو�ضوع عالقات النوع االجتماعي .و�أخريا قد ي�ستخدم فـي جمع البيانات الأ�سا�سية.
م���ن العر����ض ال�سابق ،ف�إن حمدودي���ات الإطار تكمن فـي �أنه غ�ي�ر �شمويل ،ولذا من الأهمي���ة ا�ستخدامه مع �أداة
�أخ���رى لي�صبح بالإمكان حتديد خطة االحتياجات الإ�سرتاتيجية للنوع االجتماعي .وذلك لأنه يركز على امل�شاريع
ال عل���ى الربام���ج .ولذا ف�إنه يبق���ى على امل�ستوى العملي فقط .وم���ن الفجوات فـي هذا الإط���ار التحليلي �أنه يركز
عل���ى الفعالية ال على الت�أثري وال يحتوي على مر�شد لكيفي���ة تغيري �أمناط عدم م�ساواة النوع االجتماعي ،وهو �أداة
تخطيطي���ة من �أعلى �إىل �أ�سفل  ،top down toolوميكن القول �أنه ي�ستثني فكرة قيام الرجال والن�ساء بتحليل
�أو�ضاعه���م ب�أنف�سهم ،وميكن تنفيذه بطريقة غري ت�شاركية ،ويتجاهل جماالت �أخرى من عدم امل�ساواة كالعرقية،
الإثنية ،والطبقية .وي�شدد على ف�صل الن�شاطات بح�سب اجلن�س �أو العمر و يتجاهل الروابط والعالقات التعاونية .

�إطـار تخـطيط النـوع االجتمـاعي
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يه���دف ه���ذا الإطار الذي طورته (كارولني م���وزر) �إىل الرتكيز على احتياجات الن���وع االجتماعي الإ�سرتاتيجية،
وعل���ى عدم م�ساواة الن���وع االجتماعي ،وكيفية معاجلتها على م�ستوى الربجمة وال�سيا�سات .ولتحقيق هذا الهدف
ف�إنه ي�ستخدم �أداتني رئي�ستني:
1 .1حتديد �أدوار النوع االجتماعي ،يركز على الأدوار الثالثية للن�ساء (الإنتاج ،الإجناب واملجتمع).
2 .2تقييم احتياجات النوع االجتماعي (االحتياجات العملية و الإ�سرتاتيجية).
ل���ذا بالإم���كان �أن ي�ستخ���دم هذا الإطار فـ���ي التخطي���ط للم�ستويات كافة ابتداء م���ن ال�سيا�سات حت���ى امل�شاريع،
وبالإمكان �أن ي�ستخدم �إىل جانب �إطار هارفارد.
م���ن مزايا هذا الإطار �أنه يفرت�ض ب�أن هدف التخطيط هو حت���دي عالقات النوع االجتماعي غري املتكافئة ودعم
متك�ي�ن امل���ر�أة .ول���ذا ف�إنه يظهر جميع الأعم���ال من خالل مفه���وم الأدوار الثالثية .مما ي�ساعد عل���ى لفت انتباه
املخططني �إىل العالقات املتداخلة للأدوار الثالثية .وميكن القول ب�أنه يتفهم ويدرك مقاومة امل�ؤ�س�سات واملقاومة
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ال�سيا�سي���ة لعملي���ة تغيري عالقات النوع االجتماعي ،وميي���ز بني احتياجات النوع االجتماع���ي العملية واحتياجات
النوع االجتماعي الإ�سرتاتيجية.
عل���ى الرغ���م من املميزات التي ذك���رت �أعاله� ،إال �أن هناك حمدوديات للإطار ،حيث �أن���ه ال يتناول نواحي �أخرى
م���ن ع���دم امل�ساواة كالطبقية والإثنية والعرقية .وهو جامد ال يفح����ص التغريات التي حتدث مبرور الوقت .ويهتم
بالن�شاط���ات املنف�صل���ة للرج���ال والن�س���اء ،بدال م���ن الن�شاط���ات التفاعلية بينه���م .ويلج�أ �إىل الف�ص���ل التام بني
االحتياجات الإ�سرتاتيجية والعملية وال يفيد دائما عند التطبيق.
�إطــار متـكني الن�ســاء
�أم���ا �إطار متك�ي�ن الن�ساء الذي قام���ت بت�صميمه (�سارة لونغ���واي) ف�إنه يهدف �إىل حتقيق متك�ي�ن املر�أة ب�إتاحة
الفر�ص���ة للن�س���اء للتحكم فـي عنا�صر الإنت���اج وامل�شاركة ب�شكل مت�س���او فـي عملية التنمية .ميي���ز هذا الإطار بني
اهتمام���ات الن�ساء وبني املوا�ضي���ع اخلا�صة بالن�ساء ،ويقوم كذلك بتحديد ثالثة م�ستوي���ات لتفهم موا�ضيع املر�أة
فـي خطة الربنامج.
يقدم الإطار خم�سة م�ستويات متدرجة للم�ساواة (كلما ارتفعت فـي امل�ستوى ارتفعت درجة التمكني) هي:
1 .1التحكم
2 .2امل�شاركة
3 .3الوعي
�4 .4سهولة الو�صول
5 .5الرفاهية
�إن �أف�ضل جماالت ا�ستخدام الإطار هو �أنه يفيد عند م�ستويات التحليل امل�صغرة (امل�شاريع) واملو�سعة (�إ�سرتاتيجية
الدولة) ،و يفيد ب�شكل خا�ص حني يكون الرتكيز على متكني الن�ساء.
وميك���ن الق���ول �أن من مزايا ه���ذا الإطار �أنه ميكن ا�ستخدام���ه لتح�ضري معلومات حول م�ستوي���ات التفهم ،وحول
حتليل م�ستويات امل�ساواة فـي القطاعات كما يط ّور الت�صورات اخلا�صة باالحتياجات العملية والإ�سرتاتيجية للنوع
االجتماع���ي لهيكلي���ة تراتبية .كذلك يعترب التمكني عن�صرا جوهريا من عنا�ص���ر عملية التنمية؛ مما يتيح �إجراء
مبني على �أ�س�س التمكني .و�أخريا ميكن القول� ،أنه يتميز مبنظور �سيا�سي قوي يهدف �إىل تغيري
تقييم للتدخالت ٌّ
املواقف.
عل���ى الرغ���م مما ذكر �أعاله� ،إال �أن حمدوديات الإطار تكمن فـي �أنه يفرت�ض ب����أن م�ستويات امل�ساواة هي تراتبية
ب�ش���كل كام���ل ،وهذا �أمر يحتاج لإعادة نظر .كم���ا �أن حتليالت الإطار ثابتة ال ت�أخذ فـ���ي احل�سبان التغريات التي
حتدث مبرور الوقت .ونتيجة لرتكيز الإطار على م�ساواة النوع االجتماعي فقط ف�إنه يهمل العالقات املتبادلة بني
احلقوق وامل�س�ؤوليات ويتجاهل الأ�شكال الأخرى من عدم امل�ساواة.
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�إطــار العالقــات االجتمــاعية
بعد احلديث عن الأطر املختلفة وما امتازت به من نقاط قوة وفجوات �أدت �إىل نق�ص عنا�صر التحليل ال�شمويل،
فان �إطار العالقات االجتماعية للن�سوية (نائلة كبري) �ساهم فـي �سد هذه الفجوات ،وجمع نقاط القوة لدى الأطر
ال�سابق���ة جمتمع���ة .حيث يهدف هذا الإطار �إىل حتلي���ل ق�ضايا عدم م�ساواة النوع االجتماع���ي فـي توزيع املوارد،
امل�س�ؤولي���ات وال�سلط���ة ،وحتليل العالقات بني النا����س ،عالقتهم باملوارد والن�شاطات ،وكيفي���ة �إعادة �صياغة هذه
8
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العالق���ات و التعام���ل معها داخل امل�ؤ�س�سات ،والت�شدي���د على توفري احلياة الكرمية للإن�س���ان هدفا نهائيا لعملية
التنمية.
ي�ستند الإطارعلى خم�سة مفاهيم جوهرية هي:
1 .1التنمية تعني حت�سني حياة النا�س (البقاء ،الأمان ،واال�ستقالل الذاتي).
2 .2حتليل العالقات االجتماعية ،وهي الطريقة التي يتم خاللها حتديد و�ضع الأ�شخا�ص بالن�سبة للموارد املادية
وغري املادية.
3 .3حتلي���ل للم�ؤ�س�س���ات الرئي�سة (الدول���ة ،ال�سوق ،امل�ؤ�س�س���ات القانوني���ة ،العائلة/الن�سب .وحتلي���ل و�ضع تلك
امل�ؤ�س�سات من حيث :القوانني ،الن�شاطات ،املوارد ،الأ�شخا�ص ،وال�سلطة.
4 .4حتليل �سيا�سات النوع االجتماعي فـي امل�ؤ�س�سات.
5 .5حتليل الأ�سباب البنيوية والأ�سا�سية وت�أثرياتها.
بعد الإطالع على املفاهيم اجلوهرية للتحليل ،ميكن القول �أن �أف�ضلية هذا الإطار هو �إمكانية ا�ستخدامه فـي جميع
�أ�ش���كال ومراحل تقدمي اخلدم���ات التنموية ابتداء من امل�شروع حتى تخطي���ط ال�سيا�سيات ،ويف كل من امل�ستويات
املحلي���ة ،الوطني���ة ،الإقليمية والدولية .وميتاز عن الأطر املطروحة ال�سابقة من حي���ث ال�شمولية فـي الإطار العام
للتحلي���ل ،و�أن���ه يقدم منظ���ورا �أو�سع لتحليل الفقر� .أ�ضف لذل���ك �أنه يعترب النوع االجتماع���ي مفهوما �أ�سا�سيا فـي
الفكر التنموي ال ملحقا به ،وهذا يعترب من �أ�س�س التغيري االجتماعي .وبالإمكان �أن يتم ا�ستخدامه عند م�ستويات
خمتلفة من مراحل تخطيط وتطوير ال�سيا�سات ،ذلك �أنه يربط ما بني التحليالت التي تتم على النطاقني امل�صغر
واملو�س���ع  . micro - macroوم���ن ميزاته �أنه يركزعلى امل�ؤ�س�سات ويربز جوانبه���ا ال�سيا�سية ويحللها .ويتناول
م���ن جهة �أخرى التداخ�ل�ات بني �أ�شكال عدم امل�ساواة :العرقية ،الطبقية ،والإثني���ة .ولذا ف�إنه يعترب �إطارا حيويا
ديناميكي���ا يهدف الكت�شاف احلقائ���ق حول موا�ضيع الإفقار والتمكني .وميكن القول فيم���ا يتعلق بهذا الإطار� ،أنه
يعاين �أي�ضا من حمدوديات على الرغم من �شموليته ومتيزه عن غريه من الأطر التحليلية .حيث �أن الإطار يتناول
جميع �أ�شكال عدم امل�ساواة فيدمج النوع االجتماعي �ضمن فئات حتليلية �أخرى ،ولذا قد يبدو معقدا ،وقد يتجاهل
قدرات النا�س على �إحداث التغيري ،وقد يعطي انطباعا مذهال عن امل�ؤ�س�سات الكربى.
بع���د املراجع���ة ال�سريع���ة للأطر التحليلي���ة جند �أن الإط���ار الذي يتنا�سب و�أه���داف الدرا�سة هو �إط���ار العالقات
االجتماعية ،حيث �سي�ساعد فـي عملية حتليل واقع الن�ساء الفل�سطينيات من حيث ،كيف ترى الن�ساء �أنف�سهن فـي
�إطار امل�ؤ�س�سات الأربع املطروحة هنا وهي الأ�سرة ،املجتمع ،ال�سوق ،والدولة .ولكن ال�ستكمال دائرة حتليل الواقع
الفل�سطين���ي ،و�ضمن الإط���ار االجتماعي ال�سيا�سي واالقت�ص���ادي فـي فل�سطني� ،أجد من ال�ض���رورة �إ�ضافة عامل
االحت�ل�ال الإ�سرائيلي وت�أثريه على نظ���رة الن�ساء لأنف�سهن وعالقتهن باملحيط .ذلك �أن���ه يعترب م�ؤ�س�سة �سيا�سية
ت�ؤثر على العالقات االجتماعية واالقت�صادية فـي املجتمع الفل�سطيني .وهذه الإ�ضافة ال تتعار�ض مع حتليل كبري،
و�إمنا هي دائرة مكملة خا�صة فـي جمتمع يرزح حتت �سلطة احتالل طويل الأمد �ساهم فـي ت�شويه الأطر القانونية،
وتوزي���ع امل���وارد الطبيعية والب�شرية ،وحتديد ال�سوق واحتياجاته .وهذا انعك�س على الفرد الفل�سطيني فـي املجتمع
وخا�ص���ة الن�س���اء ،والتداخل ما بني امل�ؤ�س�سات جميعها ،هو ما ت�ؤكد عليه كبري فـ���ي �أن امل�ؤ�س�سات املختلفة ال تعمل
با�ستقاللية عن بع�ضها البع�ض ،وبالتايل ف�إن �أي تغيري فـي �إحداها �سي�ؤثر فـي غريها.
وهن���ا ت�شري نائلة كب�ي�ر �إىل �أن الإ�شكالية فـي تن���اول امل�ؤ�س�سات لعملية التغيري االجتماعي ه���ي مقت�صره بالتغيري
االقت�ص���ادي ،ومل ينطل���ق من منظور �شم���ويل .حيث ارتكزت النقط���ة الأ�سا�سية فـي التحلي���ل لعملية التغيري على
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دور الرج���ل فـي العملي���ة التنموية ،ولذا ف�إن الأيديولوجي���ة الأبوية فـي طرح هذا املب���د�أ الأ�سا�سي فـي املجتمعات
يلب الت�سا�ؤالت العديدة عند التطرق �إىل مو�ضوع حقوق الن�ساء ،وملاذا مل ت�صل الن�ساء �إىل مراكز
"التغيري" مل ِّ
�صن���ع الق���رار ،ذلك �أنهن مهم�شات فـي عملي���ة التحليل النظري الفكري �أ�صال .لذا جتد كب�ي�ر �أنه بو�سعنا �إجراء
التغيري من خالل �إجراء تغيري فـي املوارد والقواعد امل�ؤ�س�سية ،ولكن مثل هذا التغيري �ضعيف االحتمال فـي الوقوع
9
ما مل يكن م�صحوبا �أي�ضا بتغيري فـي املمار�سات العملية.
�أن الأ�سئل���ة املطروح���ة فـي هذا البحث ،ت�ستدعي اال�ستعان���ة بالإطار التحليلي النظري لنائل���ة كبري والذي يعتمد
عل���ى حتليل العالقات االجتماعي���ة� ،ضمن حتليل معمق للم�ؤ�س�سات التي ت�ساهم فـ���ي �إعادة �إنتاج الالم�ساواة بني
اجلن�س�ي�ن ،وذلك بتكري�س تق�سي���م الأدوار بني اجلن�سني .وقد حددت نائلة هذه امل�ؤ�س�سات فـي �أربعة �أ�شكال وهي:
م�ؤ�س�سة الأ�سرة والقرابة (املمتدة ،النووية ،املعي�شية) ،م�ؤ�س�سة ال�سوق ،م�ؤ�س�سة الدولة ،وم�ؤ�س�سة املجتمع .وتبني
كب�ي�ر �أن���ه من �أجل ا�ستيعاب كيف يت���م �إنتاج وتدعيم االختالف���ات االجتماعية ،وعدم امل�ساواة فـ���ي توزيع املوارد
وال�سلطة والأدوار وامل�س�ؤوليات من ال�ضرورة فح�ص العنا�صر التي ت�شرتك فيها هذه امل�ؤ�س�سات.
وا�ستن���ادا �إىل حتليل نائلة كبري ف�إن هذه العنا�صر امل�شرتكة ب�ي�ن امل�ؤ�س�سات ميكن حتديدها بالقوانني التي حتكم
عم���ل امل�ؤ�س�سات ،املوارد ،ال�سلط���ة والنا�س والتي جميعها ت�ؤثر فـي كيفية توزيع ال�سلط���ة والقوة بني �أع�ضائها� .إن
التوزي���ع املتف���اوت فـي احلق���وق والواجبات ،واملوارد وامل�س�ؤولي���ات ،ي�ضمن �أن �أفرادا معين�ي�ن �أو فئات من الأفراد
متي���ل �إىل ممار�س���ة ال�سلطة و�سلطة اتخ���اذ القرارات على غريه���م .والو�ضع هنا ،هو �أن ه���ذه العنا�صر املختلفة
تعم���ل مع���ا وبالتبادل لإعادة ت�شكيل البن���ى امل�ؤ�س�سية (الأ�س���رة والقرابة ،الدولة ،املجتمع ،الدول���ة)� .إن القواعد
واملوارد ال�سائدة فـي هذه امل�ؤ�س�سات وحتكم طبيعة عملها ت�شكل طبيعة املمار�سة الفكرية وال�سلوكية فـي العالقات
االجتماعي���ة ب�ي�ن الأفراد .وعلي���ه ،ف�إن معايري املجتم���ع والأ�سر املعي�شية ق���د حتدد من يتم قبول���ه داخل الأ�سرة
املعي�شية ،من خالل الزواج ،ومن يرتكها من خالله �أي�ضا� ،أو من الذي يظل ع�ضوا فيها.
وحيث يعترب الرجال املعيلني الأ�سا�سيني �أو الوحيدين للأ�سرة ،يتم تف�ضيلهم عند توزيع املوارد الإنتاجية واملطالب
ب�ش����أن منتوج���ات الأ�سرة املعي�شية (حقوق املرياث ،الو�صول �إىل الأرا�ضي ،ال�صحة ،الطعام ،والنقود) .وكثريا ما
يك���ون له���ذه املعايري نف�سها ت�أثري كبري فـي �سيا�سات الدولة (كبري���� .ص )87.كما �أن هذه ال�سيا�سات ،تف�سر ميلها
�إىل تف�ضيل الرجال على الن�ساء فـي توزيع املوارد الر�سمية.

 .2املراجعـــات الأدبيــــة:
تتن���اول املراجع���ات الأدبية هنا ،الدرا�سات الن�سوية املختلف���ة �سواء العاملية �أو املحلية ،الت���ي تناولت و�ضع الن�ساء
�ضم���ن امل�ؤ�س�س���ات الأربع التي تناولته���ا نائلة كبري فـي �إطاره���ا التحليلي وهي الأ�سرة/القراب���ة ،املجتمع ،ال�سوق
والدول���ة ،و�أ�ضيف �إىل ذلك ت�أثري االحت�ل�ال بالتداخل مع امل�ؤ�س�سات الأربع املطروحة .وعليه �س�أقوم هنا مبراجعة
الأدبي���ات التي تناولت امل�ؤ�س�سات الأربع بدءا من امل�ست���وى العام وت�أثريه على الن�ساء ،و�صوال �إىل امل�ستوى اخلا�ص
(الأ�سرة) ،لتو�ضيح الإطار العام مب�ستوياته وموارده وعوامله املتعددة والتي ال بد �أن ت�ؤثر على كيفية ر�ؤية الن�ساء
لذواتهن واحتياجاتهن العملية والإ�سرتاتيجية.
الن�سـاء فـي ظل نظامي :العوملة ،االحتـالل والع�سـكرة:
تناول العديد من الكتاب من �أمثال �سمري �أمني ق�ضية العوملة من جوانب خمتلفة � ،إال �أنهم اتفقوا على �أ�سا�س واحد،
وه���و �أن العوملة نظام عاملي يقوم على القومية والالمركزية للدول فـ���ي الواقع االقت�صادي و الثقايف واالجتماعي.
�إن العديد من الكتابات مل تتناول ق�ضايا �أ�سا�سية فـي العوملة منها االحتالل ك�آلية ع�سكرية وثقافية لتعزيز �سيا�سة
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االحت���كار االقت�صادي ،وما نتج عنها من انت�شار ثقافة الع�سكرة واالقت�صادي ال�سيا�سي و�إعادة الهيكلة و�سيا�سات
اخل�صخ�صة وت�أثريه على العالقات االجتماعية� .إن هذا النق�ص فـي عملية حتليل النوع االجتماعي بالرتكيز على
ا�ستثن���اء الن�س���اء من العملية التنموي���ة� ،أدى بالعديد من املنظرات الن�سويات �إىل نق���د الدرا�سات املتعددة للعوملة
واحلداثة اعتمادا على �إطار حتليلي ينطلق من املر�أة ولي�س امل�ؤ�س�سة االقت�صادية.
الطروح���ات التي تناولت التغيري االجتماعي من خ�ل�ال ربطه بالتغيري االقت�صادي ،مل تنطلق من منظور �شمويل،
ذلك �أن النقطة الأ�سا�سية فـي التحليل لعملية التغيري اعتمدت على دور الرجل فـي العملية ،وبذا ف�إن الإيديولوجية
الأبوي���ة فـ���ي طرح ه���ذا املبد�أ الأ�سا�سي فـ���ي املجتمعات "التغيري " مل يل���ب الت�سا�ؤالت العديدة عن���د التطرق �إىل
مو�ضوع���ة حقوق الن�ساء ،وملاذا مل ت�صل الن�س���اء �إىل مراكز �صنع القرار ،ذلك �أنهن مهم�شات فـي عملية التحليل
10
النظري الفكري �أ�صال .
11
م���ن جهة �أخ���رى� ،أجد �أن طرح املنظرين حول عملي���ة التغيري ،هو اعتبار عملية "التغي�ي�ر" مرحلة مهمة مرت
به���ا املجتمعات ،لذلك اجته���د املنظرون فـي حماولة لفهمه���ا �ضمن التطور فـي الو�ضع االقت�ص���ادي وت�أثريه على
العالق���ات االجتماعية ،وقد تناولها الغربيون من توجه فكري طبقي ا�ستعماري ،وهي تعترب الو�صلة الإرتكازية ما
بني العوملة وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية وما قد ينتج عنه من احتالل لأرا�ض.
لقد جاءت معظم الدرا�سات حول امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وت�أثريها على الن�ساء من خالل �أطروحات ن�سوية هدفت �إىل
تغطي���ة الفجوة فـ���ي الأطروحات االقت�صادية ،والتي رك���زت فـي حتليلها ،على �سعي دول املرك���ز �إىل تو�سيع �أفاقها
التجاري���ة الع�سكري���ة بهدف بناء ق���وة اقت�صادية متكنها من ال�سيط���رة على ال�سيا�سة الدولي���ة .لقد اعتمدت هذه
الدرا�س���ات الن�سوية ،على املعرفة والتحليالت ال�سابقة للعومل���ة� ،إال �أنها جل�أت �إىل التحليل املعمق ملعرفة �أين تكمن
مكانة الن�ساء فـي ظل هذه املنظومة العاملية املتداخلة – العوملة -التغيري-الع�سكرة.
تب��ّي�نّ العدي����د من الدرا�س����ات التي تناولت امل����ر�أة والع�سكرة والتي �سنتط����رق �إليها هنا� ،أن الق����وة الع�سكرية
(� )Militaryأدت �إىل زي����ادة فـ����ي تهمي�ش مكانة الن�س����اء االجتماعية وهويتهن الذاتي����ة ،بحيث ت�صبح هذه
الق����وة �أداة لرت�سي����خ الهيمنة االقت�صادية .بناء على تعريف الن�سوية �سينثيا اينلوي ()Cynthia Enlyoe
ف�����إن القوة الع�سكرية عبارة عن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ذاته����ا ،حيث متيزها الكاتبة عن الع�سكرة والتي تعني"
العملي����ة التي ي�صبح بها الأفراد �أو النظ����ام ال�سيا�سي معتمدا عليها �أ�سا�سا لل�سيطرة� ،أو العملية التي ي�صبح
به����ا الأفراد �أو النظام ال�سيا�سي متبني للقيم واملعتقدات واالفرتا�ضات فـي الت�أريخ الب�شري التي تعزز وجود
الع�سكرة ( .")Militaryفالعوملة والع�سكرة والقوة الع�سكرية مرتادفات متداخلة خلدمة هدف واحد هي
فر�����ض ال�سيطرة 12.وت�ؤك����د الكاتبة �سينثيا ( )Cynthiaب�أنه ال ميكن �أن تتع����زز امل�ؤ�س�سة الع�سكرية دون �أن
ترتافق مع تر�سيخ ملفاهيم وثقافة الع�سكرة فـي املجتمعات بحيث ت�صبح من �ضرورات احلياة اليومية ،والتي
بدورها �ست�ساهم �أي�ضا فـي تعزيز الهيمنة االقت�صادية .حيث تتجه الكاتبة فـي متييزها بني امل�صطلحني �إىل
�ضرورة �إبراز ق�ضية مهمة تنتج عن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ب�أنها عندما ت�صبح متبناة من قبل الأفراد وامل�ؤ�س�سة
ال�سيا�سي����ة ف�إنه����ا ال ت�ؤثر فقط على الأف����راد ذات ال�صلة املبا�شرة بالنزاعات امل�سلح����ة واحلرب ،و�إمنا ت�ؤثر
عل����ى الأفراد املحيطني مثل العمال الذي����ن يعملون بامل�ؤ�س�سات الع�سكرية من حيث التغيري فـي �أمناط احلياة
�إ�ضاف����ة �إىل دخ����ول الع�سكرة فـي جم����ال ال�صناعة وت�صميم املالب�س والألعاب و�ش����ركات الطعام والدعايات
الإعالني����ة ،وبذا ف�إنها ت�ؤث����ر على موازنة الدولة وكيفي����ة توزيعها على القطاعات املختلف����ة .ويناق�ش �ستيفن
�ستابلي�����س (� )Steven Staplesأن "العومل����ة والع�سك����رة هما وجهان لعملة واح����دة� .أحد الوجهني للعملة
هي العوملة التي تدعم �شروط وظروف اال�ضطرابات و ال�صراع  ،والتي تقود فـي نهاية املطاف �إىل احلرب"
(.)In Kirk Ray. Women’s live.p. 498
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تعر����ض الكاتب���ة �سنثي���ا ( )Cynthiaطرحا مهما حول م���دى ت�أثري العوملة فـ���ي عملية تذويت مفه���وم الع�سكرة
وثقافته بني ال�شعوب .عند اال�ضطالع على عدد من ال�شعوب التي تعاين من نزاعات م�سلحة �أو تدخل قوات �أجنبية
�أو احت�ل�ال ،ف����إن العديد من امل�صانع والعادات والتقاليد التي تبد�أ تنتق���ل �إىل ال�سكان الأ�صليني بوا�سطة القوات
والأفراد الع�سكريني املتواجدين باملنطقة .وتعترب �سنثيا من �أوائل املفكرات اللواتي تناولن ق�ضية العوملة ب�شموليتها
م���ن حيث الرتكيز على ثالث ق�ضايا �أ�سا�سية فـي طرحها وهي الفكرة وراء تطور نظام العوملة ،والأداة التي تطبق
وحتافظ على انت�شار العوملة� ،إ�ضافة �إىل الق�ضية الثالثة وهي ال�سلطة الأبوية التي تعمل على زيادة تر�سيخ تق�سيم
الأدوار النمطي���ة التقليدية بناء على النوع االجتماعي .وقد جاءت العديد من الكاتبات الن�سويات اللواتي اعتمدن
عل���ى ط���رح �سنثيا فـي كيفية حتليل حقوق الن�ساء فـي ظل امل�ؤ�س�س���ة والثقافة الع�سكرية الأبوية مثل الكاتبتني :راي
وك�ي�رك ( ،)Kirk &Reyفـ���ي كت���اب حياة الن�ساء حيث اعتم���دت الكاتبتان على �إطار �سنثي���ا التحليلي للأبعاد
الثالث���ة التي ذكرته���ا .ف�إنهما ت�ؤكدان كغريهم على و�ضوح العالقة بني العومل���ة والع�سكرة ،وت�ضيفان �أن الع�سكرة
تعم���ل على ت�شكيل مفاهيمنا حول "االنتم���اء ،ال�شجاعة ،ال�شرف ،الواجب ،واملواطن���ة"  .13وبذا ت�صبح الع�سكرة
جزءا من الثقافة التي تظهر لي�س فقط على �صعيد اجلي�ش و�إمنا ت�أخذ منحى منطيا من احلياة االجتماعية.
فالعومل���ة والع�سكرة �إذا ظاهرت���ان متالزمتان ت�ؤديان �إىل ا�ستغالل وتدمري احلقوق الفردي���ة التي ُينادى بها عامليا
مثل :حقوق الطفل وحقوق املر�أة واحلقوق االقت�صادية و االجتماعية وحقوق الإن�سان.
وه���ذا يعت�ب�ر �صحيح���ا ،من خالل قراءتن���ا للواقع املحل���ي الفل�سطيني والعرب���ي ،جند �أن االمتي���ازات التي تعطى
للم�ؤ�س�س���ة الع�سكري���ة تعترب من �أولويات اخلطط التنموية فـي العامل ،خا�صة عن���د اال�ضطالع على موازنات الدول
ف�إنها تتجه �إىل الأمن كما الأمر فـي فل�سطني ،ف�إن معظم الدول املانحة تخ�ص�ص املوازنة الأكرب من التمويل املايل
�إىل الأم���ن .ومن هن���ا ف�إن تدخل امل�صالح العاملية فـي ال�سيا�سات املحلية ت�ؤث���ر على توزيع املوارد ومن ي�ستفيد من
هذه املوارد.
وتعت�ب�ر احلال���ة الفل�سطينية مثاال وا�ضحا عل���ى �أطروحات �سنثي���ا وت�شاملربز وغريهن فـي عملي���ة تذويت الثقافة
الع�سكرية من خالل و�سائل التكنولوجيا املختلفة ،ويف ظل اكت�ساح ومناف�سة ال�سوق الإ�سرائيلي لل�سوق الفل�سطيني.
ب���ل �أ�صبحت الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة حقال لتجارب �سيا�سة العوملة والع�سكرة التي تعمل حكومة �إ�سرائيل على
تعزيزها .وهذا كان له الأثر الكبري ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،على �أو�ضاع الن�ساء الفل�سطينيات.
�إن ق�ضيت���ي العوملة والع�سكرة ال ميكن ف�صلهما عن مفه���وم الدولة والهوية ملا لذلك من ارتباط و�ضحته الدرا�سات
ال�سابق���ة ،الت���ي بين���ت دور الدولة كو�سي���ط فـي �سيا�سة االحت���كار االقت�ص���ادي  ،وكيفية جلوء ال���دول واجلماعات
امل�سيط���رة �إىل الع�سك���رة ك�آلية لتحقيق الهيمن���ة االقت�صادية .وكما �أ�شار البع�ض فـ���ي الدرا�سات ال�سابقة فقد كان
للعوملة �أثر لي�س فقط على ال�صعيد االقت�صادي فقط بل وعلى الن�سيج االجتماعي ،وهذا ما �أكدت عليه العديد من
الن�سويات ملا للعوملة من �أثر �سلبي فـي الأغلب على حقوق الن�ساء فـي دول العامل الثالث خا�صة.
الدولة ،الدين ،الهوية والثقافة وت�أثريها على الن�ساء:
كان لظهور الر�أ�سمالية ومن ثم العوملة ،تبعات ذات �أبعاد �سيا�سية اجتماعية على امل�ستوى العاملي ،فالدولة كما �أ�شار
العدي���د من الكتاب �أمثال ربورت�سون و�سنثي���ا ويوفال ،جوزيف� ،أ�صبحت �أداة فـي عملية احتكار ال�سوق والر�أ�سمال،
م���ن جه���ة �أخرى ،برزت العديد من الهويات داخ���ل �إطار الدولة الواحدة نتيجة ل�سيط���رة ال�سيا�سة العاملية وات�ساع
�شبكة املعلومات والتكنولوجيا واالحتكار االقت�صادي وفتح ال�سوق العاملي من خالل نقل العديد من امل�صانع العاملية
م���ن الدول "املتقدمة" �إىل دول العامل الثالث نتيجة لقل���ة تكلفة الإنتاج وزيادة الربح .يو�ضح �سمري �أمني ذلك فـي
كتاب���ه الر�أ�سمالي���ة يف ع�صر العوملة �أن الت�أكيد على الإقليمية ،واللغوي���ات ،والثقافة ،واالنتماء الإثني ،والإخال�ص
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جلماع���ة دينية حم���ددة واالرتباط بجماعة حملي���ة معينة ،تعترب بع�ض �أ�ش���كال ردة الفعل حول ت�أث�ي�ر العوملة على
املجتمعات" (.)Amin.p.55
�إن العنا�ص���ر الت���ي حت���دث عنها �أم�ي�ن �أعاله ،تعت�ب�ر �أ�سا�سية فـي عملي���ة ت�شكيل الهوي���ة الذاتي���ة الفردية� ،ضمن
امل�ؤ�س�سات املختلفة .وهي عنا�صر ال ميكن جتاهلها عند حتليل العالقات االجتماعية من منظور النوع االجتماعي،
ذلك �أنها تلعب دورا مهما فـي كيفية ت�شكيل الن�ساء لهويتهن الذاتية �ضمن امل�ؤ�س�سات املختلة �سواء الأ�سرة �أو الدولة
وامل�ؤ�س�سات املجتمعية.
تبني الكاتبة �سنثيا ( )Cynthiaو�صفا مهما للهوية الذاتية ،بحيث ت�صبح فـي ظل العوملة و�سيا�سة االحتكار هوية
الفرد عبارة عن �سلعة .وت�شري �إىل ظهور العديد من امل�صطلحات التي يعرف الفرد نف�سه بناء عليها دون الإدراك
له���ذه الهوي���ة ،وبذا ت�صبح �صف���ة تبلورت وعلى الفرد �أن يجد نف�س���ه �ضمن هذه املنظومة مث���ل الإثنية �أو اجلن�سية
�أو الدي���ن .وت�ستعر����ض الكاتب���ة �أن كيفي���ة ت�شكيل الهوي���ة يعتمد على املحتوى الع���ام الذي يحدد انتم���اء ال�شخ�ص
لهوي���ة معين���ة �أو ابتعاده عنها ،من جه���ة �أخرى .فالفئة امل�سيطرة على احلكم هم الذي���ن يحددون وي�شكلون الهوية
ال�شخ�صية بناء على م�صالح خا�صة .وتعطي مثاال على ذلك ال�صرب ،حيث مت الت�أكيد على رابطة الدم فـي حتديد
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من هو �صربي فـي فرتة احلرب.
�أ�ضاف���ت �سنثيا ( ،)Cynthiaبعدا مهما اختلف عن �أم�ي�ن فـي حتليله للهوية ،وهو �أن الهوية ال تقت�صر فقط على
�صعيد الدولة ،و�إمنا �ضمن م�ستوى العائلة واملجتمع وال�سوق والدولة واجلماعة ،والتي قد تكون على �أ�سا�س اجلن�س
�أو اللون �أو الدين ...الخ .فاملواطنة كما تناولتها وتتفق معها يوفال لي�ست متجان�سة وموحدة فـي ذات الدولة ،وهذا
يتناق�ض مع الكتابات التقليدية للمواطنة ،والتي جتعل املواطنة �ضمن جماعة يختار الفرد �أن يتواجد فيها من �أجل
احل�صول على الأمن واحلماية.
وم���ن الق�ضاي���ا املهمة التي طرحها �سمري �أمني فـ���ي هذا املو�ضوع ،ق�ضية �أهمية الهوية فـ���ي الفرتات التي تتعر�ض
فيها املجتمعات �إىل ا�ستعمار ،وي�شري فـي ذلك �إىل ال�شرق الأو�سط (الدول العربية خا�صة) ،على الرغم من وجود
الأم���ة العربي���ة والتي م���ن �صفاتها تكلم اللغة العربي���ة والديانة واحدة �إال �أنه عند ال�س�ؤال ع���ن هوية ال�شخ�ص ف�إن
الإجاب���ة ال تك���ون عربي ،و�إمنا ح�سب االنتماء لبلد �ضمن حدود معينة حت���ددت نتيجة مل�صالح اال�ستعمار الأجنبي،
وم���ن ثم تعززت من خ�ل�ال الربجوازية العربية احلاكمة والتي من م�صلحتها تعزي���ز احلدود والف�صل ،ف�أ�صبحت
الهوية هي مواطن مراك�شي �أو مواطن جزائري .ويف ذات ال�سياق ت�شري جوزيف �إىل �أن مفهوم املواطنة فـي ال�شرق
الأو�سط ي�أخذ بعدا حمليا ودوليا ،خا�صة �أن ال�شرق الأو�سط وجد بناء على فكر ا�ستعماري �أوروبي ،ويف هذا الإطار
مت الت�شديد من قبل املواطنني املحليني على هوية حمددة جتمع الأمة العربية مثل اللغة والدين لكي يتم االعرتاف
به���م كقومي���ة عربية موجودة كو�سيلة ملحاربة اال�ستعمار ،وت�أكدت فـي مرحل���ة الحقة ما بعد اال�ستعمار� .أما مفهوم
املواطنة فـي �أوروبا فقد ظهر باالقرتان مع هدف الطبقة الربجوازية كو�سيلة لنزع ال�سيطرة والفاعلية من الدولة.
(جوزيف� .ص.)9.
العدي���د من الن�سوي���ات انتقدن كيفية تناول الدولة واملواطنة من منظور اقت�ص���ادي �سيا�سي دون احلديث ب�شمولية
التحلي���ل على الأثر االجتماع���ي االقت�صادي ال�سيا�سي ،الذي انعك�س عل���ى الأدوار االجتماعية فـي كل جمتمع .وقد
انطلقت البع�ض من نقدهن لكتابات دركهامي ورو�سو وهوب�س لربطهم املواطنة الكاملة بامل�شاركة الع�سكرية ،والتي
تقت�ص���ر عل���ى الذكور ،وهذا يعطيه���م االمتيازات املقدمة من الدول���ة لقيامهم بالدور احلامي حل���دود الدولة من
جه���ة �أخرى احلامي لأ�سرته .وربط املواطنة ال�سلبي���ة بعدم امل�شاركة ال�سيا�سة وهي خا�صة بالن�ساء نتيجة لدورهن
الإجنابي وعدم قدرتهن على القيام بالواجب الوطني ولذا ف�إن االمتيازات املعطاة لهن من الدولة �أقل من الذكور.
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"�إن �أم���ن الدول���ة ي�صبح قيمة مركزية يتم �إدراكها وتعلمها من قبل معظم املواطنني خا�صة فـي �أوقات احلروب".
( .)Tickner.p30ول���ذا ي�صب���ح املواطن درجة �أوىل �إذا كان حماربا ( )ibid. p41ومن �أجل احلفاظ على �أمن
الدولة ،تلج�أ الدولة �إىل ا�ستخدام الثقافة كونها الوعاء الذي يعمل على حتديد املفاهيم وت�سيري احلياة العامة لكل
جماعة وجمتمع.
15
وانتق���دت يوف���ال ( )Yuvalالتعري���ف التقلي���دي للمواطنة �أي�ض���ا  ،حيث يظه���ر �أن اجلميع مت�س���اوون باحلقوق
والواجب���ات ،وه���ذا يق���ود �إىل �أن الدولة عبارة عن جمتم���ع واحد متجان����س .وتو�ضح الكاتبة �أهمي���ة تناول مفهوم
املوطن���ة فـ���ي �إطار اجتماع���ي �سيا�سي ،لكي ي�سم���ح لإظهار جماعات خمتلف���ة داخل الدولة .وتخل����ص الكاتبة �إىل
نتيجة �أن املفهوم التقليدي للمواطنة يعمل على تهمي�ش الفئات امل�ضطهدة داخل الدولة وخا�صة الن�ساء �ضمن هذه
اجلماع���ات املختلف���ة .لذا ف�إن ربط هذه الق�ضية بالثقافة املحلية والن���وع االجتماعي ودور الدين واالنتماء الطبقي
والإثن���ي� ،ست����ؤدي �إىل �إبراز مكانة الن�ساء �ضم���ن اجلماعة التي تنتمي لها وللمجتمع عل���ى امل�ستوى املحلي فـي ظل
املنظومة العاملية.
�إن عن�ص���ر الثقافة من العنا�صر الأ�سا�سية فـي الفكر الن�سوي ال���ذي �ساهم فـي تكري�س تهمي�ش الن�ساء واعتبارهن
ذوات مواطن���ة منقو�صة .يوفال ( )Yuvalمثال ناق�شت دور الثقافة فـ���ي حياة الن�ساء ،وقد �أ�شارت �إىل �أن الأدوار
اجلندري���ة ه���ي فـي �صميم البن���اء الثقايف للهويات االجتماعي���ة واجلماعات ( .)Yuval .39ول���ذا ف�إن اخلطاب
الثق���ايف والن���وع االجتماعي واجلن�سوية تلع���ب دورا حيويا فـي حتديد و�إعادة �إنتاج الأم���ة ،القومية .بناء عليها ف�إن
ال���دور الإجنابي للن�ساء ومن خالل التن�شئ���ة على القيم والعادات املتبعة �ضمن جماعتها تلج�أ �إىل تعزيز هوية هذه
اجلماعة �ضمن �سيا�سة الدولة الأبوية .وت�شري الكاتبة �إىل حاجة الن�ساء كغريهن من الأفراد لالنتماء �إىل جمموعة
معين���ة لتوف�ي�ر احلماية ،وي�صب���ح الو�ضع �أكرث خ�صو�صية للن�س���اء نتيجة للر�ؤية ال�سلبي���ة املجتمعية لدورهن �ضمن
اجلماع���ة .لذا تلج����أ الن�ساء �إىل احلفاظ عل���ى هذا الإطار احلامي له���ن من خالل تعزيز الثقاف���ة املقبولة �ضمن
اجلماعة حفاظا على قبولها كفرد �ضمن اجلماعة.
�إن ط���رح يوف���ال ( )Yuvalحول �أهمية االنتم���اء للجماعة لتوفري احلماية ،هو تف�سري وحتلي���ل عميق لنقد تعريف
املواطن���ة التقليدي���ة كما ذكرت �سابقا ،واعتباره���ا م�شروطة بامل�شاركة الع�سكرية املبا�ش���رة لتوفري احلماية للدولة
والف���رد .لقد �ساهم���ت الكتابات الن�سوية فـي مو�ض���وع القومية على حتليل مفهوم احلماية للن�س���اء فـي ظل ثقافية
�أبوية� .إن اعتماد �إطار يوفال التحليلي لق�ضية املواطنة يعطي م�ساحة للعقل للتفكري فـي املفهوم من �أكرث من زاوية،
ذل���ك �أن الهوي���ة الذاتية تتحدد ب�أكرث من زاوية �أي�ضا ،والفرد هو الوحيد القادر على حتديد هذه الزاوية التي يجد
من خاللها القوة والتميز �ضمن الإطار الذي ي�ضع نف�سه بها.
وت�ش�ي�ر فالنتني مقدام (� )Valentine Moghadamإىل كيفية ا�ستخ���دام الن�ساء من قبل الدولة كو�سيلة فـي
عملي���ة م�ش���روع بناء الدولة .فعند احلديث عن الدول���ة احلديثة يتم ا�ستخدام حقوق الن�س���اء وطريقة لبا�س املر�أة
كو�سيل���ة لإظه���ار ال�سيا�سة الدولية ب�أنه���ا دول حديثة ،فت�صبح الن�س���اء مرايا تعك�س �صورة الدول���ة مثال على ذلك
تركي���ا فـ���ي فرتة �أتاتورك ب�إعالنه العلمانية ومنع لب�س احلجاب .وتناول���ت ليلى احمد فـي كتابها حول املر�أة والنوع
االجتماع���ي فـي الإ�سالم ،مو�ضوع كيفية ا�ستخدام حقوق املر�أة من قبل حكومة م�صر بناء على امل�صالح اخلا�صة،
ويف ظ���ل �سيا�س���ة اال�ستعم���ار الربيط���اين .فمثال ت�ش�ي�ر �إىل كيفية جلوء اال�ستعم���ار �إىل الرتكيز عل���ى الت�أثري على
الق�ضاي���ا التي ت�صب فـي م�صلحة حتقيق امل�صالح االقت�صادية وذلك من خالل اللجوء �إىل تغيري الق�ضاء امل�صري
ب�إدخال التعدي�ل�ات على القوانني اخلا�صة بالعقوبات ،و�إن�شاء املحاكم املدنية لتنظيم الأمور االقت�صادية اخلا�صة
بهم مع الطبقة الربجوازية امل�صرية .باملقابل مل يتم التعر�ض �إىل حقوق الن�ساء فـي املجتمع ،بل �أبقت على املحاكم
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ال�شرعية وربط الأحوال ال�شخ�صية بهذه املحاكم من �أجل احلفاظ على العالقات مع الأئمة .وتتناول ليلى فـي ذات
الكتاب دور قا�سم �أمني فـي كتابه حول حترير املر�أة ،حيث ت�شري �إىل �أن مطالبته بتعليم املر�أة وتوفري فر�ص العمل
له���ا مل يع���ط �أي �أثر �سلبي على املجتمع بل مت تقبله فـي فرتات الحقة .باملقابل ف�إن طرحه حول احلجاب و�أثره على
احل���د م���ن حركة الن�ساء� ،أثار جلبة ومعار�ض���ة قوية من املجتمع املحلي الأب���وي ،لأن الق�ضية تتعلق بتغيري مفاهيم
ثقافية �سائدة ورا�سخة فـي املجتمع امل�صري من ال�صعب تغيريها.
باال�ضطالع على الكتابات الن�سوية حول ت�شكيل الهوية وخا�صة الهوية الوطنية ،يتبني �أن الدين �أ�صبح �أحد الأ�س�س
الثقافي���ة الت���ي تعمل على تعزيز تق�سي���م الأدوار بني اجلن�سني ،ويتم تعزيزه والتحكم به بن���اء على حاجة الدولة �أو
اجلماع���ة الت���ي ينتمي �إليها الفرد لتعزي���ز �سلطتهم ،ويزداد ت�أثريه فـي فرتة النزاع���ات واحلروب .حيث ترى ليلى
�أحم���د كيفية الرب���ط بني الرمز الديني وال�سيا�سة العام���ة ،وذلك من خالل ر�ؤيتها للحجاب فـ���ي ال�شرق الأو�سط،
حي���ث تق���ول �أن احلجاب �أ�صبح مرتبطا باملقاومة لال�ستعمار الغربي ،فهو وجد نتيجة ل�سيا�سة الغرب اجتاه ال�شرق
الأو�س���ط .وتتف���ق �سعاد جوزي���ف مع الطرح ال�ساب���ق بحيث تو�ضح �أن االنتمـ���اء الديني فـي ال�ش���رق الأو�سط يحدد
هوي���ة الفرد وانتماءه للدولة وه���ذا �أدى �إىل اعتبار الدين جزءا من الهوية و�أ�صبح ي�سجل كبند �أ�سا�سي فـي الوثائق
ال�شخ�صية للداللة عن مواطنة الفرد .وبذا �أ�صبح الدين جزءا من العملية القانونية وترجم لي�س فقط على �صعيد
القوانني بالدولة و�إمنا فـي التطبيق من خالل تعزيز وجود املحاكم ال�شرعية.
�إن فهم الدين بهذا الو�ضوح ي�ساعد على تو�سيع فهمنا لكيفية ت�أثري ال�سيا�سات الدولية على و�ضع الن�ساء ،لي�س فقط
على �صعيد هويتهن الذاتية ،و�إمنا فـي ترجمته من قبل الأجهزة الر�سمية على �أكرث من م�ستوى.
م���ن جهتها �أكدت �شريين راي ( )Shirin M.Raiعلى كيفية توج���ه الدولة �إىل حقوق الن�ساء ملا يخدم م�شروعها
الوطن���ي ،فالعامل الثالث يتميز بالتبعي���ة للغرب ،وكما �أ�شارت ليلى �أحمد حول تدخ���ل اال�ستعمار فـي عملية تطوير
القوانني ت�ؤكد �شريين راي �أي�ضا على ذلك .فالهدف بناء على ر�أي راي �أن التحديث فـي العامل الثالث هو فـي �صالح
امل�ستعمرين ،ومن ثم فـي �صالح الرجل املحلي .وت�شري راي �إىل �أن جلوء ال�سلطة املحلية فـي دول العامل الثالث لتعليم
الإن���اث والعمل من خالل �سن قوانني ت�ضمن ه���ذه امل�شاركة هي ل�صالح م�شروع بناء الدولة فقط ،وذلك من خالل
التحكم بقانون الأحوال ال�شخ�صية الذي ينظم الأدوار االجتماعية بني اجلن�سني ،ويحدد تق�سيم العمل بينهما من
خالل الواجبات واحلقوق للطرفني ،كما ح�صل فـي م�صر والعراق بفرتة �أوا�سط اخلم�سينات وال�ستينات �أي ما بعد
اال�ستقالل .فالن�ساء �أ�صبحن �أيدي عاملة حتتاجها الدولة فـي فرتة معينة للعمل على النهو�ض بالواقع االقت�صادي
للدولة من خالل توفر �أيدي �شبه مهرة وقوة عاملة ،وذلك من خالل الق�ضاء على الأ�سرة املمتدة فـي العراق ،ونقل
االنتم���اء للف���رد �إىل احلزب ال�سيا�سي .ويف كتاب ل�ي�ن ويل�شمان حول قانون الأح���وال ال�شخ�صية فـي فل�سطني حول
تط���ور الت�شريع���ات فيها ،تبني �أن االنتداب الربيط���اين مل يغري فـي الأحوال ال�شخ�صية ،وعم���ل على �إبقاء املحاكم
ال�شرعي���ة من �أجل احلفاظ عل���ى العالقات ال�سيا�سية مع رجال الدين الذين لديهم النفوذ فـي املجتمع .كذلك فـي
ف�ت�رة االحتالل الإ�سرائيل���ي للأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،ت�شري الكاتبة �إىل ت�ش���دد رجال الدين فـي املحافظة على
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املحاكم ال�شرعية للحفاظ على ال�سلطة ال�سيا�سية للمجتمع الفل�سطيني.
�إن التحكم باملحاكم ال�شرعية وال�سيطرة عليها يعترب فـي �صميم بناء العالقات االجتماعية فـي املجتمعات العربية،
والت���ي تقوم على �أ�سا����س �أن العائلة هي �أ�سا�س املجتمع ،وهذا ما �أ�شارت �إليه العدي���د من الن�سويات �أمثال جوزيف
وحامت وليلى �أحمد ومقدام.
�إن العالق���ات والأدوار االجتماعي���ة تعترب املح���رك فـي عملية �صياغة ال�سيا�سات الدولي���ة واملحلية ،ولذا من املهم
تن���اول مو�ضوع���ة الن�ساء فـي �إط���ار �شبكة العالقات االجتماعي���ة وخا�صة الأ�سرة واجلماعة الت���ي تنتمي �إليها من
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�أج���ل فه���م دوره���ا كمواطنة �ضمن جماعة م���ا� .إن ما متثله العائلة م���ن �أهمية فـي املجتم���ع الفل�سطيني من حيث
ت�شكي���ل الهوية الذاتية �ضمن العائلة ،ف�إن والء الفرد يعتمد على مدى احلفاظ على تقاليد عائلته ،وهذا يعزز من
عملية بقائه �ضمن �إطار العائلة ،الذي بدوره يوفر احلماية والدعم للفرد .هنا ت�صبح العالقة بني الفرد وعائلته
مث���ل العالق���ة بني الفرد والدولة ،والتي تقوم عل���ى �أ�سا�س امل�س�ؤوليات وااللتزامات ب�ي�ن الطرفني .ومبا �أن تعريف
املواطن���ة التقليدي يعتمد على مدى التزام الفرد فـي نظم وهي���اكل الإطار �سواء الأ�سرة �أو الدولة �أو ال�سوق  ،ف�إن
م���ا ترتب على هذا االلت���زام هو االمتيازات التي يتلقاها من هذه الأطر وخا�ص���ة احلماية والدعم .وهذه الق�ضية
تعت�ب�ر حموري���ة فـي حياة الن�ساء فـي ظل مواطن���ة منقو�صة فـي املجتمع الفل�سطين���ي� ،أ�ضف �إىل ذلك االمتيازات
حم�ص���ورة للذك���ور فـي الأطر (الأ�س���رة ،الدولة ،ال�سوق) ،ول���ذا ي�صبح التزام املر�أة جت���اه عائلتها ،من الق�ضايا
املهمة حل�صولها على احلماية فـي ظل عدم توفر بدائل �أخرى.
�أدوار الن�ساء االجتماعية �ضمن العائلة:
�أغل���ب الدرا�سات االقت�صادية التي تناولت ق�ضية العائلة تطرقت لها من منظور الإيديولوجية الأبوية ،التي تعتمد
رب الأ�سرة ،نتيجة لدوره فـي توفري املوارد املادية للأ�سرة .وبذا ف�إن العديد من
عل���ى اعتبار العائلة ممثلة ب���الأب ِّ
الإح�صائي���ات فـي احلياة اليومية للأفراد ،اعتمدت عل���ى �أن الرجل هو امل�صدر الرئي�س للمعلومة ،وهذا عزز من
تهمي����ش �ص���وت الن�ساء فـي العملية التنموية على ال�صعيد املحلي ،الذي ينعك�س �أي�ضا على امل�ستوى الدويل معتمدا
فـي بلورته للقوانني الدولية وال�سيا�سات الدولية على اجلانب املحلي
(انظر  Steans.1998و )Tickner.1992
ب���د�أت الكتاب���ات التي تعطي حيزا و�أهمية للعائلة ت�ب�رز على امل�ستوى العاملي من خالل ب���روز التوجهات الفكرية
الن�سوية املختلفة ،التي ا�ستندت للنظريات الكال�سيكية املختلفة ،فـي تناولها مو�ضوع التغيري االقت�صادي ال�سيا�سي
و�أثره على التغيري االجتماعي� .إن �أهمية التوجهات الن�سوية تكمن فـي تركيزها على الأدوار االجتماعية ،وحتليل
مب���د�أ تق�سي���م العمل ال���ذي تناولته النظري���ات الكال�سيكية من منطل���ق تق�سيم �أبوي هرمي داخ���ل املهنة ذاتها،
كو�سيل���ة لتربير �أهمية التخ�ص����ص والكفاءة فـي العمل (احلديث عن احليز العام) ،فـي عملية تراكم ر�أ�س املال
(فيرب.)1930 .
ُتبينِّ كبري ( )Kabeerفـي حتليلها لتق�سيم الأدوار داخل العائلة ،ب�أنَّ الثقافة الأبوية امل�سيطرة� ،أدت �إىل"تنميط
الرج���ال والن�س���اء اجتماعيا مب���ا ينا�سب �أدواره���م املختلفة فـ���ي العائلة .تخ�ص����ص الرجال فـ���ي الأدوار الأدائية
واكت�سب���وا خ�صائ����ص ارتبطت بهم :عقالنية ،ومو�ضوعية ،وتناف�سية ،وعدواني���ة� .أما الن�ساء فقد عهد �إليهن بدور
وج���داين يتعل���ق ببنية البيئة فـي الإطار اخلا�ص حلي���اة العائلة� .إن هذا التق�سي���م �إىل �أدوار متكاملة غري متداخلة
كان �أم���را �ضروري���ا من �أجل الأداء ال�سل�س لكل م���ن العائلة واملجتمع ،فقد �ألغى هذا التق�سي���م التناف�س بني الزوج
والزوجة ،و�ضمن حدوث التطبيع االجتماعي ال�سليم للأطفال ،و�أتاح للعائلة العمل بان�سجام فـي عالقتها مع �سائر
العامل" ( )Kabeer.1995ونتيجة لهذا التحليل الب�سيط التقليدي من قبل ال�سيا�سات االقت�صادية للدولة ،تظهر
الأ�س���رة ب�ش���كل متجان�س ،وبذا تو�ضح كبري ال�سبب الرئي�س فـي عملي���ة ا�ستثناء الن�ساء فـي احليز العام .حيث تبني
�أن العالق���ات االجتماعية داخل الأ�سرة الناجتة عن عملي���ة تق�سيم العمل النمطي بني اجلن�سني تنتقل من اخلا�ص
�إىل العام ،ومنها للم�ؤ�س�سات املجتمعية وال�سوق والدولة .اعتقد �أن هذا التحليل لكبري( )Kabeerمهم فـي عملية
تو�ضيح العالقات املتداخلة بني اخلا�ص والعام وكيفية تر�سيخ الأدوار النمطية عرب امل�ستويات املختلفة.
ويف ه����ذا املجال�،أ�شارت بينا اغاروال فـ����ي كتابها (،)Bargaining and Gender Relation.1997
�إىل وجود عوامل مادية وعوامل �أيديولوجية متعددة ومتداخلة تتحكم بعالقات النوع االجتماعي  ،ولي�س فقط
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تق�سي����م العمل على �أ�سا�س النوع االجتماعي  .وهي فـي ه����ذا املجال ت�ؤكد على �أهمية الأفكار والأعراف والقيم
والع����ادات والتي تتعلق بالنظرة �إىل �أف����راد الأ�سرة وقدراتهم ورغباتهم واحتياجاته����م ،وما يرتبط بالأمر من
توجه����ات و�سلوكيات الرجل واملر�أة .وربطت �أغاروال بني الأفكار والأعراف بالطبقة االجتماعية والعرق ،وهذا
الرب����ط �ساه����م فـي فهم �أمور خمتلفة ح����ول �أ�سباب اختالل عالق����ات النوع االجتماع����ي وانعكا�سه على تعزيز
�أ�ش����كال انعدام امل�ساواة النوعية فـي ظل ال�صراع على امل�ص����ادر والو�صول �إليها .وهي هنا تنتقد الأبحاث التي
تق����ر بنم����وذج الأ�س����رة املوح����دة ( )unitary householdذات رب الأ�سرة االفرتا�ض����ي الإيثاري ،والذي
يفرت�����ض �أنه ميثل م�صالح العائلة وي�سعى لزيادة فعاليتها ،ويتم هنا �إهمال النموذج غري املتعاون فـي كثري من
الأ�س����ر ،تل����ك النماذج التي تخ�ضع القرارات فيها للم�ساومة ،احلوار ،املن����اورة ،الت�صارع للو�صول �إىل م�صادر
الق����وة والنف����وذ والتملك  ،وعادة ما يك�سب طرف على ح�ساب الآخر ،وه����ذا يعتمد على ما �أ�سمته عوامل القوة
وامل�ساوم����ة ( )fall back positionم����ن ملكية وثروة �أو دخل �أو و�ضع اجتماعي �أو قانوين ...الخ .وهي ت�ؤكد
عل����ى نوعي����ة التحكم والت�صرف ولي�س فقط التملك .وت�ؤكد �أن عدم امل�س����اواة النوعية لي�س لها جذور بيولوجية
�إمنا اجتماعية .ويف نف�س ال�سياق تناولت الباحثة كارولني موزر العالقات داخل الزواج ،حيث قالت� :إن الزواج
في����ه عالقات متبادل����ة ولي�س مت�ساوية ،وهنال����ك عدم م�ساواة فـي �صن����ع القرارات وتوزي����ع الدخل وامل�صادر،
ور�ص����دت وج����ود امل�صلحة الذاتية فـي الكثري من الأ�سر ( ،)Moser.23حي����ث �أن رفاهية رب الأ�سرة ال تعني
رفاهي����ة بقي����ة الأفراد .ور�ص����دت �أو�ضاعا فيها الن�ساء �آخ����ر من ي�أكل ،ور�صدت متييزا جت����اه الإناث والأطفال
وح�ص����ول الن�س����اء على مالب�س �أقل ( .)Moser.24كما �أ�شارت �إىل فروق فـي الإنفاق بني الرجل واملر�أة .فهو
ينف����ق على ال�سكن والتعليم وهي تنفق على الأكل واالحتياج����ات الأ�سا�سية اليومية ،وغالبا ما يحط الذكور من
قيم����ة عم����ل وم�ساهمة الن�ساء ،ودخل املر�أة ال يرتجم �إىل نف�س نوعي����ة ال�سلطة التي للرجل .وهي ت�ستخل�ص �أن
الأمر ال يعود �إىل الدخل بل يعود �إىل التقدير� ،إنه اعرتاف �سيا�سي بق�ضايا النوع االجتماعي� ،إنه النزاع لرفع
عملية تقدير الن�ساء ومركزهن وقوتهن ال�شخ�صية .وهي ت�ؤكد على �أهمية الدور الذي تلعبه جماعات الت�ضامن
مع الن�ساء ملوا�صلة العمل من �أجل �إنهاء عدم امل�ساواة.
كما ذكرتُ �سابقا� ،إن عملية م�ساهمة الن�ساء فـي �صنع القرار تعترب من امل�ؤ�شرات املهمة على مدى ح�صول الن�ساء
عل���ى حقوقهن الكاملة من خ�ل�ال االعرتاف مبواطنتهن .وه���ذا الطرح اعتمده هنا فـي �إط���ار املراجعات الأدبية
والتحليلي���ة ملا ل���ه من �أهمية فـي بلورة �صورة متكاملة ع���ن بلورة الهوية الذاتية للن�س���اء الفل�سطينيات .خا�صة �أن
الدرا�سات املحلية التي تناولت ق�ضية العائلة والن�ساء فـي فل�سطني افتقرت لهذا اجلزئية من التحليل والتي تعترب
حمكا فـي ق�ضية العالقات االجتماعية داخل الأ�سرة وخارجها .وما ي�ضاف �إىل الطرح ال�سابق فـي هذه الدرا�سة،
�أن عملية �صنع القرار للن�ساء لي�ست فقط على م�ستوى الأ�سرة ويف ظل الثقافة الأبوية امل�سيطرة بامل�ستوى املحلي،
و�إمنا الهدف هنا ربط العملية على امل�ستويات الأربع التي �س�أتناولها الحقا.
فالعائل���ة تعت�ب�ر في�صال �أ�سا�سيا فـي املجتمع العربي وحياة الفرد ،وق���د بد�أت العائلة العربية كوحدة اجتماعية –
اقت�صادي���ة ثم تعر�ضت للتغيريات مع تو�سع نطاق اخلدمات و�سيطرت الدولة على خمتلف نواحي احلياة ،وهناك
�س�ي�ر جت���اه الفردية واحلرية الفردية وح���ق االختيار  .17العائل���ة العربية تقليديا هي عائلة ميث���ل الأب فيها را�س
الهرم ،وفيها تق�سيم للعمل على �أ�سا�س اجلن�س والعمر وهي تتميز بدونية الن�ساء وال�صغار .الأب يلعب دور املنتج
فـ���ي الإط���ار العام والن�ساء فـي العامل اخلا����ص تقوم باملهمات املنزلية من �إجناب وطه���ي وتن�شئة للأطفال ،وكما
ُح ِّرم العام على الن�ساء حرم اخلا�ص على الرجال "الأب" ال�سيد املطاع املتجرب ،والذي ميار�س �سلطته على �أفراد
عائلت���ه وعل���ى زوجته " املخل���وق الوحيد الذي يذعن لإرادته " (بركات���� .ص .)189.و يقول بركات :حاليا هناك
خطاب���ان ي�صف���ان واقع املر�أة خطاب تقلي���دي ،وخطاب حترري .اخلطاب التحرري احل���ايل يتمثل مبا يلي�( :إن
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امل���ر�أة �ضعيفة لي�س ب�سب���ب تركيبها اجل�سمي وطبيعتها ،ولي�س ب�سبب �إرادة غيبية تخرج عن الإرادة الإن�سانية ،بل
ب�سب���ب جتريدها من حق���وق امللكية وم�س�ؤولية ال�سعي وامل�شاركة فـي الإنت���اج ،و�إن و�ضعها مرتبط بالنظام ال�سائد
ال���ذي يفرز عالقات اال�ستغالل وال�سيطرة فـي خمتلف �أوجهها فـ���ي املجتمع وم�ؤ�س�ساته مبا فيها العائلة واملدر�سة
والدولة والدين والعمل (بركات�.ص ،)189.حيث ي�شري بركات �إىل توحد الهوية لدى الأ�سرة ولدى �أفرادها كافة،
فه���م ي�شرتك���ون معا باجنازاتها و�إخفاقاتها ،فالفرد فـ���ي العائلة ع�ضو ولي�س فردا� .أم���ا الأدوار فهي ادوار بالدم
والقرابة وامل�صاهرة� .أب� ،أم� ،أخ ،عم ،خال .....الخ االعتمادية املتبادلة ،نكران الذات.
ويعت�ب�ر حليم بركات وه�ش���ام �شرابي ،من املنظرين الذي���ن تناولوا بعمق حتليل العائلة العربي���ة فـي ظل الأنظمة
املختلفة من العائلة �إىل الع�شرية وامل�ؤ�س�سة التعليمية و�صوال �إىل ال�سلطة .بحيث حاول كل منهما حتليل قيمة الفرد
العربي فـي ظل هذا التداخالت فـي الأنظمة والتي من خاللها يحدد الفرد هويته الذاتية  .18بحيث ي�صل الكاتبان
�إىل نتيجة �أن الهوية الفردية مهم�شة وتغيب فـي ظل �سيادة الهوية اجلماعية فـي املجتمعات العربية .وتكون العائلة
�إحدى الهويات الأ�سا�سية التي ينتمي لها الأفراد فـي �سبيل احل�صول على احلماية ،ومن جانب �آخر على امل�ستوى
الأو�س���ع من العائلة هي الع�ش�ي�رة .وقد تناول الكاتبان ت�أثري النظام البطريركي عل���ى تهمي�ش الن�ساء فـي املجتمع
العربي ،وعملية تعزيز تق�سيم الأدوار داخل العائلة بناء على النوع االجتماعي ،مما يف�سر كيف ترى الن�ساء ذاتها
كتابع فـي العائلة ،وملاذا تعترب العائلة مهمة كونها �أ�سا�س املجتمع العربي .فالأنظمة ال�سيا�سية احلاكمة تقوم على
�أ�سا�س العائلة مثل امللكية فـي الأردن واململكة ال�سعودية .حتى فـي ظل احلكم اجلمهوري ف�إن عملية انتقال احلكم
تعتمد على الدعم الع�شائري العائلي مثلما حدث فـي �سوريا.

24

الفصـل الثاني
املنهــجية:
هذه درا�سة ا�ستك�شافية ،ت�ستند على ت�سليط ال�ضوء على احتياجات وتوجهات الن�ساء فـي املجتمع الفل�سطيني من
خ�ل�ال جت���ارب الن�ساء �أنف�سهن وذل���ك بالإ�صغاء �إليهن� .أن هذه العملية �ست�ساهم فـ���ي الو�صول �إىل الهدف العام
�أال وه���و م�ساعدة امل�ؤ�س�س���ات املجتمعية عامة ،والن�سوي���ة خا�صة على و�ضع الربامج وال�سيا�س���ات الوطنية للن�ساء
الفل�سطينيات وذلك باال�ستناد على احتياجاتهن الإ�سرتاتيجية والعملية احلقيقية.
مت اعتم���اد املنه���ج الكيفي هنا ،لإعطاء امل�ساح���ة الكافية للن�ساء للتعبري عن ذواته���ن واحتياجاتهن  ،لكي ترتجم
وت�صبح قابلة لال�ستفادة منها فـي بناء اخلطط الإ�سرتاتيجية والربامج فـي امل�ؤ�س�سات املختلفة(الأ�سرة ،الدولة،
املجتمع وال�سوق).
جاءت الدرا�سة فـي ثالث مراحل مت�سل�سلة وهي :مرحلة التخطيط ،مرحلة عقد الدرا�سة ومرحلة الكتابة .متثلت
املرحلة الأوىل وهي التخطيط ببدء النقا�ش العام حول حتديد مو�ضوع الدرا�سة نف�سها ،وذلك من خالل جتارب
املوظف���ات �أنف�سه���ن كونهن ي�شكلن هويات خمتلفة تعرب عن �إحدى �ص���ور املجتمع الفل�سطيني ،من جهة �أخرى من
خ�ل�ال عملهن باملركز فـي املجاالت املختلفة �سواء بالتدريب �أو التوعية �أو تقدمي اخلدمات االجتماعية والقانونية
للن�ساء .ونتيجة للنقا�ش مت حتديد �أهداف الدرا�سة ومن ثم و�ضعت الأ�سئلة البحثية الثالث وهي:
1 .1ما هي االحتياجات واالهتمامات وامل�صالح العملية للن�ساء؟
2 .2من وجهة نظر الن�ساء �أنف�سهن ،كيف يتم تلبية هذه االحتياجات على �أر�ض الواقع؟
3 .3كيف تتوقع الن�ساء ب�أ َّنه من املمكن تلبية هذه االحتياجات واالهتمامات وامل�صالح؟
ويف املرحل���ة الثاني���ة من عقد الدرا�سة ،مت ت�شكيل فريق البحث الذي قام بنقا�ش تفا�صيل منهجية الدرا�سة وو�ضع
الأ�سئلة .فقد تقرر عقد جمموعات نقا�ش  1ومن ثم ا�ستنباط الأ�سئلة من هذه املجموعات للمرحلة الثانية من جمع
البيانات وهي املقابالت الفردية املعمقة .ومن �أجل �إجناح هذه املرحلة مت عقد تدريب للباحثات امليدانيات تطرق
لع���دة جوانب منها املعرفة الن�سوية واملنهج الن�سوي فـي عقد الدرا�سات الن�سوية .كما تطرق التدريب �إىل اجلانب
التقني فـي عملية عقد و�إدارة جمموعات النقا�ش وتدريب على عملية �إجراء املقابالت املعمقة.
ويف املرحل���ة الثالث���ة م���ن الدرا�سة وه���ي الكتابة ،فقد متثل���ت بثالثة م�ستوي���ات :وهي ترميز وت�صني���ف البيانات
وحتليلها .وقبل البدء فـي هذه املرحلة مت عقد لقاءات متعددة لفريق البحث لنقا�ش �آلية الرتميز والت�صنيف.

�أدوات البحث:
جمموعات النقا�ش:
عقدت  14جمموعة نقا�ش فـي كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ( 8جمموعات فـي ال�ضفة الغربية و 6جمموعات
فـي قطاع غزة ).
ب���د�أ العمل فـ���ي ال�ضفة الغربية فـي منت�صف �شه���ر �أيار  ،2006وانتهت جميع املجموعات فـ���ي نهاية ال�شهر ذاته،
�أم���ا فـ���ي قطاع غزة فقد بد�أ العمل فـ���ي منت�صف �شهر حزيران  2006وانتهى العم���ل بنهاية حزيران  .2006وقد
 .1لغر�ض هذه الدرا�سة �س�أ�ستخدم م�صطلح جمموعات نقا�ش بدال من جمموعات ب�ؤرية .وال�سبب فـي ذلك �أن جمموعة ب�ؤرية تدل
على ميكانيكية العالقة وال ت�ضفي البعد الن�سوي للعالقة ما بني الباحثة وامل�شاركات خالفا مل�صطلح جمموعة نقا�ش الذي يظهر هذا
التفاعل بني الطرفني مما ين�سجم مع نقا�شنا فـي املنهجية.
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اتبع���ت جميع املجموعات ذات التوزيع اجلغرايف وطبيعة العينة والعدد ،حيث �أخذ بعني االعتبار توزيع العينة على
الق���رى وامل���دن واملخيمات .وقد كان عدد احلا�ضرات فـي كل جمموعة يرتاوح ما بني � 12إىل  18امر�أة ،ويف بع�ض
املجموعات خا�صة فـي قطاع غزة جتاوز عدد امل�شاركات عن العدد املتفق عليه لي�صل �إىل  25م�شاركة.
كم���ا مت االتف���اق مع الفريق امليداين على �ضرورة وجود �شخ�صني فـ���ي كل جمموعة :مي�سرة وموثقة ل�ضمان جناح
املجموع���ة وتوثيقه���ا مب�صداقية عالية  ،ول���ذا مت اال�ستعانة �أي�ضا فـي كل جل�سة مب�سج���ل لت�سجيل اللقاء والذي مت
ا�ستخدامه مبوافقة املجموعة على ذلك .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الت�سجيل مل يعق من حيوية التفاعل والنقا�ش فـي
املجموعة.
املقابالت الفردية املعمقة:
اعتم���د فري���ق البحث �إج���راء املقابالت املعمقة الفردي���ة ك�أداة مهمة جلم���ع البيانات ،وذل���ك لفعاليتها فـي خلق
امل�ساح���ة الكافية ل���كل من امل�شاركة والباحثة فـي مد ج�س���ور الثقة والتبادل املعرفـي فيم���ا بينهم ،و�إعطاء املجال
للن�ساء للتعبري عن ذاتهن وعالقاتهن مع املحيط بحرية.
مت تطوي���ر �أ�سئل���ة املقابالت الفردية ،م���ن نتائج اللقاءات ملجموعات النقا�ش ،وقد وج���د ثالث مناذج من الأ�سئلة
بن���اء على احلال���ة االجتماعية للن�ساء (من���وذج للن�ساء العزباوات ،من���وذج للن�ساء املتزوج���ات ،ومنوذج للأرامل
واملطلقات).
كان م���ن املتوق���ع عقد  165مقابلة معقمة فـي كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ولكن نتيجة للأ�سباب ال�سيا�سية
م���ن فلت���ان �أمني ومداهمة لالحتالل الإ�سرائيلي فـ���ي قطاع غزة� ،أدى ذلك �إىل ع���دم �إمكانية تدريب الكادر فـي
القط���اع على عقد املقابالت الفردي���ة ،ومت الت�أجيل �إىل �أن تو�صل املركز فيما بعد �إىل �ضرورة �إلغاء املقابالت فـي
قطاع غزة لوجود تفاوت كبري فـي مرحلة عقد املقابالت فـي ال�ضفة والتي متت فـي �شهر كانون ثاين  2006وحتى
�شه���ر ت�شرين �أول � .2007إ�ضافة �إىل عدم امل�صداقي���ة فـي البيانات من القطاع نتيجة للظروف ال�صعبة التي مير
به���ا القط���اع من زيادة اخلالفات بني حركت���ي حما�س وفتح والتي ت�صاعدت �إىل ا�شتب���اكات ع�سكرية �ست�ؤثر على
ر�ؤي���ة الن�س���اء الحتياجاتهن وتوقعاتهن لهذه االحتياجات .عقدت  99مقابلة فردي���ة فـي ال�ضفة الغربية فـي جميع
املناطق املذكورة.

اختيــار عـينة الدرا�ســـة:
مت اعتم���اد العينة الق�صدية �أو الهدفية لهذه الدرا�سة .ويرجع ذلك �إىل كون هذه الدرا�سة نوعية ا�ستك�شافية وبذا
م���ن املهم ح�صر العينة فـي جمموعة حم���ددة تلبي غر�ض الدرا�سة وتغطي جميع اجلوانب التي نود معرفتها .ويف
هذا النوع من العينات يعتمد حجم العينة على الغر�ض من الدرا�سة .وقد بلغ عدد الن�ساء فـي جمموعات النقا�ش
( )207و ع���دد الن�س���اء فـ���ي املقابالت الفردي���ة ( ،)99مع الإ�ش���ارة �إىل �أن ( )90من امل�ش���اركات فـي املقابالت
الفردي���ة املعمق���ة هن من الن�ساء اللواتي قد �شاركن فـي جمموع���ات النقا�ش .حيث مت التوجه لهن فـي جمموعات
النقا�ش بال�س�ؤال حول رغبة كل م�شاركة فـي عقد مقابلة فردية معمقة للمرحلة الثانية من البحث .وبناء على ذلك
مت ت�سجيل �أ�سماء الراغبات فـي نهاية جمموعة النقا�ش والتوجه لهن فـي مرحلة عقد املقابالت الفردية املعمقة.

�سمات العينة:
توزع���ت العينة فـي و�س���ط و�شمال وجنوب ال�ضفة الغربي���ة وقطاع غزة .وقد مت الرتكيز عل���ى �أهمية متثيل العينة
لقط���اع وا�سع �شملت قرية ،مدينة وخميم .وقد مت اختي���ار العينة من قطاعات خمتلفة ،ربة بيت ،موظفة ،عاملة،
عاطلة عن العمل ،طالبة جامعية.
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مت حتدي���د الفئ���ة العمرية فوق  18وهو �س���ن الطفولة املتفق عليه دوليا وحمليا ،كما �أن اح���د الأ�سباب التي قادتنا
�إىل هذه الدرا�سة م�شاركة الن�ساء فـي العملية االنتخابية ،ف�إننا ح�صرنا الفئة العمرية �أكرث من �سن  18عاما وهو
مرتب���ط بالأهلي���ة القانونية الذي ي�ؤهل ال�شخ����ص للت�صويت  .و�شملت العينة ن�ساء من ح���االت اجتماعية خمتلفة
(متزوجة ،عزباء� ،أرملة ،مطلقة).
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الفصـل الثـالث
عر�ض البيانات:
�أو�ضحت الن�ساء تعدد ال�سياقات وامل�ستويات التي يتم فيها حتديد االحتياجات والتوقعات واخليارات والنظرة �إىل
ال���ذات و�إىل الأدوار الت���ي يقمن بها .ويبدو من املقابالت �أن االحتياجات مرتبط���ة ب�شكل وثيق بالأدوار التي تقوم
به���ا الن�ساء ،والهوية ،والنظ���رة �إىل الذات ،والتوقعات واخليارات ،وكل هذه الأم���ور تت�شكل ومتار�س فـي �سياقات
جمتمعي���ة خمتلف���ة تبد�أ م���ن اخلا�ص فـي �سياق ال���ذات ،ثم فـي �سياق الأ�س���رة والعالقات الأ�سري���ة ثم فـي �سياق
اجل�ي�ران واحل���ارة التي ت�سكن فيها وعالقاتها مع �أف���راد هذا املجتمع املحلي املبا�شر ومن ث���م فـي �سياق املجتمع
الأكرب وم�ؤ�س�ساته و�أخريا فـي �سياق ال�سلطة والأحزاب ال�سيا�سية واال�ستعمار الإ�سرائيلي.

احتياجات الن�ساء فـي �سياق احليز اخلا�ص (الأ�سرة النووية واملمتدة)
 .1احتياجات الن�ساء على امل�ستوى الذاتي:
ع�ب�رت الن�ساء امل�شاركات ع���ن ذاتهن �ضمن ثالثة م�ستويات :امل�ستوى الأول ،ارتب���ط بوعيهن للذات على امل�ستوى
ال�شخ�ص���ي .وامل�ست���وى الثاين تناولن فيه مفهوم الذات عرب عالقتهن مع املحيط �سواء الزوج �أو الأوالد �أو �أ�سرهن
(العائل���ة الأم) و�أ�سرة الزوج ،وامل�ستوى الثالث ،ر�ؤيتهن لذاتهن من خالل العالقة مع املحيط العام مثل اجلريان
والأ�صدق���اء والثقافة الأبوية وامل�ؤ�س�س���ات وال�سلطة الفل�سطينية واالحتالل .امل�ستوي���ات الثالثة متداخلة وال ميكن
الف�ص���ل فيما بينها ،فعندم���ا ت�صف الن�ساء ذاتهن ب�أ َّنه���ن يتمتعن ب�شخ�صية قوية ف�إنه���ن يعبرَّ ن عن ذلك �ضمن
موقف اجتماعي معني �ساهم فـي �إبراز هذه ال�صفة .ومن خالل تعبريهن عن ذاتهن ف�إنهن �أو�ضحن احتياجاتهن
وتوقعاته���ن من امل�ستوي���ات املختلفة ،والذي �أكد عن االحتياج الأ�سا�سي لهن ه���و دعم هويتهن الذاتية واالعرتاف
ب�أهمية دورهن الإجنابي من قبل املحيط وتعزيز مكانتهن فـي املجتمع.
تب�ي�ن م���ن البيان���ات �أن الن�ساء حتدثن عن ال���ذات بالرتكيز على �أهمي���ة وجودهن ك�أفراد مرئي�ي�ن باملحيط .ويف
ه���ذا املحور اختلفت ر�ؤية الن�ساء لذاته���ن بناء على احلالة االجتماعية لهن ،فاملتزوج���ات اعتمدن زاوية خمتلفة
لالنط�ل�اق منها عند التعريف عن ذاتهن وتختلف عن الزاوية التي انطلقت منها العزباوات والأرامل واملطلقات.
فق���د عربت الن�ساء املتزوج���ات عن ذاتهن ،من خالل تقييمه���ن ووعيهن الذاتي لأهمي���ة دورهن الإجنابي داخل
الأ�س���رة .عل���ى الرغم من عدم �شعور الن�س���اء بالر�ضا لر�ؤية املجتمع لهن كن�ساء ذات مكان���ة �أقل� ،إال �أنهن يجدن
دوره���ن فـ���ي احلفاظ على العائلة والعالقات الأ�سرية من الأولوي���ات فـي حياتهن ،كما �أن كونها �أم لأوالد وناجحة
بدوره���ا الرتبوي اعتربت �إحدى �سمات القيمة العالية ور�ضاهن الذاتي باالجناز املتميز .وهذا الدور ي�ضفي �سمة
القوة والتعزيز لذاتهن وقدرتهن احلفاظ عليها.
"�أن����ا متنازل����ة كثريا� ،أتنازل عن �أمور كث��ي�رة ،وذلك من �أجل �أوالدي وداري  .يعني ب�ضحي كثري لأجل �أوالدي .فـي
ذات الوقت �أحب �أن �أكون قوية ،حتى �أجاهد لأجل �أوالدي "

"�أن����ا بر�أيي م�����ش مق�صرة ال مع زوجي وال مع عائلتي وبحرتمهم وبفر�ض عليه����م احرتامي لأنه �إذا �أنا بعطيهم فهم
بعطوين".
"�أن����ا �أقيم نف�سي ب�أنيَّ عم����ود البيت �أكرث من زوجي ،و�أحكليلك �أنا �صنعت بيتي �أنا �صنعت جوزي� ،أنا �صنعت والدي،
كلم����ة �أنا حتى غ��ي�ر حمببة ،ولكن �أقول لك� ،أنا بذلت جهد رهيب جد ًا فـي �إين ا�ستطعت �أن ادخل �أوالدي اجلامعات
واملدار�س".
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من جهة �أخرى �أو�ضحت الن�ساء املتزوجات� ،أن كونهن متزوجات ف�إن ذلك يعني م�س�ؤولية ،الن�ضج و الوعي:
"كوين متزوجة يعني �أنا م�س�ؤولة� ،صرت �أم وعندي �أوالد� ،أ�سرتي هي الأمان"

"�أحل���ى حي���اة ه���ي احلياة الزوجية  ...علمتني �أ�شي���اء كثرية ،علمتني �أربي �أوالدي ،علمتن���ي �أثق بنف�سي ،علمتني
�أخدم جمتمعي".
�أحيان���ا ،وعل���ى الرغم من تعريف ذاتهن كونهن متزوج���ات� ،إال �أن امل�سئولية الكبرية امللق���اة على عاتقهن كونهن
متزوجات ي�ؤدي �إىل �إنكار الذات كما �أو�ضحن:
"متزوج����ة تعن����ي �أنني مرتبطة وم�سئولية كبرية على را�سي� ،أحيانا العن ال�ساعة التي �أ�صبحت فيها �أم ...كنت زمان
�أ�ستطيع �أن �أخرج فـي م�شوار ،الآن ال �أ�ستطيع ،و�أحيانا بتمنى �أنام وما �أقوم وال �أريد �أن اعرف ماذا يح�صل "

"ال يوجد �شيء لنا ،كل �شيء لأوالدنا ،ولبيوتنا".... ،
�أم���ا املتزوج���ات اللواتي فقدن �أزواجهن نتيجة لوفاة الزوج �أو الطالق فق���د عبرَّ ن عن اال�ستياء من املحيط نتيجة
حلالة اجتماعية ال ذنب لهن فيها ،ولذا عند احلديث عن ذاتهن فقد ركزن على القيمة ال�سلبية التي تعززها ثقافة
املجتمع كونهن دون م�سئول عنهن .ولذا ،عربت الن�ساء الأرامل واملطلقات ب�شكل وا�ضح عن �إجحاف املجتمع لهن،
لأن الن�س���اء دون وجود زوج ت�صبح غري مرئية .ت�صبح مقاومتهن وحتديهن متفاوتة مع غريهن� ،إال �أنهن ينا�ضلن
فـي �سبيل الدفاع عن ذواتهن �ضمن �أ�سرة الزوج واملحيط .
"كلم����ة مطلق����ة كث��ي�ر نكدة ...يا ريت لو �إنني الآن بن����ت ومل �أتزوج� ...أنا �أ�شعر بالغرية م����ن كل البنات� .أح�سدهم
مرات كثرية ،لأنني غري حم�سوبة ال مع البنات وال مع املتزوجات"

" كلمة مطلقة تعني �إنك متهمة ..مهما عملت � ..أبقى متهمة .كما �أن نظرات النا�س لك تكون خمتلفة ،لي�ست
مثلم����ا كان����ت و�أنت متزوج����ة� .أما قيمتك فـي نظر املجتمع تق����ل ملا تكوين مطلقة� ،أي كون����ك متزوجة حتى لو زوجك
بعنفك وقا�سي ،لكن يكون لك قيمة وكيان "
"ط����ول عم����ري اك����ره كلمة �أرملة ،ومل �أت�ص����ور �أن احملها يوما .لأن الأرملة تعني يل �أنه����ا امر�أة م�سكينة و�ضعيفة ال
يوجد لها زوج يحميها �أو �أي احد يدافع عنها ...مك�سورة "
" احلم����د هلل �إنه����ا �شخ�صيت����ي قوية بع����د وفاة زوجي ،لأنه لو �شخ�صيتي �ضعيفة ،كان م����ن املمكن �أن انقر�ضت فـي
هذا املجتمع ...كان انقر�ضت "....
" �أنا ا�صرب من ال�صرب ،انظلمت كثريا و�أكره الظلم� ،أنا الآن �شخ�صية قوية كثري...لكن زمان مل يكن يل �شخ�صية"
"ظلم����وين �أه����ل زوجي �سنتني ،و�أن����ا متردت ...احلمد اهلل �أين �أخذت هاخلطوة� ،أنا تخطيت جبال ...كان ب�إمكاين
ا�ست�سلم و�أقول خذوا والدكم ،لكن احلمد هلل �أعطاين ال�صرب"
"توفى زوجي فـي عام  1993تفاج�أت من حديث النا�س عني� ،أ�صبحت �أهاب كل �شيء �أعمله �أهاب� ،أهاب ،من خوف
ما يظلموين� ،أو يحكواعلي"
كم���ا عربت الن�ساء الأرام���ل �أن قيامهن بدور الأب والأم فـي حالة غياب الأب يزي���د من قيمتها بني �أفراد �أ�سرتها
واملحيط من اجلريان والأ�صدقاء واحلي نتيجة لقدرتها على احلفاظ على ا�ستمرارية �أ�سرتها.
" �أن����ا مت�أك����دة �أن ال����دور الذي �أقوم في����ه ،واهلل �صعب� ،إذا مل �أكن �أ�ستطيع حتمل امل�سئولي����ة ،تكون النتيجة م�شكلة
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كبرية .لي�س من ال�سهل على �أي امر�أة �أن تقوم فيه� .أنا �أعطيت حايل التقدير �إنه �أنا بقوم بدور رائع"
من جانب �آخر ف�إن جتربتها ك�أرملة �أو مطلقة يعزز من متكني ذاتها ،وتقويتها من خالل التعامل لي�س فقط على ال�صعيد
اخلا�ص ،و�إمنا العام �أي�ضا ،وهو ما يقوم به الرجل كما هو متعارف جمتمعيا و�أ�شارت �إليه الن�ساء فـي املقابالت:
"ومن التغريات الإيجابية التي ح�صلت يل� ،إنني ا�ستطعت �أن �أتخل�ص من ق�ضية اخلجل التي كانت موجودة عندي
� .سيطرت����ي على البيت و�سيطرتي على الأمور الداخلية واخلارجية للبي����ت ،جميعها �أمور �إيجابية عندي ،و�أنا قادرة
�أقود م�سرية الأوالد ،و�أقود بكل ما يتعلق ب�أمور البيت خارجي �أو داخلي ".
فيم���ا يتعل���ق بالن�س���اء والفتيات غري املتزوج���ات فقد عبرَّ ن عن الطم���وح ب�إكمال التعليم والوظيف���ة ،وقد ر�أين �أن
التعلي���م ي����ؤدي �إىل رفع مكانة املر�أة فـي املجتمع واحرتام املحيط لها .ومن جانب ،فقد ربطت الن�ساء بني �إكمالها
للتعلي���م وانعكا�س���ه على �أ�سرتها م���ن حيث توفري امل�ساعدة لأ�سرته���ا ،وهذا يعزز من ر�ؤية الن�س���اء لأنف�سهن لي�س
ك�أفراد فـي املجتمع و�إمنا �ضمن ثقافة اجلماعة.
"�أنا فتاه موجودة فـي البيت دائما ،عندي م�شاريع �أحاول �أن �أجنزها فـي الأيام القادمة .فـي الأول كنت بنت غري
مبالي����ة� ،ألع����ب مع �أهل ال����دار وال�صغار ،مل �أفكر يوما �إنني ممكن �أ�صبح مهمة فـ����ي املجتمع .مل �أكن مهتمة للتعليم.
لكن الآن وجدت �أن التعليم �سوف يو�صلني لهدفـي ،وهو �أن �أكون مهمة فـي املجتمع "
كما عبرَّ ن عن �شعورهن بالراحة من خالل تقدمي امل�ساعدة للغري ،وذلك جزءا من الرتبية التي تن�ش�أ عليها الفتاة
فـي الثقافة املجتمعية ال�سائدة ،وهي رعاية املحيط واالهتمام بهم.
" �أحب عمل اخلري و�أحب �أن �أ�ساعد النا�س .ال �أ�ستطيع �أن �أجد �شخ�صا يحتاج مل�ساعدة وال �أ�ساعده ،و�أنا مت�أكدة
�إنني �أ�ستطيع تقدمي امل�ساعدة ".
تب�ي�ن م���ن البيانات من جهة �أخرى ،الت�شابه بني الن�ساء بغ�ض النظر عن حالتها االجتماعية فـي و�صفها ل�صفاتها
ال�شخ�صي���ة ،حيث اجته الو�صف �إىل القوة ،ال�صرب ،التحمل ،مكافحة ،مت�ساحمة ،حمبة ،معطاءة ،منا�ضلة .هذه
م�صطلح���ات تكررت عند الأغلب فـي جميع املقابالت واملجموعات .وعن���د الإطالع على احلياة العامة لكل امر�أة
فـ���ي املقاب�ل�ات الفردية ،ف�إن هذه امل�صطلحات ي�صب���ح لها معان قوية وعميقة ،عند و�ضعه���ا بالإطار العام الذي
يعاي�شن���ه ،ففي �أغلب املقابالت ،حتدثت الن�ساء عن املعان���اة التي ميررن بها على ال�صعيد الأ�سري واالقت�صادي،
وبالرغ���م من ذلك ف�إن القدرة عل���ى التكيف والتعامل مع الو�ضع �ساهم فـي رف���ع قيمتها على ال�صعيد ال�شخ�صي
و�ضمن �أ�سرتها و�أ�سرة زوجها.
ت�شابه���ت الن�ساء فـ���ي تعريفهن لذاتهن من خالل تركيزه���ن على قدرتهن على التح���دي واملقاومة �ضمن الثقافة
الأبوي���ة امل�سيطرة فـ���ي العالقات الأ�سرية ،وع�َّبب رَّ ن بو�ضوح عن وعيه���ن للمجتمع الأبوي املت�سل���ط .وقد �أو�ضحت
العدي���د منه���ن ب�أنَّ تعاملهن مع �أ�سرتهن واملحيط وجتاربهن اخلا�صة باحلياة وما عانينه فـي جمتمع ذكوري ،كان
له الأثر فـي تقوية الذات.
" جمتمعنا جمتمع ذكوري  ...يحبون (الذكور فـي �أ�سرة) �أن يفر�ضوا ر�أيهم علينا� ،أنا هذا ال�شيء �أرف�ضه طبعا
�..أرف�ضه متاما"

"�أن����ا �أ�شع����ر �أين قوية ،العائلة والنا�س يري����دون �أن نقدم ختم الطاعة ال �أكرث وال �أق����ل� ،أي �إذا قالوا لك دبي(�أرمي)
حالك فـي البئر الزم دبي حالك".
"�أن����ا بن����ت قوية وغري م�ستعدة �أ�سكت على �شيء خط�أ ،مهم����ا كان� ...أنا م�ستعدة �أن �أت�صدى لأبي و�أمي ،و�أقول �أنتم
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خط�أ� .أنا �أحب �أ�ضحك و�أن �أعي�ش حياتي و�أتنقل بحرية".
"�أنا بنت حتب التحدي كثري �أي حتدي الدنيا"
وتنتقل الن�ساء ما بني احليز اخلا�ص �إىل احليز العام املحلي فـي التعبري عن الذات ،بحيث ت�شابهت جميع الن�ساء
امل�ش���اركات ع���ن �شعوره���ن بالقيمة العالية من خ�ل�ال م�ساعدة الآخرين �س���واء مع �أفراد �أ�سره���ن �أو املحيط من
اجلريان والأ�صدقاء ،وهذه ال�صفة وجدت عند جميع الن�ساء اللواتي �شاركن فـي املجموعات واملقابالت الفردية.
"�أنا اعترب نف�سي العامود الفقري لكل �أ�سرتي�...أنا اعتني ب�أخوتي وزوجاتهم و�أوالدهم و�أحفادهم� ...أ�شعر �أين
عمتهم و�أ�شعر �أنهم �أحفادي و�أوالدي".

"�أعترب نف�سي جماهدة ،لأين �أقوم بدور كبري ،بتحمل الأوالد وم�شاكلهم والعمل فـي البيت وقهر الظروف ...هذه
الأعمال تعترب جماهدة".
"�أنا مثل �شجرة الزيتون وال�شمعة امل�ضوية" م�شرية فـي هذا الو�صف �إىل دورها فـي م�ساعدة املحيط ومعطاءة ،ولذا
ف�إنها مثل �شجرة الزيتون ،و�شمعة م�ضيئة لأنها كما ت�شرح ت�ضيء الطريق للجميع مب�ساعدتها ودعمها للآخرين"
الحظنا تركيز الن�ساء املتزوجات على �أهمية تعوي�ض ما فقدنه فـي حياتهن كا�ستكمال التعليم من خالل �أوالدهن.
وهن���ا ربطت امل�ش���اركات حمور التعليم وت�أثريه على ر�ؤيتهن لذاتهن� ،إن انخفا����ض امل�ستوى التعليمي لديها ،وعدم
قدرته���ا على م�ساعدة الأوالد فـ���ي الدرا�سة� ،ساهم فـي تعزيز قيمة التعليم لديه���ا ،وبالتايل �ضرورة تعوي�ض هذا
االحتياج كما عبرَّ ن عنه بالأوالد .ومن هنا ف�إنها ترى �أن جناح الأوالد ي�ضفي قيمة عالية لذاتها.
"�أن����ا �أري����د �أن ت�ستكم����ل بناتي تعليمهن� ،أن يعو�ض����ن النق�ص الذي ح�صل عندي �أنا بالن�سب����ة لتعليمي� ،أنا كنت فـي
علي ،مل �أ�ستطع �أن ان�سق بني
الثاين ثانوي ملا تركت املدر�سة� ،أهلي كانوا فالحني و�أنا كنت الكبرية وعمل البيت كله ّ
التوجيهي وبني م�سئولية البيت ،فاخرتت طريق البيت ،وبالن�سبة يل ،ف�إين �أ�شعر بالندم لأنني مل �أكمل تعليمي ،و�إن
�شاء اهلل �سوف �أكمل تعليم بناتي و�أو�صلهن للمرحلة التي مل �أ�صل لها".
البع����ض من الن�ساء عبرَّ ن عن ذاته���ن من خالل الوجود ب�شكل مبا�شر باحليز العام ،وذلك من خالل مهنتهن� ،أو
كونهن م�سئوالت فـي جمعية باملنطقة ال�سكنية ،وما لذلك من �أثر على ا�ستقالليتهن و�شعورهن بالقوة.
"�أن����ا �أفتخ����ر �أنن����ي من جلنة املر�أة فـي املخيم� ،أنا م�سئولة جلنة امل����ر�أة ،وم�سئولة اجتماعية ومالية فـي جلنة املر�أة،
�أفتخر �أي�ضا �أنني �أ�ساعد العائالت الفقرية من قبل دعم امل�ؤ�س�سات �إليهم".

"�أن����ا �أول ام����ر�أة مت تعيينه����ا فـ����ي املجل�س القروي ،الو�ض����ع كان �صعب بوجود امر�أة فـي املجل�����س� ،أي �أن �أكون بني 7
رجال ،لكن النا�س تقبلوا الو�ضع و�أنا �شخ�صيتي فر�ضت حايل وفتحت الباب لن�ساء �أخريات".
و�أ�ش���ارت امل�شاركات �أي�ضا �إىل �أثر العمل امل�أجور عل���ى �شخ�صيتهن ،وهي �صفة م�شرتكة عند جميع الن�ساء ،والتي
م���ن خالله���ا تبني عن�صر احلماية املادية الت���ي تتوفر من خالل امتالك امل�صادر املالي���ة نتيجة اللتحاقها بالعمل
امل�أجور ،مما ي�ضفي ل�شخ�صها ال�شعور بالقوة والقيمة.
"نحن م�ستقالت ماديا لأننا نن�سج ونح�صل على النقود"
وت�شري �إحدى امل�شاركات العزباوات حول امتالكها �أو ر�أيها المتالك امل�صادر املادية:
"احلاج����ات الأ�سا�سي����ة اخلا�ص����ة بي والتي �أح�صل عليها من عملي من وظيفتي هي �سلطتي .ال �أبوي وال �أخوي  ..و�أنا
ل�ست بحاجة �إىل زوج وال �أحد يعيلني غري وظيفتي"
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"الق����وة االقت�صادي����ة والقوة االجتماعية واملركز االجتماعي ،هي م�صدر قوت����ي فـي املجتمع .فما دام �أنا حتى الآن
طالبة فـي املدر�سة ،يعني �أن قوتي احلقيقية مل تبنى بعد .وقيمتي ما زلت �أبنيها و�أعمل على تثبيتها".
ويت�سع مفهوم الذات للن�ساء من خالل ر�ؤيته بالإطار العام الأو�سع واملتمثل بهويتها الوطنية "�أنا امر�أة فل�سطينية"،
و�أك���دت البع����ض على الهوية الوطنية مع الوعي برف�ض التق�سيم���ات اجلزئية فـي املجتمع �سواء من قرية �أو مدينة
�أو خميم:
"�أنا امر�أة فل�سطينية مقد�سية مع العلم �أنني �أكره ا�سم مقد�سية ف�أنا �أ�ضع �أ�سم فل�سطينية بغ�ض النظر عن املكان
�أو املنطقة خليلية ،نابل�سية ،فالحة �أو مدنية ".
وتتو�سع الن�ساء فـي حتليلها لهويتها كامر�أة فل�سطينية فـي كيفية تدبر ،والت�أقلم مع الو�ضع ال�سيا�سي فتعرب عن ذلك:
"�أنا امر�أة فل�سطينية ،واملر�أة الفل�سطينية جبارة ،ونحن �شعب جبار بكل معنى الكلمة ،ونحن نتحمل امل�س�ؤولية،
احلمد هلل �أي �شيء نزرعه ،وبطلع بالأر�ض نعمل على توفريه لأوالدنا ،نحن �أقوى من الظروف"
وعربت امل�شاركات فـي قطاع غزة خا�صة عن رغبتهن بال�شعور بالأمان والوحدة الوطنية:
"�أح����ب �أن عل����ى �أح�ص����ل على الأم����ن والآمان ال����ذي مل نح�صل عليه فـي الغرب����ة ...ونف�سي �أغري فت����ح وحما�س كلنا
فل�سطينيني"
كما عربت الن�ساء من خالل جتاربهن عن �أهمية القيمة الذاتية مع وجود دولة و�سيادة و�آمان:
"�أحل����م �أن نح�ص����ل عل����ى دولة فل�سطينية ،ونتمتع فيه����ا مثل باقي الأمم ،ونطلع بحريتن����ا ونفخر بدولتنا ،والكل
يحرتمنا".
�إح���دى امل�ش���اركات قد ربط���ت مفهوم الذات من خالل احللق���ات املتداخلة ما بني العام واخلا����ص باملجتمع ،فقد
حتدثت عن جتربتها �ضمن �أ�سرتها ،ومن ثم وجودها فـي مدينة حتت االحتالل وت�أثري العوملة كامر�أة:
"خ�س����رت نف�سي ،الكل الح����ق العوملة نحن لو الحقنا العوملة نتغري ،لن نحافظ عل����ى هويتنا ،هناك �سلوكيات لي�ست من
عاداتنا� .أنا مثال �إذا غريي حمل البلفون ا�شرتيت بلفون ،و�إذا غريي راكب �سيارة تعلمت ال�سواقة وا�شرتيت �سيارة !!".
والبع����ض وه���ن �أقلية �أ�ش���رن �إىل رغبتهن بتغيري هويته���ن ال�شخ�صية انطالقا من حلمهن �أن يك���ن قياديات ،وقد
ت�شبه���ن ب�شخ�صي���ات ن�سائية قيادية فـي املجتمع متثل بالن�سبة لهن النموذج الذي يحتذى به .انطالقا من �أن هذه
ال�شخ�صيات متتلك �صفات :مكافحة ومنا�ضلة وقيادية وقوية.
"�أحب �أن �أكون مثل منتهى الرحمي املذيعة فـي التلفزيون ،هي �صحفية مكافحة ،وهي بارزة �إعالميا"

"�أحب �أن �أكون �إن�سانة م�سئولة عن �شيء ،بطمح �أكون مثل حنان ع�شراوي فـي من�صبها .اقدر �أ�ساعد النا�س و�أعطي
النا�س� ،إن�سانة متعلمة متفوقة ناجحة� .أحب �أن �أكون متعلمة و�أكون ناجحة "
"مثل املذيعة الأمريكية �أوبرا وينغري .ملا بحكي ا�سمها ج�سمي بهتز� ،أ�شعر فـي نف�سي �أنني �أريد �أن �أكون مثلها .هي
عملت اخلري لأنها عانت فـي حياتها كثري ،و�صلت من حتت من احل�ضي�ض ،يعني كافحت كثري فـي حياتها والنا�س مل
يكونوا يحرتموها ،وعندما �صار معها ثروة كبرية� ،صاروا يحرتموها ويحرتموا عملها".
ب�ش���كل عام اعت�ب�رت الن�ساء �أن التجرب���ة ال�صعبة والق�سوة والتميي���ز ال�سلبي من قبل املجتم���ع �ساعد على تعزيز
�شعوره���ن بالقوة والتح���دي .كما �أ�شارت الن�ساء �أن �صف���ات مثل احلب واحلنان والت�سامح ه���ي �سمات �إن�سانية ال
توحي بناء على تعريفهن بال�ضعف و�إمنا ال�شعور بالقوة .فقد عرفت الن�ساء الت�سامح ب�أ َّنه:
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"ال ي�ؤث����ر عل����ى احل����زم بالعك�����س كل ما يك����ون الإن�سان مت�سامح و�ش����رط �أن الذي �أمامه يفهم����ه ،يفهمه ب�شكل جيد.
وبالعك�س هذا يدل على قوة ال�شخ�صية ولي�س �ضعف بال�شخ�صية".
�إن ال�سم���ات الت���ي ترتبط جمتمعي���ا بالن�ساء مثل العط���ف واحلنان واحلب ،والت���ي يع ّرفها املجتم���ع ب�أ َّنها �صفات
ال�ضعف جتدها الن�ساء �صفات القوة والتحدي.
فالتوجه للن�ساء فـي ر�ؤيتهن للذات هو �أهمية وجودهن وا�ستقالليتهن ك�أفراد ،وهذه اعتربت احتياج لهن� ،إال �أنهن
يحاولن �إيجاد و�سيلة للجمع ما بني الذات الفرد واال�ستقاللية �ضمن العالقات العائلية.
 .2احتياجات الن�ساء �ضمن عالقتها مع عائلتها الأم
العائل���ة كما تبني م���ن قبل امل�شاركات ،تعني الآم���ان واال�ستقرار للن�ساء واحلماية ،وت���زداد �أهمية العائلة فـي ظل
�شع���ور الفرد فـي اخلطر واحلاجة �إىل جماعة لال�ستناد �إليه���ا لتوفري احلماية املطلوبة وهذا ما جتده الن�ساء فـي
عائالته���ن �ضمن االحتالل والنزاع امل�سلح والفلتان الأمن���ي .فالن�ساء فـي ظل عدم �سيادة القانون وغياب اجل�سم
الر�سم���ي لتنفيذ القان���ون واحلديث هنا عن ال�سلطة الفل�سطيني���ة ،ف�إن الن�ساء ت�صبح فـ���ي حاجة ما�سة للحماية
فـ���ي ظل الثقاف���ة الأبوية التي تبني �ضع���ف الن�ساء فـي حماية �أنف�سه���ن ،وتعزز ال�سلطة هذا التوج���ه بالت�شريعات
وال�سيا�سات الوطنية غري املن�صفة حلقوق الن�ساء.
"�إذا عائلتك كانت قوية �أنت �أي�ضا تكونني قوية ،و�إذا عائلتك كانت �ضعيفة �أنت تكونني �ضعيفة".
وج���د ت�شابه بني الن�س���اء ب�شكل عام حول �أهمية وج���ود عائالتهن بحياتهن كونهن ي�شكلن الدع���م وال�سند املتوقع
منه���م جمتمعي���ا .وي�ستند هذا التوقع من الن�ساء ب����أنَّ �أ�سرهن وخا�صة �أخوتهن الذكور ه���م ال�سند واحلامي لهن
وقت ال�شدة.
عند �س�ؤال الن�ساء عن مفهوم العائلة لهن ،فقد �أكد اجلميع �أنها متثل لهن الأ�سا�س وم�صدر الأمان والبقاء واحلب
وه���ي م�ص���در للرقابة بذات الوقت وال�ضغط .كما عبرَّ ن �أن العائلة هي م�ص���در الثقة والعزوة .و�إحدى امل�شاركات
�أو�ضح���ت دور العائل���ة فـي دع���م �أفرادها فـي املحن وفرتة االنتخاب���ات ،وذلك العتماد املجتم���ع الفل�سطيني على
الدعم الع�شائري فـي عملية الرت�شيح ملن�صب �سيا�سي.
"يوم االنتخابات ملجل�س القرية� ،إخوتي دعموين و �أ�صروا �أن �أكون موجودة ،وطلبت منهم �أن ير�شحوا واحدا منهم
 ،ولكنهم قالوا ال� ،أنت يجب �أن ترت�شحي� ،أنت تعبت معنا ودائما تعطي ،ونحن ندعمك ومعك".
لق���د ربط���ت الن�س���اء مفهوم العائلة بالقيم���ة الذاتية بقولهن "الإن�س���ان بدون عائلة ال يعني �شيئ���ا" ،فالعائلة هي
�ضمان للم�ستقبل.
"العائلة بالن�سبة يل �شيء كبري� ،أول �شيء الواحد يفكر فيه عائلته ،كيف يكون مت�ساعد معهم ،املحبة بينهم ،كيف
التعاون ،بينهم �شيء كثري حلو العائلة ،حلو كثري"..
مب���ا يتعلق بالعالق���ات داخل العائلة ،فقد عربت الن�س���اء عن حاجتهن �إىل من ي�سمعه���ن ويفهمهن ويقدر دورهن
باملجتم���ع وداخل الأ�سرة .كم���ا �أو�ضحن احلاجة للحب واحلنان واالحرتام املتب���ادل فـي العالقة مع املحيط �سواء
الأوالد �أو �أه���ل ال���زوج �أو �أهله���ا .كما عربت الن�ساء ع���ن حاجتهن �إىل احرتام ر�أيهن والأخذ ب���ه من قبل �أ�سرهن
و�أ�س���رة ال���زوج .ويف هذا ال�سياق �أ�ش���ارت الن�ساء الأرامل واملطلقات �إىل املعاناة الت���ي ميرن بها مع املحيط ب�سبب
فق���دان ال���زوج ،وانعكا�س ذلك على ر�ؤية املحيط لهن كن�ساء �ضعيفات وعر�ضة لال�ستغالل من قبل املجتمع ،وهذا
يعزز من القيود املفرو�ضة على حركتهن من قبل �أ�سرهن ،و�أ�سرة الزوج فـي حال �أنها �أرملة .كما كن �أكرث ت�شديدا
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وتركي���زا فـ���ي احلديث عن ال�سمعة اجليدة ،وذلك من خ�ل�ال التزامهن بالأمناط الثقافي���ة واالجتماعية املتوقعة
جمتمعي���ا منه���ن واملقبولة من قبل الثقافة ال�سائدة ،كونهن مطلقات و�أرامل واعتبارها من �أولويات ال�صفات التي
ي�صفن �أنف�سهن بها.
وركزت الن�ساء العزباوات على حاجتهن لق�ضاء الوقت مع الأهل لتبادل احلديث والآراء وامل�شاعر ،وحاجتهن �إىل
دعم الوالدين والأخوة لهن فـي ا�ستكمال الدرا�سة ،كما عبرَّ ن عن حاجتهن �إىل حرية احلركة والعمل.
"حياتنا فـي بيتنا هي �أكرث �شيء �أحبه� ،أكرث من درا�ستي�..أكرث من حبي� ..أكرث من حياتي �أكرث من عي�شتي �..أكرث
م����ن �صحت����ي ،بحب تكون حياتنا فـ����ي البيت بيننا �أنا� ،أخوت����ي� ،إمي و�أبوي للأح�سن بكثري مما ه����ي عليه ،طبعا هي
حت�سنت كثري ،ولكن بحب تكون �أح�سن"
وق���د تبينَّ من البيانات اخلا�ص���ة بالعزباوات �أنه على الرغم من �إبدائهن �أهمية وج���ود الأ�سرة بحياتهن ،و�أهمية
الدع���م ال���ذي توفره الأ�سرة لهن �أال �أنهن �أق���ل تفاعال مع �أفراد الأ�سرة ب�سبب عدم تفه���م �أفراد �أ�سرتها حلياتها
واحتياجاتها .ولهذا اعتربوا فـي �أغلب الأحيان معيقا لتحقيق �أحالمهن مثل ا�ستكمال التعليم وحرية احلركة:
"عالقتنا �أنا و�أمي م�ش كثري قوية ،ما بتعامل معها كثري وما بتعاون معها� .أنا ما ب�ساعدها لأنه من الأ�سا�س ما فـي
عالق����ة بيننا� ،أنا غري م�ستع����دة �أ�ساعدها ال �أنكر� ،أما والدي ،ب�شوفو (�أراه) فـ����ي اليوم ن�صف �ساعة فقط ،عالقتي
لي�ست قوية معه".
العالقة ب�شكل عام مع الأهل عربت عنها امل�شاركات باجليدة والتعاون واحلب� ،إال �أن التعمق بجملهن وتعبرياتهن
تب�ي�ن احتي���اج وا�ضح من قبل الأغلب ب�أهمية الدعم املعنوي من قبل الأه���ل جتاههن ،وتزداد هذه احلاجة �إ�ضافة
�إىل الدعم املادي عند املطلقات ،والأرامل ب�سبب الو�ضع النف�سي وال�ضغط الذي يعانني منه من قبل املحيط.
"الدع����م احلم����د هلل من ناحية دعم مادي قليل� ،أما الدعم املعن����وي ،الواحد ي�شعر �أن �أهله واقفني جنبه وي�ساندوه،
خا�صة زيارة وكلمة حلوه فـي املنا�سبات ،بتنب�سط الواحدة ب�أهلها".
م���ن جان���ب �آخر عربت العديد من املتزوجات عن ال�شعور باال�ستياء ،والل���وم من الأهل نتيجة لتزويجهن فـي عمر
مبكر وحرمانهن من التعليم:
"�أن����ا زم����ان كانت �شخ�صيتي �ضعيفة لو �أقدر �أن ارف�ض ،قعدوين (�أخرجوين من املدر�سة) ،قعدوين وجوزوين بنت
�16سن����ة  .مل �أك����ن واعية للزواج �أ�صال ،والواحدة ال ت�ستطيع �أن تخت����ار زوجها� ،أنا دائما �أقاتل �أمي و�أبوي� ،أقول لهم
ما ب�ساحمكم�ش (لن �أ�ساحمكم) ال دنيا وال �آخرة .وهم بقولوا �أنت ما بقيت (كنت) م�صدقة (ترغبني بالزواج)"
�إن الدعم الذي توفره الأ�سرة يبني �أهمية دورهم فـي حياة الن�ساء فـي ظل فقدان امل�صادر املختلفة التي ت�ساعدها
عل���ى اال�ستقاللي���ة ،ل���ذا ت�صبح الأ�سرة ه���ي عن�صر احلماية لهن عل���ى ال�صعيد العام على الرغ���م من �أنها تكون
عن�ص���ر ردع فـي احلي���ز اخلا�ص .وقد ظهر من خالل جتارب الن�ساء وجود تف���اوت ق�ضية الدعم واحلماية الذي
يوفره كل فرد من �أفراد الأ�سرة جتاههن ومن جهة �أخرى وجود اختالف بني ما تتوقعه الن�ساء من �أفراد �أ�سرتها
بناء على مكانته بالأ�سرة.
فقد عربت امل�ش���اركات �أن الوالدين ي�شكالن م�صدرا للدعم املعنوي ،واحلنان خا�صة لدى امل�شاركات العزباوات.
واعتربن الأب خا�صة هو ال�سند لهن خا�صة بعد الزواج �أو فـي حالة فقدان الزوج.
"�أبوي يقول يل دائما �إنه م�ستعد �أن يوفر يل كل ما ينق�صني ،و�أي �شيء �أحتاجه �أطلبه منه .غري الأب  ...يختلف
عن الأم".
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"وال����دي يدعمن����ي كث��ي�را ،هو فقط �س����ر جناحي ،على الرغم من �إنني م����ا �أخذت كل �شيء منه ،ولك����ن �أنا �أعتربه
�سندي ..و�سر جناحي".
عل���ى ال�صعي���د الآخر فقد ع�ب�رت بع�ضهن عن حماية الأب له���ن نتيجة لعنايتهن به ،وهذه ب���رزت عند العزباوات
ب�شكل خا�ص:
"كان فـ����ي م�ش����اكل ب��ي�ن والدي و�إخوت����ي  ،والدي �سجل يل الدار وجزء من الأر�ض عل����ى �أ�سا�س �إين �أعي�ش فيها فـي
حال ماتوا �أهلي ما احتاج �إىل �أحد� .إخوتي عار�ضوا والدي و غ�ضبوا منه ،ولكن والدي مل ي�صغ لهم ،وقال لهم هذه
البنت الوحيدة عندي وهي التي تهتم فـي وترعاين ،و�أنا �أريد �أن �أعطيها �شيء تعي�ش فيه ".
وعربت بع�ض الن�ساء �أن وفاة الأب كانت ذات �أثر �سلبي فـي حياتهن� ،سواء لغياب احلماية والدعم املادي �أو نتيجة
لتحكم الأعمام �أو الإخوة فـي تربيتهن والتحكم بحياتهن ،خا�صة العزباوات.
"�أنا فتاة كثري مظلومة فـي احلياة بقدر(�أ�ستطيع) �أعرب� ...أهلي متو�سطني الدخل ،و والدي متوفى من و�أنا �صغرية
ما وعيت عليه (ال �أعرفه) ،ربوين �إخوتي الثالث وكل واحد لعب دور فـي هذا ،....كان دورهم �سلبي فـي حياتي".
"لو كان والدي موجود كان و�ضعي �أف�ضل و�أقوى ،لأنه كان �سي� ِّؤمني �أكرث من هذا الو�ضع الذي �أنا فيه .والأب دائم ًا
ه����و الأ�سا�����س فـي البيت الذي يدعم ابنته .ب� ِّأمني من �سكن ..ومن الو�ض����ع االقت�صادي  ..ومن التعليم ..وب�أمني من
كل احلاجات ..لو كان موجود" ...
وعربت بع�ض الن�ساء �أي�ضا عن عدم الر�ضا عن عالقتهن مع الأب و�أحيانا كره الأب نتيجة لوجود عنف �أو حرمان
من حقوقهن:
"قل����ت لوال����دي� ،أري����د �أن �أتعلم ،ق����ال يل :الواحدة ما لها �إال بيتها وجوزها ،واملر�أة مهم����ا تعلمت �أخرتها على املطبخ
بدها مت�سح وتكن�س ،بنات يتعلموا ما فـي عندنا هذا �أحلكي بنات تطلع وتنزل".

"نحن فـي بيت حمافظ جدا� ،أبي ما كان ي�سمح لنا نطلع ال يوجد ال طلعة وال نزلة ...متع�صب".
"اهلل يرحمه ظلمنا باملرياث ...بجوز م�ش حنون �أو م�ش ...اهلل �أعلم ".
واعتربت معظم الن�ساء دور الأخ مهما فـي حياتهن ،خا�صة بعد الزواج وهو امتداد لدور الأب،
"اه كونه هو الأخ الأكرب لنا  ،هو مثل �أب ،فكان �أكرث حديثي معه ".

"هو لأنه الأخ الوحيد يل ،يعني م�ستحيل يعمل �أي �شيء من دوين ...م�ستحيل".
�أم���ا الن�س���اء املتزوجات ب�شكل خا�ص ،فقد �أعربن �أن الأخ هو ال�سند واحلماية لهن ،على الرغم من �أن العالقة قد
تكون ر�سمية �أي ال تتعدى الزيارات فـي املنا�سبات االجتماعية كالأعياد والأعرا�س وغريها� ،إال �أن وجود الأخ مهم
فـي هذه املنا�سبات ملا ي�شعرهن ب�أهمية ومكانة اجتماعية عند �أهل الزوج .وحتى فـي العالقة ال�سيئة مع الأخ تبقى
زيارة الأخ عن�صرا مهما للمر�أة املتزوجة ،وذات قيمة �أمام �أ�سرة الزوج.
و�أ�ضافت العزباوات فـي هذا اجلانب الدور الداعم �أحيانا لهن والدور املت�سلط واملتحكم بهن من جانب �آخر .كما
�أت�ضح ممار�سة العنف اجل�سدي والنف�سي واللفظي من قبل الأخ جتاه �أخواته.
"يف م�ش����اكل بين����ي و ب��ي�ن �إخوت����ي و�أوالد �إخوت����ي ،مرة �صارت بيني وبني اب����ن اخوي م�شكلة ،جاء �أخ����ي يريد قتلي،
�ضربن����ي ب����دون �سبب ،و نح����ن بالدار� ،صارت م�شاكل بين����ي وبينه رفعت عليه ق�ضية للمحكم����ة وهرب هو وما ح�ضر
املحكمة ،بالآخر تو�سط النا�س و�أ�صلحوا بيننا ولكن حتى الآن �أنا ما بتحملوا� ...صراحة".
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"مرة من مدة � 4سنني اتفقت �أنا وبنات �أختي� ،أن يتناولوا الغذاء عندنا وطلبوا ورق دوايل ،ولكن �أخي رف�ض و�أراد
عجب علي� ،إنا حتى الآن ما زال عندي كتلة
تغيري نوع الأكل ،ومني كلمة و منه كلمة ومن �أمي ،قام �ضربني �ضربَّ ،
طلعت فـي ج�سمي مثل ورم من ال�ضرب اللي �ضربني� ..صارت عندي حالة نف�سية من كرث ما �ضربني".
وتعرب املطلقات على ذات ال�صعوبة بتحكم الأخ بهن :
" تعر�ضت لظروف �صعبة كثري� ،أول �شيء �ضغط كثري من �أخي الكبري ،لأن النا�س دائما يقولوا له� :أختك طالعة
� ..أختك داخلة �..أختك �أرملة �صغرية � ،أنا عانيت كثري".
وعل���ى الرغ���م م���ن �أن الن�ساء ع�َّب�نررَّ ن عن ال�ضغوطات م���ن قبل الإخوة� ،إال �أنه���ن يجدن �أهمي���ة دور الأخ فـي فرتة
الأزمات .حيث تلج�أ الن�ساء �إىل الإخوة لتلقي امل�ساعدة ،فهم يعتربون عزوة و�سند لهن.
"بع����د م����ا م����ات رحمة جوزي ،عاني����ت كثري ،كان اخوي حنون عل����ي جد ًا� ،أنا كنت �صغرية وه����و كان قريب لقلبي
كثري".

"حل����و الواح����دة يك����ون لأوالده عزوة ،مثال ال �أحب �أن انقطع عن �إخوتي ع����ن �أوالد �إخوتي ،وعن �أخواتي وعن �أوالد
�أخواتي .مهم يكون فـي رابطه بني �أوالدي و�أوالد �إخوتي ،فـي امل�ستقبل ...بتعريف عزوة كل ما كان الواحد له �أقرباء
�أكرث يعترب هذا م�صدر قوة لأوالده".
�إن التباين فـي ر�ؤية الن�ساء لدور الإخوة كما تبني �أعاله ،ال يعترب تناق�ضا ،و�إمنا هو وليد للثقافة الأبوية ال�سائدة.
فالأخ هو الذكر احلامي فـي نظر املحيط ،وله االعتبارات االجتماعية التي ي�ؤخذ بها والتي ت�شكل بدورها احلامي
والع���زوة للن�س���اء .وهي وليدة الثقاف���ة املجتمعية التي تع���زز تكري�س �أهمية انتم���اء الفرد للجماع���ة ،و�أهمية دور
الع�شائر فـي حماية الفرد.
م���ن جان���ب �آخر �أ�شارت العديد من امل�ش���اركات �إىل اختالف العالقة مع الأخ بناء عل���ى احلالة االجتماعية للأخ.
فف���ي حال���ة عدم زواج الأخ �أ�شارت امل�ش���اركات �إىل �أن العالقة تكون �أقوى و�إمكانية طل���ب امل�ساعدة من �أخيها �إذا
احتاج���ت� ،إال �أن ه���ذه العالقة ت�ضعف فـي حالة زواج الأخ بحيث ت�صب���ح الأولوية كما �أ�شارت امل�شاركات عند الأخ
هي الزوجة و�أوالده على ح�ساب الآخرين:
"يف�ضلون زوجاتهم �أكرث من الأخوات ،ما �أريد قوله� ،أنه عندما حتدث م�شكلة بوقف (يقف) مع مرته (زوجته)"

"�أم����ا الأخ����وة ،فـ����ي مناح (جي����د) ويف �إخوة م�ش من����اح (�سيء) ،لكن الواح����د م�شغول مع مرت����ه (زوجته) و�أوالده
وعمله".
واختلفت توقعات ،ور�ؤية الن�ساء امل�شاركات عالقتهن مع الأخوات عن الإخوة تتخذ العالقة طابع التعاون والتفاهم
واحلب والدعم.
"�أختي �ساكنة هنا فـي نف�س البلد ،ملا �أزهق (�أ�شعر بامللل) بزورها ،احكي لها كل �شي بي�صري ،نتفاهم مع بع�ض،
�إذا �أردت �أن احكي (�أقول) لها عن �أي م�شكلة �أو �شغلة بتتحملني".
طبيع���ة الدعم الذي تتوقعه الن�ساء م���ن �أخواتهن تختلف بناء على احلالة االجتماعية .عندما تكون الأخت عزباء
يتوق���ع م�ساعدتها للأخت املتزوجة �سواء برعاية �أوالدها �أو الدعم املادي �إذا كانت موظفة .بالتايل ت�صبح الأخت
خا�صة العزباء مبثابة الدعم االجتماعي للمر�أة املوظفة ب�شكل خا�ص.
"�أختي كانت موظفه وكانت جتيب �أبناءها عندي ،وكانت العالقة قويه يعني فـي حمبه بيننا ،الإخوة والأخوات"
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"م����ا عن����دي غ��ي�ر �أخ����ت واحدة وهي فـي البيت غ��ي�ر متزوجة ،بت�شرتي ل��ل��أوالد على الأعياد منه����ا ،من م�صروفها،
بت�شرتي لهم ،بتعطيهم ،بت�شفق عليهم يعني".
ب�شكل عام فـي هذا املحور تتوقع الن�ساء من عائالتهن االحرتام والتفاهم والدعم املادي واملعنوي لهن خا�صة فـي
ظ���ل تعر�ضه���ن لالزمات ف�إن الأ�سرة تعترب ال�سند لهن� ،إال �أن التوقع �أو االحتياج من الأهل من قبل الن�ساء اللواتي
فقدن الزوج لأ�سباب خمتلفة هو احلرية كما و�ضحن..
" �أعطوين حرية �شوي يعني رح �أتنف�س� ،أنا بح�سب ح�ساب للكل �إذا بدي �أطلع ممكن ي�سري هيك م�شاكل� ..إذا بدي
�أطلع الزم �أخذ ر�أي اجلميع قبل ما �أطلع".
ويف حال���ة العزباوات فقد �أعربن عن �أهمية تعامل الأهل معهن من منطلق الوعي والن�ضج ولي�س كطفالت بحاجة
للرعاية.
"�أن����ا �ص����رت (�أ�صبحت) كبرية و�صرت قادرة اعمل �شيء كثري ...،لكن �شو ما �صار ،الأب والأم ينظرون البنهم
نظره طفولية ،لكن �أنا �صرت كبرية وقد امل�س�ؤولية ".
على الرغم من العالقة املتفاوتة بني املر�أة امل�شاركة و�أفراد �أ�سرتها واختالف توقعاتها من �أفراد الأ�سرة بناء على
الدور االجتماعي املنوط بكل فرد� ،إال �أنهن اعتربن وجود العائلة فـي حياتها ذات داللة مهمة ملكانتها فـي املحيط
الذي تتواجد به �سواء.
 .3احتياجات الن�ساء فـي العالقة الأ�سرية �ضمن �إطار الزواج:
مفهوم الزواج
يعت�ب�ر ال���زواج ذا �أهمية كبرية فـي حي���اة الن�ساء امل�شاركات جميع���ا ،خا�صة فـي ظل جمتمع �أب���وي يعزز من هذا
الراب���ط االجتماع���ي .فالزوج يعت�ب�ر الغطاء الذي يعط���ي ال�شرعية املجتمعي���ة للن�ساء �سواء عل���ى �صعيد احلركة
والعالقات االجتماعية وانخفا�ض الرقابة املجتمعية على الن�ساء ،من منطلق وجود الن�ساء فـي ظل و�صاية ومتابعة
م���ن قب���ل الرجل فـي الأ�سرة .لذا تكمن �أهمية الزواج بحياة الن�ساء فـي احلاجة لل�شعور بالأمان واحلماية فـي ظل
الزوج ،كما عبرَّ ن عنه حتى فـي ظل العالقة الزوجية ال�سيئة� ،إال �أنهن �أكدن على �أهمية وجود الزوج.
"يعن����ي الأ�س����رة �أوالد م�س�ؤولي����ة حياة حلوة �إنك تكوين �صاحبة بيت لك كلمة ،لهذا كل امر�أة الزم تكون مهي�أة ،مهي�أة
�إنها تكون ربة �أ�سرة".
ويف ه���ذا املح���ور ،عربت الن�س���اء عن حالت�ي�ن :الأوىل �أن العالقة مع ال���زوج امتازت باالح�ت�رام واحلب املتبادل،
والثانية امتازت بال�سوء وعدم الإ�صغاء والتفهم من قبل الزوج.
"واهلل ال �أع����رف �إذا كن����ت مب�سوط����ة �أو را�ضية بالعالقة� .أف�ضل من حياتي و�أنا بن����ت ،مع �إين كنت مرفهة و�أنا عند
�أهلي لكن الواحدة املتزوجة �أف�ضل ،بت�شعر باحلب واحلنان من زوجها ومن �أوالدها ...فيه متعة".

"حلو الواحدة يعني متزوجة يعني �أوالد وبيت وعائلة هيك م�ضمومني"
"كلم����ة �أن����ا متزوجة تعني يل الكثري ،تعني فـي حب فـي ا�ستق����رار �أي �شيء ال حت�صلي عليه وانتي فتاة بتح�صلي عليه
وانتي متزوجة".
كم���ا جتد بع�ض الن�ساء �أن الزواج عبارة عن تو�سيع فـي �شبكة العالقات االجتماعية ،وذلك من خالل عالقتها مع
�أهل الزوج ،اجلريان ،املدر�سة ،الخ  ...بع�ض الن�ساء وجدن الزواج عبارة عن ا�ستقرار فـي ال�سكن ،والبع�ض عرب
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عنه ب�أ َّنه حالة انتقال من مرحلة املراهقة �إىل امل�سئولية والر�شد.
"تو�سع����ت يعن����ي بالن�سب����ة حياتي االجتماعية ،تو�سعت جمالها ،يعني فـي زي����ارات� ،أنا مثال فـي عائله ثانيه� ،أنا كنت
من عائله و �صرت فـي عائلة ثانيه ،فـي عندك مثال دار خاله و دار عمه ،قرايبه (�أقرباءه) من عائلته ،ت�سري احلياة
�أخد وعطاء ،فـي �أفراح ،بدك ت�شاركي ،بن�شارك ،بن�ساعد بالطبيخ ،بن�ساعد بكل �شي بالأفراح عنا".
من جانب �آخر �أخذ املفهوم الديني ،على اعتبار �أن الزواج عالقة تت�سم بالقد�سية وال�شرعية ،و�أخريات عبرَّ ن �أن
الزواج عامل �أخالقي يحافظ على املجتمع من الف�ساد واالنحراف .حيث عربت �إحدى الن�ساء:
قال تعاىل" :هن لبا�س لكم و�أنتم لبا�س لهن" يعني الزوج �سبحان اهلل يكمل املر�أة واملر�أة تكمل الزوج� ،إذا راح واحد
بي�صري (ي�صبح) نق�ص".
�أما العزباوات فقد عبرَّ ن عن اهتمامهن بالزواج ك�ضمان للم�ستقبل وذلك بتوفري ال�سكن امل�ستقل وان ال يكن حتت
رحمة الإخوة فـي امل�ستقبل البعيد..
" �أنا بقول انه املر�أة املتجوزه تكون واحده م�ستوره فـي بيتها ،تعرف �أن لها بيت لها زوج ولها �أوالد ،م�س�ؤولية ،يعني
بتم�ضي كل وقتها وتفكريها ب�أوالدها فـي بيتها م�س�ؤوليتها".
وهنا يتبني ت�أثري الظرف االجتماعي على توجه واهتمام الن�ساء ،فهن كمتزوجات يعتربن �أن �أ�سرهن هي الداعمة
واحلامية لهن ،وذلك من خالل تقوية مكانتهن فـي �إطار �أ�سرة الزوج .ومن جانب �آخر ف�إنهن ،بو�صفهن عزباوات،
يج���دن �أن عدم الزواج يجعله���ن فـي موقع عدم اال�ستقرار لأنهن ي�صبحن فـي حال���ة فقدان الوالدين حتت رحمة
الإخوة وزوجاتهم.
حق اختيار الزوج
ويف حدي���ث امل�ش���اركات عن حقهن فـي اختيار الزوج� ،أ�شارت غالبية الن�ساء �إىل �أن ظروف زواجهن متت من �أحد
الأق���ارب� ،أو م���ن خالل معرفة �إحدى الن�ساء بعائلة الأ�سرة  ،وبالتايل مت الزواج دون معرفة م�سبقة بني الطرفني،
والعديد من الن�ساء حتدثن عن عملية �إجبار الأهل لهن على الزواج.
"�أن����ا م����ا اخرتت زوجي� ،أن����ا كنت فـي الأردن ،وزوجي فـي مدينة نابل�س ،ملا جاء بزيارة لأنه فـي قرابة بني �أبي وبني
حماي على الأردن و�شافوين ،طلبوين منه ،ونحن ما كان لنا قرار ،ما فـي قرار للبنت القرار الأول ،النهائي بيد �أبوها
وبيد عمها ،يعني العم مبون �إذا الأب م�ش موجود و�صار الن�صيب وتزوجت".
كم���ا ع�ب�رت الأغلبية عن عدم وجود ف�ت�رة تعارف وهي ما ت�سمى ف�ت�رة اخلطوبة ،ولذا تو�ض���ح الن�ساء من خالل
جتاربهن اخلا�صة �أهمية هذه الفرتة فـي حياة الطرفني للتعرف على بع�ض ومعرفة مدى التفاهم بينهما.
�إن الظ���روف املحيطة فـي عملية الزواج تدل على اعتق���اد الأهل واملجتمع عدم الأهلية القانونية للن�ساء مهما بلغت
من العمر ،و�أنها تبقى تابعة للو�صاية من قبل الذكر مهما بلغ عمره �أي�ضا .وهذا يعزز من دونية دورهن ك�أفراد لهن
اال�ستقاللية وحرية �أخذ القرار وهذا اجلانب الذي يفتقدنه فـي املجتمع الفل�سطيني عبرَّ ن عنه مب�ستويات خمتلفة.
"ميكن ي�سمعوا حكي ابن �صغري بالعائلة و�أنت كبري وال �شيء لأنك امر�أة بتح�سي بدك تفرقعي (غ�ضب �شديد)"
من جانب �آخر حتدثت البع�ض وهن �أقلية �أن زواجهن كان نتاج عالقة حب وتعارف م�سبق ،ومل يكن هناك �إجبار
فـي الزواج .بع�ض هذه احلاالت عبرَّ ن عن نبذهن وعدم تقبل عائالتهن لقرارهن باختيار الزوج مما ترتب عليه
مقاطعة من قبل الأهل.
العدي���د م���ن امل�ش���اركات حتدثن عن ظ���روف زواجهن نتيجة لله���روب من الو�ض���ع القائم داخ���ل �أ�سرهن ،نتيجة
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للخالف���ات املتوا�صلة بني والديه���م و�إهمالهم لهن �إ�ضافة لل�ضغط النف�سي واحلد م���ن حرية حركتها واختياراتها
�أدى �إىل الهروب للزواج كمخرج من �أزمتهن مع �أ�سرهن.
"عم����ل �أب����ي مزرعة وفتح حمجر و�شغلني فيه كن����ت مثل عمال عنده ،وما توفق فـي عمله وفتح م�صنع طوب و �شغلني
فيه� ،صار عندي �إح�سا�س داخلي �إين م�ش بنت وحتى اثبت للمجتمع �إين بنت م�ش ( لي�س) ولد بت�صريي تتحدي ...
وتوجه����ت للدخ����ان من طفولتي وثم تركته ،وبع����د �أن �صار عمري � 27سنة وقلت فـي نف�سي يج����ب �أن �أتزوج لي�س حبا
بالزواج ولكن كنت �أريد �أن اهرب من و�ضعي ،الأم غري �صاحية والأب غري حنون".
العـالقة مع الـزوج:
ت�شابه���ت مواق���ف الن�ساء املتزوجات عن العالقة م���ع الزوج حيث و�صفت بالفتور وع���دم التفاهم والتوا�صل فيما
بينهم
" ف�ش �إح�سا�س بالآخر مف�ش كثري �شغالت ....ب�س يل �سبع �سنني متزوجه" .
من جانب �آخر بينت الن�ساء جلوء الزوج �إىل التحكم بها وحتديد عالقتها باملحيط �سواء مع الأهل �أو مع اجلريان،
وهذا الو�ضع يتناق�ض مع توقعاتهن عن الزواج.
"�إم����ي كان����ت مري�ض����ة -دائما عندما �أريد �أن �أزورها ،قبل �أ�سبوع��ي�ن و�أنا �أترجى زوجي و�أقول له� :إمي مري�ضة و�إذا
برتوح ما بظل ( يبقى) يل احد  ،بعد عناء طويل وتعب �أيام مبل ( ي�شعر بامللل) ويقول يل :روحي".

"عالقتي بزوجي عالقة عادية مبعنى �أنه عالقة  %80من الأزواج املوجودين بتعاملوا فيها ،يعني احلوار مفقود
واحلديث العادي مفقود".
وع�ب�رت العدي���د عن حاجاتهن للتفه���م والإ�صغاء وال�شعور بالأم���ان ،نتيجة للتعر�ض لأ�ش���كال خمتلفة من العنف
املمار�س من قبل زوجها.
"زوج����ي م����ن النوع الذي ال يرد على احلكي (احلديث) وال من النوع ال����ذي يعمل ،وهو دائما ب�ضرب وبغلط ،وب�سب
علي كثري ،يعني قبل فرتة و�صلت بيني وبينه للطالق لأنه بيغلط ".
"هو بنافر (يتحدث بع�صبية) عنده نرفزة ب�سرعة وبع ِّلي �صوته كثري ،هذه م�شكلة بالن�سبة يل �إنه واحد يعلي �صوته
قدامي �أح�سها م�شكلة و�إهانة بالن�سبة يل".
م���ن ناحي���ة �أخرى ،ف�إن العنف من قبل الزوج جتاه الزوجة قد ينتج فـي معظم الأحيان نتيجة خلالفات تن�ش�أ عن
تربية الأوالد وامل�س�ؤولية املرتتبة عن ذلك.
"ه����و بيج����ي وبتف�ش�����ش فـ����ي َّ( ي�ص����ب غ�ضبه) يعني ما بواج����ه �أوالده ،ما بحك����ي قدامهم (�أمامه����م) ،بتكون مرات
خالفات ب�سيطة :يعني على مالب�س منثورة  ..على الدخان ،يعني ما فـي م�شاكل يعني عمر ما ولد قل �أدبه"
ويف بع�ض احلاالت �أ�شارت الن�ساء �إىل �أن زيادة �سوء الو�ضع االقت�صادي ،وزيادة البطالة وعدم توفر دخل ملوظفي
احلكومة عوامل �ساهمت فـي زيادة التوتر بالعالقة مع الزوج نتيجة ملرور الزوج فـي هذه الأزمة.
"�إذا تواج����دت �صعوب����ات فه����و ال ذنبي وال ذنبه ماذا يعمل �أكرث  ،فهو ال�ضغ����ط من طلبات �أوالده وعدم قدرته على
تلبيتها ،يعني الزملة �إذا بدو ينف�س ،بينف�س باملر�أة".
�أ�شارت البع�ض �إىل �أن العالقة بني الزوجني تكون متوترة فـي بداية احلياة الزوجية ب�سبب عدم املعرفة بالبع�ض،
و�أرجع���ن �س���وء العالقة �أي�ضا �إىل �أثر الزواج املبكر ،وعدم معرفة ال���زوج قبل الزواج ،والتي اعتربنها من العوامل
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الأ�سا�سي���ة فـ���ي زيادة الفجوة بني الطرفني بعد الزواج� .إ�ضافة �إىل الف���رق الكبري فـي العمر ما بني الطرفني عند
الزواج ي�ساهم �أي�ضا فـي ات�ساع الفجوة.
"يف ثغرة ب�شعر �أنها تبعدين كثري عنه ،وهي فارق ال�سن ،هو �أكرب مني ب � 12سنة بح�س �إنا بعامل وهو بعامل".
وقد ربطت الن�ساء �سوء العالقة مع الزوج بال�سكن بعد الزواج ،فمعظم امل�شاركات حتدثن عن ال�سكن امل�شرتك مع
�أهل الزوج خا�صة فـي بداية الزواج ،وهذا يخلق جوا من عدم االرتياح واخل�صو�صية بني الزوجني.
"مل����ا اتزوج����ت ما كنت �ساكنه هون ،كنت �ساكن����ه معهم فـي بيت العائلة ،ما كنت ماخذه راحتي باملرة ،كانت يعني
البي����ت م����ا اخذ راحتي في����ه � 24ساعة ،البيت بظل مفتوح م����ا فـي راحة ،ما فـي وقت خا�����ص �أحتدث فيه مع زوجي،
�أتفاهم معه".
�أغل���ب امل�شاركات املتزوجات ب�ّي نّ �أن �سلوك الزوج يحدد طبيعة العالقة معهن ،وه���ي تت�سم بالعدوانية والع�صبية
وع���دم الإ�صغ���اء والنقا�ش واحلديث م���ع الزوجة .كما �أ�ش���ارت الأغلبية �إىل اتباع الزوج �سيا�س���ة الإهمال والعنف
جتاهه���ن ول���وم املر�أة على كل الأخطاء التي حت���دث داخل الأ�سرة .من جانب �آخر �أو�ضح���ت البع�ض جلوء الزوج
�إىل تعاطي امل�شروبات الكحولية وما لذلك من تبعات �سلبية على العالقة معهن ومع الأوالد .وعبرَّ ن عن ا�ستيائهن
لعدم �إبراز الزوج مل�شاعره وعواطفه جتاه زوجته ،وعدم ر�ؤيته لها كفرد م�ستقل و�إمنا عبارة عن جزء من ممتلكاته
اخلا�صة.
"رغم �أين تزوجت ال�شاب الذي كنت �أحبه ،وعالقتنا من ناحية حب كثري قوية �إال �إنه �صدمني كثري بعد ما تزوجته،
�ص����ار عنده حب مت ّلك ل�شخ�صيتي ،ومت ّلك �أفكاري وطريق ت�صرفات����ي ،و�أنا كانت �شخ�صيتي كثري حلوة وبعتز فيها.
حب التملك والأنانية والغرية ال�شديدة من عادتهم وت�صرفاتهم ،عائلته تختلف كثريا عن عائلتنا كثري ".
البع�ض عبرَّ ن عن عالقة تفاهم وتعاون فيما بينهم ،و�أن حنان وحب الزوج يعترب عندهن تعوي�ضا عما فقدنه من
�أهلهن ،و�أ�شرن �إىل هدوء وتعاون الزوج ،ودعمه لها.
"�أكرث �شيء �إنه هو بحرتمني ،و�أنا احلمد هلل ب�شعر باالحرتام واحلب جتاهه".
وللحفاظ على الأ�سرة والعالقة الزوجية بغ�ض النظر على طبيعة العالقة مع الزوج ،تلج�أ الأغلبية من الن�ساء �إىل
�سيا�سة ال�صمت والتحمل والت�أقلم ك�آلية للحفاظ على الأوالد .فالهدف الأ�سا�سي من عدم رف�ض �سلوكيات الزوج،
وع���دم التفاه���م بالعالقة هو خوفهم م���ن حرمانهن من الأوالد ،ومن جهة �أخرى ع���دم وجود بدائل �أخرى خا�صة
اقت�صادي���ة لإعالة الأوالد فـي حالة االنف�صال فـي ظل م�ستوى تعليم متو�سط ،وعدم توفر مهنة �إ�ضافة �إىل الو�ضع
االقت�صادي املتو�سط �أو املرتدي لأ�سرة امل�شاركة ،جميعها عوامل ت�ؤدي �إىل ا�ستمرار احلياة مع الزوج.
"ال �أقب����ل �أن يتدخل����وا ،وال �أدخلهم فـ����ي �أي م�شكلة وال �أبني لهم �أي �شيء ،ال �أر�ضى وال �أريد �أن �أحملهم فوق طاقتهم،
ويج����وز ل����و حكيت لهم يجوز يتقاتلوا معه ،ما فـي �أح����د يحب �أن تن�ضرب ابنته ب�سبب وب����دون �سبب ،و�ساعتها �سوف
�أترك �أوالدي ،و�أنحرم منهم  ...و�أنحرم من داري ،رح �أنقهر عليهم �أكرث".
والبع�ض الآخر عبرَّ ن عن رف�ضهن وحتديهن ل�سلوك الزوج:
"�أقول له ما ب�سمح لك حترجني بالطريقة هذه ،بالأول كنت �أراعي من خوف اعمل م�شكلة ".
توقعات الن�ساء من الزوج
تطرقت الن�ساء عند احلديث عن توقعاتهن من �أزواجهن ،عن �أهمية �إظهاره االحرتام وم�شاعر احلب ،والتفاهم
والتعاون وتوفري احلماية لهن .ويتوقعن �أن يكون لهن حق االختيار فـي احلركة واالختيار �ضمن العالقة الزوجية،
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وع���دم التحك���م بهذا اجلانب من قبل ال���زوج .كما عبرَّ ن عن �أهمي���ة احرتام الزوج للم���ر�أة واهتمامه بطموحات
زوجت���ه� .أ�ش���ارت البع�ض �إىل �أن يكون كرميا ومعطاء وهي من ال�صفات املهمة ب�شريك احلياة  ،والبع�ض �أ�شار �إىل
�أهمي���ة االنتماء الوطني لديه ،و�أن يكون مقبوال اجتماعيا .كم���ا تتوقع الن�ساء �أن يوفر الزوج متطلبات الأ�سرة من
م�أكل وملب�س ومتابعة الدرو�س ،و�أال تكون مقت�صرة على الن�ساء فقط.
�آليات التعامل مع الزوج ا�ستنادا �إىل جتارب الن�ساء �أنف�سهن:
نتيجة للعوامل املتداخلة فـي حياة الن�ساء بعالقتهن مع �أزواجهن ،ف�إنهن يلج�أن �إىل �إتباع العديد من اال�سرتاتيجيات
للتعام���ل مع هذا الو�ض���ع ال�ستمرار احلياة بغ�ض النظر عن طبيعة العالقة .فقد ع�ب�رت الأغلبية �أنهن يلج�أن �إىل
�سيا�س���ة التحم���ل وال�سك���وت وال�صرب �أو الدعاء وال�صالة� .أحيان���ا تلج�أ �إىل �سيا�سة احلرد وت���رك املنزل ،و�أحيانا
�أخرى �إىل اال�ست�سالم والبكاء ،ويف مواقف �أخرى تلج�أ �إىل املواجهة والتحدي.
تراوح���ت �آلي���ات التعامل لدى الن�ساء م���ا بني املواجهة املبا�شرة �أو غري املبا�ش���رة �إال �أن الهدف فـي جميع الأحوال
احلفاظ على العالقة الزوجية �ضمن ال�صعوبات املوجودة وعدم التفاهم.
عالقة الن�ساء مع الأبناء والبنات مقارنة بالأب:
يف �إطار العالقة الزوجية تناولت الن�ساء العالقة مع الأوالد ،وت�أثري الأوالد على عالقتها مع الزوج ،وكيفية اختيار
�آليات التعامل مع الأوالد فـي �سبيل احلفاظ على ا�ستقرار البيت ،و�ضمان العالقة ما بني الزوج و�أوالده.
جمي���ع الن�س���اء امل�شاركات حتدثن عن �أوالده���ن ك�أولوية فـي حياته���ن ،وظهر ذلك من خالل حدي���ث الن�ساء عن
�أحالمه���ن اخلا�ص���ة مب�ستقبل ناجح ل�ل��أوالد ،ب�شكل عام بغ�ض النظ���ر فـي احلديث عن الذك���ر �أو الأنثى ،وت�شري
الن�س���اء �إىل �أن التعام���ل ماب�ي�ن الأوالد مت�س���ا ٍو� .إال �أن تناول تفا�صي���ل العالقة ما بني الأم وكل م���ن الأوالد الإناث
والذك���ور ،يظهر التميي���ز باملعاملة .فمثال حرية احلركة للأوالد ،عربت الن�ساء بحك���م العادات والتقاليد ،ف�إنهن
يتحكمن بحركة وتنقل الإناث لتوفري احلماية لبناتهن ،باملقابل ف�إنهن ي�سمحن بحرية احلركة للذكور .ويف نوعية
القل���ق اجت���اه الأوالد ف�إنها تختلف م���ا بني الإناث والذكور .حيث عبرَّ ن عن �شعوره���ن بالقلق واخلوف الدائم على
الأبن���اء الذك���ور خا�صة فـي الو�ضع ال�سيا�سي احل���ايل .وقد برزت خ�صو�صية فـي منطق���ة القد�س من حيث خوف
الأمه���ات جت���اه �أبنائهم الذكور ،حيث ات�سع اخل���وف نتيجة احلواجز و�إطالق النار من قب���ل جنود االحتالل� ،إىل
وج���ود ظاه���رة املخدرات فـي البل���دة القدمية وال�سرقة ،وه���ذا مل يتم احلديث عنه جتاه الإن���اث .من جانب �آخر
يج���دن �أن عالقته���ن مع بناتهن �أقرب و�أكرث حميمة عن الذكور ،وت�صبح ه���ذه العالقة عالقة �صداقة بعد الزواج
 ،وه���ذا ما عبرَّ ن عنه �أي�ضا بعالقتهن مع �أمهاته���ن�.إن �أهمية العالقة ما بني الن�ساء والأبناء الذكور هي نوعا من
التخطي���ط اال�سرتاتيجي للن�ساء لتوف�ي�ر ال�ضمان االجتماعي ،واحلماية لهن فـي كربه���ن خا�صة فـي ظل العالقة
الزوجية املتوترة .من جانب �آخر �أ�شارت العديد �أن عالقتهن مع االبن الذكر البكر �أقرب من باقي الأبناء ،وتزداد
ه���ذه العالق���ة فـي حالة وف���اة الأب .ولذا تعرب الن�ساء ب�أ َّنه���ن يلعنب دور الرقابة وال�شع���ور بامل�س�ؤولية الدائمة على
الأوالد ،من جانب �آخر �أ�شارت البع�ض �إىل وجود عنف من قبلها جتاه الأوالد ب�شكل عام.
فيما يتعلق بتعليم الأوالد ،ترى الن�ساء انه �ضروري للجانبني دون متييز ،وي�صبح فـي جمتمع �سلطوي ذكوري �أكرث
�أهمية للإناث ،وقد انطلقت الن�ساء فـي هذه النتيجة من خالل جتاربهن اخلا�صة ،ونتيجة لعدم ا�ستكمال تعليمهن
لرف�ض �أهلهن لذلك ف�إنهن يرين �ضرورة �إعطاء املجال لبناتهن ال�ستكمال التعليم .وهذا ينطبق �أي�ضا على الزواج
املبك���ر ،بحي���ث رف�ضت امل�شاركات �أي�ضا ق�ضية الزواج املبكر لبناته���ن ا�ستنادا على جتربتهن اخلا�صة فـي الزواج
فـي عمر مبكر ،وما كان لذلك �أثر من حرمانهن من عي�ش طفولتهن وا�ستكمال تعليمهن.
"بناتي لو �أموت بزوجهن�ش قبل ما يكملن تعليمهن".
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�أ�شارت معظم الن�ساء �إىل وعيهن ب�أهمية بناء عالقة �صداقة وحنان مع الأوالد ك�آلية للحفاظ عليهم ،وتزداد هذه
العالق���ة فـ���ي حالة �سوء العالقة ما بني الأبناء والأب بحيث ت�شع���ر الأم �أن امل�س�ؤولية م�ضاعفة عليها للحفاظ على
�أوالده���ا ،فتلج����أ �إىل �إتباع ا�سرتاتيجيات خمتلفة مثل النقا�ش مع الأبناء ،ع���دم �إدخال الأب فـي امل�شاكل اخلا�صة
مثل الدرا�سة ،وامل�شاكل بني الأوالد فـي نطاق الأ�سرة �إ�ضافة �إىل جلوئها �إىل الدعم املعنوي لهم ،والتحمل وال�صرب
م���ن �أج���ل عدم �إي�صال الإ�شكاليات للأب للحفاظ على الأوالد .وقد �أ�شارت املعظم �إىل �أن تدخل الأب يقت�صر فـي
الإ�شكاليات ما بني الأوالد الذكور واملحيط العام:
"�أريده �أب طبيعي ،ي�شتغل و ي�شعروا فيه �أوالده ،و جنل�س معه ،ونقدر تعبه".
تتبع الن�ساء ا�سرتاتيجيات خمتلفة للتعامل مع م�شاكل الأوالد ذكورا �أو �إناثا ،فقد حتدثن عن جلوئهن �إىل امل�سايرة
والنقا�ش فـي حالة وجود �إ�شكاليات مع الأوالد� ،أو الهدوء وال�سكوت و�إخفاء الغ�ضب و�أحيانا �أخرى تلج�أ �إىل �سيا�سة
ال�صراخ واحلرمان وال�ضرب.
وتختل���ف ه���ذه الطرق بناء على عمر الأوالد ،فكلم���ا تقدمن بالعمر تبينَّ من خالل املقاب�ل�ات جلوء امل�شاركة �إىل
�سيا�سة النقا�ش واحلديث �أو ال�سكوت� ،أما �سيا�سة العنف ف�إنها ظهرت �أكرث فـي املراحل العمرية املبكرة للأوالد.
ومب���ا يتعل���ق بعالقة الزوج(الأب) مع الأوالد ،فقد �أ�شارت املعظم �إىل عدم وجود متييز فـي املعاملة ما بني الذكور
والإن���اث .وق���د �أ�شرن �إىل �أن الأب هو ال�سند للأبن���اء الذكور والإناث وخا�صة بع���د زواج البنات ي�صبح دوره �أكرث
�أهمية فـي حياة البنات ،وهذا يربز التفاوت خالفا ملا ذكرن فـي ق�ضية التعامل بني الأوالد .فالأب ي�شعر بامل�س�ؤولية
الأك�ب�ر جتاه البنت� ،إن تع���اون الأب مع البنات يقوم على احلب واحلنان باملقابل ف����إن العالقة مع الأبناء الذكور
تت�س���م م���ا بني ال�صداقة والنقا�ش �إىل العنف والتدخل فـي الق���رارات اخلا�صة مب�ستقبلهم ،كما تبني �أن الأب يلج�أ
�إىل مرافق���ة الأبن���اء الذك���ور �إىل ال�سوق والأماك���ن العامة.هذا التوجه ه���و تعزيز ل�سيا�سة الف�ص���ل ما بني العام
واخلا�ص فـي عملية التعامل بني اجلن�سني نتيجة لتق�سيم الأدوار بناء على النوع االجتماعي ،بحيث يتم تعزيز دور
�إناث فـي البيت وتوفري احلماية من قبل الأب باملقابل يتم توجيه الأبناء الذكور �إىل العام.
فـ���ي العدي���د من احل���االت �أ�شارت الن�ساء �إىل عدم وج���ود دور للأب فـي حياة الأوالد ب�شكل ع���ام نتيجة ل�ساعات
العم���ل الطويل���ة خارج املنزل ،خا�صة فـي حالة عمله داخل �إ�سرائيل ،ي�صبح وج���وده باملنزل يوما بالأ�سبوع .وعلى
�صعي���د �آخر �أ�شارت البع�ض �إىل وجود عالقة العنف ب�ي�ن الأب والأبناء ،وهذا يزيد من م�س�ؤوليتها حلماية �أبنائها
من والدهم ،وبذات الوقت احلفاظ على اال�ستقرار بالعالقة مع الزوج.
"يريد الأب �أن ي�أخذ كل �شيكل ب�شيكل مع الولد حتى ي�شرب وي�صرف ،و�إبني برف�ض يعطيه م�صاري ،ب�صري ي�ضرب
بالول����د و�صياح ،و�ضرب ،و�س����ب و�شتائم والبنت بت�شوف كل ه����ذا و�أع�صابها ما قدرت تتحم����ل و�أغمى عليها ،وفور ًا
أ�شجعها ما �شاء
�أخذناه����ا على امل�ست�شف����ى فكانت هذه الظروف ويف وقت امتحاناتها التوجيهي ،لكن �أن����ا ا�ستمريت � ّ
اهلل عنك ،والزم تتقدمي".
من جانب �آخر �أ�شارت بع�ض الن�ساء �إىل �أن حت ّمل �أعباء العمل واملتابعة جتاه الأوالد من قبلهن ،مقابل عدم تدخل
الأب فـ���ي هذه اجلانب ي�ساعد فـي تقري���ب العالقة ما بني الأب والأوالد �أكرث من عالقتها معهم .ويرجع ذلك �إىل
�أن الن�س���اء يق�ض�ي�ن الف�ت�رة الزمنية الأكرب مع الأوالد ،وما يرافق ذلك من تعب و�إره���اق ،وعدم توفر الوقت للعب
واحلوار معهم كما يتوفر للأب.
"ما فـي له دخل فـي تربيتهم  ،يعني الزم (يجب) �أن يكون له �شخ�صية �أح�سن مع الأوالد ،حتى يعملوا له قيمة �أكرث،
هو �صاحبهم �أكرث من �أن �أكون �أنا �صاحبتهم".
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 .4احتياجات الن�ساء فـي اطار اال�سرة املمتدة:
عالقة املر�أة بعائلة الزوج:
تتغ�ي�ر عالقة امل���ر�أة بالأ�سرة بناء على الواق���ع االجتماعي ،فتتغ�ي�ر العالقة ما بني الن�ساء و�أه���ل الزوج ،وت�صبح
التوقع���ات منه���م خمتلفة عن �أهله���ا الذين ،كما تبني �سابقا ،ه���م عن�صر احلماية لهن وخا�صة بع���د الزواج� .أما
عائلة الزوج ف�إن الزوجة تكون م�سئولة عن عملية التك ّيف وامل�سايرة من �أجل �ضمان قبولها �ضمن املحيط اجلديد،
وبالت���ايل تت�س���ع دائرة احلماية له���ن لت�شمل �أهل الزوج� .إال �أن نوع احلماية هي غ�ي�ر م�ضمونة من قبل �أهل الزوج
ب�سب���ب التفاوت بالعالقة وعدم �ضمان الن�ساء للم�ستقبل كما ه���و توقعها من �أهلها ،ولذلك تلج�أ ال�ستخدام �آليات
للحفاظ على عالقتها اجليدة معهم .بالإ�ضافة �إىل كونها و�سيلة لفر�ض نوع العالقة التي ترجوها من �أهل الزوج.
�أ�ض���ف �إىل ذل���ك� ،أن عملي���ة امل�سايرة تهدف كما �أو�ضح���ن �إىل احل�صول على الر�ضا من �أهل ال���زوج ،ولذا ف�إنها
ت�ضمن الر�ضا من قبل الزوج ،وتزداد هذه العالقة خا�صة فـي احلاالت التي يقدِّ م بها �أهل الزوج امل�ساعدة املادية.
"عمتي ..حماتي ..وابنة عمتي ،يعملون فـي بيارة (ب�ستان فـي �أريحا) ،جمرد �إين �أعمل لهن غذاء � ،أو �أ�ساعدهم
بت�شوفها عمتي �شيء كبري ،هذا ال�شيء يب�سطني ( ي�شعرين بالراحة)".

"�أن����ا كن����ت بن����ت عز وبنت خري (متوفر يل كل �ش����يء فـي بيت �أهلي) وملا تزوجت ،حماي (والد الزوج) كان ظامل.
طر�أت �أ�شياء كثرية فـي حياتي .ذقت (تعر�ضت) الذل والإهانة والظلم  ...ملا يحطوا املائدة (يح�ضروا الأكل) �أجي
�أمد يدي على الأكل (�أحاول �أن �آكل) ،حماي كان ي�ضربني� ...أنا بنت العز� ،صرت �أتعر�ض للإهانة ،لكن احلمد هلل
�صربت ونلت حتى كربوا �أوالدي".
وي���زداد حتك���م �أهل الزوج بامل���ر�أة بعد وفاة الزوج ،حيث ت�سود عالقة عدم الثق���ة بزوجة االبن من حيث ال�سلوك
وتن�شئة الأطفال ،وبالتايل تزداد عملية حتكم �أهل الزوج بحركة الزوجة فقط لكونها "�أرملة".
"ه����م دائم����ا بفك����روا �إين راح �أترك الأوالد واتركهم لأين �صغرية مثل م����ا بحكوا ،بكره بترتكي الأوالد ،ديري بالك
على �أوالدنا".
وتع���زز الن�ساء خا�صة الأرامل م���ن �أهمية العائلة فـي حياة �أوالدهن والت�أكيد على ق�ضية الن�سب للأب ،وان القيمة
املكت�سبة التي ترجوها من �أهل تنبع من قيامها برتبية �أوالدهم.
"ب�شعر الأوالد ما برتبوا �إال بني �أهلهم ،العم مهما يكون الظرف هو م�سئول عن �أوالد �أخوته والزم (يجب) �أن يربوا
الأوالد بني �أهلهم"
وتعرب �إحدى امل�شاركات اللواتي توفى زوجها عن احتجاجها على �أهل زوجها:
"بحب يعرفوا �أنه بربي �أوالدهم ،وما �ضيعت �أوالدهم".
وحتدث���ت العدي���د من الن�س���اء امل�شاركات ع���ن تدخل �أهل ال���زوج برتبية الأوالد مم���ا يفق���د الأم ممار�سة دورها
الإجنابي وا�ستقالليتها فـي اتخاذ القرار على امل�ستوى الذي يتعلق برتبية �أوالدها.
"م�ش����اكل بين����ي وب��ي�ن زوجي ،مث����ل ما تقويل لأنني �أنا �أكرب من����ه ال يوجد تفاهم  ،نبقى نتقات����ل ،والعائلة بتدخل فـي
حياتنا كثري بتدخلوا فـي تربية الأوالد فـي حياتنا �أنا و�إياه".
ويزداد هذا التدخل فـي حالة ال�سكن امل�شرتك مع �أهل الزوج ،حيث �أ�شارت العديد من امل�شاركات �إىل رف�ض �أهل
الزوج انف�صال �أ�سرة االبن عنهم.
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"�صع����ب ان����ك تتخذي قرار� ،أنت تعي�شني و�سط عائلة كب��ي�رة� .أنا مثال ملا بحكي لزوجي� ،أريد �أن �أ�سافر هو يقول يل:
ما هو فلأن بدو يتزوج طب عيب طب اليوم فـي عزومة �أروح م�شواري ال بلغي م�شواري من �أجل خاطر العائلة .بعمل
ح�س����اب كل �ش����يء ،باج����ي على حايل ( عل����ى ح�ساب ذاتي) �أنا ال�سب����ب فيه م�ش غريي �أنا ال�سب����ب فيه لأين ال �أقدر
(�أ�ستطي����ع) �أن ازع����ل (�أغ�ضب) �أح����د .باجي على حايل وعل����ى خ�صو�صيتي وحقوقي حتى ار�ض����ي الأ�سرة (ت�شعر
العائلة بالر�ضى)".

 .2احتياجات الن�ساء فـي �إطار احليز املحلي العام (م�ؤ�س�سة املجتمع):
ع�ب�رت الن�ساء عن العالقات االجتماعية فـي الدائ���رة الأو�سع من العائلة ،بحيث تناولن على �صعيد العالقات فـي
احلي���ز الع���ام .وقد تنقلن بامل�ستويات فـي احليز العام بناء عل���ى موقعهن من ذلك اجلانب �إما من خالل التجربة
الفعلية �أو التوقع من �أثر ذلك على حياتهن .الن�ساء فـي هذا املحور عبرَّ ن عن هويتهن من خالل ر�ؤية ذاتهن �ضمن
العالقات الأو�سع ،وقد �أو�ضحن �أن قيمتهن الذاتية تزداد وت�صبح مرئية عند انخراطهن باملجال العام.
لقد تناول هذا املحور ثالث ق�ضايا �أ�سا�سية وهي :عالقة الن�ساء مع املحيط وهم اجلريان والأ�صدقاء ،و جتربتها
ور�ؤيتها للعمل الر�سمي وغري الر�سمي .ومن ثم التعليم ودور امل�ؤ�س�سات املجتمعية والدينية فـي حياتهن.
 .1احتياجات الن�ساء من الأ�صدقاء واجلريان:
ع�ب�رت الن�ساء عن احلاج���ة لوجود �صديقة مقربة فـي جمموعات النقا�ش �أكرث م���ن املقابالت الفردية .وقد وجد
الرتكيز لهذه الق�ضية لدى املتزوجات واملطلقات والأرامل �أكرث من العزباوات ،وذلك لوجود الأ�صدقاء فـي حميط
حي���اة العزب���اوات كما ظه���ر فـي البيانات .وقد ع�ب�رت املتزوجات عن عدم وجود ال�صديق���ات فـي حياتهن نتيجة
ق�ضائهن معظم الوقت فـي العمل املنزيل ،وهذا ي�ؤدي �إىل عدم توفر الوقت للقيام بهذه العالقات االجتماعية.
يف جميع احلاالت التي عبرَّ ن عن �أهمية وجود �صديقة فهي "قطعة ما�س نادرة" ،ارجعن الأ�سباب �إىل �أن ال�صديقة
تعت��ب�ر م�ص����در دع����م وم�ساند لهن من خ��ل�ال جتربتهن اخلا�صة مع ال�صديق����ات .وقد كان التوقع م����ن �أهمية وجود
ال�صديق����ة فـ����ي حياتهن ه����و امل�ساندة والدعم ال����ذي قد توفره ال�صديق����ة وذلك من خالل وج����ود �شخ�ص موثوق به
للتفريغ النف�سي واال�ستثارة.

"حتميني وما تعر�ضني للخطر و �أنا ما بطلب �أكرث".
�أم���ا عن دور اجلريان فق���د حتدثت عن هذا املو�ضوع املتزوجات ،ب�شكل عام ،بغ�ض النظر عن الت�صنيف ،ووجدن
اجل�ي�ران فـي جتاه�ي�ن :االجتاه الداعم وامل�ساند عند احلاجة واالجتاه ال�سلب���ي وخا�صة الأرامل واملطلقات �أ�شرن
لها بحيث ي�صبحون �أداة للرقابة املجتمعية عليهن.
� .2أهمية التعليم فـي حياة الن�ساء:
�أو�ضح���ت جميع الن�ساء �أن التعليم يعطي املر�أة �شعورا بالقيم���ة العالية ،والأهمية باملجتمع و�أ�شرن �إىل �أن املحيط
يع���زز �أي�ض���ا من هذه النظرة جتاههن .وي�صبح هناك تقبال �أكرث من �أف���راد الأ�سرة ل�سماع �أرائهن وتقبله بزيادة
امل�ست���وى التعليم���ي لهن ،وهذا يدل على رب���ط الوعي والن�ضج بالتعلي���م .من جهة �أخرى تبني الن�س���اء �أن م�ستوى
التعلي���م مرتبط بالوظيفة ،كلم���ا ازداد امل�ستوى التعليمي تزداد فر�ص �إيجاد وظائ���ف �أف�ضل .ولذا ي�صبح التعليم
نافذة للخروج �إىل احليز العام بناء على وجهة نظر امل�شاركات .حيث التعليم و�سيلة لتو�سيع العالقات االجتماعية
وبناء ال�صداقات وو�سيلة لتعلم كيفية التعامل مع اجلن�س الآخر ح�سب ر�أيهن.
و�أ�ش���ارت غالبية امل�شاركات �أن التعلي���م �آلية لالمان بالن�سبة للن�ساء ب�سبب �صعوب���ات احلياة .وقد ركزت الغالبية
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عل���ى هذه الق�ضية ،ولكن املتزوجات فـي عمر مبكر واللواتي حرمن من التعليم ب�سبب الزواج� ،أعطني �أهمية �أكرب
له���ذا املح���ور ب�سبب �صعوبات احلياة الزوجية واالقت�صادية التي مررن به���ا ،ي�صبح التعليم للإناث عامال �أ�سا�سا
لتح�سني حياة الن�ساء:
"لو كنت تعلمت ،وكانت وظيفتي فـي يدي كان و�ضعي �أف�ضل ،كان �أوالدي ما يحتاجوا لأحد".

"ابنت����ي تري����د الزواج حكيت (قلت) لها� :شويف (�أنظري) كيف حيات����ي ،كيف بواجه �صعوبات ،لو تعلمت كان و�ضعي
وو�ضعكم بختلف كثري ،العلم بحد ذاته بغري الإن�سان ".
"مثال� ...إذا الواحدة اتزوجت ،هي الزم (يجب) تبقى متعلمة ،افرت�ضي مثال �إذا طلقها رح تقعد (تبقى) بالدار
لكن �إذا كانت متعلمة �سوف حت�صل على عمل مفيد حلياتها امل�ستقبليه  ،التعليم مهم".
لق���د �شبهت الن�س���اء التعليم بال�سالح للفتاة وهذا يعني ر�ؤيتهن له و�سيلة للدف���اع عن النف�س ،وهذا ينقلنا �إىل نوع
�آخر من احلماية التي يتطلعن �إىل توفريها لذاتهن.
 .3احتياجات الن�ساء من خالل عالقتها بامل�ؤ�س�سات املجتمعية
تعر�ض���ت الن�ساء فـي حديثه���ن عن امل�ؤ�س�سات �إىل عدة ق�ضاي���ا منها دورها على ال�صعي���د ال�شخ�صي بامل�ؤ�س�سة ،
وذلك من خالل م�شاركتها بن�شاطات امل�ؤ�س�سة ،والق�ضية الثانية عالقتها بامل�ؤ�س�سات التي تقدم اخلدمات� ،إ�ضافة
�إىل تقييم اخلدمات املقدمة ومدى ا�ستجابة الربامج املنفذة من قبل امل�ؤ�س�سات الحتياجاتهن العملية.
يف الق�ضية الأوىل� ،أظهرت الن�ساء ر�ضا عن وجودها فـي م�ؤ�س�سة ما نتيجة للقوة والدعم الذي تكت�سبه من خالل
امل�ؤ�س�س���ة ،تبادل التجارب مع الن�ساء الأخريات ،وهذا يدعو �إىل تقوية بع�ضهن البع�ض من خالل عر�ض التجارب
وال�صعوب���ات و�آليات مواجهته���ا ال�ستمرار احلياة .ومن جهة �أخرى دورها فـي م�ساع���دة الآخرين يعطيها ال�شعور
بالق���وة .كما �أ�شرن �أي�ضا� ،إىل �أن دور امل�ؤ�س�سات ه���و واجب وطني ،وداعم للمواطنني فـي املناطق املختلفة خا�صة
البعيدة عن املدن.
"بع����د االجتي����اح مبا�ش����رة احتجنا م�ساعدة مادية  ،انتهى �أي �شيء بالن�سبة لن����ا ول�شغل زوجي و�أي دخل و�أي م�صدر
للدخ����ل لن����ا �أي م�صدر  ..املطلوب ي�ساعدوه يعو�ضوه �أي �شيء حتى يرجع ي�شتغ����ل .ي�ساعدوه انه ي�شتغل ي�ساعدوه انه
نب����د�أ حياتن����ا  ،ال نريد امل�ؤ�س�سات ت�صرف علينا نريد ال�شيء الذي خ�سره يعو�ضوه ،ولو جزء حتى يرجع ي�شتغل ونبد�أ
حياتنا"

"مفرو�ض من اجلهات واملعنيني وامل�ؤ�س�سات املعنية هذه م�س�ؤوليتها� ،أن تتابع �أو�ضاع النا�س وماذا ح�صل لهم"
وعل���ى �صعيد العالقة م���ع امل�ؤ�س�سات التي تقدم اخلدمات ،فقد �أظهرت الغالبية �أنه���ا تلج�أ لهذه امل�ؤ�س�سات ب�شكل
عام عند احلاجة ،مثل تلقي م�ساعدة مالية �أو �صحة �أو دورات.
"هي بتخفف علينا بت�ساعدنا كثري طحني وزيت و�أغرا�ض �أخرى �أنا �صرت اخبز بالدار ،كل يوم � 10شيكل خبز فـي
ظل ال يوجد رواتب فـي هذه الفرتة خففت عنا".
و�أ�ش���ارت الغالبي���ة من امل�ش���اركات� ،أن امل�س�ؤولية الأوىل فـ���ي التوجه للم�ؤ�س�سات للح�صول عل���ى امل�ساعدة هي من
واجبها هي ولي�س الزوج ،مع الت�أكيد بال�شعور بالإحراج والإهانة من التوجه لهذه امل�ؤ�س�سات ولكن ال�ضرورة املادية
حتكم:
"رح����ت (ذهب����ت) �صدقيني ملا رح����ت وقعدت قبال (جل�ست �أمام) الزملة (الرجل) وقال يل ما ا�سمك؟ عزت علي
نف�سي �إين اح�صل على امل�ساعدة ".
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كما عبرَّ ن عن التعب املرافق لتلقي اخلدمة من امل�ؤ�س�سات ب�سبب املعامالت واملتابعة لفرتات طويلة:
"�أنا من ناحيتي �أنا ما بروح وما بطارد ،وهذه ال�شغلة حتتاج �إىل مطاردة ".
�أم���ا مبا يتعلق بنوعية امل�ساعدة املقدمة ،فق���د �أظهرت �أقلية من امل�شاركات ر�ضا عن النوعية والبع�ض الآخر عدم
الر�ضا.
"ملا رحت (ذهبت) عند الزكاة ،بعد �سبع ا�شهر قبلوا ا�سمي بعد �سبعة �أ�شهر� .أر�سلوا علي ،رحت (ذهبت) �إىل
الزمل����ة (الرج����ل) و�أعطاين � 150شيقل وقال يل :يا �أختي بعد �شهر برتجعي وملدة ثالث �شهور  ،ويف ال�شهر الرابع ملا
رحت �أجيب (�أح�ضر) الـ � 150شيقل ،بقول يل ا�سمك موقف".
ويف املخيم برز وجود اخلدمات ب�شكل وا�ضح من قبل الوكالة وقد عربت الن�ساء عن حقهن من اخلدمات املقدمة
ولي�س م�ساعدة كونهن الجئات.
"ميكن االحتياجات فوق طاقتهم �أعداد كبرية من الن�ساء برتوح بعطوا لكل واحد حقه".
�أم���ا ع���ن طريقة تقدمي امل�ساعدة فقد عربت الغالبية من امل�شاركات عن امتعا�ض من القائمني بتقدمي اخلدمات،
فقد �أ�شرن �إىل �شعورهن بالإذالل واملهانة من قبل القائمني على تقدمي اخلدمة ،و�أقلية منهن �أظهرن الر�ضا.
"برتوح����ي (تذهب����ي) ك�أن����ك ت�شحدي منه����م ،النا�س ب�شك����روا بامل�ؤ�س�سة ،لكن �أنا ب�شعر �أن����ا رايحة على عزريني
(جهنم)".

"بروح ،و�أنا على عيني بروح ،و�أنا متذايقة(مت�ضايقة)".
كما �أ�شرن فـي ذات ال�سياق �إىل دور املح�سوبية فـي كيفية توزيع امل�ساعدة على الأفراد  ،وهذا ي�شعرهن باال�ستياء
الأكرب ورف�ضهن لهذه ال�سيا�سة.
"بتعرفيني ببعتلك (�أر�سل لك) ما بتعرفيني راحت عليك� ،شغلة م�صالح مب�صالح وين ما كان ،هذا ر�أيي ،وما بقدر
�أقول �أكرث من هيك ،و�أنا غري را�ضية".
و�أ�ش���ارت الن�ساء فـي الدار�سة �إىل ق�ضية املح�سوبية والو�ساطة .حيث �أ�شرن �إىل �أن املح�سوبية والو�ساطة مرتبطة
باالنتم���اء احلزبي للأفراد ومن هذا املنطلق يتم توزي���ع امل�ساعدة ،مما يجعله غري من�صف ،وي�أخذ طابعا متييزا
بني الأفراد ،وهذا ي�ساهم فـي عدم وجود ثقة من الن�ساء اجتاه هذه امل�ؤ�س�سات ب�شكل عام.
"كان����ت جترب����ة �سيئ����ة جدا ،هي التي جعلتني اترك� .شاب بحك����ي يل �إذا فـي لك وا�سطة ،قلت له ال ما فـي وا�سطة
عندي وا�سطتي ربنا ما بدي وا�سطتكم".
ومن الق�ضايا املهمة التي �أبرزت ر�ؤية الن�ساء للربامج املقدمة ،فهن يجدن �أن هذه الربامج ال تعتمد على احتياجات
الن�ساء وهي تعترب بعيدة عن واقعهن� ،إ�ضافة �إىل عدم وجود متابعة من قبل امل�ؤ�س�سات للربامج التي يتم �إجنازها
�أو عقدها فـي املناطق ،وهذا ي�ساهم �إىل انقطاع بني الن�ساء وامل�ؤ�س�سات املختلفة.
"�أن����ا قل����ت لل�سيدة من امل�ؤ�س�سة ،م�ستعدين نعمل معر�ض هم بدعموا احلرف الن�سوية ،تعالوا جمرد �شاهدوا �شغلنا
جم����رد زيارة ،ن�سق����ت معنا من امل�ؤ�س�سة وذهبنا لزيارتهم �صار �شيء �أ�شعرنا بفق����دان الأمل بكل امل�ؤ�س�سات� ،صرنا
جنمع م�صاري من نف�سنا عملنا خميم �صيفي ما �أخذنا �أجار ،والأجار الذي طلع اح�ضرنا فيه مواد وا�شتغلنا".
كما �أ�شرن �إىل �أن امل�ؤ�س�سات تعتمد فـي براجمها على الطابع النظري من حما�ضرات وندوات ولكنها ال ت�ساهم فـي
نق���ل النظ���ري على الواقع .فالتوقع من قبل الن�ساء جتاه امل�ؤ�س�سات ه���و امل�ساهمة فـي توفري فر�ص عمل �أو تدريب
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�أو قرو����ض مالي���ة من �أجل البدء فـ���ي م�شاريع �صغرية .ويف هذا اجلانب ،برزت �أكرث حاج���ة الن�ساء الأرامل لتلقي
امل�ساع���دة م���ن امل�ؤ�س�سات ،واللواتي ع�َّبع رَّ ن عن ا�ستيائهن من دور الوا�سطة ال���ذي يحرمهن من امل�ساعدة  ،والتي
تعترب امل�صدر الأ�سا�سي لهن لفقدان معيل الأ�سرة.
"نريد دعم مادي ،نحن بحاجة �إىل دعم ،عندما ن�شرتي ورد وجرار و�أغرا�ض هذا يحتاج مادة ،ما بنحتاج فقط
ملحا�ضرات وندوات ،امل�ؤ�س�سات بتعطي مثل ما بدها".
ظه���رت خ�صو�صي���ة فـي توجه الأرامل �إىل امل�ؤ�س�سات ،فقد عربت الأغلبية ع���ن جلو�ؤهن �إىل دار الأيتام فقط من
�أج���ل تلق���ي امل�ساع���دة لتن�شئة الأوالد ،وق���د �أعربن عن قلة الدع���م �إال �أنها �أف�ضل من ع���دم وجودها .وقد رف�ضن
التوجه �إىل �أي م�ساعدة �أخرى
"�أنا عزة نف�سي ما بعرف من اهلل �أعطاين �إياها ،يعني بهني نف�سي وال �أهني �أوالدي وال �أروح "
�إن العالق���ة ب�ي�ن امل�ؤ�س�سات املجتمعية والن�ساء تداخلت مع ت�أثري احلي���ز العاملي واالحتالل على الن�ساء ،وذلك من
خ�ل�ال حتديد نوعية اخلدمات التي تقدمها هذه امل�ؤ�س�س���ات ،التي بدورها اعتمدت فـي الآونة الأخرية على توفري
احلاج���ات العملي���ة "الأ�سا�سيات اخلدماتية" من متوين و�إعانات مادية .وهذه ال�سيا�سات التي اتبعتها امل�ؤ�س�سات
فـ���ي نوعية اخلدمات املقدم���ة للن�ساء ،تت�أثر مبفاهيم عاملي���ة تفر�ض على ال�شعب .على �سبي���ل املثال كيفية تناول
ق�ضي���ة الكف���اح فـي �سبيل التحرير الوطني من قبل الدول املانحة .حيث �ص ّن���ف الكفاح �إرهابا .هذا التحليل� ،أدى
�إىل التحك���م م���ن قبل اجلهات املانحة ،بنوعي���ة اخلدمات املقدمة .حيث مت و�ضع معاي�ي�ر تفر�ض على م�ؤ�س�سات
املجتم���ع املدين التلبية الأه���داف العاملية ،وهي متمثلة ب�أهداف تعزز �سلط���ة االحتالل ب�شكل عام ،حتدثت �إحدى
امل�ش���اركات وهي زوجة �شهيد ع���ن �إيقاف الدعم من قبل امل�ؤ�س�سة التي كانت تتلقى منها دعما ماديا ب�سبب غياب
املعي���ل الرئي����س� ،إال �أن الكفال���ة توقفت وهي بن���اء على حديث امل�شارك���ة ممولة من الإم���ارات ،وال�سبب فـي قطع
امل�ساع���دة �أنه���ا زوجة �شهي���د ،فت�شرح امل�شارك���ة �أن ال�شهيد �أ�صبح �إرهابي���ا وبالتايل �أ�صبحت الأ�س���رة ككل �أ�سرة
�إرهابية تعاقب على ذلك.
 .4عالقة املر�أة بالأمناط االجتماعية الثقافية وانعكا�سها على االحتياجات الفعلية لهن:
تن���اول هذا املحور ثالث جوانب من حي���اة وجتارب الن�ساء :الأول تعزيز الن�ساء امل�ش���اركات للأمناط االجتماعية
الثقافية ال�سائدة فـي املجتمع الفل�سطيني ،وهنا تعزز الن�ساء الثقافة الأبوية ال�سائدة ،وت�ساهم فـي عملية تهمي�ش
دور الن�س���اء نتيجة للقيود االجتماعية و�ضرورة تقبل الن�ساء �ضمن حميطها و�أ�سرتها التي توفر احلماية لهن� .أما
اجلان���ب الثاين ،يتحدث ع���ن احلاالت التي انتهكت فيه���ا الن�ساء النظام الثقايف االجتماع���ي ال�سائد ،وقد ترتب
عل���ى ذلك نبذها من قبل �أ�سرته���ا .ويف اجلانب الثالث� ،أجد فيه تعبريا عن �ضرورة انتهاك الن�ساء لهذه الأمناط
الثقافي���ة االجتماعية ،ولكن مل يكن هناك تطبيق على ار�ض الواقع من قبلهن ،و�إمنا اقت�صر على تطلعات مرجوة
ب�سبب التجارب ال�صعبة فـي حياتهن.
وجد ت�أكيد لدى امل�ش���اركات على �أهمية الإبق���اء على الوالية فـي
م���ن احل���االت التي ذكرت على اجلان���ب الأولِ ،
الزواج؛ وذلك حفاظا على التما�سك الأ�سري ،وحماية للن�ساء.
و�أ�ش���ارت بع�ض الن�س���اء �أن لب�س الن�ساء للحجاب �أو اللبا�س الطويل هو و�سيلة حلمايتهن من املحيط و�إميانا منهن
بثقافة العيب.
"قب����ل م����ا �أت����زوج مل �أكن الب�س منديل ،لك����ن ملا اطلع فـي ال�شارع بعد ما تزوجت � ،ص����ار الزم الب�س منديل .عندما
يح�ضر �أحد ،الكل يقول يل :الب�سي منديل .ف�أنا كنت بيني وبني نف�سي �أقول �أنا ملا كنت بنت كنت قدام(�أمام) عمي
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(وال����د الزوج) �أكون ب�شع����ري ،الآن �صرت ملا يجي (ي�أتي) عمي الب�س منديل عيب ،ملا اقعد (�أجل�س) مع حايل كيف
انه عيب يعني �أنا اخجل من النا�س و ما �أخجل من اهلل .هال (الآن) بالعك�س �صرت �أقول الواحد الزم يحط خمافة
اهلل بني عينيه ولي�س من �أجل كالم النا�س".
من جهة �أخرى ،فقد عر�ضت امل�شاركات �صفات عديدة يجب �أن تتواجد فـي بناتهن ،وهي �صفات تدعم وتقوي من
بقاء الن�ساء فـي �إطار القبول املجتمعي والعائلي ،و�ضرورة االلتزام به ،و�أي خروج عنه يعترب انتهاكا للأعراف:
"بح����ب تك����ون بنتي مثال فهمان����ه بتفهم ،م�أدبه ،مربيه ،هاديه ،خلوقه وحمرتمه بتح��ت�رم مثال �صفها� ،إمها� ،أبوها
بنات �صفها معلمتها  ،ما بحب تروح وال على �أي منطقه فيها �سوء للرتبية �سوء للمعاملة مثال حمل فيه �شباب  ،هذه
الأ�شي����اء م����ا بح����ب تكون فـي بنتي ،بحب تكون بنتي راك����زه ثقيله عاقله وال �أي احد ي�ضحك عليه����ا �أو �أي �شيء يوخذ
عقلها ،بحب لب�سها طويل".
كم���ا �أ�ش���ارت الن�ساء فـي الدرا�سة �إىل �أهمية الزواج للفتاة ،لأن الزوج هو م�صدر �أ�سا�سي لتوفري الأمان واحلماية
للفتاة.
"يكف����ي الواح����دة بالن�سبة يل غري طبعا التعليم ،وغري الوظيف����ة �أنها تالقي �شريك م�ستقبلها من �أح�سن من يكون،
يعني ال بهمني م�صاري وال بهمني من�صب وال بهمني ما هو بني النا�س ،بهمني داخله".
كم���ا ع���ززت الن�ساء من الدور الإجناب���ي للمر�أة و�أنه عمل مقت�ص���ر على الن�ساء لذا يجب حت�ض�ي�ر الفتيات لهذا
ال���دور ،وم���ن جهة �أخرى ر�أين �أن التعليم مهم للفتاة من �أجل النهو����ض ب�أ�سرتها .وعلى الرغم من �أهمية التعليم
للفت���اة كم���ا عبرَّ ن عنه� ،إال �أن البع�ض يحب���ذن ا�ستكمال التعليم للفتاة لدرجة معينة ،لأن���ه ي�ؤثر على �سن الزواج،
فه���ن يج���دن �أنه كلما زادت �سنوات التعليم للفتاة ف�إنها تدخل مرحل���ة العنو�سة ،لأن الرجل يف�ضل الزواج بفتيات
�أ�صغر �سنا خا�صة فـي عمر  18عاما.
"و�أنا ا�ضطريت �آخذ واحد ا�صغر مني لأين �شعرت حايل �إين كربت وما رح يجيني �أحد غريه  ...لأنه عنده م�شكلة
فـ����ي رجله ،بتوقف كثري بدها عملية ،هو مب�شي وب����روح وبيجي مرات كثري ،لكن عندما مي�شي بتعب وبتالقيها وقفت
�أو ملا يجوع بتالقي تكر�سح على طول ما بقدر مي�شي".
وتعزز الن�ساء من �سيا�سة ال�صمت التي اعتدن عليها كو�سيلة حلماية الأ�سرة من الف�ضيحة املجتمعية ،حيث تعترب
ال�شك���وى والبوح ب�شكل علني عن ال�صعوبات الت���ي تواجهها فـي احليز اخلا�ص �سلوكا مرفو�ضا جمتمعيا ،وبالتايل
ف�إن عدم ال�شكوى والبوح عن ال�صعوبات التي متر بها تدل على الأخالق املوافق عليها من املجتمع اجتاه الن�ساء.
"م����ا �شكي����ت لبن����ي ادم (�أي �أحد) احلمد هلل ،مثال جاراتي بيجوا وبحكوا لكن �أنا ،احلمد هلل يعني �إنا �إذا اطلعت
�صوت����ي و�صوت����ت يعني بتنحل م�شكلتي و خرفت فالن����ة وخرفت عالنة ما بتنحل م�شكلتي لأنه����م النا�س ما بعملوا يل
�شيء ف�أنا متوكلة على رب العاملني احلمد هلل يعني بنف�سيتي ما بعتمد على بني ادم �إنه بيوم من الأيام �إنه يعطيني"
و�ش���ددت الن�س���اء املطلقات والأرام���ل على ق�ضية ال�سمع���ة اجليدة بني املحي���ط والأهل ،وت�صبح ه���ذه املهمة من
�أولوياتهن فـي احلياة.
"مر�ض يل ولد ذنبك � ِإنت وما برحموك ،و�إذا اردت اخذه للطبيب ،ب�صريوا يقولوا وين رايحة  ،لدرجة �إين مر�ضت،
ات�صل����ت ب�أخ����وي� ،أخذين �أخوي ومرته ،بقولو مني هذا الذي مي�س����ك بها ،رجعت وقلت يا عمي (والد زوجها) جارنا
قلت له هذا �أخوي و�إذا بدك هويته خذها لتت�أكد ،لدرجة �إين �صرت �أخاف ملا �أطلع على حمل يقولوا هذه وين (�أين)
رايحة ( ذاهبة) وين جاية".
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"احلمد هلل يل ع�شر �سنوات مطلقة وحمافظة على حايل احلمد هلل يعني م�ش كل الطري بتاكل حلمه".
كم���ا تطرق���ت الن�ساء �إىل �أهمية دور الن�ساء فـي احلفاظ على العالقة الزوجية و�أن الن�ساء هن الأ�سا�س فـي كيفية
�سري العالقة الزوجية ،وذلك كون الطالق �سمة غري مقبولة .وهنا دور التن�شئة على العادات والتقاليد االجتماعية
والدينية كما �أ�شرن �إىل ق�ضية مهمة لت�صبح الفتاة قادرة على احلافظ على �أ�سرتها:
"�أن����ا بنات����ي �أ�سا�س����ا م����ن املدر�سة للدار ما بطلع����وا� ،أنا ربيتهم هكذا ،ما فـي �أ�سرار �شخ�صي����ة ما زالوا �صغار و ال
يوجد �أ�سرار �شخ�صية".
�أما فيما يتعلق باالنتهاك لهذه الأمناط فقد تبني �أن هناك �أقلية من امل�شاركات اللواتي انتهكن العادات والتقاليد
االجتماعي���ة مث���ل اختيارها ل�شريك احلياة ،فقد عربت �أربع من الن�ساء ع���ن اختيارهن لأزواجهن ،ولكن النتيجة
كان���ت رف�ض ومقاطعة �أهل املر�أة نتيجة لهذا االختيار ،وهنا تفقد الن�ساء فـي مثل هذه احلالة االمتيازات املعطاة
لها من قبل �أ�سرتها بحمايتها ودعمها مقابل احلفاظ على ال�ضوابط والقيود االجتماعية الثقافية املفرو�ضة.
ومب���ا يتعل���ق بالن�ساء اللواتي فق���دن الزوج ،ف�إنهن عبرَّ ن ع���ن انتهاك للأمناط االجتماعية م���ن حيث التعامل مع
الإ�شكاليات املتعلقة مع املحيط ولي�س فقط على ال�صعيد ال�شخ�صي ،وهذا االنتهاك قد فر�ض عليهن بحكم غياب
الزوج ،وبالتايل تزداد م�س�ؤولياتهن نتيجة لهذا الفقدان ،لتمتد �إىل احليز العام ولي�س اخلا�ص فقط هذا الو�ضع،
�ساهم فـي تعزيز ثقة وقوة الن�ساء كما �أعربن عن توجه �إيجابي كما و�صفنه فـي حياتهن:
"ما كنت �أقدر اقعد مع رجال� ،أ�شعر �أنه عيب �أقعد بني الرجال ،الآن ال واهلل يعني بوقف بحكي وبحكي انتقاداتي
وبحكي ر�أي فكثري �أمور �أثرت فـي يعني �إيجابية ".
تب�ي�ن م���ن البيانات �أن �أقلية منهن وخا�صة العزباوات ـ رف�ضن القيم االجتماعية الأبوية و�سلطة الإخوة وجل�أن �إىل
حتقي���ق احتياجاته���ن خفية عن الإخوة مثل اقتناء البلفون� ،أو احلديث م���ع زمالء باجلامعة .وهي طلبات ب�سيطة
جدا �إال �أنها ت�صبح ذات �أهمية نتيجة ل�سيا�سة املنع املتبعة من قبل الأهل على الفتيات .ويف �إحدى املقابالت عربت
�إح���دى الن�س���اء وهي عزباء عن حتديه���ا ل�سلطة الأهل مبحاولة منعه���ا من ا�ستكمال تعليمه���ا وانخراطها بالعمل
امل�أجور� ،إال �أنها ا�ستطاعت �أن حتقق هذه املطالب نتيجة لقوة ال�شخ�صية وروح التحدي.
�إح���دى املتزوج���ات ونتيجة لوفاة ال���زوج تعر�ضت �إىل �ضغ���ط من قبل �أهل ال���زوج حول الو�صاية ل�ل��أوالد �إال �أنها
حتدتهم ،وح�صلت على الو�صاية ،وكانت النتيجة رف�ض ونبذ �أهل الزوج لها وفقدانها دعمهم لها.
وتتعر����ض الن�ساء للنب���ذ عند مطالبتهن بالإرث ،حيث يعترب من الق�ضايا املرفو�ض���ة جمتمعيا بناء على فكر �أبوي
يع���زز من حرمان الن�ساء من حقوقها مبلكية املوارد وال�سيط���رة عليها� .أو�ضحت الن�ساء �أن مطالبتهن بالإرث من
�أهله���ا �أدى �إىل خلق �إ�شكاليات متعددة م���ع الإخوة نتيجة خلرق العادة االجتماعية بتنازل املر�أة عن حقها بالإرث
مقابل احلفاظ على العالقة اجليدة مع الإخوة ،كما �أن مطالبتهن �أهل الزوج بعد وفاة الزوج بحق �أوالدهن بالإرث
�أدى �إىل القطيعة بني الطرفني.
الق�ضي���ة الأخ�ي�رة التي تناولتها الن�ساء فـ���ي هذا املحور هي انته���اك الأمناط الثقافية االجتماعي���ة على امل�ستوى
النظ���ري فق���ط ،وعلى الرغم من �أن الن�ساء �أكدن على تعزيز ال�سي���ادة الذكورية كما ذكرت �سابقا باجلانب الأول
ـ �إال �أنه���ن نظري���ا ،و�أحتدث هنا ع���ن معظم امل�شاركات فـ���ي املجموعات يجدن النظ���ام االجتماعي جمحفا بحق
الن�س���اء وال يق���در دوره���ن .حيث �أيدت الغالبي���ة حلم التغيري فـي النظ���ام ال�سائد بحيث ي�ستطع���ن احلركة و�أخذ
القرار والت�صرف بحرية .وهذا قد يف�سر �سبب تعزيز الن�ساء للأمناط االجتماعية الثقافية ال�سائدة هو احلفاظ
على قبولهن من قبل املجتمع و�أفراد الأ�سرة  ،وبالتايل احل�صول على الدعم وامل�ساندة التي حتدثن عنها من قبل
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�أفراد �أ�سرتهن.
"امل����ر�أة لي�س����ت خدام����ة �صدقيني معظم الرجال بينظروا للمر�أة �أنها خدامة ،املر�أة عندها حق مثل الرجل �إن �شاء
اهلل هالو�ضع يتغري".

"مل����اذا ال نغر�����س احلرية فـي قل����وب �أوالدنا حتى يكونوا �صريحني ،والبنت عند �أهلها مكبوتة وعندما تطلع من عند
�أهلها لها خاطر ت�شلح املنديل".
"�أنا ال �أحب �شيء لأن كل �شي متوفر لكن �أحب �أن �أغري مخ (طريقة تفكري) بابا لأنه ما بعطيني حريتي" .
كما عربت الن�ساء الأرامل عن نبذ �أهل الزوج لهن نتيجة حتديهن رغبة �أهل الزوج فـي ال�سكن معهم .
"مل����ا ت����ويف ج����وزي واجهت م�شكلة  ،طلب مني البنك ح�صر �إرث ورحت على املحكمة �س�ألوين �أمه عاي�شة (على قيد
احلي����اة) واال متوفي����ة ،حكيت /ال عاي�ش����ة .واب له ،قلت لهم نف�س ال�شيء حكوا يل نري����د �أوراق منهم تنازل �أو �شيء
عل����ى �أ�سا�س �إن املحكم����ة ت�أخذ �إجراءاتها ،رف�ضت �أمه وقالت تعايل ا�سكني عندي فـي غزة بتنازل ،رف�ضت ما بقدر
�أت����رك بيتي� ،أنا وج����وزي اهلل يرحمه تعبنا حتى وفرنا البيت لأوالدي� .صارت تغلط هي و�أوالدها وحتى الآن راف�ضني
يحكوا معي".
احتياجات الن�ساء من الدين وامل�ؤ�س�سات الدينية:
تناول���ت الن�ساء ق�ضيتني فـ���ي العالقة مع امل�ؤ�س�سة الديني���ة ،الأوىل على امل�ستوى ال�شخ�ص���ي الذاتي والتي تتحدد
بعالقتها املبا�شرة مع اهلل ،والتي تعرب عنها من خالل ال�صالة اليومية وقراءة القر�آن الكرمي .وقد عربت الن�ساء
�أن هذه الو�سيلة (ال�صالة اليومية) ت�شعرها بالهدوء والراحة النف�سية .حيث عربت جميع امل�شاركات �أن احلاجة
�إىل اللجوء �إىل ال�صالة يزداد فـي فرتة تعر�ضها لالزمات ال�صعبة ،بحيث ت�شعر الن�ساء �أن الطريق قد �سدت وال
يوج���د �أي خمرج للم�شكلة الت���ي تواجهها  ،لذا ف�إنها تلج�أ �إىل اهلل كو�سيلة �أخرية حل���ل الإ�شكالية �أي توقع حدوث
معجزة.
"�أوق����ات كث��ي�رة متر على الإن�سان ظروف �صعبة ،يجوز نف�سية وك�آبة ،ب�شعر �إنه ما ف�ش (ال يوجد) �أحد يل غري ربنا
بتوجه له بالدعاء بال�صالة".

"قوة الدين بت�أثر كثري �إذا ما كان عندي قوة دينية ودافع ديني ،ب�صفي (ي�صبح) عندي فو�ضى فـي احلياة ،الدين
بعطيني دفع للأمام وبترتتب �أموري مع العائلة".
�أ�شارت �أقلية من امل�شاركات �إىل �أن ال�صالة واللجوء �إىل اهلل مهم خا�صة بوجود �أعباء و�ضغوط نف�سية ال ت�ستطيع
الن�س���اء م�شاركتها مع الآخري���ن ،وبذا تكون العالقة مع اهلل نوعا من احلماية له���ن من خالل العالقة ال�سرية مع
اهلل والت���ي جت���د فيها نوعا من الأمان ،لعدم البوح للآخري���ن بخ�صو�صياتها ،لذا ت�صبح العالقة املبا�شرة مع اهلل
هي و�سيلة تفريغ نف�سي.
"ملا �أح�س (�أ�شعر)حايل خمنوقة (مت�ضايقة جدا) ويف �شغلة وم�ش قادرة �أحكيها �أو بخاف �أحكيها لأي �أحد بحتاج
اهلل".
و�أقلية من الن�ساء امل�شاركات وجدن �أن الدين هو و�سيلة للحفاظ على الأخالق باملجتمع:
"الواحد من دون دين يعني �صعب �إنه ما يغلط � ...إذا الواحد عنده دين �إذا بعرف احلالل واحلرام يعني بردعه"
واجلان���ب الثاين عالقتها بامل�ؤ�س�س���ة الدينية ولكن مل تعطها الن�ساء الثقل� ،إال �أنه���ن �أ�شرن �إىل امل�ساعدة املعنوية
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الت���ي تتلقاه���ا من امل�ؤ�س�سات الدينية خا�صة فـي عملية تعليم الق���ر�آن والتجويد والتي لوحظت فـي مناطق حمددة
وجد توجه كبري وملحوظ من امل�شاركات لتعلم قراءة القر�آن الكرمي والتجويد.
خا�صة قرى الو�سط وقد ِ
 .5احتياجات وتوقعات الن�ساء من القانون:
ه���ذا املحور تناول توقع���ات الن�ساء من القانون ،ومدى تلبية القانون لهذه التوقع���ات .فهن يرتجمن عجز القانون
عن حمايتهن من خالل جتاربهن اخلا�صة � .أظهرت امل�شاركات اللواتي تطرقن لهذه الق�ضية ،عدم الثقة واالقتناع
بالقان���ون ال�سائد خا�صة مب���ا يتعلق بالأحوال ال�شخ�صية .ومن املهم الإ�ش���ارة �إىل �أن هذا املحور ،تبلور من خالل
الن�س���اء �أنف�سه���ن ومل تعالج الق�ضية باملح���اور الأ�سا�سية فـي الأ�سئلة .ولكن مت تناولها م���ن قبل الن�ساء �أنف�سهن،
وهذا يعترب م�ؤ�شرا لأهميته فـي حياتهن.
عربت الن�ساء عن �إجحاف القانون فـي حماية حقوق الن�ساء  ،ولذا ف�إنهن فـي حاالت تعر�ضهن للعنف ،ف�إن الآلية
الوحي���دة املتوف���رة فـي ظل غياب القانون هو قبولها بالعنف املمار�س من قبل الزوج �أو �أهله للحفاظ على وجودها
مع �أوالدها.
"يعن����ي فـ����ي ح����دا بحب بنتو تن�ض����رب ب�سبب و بدون �سبب �أكي����د لأ ،و �ساعتها رح ات����رك �أوالدي ،و �أنحرم منهم...و
�أنحرم من داري"

"ما هي بتتغري قوانني و ت�شريعات �شو اللي (ماذا) �أنا مانعني �إين �أتعلم �إال �أهلي"
"حتى لو فـي قانون� ،آه بقدر�ش (ال �أ�ستطيع) �أتوجه لهذا القانون فـي وقتها لأنه �أهلي مينعوين �أتوجه لهذا القانون"
"حقوق����ي وه����ي امل�ؤخ����ر تبعي (خا�ص بي) كان راف�ض يعطيني �إياه نهائيا و م����ا بده (يريد) ،ف�صار �أ�صحابه يحكوا
ل����ه ال يعني كونها م����ا �أخذت منك �شيء  ،وما طالبتك ب�أي �شيء ال يعني ما تعطيها حقوقها� .أنا طبعا بهديك (تلك)
اللحظة ما كنت �سائله ال عن حق و ال عن �شيء املهم بدي (�أريد) انفذ بري�شي زي (�أتخل�ص) ما بحكوها ".
"م����ا فـ����ي جمال للعام��ل�ات ،وحقوقهن غري موجودة ،تداوم الواحدة مبزاجه (�صاح����ب العمل) زي ما بده (ح�سب
رغبت����ه) �صاح����ب العمل و �إذا �ش����اف (ر�أى) العاملة �إنها بتنتج كثري ،مب�ضيها على ورق����ه �إنه هي ما لها �أي �شيء ما
تاخذ جمع (يوم اجلمعة) ،وال �إجازات وال �أي �شيء ،و�إذا بتت�أخر  5دقائق بتنخ�صم عليها ".

 .3احتياجات الن�ساء فـي �إطار احليز العام  /م�ؤ�س�سة ال�سوق
 .1ر�ؤية الن�ساء للعمل غري الر�سمي وانعكا�سه على احتياجاتهن العملية:
�أ�شارت الغالبية من املتزوجات �أن العبء الأكرب من الأعمال تقوم به الن�ساء .وقد عبرَّ ن عن �ساعات العمل الطويلة
التي يق�ضينها فـي العمل املنزيل ،حيث الإجمايل لدى امل�شاركات يبد�أ منذ الثالثة فجرا وحتى الثانية ع�شرة ليال.
وي�ت�راوح العم���ل بناء على املنطقة ال�سكنية .ففي القرى ،ت�ساهم الن�ساء باجلزء الأكرب من العمل الزراعي �إ�ضافة
�إىل العمل املنزيل .من جهة �أخرى عربت الن�ساء عن م�س�ؤوليتهن الأوىل فـي عملية ا�ستمرارية الأ�سرة خا�صة فـي
ف�ت�رة الأزم���ات االقت�صادية .فقد �أبدت الن�س���اء جلو�ؤهن �إىل ا�سرتاتيجيات متعددة للت�أقل���م مع الو�ضع ال�صعب،
فالبع�ض حتدثن عن قيامهن ب�أعمال زراعية �أو يدوية بيتية للبيع مثل امللوخية والن�سيج .وقد �أو�ضح العديد منهن
�أن عملية املتاجرة واحل�صول على الأموال هي من وظيفة الزوج �أو والد الزوج.
"م�شروع الدجاج من خالل قر�ض ،حتى الآن ما ح�صلت على �أرباح و�أخذت قر�ض مرة ثانية حتى اكمله ،لأنه الزم
ت�أخ����ذي القر�ض الأول والثاين ،لكن الدجاج بطلوا ينتجو ،م�شروع �أنفلونزا الطيور الذي طلعوا يل خ�سر فـي كل �شئ
و�صرت �أبيع بنق�ص للتجار .والبنت بدها م�صاري للجامعة وجوزي ب�شتغل�ش (ال يعمل)".
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"يف م�شروع��ي�ن ب�شتغ����ل فيهن جتارة املالب�����س وامللوخية .ب�شهر  5وامل�شروع من � 8سن��ي�ن  .بجيب (�أح�ضر) ملوخية
عيدان حوايل � 100إىل  150كيلو ف�ش ( ال يوجد) وقت".
وعلى الرغم من �أن العمل املنزيل كما عربت عنه الن�ساء هو من م�س�ؤوليتهن � ،إال �أن القيام به ال يجدنه متعه و�أنه
فر�ض عليهن ولي�س له �أي قيمة من املحيط �سواء الزوج �أو �أهل الزوج ،وهذا يرجعنا �أي�ضا �إىل الدور املتوقع منهن
وه���و القي���ام بالعمل و�إىل ردة الفعل م���ن القيام بالعمل بحيث وجدنه فر�ضا عليهن .لق���د عربت العديد �أن العمل
املن���زيل ال يعت�ب�ر عمال من وجهة نظر املحيط ،لذا ف�إن اجلهد املب���ذول من قبلهن ال يتم قيا�سه وال يتم االعرتاف
به من قبل الزوج و�أحيانا الأوالد.
"زوجي ملقي كل م�س�ؤولية تربية الأوالد علي ما له دخل نهائي ًا ال فـي تعليم وال فـي تربية وال �أي �شيء ،هو زي (مثل)
�آب����اء زم����ان ،بقول� :أنا بجيب لك����م الدخل و�أنت عليك باقي كل �شيء� ،أنت قعدت����ي ( تركت) من ال�شغل وقاعدة فـي
البي����ت م�س�ؤوليت����ك تدر�سي  ،تربي وتعلمي ،زوجي لأن����ه بت�أخر ب�شغله بروح (يرجع ) من �شغل����ه برتاح حتى قليل ما
ب�شوف الأوالد".

"ه����م م����ا بقدّروا (يعطي قيم����ة)  ...الغ�سيل مغ�سول واجللي نظيف والدار نظيف����ة ،و�إذا رجع زوجي والقني ب�شتغل،
ب�صري يقول �أكيد كنت واجلارات ت�شربن قهوة".
حتدث���ت �أقلي���ة من الن�ساء فـي عينة البحث عن متعة العمل املنزيل ،و�أنه عبارة عن رابط مع الأ�سرة وي�ساعد على
تعزيز الروابط الأ�سرية.
"بكون مب�سوطة و�أنا ب�شتغل فيها ،ملا �إنت تقومي فيها بتكوين مب�سوطة انه �أنت �أجنزتيها م�ش (لي�س) واحد غريك
وبحب ا�شتغله بحب وبرغبة حتى الأيام التي بغفل عن �شغل �شغله بحب ثاين يوم �أعو�ضها و�أعملها".
مب���ا يتعل���ق بر�أي الآخرين وخا�صة ال���زوج والأوالد بالعمل املن���زيل ،فقد عربت املعظ���م �أن الأوالد يقدرون العبء
املن���زيل ،مم���ا ي�شعرهن بالر�ضا وه���ي ت�سمع املدح وال�شكر .م���ن حيث الزوج فقد عربت املعظ���م عن عدم وجود
تقدي���ر م���ن قبل الزوج ،وحتى فـي حالة وجود تقدير من قبل���ه ،فقد عربت الن�ساء عنه ب�أ َّنه عبارة عن ر�ضا الزوج
من قيام الزوجة بعملها ب�شكل جيد.
هذا يدل على عدم �إعطاء قيمة للعمل املنزيل كونه مرتبطا ب�شكل منطي بدور الن�ساء وبعمل لي�س له قيمة مادية،
وبالت���ايل ي�صبح العمل املنزيل منطا من احلياة بحي���ث ال يتم مالحظته .باملقابل ف�إن وجود خلل ما �أو خروج عن
القاعدة فـي النمط ي�ؤدي �إىل مالحظة الفعل.
"ال ...بيكون زوجي مب�سوط انه �أنا بنجز �شغلي� ...إين �أنا ربة البيت و�أنا ب�شتغل فـي بيته م�ش حدا ب�شتغله".
 .2ر�ؤية الن�ساء للعمل الر�سمي وت�أثريه على مكانتهن االجتماعية واحتياجاتهن:
ربط���ت الن�ساء امل�شاركات م�صطلح العم���ل بالقيمة املادية (الأجر املدفوع) ،وقد تبني �سابقا �أن العمل املنزيل تراه
الن�س���اء مرتبطا بها ك�أنثى باخت�ل�اف حالتها االجتماعية �سواء �أكانت متزوجة �أم عزب���اء .باملقابل جتد الن�ساء �أن
العم���ل امل�أج���ور له قيمة عالية فـي املجتمع ومن �أفراد الأ�سرة .فقد عربت العديد �أن العمل امل�أجور يرفع من قيمتها
داخ���ل الأ�س���رة ويعزز من دورها فـي عملية �أخذ القرار داخل �أ�سرتها ،وينعك����س �إيجابيا على ر�ؤية زوجها و�أوالدها
لها من زاوية �أكرث قوة .ور�أت غالبية امل�شاركات� ،أن العمل امل�أجور يعمل على متكني الن�ساء ويزيدهن �شعورا بالقوة.
"بحب �أكون موظفة يل �شخ�صية عالية �أح�س بالأمان لأنه املتعلم وله وظيفة بتكون حياته و�شخ�صيته غري ،بتتغري
كليا ".
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"ب�ش����وف العم����ل عامل غري العامل الذي �أعي�ش فيه ،بتتعريف على النا�س ب�ساعدك بدعمك وبعطيك ثقة بالنف�س،
بح�س (�أ�شعر) بفتح عليك نوافذ كبرية تتعريف على العامل الذي حولك".
�إ�ضاف���ة �إىل هذا ،ف����إن العمل ي�ساهم فـي م�ساعدة الأ�سرة اقت�صاديا من �أج���ل تلبية احتياجاتها  ،خا�صة فـي ظل
الأزمة االقت�صادية احلالية وزيادة ن�سبة البطالة.
"فزوجي مل يكن ي�شتغل كفاية وعندما �صار يل �أربع �أوالد �صرت ا�شتغل �أ�ساعد زوجي على �أ�سا�س املعي�شة اليومية
فا�شتغلت �سبع �سنوات ".
لقد وجدت الن�ساء امل�شاركات بالدرا�سة واللواتي التحقن ب�سوق العمل من �أجل امل�ساعدة املالية لأ�سرتها بالدرجة
الأوىل انعكا����س ايجابيا على ر�ؤيتها لذاتها ،ب�أ َّنها فاعلة وقادرة على تغيري وجهة نظر املحيطني بها ،والذين كانوا
ال يرون فيها �إال هذه املر�أة القابعة بني جدران املجال اخلا�ص ،كما انعك�س ذلك على تطوير نظرة الر�ضا لقدراتها
الكامنة فـي �أعماقها ،والتي كانت تتيه فـي عوامل الثقافة الذكورية ال�سائدة فـي جمتمعنا.
"دائما املر�أة التي تقب�ض م�صاري (نقود) ،املجتمع عنا يعني بح�سوها �إنها كبريه ،اهلل كبري يعني".

"واحلمد هلل رب العاملني م�ش بدي (ال �أريد) �أحمد (�أمدح) نف�سي� ،أنا ب�ساعد زوجي  ،ببيع على العربايه مع زوجي
م�ش كثري الإنتاج وموفرين احتياجاتنا يعني �شايفه (�أرى) حايل �إين عامله �شيء كوي�س منيح".
"�أنا ب�شتغل تنظيف وما تنظيف؟ وبقدم قهوة ،و�شاي على �أ�سا�س �إين اقدر �أع ّي�ش �أوالدي ما يعوزوا حدا� ،أقل ما فيها
ملّن (عندما) يروحوا (يذهبوا) على املدر�سة ي�أخذوا �شيكل �أو ن�صف �شيكل ،وهم بي�شوفوا الأوالد بياكلوا �ساندوي�ش
فـ����ي املدر�س����ة ،وهم ال ي�أكلوا ،واحلمد هلل رب العامل��ي�ن �أنا �أفتخر بنف�سي وب�شتغل ،وبعم����ل ،وبحط وما بعوز حدا (ال
�أحتاج �أحدا) ،ويعني والدي متقبلني للو�ضع".
وم���ن جانب �آخر ترى الن�ساء �أن امتالكها لعمل مدفوع الأجر ،ي�ساعدها على تلبية احتياجاتها اخلا�صة ،ويعطيها
الق���درة املالي���ة ل�شراء ما حتتاجه ،حيث �أ�شارت بع�ضهن �إىل عدم �إمكانية �شراء مالب�س جديدة خا�صة بها ب�سبب
الأزم���ة االقت�صادي���ة وو�ضع �أولويات الأوالد �أمام �أولوياتها .كما عربت العديد ع���ن رغبتهن بالعمل امل�أجور لكي ال
تكون عالة على �أحد وخا�صة الزوج و التحرر من الإهانة عند طلب النقود منه.
"العمل بعمل ا�ستقاللية ،لأنها كل ما بدها (تريد) �شيء من زوجها على م�ستوى �شيقل بدها تروح تتذلل جلوزها
حتى يعطيها ،عملها ب�ساعد يكون عندها ا�ستقالل "

"�إذا ب�شتغل ب�سد حاجتي املادية  ،ما بحتاج وال حدا".
"ممكن �إنها ت�أمن لها �أ�شياء بكون �صعب �أن ي�ؤمنها زوجها .هناك �أولويات للحياة تختلف عن زوجها ..العمل يبني
�شخ�صيتها".
وتب�ي�ن الن�س���اء �أن العمل امل�أجور ي�ساهم فـي عملي���ة تنظيم الوقت للن�ساء ،فهن يج���دن �أن الن�ساء اللواتي ميتلكن
وظيفة �أكرث قدرة على تنظيم �أوقاتهن .تتفق جميع الن�ساء امل�شاركات على عبء العمل امل�أجور مع املنزيل ،خا�صة
فـ���ي اقت�ص���ار العمل املنزيل عل���ى الن�ساء ،وهذا يزيد من الأعب���اء عليهن� ،إال �أن م�شاركة الن�س���اء بالعمل امل�أجور
ي�ساهم فـي ا�ستقاللية الن�ساء وتقويتهن.
من جانب �آخر تطرقت الن�ساء �إىل �أهمية العمل امل�أجور للن�ساء فقط فـي حالة الأزمة االقت�صادية وحاجة الأ�سرة
للدعم الإ�ضايف ،وبع�ضهن عبرَّ ن عن موافقتهن امل�شاركة بالعمل امل�أجور �إذا توفر داخل املنزل مثل الن�سيج خا�صة،
فـي ظل تقييد حركتهن من قبل املحيط � ،إ�ضافة �إىل الأعباء املنزلية امللقاة على عاتقهن.
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مبا يتعلق بالعمل امل�أجور فقد �أو�ضحت امل�شاركات �أنه ي�ساعد على بناء عالقات اجتماعية وعلى تنمية الوعي لدى
الن�ساء وي�ساعد على �إعادة توزيع الأدوار بني الزوجني لأن الطرفني ي�ساهمان فـي الدخل املادي للأ�سرة .باملقابل
البع�ض قلن �إن �ضغط العمل داخل املنزل وخارجه ي�ساعد على تقليل االختالط مع الأهل والأ�صدقاء:
"ب�أثر على حياتك ،بتخف عالقتي باملجتمع ،عالقتي مع �أهلي مع جرياين بت�سري (بتكون) �أقل ،م�ش (لي�ست) قوية
زي (مثل) اليوم .يا دوب احلق (ال يوجد وقت) �أخل�ص (�أنهي) �شغلي بره (خارج البيت) وارجع على البيت� ،أرتب
داري � ،أطبخ� ،أخل�ص �شغل الدار ".
وقد كان للعمل �أهمية خا�صة عند الأرامل واملطلقات ب�سبب احلد من حرية احلركة من قبل املجتمع والأ�سرة فقد
وجدن انه ملج�أ للخروج من الأزمة �إ�ضافة �إىل احلاجة املالية.
"لو ب�شتغل رح �أطلع من العزلة اللي �أنا فيها".

"بتطلعي بترتيحي و نف�سيتك بترتيح بتطلعي ما بتبقي فـي الدار".
باملقاب���ل عندم���ا مت نقا�ش امل�شاركة بالعمل التطوعي ،تب�ي�ن �أن غالبية امل�شاركات ي�شاركن فـ���ي �أعمال تطوعية �أو
ح�ض���ور ن���دوات� ،إال �أن معظمهن �أ�شرن �إىل �أن العمل التطوعي هو ل�سد الف���راغ والت�سلية خا�صة فـي القرى ،حيث
ال يوج���د �أي و�سيل���ة لق�ضاء الوقت للن�ساء ،ومن جان���ب �آخر ي�صبح و�سيلة لتمكني الن�س���اء نتيجة لتبادل التجارب
اخلا�صة ،وبالتايل ت�صبح معاناة املر�أة الواحدة ق�ضية عامة ت�شرتك فيها مع الأخريات ولي�ست ق�ضية خا�صة بها.
"م�ش بطالة ،ب�ضيعي من وقتك حوايل �ساعتني �أو ثالثة .هذه حتكي كلمة وهذه حتكي ق�صة بت�شويف م�شاكل غريك
بتهون عليك م�شاكلك".
�أقلي���ة من الن�ساء قلن �أن العمل التطوعي ي�ساعد على التوا�صل االجتماعي وتبادل اخلربات والتجارب بني الن�ساء
وا�ستثمار الوقت بدال من القيام بزيارات فـي وقت الفراغ.
"خدمة البلد بالن�سبة يل تعبئة وقت وك�سب مهارات جديدة والتعرف على نا�س".

"واهلل �أن����ا بن����زل ب�سمع كلمة مفيدة بدل ما �أنا م�ضيعة وقتي على الفا�ضي ،قاعدة فـي البيت يعني �شعور كوي�س
(جيد) �إنك تنزيل تغريي جو ،ويف نف�س الوقت تنفعي".
وق���د تر�سخت ق�ضية العمل التطوعي ب�شدة عند العزباوات نتيج���ة لوجود وقت فراغ كبري فـي حياتهن �إ�ضافة �إىل
عدم وجود فر�ص عمل ،ف�إن العمل التطوعي مع امل�ؤ�س�سات ي�صبح و�سيلة للح�صول على عمل فـي بع�ض الأحيان.
يف جوان���ب �أخ���رى جتد غالبي���ة الن�ساء امل�ش���اركات العمل التطوعي و�سيل���ة لتحقيق الذات من خ�ل�ال الإجنازات
وامل�ساع���دة مع املحيط مم���ا ي�ساعد على بروزها باملجتمع� .أو و�سيلة للرقي بو�ض���ع الن�ساء فـي فل�سطني من خالل
خروج الن�ساء �إىل الإطار العام .
"الدافع �إين بدي (�أريد) �أطلع املر�أة فـي دير �أبو م�شعل ..بدي �أرفع قيمتها � ..أغري نظرتها لهذا البيت".
"�أنا نف�سي �أ�شارك لكن �أهلي ما ب�سمحوا يل� .أول �شيء بتعبي وقت فراغك ،عندي وقت فراغ كبري كثري ،ثاين �شيء
بت�شع����ري �إنه �إنت بتطلع����ي بت�شويف نا�س بتغريي جو ونف�سيتك تتغري نف�سيتك تتح�س����ن ،كونك بتعملي �شيء للنا�س �أو
بت�ساع����دي بت�شع����ري بقيمت����ك و�إنك م�ش (ل�ست) مثل الواح����دة بتقعد فـي البيت ال �شغلة ال عمل����ة غري �شغل البيت و
التلفزيون يعني".
عندما حتدثت الن�ساء عن العمل ف�إنهن ربطنه بالقيمة املادية ومدى م�ساهمتهن املادية فـي الأ�سرة ،وهذا نتيجة
للتوجه املجتمعي الذي ير�سخ من قيمة اجلانب املادي ،ويعمل على �إ�ضفاء القيمة العالية له ،وترى الن�ساء �أن قيمة
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العم���ل ترتف���ع بناء على امل�ستوى التعليم���ي ،ولذا �أعطت الن�ساء قيمة عالية للتعليم م���ن �أجل احل�صول على فر�ص
وظيفة �أرقى ذات دخل �أعلى.

 .4احتياج��ات الن�ساء فـي �إطار م�ؤ�س�سة الدولة :ما بني التزام ال�سلطة الفل�سطينية
ومعيقات االحتالل الإ�سرائيلي
تطرق���ت الغالبية م���ن الن�ساء امل�شاركات فـ���ي الدرا�سة� ،إىل ت�أثر الو�ض���ع االقت�صادي ب�سبب الأو�ض���اع ال�سيا�سية
ال�سائ���دة ،وت�أث�ي�ر املقاطعة الدولية للحكومة الفل�سطيني���ة املنتخبة "حما�س"على الأ�س���ر الفل�سطينية� ،سواء على
ال�صعي���د امل���ادي �أو االجتماع���ي� .أن ن�سبة كبرية م���ن الن�ساء اللوات���ي مت مقابلتهن� ،أزواجه���ن موظفون بال�سلطة
الفل�سطيني���ة ،بالتايل عدم وجود رواتب ب�سبب املقاطعة الدولية� ،أدت �إىل وقف الدخل الرئي�س للأ�سر .خا�صة �أن
املعيل الأ�سا�سي للأ�سرة الفل�سطينية فـي املجتمع الفل�سطيني هو الرجل ،وكما �أ�شرت فـي م�ؤ�شرات التحاق الن�ساء
فـي العمل ،ف�إن ن�سبة الن�ساء فـي العمالة الفل�سطينية قليلة جدا.
لق���د �أ�ش���ارت غالبية الن�ساء �إىل زي���ادة التوتر بالعالقة مع الزوج �أو ال�ضغط النف�س���ي عليها مل�س�ؤوليتها الأوىل فـي
التكيف مع الأو�ضاع االقت�صادية ال�صعبة.
"كث��ي�ر تع����ب ،كنت كثري متذايقة (�أ�شع����ر بال�ضيق) �إنه يع�ص����ب (يغ�ضب) ملا يكون قاعد فكن����ت �أحاول حم�س�سو�ش
(�أ�شعره) نهائيا �إين �أنا ب�شتغل وهو قاعد مع �إنه لو كان هو بي�شتغل و�أنا قاعدة عادي".
"ملا عملوا اليهود اجلدار� ،أثر كتري على حياتنا ،عمرنا ما كنا ن�شعر ب�ضيق �أو �ضعف باحلالة املادية� ،إال ملا اخذوا
�أرا�ضينا  ،فلما �أخدوا �أرا�ضينا كان عندنا مو�سم لوز ..كان عندنا مو�سم زيتون ..كان يجيلك �إلف دينار من كل جهة
�أو �أكرت ه�سه (الآن) راح كله".
كم���ا ي�ش���كل عامل االعتق���االت لأبنائهن و�إخوته���ن عبئا �إ�ضافي���ا عليهن نتيج���ة للم�س�ؤولية امللق���اة عليهن لتوفري
م�ستلزمات ال�سجني.
"بطل����ب م����ن �أب����و مازن يوحدوا ال�شعب الواحد ال وهو قاعد مرتاح وال وهو ما�شي مرتاح بتطلب من �أبو مازن وهنية
واحلكوم����ة والرئا�س����ة حل م�شكلة البطالة والفلتان الأمني ،العمال �صار لهم � 10سنني قاعدين املوظفني من � 3شهور
قلب����وا الدني����ا ،والعمال �إللي (الذي����ن) كانوا يوكلوا رمل!! الآن امل�ؤ�س�سة �صارت ت�سل����م الن�صف ،احلني �أربع �شهور ما
�أخدو�ش وال �ألف ،والأ�سري الآن من �أين بدو (يريد) يدفع الكانتني!! الآن م�ش القي� ،إحنا �شعب �ضايع بني احلكومة
والرئا�سة".
ع�ب�رت زوجات ال�شه���داء عن املعاناة الكبرية لفقدان املعيل الرئي�س للأ�سرة فـ���ي ظل عدم توفر وظيفة ،وم�ستوى
تعلي���م ي�ساع���د على تخطي ال�صعوبات .لقد حتدث���ن عن العبء مبتابعة الأطفال ،والع���بء كونها زوجة �شهيد من
املحيط ،لعدة �أ�سباب منها  :التوقع من املحيط ب�صالبتها وقوتها ومن جانب �آخر زيادة املراقبة املجتمعية عليها.
"بك����ون (�أك����ون) ما�سكه زمام الأ�سرة احلايل (�أ�سيطر على الأم����ور) كوين �أنا متحملة كل �شيء حلايل (وحدي).
�أنا الأم و�أنا الأب وكوين �أنا امل�س�ؤوله عن �أعمال املنزل كامال ،وعن جد �أنا بوفر دخل الأ�سرة بنف�س الوقت .يعني �أنا
بق����وم ب����دور مزدوج مرات �أنا �أ�شعر �إين بحمل نف�سي ف����وق طاقتي .يعني مرات �أنا بروح على البيت م�ش قادرة �أوقف
على رجلي".
�أ�ش���ارت الن�ساء امل�ش���اركات �إىل ت�أثري �إغالق �سوق العمل الإ�سرائيلي �أمام العمال���ة الفل�سطينية على �أ�سرهن ،فـي
ظ���ل ع���دم توفر فر�ص عمل فـي ال�ضفة الغربية .وهذا �أدى �إىل ارتف���اع م�ستوى الفقر لأ�سرهن وزيادة ال�ضغوطات
النف�سية على الن�ساء و�أ�سرهن.
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"الزوج اللي (الذي) قاعد مالو�ش (لي�س له) �شغلة غري هالأوالد وقاعد بناهد فينا (يقاتل) ،بنطلع برة (نخرج �إىل
اخلارج) فلتان �أمني ،نرجع �إىل البيت بيقاتل فينا ".
"زوج����ي عام����ل بروح (يذهب) عل����ى �إ�سرائيل و ب�ضغطوا عليه من اليهود بروح تعبان �إال يف�ش غله (ي�صب غ�ضبه)
فينا �شوي ب�س طيب برجع حلاله".
ويف ظ���ل الأزمة ال�سيا�سية االقت�صادي���ة ،فقد عربت امل�شاركات عن رغبتهن بالعم���ل مل�ساعدة الزوج و�إيجاد دخل
لإعالة الأ�سرة.
"هالأو�ض����اع كله����ا االنتفا�ض����ة الأوىل واالنتفا�ضة الثاني����ة وفي�ش (ال يوجد) �شغل (عمل) وه����و (زوجها) ما يعرف
ي�شتغ����ل �إال فـ����ي املطاعم  ،لأنه طباخ بيطبخ فـي املطاعم  ،وم����ن يومها من بداية االنتفا�ضة تغري بعد ما خ�سر عمله،
و�ص����ارت حمات����ي تقول �إطلعوا حلالكم وا�صرف����وا حلالكم واعتمدوا على حالكم ،وطلعن����ا حلالنا و�صرنا نحارب فـي
هالدنيا وبعت ذهبي م�صاغي كله وا�شرتيت دار ِلنب".
لق���د جل�أت الن�ساء امل�شاركات فـي الدرا�سة� ،إىل العديد من اال�سرتاتيجي���ات ل�ضمان ا�ستمرارية �أ�سرهن مثل بيع
امل�ص���اغ �إذا توف���ر� ،أو اللجوء �إىل �سيا�سة االكتفاء الذاتي مثل الزراعة البيتية لتوفري املتطلبات الأ�سا�سية �أو تربية
الأوالد على �سيا�سة االقتناع "باملوجود" .بحيث تلج�أ الن�ساء �إىل تخفيف عدد وجبات الأكل خالل اليوم ،تخفي�ض
اال�ستهالك من الغذاء ،عدم �شراء املالب�س ،تقليل املنا�سبات االجتماعية.
وم���ن املع�ض�ل�ات الأخرى التي حتدثت عنها الن�ساء ،هي حرمانهن م���ن التعليم فـي فرتة االنتفا�ضة الأوىل وجلوء
الأهل لتزويجهن خوفا من احلواجز.
"كانت الدرا�سة م�ش حلد (لي�س فقط) مرحلة الإعدادي فـي البلد ،كنا فـي عابود نويف (ن�ستكمل) تعليمنا ،فـي
االنتفا�ضة ،قالوا �أهلي خل�ص ما بنخليك (لن ن�سمح لك) تروحي وتيجي على عابود� .أنا كنت �شاطرة فـي املدر�سة،
اختي كانت اقوي مني �ضغطت عليهم وخل�صت (�أنهت) التوجيهي� ،أما �أنا زمان كانت �شخ�صيتي �ضعيفة وما اقدرت
(�أ�ستطيع) �أحتدى ،قعدوين(�أخرجوين من املدر�سة) ...قعدوين ....جوزوين".
وق�ضية �أخرى مت التطرق �إليها من قبل الن�ساء ،هي فقدان االت�صال والتوا�صل مع �أهلها نتيجة لعدم وجود بطاقة
�شخ�صية "مل �شمل " ،وهذا ي�ساهم فـي �شعورها باالغرتاب خا�صة فـي ظل وجود �إ�شكاليات مع �أهل الزوج والزوج.
"�أن����ا م����ا مع����ي (ال يوج����د) هوية يعن����ي الو�ضع هذا هو �أك��ث�ر �شيء �شاغل ب����ايل (ي�شغل فكري) �إنه مل����ا بطلع بخاف
يقابلوين يهود  ،وزوجي ما معه هوية كمان (�أي�ضا) يعني هذا �أثر َّيف كثري وبيقلقني كثري" .
"الواحدة ملا يكون لها �أهل بروحوا وبيجوا عليها (يزوروها) تبقى م�ش زي الفقرية (ت�شبيه بعدم امتالك �شيء)
ال �إلها(لي�س لها) �أهل وال �أحد ب�س�أل عنها ".
كما تطرقت الن�ساء امل�شاركات فـي هذه الدرا�سة� ،إىل ق�ضية الالجئات الفل�سطينيات وما يعانني منه من �إجحاف فـي
حقوقهن ،ومن جهة �أخرى التمييز ال�سلبي الذي ي�شعرن به داخل جمتمعهن الفل�سطيني .فقد اعتربت البع�ض �أن �صفة
الالجئ ترتبط بالر�ؤية الدونية لهن من قبل املحيط ،فيلج�أن للعزلة ك�إحدى اال�سرتاتيجيات للتعامل مع املو�ضوع ،ومن
جانب �آخر اللجوء �إىل م�ساعدة املحيط للعمل على �إيجاد الهوية لهن كالجئات فـي �إطار اجتماعي حمدد.
"بعتربونا الجئني هيك (هكذا) بال وطن �شو (ما) ذنبنا �إحنا(نحن) الجئني وفقر".
وانتق���ل حديث الن�ساء فـي هذا املحور من امل�ستوى العاملي �إىل ال�سيا�سي املحلي ،حيث تناولت ق�ضية دور الأحزاب
ال�سيا�سي���ة الفل�سطينية فـي املجتمع الفل�سطيني ودوره فـي الو�ضع ال�سيا�سي القائم .عربت البع�ض عن عدم الثقة
بالأحزاب ال�سيا�سية خا�صة فـي ظل بروز ظاهرة الفلتان الأمني وبداية الإ�شكاليات بني فتح وحما�س .فقد ركزت
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الن�س���اء عل���ى مفهوم الوح���دة الوطنية والهوية الوطني���ة هي فل�سطني .كم���ا �أو�ضحن� ،أن م�س�ؤولي���ة الأحزاب فـي
م�ساع���دة الأ�س���ر املت�ضررة فـي االنتفا�ضة الثانية مغيب ،خا�صة فـي ظل وج���ود الو�ساطة و�أهمية انتماء الفرد �إىل
حزب معني للح�صول على امل�ساعدة.
"يعني كل حزب امل�ؤ�س�سة التابعة له بتخدمه يعني هذا حما�س بتخدمه حما�س وهذا فتح بتخدمه فتح"
"مث����ل ه����اي (ه����ذه) ق�ضيتنا ابن فتح وابن حما�س عم بقتلوا بع�ضيهم لي�ش (ملاذا) ما �إحنا (نحن) �إ�سالم وما�شني
له����دف و�أحد ولي�ش (مل����اذا) ما بنخلي (جنعل) هدف و�أحد بينا لي�ش بنخلي تفرق����ة بينا .ال بدنا (نريد) �أن ن�ضم
بع�ضين����ا ون�ضم �أوالدنا نفهم �أوالدن����ا �أنت وطني �أنت ق�ضيتك هلل وللأق�صى ،م�ش (لي�س) لفتح وحما�س نف�س الوقت
�أنا بقول فتح ابني وحما�س ابني كلنا �أهل وكلنا �شعب وكلنا م�سلمني ،ملا بقتلوا بع�ضيهم ب�شغل بايل بتزاعلوا مع بع�ض
الزعامة و�إحنا برنوح ال�ضحية هذا ب�شغل بايل (ي�شغل فكري)".
�أم���ا عن دورهن كن�ساء فاعالت فـي احل���زب ال�سيا�سي الذي ينتمني له ،فقد وجدن �أنف�سهن ب�أ َّنهن قياديات ولهن
دور فع���ال فـ���ي احلزب فـي �إط���ار منطقتها ال�سكنية .فهي ت�ستطي���ع �أن تكون عنوانا للأفراد فـ���ي منطقتها لطلب
احلاج���ة وتق���دمي امل�ساع���دة لهم .ومن جانب �آخ���ر عربت الن�ساء عن ع���دم الر�ضا عن الأح���زاب خا�صة بالفرتة
الأخرية من الفلتان الأمني.
"يف الن�ض����ال �أن����ا كن����ت فـ����ي املقدمة يعن����ي ال�شباب جوا ( بالداخل فـ����ي ال�سجن) و�أنا برا ( باخل����ارج) يعني �شيء
بينعك�����س عليهم داخل ال�سجن م�ضايقهم و�أنا معت�صم معهم �أنا والأمهات والأهايل فـي احتجاج نروح على ال�صليب
دائما فـي املظاهرات ويف امل�سريات فـي �أي موقع �أنا دائما فـي املقدمة بو�صل ر�سالتي ب�شكل ارجتايل"
فـ���ي قطاع غزة ،كان للعام���ل ال�سيا�سي �أثر كبري فـي �سري النقا�ش .لقد كانت وترية الفلتان الأمني مرتفعة �إ�ضافة
�إىل عملي���ات االغتي���االت  ،واالقتحام املتكرر جلي�ش االحتالل للقطاع �أدى �إىل حتدي���د النقا�ش باملجموعات حول
هذا اجلانب  ،و�أجمعت الن�ساء على �أن احلاجة الأ�سا�سية لهن هي الأمان واال�ستقرار وحماية الأوالد.
"�أكرت ي�ضايقني ال الأكل وال ال�شرب �إال ملا �أ�شوف (�أرى) �أبناء فل�سطني بطخوا بع�ض ،ابن فتح وابن حما�س هي ابني
�صار له � 7سنني ب�شتغل بال�سلطة لكن الآن �أنا بخاف عليه ،واهلل �صدقيني ملا بطلع بفتح الباب ،ب�شوفوا طلع معه �أحد
�أو لأ  ،هي واحد م�س�ؤول و�ضعوا له قنبلة على باب الدار �شافهم وهم بحطوها طخ عليهم انفجرت فـي يد احلم�ساوي".
"احلكومة يت�شاوروا ويالقوا لنا حل ،الواحدة منا بتخاف وجوزها يطلع ويرجع لها �شهيد جوزي انحب�س (�سجن)
� 7سنني و�سلفي (�أخ الزوج)� 99سنة عل�شان (من �أجل) الأر�ض �أنا هال (الآن) �أقول لك بدي�ش (ال �أريد) الأر�ض".
واختلف ت�أثري االحتالل على الن�ساء فـي مدينة القد�س ،التي تطبق فيها القوانني الإ�سرائيلية فـي الق�ضايا املدنية.
فق���د وج���د تركيز على ق�ضية م�ساح���ة ال�سكن والأرنونا (�ضريب���ة الأمالك) التي تفر�ضها احلكوم���ة الإ�سرائيلية
عل���ى ال�سكان الفل�سطيني�ي�ن مببالغ طائلة ،بهدف التهجري وتهويد مدينة القد����س ،لقد كان لذلك عبئا اقت�صاديا
عل���ى الأ�سر خا�صة فـي ظل الو�ضع االقت�صادي املرتدي .و ظهرت معاناة كبرية من االكتظاظ ال�سكاين فـي املنزل
الواحد ،والذي يتكون من غرفتني فقط حلجم �أ�سرة مكون من خم�سة �أفراد.
"م�ش رح �أقدر �أحكي �إال عن �آخر �سنتني ،فالهم كبري كبري جدا ،دارنا كلها غرفة مرت فـي مرت ،ودار حماي راف�ضني
نزلت����ي عنده����م ،ويف م�شاكل مع العيله (العائلة)  ،مع دار �سلف����ي (�أخو زوجي) ،ودائما كانوا يطلبوا ال�شرطة لنا .كل
م����ا قمن����ا ب�أي عملية �إعمار ،بدوا �سلفي (يريد) ياكل (ي�أخ����ذ) الدار كلها حلاله ،ووالدي تعبانني كثري ،تغريت عليهم
املعي�ش����ة� ،أبوه����م ما ب�شتغل ،و�أن����ا فـي فرتة كنت ال �أعمل ،فكيف بدنا ندفع �أجار للبي����ت ،فالزم(يجب) �أ�سكن معهم،
كيف الدار بدها ت�سعنا (تت�سع لنا) ،حطيت والدي داخلي (و�ضعت �أوالدي فـي مدر�سة داخلي) فـي بيت جاال ".
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"�أَنا مب�سوطة فـي �شغلي ،واحلمد هلل �إين تعملت ال�سكرتاريا واملحا�سبة ،نفعتني (�أفادتني) ،وحو�شت (�أدخرت)
وبني����ت يل دار فـ����ي العيزرية ،ويا ريت الفرحة اكتملت ،الواحد ما هو ق����ادر يرتك القد�س ،خوف ليخ�سر م�ستحقاته
من ت�أمني �صحي و ،...وب�سكن الآن فـي القد�س فـي دار �صغريه جدا ،بدال من داري التي بنيتها فـي العيزرية ".
"نف�س����ي فـ����ي بي����ت وا�سع ،احن����ا ( نحن) قاعدي����ن ( �ساكنني) فـي بيت ف����وق بع�ضنا البع�����ض ،وجماورين لنا بيت
للم�ستوطنني اليهود ،وكلمه توحد اهلل ما بن�سمع ،فقط ن�سمع هاحلكي العربي� ،إللي بعكر �صفوك وراحتك".
ظه���ر من حديث الن�ساء الوعي التام بتحليل الو�ض���ع ال�سيا�سي وتف�سري وا�ضح لت�أثري الو�ضع ال�سيا�سي على نف�سية
ال�شعب وامل�ستقبل للأجيال القادمة.
"الو�ضع ال�سيا�سي ب�أثر على الكل ،يعني واهلل ب�أثر على النف�س من غري ما حت�سي (ت�شعري)".
"ال بر�ضو (�أي�ضا) بدك (تريدين) تطلعي على العوامل الأخرى ،فـي عوامل كثرية مثل حالتنا النف�سية ال�سيئة،
لو الو�ضع ال�سيا�سي م�ش زي ( لي�س مثل) و�ضع فل�سطني ،بتعريف كيف يعني الظروف واملحيط ال�صعب ،كان نف�سيتنا
غري �شكل� ،أي�ضا الو�ضع املادي بلعب دور بنف�سيتنا ال�سيئة " .
"راحة البال بتيجي من ا�ستقرار الو�ضع عندنا ،الب�شر لهم دور فيها �سواء عرب �أو يهود"
"م����ن ي����وم ما �إجت (بد�أت) االنتفا�ضة هذه واالنتفا�ضة الت����ي قبلها ،بتالقي ( جتد) الكل تغري وخا�صة من املجازر
الت����ي ح�صل����ت .تالقي (جتد) مثال �آراء بنتي ال�صغرية غري عن الأطفال فـ����ي العامل ،هي بتخاف ملا ت�شوف (ترى)
املناظ����ر عل����ى التلفزيون وت�صري ت�صرخ� ،أقولها �شو مالك (ما بك)؟ ..تق����ول يل� :شفت (ر�أيت) الدم بدو (�سوف)
يطل����ع م����ن التلفزيون .يا حرام �صار عندها تخي��ل�ات غريبة ،ومن كرث �أوقات ما ي�صري ط����خ و�ضرب ر�صا�ص� ،أقول
له����ا تع����ايل ،تخاف يا حرام ،والبنات الكبار بدهم (يريدون) يطلعوا ي�شوفوا (يروا) �شو عم ي�صري (ماذا يح�صل)
ونوعي����ة الر�صا�ص الل����ي ي�ستخدمو اجلي�ش الإ�سرائيلي ،بيتك����ون خايفة يا حرام وت�سال هو بي����ت اليهود ورائنا ،لأنه
�صوت الر�صا�ص ملا يطخوا على ال�شباب ي�صل وراء بيتنا".
لق���د عربت الن�ساء بو�ضوح عن ر�ؤيتهن ومطالبهن ال�سيا�سية واالجتماعية ،حيث تو�ضح كلماتهن الر�ؤية ال�شمولية
له���ن حول احلقوق ،حيث �أو�ضح���ن �أن ال�سالم هو حتقيق الأمن الإن�ساين ،وال يقت�ص���ر فقط على �سالم �سيا�سي،
و�إمنا اجتماعي واقت�صادي.
"واهلل �أن����ا بحل����م ،بال�س��ل�ام ،بحل����م نقوم ن�صبح ما فـي ق�ص����ف بغزة مث ًال ،ما فـي قتل لل�شب����اب كل يوم ،نقوم على
املناظ����ر الكئيب����ة ،حياتن����ا كلها اكتئاب ،و�أ�سى ،ن�س�����أل �أنف�سنا متى �سيك����ون هناك �سالم ،وينتهي ه����ذا ال�شيء �أمام
عيون����ا ،وامل�ساجني الذي����ن فـي ال�سجن يطلعوا كلهم ،وت�صلح �أحوال الدني����ا ،و�أ�شغالنا ت�صري متيحة ورزقتنا متيحة،
يعن����ي م�سك��ي�ن �أبني حممد ما ذنبوا �شاب �ضاع م�ستقبله ،وح�س حاله وال �أ�شي بعد ما ترك املدر�سة وراح ي�شتعل حتى
ي�صري فـي عندنا دخل"
"ب�����س يعن����ي من بع����د االنتخابات التي ح�صل����ت هذا الو�ضع �س����يء جدا� ،آه من بع����د االنتخاب����ات زادت ال�ضغوطات
عل����ى الرئي�����س وعلى املجل�س الت�شريع����ي .فـي الوقت احلا�ضر ما بتخل����ي الواحد عن الأمل � ،إنه فـ����ي حياة منيحة �أو
تغي��ي�ر �أو تبدي����ل للو�ضع  ،بن�ستنى (ننتظر) نح�صل �شيء من حقوقن����ا ،نريد ن�سرتجع �أرا�ضينا ،نريد ن�شيل (نزيل)
امل�ستوطن����ات الإ�سرائيلية  ،نريد �أن نحقق �شيء م����ن مطالبنا ،الآن وخا�صة بعد ما ح�صل بعد االنتخابات� ،أ�صبحت
مطالبنا تافه  ،نحن نريد �أن ننهي االحتالل ،نريد حياتنا".
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الفصل الرابع
حتليل البيانات:
بالإط�ل�اع على ال�شمولي���ة والتداخل بني املحاور و�ضمن امل�ستوي���ات الأربعة املتمثلة بامل���ر�أة وعالقتها بالعائلة فـي
املج���ال اخلا����ص ،ومن ثم املجتمع متمثال باجلريان والأ�صدقاء وامل�ؤ�س�س���ات املجتمعية والدينية ،ومن ثم م�ؤ�س�سة
ال�س���وق وانتهاء مب�ؤ�س�سة الدولة وم�ؤ�س�سة االحت�ل�ال ،ف�إن الن�ساء تناولن ثالث ق�ضايا �أ�سا�سية هي :الهوية الذاتية
ومفهوم احلماية ومفهوم احلق مقابل االحتياج.
�إن الق�ضاي���ا الثالث متداخل���ة وال ميكن الف�صل فيما بينها .لقد تناولت الن�ساء فـي الدرا�سة ق�ضية الهوية الذاتية
وذلك من خالل ر�ؤيتهن لدورهن االجتماعي املتعدد فـي املجتمع� ،سواء على امل�ستوى اخلا�ص �أو من خالل ال�شبكة
االجتماعية املحيطة بهن.
عل���ى امل�ست���وى اخلا�ص ،حتدثت الن�ساء كم���ا ات�ضح �سابقا عن عدة جوانب ،فاملر�أة ت���رى نف�سها �أ ّمـًا وم�سئولة عن
�أ�س���رة ،وحتددت هويتها من خالل املهن���ة �أو الوظيفة التي تقوم بها فـي احليز العام� ،أو من خالل دورها القيادي
فـي املجتمع .وعربت الن�ساء عن �شعورهن بالقوة لقيامها بهذا الدور.
وعل���ى الرغ���م من ت�شديد الن�ساء عن���د تعريفهن لهويتهن على الدور الذي يقمن ب���ه� ،إال �أنهن ي�صفن هويتهن من
خ�ل�ال ربطه ب�إط���ار معني ،ولي�س كيانا منف�ص�ل�ا � ،أي كما �أ�شارت يوفال ف�إن الهوي���ة الذاتية تتحدد من �أكرث من
زاوية ،والفرد هو الوحيد القادر على حتديد هذه الزاوية التي يجد من خاللها القوة والتمييز �ضمن الإطار الذي
ي�ضع نف�سه بها .فالن�ساء هنا ي�ؤكدن على �أهمية العائلة فـي حياتهن باعتبارها "ال�سند" والقوة للفرد ".
"�إذا عيلت���ي (عائلت���ي) كان���ت قوية �أكون قوية ،و�إذا عيلتي كانت �ضعيفة �أن���ا �أكون �ضعيفة " ،على الرغم من �أن
ه���ذا اجل�سم(العائل���ة) ،يعزز من تهمي�ش احلرية الفردية لهن ،والتي تنعك����س على حتديد هويتهن الذاتية .ويتم
ذلك من خالل حتديد دورهن االجتماعي املفرو�ض عليهن من قبل العائلة والتي ت�ستند فـي تق�سيمها لهذه الأدوار
داخل الأ�سرة على الفكر الأبوي ،الذي يعزز من هرمية العالقة داخل الأ�سرة .فالرجل والذي يعترب املعيل املادي
���م الأبناء الذكور و�صوال �إىل الإناث فـ���ي �أ�سفل الهرم ،وكما ت�شري
الأ�سا�س���ي للأ�س���رة ي�أتي فـي �أعلى الهرم ومن ث َّ
كب�ي�ر فـي �إطارها التحليل���ي للعالقات االجتماعية �ضمن م�ؤ�س�س���ة الأ�سرة ،ف�إن هذا التق�سي���م �إىل �أدوار متكاملة
غري متداخلة كان �أمرا �ضروريا من �أجل الأداء ال�سل�س لكل من العائلة واملجتمع :فقد �ألغى التق�سيم التناف�س بني
ال���زوج والزوجة ،و�ضمن حدوث التطبيع االجتماعي ال�سليم للأطفال ،و�أطاح للعائلة العمل بان�سجام فـي عالقتها
مع �سائر العامل" (كبري .)1995
وت�أتي �أهمية العائلة للن�ساء ،كونها اجل�سم احلامي لهن .فاملجتمع الفل�سطيني جمتمع يقوم على مفهوم اجلماعة،
و�أهمي���ة الف���رد �ضمن اجلماعة ولي�س مبعزل عنه���ا ،حيث ي�شري بركات �إىل توحد الهوية ل���دى الأ�سرة ولدى كافة
�أفرادها ،فهم ي�شرتكون معا ب�إجنازاتها و�إخفاقاتها ،فالفرد فـي العائلة ع�ضو ولي�س فردا� .أما الأدوار فهي �أدوار
بالدم والقرابة وامل�صاهرة� .أب� ،أم� ،أخ ،عم ،خال  ...الخ االعتمادية املتبادلة ،نكران الذات.
�إن مو�ض���وع العائل���ة وم���ا ت�شكله من حماية للف���رد خا�صة فـي املجتم���ع العربي الذي يقوم عل���ى فل�سفة اجلماعة،
ت�صب���ح كم���ا ي�شري �أمني وبركات فـ���ي حتليلهما للعائل���ة العربية ـ الهوي���ة الفردية مهم�شة وتغيب فـ���ي ظل �سيادة
الهوي���ة اجلماعي���ة فـي املجتمعات العربي���ة .وتكون العائلة �أحدى الهوي���ات الأ�سا�سية التي ينتم���ي لها الأفراد فـي
�سبيل احل�صول على احلماية "دعم معنوي الواحد ي�شعر �إنه �أهله واقفني جنبه وم�ساندينه" ومن جانب �آخر على
امل�ستوى الأو�سع من العائلة هي الع�شرية.
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فـي املجتمع الفل�سطيني ،العائلة هي �أ�سا�س كما عربت عن ذلك الن�ساء فـي حياتهن ل�شعورهن بالأمان واحلماية،
خا�ص���ة فـ���ي ظل عدم امتالك الن�ساء للموارد �أو امللكية ،مما يجعله���ن عر�ضة �أكرث ل�صعوبات عديدة فـي احلياة.
ومن هنا جاء تعزيز الن�ساء للثقافة ال�سائدة النمطية ،و�سيلة ل�ضمان قبولها فـي العائلة واملجتمع املحيط ،والن�ساء
به���ذا القبول تمُ نح امتيازات احلماية ،ومنها الو�صول لل�شعور بالأمان .وبغ�ض النظر عن طبيعة العالقة مع الأهل
م���ن �إجحاف وع���دم احرتام لذاتها� ،إال �أن وجود ه���ذا الدعم �ضمن الثقافة ال�سائدة يعت�ب�ر عن�صرا مهما .وهذا
يف�سر موافقة الن�ساء على ق�ضية والية الذكور على الن�ساء ملا ي�شكل لهن من حماية.
عملي���ة الوالي���ة الذكورية على الن�ساء عب���ارة عن عملية انتقالية ،م���ن الذكور بالعائل���ة الأم �إىل العائلة الزوجية.
وبالت���ايل م���ع ات�ساع دائ���رة العالقات العائلية للن�س���اء ما بني عائلتها وزوجه���ا وعائلة �أهل ال���زوج تتو�سع ال�سلطة
الأبوي���ة املمار�س���ة عليهن .بحيث متتد من �سلط���ة الأب والأخ �إىل �سلطة الزوج و�أهل ال���زوج .ولي�س بال�ضرورة من
يقوم بتثبيت ال�سلطة الأبوية هم الذكور فقد تبني من البيانات �أن �أم الزوج متار�س هذه ال�سلطة الأبوية على زوجة
االبن.
و�ضم���ن ه���ذه العالقات العائلية املمتدة ،ر�سمت الن�ساء هويتهن الذاتية بناء على الظرف االجتماعي الذي وجدن
ب���ه ،فامل���ر�أة �أحيانا ت�ص���ف نف�سها بالعط���اء واحلب وامل�ساحمة م���ع الأ�سرة املحيط���ة ،وحينا �آخ���ر ت�صف نف�سها
بال�صبورة واملت�أملة� .إال �أنها بجميع احلاالت ت�صف نف�سها كما ذكرت �سابقا بالقوية لقدرتها على الت�أقلم مع جميع
الفئات.
وامتدادا لتعريف الن�ساء لهويتهن فـي ظل الفكر الأبوي ال�سائد ،تنتقل الن�ساء بتعريف هويتها من اخلا�ص وبدورها
االجتماعي �إىل عالقتها بال�سلطة الفل�سطينية فـي احليز العام .وتتحدد هويتها هنا مبفهوم املواطنة ،الذي يحدد
عالق���ة الن�ساء مع ال�سلطة و�أجهزتها الر�سمي���ة� .إن حتديد الن�ساء لهويتهن فـي �إطار ال�سلطة الفل�سطينية ،اعتمد
على ا�سرتاتيجيات حمددة اتبعنها للمحافظة على وجودهن فـي املجتمع.
لق���د انطلقت الن�س���اء فـي عملية حتديد هويتها الذاتية من خالل املفهوم غري املبا�شر والوا�ضح للن�ساء ملواطنتهن
فـي املجتمع الفل�سطيني ،فهن خالل حديثهن عن جتارب حياتهن فـي املجاالت املختلفة ،مل يتحدثن عن حقوقهن
الت���ي يج���ب �أن تلبى من قبل ال�سلط���ة الفل�سطينية ،والت���ي تعك�س الر�ؤي���ة الأبوية لل�سلط���ة الفل�سطينية من خالل
�أجهزته���ا وت�شريعاته���ا املختلفة حول مواطن���ة الن�ساء  ،والتي تتعامل معه���ا ب�إطار املواطنة املنقو�ص���ة� .إن الر�ؤية
التقليدية لل�سلطة الفل�سطينية للن�ساء ،ي�شبه ما طرحته يوفال حول �أهمية االنتماء للجماعة لتوفري احلماية ،وهو
تف�س�ي�ر وحتليل عميق لنقد تعريف املواطنة التقليدية ،والت���ي ت�شرتط امل�شاركة الع�سكرية املبا�شرة حلماية الدولة
والف���رد .م���ن هنا ف�إن منظور تبعية الن�ساء فـ���ي املجتمع الفل�سطيني ،نتج عن ع���دم م�شاركتهن الع�سكرية ،وهذا
ع���زز م���ن �إتباع ال�سلطة الفل�سطينية  ،كغريها من الدول العربية ،على ا�ستبعاد الن�ساء عن ال�ساحة العامة والعمل
عل���ى تعزيز تق�سيم الأدوار داخل الأ�سرة ،مل�صالح �سيا�سية متثل���ت كعن�صر م�ساومة بني الأحزاب لتثبيت العالقة
مع القوى املحافظة والدينية .وبالتايل �ساهمت هذه الفئة امل�سيطرة على اعتبار الن�ساء ورقة م�ساومة للتفاو�ض،
وه���ذا �شبيه باحلالة التي تناولتها مريفت حامت عند حديثها عن الليربالية والنوع االجتماعي ،حيث تناولت �أمثلة
عدي���دة فـ���ي الوطن العربي مثل ال�سودان وم�ص���ر وتون�س وكيفية ا�ستخدام الن�ساء فـ���ي مرحلة ما بعد اال�ستقالل
كورقة للم�ساومة مع الأحزاب الدينية.
�إن التج���ارب الت���ي حتدث���ت الن�ساء عنها فـي ه���ذا البحث ،ارتكزت بالأ�سا����س على العائلة والعالق���ات بني �أفراد
العائل���ة ،والتي تعترب �صمي���م قانون الأحوال ال�شخ�صية ال���ذي تتحكم به املحاكم ال�شرعي���ة والكن�سية ،حتدد من
خالل���ه م�س�ؤولي���ات وواجبات الن�ساء جتاه ال���زوج من �أجل �ضمان حق���وق االمتيازات متاما مث���ل مفهوم املواطنة
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التقليدي���ة "اخلدم���ة فـي اجلي�ش مقاب���ل االمتيازات م���ن الدولة" ،وهذا ما �أ�ش���ارت �إليه يوفال فـ���ي حديثها عن
املواطن���ة حي���ث ت�ش�ي�ر �أن م�شاركة الذك���ور فـي الدور الع�سك���ري ،ي�ساهم فـ���ي �إعطائهم االمتي���ازات املقدمة من
الدول���ة ،لقيامهم بالدور احلامي حل���دود الدولة وبالتايل احلامي لأ�سرته .وربط املواطنة ال�سلبية بعدم امل�شاركة
ال�سيا�س���ة وهي خا�صة بالن�ساء نتيج���ة لدورهن الإجنابي وعدم قدرتهن على القي���ام بالواجب الوطني ،ولذا ف�إن
االمتي���ازات املعطاة م���ن الدولة جتاه الن�ساء �أقل من الذكور وظهر هذا عند حديث الن�ساء عن القوة "احلمد اهلل
�إنه���ا �شخ�صيتي قوية بعد وفاة زوجي ،لأنه ل���و �شخ�صيتي �ضعيفة يجوز انقر�ضت فـي املجتمع هذا ،كان انقر�ضت
عن جد".
�إن قي���ام الن�س���اء بواجباته���ن الزوجي���ة التقليدي���ة �أي كما يطل���ب منهن جمتمعي���ا وثقافيا هو الطري���ق للمواطنة
ال�صاحل���ة للن�ساء ،وبالتايل ت�ستطيع احل�صول على امتيازات الزوج املادية وذلك من خالل توفري ال�سكن وامللب�س
والأكل ،وحت���رم من هذه االمتيازات فـي حالة الن�شاز ،وهذا جوهر مبد�أ الطاعة بالقانون الديني �سواء الإ�سالمي
�أو امل�سيحي مقابل احل�صول على النفقة.
�إن خ�ض���وع الن�س���اء الفل�سطيني���ات فـي ه���ذا البحث للعالقات غ�ي�ر املت�ساوية فـي العالقة الزوجي���ة هي ا�ستكمال
خل�ضوعه���ن لقوانني اجتماعي���ة عرفية مفرو�ضة ،وتورث عرب الأجيال من خالل العالق���ات العائلية ،فتبد�أ عملية
اخل�ض���وع من���ذ ال���والدة وحتى الزواج �إىل جه���ة الذكور فـ���ي الأ�سرة الأم  ،ومن ث���م تنتقل �إىل ال���زوج كما �أ�شرت
�سابق���ا ،به���دف ح�صول الن�ساء على الأمان واحلماية م���ن العائلة التي تنتمي لها ف�إنها تلج����أ �إىل تعزيز املفاهيم
التقليدي���ة الت���ي جتحف بحقهن ،وت����ؤدي �إىل حرمانهن من احلقوق ،وه���ي عملية تكاملية ملب���د�أ احلماية للدولة،
فالق���وة الع�سكرية الأبوية هي �آلية �أ�سا�سية لتوفري احلماي���ة والأمان للدولة �أو اجلهاز الر�سمي احلاكم ،لذا تنتقل
هذه املفاهيم �إىل عمق الأ�سرة فـي فهم احلماية ب�أنَّ الذكر بالأ�سرة هو احلامي ،وهو �صاحب االمتياز فـي التحكم
بالأ�س���رة نتيج���ة لقيامه بهذا الدور املهم .وتزداد هذه العالقة ما ب�ي�ن احلامي واملواطن واجلندي فـي ظل النزاع
امل�سلح ،وتواجد االحتالل الع�سكري مما يعزز من مفهوم احلماية و�أهميتها للفرد وربط ذلك بالقوة الع�سكرية �أو
عنا�صر املقاومة الع�سكرية.
يف ه���ذا الو�ضع حت���اول الن�ساء جاهدات تعزيز موقفهن ،وتعمل على خلق ا�سرتاتيجي���ات و�آليات للت�أقلم والتعامل
م���ع الأو�ض���اع املختلفة .لذا جل�أت الن�س���اء الفل�سطينيات �إىل خلق �آليات تعامل حددت م���ن قبلها بناء على اجلهة
الت���ي تتعام���ل معها ،وهذا ما عملت على تف�سريه (بينا اغاراول) عند تف�سريه���ا للعائلة� ،أن هناك مناذج خمتلفة
م���ن الأ�سر املتعاونة وغري املتعاونة ،ويف كل من تل���ك النماذج ،تخ�ضع القرارات فيها للم�ساومة ،احلوار ،املناورة،
الت�صارع ،للو�صول �إىل م�صادر القوة والنفوذ والتملك  ،وعادة ما يك�سب �أحد على ح�ساب الآخر ،وهذا يعتمد على
ما �أ�سمته عوامل القوة وامل�ساومة ( )fall back positionمن ملكية وثروة �أو دخل �أو و�ضع اجتماعي �أو قانوين
...الخ .وهي ت�ؤكد على نوعية التحكم والت�صرف ولي�س فقط االمتالك .لذا ف�إن الن�ساء فـي ظل حمدودية البدائل
املتوف���رة ،وح�ص���ر مكانتها االجتماعي���ة فـي العائلة ،فهي تلج����أ �إىل ا�سرتاتيجيات التحم���ل والتكتم وال�صرب فـي
التعام���ل مع الذات �إ�ضافة �إىل التفريغ بالعالقة م���ع الأوالد ،واحت�ضانهم ورعايتهم �آلية ل�ضمان امل�ستقبل لذاتها،
و�إيجاد عن�صر حماية لها وذلك من خالل توفري التعليم الأف�ضل بهدف احل�صول على الراحة والدعم املادي فـي
امل�ستقبل.
م���ن جه���ة �أخرى جل�أت الن�ساء �إىل �سيا�سة الهروب وال�صرب والتحمل م���ع الزوج فـي ظل عالقات �أغلبها كما تبني
م���ن الن�س���اء متتاز بالفتور والبعد وعدم التفاهم� ،إال �أن الواق���ع املجتمعي فر�ض عليهن الت�أقلم من �أجل احل�صول
عل���ى احلماي���ة العائلية واملجتمعية ،وذلك م���ن خالل تقبلهن بو�صفه���ن ن�ساء متزوجات يحافظ���ن على �أ�سرهن
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�ضم���ن الثقافة الأبوية ال�سائدة .وهذا ات�ضح عند نقا�ش و�ضع املطلقات حيث املعاناة واحلد من حريتهن باحلركة
والنظ���رة املجتمعي���ة لهن نتيجة لف�سخ هذه العالقة الأ�سرية ،فقد نظ���ر املجتمع �إليهن كما و�صفن ب�أ َّنهن املالمات
لف�شل العالقة ،وهذا �شكل �ضغطا �أكرث على الأرامل اللواتي اعتربن �أن فقدان الزوج هو لظروف طبيعية.
ويف ظل هذا االمتداد للفكر الأبوي عرب امل�ؤ�س�سات املختلفة بدءا من الأ�سرة وحتى ال�سلطة الفل�سطينية ،وكيفية
انتق����ال الهوي����ة الذاتية للن�س����اء عرب كل ج�سم م����ع احلفاظ على النم����ط االجتماعي ال�سائد م����ع كل جهة �سواء
العائل����ة �أو املجتم����ع �أو ال�سلطة ،كو�سيلة للح�صول على احلماية الذكوري����ة ،تتحدث الن�ساء عن ت�أثري ال�سيا�سات
العاملي����ة واالحت��ل�ال الإ�سرائيلي فـي عملية حتدي����د هويتها الذاتية على امل�ستوى العامل����ي .حيث تتجه املجتمعات
فـ����ي ظل احلروب �إىل التم�سك بالهوية الوطنية و�سيلة للحف����اظ على هوية ال�شعب و�إرثه .وبذا تكون الن�ساء كما
ع��ب�رت كانديوتي ( )1994ويوفال الأداة فـي حتديد الهوية الوطني����ة واحلفاظ عليها ،من خالل ال�سيطرة على
ال����دور الإجنابي ،وكم����ا �أ�شار �أمني �إىل �أن الت�شديد عل����ى بع�ض الرموز للهوية الوطني����ة مثل احلجاب لل�سيطرة
عل����ى الن�س����اء واحلد من حركتهن ،ف�إن ط����رح ظاهرة احلجاب �أث����ار جلبة ومعار�ضة قوية م����ن املجتمع املحلي
الأبوي ،لأن الق�ضية تتعلق بتغيري مفاهيم ثقافية �سائدة فـي املجتمع امل�صري ت�صعب تغيريها .لذا ت�صبح عملية
اخل�صوب����ة والكثاف����ة ال�سكانية لي�ست قرار فردي للن�ساء و�إمنا عبارة عن �سيا�سة دول ،خا�ضعة ملقايي�س الن�ضال
الوطني وحتديد ن�سل ال�شعب.
تناول���ت العدي���د من الأدبيات العاملية ق�ضية تعزيز الهوية الوطنية والقومي���ة مع ظهور العوملة .لقد كان لالحتالل
الإ�سرائيلي �أثر مهم فـي ق�ضية الت�شديد على الهوية الوطنية ،و�إعطاء ال�سمات اخلا�صة للهوية من خالل االعتماد
عل���ى اللغ���ة العربية والديانة الإ�سالمي���ة حمددات لهذه الهوية .وهذا م���ا �أ�شارت �إليه الكاتب���ة �سنثيا مو�ضحة �أن
ظه���ور العديد من امل�صطلحات الت���ي يعرف الفرد نف�سه بناء عليها دون الإدراك له���ذه الهوية ،وبذا ت�صبح �صفة
تكر�س���ت وعلى الفرد �أن يجد نف�سه �ضمن هذه املنظوم���ة مثل الإثنية �أو اجلن�سية �أو الدين .وت�ستعر�ض الكاتبة �أن
كيفي���ة ت�شكيل الهوية يعتمد على املحتوى العام الذي يحدد انتماء ال�شخ�ص لهوية معينة �أو ابتعاده عنها ،وهذا ما
عربت عنه الن�ساء امل�شاركات ب�شكل وا�ضح "يعني كل حزب امل�ؤ�س�سة التابعة له بتخدمه ،يعني هذا حما�س بتخدمه
حما�س وهذا فتح بتخدمه فتح".
وهنا انتقلت الن�ساء �إىل م�ستوى ثالث فـي عملية حتديد الهوية الذاتية وهي الهوية الوطنية ،و�أهمية ت�أكيدهن على
هذه الهوية فـي ظل عدم توفر الأمان .وقد عمل االحتالل على زيادة تر�سيخ �أهمية الهوية اجلماعية للن�ساء ،وهذا
عزز من �ضرورة انتماء الن�ساء لهوية جماعية.
لق���د �ساه���م االحتالل فـ���ي زيادة ال�شرخ فـ���ي املجتمع الفل�سطيني من خ�ل�ال خلق �إ�شكالية هوي���ة الالجئني .وقد
كان لق�ضي���ة الالجئ�ي�ن ت�أثري عل���ى و�ضعية الن�ساء فـي هذه الدرا�سة كما ظه���ر بالبيانات .حيث عربت الن�ساء عن
تعر�ضه���ن للحرم���ان من حقه���ن بامللكية ب�سبب وجود الن�ساء فـ���ي حيز هي ملك لوكالة الغ���وث الدولية "�أعطوين
الأر����ض وج���وزي بنى فيه���ا والأر�ض با�سم دار �أبوي ب�س الأر�ض باملخيم وهي ت�سج���ل با�سم الوكالة " ،ولذا ال يحق
له���ن التمل���ك مما ي�ضعف من �إمكانية متكني ال���ذات وال�سيطرة على املوارد ك�أ�سا�س لتقوي���ة الذات ،وهذه املوارد
املادي���ة اعتربتها الن�ساء من املحددات والعنا�صر الأ�سا�سية فـي عملية بناء الثقة واال�ستقاللية الذاتية كما يرينها
من واقعهن.
فف���ي ظل النزاع الدائر فـي الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،وت�أثري االحت�ل�ال على تدهور االقت�صاد الفل�سطيني ،زاد
العبء على الن�ساء وات�سعت امل�س�ؤوليات التي تقع على عاتقهن .هنا جل�أت الن�ساء �إىل �إتباع ا�سرتاتيجيات خمتلفة
فـ���ي ظ���ل بطالة الزوج لتوفري الدخل للأ�سرة من منطلق امل�س�ؤولية املطلقة امللقاة على كاهلهن ل�ضمان ا�ستمرارية
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�أ�سرهن .كما ِ�أ�شارت فـي درا�سة هالل للواقع الفل�سطيني ،ف�إن الن�سبة الأكرب من العمالة الفل�سطينية فـي فرتة ما
قبل االنتفا�ضة كانت فـي ال�سوق الإ�سرائيلي نتيجة لقلة �أجور العمالة الفل�سطينية� ،إ�ضافة �إىل احلاجة �إىل عمالة
غ�ي�ر ماه���رة للقيام بالأعم���ال الب�سيطة فـي ال�صناع���ة الإ�سرائيلية ،ومع �إغالق هذا ال�سوق فـ���ي فرتة االنتفا�ضة
الثاني���ة و�سيل���ة لعقاب جماعي لل�شع���ب الفل�سطينيني حتت ذريعة "الأمن" لإ�سرائيل �ساه���م ذلك فـي زيادة ن�سبة
الفق���ر فـ���ي املجتمع الفل�سطيني .لذا جل�أت الن�س���اء �إىل ا�سرتاتيجيات ت�أقلم خمتلف���ة بع�ضهن جل�أ �إىل تعلم مهن
تقليدي���ة للم�ساهم���ة بالدخ���ل مثل اخلياط���ة والتطريز والتجمي���ل ،والبع�ض جل����أن �إىل بيع ما متلك���ه من م�صاغ
و�أخريات جل�أن �إىل �سيا�سة تخفي�ض اال�ستهالك ،والبع�ض �أ�شرن �إىل فتح م�شاريع زراعية وتربية دواجن لالكتفاء
الذاتي �أو اللجوء �إىل امل�ؤ�س�سات فـي حالة عدم توفر �أي بدائل لطلب امل�ساعدة.
وهن���ا �ساهمت حكومة �إ�سرائيل من خ�ل�ال القوة الع�سكرية فـي تدمري البنى التحتي���ة با�ستخدام القوة الع�سكرية
به���دف فر�ض الهيمن���ة وال�سيادة االقت�صادية ،وبغر�ض اال�ستيالء على امل���وارد الطبيعية للأر�ض الفل�سطينية مثل
التحك���م بالآب���ار الإرتوازي���ة ،والبحر امليت وما يتطل���ع �إليه دوليا لبن���اء م�شاريع عاملية ،وفتح ال�س���وق الفل�سطيني
�أم���ام الب�ضائع الإ�سرائيلية والعربي���ة ،وباملقابل فتح ال�سوق العربية لل�صناع���ة الإ�سرائيلية� ،ساهمت هذه العملية
االحتكاري���ة بزيادة القيود على ال�شعب الفل�سطيني والعم���ل على امل�ستوى الدويل لتغيري مفهوم احلق �إىل �إح�سان.
وه���ذا م���ا تناوله الكاتب ايف����إن عند نقده للعوملة ،ب����أنَّ �أ�صبحت احلق���وق الأ�سا�سية عبارة ع���ن احتياجات يعمل
املجتمع الدويل على توفريها لل�شعب كعملية �إح�سان وتربع من خالل امل�ساعدات الغذائية والأدوية وحت�سني البنى
التحتية �إ�ضافة �إىل الدعم املايل ،وهذا انعك�س على اخلطاب اليومي لل�شعب  ،وهنا فـي هذه الدرا�سة على الن�ساء.
وج���دت عبارات تب�ي�ن "حاجتي للتعليم "و "حاجتي لوظيفة" على الرغم من �أن هذه ق�ضايا حمورية فـي احلقوق،
من واجب ال�سلطة توفري هذه احلقوق من خالل اتخاذ الإجراءات ال�ضرورية لت�سهيل ح�صول الفئات املهم�شة على
هذه اخلدمات التي تقدمها ،انطالقا من �أنها حق للجميع.
وعززت ال�سلطة الفل�سطينية هذا التوجه من خالل طلب امل�ساعدات من الدول املانحة بهدف النهو�ض باالقت�صاد
الفل�سطين���ي .ه���ذه الر�ؤية انتقلت �أي�ضا للن�ساء  ،وهن �أ�صال منقو�صات احلق���وق  ،وغري ذات �أهمية عند اجلهات
الر�سمي���ة ،و�أ�صبح التوجه عن���د امل�ؤ�س�سات توفري االحتياجات الأ�سا�سية والعمل عل���ى عقد دورات مهنية تقليدية
ت�ساع���د الن�س���اء على الت�أقلم مع حيثيات الواق���ع ال�سيا�سي االقت�صادي .ويزداد هذا النه���ج فـي االنتفا�ضة الثانية
نتيج���ة لزي���ادة موازنة الدول���ة للجانب الع�سك���ري  ،فيجب توفري متطلب���ات الأمن لل�سكان من جه���ة ،وملا تواجهه
ال�سلط���ة الفل�سطينية من �ضغوطات �إ�سرائيلية ودولية لت�شديد الرقابة الع�سكرية الأمنية الداخلية بالأر�ض املحتلة
ل�ضمان "�أمن" حكومة �إ�سرائيل.
ه���ذه العوامل املتداخل���ة فـي حتديد موقع الن�ساء فـي املجتمع الفل�سطيني والأ�س���رة �ساهم �إىل تعزيز ر�ؤية الن�ساء
امل�ش���اركات بالبح���ث لر�ؤيتهن ذاتهن ،وهنا لع���ب عن�صر الوعي الداخلي للن�ساء لذاته���ن ودورهن دورا كبريا فـي
ترجمتها �إىل �سمات القوة والتمييز.
�إن الر�ؤي���ة التقليدي���ة لدور الن�ساء الإجنابي والذي يت�صف باحلنان واحل���ب والعطاء وهي �سمات ينظر لها الفكر
الأبوي بعني ال�ضعف وعدم االتزان عنا�صر �أُعتمدت �أ�سبابا فـي عدم الأهلية القانونية للن�ساء ،وباملقابل كما ر�أتها
الن�س���اء وم���ن خالل جتاربهن هي �سمات القوة والتعقل والتي تعترب حم���اور �أ�سا�سية فـي ا�ستمرارية الإن�سانية فـي
ظ���ل الن���زاع امل�سلح و قدرة الت�أقلم واال�ستمرارية فـي �أي �إط���ار اجتماعي �سيا�سي اقت�صادي ،وهي قدرات ال ميكن
�أن يكت�سبها �أفراد �آخرون.
تناولت الن�ساء مفاهيم حياتية خمتلفة تعك�س اهتماماتها وتوجهاتها وتوقعاتها من املحيط �سواء على �صعيد ذاتها
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�أو �أ�سرته���ا �أو �ضمن الأ�صدقاء وامل�ؤ�س�سات املجتمعية وال�سلطة واالحتالل وامل�ستوى الدويل .فاالحرتام عبرَّ ن عنه
ب�سمات متفاوتة فهو واجب� ،ضروري باحلياة� ،أن تكون املر�أة �صاحبة قرار بني �أفراد �أ�سرتها ،تقدير الذات ،دفعة
للأمام ،الثقة بالنف�س ،م�شاركة� ،أمان ،وعدم املح�سوبية على ال�صعيد امل�ؤ�س�ساتي.
وجت���د الن�ساء �أن التفاهم يعطيهن القوة والأمان ،الو�صول للغاي���ة وعبارة عن عملية �أخذ وعطاء و�سهولة التعامل
م���ع الآخرين والآخ���ر ،لذا ي�صبح و�سيلة ال�ستمرارية احلي���اة .وتتنا�سق الأفكار مبفهوم التقدي���ر حيث عبرَّ ن ب�أ َّنه
عب���ارة عن دافع لال�ستم���رار فـي العطاء نتيجة الهتمام ومالحظة الآخرين للأعم���ال التي تقوم بها ،وهو بالتايل
ي�ش���كل و�سيلة للتوا�صل ب�ي�ن الأفراد نتيجة ملالحظة ما يقمن به من جهد ومينحهن دفعة للأمام فهو حيوي لوجود
الإن�سان فـي �أي جمتمع.
احل���ب اعتربنه �أ�سا�س احلياة وهو الدفء والعط���اء وال�سعادة وهو دعامة �أ�سا�سية للعالقات وو�سيلة لعدم تهمي�ش
الآخري���ن .والبع����ض و�صف���ن احلب "مفت���اح " لأنه عبارة عن اح�ت�رام وتفاهم وتوا�ضع وثق���ة بالنف�س ،وهو ي�شكل
الأمان بني الزوجني خا�صة.
وعلى �صعيد مفهوم ال�صرب والذي اعترب من اال�سرتاتيجيات الأ�سا�سية التي تلج�أ لها الن�ساء للتعامل مع �إ�شكاليات
احلي���اة ،ع�َّب�رَّ ن عنه "ال�صرب مفت���اح الفرج" لأنه ي�ساعد على عدم الي�أ�س وهو نوع م���ن الذكاء فـي عملية التحكم
بالأع�ص���اب و�أ�سا����س القوة .ل���ذا و�صفنه ب�أنه "�صمام الأم���ان" .البع�ض من الن�ساء ربطن ه���ذا املفهوم باجلانب
الديني "ربنا يجازينا على ال�صرب" وال�صرب �سالح امل�ؤمن".
عرف���ت الن�ساء الت�ضام���ن ب�أنه االجناز ،التكافل ،القوة ،الأمان والبناء �إ�ضاف���ة �إىل اعتباره دعما نف�سيا ومتا�سكا
ب�ي�ن الأفراد على امل�ستوى العائل���ي واملجتمعي .وقدر ركزت امل�شاركات على �أهمية ه���ذا املفهوم فـي الواقع املحلي
الفل�سطين���ي نتيج���ة لل�صعوبات التي مي���ر بها اجلميع ،مما يجعل ا�ستمرارية احلياة غ�ي�ر ممكنة دون اللجوء �إىل
الت�ضام���ن وال�شع���ور مع الآخ���ر ،وهذا يقود �إىل املفهوم الآخ���ر وهو م�ساعدة الآخرين ،وال���ذي وجدت فيه الن�ساء
ا�ستمرارية للت�ضامن ،وهو و�سيلة ل�ضمان م�ساعدة الآخرين لها عند احلاجة عندما تقوم هي بتقدمي هذا الدعم،
وعل���ى ال�صعي���د الآخر �أو�ضحت الن�ساء �أهمية تقدمي امل�ساعدة للآخري���ن ملا لذلك من تقوية لذاتها نتيجة لل�شعور
بقيمتها و�أهميتها من خالل تقدير واحرتام الآخرين.
ويظه���ر ت�أثري الظ���روف ال�سيا�سية �أكرث فـي مفاهيم الأم���ن واال�ستقرار فـي تعريف الن�ساء ل���ه متداخال طبعا مع
عالقاتها الأ�سرية .فهي جتد الأمن عبارة عن ازدهار للمنطقة ،وعدم الإح�سا�س باخلوف والرعب نتيجة للق�صف
واالغتياالت املتكررة .والأمن ي�صبح و�سيلة للح�صول على حياة م�ستقرة ومطمئنة وهادئة ،وهذا يدعم ما حتدثن
به فـي اجلانب ال�سيا�سي لوعيهن بت�أثري االحتالل على ال�صحة النف�سية لل�شعب ولي�س واقعه املادي فقط .باملقابل
تناول���ت الن�س���اء مفهوم اال�ستقرار وعرفنه بالراح���ة والزواج والأمان ،وهذه العوام���ل جمتمعة كما عربت البع�ض
ي�ساعد على �إعطاء امل�ساحة الكافية للتفكري والت�أمل على امل�ستوى الذاتي.
وارتب���ط املفهوم���ان ال�سابقان باحلماية والتي ع�َّبرَرَّ ن عنها بال�شعور بالأم���ان والطم�أنينة وربط���ت الن�ساء مفهوم
احلماي���ة بوج���ود ال���زوج ملا ميث���ل من "�سند " كما ع�َّبرَرَّ ن عنه ،و ي�شكل ال���زوج "ظهر" �أي ت�شبي���ه الزوج بالعمود
الفق���ري للج�سم والذي ي�شكل �أ�سا�س اجل�سم .من جان���ب �آخر تطرقت البع�ض �إىل �أهمية �سيادة القانون والنظام
لتوفري احلماية ،والبع�ض عبرَّ ن عن احلماية بتوفر قوة ما تدعمهن ،وهذا يتفق مع طرح ر�ؤية املواطنة وارتباطها
بالع�سكرة ودور الن�ساء فـي املجتمع.
اال�ستقاللي���ة وحري���ة احلركة ُربطت من قبل الن�ساء امل�ش���اركات ،ب�أهمية العمل امل�أجور له���ا لت�صبح غري معتمدة
مالي���ا على �أح���د ،والبع�ض �أ�شرن للمفهوم با�ستقاللي���ة القرار والثقة واالعتماد على النف����س والبع�ض تناولنه من
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خ�ل�ال �أهمي���ة وجودهن كفرد باملجتمع ،ولي����س مرتبطا ب�إطار اجتماعي حمدد� .أما حري���ة احلركة فقد �أو�ضحت
اللق���اءات �أنها عن�صر مهم فـي حياتهن فهي تعني احلرية والن�شاط والفعالية واال�ستقاللية فـي القرار والتخل�ص
من القيود املفرو�ضة من املحيط .وباجلانب ال�سيا�سي فـي هذا اجلانب �أ�شارت الن�ساء �أن اال�ستقاللية هي الدولة،
الوطن .وحرية احلركة هي التنقل بحرية بني �أرجاء الوطن دون وجود احلواجز الع�سكرية ،وما يتبعها من �إذالل.
بع���د الإط�ل�اع على حيثي���ات حتليل البيانات ،ف����إن ما عربت عنه الن�س���اء من ق�ضايا يومية ب�صف���ة احلاجات هي
بالأ�سا�س حقوق �أ�سا�سية يجب �أن تلبى ب�شكل تلقائي للن�ساء من منطلق امل�ساواة فـي املواطنة وامل�ساواة فـي الأدوار
االجتماعية� .إن ما تعرب عنه الن�ساء كاحتياج من الأطراف املختلفة بحياتها هي حقوق على �صعيد احليز اخلا�ص،
�إن م���ا تتح���دث عنه الن�ساء ع���ن �أ�سا�سيات يجب �أن تتواجد فـ���ي العالقات بني �أفراد الأ�س���رة �سواء على ال�صعيد
النف�س���ي �أو املعامل���ة �أو احل�صول على التعليم وااللتح���اق بالعمل وحرية احلركة وعدم اخل�ض���وع للرقابة العائلية
واملجتمعية  ،هي بالأ�سا�س حق �أ�سا�سي لكل فرد.
�إن اخلط���ورة فـ���ي الطروحات التنموي���ة وال�سيا�سات الدولية تكمن فـ���ي اعتبار هذه احلق���وق احتياجات �أ�سا�سية
يفرت�ض �أن تلبى .فاخلطاب وامل�س�ؤولية �سواء على ال�صعيد اخلا�ص �أو املحلي �أو الدويل ما بني اجلانبني خمتلفني.
اخلط���اب اخلا�ص باالحتياجات هي �إمكانية توفريها �إذا ا�ستطاعت اجلهات املختلفة حتقيقها .ونتحدث هنا فـي
امل�ست���وى اخلا����ص �ضمن الأ�سرة .فالزوج �إذا �إمكانياته املادي���ة ت�سمح "بالإمكان" �أن يوفر لزوجته ما حتتاجه من
متطلب���ات �أ�سا�سي���ة كامللب�س وغ�ي�ره ،و�إذا مل تتوفر هذه الإمكانيات تذرع بالأعذار .وه���ذا الو�ضع ي�صدر لي�س من
�شرعي���ة الرجل فـي توفري هذه الأمور و�إمنا من من���ع الثقافة الأبوية الن�ساء حقهن بامللكية وحرية االختيار ،يجعل
م�سو�ؤلي���ة الرج���ل بتوفري هذه الق�ضايا .وتنتقل لغ���ة اخلطاب وامل�س�ؤولية على م�ستوى ال�سلط���ة ،ف�إن عدم �إمكانية
ا�ستكم���ال التعليم وتوفر فر�ص العمل ،وارتفاع ن�سبة البطالة وع���دم �إن�صاف الت�شريعات والقوانني للن�ساء ،وعدم
احل���د م���ن العنف املمار�س جتاه الن�ساء ،ق�ضايا �إذا اعتربت احتياجات �أ�سا�سية من قبل �أفراد املجتمع ،ف�إن عدم
ق���درة ال�سلطة للظروف ال�سيا�سية االقت�صادية التي متر به���ا متنعها من توفريها هو مربر كاف .كما �أن ا�ستمرار
االحت�ل�ال الإ�سرائيلي وانعكا�س���ه ال�سلبي على اخلطة التنموية الفل�سطينية ،ما لذلك م���ن �أثر �سلبي على الن�ساء،
�إ�ضافة �إىل اخلطاب الدويل فـي م�ساعدة ال�شعب الفل�سطيني من خالل تقدمي املعونات املادية وال�صحية من �أجل
توف�ي�ر االحتياج���ات الأ�سا�سية لل�شعب ،ه���و تر�سيخ لعدم املحا�سبة وحتمل امل�س�ؤولي���ة� .إن انتقال مفهوم احلق �إىل
احتي���اج� ،ساهم على تخلي امل�ستويات املختلفة من م�س�ؤولياته���ن والتزاماتهن ب�إلزامية حتقيق هذه احلقوق .وبذا
ف�إن اخلطاب وامل�س�ؤولية اجتاه مفهوم احلق يعطي داللة �أكرب و�أهمية و�إلزامية من جميع الإطراف جتاه الن�ساء.
لق���د عربت الن�ساء بو�ضوح وب�ساط���ة ،بجميع امل�ستويات عن حقها ب�أنَّ تكون مرئي���ة و�أن تُعطى دورها االجتماعي
بتقدي���ر واح�ت�رام بغ�ض النظ���ر عن مكانها فـي الع���ام �أو اخلا�ص .من حقه���ا �أن تعي�ش بكرام���ة وان حت�صل على
حقوقها كافة بكرامة دون تذلل وانتظار املوافقة الأبوية.
باخلال�صة ،من الأهمية توجيه ال�س�ؤال �إىل امل�ؤ�س�سات التي مت التطرق لها فـي هذا البحث وكما �أ�شارت �إليها كبري
فـ���ي �إطارها التحليلي ،درا�سة العالق���ات االجتماعية �ضمن كل من م�ؤ�س�سة العائلة ،ال�سوق ،املجتمع والدولة ،هل
ا�ستطاع���ت امل�ؤ�س�س���ات الن�سوية االنتقال بالق�ضايا الن�سائية �إىل الفك���ر الن�سوي .وهذا يعني هل مت التعامل وتلبية
االحتياج���ات العملي���ة للن�ساء به���دف الو�صول �إىل تغيري فـ���ي البنى االجتماعية وتغيري تق�سي���م العمل القائم على
�أ�سا�س النوع االجتماعي.
�إن �أهمية حتليل املر�أة كفرد �ضمن عالقاتها بامل�ؤ�س�سات املختلفة� ،ضمن املوارد الب�شرية واملالية والهياكل املوجودة
ت�ساهم فـي عملية فهم العالقة فـي االنتقال من االحتياج العملي �إىل اال�سرتاتيجي للن�ساء.
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التوصيات:
اعر����ض هنا بع�ض التو�صيات العامة التي �أعتقد من ال�ضرورة االخذ بها من قبل امل�ؤ�س�سات �سواء احلكومية ،غري
احلكومية او القطاع اخلا�ص  ،للعمل عليها فـي عملية التخطيط الي برنامج تنموي .اال ان ما يعر�ض هنا ،ال يغني
ع���ن قراءة ه���ذه الدرا�سة اال�ستك�شافية ،والتي �ستعط���ي بدورها عمقا اكرث للمهتمني واملهتم���ات فـي حقوق املر�أة
ب�شكل خا�ص ،وللربامج التنموية ب�شكل عام ،للخروج مب�ؤ�شرات واراء خمتلفة حول توجيه عملهم .

على امل�ستوى املحلي:
اجلانب التخطيطي:
•الرتكي���ز من قبل امل�ؤ�س�سات فـي عملية التخطيط على حتليل االحتياجات العملية للن�ساء ومن ثم العمل على
ربطه���ا باالحتياجات اال�سرتاتيجية  ،انطالقا من توجه وا�ضح للم�ؤ�س�س���ة اال وهو اجراء التغيري االجتماعي
فـ���ي واقع الن�س���اء .ان عملية الربط ب�ي�ن الطرفني فـي �أي م�ش���روع او برنامج او حتى عل���ى م�ستوى الن�شاط
�سي�ساهم فـي عملية التغيري احلقيقي.
•�ضرورة اجراء تقييم �سنوي للم�ؤ�س�سات احلقوقية والن�سوية والتنموية حول دورهم وم�ساهمتهم فـي عملية
التغيري االجتماعي على امل�ستويني احلاجات اال�سرتاتيجية والعملية
•�ض���رورة الت�شبي���ك والتن�سيق ما بني امل�ؤ�س�سات التي تعمل على االقرا����ض وامل�ؤ�س�سات الن�سوية القاعدية من
اجل �ضمان تخطيط برامج االقرا�ض على احلاجات الفعلية للن�ساء ولي�س ا�ستنادا على توقعات
•توجيه ر�ؤية امل�ؤ�س�سات العاملة على حقوق املر�أة اىل �ضرورة التخطيط على �أ�سا�س النوع االجتماعي ،بحيث
يتم التعامل مع الديناميكية والتفاعل ما بني اجلن�سني ،ومن هنا فان �أي برامج توعية او تثقيف ،تنطلق من
خ�ل�ال فهم العالقة الديناميكية بني الطرفني ،انطالقا من ان التغيري يتطلب جميع االطراف فـي العالقات
االجتماعية.
•ان عملية تطوير وبناء الربامج من قبل امل�ؤ�س�سات حول �أي ق�ضية يجب تناولها من خالل حتليل واقع املر�أة
الفرد فـي عالقتها بامل�ستويات املختلفة التي طرحت بالدرا�سة ،وذلك للعمل على تغطية التدخالت بالق�ضية
املطروحة ،ل�ضمان حدوت االثر ب�شكل فعال بدال من التخطيط املتقطع.
•�ض���رورة العمل على دمج الن�ساء فـ���ي م�ستويات �صنع القرار املختلفة على امل�ستوى ال�سيا�سي .مع �أهمية عمل
امل�ؤ�س�سات الن�سوية على دمج االحتياجات العملية للن�ساء فـي حمادثات ال�سالم واي قرارات �سيا�سية تتعلق
بتقرير امل�صري فـي ارا�ضي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
اجلانب التنفيذي:
•و�ض���ع االج���راءات ال�ضرورية من قبل امل�ؤ�س�س���ات لت�شجيع وت�سهيل الن�ساء لاللتح���اق بالدرا�سة فـي املراحل
العمرية املتقدمة ،وخا�صة اجلامعية.
•تطوير برامج التوعية بناءا على درا�سات احتياجات الن�ساء ولي�س اجندة امل�ؤ�س�سات.
•توجي���ه برام���ج التوعية حول حقوق املر�أة جلميع الفئات ولي�س الن�ساء فقط ،ذلك ان حقوق املر�أة تتقاطع مع
جميع املحيطني فـي امل�ستويات املختلفة التي تطرق لها البحث( ،اخلا�ص ،املحلي ،والعام).
•تركي���ز امل�ؤ�س�سات عل���ى ق�ضية العمل غري الر�سمي والعمل غري مدفوع االج���ر فـي جميع اعمالهم ،ذلك انها
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ق�ضي���ة ا�سا�سي���ة ت�ساهم فـي كيفية ربط قيمة عمل الن�ساء فـي االنت���اج القومي  .هذا العن�صر مفقود ويجدر
الرتكيز عليه من قبل امل�ؤ�س�سات الن�سوية خا�صة واحلقوقية واالقرا�ضية والتنموية.
•تطوير برامج لل�شباب تقوم على �أ�سا�س احرتام الفرد وتلبي احتياجاتهم الفعلية.
•ت�شجيع الربامج الطوعية املحفزة لل�شباب.
•توف�ي�ر برام���ج ال منهجية فـي املناطق املختلفة وخا�ص���ة النائية لفئة ال�شباب ذكورا واناثا على ان تكون من
ال�شباب انف�سهم.
•تطوير برامج تعزز مهارات التوا�صل واال�صغاء داخل اال�سرة.
•الت�شبيك مع م�ؤ�سات القطاع اخلا�ص لفتح افاق العمل للن�ساء اللواتي يلتحقن بربامج التدريب والتوعية.
•اهمية تطوير برامج متابعة ودعم للفئات التي تلتحق بالتدريب من قبل امل�ؤ�س�سات للعمل على تعزيز وم�ساندة
امل�شاركني لتلبية توقعاتهم بعد م�شاركتهم مبختلف الربامج املقدمة من قبل الن�ساء.
•اهمي���ة عقد درا�سات معمقة لبع�ض الق�ضايا التي برزت فـ���ي هذه الدرا�سة اال�ست�شكافية للخروج ب�سيا�سات
وا�ضحة ل�صناع القرار ،للم�ساهمة فـي �صياغة التوجهات ال�سيا�ساتية العامة لل�سلطة الوطنية.
•عق���د الدرا�سات القانونية والدرا�سات ال�سيا�ساتية حول حق املر�أة فـي امللكية والتملك ،ملا لذلك من انعكا�س
على متكني الن�ساء وقدرتهن على املواجهة على جميع اال�صعدة وخا�صة فـي ظل �سيا�سة االحتالل اال�سرائيلي
•تطوير برامج التمكني ال�سيا�سي للن�ساء ،والتي تعترب غري عميقة وال تتناول التمكني الفعلي للن�ساء.
•تركيز عمل امل�ؤ�س�سات مع املر�أة الالجئة �سواء على �صعيد ال�سيا�سات ،اخلدمات ااملبا�شرة او القوانني.
•تطوي���ر برامج متك�ي�ن للن�ساء حول حقوقهن فـي القوانني الدولية ،وتعزي���ز قدراتهن فـي التوا�صل مع الوفود
االجنبية الت�ضامنية.

امل�ستوى الدويل:

•للم�ؤ�س�س���ات التمويلية دورا رئي�سا فـي م�أ�س�سة الربامج التنموية التي ت�ستند على االحتياجات الفعلية للن�ساء
�ضمن امل�ؤ�س�سات املحلية �سواء احلكومية او غري احلكومية .حيث من ال�ضرورة ان تعتمد فـي م�شاريعها على
الدرا�سات املحلية وتقارير امل�ؤ�س�سات الن�سوية.
•�ض���رورة التن�سيق والت�شبيك ما بني امل�ؤ�س�سات التمويلية وامل�ؤ�س�سات املحلية ،من اجل التكامل والتجان�س فـي
الربامج مع امل�ؤ�س�سات ولي�س االعادة او خلق التناف�س بني امل�ؤ�س�سات العاملة على ذات الق�ضية
•ان متوي���ل الربام���ج التنموية يجب ان تك���ون لفرتة زمنية كافية الجراء التغيري املن�ش���ود خالفا ملا هو مطبقا
حاليا.
•دور امل�ؤ�س�سات التمويلية التنموية العمل على ف�ضح دور االحتالل ال�سيا�سي فـي اعاقة الدور التنموي املجتمعي
من خالل االنتهاكات الواقعة على الن�ساء.
•�ض���رورة الت�أكي���د من قبل امل�ؤ�س�سات التمويلية ،على ان يكون الن���وع االجتماعي وحقوق املر�أة جزءا ا�سا�سيا
فـ���ي اي مقرتح يق���دم وخا�صة من قب���ل م�ؤ�س�سات ال�سلطة الوطني���ة .هذا الو�ضع �سي�ساهم فـ���ي و�ضع النوع
االجتماع���ي على االجندة الوطنية وي�ساعد فـي تنفيذ القرارات الوزارية اخلا�صة بحقوق املر�أة ومن �ضمنها
املوازنة احل�سا�سة للنوع االجتماعي.
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