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باحثـــة ونا�سطة فــــي حقوق املراأة. تعمـــل حاليا كم�ست�ســـارة للنـــوع االجتماعي والعنف 
القائم على ا�سا�س النوع االجتماعي فـي هيئة االمم املتحدة لتمكني املراأة فـي فل�سطني.  
لهـــا خـــرة فـي عملية التخطيط القائم على ا�سا�س النـــوع االجتماعي. فـي عام 2011  قادت فريق عمل 
اعـــداد اول ا�سرتاتيجية وطنية فــــي فل�سطني ملناه�سة العنف �سد الن�ســـاء، وذلك من خالل عملها فـي 
هيئـــة االمم املتحـــدة لتميكن املـــراأة بال�سراكة التامة مع وزارة �ســـوؤون املراأة. كما عملـــت فـي ال�سنوات 
ال�سابقـــة مـــع مركز املـــراأة لالر�ساد القانـــوين واالجتماعي كباحثـــة ونا�سطة فـي حقوق املـــراأة، وكانت 
م�سوؤولـــة برنامـــج  توثيق االنتهاكات اال�سرائيليـــة �سد الن�ساء الفل�سطينيات  فــــي مركز املراأة لالر�ساد 
القانـــوين واالجتماعي، و�ساركت �سمـــن فريق كتابة التقارير الدولية  اخلا�سة فـي اتفاقية الق�ساء على 
كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة. لها خرة اي�سا فـي جمال التدريب على حقوق املراأة واملواثيق الدولية. 
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شكر وتقدير 
بحـــث احتياجـــات الن�ساء وتوجهاتهن فـي املجتمع الفل�سطيني، هو ثمرة جهـــد م�سرتك بني الن�ساء امل�ساركات فـي 
قة فـي كل من ال�سفـــة الغربية وقطاع غزة، والباحثـــات امليدانيات والفريق  جمموعـــات النقا�س واملقابـــالت املعمَّ
العامل فـي مركز املراأة لالإر�ساد القانوين واالجتماعي �سواء فـي امل�ستوى االإداري الذي �سهل عملية تنفيذ البحث، 

اأو الفني الذي �سارك فـي االجتماعات الدورية للبحث والنقا�س. 
مـــن هنا اأتوجـــه اأوال ب�سكري العميق للن�ساء امل�ساركات اللواتي لوال قبولهن م�ساركتنا جتاربهن اخلا�سة واإطالعنا 

على اآرائهن فـي اجلوانب املختلفة التي تناولها البحث، ملا كان لهذا العمل اأن يرى النور. 
كمـــا اأ�سكر فريق مركز املـــراأة الزميالت: اأمل اجلعبة، نبيل دويكات، �سذى عـــودة، دميا عوي�سة، حنان اأبو غو�س 
و�سمـــر الوزين، الـــذي �ساهم فـي تطوير اأ�سئلة جمموعات النقا�س وعقد املجموعات. واأخ�سُّ بال�سكر الزميلة اأمل 
اجلعبـــة مل�ساركتهـــا فـي كتابة  جزء من االأدبيات اخلا�سة بالعائلة فــــي املجتمع الفل�سطيني، والزمالء مها اأبو دية 

ونبيل دويكات ملالحظاتهم القيمة على امل�سودة النهائية للبحث. 
وال ميكـــن اأن اأن�ســـى اجلهـــود التي بذلت لعقد املقابـــالت املعمقة وحتليلها من قبل الزميـــالت: الهام �سامي، ملياء 
�ساللـــدة، مها التميمي، وغـــادة املدموج، اللواتي اأعطـــني الوقت وااللتزام لالنتهاء من ترميـــز وحتليل املقابالت 
املعمقـــة. هذه املرحلـــة امتازت بال�سعوبة وتطلبت اإعطـــاء وقت طويل يفوق �ساعات العمـــل املتوقعة، فقدمنه من 

وقتهن اخلا�س، لذا اأتوجه ب�سكري العميق لهن ل�سهولة التوا�سل واملتعة التي ق�سيناها معا فـي هذه املرحلة. 
اأ�ستاذتي وم�سرفتي فـي هذا البحث الروف�سور مارغو اوكازاوا- راي، لك جزيل ال�سكر، ملا اأبديته من عطاء دائم 
ودعـــم معنـــوي واأكادميي �سواء يل �سخ�سيا اأو لفريـــق البحث، حيث كان الإر�ساداتك ولقاءاتـــك مع الفريق، االأثر 
الكبـــري فــــي اإجناز هذا البحث. واأخريا اأ�سكر كل  من ال�سيدة زهرية كمـــال ملالحظاتها على الدرا�سة، و�سديقتي 
فـــداء الرغوثـــي التـــي �ساعدتني كثريا فـي اخلـــروج بامل�سودة النهائية مـــن خالل قراءتها املعمقـــة ومالحظاتها 

البناءة. 
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تقديم 

"ما هو مفهوم احلماية للن�شاء ؟؟«  

"مــا هي اولويات الن�شاء الفل�شطينيات حتــت �شيطرة الكولونيولية اال�شرائيلية 
املع�شكرة ؟؟؟«

اأ�سئلـــة  لطاملـــا ت�ساءلناها فــــي مركز املراأة لالإر�ســـاد القانوين كمركز مـــن اهدافه الرئي�سيـــة تطوير الواقع 
االجتماعـــي للمراأة  الفل�سطينية من خالل تطوير ال�سيا�سات والت�سريعات التي توؤثر على و�سعية املراأة واإثارة 
نقا�ـــس جمتمعـــي حول  الثقافة املحلية التي تعزز من التمييز �سد الن�ســـاء على االأ�سعدة املختلفة من مكونات 
املجتمـــع االقت�ساديـــة وال�سيا�سيـــة  واالجتماعية والثقافية.  فــــي حماولة منا للتعمق فــــي فهمنا عن اولويات 
الن�ساء واحتياجاتهن بادرنا اىل اجراء هذه الدرا�سة والتي ناأمل بان ت�سع امل�سار امام باحثني اآخرين للتعمق 
اأكـــر فــــي كل مكون من مكونـــات املجتمع ليتم تطوير �سيا�ســـات واإجراءات توفر االأمن واالأمـــان للن�ساء حتى 

تتحرر وتنطلق طاقات ن�سف املجتمع مما �سي�سفر عنه اداء  اأكر متيزا لالأ�سرة واملجتمع.

لعـــل اهم ما اثبتته هـــذه الدرا�سة هو ان الهوية للفرد واجلماعة والتي حتدد اأالحتياجات احلياتية تتحدد من 
خالل املكونات البيئية للمجتمع. فاملمار�سات اال�سرائيلية من اغالقات وحواجز وجدار  مما �سببت فـي عزل 
جمتمعـــات بكاملهـــا نتج عنها حتديد وت�سييق فـي فهـــم الذات وعالقة الذات فـي البيئـــة املحيطة. فبالن�سبة 
للن�ســـاء الفل�سطينيات وب�سبب اعباء الدور االجنابي حددت الن�ساء باملفهوم ال�سيق هويتها من خالل االأ�سرة 

واملجتمع املحلي لتوفري الدعم فـي البقاء ويف الدين املحلي لتلبية االحتياجات الروحانية. 

ان اأي برامـــج تنموية حتى تكون م�ستدامة تبقى منقو�سة اذا مل تتداخل االعتبارات االقت�سادية واالجتماعية 
والثقافيـــة وال�سيا�سية الأي جمتمـــع.  وكما مت اثباته من خالل التجربة الفل�سطينية، فمن غري املمكن ان يكون 
هنـــاك تنميـــة م�ستدامة حتت االحتـــالل وتبقى برامج التنمية جمـــزاأ وي�ستفيد منها فئـــات قليلة من املجتمع  
وتعـــزز التبعيـــة االقت�سادية وال�سيا�سية على امل�ستـــوى العام.  وكما قال االقت�سادي الهنـــدي امارتيا �سن فـي 
كتابـــه التنميـــة كحرية، "العـــوز االقت�سادي �سينتج عنه تبعية اجتماعية، كمـــا ان التبعية ال�سيا�سية ت�سفر عن 
عـــوز اقت�سادي  والعوز االقت�سادي فــــي حاالت الفقر املدقع ي�سبح االن�سان فيهـــا فري�سة للتمييز واالنتهاك 

ملجمل احلقوق ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية والثقافية".1

يف ظـــل الواقع الفل�سطيني حيث كينونة املجتمع هي امل�ستهدفـــة من قبل اال�ستعمار ال�سهيونى  يجب ان يكون 
هنـــاك تكاملية فــــي  برامج التنمية املوجهة للمجتمع عامة والن�ساء خا�ســـة وهناك تكمن اهمية التجميع بني 
االقت�ساد وال�سيا�سة والفل�سفة واالأخالق. فهناك حاجة دائمة للتطرق لق�سايا العقد االجتماعي فـي اأي نقا�س 
�سيا�ســـي اقت�ســـادي اجتماعي. اأي جمتمع نريد ان ن�سبح؟؟ ما هي القيم التـــي يجب ان توجه عالقة بع�سنا 
ببع�س؟؟  وان مل يكن النقا�س موجه على ا�سا�س عدم التمييز على ا�سا�س اللون او اجلن�س او الدين ف�سنبقى  
ب�سكل عام  كمجتمع تابع على م�ستوى كل املكونات ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية والثقافية وتكون تبعية 

الن�ساء فـي هذا املجتمع مزدوجة.
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ان احلريـــة هـــي عدم العوز على جميـــع امل�ستويات وتلبية احتياجات االمن االن�ساين هـــي لي�ست توزيع الفتات 
حتى يزول �سبح  املوت من اجلوع، ان احلرية  اي�سا  هي احلرية من ال�سعور باخلوف امل�ستمر وامكانية التمكن 
مـــن العي�س بكرامة والعمـــل على احرتام كرامة الفرد وعدم انتهاك حقوقـــه االن�سانية  على امل�ستوى اخلا�س 

والعام وعدم التمييز على ا�سا�س اجلن�س او اللون او الدين وهذا هو ال�سمان حلرية وكرامة املجتمع ككل.2

مها ابودية
مدير عام- مركز املراأة لالر�ساد القانوين واالجتماعي
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توطئة 
بـــرزت فكـــرة درا�سة "احتياجات الن�ساء وتوجهاتهن فـي املجتمع الفل�سطينـــي" عقب انتخابات املجل�س الت�سريعي 
الفل�سطينـــي فـي عـــام 2006 والتي اأدت اإىل فوز حركـــة املقاومة االإ�سالمية "حما�ـــس" باالأغلبية ال�ساحقة ملقاعد 
املجل�ـــس الت�سريعـــي، الذي يعتر الفي�سل الرئي�س فــــي حتديد نواحي حياة كل مواطن ومواطنـــة فل�سطينية، الأنه 

املوؤ�س�سة التي تقوم ب�سنِّ الت�سريعات والقوانني التي حتدد وتنظم عالقات املجتمع الفل�سطيني.
عقـــب هـــذا الفوز، برزت ت�ساوؤالت عدة مـــن قبل موظفات مركز املراأة لالإر�ساد القانـــوين واالجتماعي، والتي من 

اأبرزها: 
• ما دور الن�ساء الفل�سطينيات فـي عملية الت�سويت وتاأثريه على فوز حركة حما�س؟ 	
• كيـــف �ستوؤثـــر هذه النتيجة على عمل املركز فــــي عملية الدفاع عن حقوق الن�ســـاء الفل�سطينيات فـي جمتمع 	

ت�سوده ثقافة اأبوية حتد من حتقيق العدالة االجتماعية والقانونية للن�ساء؟
• ما دور وم�سوؤولية االأحزاب الي�سارية التقدمية فـي مرحلة ما بعد االنتخابات ؟  	

وال�ســـوؤال االأهـــم الذي طرح نف�سه من قبل املركز هو: بو�سفنا جهة تدافع عن حقوق املراأة هل نحن على ا�سطالع 
ومعرفة مبا تريده وتطمح اإليه الن�ساء الفل�سطينيات فـي االإطار ال�سيا�سي االقت�سادي االجتماعي العام ؟

ولالإجابـــة علـــى هذه االأ�سئلـــة جمتمعة، عقد املركز اجتماعـــا مركزيا جلميع الطاقم بجميـــع فروعه 3 بهدف فتح 
نقا�ـــس جماعي لتحديد االأثر، ودرا�ســـة االإ�سكاليات املرتتبة فـي مرحلة ما بعد االنتخابـــات على و�سع الن�ساء فـي 
الت�سريعـــات والقوانـــني املحلية، وعلى طبيعة عمل املركز فـي جمال حتقيق امل�ســـاواة والتي يجب اأن ت�ستند اأ�سا�سا 
اإىل معرفـــة املركز لكيفية نظر املـــراأة لنف�سها ومل�ساركتها فـي املجتمع الفل�سطيني، والتعرف على ما تريده الن�ساء 

وما تتوقعه من املوؤ�س�سات املجتمعية املختلفة. 
علـــى الرغـــم من اأن املجل�ـــس الت�سريعي ال�سابق مل يكن فاعال فــــي اإن�ساف الن�ساء خالل عملـــه فـي �سن وت�سريع 
القوانـــني خـــالل الفرتة املمتدة من عام 1996 وحتى 2006، ذلك اأن العقلية االأبوية بقيت م�سيطرة، اإال اأن االإطار 
ال�سيا�ســـي- االجتماعـــي- واالقت�سادي الذي �ساد فــــي مرحلة ما قبل االنتخابات الت�سريعيـــة فـي عام 2006، قد 
كان مهيئـــا الأر�سية خ�سبة لعمل املوؤ�س�سات الن�سوية فـي جمال ال�سغط، وت�سكيل التحالفات مع املوؤثرين باملجتمع 
الفل�سطيني.  ذلك اأن تركيز املوؤ�س�سات الن�سوية فـي عملهن على املوؤ�س�سات الر�سمية، وخا�سة املجل�س الت�سريعي، 
منـــذ ن�ســـاأة ال�سلطة الفل�سطينية وحتى عام 2006 اأدى اإىل اإيجـــاد اأر�سية م�سجعة لعمل هذه املوؤ�س�سات فـي جمال 
حقوق املراأة، وذلك من خالل بناء عالقات مع بع�س اأع�ساء املجل�س الت�سريعي، واالأحزاب ال�سيا�سية والعمل على 
انخراط االأحزاب ال�سيا�سية فـي عملية التغيري االجتماعي مبا فيها حقوق املراأة. ومن اأمثلة ذلك عمل املوؤ�س�سات 
الن�سويـــة على قانـــون االأ�سرة والذي اعتمد على نقا�ـــس امل�سودة االأوىل من مقرتح قانون اأ�ســـرة موحد مع �سانعي 

القرار والقيادة فـي االأحزاب ال�سيا�سية.  
مـــن هنا، كان فوز حركة املقاومـــة االإ�سالمية باأغلبية املقاعد فـي املجل�س الت�سريعـــي فـي عام2006، نقطة حتول 
فــــي اأجنـــدة املوؤ�س�سات الن�سوية، ونافـــذة اأخرى لتحليل نتائج هـــذه االنتخابات على واقع الن�ســـاء الفل�سطينيات، 
وبالتحديـــد العمل الطويل للموؤ�س�ســـات الن�سوية على حقوق املراأة الفل�سطينية، وهذا �ســـكل دافعا قويا لدى مركز 

املراأة لالإر�ساد القانوين واالجتماعي لفتح النقا�س على نتائج ما بعد االنتخابات على املراأة الفل�سطينية. 
بداية ارتكز النقا�س فـي حتديد اإ�سكالية البحث على:
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• ما هي االحتياجات العملية واالإ�سرتاتيجية للن�ساء الفل�سطينيات؟ 	
• هل ا�ستطاع املركز خالل عمله عر ال�سنوات ال�سابقة حتديد هذه االحتياجات والربط فيما بينها؟ 	
• هـــل وجـــدت درا�سات حمليـــة اعتمدت علـــى حتديد هـــذه االحتياجات من خـــالل اأ�سوات وجتـــارب الن�ساء 	

اأنف�سهن؟ 
خل�ـــس النقا�س حول االأ�سئلـــة املطروحة اإىل عدم توفر درا�سات حملية ت�سخ�س الواقع احلقيقي للن�ساء. وبالتايل 
وجـــد مركز املـــراأة لالإر�ســـاد القانـــوين واالجتماعـــي دوره االأ�سا�سي ( فـي ظـــل الو�سع ال�سيا�ســـي ال�سعب وغري 
امل�ستقـــر(، ونتيجـــة ل�سعور املركز بت�ساعف امل�سوؤوليـــة فـي حماية حقوق الن�ساء الفل�سطينيـــات، و�سرورة اإي�سال 
ال�ســـوت احلقيقي للن�ســـاء اإىل م�ستوى �سنـــاع القرار فــــي االأحزاب ال�سيا�سيـــة واملجل�س الت�سريعـــي واملوؤ�س�سات 

الر�سمية وغري الر�سمية �سرورة الإجراء هذا البحث ليلبي هذه احلاجة ال�سرورية. 
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مقـــدمة ...
رغـــم وجود العديد من املبادرات من قبل املوؤ�س�سات الن�سويـــة والتنموية لعقد درا�سات خا�سة لفح�س احتياجات 
الفئات امل�ستهدفة من الن�ساء فـي براجمها، اإال اأنه مل يتم عك�س جتارب الن�ساء احلقيقية فـي هذه الرامج. ومن 
النتائـــج املتوقعة من هذه الدرا�سة اخلـــروج مبوؤ�سرات عامة عن الواقع احلقيقي للن�ســـاء الفل�سطينيات والتي قد 
ـــي ق�سايا خا�سة بحقوق املراأة، قد تكـــون مهم�سة اأو غري مرئية من  ت�ساعـــد املوؤ�س�ســـات مب�ستوياتها املختلفة، لتبنِّ

قبلهم.  
وتهـــدف هـــذه الدرا�سة اإىل م�ساعدة املوؤ�س�سات املجتمعية وخا�سة الن�سويـــة منها، على و�سع الرامج وال�سيا�سات 
الوطنيـــة للن�ســـاء الفل�سطينيات ا�ستنـــادا  اإىل احتياجاتهن العمليـــة واالإ�سرتاتيجية. ومن اأجـــل الو�سول اإىل هذا 

الهدف فقد كان من ال�سرورة فح�س االأ�سئلة التالية فـي هذا البحث:
كيف ترى الن�ساء الفل�سطينيات ذواتهن فـي اإطار عالقتها مع كل من االأ�سرة واملجتمع وال�سوق والدولة؟

ما هي االحتياجات العملية واالإ�سرتاتيجية للن�ساء الفل�سطينيات؟
مـــن وجهـــة نظر الن�ساء الفل�سطينيات اأنف�سهن، كيف يتم تلبية هذه االحتياجات على اأر�س الواقع، اإذا كانت تلبى 

باالأ�سل من قبل املوؤ�س�سات املختلفة )االأ�سرة، الدولة، املجتمع، ال�سوق( ؟ 
عنـــد احلديـــث عن التجـــارب احلقيقية للن�ســـاء ومدى انعكا�سهـــا فـي بلورة روؤيـــة وتوجهات املوؤ�س�ســـات الر�سمية 
والتنمويـــة، فاإن هذا يتطلب ا�ستخدام املنهجية البحثية املنا�سبـــة، التي تتيح للن�ساء م�ساحة منا�سبة للحديث عن 
اأنف�سهن واالإجابة على االأ�سئلة املطروحة اأعاله، ومن هنا فاإن ا�ستخدام املنهج الكيفي يعتر الو�سيلة االأن�سب فـي 
هـــذه الدرا�ســـة، نظرا للحاجة اإىل املعلومات الكيفيـــة التي �ست�ساعد على حماولة فهم اأعمـــق ملا تعرِّ عنه الن�ساء 
من وجهة نظرهن. ولذا، �سيتم ا�ستخدام جمموعات النقا�س واملقابالت الفردية املعمقة كاأدوات بحثية توؤدي اإىل 

اإثراء النقا�س وفهم البيانات املقدمة من قبل الن�ساء.
تق�ســـم الدرا�ســـة اإىل اأربعة ف�سول، بحيث يتناول الف�سل االأول: االإطـــار التحليلي واملراجعات االأدبية، وهنا �سيتم 
عر�س ونقا�س االأطر التحليلية الن�سوية املختلفة، وذلك بهدف تو�سيح املررات التي دعتني هنا اإىل اعتماد االإطار 
التحليلـــي للباحثة )نائلة كبري(  فـي هذه الدرا�سة. الذي يقوم على تف�سري العالقات االجتماعية من خالل حتليل 
الطـــرق املختلفة، التي تكون فيهـــا املجموعات املختلفة هي م�سادر املعلومات، اأي كيـــف يتم حتديد اأدوار الن�ساء 
والرجـــال وم�سوؤولياتهـــم ومطالبهـــم، اإ�سافـــة اإىل حقهم فـي حتديد حياتهـــم وحياة االآخريـــن. وتو�سح كبري باأن 
العالقـــات االجتماعية ت�سمل عالقات النوع االجتماعي، الطبقيـــة والعرق، واأن هذه العالقات لي�ست �ساكنة واإمنا 
متغـــرية وتتاأثر باملتغريات اخلارجيـــة. واأهمية هذه العالقات كما تتحدث عنها كبري هـــو اأنها حتدد كيفية و�سول 
االأفراد واملجموعات اإىل امل�سادر واملوارد. ومبا اأن احلديث هنا عن عوامل خارجية، فاإن العوامل التي تنتج عدم 

امل�ساواة ال تتواجد فـي العائلة فقط، واإمنا فـي عدد من املوؤ�س�سات مبا فيها املجتمع الدويل والدولة وال�سوق. 
ومن هنا فان هذا االإطار التحليلي ال�سمويل الذي تطرحه كبري، والذي يتناول مو�سوعة العالقات االجتماعية من 
خالل املوؤ�س�سات املختلفة، يعتر االإطار االأن�سب فـي عملية حتليل البيانات فـي هذا البحث، انطالقا من اأنه يف�سر 
روؤية الن�ســـاء الأنف�سهن واحتياجاتهن العملية واالإ�سرتاتيجية �سمن املوؤ�س�ســـات االأربع: االأ�سرة/القرابة، املجتمع، 
الدولـــة وال�سوق، والتي ا�ستخدمتها كبري كاأ�س�س فـي اإطارها التحليلي فـي �سبيل فهم العالقات االجتماعية وموقع 
الن�ســـاء �سمـــن هذا االإطـــار العام، بهدف و�ســـع االحتياجات العمليـــة واالإ�سرتاتيجية للن�ساء فــــي �سميم العملية 
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التنمويـــة. �ساأ�سيـــف اإىل هذا االإطار التحليلـــي موؤ�س�سة اأخرى اأال وهي االحتـــالل االإ�سرائيلي، وذلك انطالقا من 
التاأثري املبا�سر وغري املبا�سر لالحتالل االإ�سرائيلي على واقع الن�ساء االقت�سادي واالجتماعي والثقايف، كما �سرنى 

الحقا فـي  النتائج. 
الف�سل الثاين من الدرا�سة، يتناول املنهجية امل�ستخدمة فـي عقد هذه الدرا�سة، واالأدوات البحثية التي ا�ستخدمت 
بغر�ـــس جتميـــع البيانات ال�سرورية بهـــدف االإجابة على االأ�سئلـــة البحثية املطروحة اأعاله. اأمـــا الف�سل الثالث، 
فيتنـــاول نقا�س وعر�س البيانـــات �سمن امل�ستويات املختلفة والتي طرحت فـي االإطـــار النظري وهي: روؤية الن�ساء 
لذاتهن من خالل العالقة باالأ�سرة النووية واملمتدة واجلريان واالأ�سدقاء، ومن ثمَّ املوؤ�س�سات املجتمعية: التعليمية 
والدينيـــة واحلزبية، ومن ثمَّ عالقتها مع الدولـــة وكيفية حتديد هويتها الوطنية من خالل روؤيتها لذاتها، ومن ثم 
االنتقـــال اإىل م�ستوى م�ساركتهـــا االقت�سادية �سواء فـي  قطاع العمل الر�سمي وغـــري الر�سمي. وانتهاء فـي االإطار 

العام اأال وهو العوملة واالحتالل االإ�سرائيلي وتاأثريه على و�سع الن�ساء الفل�سطينيات. 
ويف الف�ســـل الرابع واالأخري مت العمل على حتليل البيانات والتو�سيات للم�ساهمة فـي حتديد توجه هذه املوؤ�س�سات 
و�سياغتها لل�سيا�سات واخلطط االإ�سرتاتيجية والرامج بغية العمل على تلبية احلقوق التي قامت الن�ساء بالتعبري 

عنها واملطالبة بها. 
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الفصـل األول
1. االإطار التحليلي: 

قبل احلديث عن االأطر النظرية التي ناق�ست االحتياجات العملية واالإ�سرتاتيجية للن�ساء، ال بد من حتديد مفهومي 
احلاجـــات العملية واحلاجات االإ�سرتاتيجية، وباخت�سار: "هـــي احلاجات وامل�سالح التي تتحدد بناء على اأن كما 
للرجال والن�ساء اأدوارا وم�سوؤوليات خمتلفة، فاإن لديهم احتياجات وم�سالح خمتلفة. ت�سمى باحلاجات وامل�سالح 
العمليـــة واحلاجات وامل�سالـــح االإ�سرتاتيجية" 4، فهي ق�سمان: حاجات عمليـــة وحاجات اإ�سرتاتيجية. فاحلاجات 
العمليـــة فــــي كل االأطر التحليلية الن�سوية، ت�سري اإىل احلاجات التي تتعلـــق باحلياة اليومية للن�ساء والرجال، وهي 
تعتـــر تدريجيـــة وتوؤدي اإىل مكا�سب �سئيلة، ذلك اأنها يومية اأي ق�سرية املـــدى وقد تختلف من امراأة اإىل اأخرى، 
ومـــن جمتمع الآخر وتتغري ح�ســـب التغيريات االقت�سادية واالجتماعية. وخالفـــا للحاجات العملية، فاإن احلاجات 
االإ�سرتاتيجيـــة تتعلـــق مبكانة الن�ساء فـي املجتمع مقابل الرجال، وهي طويلة املدى الأنها تهدف اإىل تغيري التق�سيم 
النوعي للعمل، وتغيري طبيعة العالقات والبنى االجتماعية والتي توؤدي بالتايل اإىل تغيري املكانة الدونية للن�ساء فـي 

املجتمع على خمتلف االأ�سعدة، وهي �ساملة ملعظم الن�ساء. 
وعليـــه، فـــاإن اخلدمات على اختالف اأ�سكالهـــا واأنواعها والتي عادة ما تقدمها املوؤ�س�ســـات االأهلية والتنموية ومن 
بينهـــا موؤ�س�ســـات االإقرا�س، ميكن اأن تكون قريبة من التوجهات التـــي تدعم مبداأ متكني الن�ساء اإذا خاطبت فعال 
االحتياجات االإ�سرتاتيجية للن�ساء. ولذا، فاإنه من املهم التمييز ما بني م�سطلح "الق�سايا الن�سائية" الذي يختلف 

فـي جوهره عن م�سطلح الروؤية الن�سوية.
 يق�ســـد "بالق�سايـــا الن�سائية" ال�سوؤون التـــي تتعلق بجن�س الن�ســـاء، اأو اأدوارهن التقليدية فــــي النوع االجتماعي 
"  هي الروؤيـــة التي ترتبط بامل�ســـاواة فـي احلقوق  التابعـــة واملنمطـــة جن�سيـــا. ويف املقابـــل، فاإن " الروؤيـــة الن�سوية
والواجبات والفر�س املتاحة فـي احل�سول على املوارد واال�ستفادة منها  مع الرجال، وتعتمد على روؤية وا�سحة اأال 
وهي تغيري فـي االحتياجات العملية للن�ساء بهدف الو�سول اإىل تغيري فـي االحتياجات االإ�سرتاتيجية لهن من اأجل 

حتقيق العدالة االجتماعية . 
وا�ستنـــادا اإىل ما مت تو�سيحه من اختالفـــات جوهرية ما بني الق�سايا الن�سائية والروؤية الن�سوية ، ن�ستطيع تف�سري 
اخلدمـــات التي تقدمها املوؤ�س�سات الن�سوية، من منطلق عملي ُيبقـــي على تق�سيم االأدوار �سمن الت�سنيف الثقايف 
للمجتمـــع الذكـــوري الذي حتيـــا فـي ظله الن�ساء، اأو مـــن منطلق ن�سوي يدعو اإىل تغيري مكانـــة الن�ساء االجتماعية 
واالقت�ساديـــة والثقافيـــة و�سوال اإىل امل�ساواة والعدالـــة االجتماعية. ال بد هنا من االإ�ســـارة اإىل العديد من االأطر 
التحليليـــة التـــي تفاوتت فـي روؤيتها لكيفية تبلـــور العالقات االجتماعية �سمن التغيـــريات االقت�سادية وال�سيا�سية 
والثقافيـــة فـي املوؤ�س�ســـات املختلفة بدءا من العائلة، ومـــرورا باملوؤ�س�سات املجتمعية وال�ســـوق وانتهاء بالدولة، مع 
اإظهـــار الفجـــوات فـي كل منها. وعليه �سيتطـــرق هذا الف�سل اإىل اأبرز االأطر التحليليـــة التي مت تطويرها من قبل 

املنظرات الن�سويات، لتبني االإطار الذي ين�سجم واأهداف هذه الدرا�سة.
اإطــار هـارفارد التحــليلي: 5

يهـــدف هذا االإطـــار ب�سكل عام اإىل م�ساعدة املخططـــني لت�سميم م�ساريع اأكر فعالية، واإثبـــات اأن هناك اأ�سبابا 
اقت�ساديـــة جوهريـــة ت�ستدعي اال�ستثمار فــــي  الن�ساء والرجال، وهو يهدف اأي�ســـا اإىل ر�سم خريطة لعمل الن�ساء 

والرجال فـي املجتمع واإبراز االختالفات.
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ر  اأي اأن هذا االإطار هو عبارة عن م�سفوفة مكونة من اأربعة عنا�سر مرتابطة جلمع املعلومات على امل�ستوى امل�سغَّ
micro level، وهي معلومات حول الن�ساط االجتماعي االقت�سادي )من يقوم مباذا، اأين، متى والأي فرتة ؟(، 

ومعلومـــات حول فر�س الو�ســـول والتحكم )من ي�ستفيد من املوارد والفوائد ويتحكم بها(. وحتليل العوامل املوؤثرة 
)يتنـــاول العوامـــل االأخرى التي توؤثر على املفا�سلة فــــي النوع االجتماعي، التاأثـــريات ال�سابقة واحلالية والفر�س 

والعوائق(. واأخريا يحتوي على قائمة فح�س  check list ت�سم اأ�سئلة رئي�سة تطرح فـي كل مرحلة.
مـــن مميـــزات هـــذا االإطار اأنه اإطـــار عملي ومتوفـــر، يجمع وينظـــم املعلومات حـــول تق�سيم العمـــل بح�سب النوع 

االجتماعي وميتاز باأنه: 
اإطار يجعل من عمل املراأة مرئيا. . 1
يفرق ما بني احل�سول على املوارد وبني التحكم بها. . 2
3 .. micro level مفيد للم�ساريع عند امل�ستوى امل�سغر
ميكن تعديله ب�سهولة ليالئم خمتلف االأو�ساع ن�سبيا، فهو ال ي�سكل تهديدا الأنه مرتكز على جمع احلقائق.. 4
اإن جمـــاالت ا�ستخدامـــه تنح�سر فــــي عملية ت�سميـــم امل�سروع اأكر ولي�ـــس على م�ستـــوى تخطيط الرامج . 5

وال�سيا�سات .
ميكـــن اأن ي�ستخدم كنقطة اإدخال حمايـــدة للنوع اجتماعي عند العمل مع اأ�سخا�ـــس قد ُيبدون مقاومة عند . 6

اإثارة مو�سوع عالقات النوع االجتماعي. واأخريا قد ي�ستخدم فـي جمع البيانات االأ�سا�سية. 
مـــن العر�ـــس ال�سابق، فاإن حمدوديـــات االإطار تكمن فـي اأنه غـــري �سمويل، ولذا من االأهميـــة ا�ستخدامه مع اأداة 
اأخـــرى لي�سبح باالإمكان حتديد خطة االحتياجات االإ�سرتاتيجية للنوع االجتماعي. وذلك الأنه يركز على امل�ساريع 
ال علـــى الرامـــج. ولذا فاإنه يبقـــى على امل�ستوى العملي فقط. ومـــن الفجوات فـي هذا االإطـــار التحليلي اأنه يركز 
علـــى الفعالية ال على التاأثري وال يحتوي على مر�سد لكيفيـــة تغيري اأمناط عدم م�ساواة النوع االجتماعي، وهو اأداة 
تخطيطيـــة من اأعلى اإىل اأ�سفل top down tool، وميكن القول اأنه ي�ستثني فكرة قيام الرجال والن�ساء بتحليل 
اأو�ساعهـــم باأنف�سهم، وميكن تنفيذه بطريقة غري ت�ساركية، ويتجاهل جماالت اأخرى من عدم امل�ساواة كالعرقية، 
االإثنية، والطبقية. وي�سدد على ف�سل الن�ساطات بح�سب اجلن�س اأو العمر و يتجاهل الروابط والعالقات التعاونية .

اإطـار تخـطيط النـوع االجتمـاعي  6
يهـــدف هـــذا االإطار الذي طورته )كارولني مـــوزر( اإىل الرتكيز على احتياجات النـــوع االجتماعي االإ�سرتاتيجية، 
وعلـــى عدم م�ساواة النـــوع االجتماعي، وكيفية معاجلتها على م�ستوى الرجمة وال�سيا�سات. ولتحقيق هذا الهدف 

فاإنه ي�ستخدم اأداتني رئي�ستني:
حتديد اأدوار النوع االجتماعي، يركز على االأدوار الثالثية للن�ساء )االإنتاج، االإجناب واملجتمع(.. 1
تقييم احتياجات النوع االجتماعي )االحتياجات العملية و االإ�سرتاتيجية(.. 2

لـــذا باالإمـــكان اأن ي�ستخـــدم هذا االإطار فــــي التخطيـــط للم�ستويات كافة ابتداء مـــن ال�سيا�سات حتـــى امل�ساريع، 
وباالإمكان اأن ي�ستخدم اإىل جانب اإطار هارفارد. 

مـــن مزايا هذا االإطار اأنه يفرت�س باأن هدف التخطيط هو حتـــدي عالقات النوع االجتماعي غري املتكافئة ودعم 
متكـــني املـــراأة. ولـــذا فاإنه يظهر جميع االأعمـــال من خالل مفهـــوم االأدوار الثالثية. مما ي�ساعد علـــى لفت انتباه 
املخططني اإىل العالقات املتداخلة لالأدوار الثالثية. وميكن القول باأنه يتفهم ويدرك مقاومة املوؤ�س�سات واملقاومة 
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ال�سيا�سيـــة لعمليـــة تغيري عالقات النوع االجتماعي، ومييـــز بني احتياجات النوع االجتماعـــي العملية واحتياجات 
النوع االجتماعي االإ�سرتاتيجية.

علـــى الرغـــم من املميزات التي ذكـــرت اأعاله، اإال اأن هناك حمدوديات لالإطار، حيث اأنـــه ال يتناول نواحي اأخرى 
مـــن عـــدم امل�ساواة كالطبقية واالإثنية والعرقية. وهو جامد ال يفح�ـــس التغريات التي حتدث مبرور الوقت. ويهتم 
بالن�ساطـــات املنف�سلـــة للرجـــال والن�ســـاء، بدال مـــن الن�ساطـــات التفاعلية بينهـــم. ويلجاأ اإىل الف�ســـل التام بني 

االحتياجات االإ�سرتاتيجية والعملية وال يفيد دائما عند التطبيق.   
اإطــار متـكن الن�شــاء 7

اأمـــا اإطار متكـــني الن�ساء الذي قامـــت بت�سميمه )�سارة لونغـــواي(  فاإنه يهدف اإىل حتقيق متكـــني املراأة باإتاحة 
الفر�ســـة للن�ســـاء للتحكم فـي عنا�سر االإنتـــاج وامل�ساركة ب�سكل مت�ســـاو فـي عملية التنمية. مييـــز هذا االإطار بني 
اهتمامـــات الن�ساء وبني املوا�سيـــع اخلا�سة بالن�ساء، ويقوم كذلك بتحديد ثالثة م�ستويـــات لتفهم موا�سيع املراأة 

فـي خطة الرنامج.
يقدم االإطار خم�سة م�ستويات متدرجة للم�ساواة )كلما ارتفعت فـي امل�ستوى ارتفعت درجة التمكني( هي: 

التحكم. 1
امل�ساركة. 2
الوعي . 3
�سهولة الو�سول. 4
الرفاهية. 5

اإن اأف�سل جماالت ا�ستخدام االإطار هو اأنه يفيد عند م�ستويات التحليل امل�سغرة )امل�ساريع( واملو�سعة )اإ�سرتاتيجية 
الدولة(، و يفيد ب�سكل خا�س حني يكون الرتكيز على متكني الن�ساء.

وميكـــن القـــول اأن من مزايا هـــذا االإطار اأنه ميكن ا�ستخدامـــه لتح�سري معلومات حول م�ستويـــات التفهم، وحول 
حتليل م�ستويات امل�ساواة فـي القطاعات كما يطّور الت�سورات اخلا�سة باالحتياجات العملية واالإ�سرتاتيجية للنوع 
االجتماعـــي لهيكليـــة تراتبية. كذلك يعتر التمكني عن�سرا جوهريا من عنا�ســـر عملية التنمية؛ مما يتيح اإجراء 
تقييم للتدخالت مبنيٌّ على اأ�س�س التمكني. واأخريا ميكن القول، اأنه يتميز مبنظور �سيا�سي قوي يهدف اإىل تغيري 

املواقف.
علـــى الرغـــم مما ذكر اأعاله، اإال اأن حمدوديات االإطار تكمن فـي اأنه يفرت�س بـــاأن م�ستويات امل�ساواة هي تراتبية 
ب�ســـكل كامـــل، وهذا اأمر يحتاج الإعادة نظر. كمـــا اأن حتليالت االإطار ثابتة ال تاأخذ فــــي احل�سبان التغريات التي 
حتدث مبرور الوقت. ونتيجة لرتكيز االإطار على م�ساواة النوع االجتماعي فقط فاإنه يهمل العالقات املتبادلة بني 

احلقوق وامل�سوؤوليات ويتجاهل االأ�سكال االأخرى من عدم امل�ساواة.
اإطــار العلقــات االجتمــاعية 8

بعد احلديث عن االأطر املختلفة وما امتازت به من نقاط قوة وفجوات اأدت اإىل نق�س عنا�سر التحليل ال�سمويل، 
فان اإطار العالقات االجتماعية للن�سوية )نائلة كبري( �ساهم فـي �سد هذه الفجوات، وجمع نقاط القوة لدى االأطر 
ال�سابقـــة جمتمعـــة. حيث يهدف هذا االإطار اإىل حتليـــل ق�سايا عدم م�ساواة النوع االجتماعـــي فـي توزيع املوارد، 
امل�سوؤوليـــات وال�سلطـــة، وحتليل العالقات بني النا�ـــس، عالقتهم باملوارد والن�ساطات ،وكيفيـــة اإعادة �سياغة هذه 
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العالقـــات و التعامـــل معها داخل املوؤ�س�سات، والت�سديـــد على توفري احلياة الكرمية لالإن�ســـان هدفا نهائيا لعملية 
التنمية.

ي�ستند االإطارعلى خم�سة مفاهيم جوهرية هي:
التنمية تعني حت�سني حياة النا�س )البقاء، االأمان، واال�ستقالل الذاتي(.. 1
حتليل العالقات االجتماعية، وهي الطريقة التي يتم خاللها حتديد و�سع االأ�سخا�س بالن�سبة للموارد املادية . 2

وغري املادية.
حتليـــل للموؤ�س�ســـات الرئي�سة )الدولـــة، ال�سوق، املوؤ�س�ســـات القانونيـــة، العائلة/الن�سب. وحتليـــل و�سع تلك . 3

املوؤ�س�سات من حيث: القوانني، الن�ساطات، املوارد، االأ�سخا�س، وال�سلطة. 
حتليل �سيا�سات النوع االجتماعي فـي املوؤ�س�سات.. 4
حتليل االأ�سباب البنيوية واالأ�سا�سية وتاأثرياتها.. 5

بعد االإطالع على املفاهيم اجلوهرية للتحليل، ميكن القول اأن اأف�سلية هذا االإطار هو اإمكانية ا�ستخدامه فـي جميع 
اأ�ســـكال ومراحل تقدمي اخلدمـــات التنموية ابتداء من امل�سروع حتى تخطيـــط ال�سيا�سيات، ويف كل من امل�ستويات 
املحليـــة، الوطنيـــة، االإقليمية والدولية. وميتاز عن االأطر املطروحة ال�سابقة من حيـــث ال�سمولية فـي االإطار العام 
للتحليـــل، واأنـــه يقدم منظـــورا اأو�سع لتحليل الفقر. اأ�سف لذلـــك اأنه يعتر النوع االجتماعـــي مفهوما اأ�سا�سيا فـي 
الفكر التنموي ال ملحقا به، وهذا يعتر من اأ�س�س التغيري االجتماعي. وباالإمكان اأن يتم ا�ستخدامه عند م�ستويات 
خمتلفة من مراحل تخطيط وتطوير ال�سيا�سات، ذلك اأنه يربط ما بني التحليالت التي تتم على النطاقني امل�سغر 
واملو�ســـع micro - macro . ومـــن ميزاته اأنه يركزعلى املوؤ�س�سات ويرز جوانبهـــا ال�سيا�سية ويحللها. ويتناول 
مـــن جهة اأخرى التداخـــالت بني اأ�سكال عدم امل�ساواة: العرقية، الطبقية، واالإثنيـــة. ولذا فاإنه يعتر اإطارا حيويا 
ديناميكيـــا يهدف الكت�ساف احلقائـــق حول موا�سيع االإفقار والتمكني. وميكن القول فيمـــا يتعلق بهذا االإطار، اأنه 
يعاين اأي�سا من حمدوديات على الرغم من �سموليته ومتيزه عن غريه من االأطر التحليلية. حيث اأن االإطار يتناول 
جميع اأ�سكال عدم امل�ساواة فيدمج النوع االجتماعي �سمن فئات حتليلية اأخرى، ولذا قد يبدو معقدا، وقد يتجاهل 

قدرات النا�س على اإحداث التغيري، وقد يعطي انطباعا مذهال عن املوؤ�س�سات الكرى.
بعـــد املراجعـــة ال�سريعـــة لالأطر التحليليـــة جند اأن االإطـــار الذي يتنا�سب واأهـــداف الدرا�سة هو اإطـــار العالقات 
االجتماعية، حيث �سي�ساعد فـي عملية حتليل واقع الن�ساء الفل�سطينيات من حيث، كيف ترى الن�ساء اأنف�سهن فـي 
اإطار املوؤ�س�سات االأربع املطروحة هنا وهي االأ�سرة، املجتمع، ال�سوق، والدولة. ولكن ال�ستكمال دائرة حتليل الواقع 
الفل�سطينـــي، و�سمن االإطـــار االجتماعي ال�سيا�سي واالقت�ســـادي فـي فل�سطني، اأجد من ال�ســـرورة اإ�سافة عامل 
االحتـــالل االإ�سرائيلي وتاأثريه على نظـــرة الن�ساء الأنف�سهن وعالقتهن باملحيط. ذلك اأنـــه يعتر موؤ�س�سة �سيا�سية 
توؤثر على العالقات االجتماعية واالقت�سادية فـي املجتمع الفل�سطيني. وهذه االإ�سافة ال تتعار�س مع حتليل كبري، 
واإمنا هي دائرة مكملة خا�سة فـي جمتمع يرزح حتت �سلطة احتالل طويل االأمد �ساهم فـي ت�سويه االأطر القانونية، 
وتوزيـــع املـــوارد الطبيعية والب�سرية، وحتديد ال�سوق واحتياجاته. وهذا انعك�س على الفرد الفل�سطيني فـي املجتمع 
وخا�ســـة الن�ســـاء، والتداخل ما بني املوؤ�س�سات جميعها، هو ما توؤكد عليه كبري فــــي اأن املوؤ�س�سات املختلفة ال تعمل 

با�ستقاللية عن بع�سها البع�س، وبالتايل فاإن اأي تغيري فـي اإحداها �سيوؤثر فـي غريها. 
وهنـــا ت�سري نائلة كبـــري اإىل اأن االإ�سكالية فـي تنـــاول املوؤ�س�سات لعملية التغيري االجتماعي هـــي مقت�سره بالتغيري 
االقت�ســـادي، ومل ينطلـــق من منظور �سمـــويل. حيث ارتكزت النقطـــة االأ�سا�سية فـي التحليـــل لعملية التغيري على 
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دور الرجـــل فـي العمليـــة التنموية، ولذا فاإن  االأيديولوجيـــة االأبوية فـي طرح هذا املبـــداأ االأ�سا�سي فـي املجتمعات 
يلبِّ الت�ساوؤالت العديدة عند التطرق اإىل مو�سوع حقوق الن�ساء، وملاذا مل ت�سل الن�ساء اإىل مراكز  "التغيري"  مل 
�سنـــع القـــرار، ذلك اأنهن مهم�سات فـي عمليـــة التحليل النظري الفكري اأ�سال. لذا جتد كبـــري اأنه بو�سعنا اإجراء 
التغيري من خالل اإجراء تغيري فـي املوارد والقواعد املوؤ�س�سية، ولكن مثل هذا التغيري �سعيف االحتمال فـي الوقوع 

ما مل يكن م�سحوبا اأي�سا بتغيري فـي املمار�سات العملية.9
اأن االأ�سئلـــة املطروحـــة فـي هذا البحث، ت�ستدعي اال�ستعانـــة باالإطار التحليلي النظري لنائلـــة كبري والذي يعتمد 
علـــى حتليل العالقات االجتماعيـــة، �سمن حتليل معمق للموؤ�س�سات التي ت�ساهم فــــي اإعادة اإنتاج الالم�ساواة بني 
اجلن�ســـني، وذلك بتكري�س تق�سيـــم االأدوار بني اجلن�سني. وقد حددت نائلة هذه املوؤ�س�سات فـي اأربعة اأ�سكال وهي: 
موؤ�س�سة االأ�سرة والقرابة )املمتدة، النووية، املعي�سية(، موؤ�س�سة ال�سوق، موؤ�س�سة الدولة، وموؤ�س�سة املجتمع. وتبني 
كبـــري اأنـــه من اأجل ا�ستيعاب كيف يتـــم اإنتاج وتدعيم االختالفـــات االجتماعية، وعدم امل�ساواة فــــي توزيع املوارد 

وال�سلطة واالأدوار وامل�سوؤوليات من ال�سرورة فح�س العنا�سر التي ت�سرتك فيها هذه املوؤ�س�سات. 
وا�ستنـــادا اإىل حتليل نائلة كبري فاإن هذه العنا�سر امل�سرتكة بـــني املوؤ�س�سات ميكن حتديدها بالقوانني التي حتكم 
عمـــل املوؤ�س�سات، املوارد، ال�سلطـــة والنا�س والتي جميعها توؤثر فـي كيفية توزيع ال�سلطـــة والقوة بني اأع�سائها. اإن 
التوزيـــع املتفـــاوت فـي احلقـــوق والواجبات، واملوارد وامل�سوؤوليـــات، ي�سمن اأن اأفرادا معينـــني اأو فئات من االأفراد 
متيـــل اإىل ممار�ســـة ال�سلطة و�سلطة اتخـــاذ القرارات على غريهـــم. والو�سع هنا، هو اأن هـــذه العنا�سر املختلفة 
تعمـــل معـــا وبالتبادل الإعادة ت�سكيل البنـــى املوؤ�س�سية )االأ�ســـرة والقرابة، الدولة، املجتمع، الدولـــة(. اإن القواعد 
واملوارد ال�سائدة فـي هذه املوؤ�س�سات وحتكم طبيعة عملها ت�سكل طبيعة املمار�سة الفكرية وال�سلوكية فـي العالقات 
االجتماعيـــة بـــني االأفراد. وعليـــه، فاإن  معايري املجتمـــع واالأ�سر املعي�سية قـــد حتدد من يتم قبولـــه داخل االأ�سرة 

املعي�سية، من خالل الزواج، ومن يرتكها من خالله اأي�سا، اأو من الذي يظل ع�سوا فيها.
وحيث يعتر الرجال املعيلني االأ�سا�سيني اأو الوحيدين لالأ�سرة، يتم تف�سيلهم عند توزيع املوارد االإنتاجية واملطالب 
ب�ســـاأن منتوجـــات االأ�سرة املعي�سية )حقوق املرياث، الو�سول اإىل االأرا�سي، ال�سحة، الطعام، والنقود(. وكثريا ما 
يكـــون لهـــذه املعايري نف�سها تاأثري كبري فـي �سيا�سات الدولة )كبري. �ـــس.87( كما اأن هذه ال�سيا�سات، تف�سر ميلها 

اإىل تف�سيل الرجال على الن�ساء فـي توزيع املوارد الر�سمية. 

2. املراجعـــات االأدبيــــة:
تتنـــاول املراجعـــات االأدبية هنا، الدرا�سات الن�سوية املختلفـــة �سواء العاملية اأو املحلية، التـــي تناولت و�سع الن�ساء 
�سمـــن املوؤ�س�ســـات االأربع التي تناولتهـــا نائلة كبري فـي اإطارهـــا التحليلي وهي االأ�سرة/القرابـــة، املجتمع، ال�سوق 
والدولـــة، واأ�سيف اإىل ذلك تاأثري االحتـــالل بالتداخل مع املوؤ�س�سات االأربع املطروحة. وعليه �ساأقوم هنا مبراجعة 
االأدبيـــات التي تناولت املوؤ�س�سات االأربع بدءا من امل�ستـــوى العام وتاأثريه على الن�ساء، و�سوال اإىل امل�ستوى اخلا�س 
)االأ�سرة(، لتو�سيح االإطار العام مب�ستوياته وموارده وعوامله املتعددة والتي ال بد اأن توؤثر على كيفية روؤية الن�ساء 

لذواتهن واحتياجاتهن العملية واالإ�سرتاتيجية.

الن�شـاء فـي ظل نظامي: العوملة، االحتـلل والع�شـكرة: 
تناول العديد من الكتاب من اأمثال �سمري اأمني ق�سية العوملة من جوانب خمتلفة ، اإال اأنهم اتفقوا على اأ�سا�س واحد، 
وهـــو اأن العوملة نظام عاملي يقوم على القومية والالمركزية للدول فــــي الواقع االقت�سادي و الثقايف واالجتماعي. 
اإن العديد من الكتابات مل تتناول ق�سايا اأ�سا�سية فـي العوملة منها االحتالل كاآلية ع�سكرية وثقافية لتعزيز �سيا�سة 
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االحتـــكار االقت�سادي، وما نتج عنها من انت�سار ثقافة الع�سكرة واالقت�سادي ال�سيا�سي واإعادة الهيكلة و�سيا�سات 
اخل�سخ�سة وتاأثريه على العالقات االجتماعية. اإن هذا النق�س فـي عملية حتليل النوع االجتماعي بالرتكيز على 
ا�ستثنـــاء الن�ســـاء من العملية التنمويـــة، اأدى بالعديد من املنظرات الن�سويات اإىل نقـــد الدرا�سات املتعددة للعوملة 

واحلداثة اعتمادا على اإطار حتليلي ينطلق من املراأة ولي�س املوؤ�س�سة االقت�سادية.
الطروحـــات التي تناولت التغيري االجتماعي من خـــالل ربطه بالتغيري االقت�سادي، مل تنطلق من منظور �سمويل، 
ذلك اأن النقطة االأ�سا�سية فـي التحليل لعملية التغيري اعتمدت على دور الرجل فـي العملية، وبذا فاإن االإيديولوجية 
"  مل يلـــب الت�ساوؤالت العديدة عنـــد التطرق اإىل  االأبويـــة فــــي طرح هـــذا املبداأ االأ�سا�سي فــــي املجتمعات "التغيري
مو�سوعـــة حقوق الن�ساء، وملاذا مل ت�سل الن�ســـاء اإىل مراكز �سنع القرار، ذلك اأنهن مهم�سات فـي عملية التحليل 

النظري الفكري اأ�سال .10
مـــن جهة اأخـــرى، اأجد اأن طرح املنظرين 11 حول عمليـــة التغيري، هو اعتبار عملية "التغيـــري" مرحلة مهمة مرت 
بهـــا املجتمعات، لذلك اجتهـــد املنظرون فـي حماولة لفهمهـــا �سمن التطور فـي الو�سع االقت�ســـادي وتاأثريه على 
العالقـــات االجتماعية، وقد تناولها الغربيون من توجه فكري طبقي ا�ستعماري، وهي تعتر الو�سلة االإرتكازية ما 

بني العوملة واملوؤ�س�سة الع�سكرية وما قد ينتج عنه من احتالل الأرا�س.  
لقد جاءت معظم الدرا�سات حول املوؤ�س�سة الع�سكرية وتاأثريها على الن�ساء من خالل اأطروحات ن�سوية هدفت اإىل 
تغطيـــة الفجوة فــــي االأطروحات االقت�سادية، والتي ركـــزت فـي حتليلها، على �سعي دول املركـــز اإىل تو�سيع اأفاقها 
التجاريـــة الع�سكريـــة بهدف بناء قـــوة اقت�سادية متكنها من ال�سيطـــرة على ال�سيا�سة الدوليـــة. لقد اعتمدت هذه 
الدرا�ســـات الن�سوية، على املعرفة والتحليالت ال�سابقة للعوملـــة، اإال اأنها جلاأت اإىل التحليل املعمق ملعرفة اأين تكمن 

مكانة الن�ساء فـي ظل هذه املنظومة العاملية املتداخلة – العوملة- التغيري-الع�سكرة. 
تبــــنّي العديــــد من الدرا�ســــات التي تناولت املــــراأة والع�سكرة والتي �سنتطــــرق اإليها هنا، اأن القــــوة الع�سكرية 
)Military( اأدت اإىل زيــــادة فـــــي تهمي�س مكانة الن�ســــاء االجتماعية وهويتهن الذاتيــــة، بحيث ت�سبح هذه 

 )Cynthia Enlyoe( القــــوة اأداة لرت�سيــــخ الهيمنة االقت�سادية. بناء على تعريف الن�سوية �سينثيا اينلوي
فــــاإن  القوة الع�سكرية عبارة عن املوؤ�س�سة الع�سكرية ذاتهــــا، حيث متيزها الكاتبة عن الع�سكرة والتي تعني" 
العمليــــة التي ي�سبح بها االأفراد اأو النظــــام ال�سيا�سي معتمدا عليها اأ�سا�سا لل�سيطرة، اأو العملية التي ي�سبح 
بهــــا االأفراد اأو النظام ال�سيا�سي متبني للقيم واملعتقدات واالفرتا�سات فـي التاأريخ الب�سري التي تعزز وجود 
متداخلة خلدمة هدف واحد هي  الع�سكرية مرتادفات  والقوة  والع�سكرة  فالعوملة   .")Military( الع�سكرة
فر�ــــس ال�سيطرة.12 وتوؤكــــد الكاتبة �سينثيا )Cynthia( باأنه ال ميكن اأن تتعــــزز املوؤ�س�سة الع�سكرية دون اأن 
ترتافق مع تر�سيخ ملفاهيم وثقافة الع�سكرة فـي املجتمعات بحيث ت�سبح من �سرورات احلياة اليومية، والتي 
بدورها �ست�ساهم اأي�سا فـي تعزيز الهيمنة االقت�سادية.  حيث تتجه الكاتبة فـي متييزها بني امل�سطلحني اإىل 
�سرورة اإبراز ق�سية مهمة تنتج عن املوؤ�س�سة الع�سكرية باأنها عندما ت�سبح متبناة من قبل االأفراد واملوؤ�س�سة 
ال�سيا�سيــــة فاإنهــــا ال توؤثر فقط على االأفــــراد ذات ال�سلة املبا�سرة بالنزاعات امل�سلحــــة واحلرب، واإمنا توؤثر 
علــــى االأفراد املحيطني مثل العمال الذيــــن يعملون باملوؤ�س�سات الع�سكرية من حيث التغيري فـي اأمناط احلياة 
اإ�سافــــة اإىل دخــــول الع�سكرة فـي جمــــال ال�سناعة وت�سميم املالب�س واالألعاب و�ســــركات الطعام والدعايات 
االإعالنيــــة، وبذا فاإنها توؤثــــر على موازنة الدولة وكيفيــــة توزيعها على القطاعات املختلفــــة. ويناق�س �ستيفن 
�ستابلي�ــــس )Steven Staples( اأن "العوملــــة والع�سكــــرة هما وجهان لعملة واحــــدة. اأحد الوجهني للعملة 
هي العوملة التي تدعم �سروط وظروف اال�سطرابات و ال�سراع ، والتي تقود فـي نهاية املطاف اإىل احلرب"  

.)In Kirk Ray. Women’s live.p. 498(



18

تعر�ـــس الكاتبـــة �سنثيـــا )Cynthia( طرحا مهما حول مـــدى تاأثري العوملة فــــي عملية تذويت مفهـــوم الع�سكرة 
وثقافته بني ال�سعوب. عند اال�سطالع على عدد من ال�سعوب التي تعاين من نزاعات م�سلحة اأو تدخل قوات اأجنبية 
اأو احتـــالل، فـــاإن  العديد من امل�سانع والعادات والتقاليد التي تبداأ تنتقـــل اإىل ال�سكان االأ�سليني بوا�سطة القوات 
واالأفراد الع�سكريني املتواجدين باملنطقة. وتعتر �سنثيا من اأوائل املفكرات اللواتي تناولن ق�سية العوملة ب�سموليتها 
مـــن حيث الرتكيز على ثالث ق�سايا اأ�سا�سية فـي طرحها وهي الفكرة وراء تطور نظام العوملة، واالأداة التي تطبق 
وحتافظ على انت�سار العوملة، اإ�سافة اإىل الق�سية الثالثة وهي ال�سلطة االأبوية التي تعمل على زيادة تر�سيخ تق�سيم 
االأدوار النمطيـــة التقليدية بناء على النوع االجتماعي. وقد جاءت العديد من الكاتبات الن�سويات اللواتي اعتمدن 
علـــى طـــرح �سنثيا فـي كيفية حتليل حقوق الن�ساء فـي ظل املوؤ�س�ســـة والثقافة الع�سكرية االأبوية مثل الكاتبتني: راي 
وكـــريك )Kirk  &Rey(، فــــي كتـــاب حياة الن�ساء حيث اعتمـــدت الكاتبتان على اإطار �سنثيـــا التحليلي لالأبعاد 
الثالثـــة التي ذكرتهـــا. فاإنهما توؤكدان كغريهم على و�سوح العالقة بني العوملـــة والع�سكرة، وت�سيفان اأن الع�سكرة 
تعمـــل على ت�سكيل مفاهيمنا حول "االنتمـــاء، ال�سجاعة، ال�سرف، الواجب، واملواطنـــة" 13. وبذا ت�سبح الع�سكرة 

جزءا من الثقافة التي تظهر لي�س فقط على �سعيد اجلي�س واإمنا تاأخذ منحى منطيا من احلياة االجتماعية. 
فالعوملـــة والع�سكرة اإذا ظاهرتـــان متالزمتان توؤديان اإىل ا�ستغالل وتدمري احلقوق الفرديـــة التي ُينادى بها عامليا 

مثل: حقوق الطفل وحقوق املراأة واحلقوق االقت�سادية و االجتماعية وحقوق االإن�سان. 
 وهـــذا يعتـــر �سحيحـــا، من خالل قراءتنـــا للواقع املحلـــي الفل�سطيني والعربـــي، جند اأن االمتيـــازات التي تعطى 
للموؤ�س�ســـة الع�سكريـــة تعتر من اأولويات اخلطط التنموية فـي العامل، خا�سة عنـــد اال�سطالع على موازنات الدول 
فاإنها تتجه اإىل االأمن كما االأمر فـي فل�سطني، فاإن  معظم الدول املانحة تخ�س�س املوازنة االأكر من التمويل املايل 
اإىل االأمـــن. ومن هنـــا فاإن  تدخل امل�سالح العاملية فـي ال�سيا�سات املحلية توؤثـــر على توزيع املوارد ومن ي�ستفيد من 

هذه املوارد. 
وتعتـــر احلالـــة الفل�سطينية مثاال وا�سحا علـــى اأطروحات �سنثيـــا وت�ساملرز وغريهن فـي عمليـــة تذويت الثقافة 
الع�سكرية من خالل و�سائل التكنولوجيا املختلفة، ويف ظل اكت�ساح ومناف�سة ال�سوق االإ�سرائيلي لل�سوق الفل�سطيني. 
بـــل اأ�سبحت االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة حقال لتجارب �سيا�سة العوملة والع�سكرة التي تعمل حكومة اإ�سرائيل على 

تعزيزها. وهذا كان له االأثر الكبري، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، على اأو�ساع الن�ساء الفل�سطينيات. 
اإن ق�سيتـــي العوملة والع�سكرة ال ميكن ف�سلهما عن مفهـــوم الدولة والهوية ملا لذلك من ارتباط و�سحته الدرا�سات 
ال�سابقـــة، التـــي بينـــت دور الدولة كو�سيـــط فـي �سيا�سة االحتـــكار االقت�ســـادي ، وكيفية جلوء الـــدول واجلماعات 
امل�سيطـــرة اإىل الع�سكـــرة كاآلية لتحقيق الهيمنـــة االقت�سادية. وكما اأ�سار البع�س فــــي الدرا�سات ال�سابقة فقد كان 
للعوملة اأثر لي�س فقط على ال�سعيد االقت�سادي فقط بل وعلى الن�سيج االجتماعي، وهذا ما اأكدت عليه العديد من 

الن�سويات ملا للعوملة من اأثر �سلبي فـي االأغلب على حقوق الن�ساء فـي دول العامل الثالث خا�سة.  

الدولة، الدين، الهوية والثقافة وتاأثريها على الن�شاء: 
كان لظهور الراأ�سمالية ومن ثم العوملة، تبعات ذات اأبعاد �سيا�سية اجتماعية على امل�ستوى العاملي، فالدولة كما اأ�سار 
العديـــد من الكتاب اأمثال ربورت�سون و�سنثيـــا ويوفال، جوزيف، اأ�سبحت اأداة فـي عملية احتكار ال�سوق والراأ�سمال، 
مـــن جهـــة اأخرى، برزت العديد من الهويات داخـــل اإطار الدولة الواحدة نتيجة ل�سيطـــرة ال�سيا�سة العاملية وات�ساع 
�سبكة املعلومات والتكنولوجيا واالحتكار االقت�سادي وفتح ال�سوق العاملي من خالل نقل العديد من امل�سانع العاملية 
مـــن الدول "املتقدمة"  اإىل دول العامل الثالث نتيجة لقلـــة تكلفة االإنتاج وزيادة الربح. يو�سح �سمري اأمني ذلك فـي 
كتابـــه  الراأ�سماليـــة يف ع�سر العوملة اأن  التاأكيد على االإقليمية، واللغويـــات، والثقافة، واالنتماء االإثني، واالإخال�س 
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جلماعـــة دينية حمـــددة واالرتباط بجماعة حمليـــة معينة، تعتر بع�س اأ�ســـكال ردة الفعل حول تاأثـــري العوملة على 
   .)Amin.p.55(  "املجتمعات

اإن العنا�ســـر التـــي حتـــدث عنها اأمـــني اأعاله، تعتـــر اأ�سا�سية فـي عمليـــة ت�سكيل الهويـــة الذاتيـــة الفردية، �سمن 
املوؤ�س�سات املختلفة. وهي عنا�سر ال ميكن جتاهلها عند حتليل العالقات االجتماعية من منظور النوع االجتماعي، 
ذلك اأنها تلعب دورا مهما فـي كيفية ت�سكيل الن�ساء لهويتهن الذاتية �سمن املوؤ�س�سات املختلة �سواء االأ�سرة اأو الدولة 

واملوؤ�س�سات املجتمعية. 
تبني الكاتبة �سنثيا )Cynthia( و�سفا مهما للهوية الذاتية، بحيث ت�سبح فـي ظل العوملة و�سيا�سة االحتكار هوية 
الفرد عبارة عن �سلعة. وت�سري اإىل ظهور العديد من امل�سطلحات التي يعرف الفرد نف�سه بناء عليها دون االإدراك 
لهـــذه الهويـــة، وبذا ت�سبح �سفـــة تبلورت وعلى الفرد اأن يجد نف�ســـه �سمن هذه املنظومة مثـــل االإثنية اأو اجلن�سية 
اأو الديـــن. وت�ستعر�ـــس الكاتبـــة اأن كيفيـــة ت�سكيل الهويـــة يعتمد على املحتوى العـــام الذي يحدد انتمـــاء ال�سخ�س 
لهويـــة معينـــة اأو ابتعاده عنها، من جهـــة اأخرى. فالفئة امل�سيطرة على احلكم هم الذيـــن يحددون وي�سكلون الهوية 
ال�سخ�سية بناء على م�سالح خا�سة. وتعطي مثاال على ذلك ال�سرب، حيث مت التاأكيد على رابطة الدم فـي حتديد 

من هو �سربي فـي فرتة احلرب.14 
اأ�سافـــت �سنثيا )Cynthia(، بعدا مهما اختلف عن اأمـــني  فـي حتليله للهوية، وهو اأن الهوية ال تقت�سر فقط على 
�سعيد الدولة، واإمنا �سمن م�ستوى العائلة واملجتمع وال�سوق والدولة واجلماعة، والتي قد تكون على اأ�سا�س اجلن�س 
اأو اللون اأو الدين... الخ. فاملواطنة كما تناولتها وتتفق معها يوفال لي�ست متجان�سة وموحدة فـي ذات الدولة، وهذا 
يتناق�س مع الكتابات التقليدية للمواطنة، والتي جتعل املواطنة �سمن جماعة يختار الفرد اأن يتواجد فيها من اأجل 

احل�سول على االأمن واحلماية. 
ومـــن الق�سايـــا املهمة التي طرحها �سمري اأمني فــــي هذا املو�سوع،  ق�سية اأهمية الهوية فــــي الفرتات التي تتعر�س 
فيها املجتمعات اإىل ا�ستعمار، وي�سري فـي ذلك اإىل ال�سرق االأو�سط )الدول العربية خا�سة(، على الرغم من وجود 
االأمـــة العربيـــة والتي مـــن �سفاتها تكلم اللغة العربيـــة والديانة واحدة اإال اأنه عند ال�سوؤال عـــن هوية ال�سخ�س فاإن  
االإجابـــة ال تكـــون عربي، واإمنا ح�سب االنتماء لبلد �سمن حدود معينة حتـــددت نتيجة مل�سالح اال�ستعمار االأجنبي، 
ومـــن ثم تعززت من خـــالل الرجوازية العربية احلاكمة والتي من م�سلحتها تعزيـــز احلدود والف�سل، فاأ�سبحت 
الهوية هي مواطن مراك�سي اأو مواطن جزائري. ويف ذات ال�سياق ت�سري جوزيف اإىل اأن مفهوم املواطنة فـي ال�سرق 
االأو�سط ياأخذ بعدا حمليا ودوليا، خا�سة اأن ال�سرق االأو�سط وجد بناء على فكر ا�ستعماري اأوروبي، ويف هذا االإطار 
مت الت�سديد من قبل املواطنني املحليني على هوية حمددة جتمع االأمة العربية مثل اللغة والدين لكي يتم االعرتاف 
بهـــم كقوميـــة عربية موجودة كو�سيلة ملحاربة اال�ستعمار، وتاأكدت فـي مرحلـــة الحقة ما بعد اال�ستعمار. اأما مفهوم 
املواطنة فـي اأوروبا فقد ظهر باالقرتان مع هدف الطبقة الرجوازية كو�سيلة لنزع ال�سيطرة والفاعلية من الدولة.

)جوزيف. �س.9(.
العديـــد من الن�سويـــات انتقدن كيفية تناول الدولة واملواطنة من منظور اقت�ســـادي �سيا�سي دون احلديث ب�سمولية 
التحليـــل على االأثر االجتماعـــي االقت�سادي ال�سيا�سي، الذي انعك�س علـــى االأدوار االجتماعية فـي كل جمتمع. وقد 
انطلقت البع�س من نقدهن لكتابات دركهامي ورو�سو وهوب�س لربطهم املواطنة الكاملة بامل�ساركة الع�سكرية، والتي 
تقت�ســـر علـــى الذكور، وهذا يعطيهـــم االمتيازات املقدمة من الدولـــة لقيامهم بالدور احلامي حلـــدود الدولة من 
جهـــة اأخرى احلامي الأ�سرته. وربط املواطنة ال�سلبيـــة بعدم امل�ساركة ال�سيا�سة وهي خا�سة بالن�ساء نتيجة لدورهن 
االإجنابي وعدم قدرتهن على القيام بالواجب الوطني ولذا فاإن االمتيازات املعطاة لهن من الدولة اأقل من الذكور. 
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"اإن اأمـــن الدولـــة ي�سبح قيمة مركزية يتم اإدراكها وتعلمها من قبل معظم املواطنني خا�سة فـي اأوقات احلروب."  
)Tickner.p30(. ولـــذا ي�سبـــح املواطن درجة اأوىل اإذا كان حماربا )ibid. p41( ومن اأجل احلفاظ على اأمن 

الدولة، تلجاأ الدولة اإىل ا�ستخدام الثقافة كونها الوعاء الذي يعمل على حتديد املفاهيم وت�سيري احلياة العامة لكل 
جماعة وجمتمع. 

وانتقـــدت يوفـــال )Yuval( التعريـــف التقليـــدي للمواطنة اأي�ســـا 15، حيث يظهـــر اأن اجلميع مت�ســـاوون باحلقوق 
والواجبـــات، وهـــذا يقـــود اإىل اأن الدولة عبارة عن جمتمـــع واحد متجان�ـــس. وتو�سح الكاتبة اأهميـــة تناول مفهوم 
املوطنـــة فــــي اإطار اجتماعـــي �سيا�سي، لكي ي�سمـــح الإظهار جماعات خمتلفـــة داخل الدولة. وتخل�ـــس الكاتبة اإىل 
نتيجة اأن املفهوم التقليدي للمواطنة يعمل على تهمي�س الفئات امل�سطهدة داخل الدولة وخا�سة الن�ساء �سمن هذه 
اجلماعـــات املختلفـــة. لذا فاإن ربط هذه الق�سية بالثقافة املحلية والنـــوع االجتماعي ودور الدين واالنتماء الطبقي 
واالإثنـــي، �ستـــوؤدي اإىل اإبراز مكانة الن�ساء �سمـــن اجلماعة التي تنتمي لها وللمجتمع علـــى امل�ستوى املحلي فـي ظل 

املنظومة العاملية. 
اإن عن�ســـر الثقافة من العنا�سر االأ�سا�سية فـي الفكر الن�سوي الـــذي �ساهم فـي تكري�س تهمي�س الن�ساء واعتبارهن 
ذوات مواطنـــة منقو�سة. يوفال )Yuval( مثال ناق�ست دور الثقافة فــــي حياة الن�ساء، وقد اأ�سارت اإىل اأن االأدوار 
اجلندريـــة هـــي فـي �سميم البنـــاء الثقايف للهويات االجتماعيـــة واجلماعات )Yuval .39(. ولـــذا فاإن  اخلطاب 
الثقـــايف والنـــوع االجتماعي واجلن�سوية تلعـــب دورا حيويا فـي حتديد واإعادة اإنتاج االأمـــة، القومية. بناء عليها فاإن 
الـــدور االإجنابي للن�ساء ومن خالل التن�سئـــة على القيم والعادات املتبعة �سمن جماعتها تلجاأ اإىل تعزيز هوية هذه 
اجلماعة �سمن �سيا�سة الدولة االأبوية. وت�سري الكاتبة اإىل حاجة الن�ساء كغريهن من االأفراد لالنتماء اإىل جمموعة 
معينـــة لتوفـــري احلماية، وي�سبـــح الو�سع اأكر خ�سو�سية للن�ســـاء نتيجة للروؤية ال�سلبيـــة املجتمعية لدورهن �سمن 
اجلماعـــة. لذا تلجـــاأ الن�ساء اإىل احلفاظ علـــى هذا االإطار احلامي لهـــن من خالل تعزيز الثقافـــة املقبولة �سمن 

اجلماعة حفاظا على قبولها كفرد �سمن اجلماعة.
اإن طـــرح يوفـــال )Yuval( حول اأهمية االنتمـــاء للجماعة لتوفري احلماية، هو تف�سري وحتليـــل عميق لنقد تعريف 
املواطنـــة التقليديـــة كما ذكرت �سابقا، واعتبارهـــا م�سروطة بامل�ساركة الع�سكرية املبا�ســـرة لتوفري احلماية للدولة 
والفـــرد. لقد �ساهمـــت الكتابات الن�سوية فـي مو�ســـوع القومية على حتليل مفهوم احلماية للن�ســـاء فـي ظل ثقافية 
اأبوية. اإن اعتماد اإطار يوفال التحليلي لق�سية املواطنة يعطي م�ساحة للعقل للتفكري فـي املفهوم من اأكر من زاوية، 
ذلـــك اأن الهويـــة الذاتية تتحدد باأكر من زاوية اأي�سا، والفرد هو الوحيد القادر على حتديد هذه الزاوية التي يجد 

من خاللها القوة والتميز �سمن االإطار الذي ي�سع نف�سه بها.
وت�ســـري فالنتني مقدام )Valentine Moghadam( اإىل كيفية ا�ستخـــدام الن�ساء من قبل الدولة كو�سيلة فـي 
عمليـــة م�ســـروع بناء الدولة. فعند احلديث عن الدولـــة احلديثة يتم ا�ستخدام حقوق الن�ســـاء وطريقة لبا�س املراأة 
كو�سيلـــة الإظهـــار ال�سيا�سة الدولية باأنهـــا دول حديثة، فت�سبح الن�ســـاء مرايا تعك�س �سورة الدولـــة مثال على ذلك 
تركيـــا فــــي فرتة اأتاتورك باإعالنه العلمانية ومنع لب�س احلجاب. وتناولـــت ليلى احمد فـي كتابها حول املراأة والنوع 
االجتماعـــي فـي االإ�سالم، مو�سوع كيفية ا�ستخدام حقوق املراأة من قبل حكومة م�سر بناء على امل�سالح اخلا�سة، 
ويف ظـــل �سيا�ســـة اال�ستعمـــار الريطـــاين. فمثال ت�ســـري اإىل كيفية جلوء اال�ستعمـــار اإىل الرتكيز علـــى التاأثري على 
الق�سايـــا التي ت�سب فـي م�سلحة حتقيق امل�سالح االقت�سادية وذلك من خالل اللجوء اإىل تغيري الق�ساء امل�سري 
باإدخال التعديـــالت على القوانني اخلا�سة بالعقوبات، واإن�ساء املحاكم املدنية لتنظيم االأمور االقت�سادية اخلا�سة 
بهم مع الطبقة الرجوازية امل�سرية. باملقابل مل يتم التعر�س اإىل حقوق الن�ساء فـي املجتمع، بل اأبقت على املحاكم 
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ال�سرعية وربط االأحوال ال�سخ�سية بهذه املحاكم من اأجل احلفاظ على العالقات مع االأئمة. وتتناول ليلى فـي ذات 
الكتاب دور قا�سم اأمني فـي كتابه حول حترير املراأة، حيث ت�سري اإىل اأن مطالبته بتعليم املراأة وتوفري فر�س العمل 
لهـــا مل يعـــط اأي اأثر �سلبي على املجتمع بل مت تقبله فـي فرتات الحقة. باملقابل فاإن طرحه حول احلجاب واأثره على 
احلـــد مـــن حركة الن�ساء، اأثار جلبة ومعار�ســـة قوية من املجتمع املحلي االأبـــوي، الأن الق�سية تتعلق بتغيري مفاهيم 

ثقافية �سائدة ورا�سخة فـي املجتمع امل�سري من ال�سعب تغيريها. 
باال�سطالع على الكتابات الن�سوية حول ت�سكيل الهوية وخا�سة الهوية الوطنية، يتبني اأن الدين اأ�سبح اأحد االأ�س�س 
الثقافيـــة التـــي تعمل على تعزيز تق�سيـــم االأدوار بني اجلن�سني، ويتم تعزيزه والتحكم به بنـــاء على حاجة الدولة اأو 
اجلماعـــة التـــي ينتمي اإليها الفرد لتعزيـــز �سلطتهم، ويزداد تاأثريه فـي فرتة النزاعـــات واحلروب. حيث ترى ليلى 
اأحمـــد كيفية الربـــط بني الرمز الديني وال�سيا�سة العامـــة، وذلك من خالل روؤيتها للحجاب فــــي ال�سرق االأو�سط، 
حيـــث تقـــول اأن احلجاب اأ�سبح مرتبطا باملقاومة لال�ستعمار الغربي، فهو وجد نتيجة ل�سيا�سة الغرب اجتاه ال�سرق 
االأو�ســـط. وتتفـــق �سعاد جوزيـــف مع الطرح ال�سابـــق بحيث تو�سح اأن االنتمــــاء الديني فـي ال�ســـرق االأو�سط يحدد 
هويـــة الفرد وانتماءه للدولة وهـــذا اأدى اإىل اعتبار الدين جزءا من الهوية واأ�سبح ي�سجل كبند اأ�سا�سي فـي الوثائق 
ال�سخ�سية للداللة عن مواطنة الفرد. وبذا اأ�سبح الدين جزءا من العملية القانونية وترجم لي�س فقط على �سعيد 

القوانني بالدولة واإمنا فـي التطبيق من خالل تعزيز وجود املحاكم ال�سرعية.  
اإن فهم الدين بهذا الو�سوح ي�ساعد على تو�سيع فهمنا لكيفية تاأثري ال�سيا�سات الدولية على و�سع الن�ساء، لي�س فقط 

على �سعيد هويتهن الذاتية، واإمنا فـي ترجمته من قبل االأجهزة الر�سمية على اأكر من م�ستوى. 
مـــن جهتها اأكدت �سريين راي )Shirin M.Rai( على كيفية توجـــه الدولة اإىل حقوق الن�ساء ملا يخدم م�سروعها 
الوطنـــي، فالعامل الثالث يتميز بالتبعيـــة للغرب، وكما اأ�سارت ليلى اأحمد حول تدخـــل اال�ستعمار فـي عملية تطوير 
القوانني توؤكد �سريين راي اأي�سا على ذلك. فالهدف بناء على راأي راي اأن التحديث فـي العامل الثالث هو فـي �سالح 
امل�ستعمرين، ومن ثم فـي �سالح الرجل املحلي. وت�سري راي اإىل اأن جلوء ال�سلطة املحلية فـي دول العامل الثالث لتعليم 
االإنـــاث والعمل من خالل �سن قوانني ت�سمن هـــذه امل�ساركة هي ل�سالح م�سروع بناء الدولة فقط، وذلك من خالل 
التحكم بقانون االأحوال ال�سخ�سية الذي ينظم االأدوار االجتماعية بني اجلن�سني، ويحدد تق�سيم العمل بينهما من 
خالل الواجبات واحلقوق للطرفني، كما ح�سل فـي م�سر والعراق بفرتة اأوا�سط اخلم�سينات وال�ستينات اأي ما بعد 
اال�ستقالل. فالن�ساء اأ�سبحن اأيدي عاملة حتتاجها الدولة فـي فرتة معينة للعمل على النهو�س بالواقع االقت�سادي 
للدولة من خالل توفر اأيدي �سبه مهرة وقوة عاملة، وذلك من خالل الق�ساء على االأ�سرة املمتدة فـي العراق، ونقل 
االنتمـــاء للفـــرد اإىل احلزب ال�سيا�سي. ويف كتاب لـــني ويل�سمان حول قانون االأحـــوال ال�سخ�سية فـي فل�سطني حول 
تطـــور الت�سريعـــات فيها، تبني اأن االنتداب الريطـــاين مل يغري فـي االأحوال ال�سخ�سية، وعمـــل على اإبقاء املحاكم 
ال�سرعيـــة من اأجل احلفاظ علـــى العالقات ال�سيا�سية مع رجال الدين الذين لديهم النفوذ فـي املجتمع. كذلك فـي 
فـــرتة االحتالل االإ�سرائيلـــي لالأر�س الفل�سطينية املحتلة، ت�سري الكاتبة اإىل ت�ســـدد رجال الدين فـي املحافظة على 

املحاكم ال�سرعية للحفاظ على ال�سلطة ال�سيا�سية للمجتمع الفل�سطيني.16 
اإن التحكم باملحاكم ال�سرعية وال�سيطرة عليها يعتر فـي �سميم بناء العالقات االجتماعية فـي املجتمعات العربية، 
والتـــي تقوم على اأ�سا�ـــس اأن العائلة هي اأ�سا�س املجتمع، وهذا ما اأ�سارت اإليه العديـــد من الن�سويات اأمثال جوزيف 

وحامت وليلى اأحمد ومقدام. 
اإن العالقـــات واالأدوار االجتماعيـــة تعتر املحـــرك فـي عملية �سياغة ال�سيا�سات الدوليـــة واملحلية، ولذا من املهم 
تنـــاول مو�سوعـــة الن�ساء فـي اإطـــار �سبكة العالقات االجتماعيـــة وخا�سة االأ�سرة واجلماعة التـــي تنتمي اإليها من 
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اأجـــل فهـــم دورهـــا كمواطنة �سمن جماعة مـــا. اإن ما متثله العائلة مـــن اأهمية فـي املجتمـــع الفل�سطيني من حيث 
ت�سكيـــل الهوية الذاتية �سمن العائلة، فاإن والء الفرد يعتمد على مدى احلفاظ على تقاليد عائلته، وهذا يعزز من 
عملية بقائه �سمن اإطار  العائلة، الذي بدوره يوفر احلماية والدعم للفرد. هنا ت�سبح العالقة بني الفرد وعائلته 
مثـــل العالقـــة بني الفرد والدولة، والتي تقوم علـــى اأ�سا�س امل�سوؤوليات وااللتزامات بـــني الطرفني. ومبا اأن تعريف 
املواطنـــة التقليدي يعتمد على مدى التزام الفرد فـي نظم وهيـــاكل االإطار �سواء االأ�سرة اأو الدولة اأو ال�سوق ، فاإن 
مـــا ترتب على هذا االلتـــزام هو االمتيازات التي يتلقاها من هذه االأطر وخا�ســـة احلماية والدعم. وهذه الق�سية 
تعتـــر حموريـــة فـي حياة الن�ساء فـي ظل مواطنـــة منقو�سة فـي املجتمع الفل�سطينـــي، اأ�سف اإىل ذلك االمتيازات 
حم�ســـورة للذكـــور فـي االأطر )االأ�ســـرة، الدولة، ال�سوق(، ولـــذا ي�سبح التزام املراأة جتـــاه عائلتها، من الق�سايا 

املهمة حل�سولها على احلماية فـي ظل عدم توفر بدائل اأخرى. 

اأدوار الن�شاء االجتماعية �شمن العائلة: 
اأغلـــب الدرا�سات االقت�سادية التي تناولت ق�سية العائلة تطرقت لها من منظور االإيديولوجية االأبوية، التي تعتمد 
علـــى اعتبار العائلة ممثلة بـــاالأب ربِّ االأ�سرة، نتيجة لدوره فـي توفري املوارد املادية لالأ�سرة. وبذا فاإن العديد من 
االإح�سائيـــات فـي احلياة اليومية لالأفراد، اعتمدت علـــى اأن الرجل هو امل�سدر الرئي�س للمعلومة، وهذا عزز من 
تهمي�ـــس �ســـوت الن�ساء فـي العملية التنموية على ال�سعيد املحلي، الذي ينعك�س اأي�سا على امل�ستوى الدويل معتمدا 

فـي بلورته للقوانني الدولية وال�سيا�سات الدولية على اجلانب املحلي
)Tickner.1992 و Steans.1998 انظر(

بـــداأت الكتابـــات التي تعطي حيزا واأهمية للعائلة تـــرز على امل�ستوى العاملي من خالل بـــروز التوجهات الفكرية 
الن�سوية املختلفة، التي ا�ستندت للنظريات الكال�سيكية املختلفة، فـي تناولها مو�سوع التغيري االقت�سادي ال�سيا�سي 
واأثره على التغيري االجتماعي. اإن اأهمية التوجهات الن�سوية تكمن فـي تركيزها على االأدوار االجتماعية، وحتليل 
مبـــداأ تق�سيـــم العمل الـــذي تناولته النظريـــات الكال�سيكية من منطلـــق تق�سيم اأبوي هرمي داخـــل املهنة ذاتها، 
كو�سيلـــة لترير اأهمية التخ�س�ـــس والكفاءة فـي العمل )احلديث عن احليز العام(، فـي عملية تراكم راأ�س املال 

)فير. 1930(. 
ُتبنيِّ كبري )Kabeer( فـي حتليلها لتق�سيم االأدوار داخل العائلة، باأنَّ الثقافة االأبوية امل�سيطرة، اأدت اإىل"تنميط 
الرجـــال والن�ســـاء اجتماعيا مبـــا ينا�سب اأدوارهـــم املختلفة فــــي العائلة. تخ�س�ـــس الرجال فــــي االأدوار االأدائية 
واكت�سبـــوا خ�سائ�ـــس ارتبطت بهم: عقالنية، ومو�سوعية، وتناف�سية، وعدوانيـــة. اأما الن�ساء فقد عهد اإليهن بدور 
وجـــداين يتعلـــق ببنية البيئة فـي االإطار اخلا�س حليـــاة العائلة. اإن هذا التق�سيـــم اإىل اأدوار متكاملة غري متداخلة 
كان اأمـــرا �سروريـــا من اأجل االأداء ال�سل�س لكل مـــن العائلة واملجتمع، فقد األغى هذا التق�سيـــم التناف�س بني الزوج 
والزوجة، و�سمن حدوث التطبيع االجتماعي ال�سليم لالأطفال، واأتاح للعائلة العمل بان�سجام فـي عالقتها مع �سائر 
العامل" )Kabeer.1995( ونتيجة لهذا التحليل الب�سيط التقليدي من قبل ال�سيا�سات االقت�سادية للدولة، تظهر 
االأ�ســـرة ب�ســـكل متجان�س، وبذا تو�سح كبري ال�سبب الرئي�س فـي عمليـــة ا�ستثناء الن�ساء فـي احليز العام. حيث تبني 
اأن العالقـــات االجتماعية داخل االأ�سرة الناجتة عن عمليـــة تق�سيم العمل النمطي بني اجلن�سني تنتقل من اخلا�س 
اإىل العام، ومنها للموؤ�س�سات املجتمعية وال�سوق والدولة. اعتقد اأن هذا التحليل لكبري)Kabeer( مهم فـي عملية 

تو�سيح العالقات املتداخلة بني اخلا�س والعام وكيفية تر�سيخ االأدوار النمطية عر امل�ستويات املختلفة. 
 ،)Bargaining and Gender Relation.1997( ويف هــــذا املجال،اأ�سارت بينا اغاروال فـــــي كتابها
اإىل وجود عوامل مادية وعوامل اأيديولوجية متعددة ومتداخلة تتحكم بعالقات النوع االجتماعي  ، ولي�س فقط 
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تق�سيــــم العمل على اأ�سا�س النوع االجتماعي . وهي فـي هــــذا املجال توؤكد على اأهمية االأفكار واالأعراف والقيم 
والعــــادات والتي تتعلق بالنظرة اإىل اأفــــراد االأ�سرة وقدراتهم ورغباتهم واحتياجاتهــــم، وما يرتبط باالأمر من 
توجهــــات و�سلوكيات الرجل واملراأة. وربطت اأغاروال بني االأفكار واالأعراف بالطبقة االجتماعية والعرق، وهذا 
الربــــط �ساهــــم فـي فهم اأمور خمتلفة حــــول اأ�سباب اختالل عالقــــات النوع االجتماعــــي وانعكا�سه على تعزيز 
اأ�ســــكال انعدام امل�ساواة النوعية فـي ظل ال�سراع على امل�ســــادر والو�سول اإليها. وهي هنا تنتقد االأبحاث التي 
تقــــر بنمــــوذج االأ�ســــرة املوحــــدة  )unitary household( ذات رب االأ�سرة االفرتا�ســــي االإيثاري، والذي 
يفرت�ــــس اأنه ميثل م�سالح العائلة وي�سعى لزيادة فعاليتها، ويتم هنا اإهمال النموذج غري املتعاون فـي كثري من 
االأ�ســــر، تلــــك النماذج التي تخ�سع القرارات فيها للم�ساومة، احلوار، املنــــاورة، الت�سارع للو�سول اإىل م�سادر 
القــــوة والنفــــوذ والتملك ، وعادة ما يك�سب طرف على ح�ساب االآخر، وهــــذا يعتمد على ما اأ�سمته عوامل القوة 
وامل�ساومــــة )fall back position( مــــن ملكية وثروة اأو دخل اأو و�سع اجتماعي اأو قانوين ...الخ. وهي توؤكد 
علــــى نوعيــــة التحكم والت�سرف ولي�س فقط التملك. وتوؤكد اأن عدم امل�ســــاواة النوعية لي�س لها جذور بيولوجية 
اإمنا اجتماعية. ويف نف�س ال�سياق تناولت الباحثة كارولني موزر العالقات داخل الزواج، حيث قالت: اإن الزواج 
فيــــه عالقات متبادلــــة ولي�س مت�ساوية، وهنالــــك عدم م�ساواة فـي �سنــــع القرارات وتوزيــــع الدخل وامل�سادر، 
ور�ســــدت وجــــود امل�سلحة الذاتية فـي الكثري من االأ�سر )Moser.23(، حيــــث اأن رفاهية رب االأ�سرة ال تعني 
رفاهيــــة بقيــــة االأفراد. ور�ســــدت اأو�ساعا فيها الن�ساء اآخــــر من ياأكل، ور�سدت متييزا جتــــاه االإناث واالأطفال 
وح�ســــول الن�ســــاء على مالب�س اأقل )Moser.24(. كما اأ�سارت اإىل فروق فـي االإنفاق بني الرجل واملراأة. فهو 
ينفــــق على ال�سكن والتعليم وهي تنفق على االأكل واالحتياجــــات االأ�سا�سية اليومية، وغالبا ما يحط الذكور من 
قيمــــة عمــــل وم�ساهمة الن�ساء، ودخل املراأة ال يرتجم اإىل نف�س نوعيــــة ال�سلطة التي للرجل. وهي ت�ستخل�س اأن 
االأمر ال يعود اإىل الدخل بل يعود اإىل التقدير، اإنه اعرتاف �سيا�سي بق�سايا النوع االجتماعي، اإنه النزاع لرفع 
عملية تقدير الن�ساء ومركزهن وقوتهن ال�سخ�سية. وهي توؤكد على اأهمية الدور الذي تلعبه جماعات الت�سامن 

مع الن�ساء ملوا�سلة العمل من اأجل اإنهاء عدم امل�ساواة.
كما ذكرُت �سابقا، اإن عملية م�ساهمة الن�ساء فـي �سنع القرار تعتر من املوؤ�سرات املهمة على مدى ح�سول الن�ساء 
علـــى حقوقهن الكاملة من خـــالل االعرتاف مبواطنتهن. وهـــذا الطرح اعتمده هنا فـي اإطـــار املراجعات االأدبية 
والتحليليـــة ملا لـــه من اأهمية فـي بلورة �سورة متكاملة عـــن بلورة الهوية الذاتية للن�ســـاء الفل�سطينيات. خا�سة اأن 
الدرا�سات املحلية التي تناولت ق�سية العائلة والن�ساء فـي فل�سطني افتقرت لهذا اجلزئية من التحليل والتي تعتر 
حمكا فـي ق�سية العالقات االجتماعية داخل االأ�سرة وخارجها. وما ي�ساف اإىل الطرح ال�سابق فـي هذه الدرا�سة، 
اأن عملية �سنع القرار للن�ساء لي�ست فقط على م�ستوى االأ�سرة ويف ظل الثقافة االأبوية امل�سيطرة بامل�ستوى املحلي، 

واإمنا الهدف هنا ربط العملية على امل�ستويات االأربع التي �ساأتناولها الحقا.  
فالعائلـــة تعتـــر في�سال اأ�سا�سيا فـي املجتمع العربي وحياة الفرد، وقـــد بداأت العائلة العربية كوحدة اجتماعية – 
اقت�ساديـــة ثم تعر�ست للتغيريات مع تو�سع نطاق اخلدمات و�سيطرت الدولة على خمتلف نواحي احلياة، وهناك 
�ســـري جتـــاه الفردية واحلرية الفردية وحـــق االختيار 17. العائلـــة العربية تقليديا هي عائلة ميثـــل االأب فيها را�س 
الهرم، وفيها تق�سيم للعمل على اأ�سا�س اجلن�س والعمر وهي تتميز بدونية الن�ساء وال�سغار. االأب يلعب دور املنتج 
فــــي االإطـــار العام والن�ساء فـي العامل اخلا�ـــس تقوم باملهمات املنزلية من اإجناب وطهـــي وتن�سئة لالأطفال، وكما 
م العام على الن�ساء حرم اخلا�س على الرجال "االأب" ال�سيد املطاع املتجر، والذي ميار�س �سلطته على اأفراد  ُحرِّ
"  )بركات. �ـــس.189(. و يقول بركات: حاليا هناك  عائلتـــه وعلـــى زوجته " املخلـــوق الوحيد الذي يذعن الإرادته 
خطابـــان ي�سفـــان واقع املراأة  خطاب تقليـــدي، وخطاب حترري. اخلطاب التحرري احلـــايل يتمثل مبا يلي: )اإن 
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املـــراأة �سعيفة لي�س ب�سبـــب تركيبها اجل�سمي وطبيعتها، ولي�س ب�سبب اإرادة غيبية تخرج عن االإرادة االإن�سانية، بل 
ب�سبـــب جتريدها من حقـــوق امللكية وم�سوؤولية ال�سعي وامل�ساركة فـي االإنتـــاج، واإن و�سعها مرتبط بالنظام ال�سائد 
الـــذي يفرز عالقات اال�ستغالل وال�سيطرة فـي خمتلف اأوجهها فــــي املجتمع وموؤ�س�ساته مبا فيها العائلة واملدر�سة 
والدولة والدين والعمل )بركات.�س.189(، حيث ي�سري بركات اإىل توحد الهوية لدى االأ�سرة ولدى اأفرادها كافة، 
فهـــم ي�سرتكـــون معا باجنازاتها واإخفاقاتها، فالفرد فــــي العائلة ع�سو ولي�س فردا. اأمـــا االأدوار فهي ادوار بالدم 

والقرابة وامل�ساهرة. اأب، اأم، اأخ، عم، خال..... الخ االعتمادية املتبادلة، نكران الذات. 
ويعتـــر حليم بركات وه�ســـام �سرابي، من املنظرين الذيـــن تناولوا بعمق حتليل العائلة العربيـــة فـي ظل االأنظمة 
املختلفة من العائلة اإىل الع�سرية واملوؤ�س�سة التعليمية و�سوال اإىل ال�سلطة. بحيث حاول كل منهما حتليل قيمة الفرد 
العربي فـي ظل هذا التداخالت فـي االأنظمة والتي من خاللها يحدد الفرد هويته الذاتية 18. بحيث ي�سل الكاتبان 
اإىل نتيجة اأن الهوية الفردية مهم�سة وتغيب فـي ظل �سيادة الهوية اجلماعية فـي املجتمعات العربية. وتكون العائلة 
اإحدى الهويات االأ�سا�سية التي ينتمي لها االأفراد فـي �سبيل احل�سول على احلماية، ومن جانب اآخر على امل�ستوى 
االأو�ســـع من العائلة هي الع�ســـرية. وقد تناول الكاتبان تاأثري النظام البطريركي علـــى تهمي�س الن�ساء فـي املجتمع 
العربي، وعملية تعزيز تق�سيم االأدوار داخل العائلة بناء على النوع االجتماعي، مما يف�سر كيف ترى الن�ساء ذاتها 
كتابع فـي العائلة، وملاذا تعتر العائلة مهمة كونها اأ�سا�س املجتمع العربي. فاالأنظمة ال�سيا�سية احلاكمة تقوم على 
اأ�سا�س العائلة مثل امللكية فـي االأردن واململكة ال�سعودية. حتى فـي ظل احلكم اجلمهوري فاإن عملية انتقال احلكم 

تعتمد على الدعم الع�سائري العائلي مثلما حدث فـي �سوريا.
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الفصـل الثاني
املنهــجية: 

هذه درا�سة ا�ستك�سافية، ت�ستند على ت�سليط ال�سوء على احتياجات وتوجهات الن�ساء فـي املجتمع الفل�سطيني من 
خـــالل جتـــارب الن�ساء اأنف�سهن وذلـــك باالإ�سغاء اإليهن. اأن هذه العملية �ست�ساهم فــــي الو�سول اإىل الهدف العام 
اأال وهـــو م�ساعدة املوؤ�س�ســـات املجتمعية عامة، والن�سويـــة خا�سة على و�سع الرامج وال�سيا�ســـات الوطنية للن�ساء 

الفل�سطينيات وذلك باال�ستناد على احتياجاتهن االإ�سرتاتيجية والعملية احلقيقية.
مت اعتمـــاد املنهـــج الكيفي هنا، الإعطاء امل�ساحـــة الكافية للن�ساء للتعبري عن ذواتهـــن واحتياجاتهن ، لكي ترتجم 
وت�سبح قابلة لال�ستفادة منها فـي بناء اخلطط االإ�سرتاتيجية والرامج فـي املوؤ�س�سات املختلفة)االأ�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 االأوىل وهي التخطيط  ببدء النقا�س العام حول حتديد مو�سوع الدرا�سة نف�سها، وذلك من خالل جتارب 
املوظفـــات اأنف�سهـــن كونهن ي�سكلن هويات خمتلفة تعر عن اإحدى �ســـور املجتمع الفل�سطيني، من جهة اأخرى من 
خـــالل عملهن باملركز فـي املجاالت املختلفة �سواء بالتدريب اأو التوعية اأو تقدمي اخلدمات االجتماعية والقانونية 

للن�ساء. ونتيجة للنقا�س مت حتديد اأهداف الدرا�سة ومن ثم و�سعت االأ�سئلة البحثية الثالث وهي:
ما هي االحتياجات واالهتمامات وامل�سالح العملية للن�ساء؟ . 1
من وجهة نظر الن�ساء اأنف�سهن، كيف يتم تلبية هذه االحتياجات على اأر�س الواقع؟. 2
كيف تتوقع الن�ساء باأنَّه من املمكن تلبية هذه االحتياجات واالهتمامات وامل�سالح؟. 3

ويف املرحلـــة الثانيـــة من عقد الدرا�سة، مت ت�سكيل فريق البحث الذي قام بنقا�س تفا�سيل منهجية الدرا�سة وو�سع 
االأ�سئلة. فقد تقرر عقد جمموعات نقا�س 1 ومن ثم ا�ستنباط االأ�سئلة من هذه املجموعات للمرحلة الثانية من جمع 
البيانات وهي املقابالت الفردية املعمقة. ومن اأجل اإجناح هذه املرحلة مت عقد تدريب للباحثات امليدانيات تطرق 
لعـــدة جوانب منها املعرفة الن�سوية واملنهج الن�سوي فـي عقد الدرا�سات الن�سوية. كما تطرق التدريب اإىل اجلانب 

التقني فـي عملية عقد واإدارة جمموعات النقا�س وتدريب على عملية اإجراء املقابالت املعمقة.  
ويف املرحلـــة الثالثـــة مـــن الدرا�سة وهـــي الكتابة، فقد متثلـــت بثالثة م�ستويـــات: وهي ترميز وت�سنيـــف البيانات 
وحتليلها. وقبل البدء فـي هذه املرحلة مت عقد لقاءات متعددة لفريق البحث لنقا�س اآلية الرتميز والت�سنيف.                                                                                                    

اأدوات البحث: 
جمموعات النقا�ض: 

عقدت 14 جمموعة نقا�س فـي كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة )8 جمموعات فـي ال�سفة الغربية و6 جمموعات 
فـي قطاع غزة (. 

بـــداأ العمل فــــي ال�سفة الغربية فـي منت�سف �سهـــر اأيار 2006، وانتهت جميع املجموعات فــــي نهاية ال�سهر ذاته، 
اأمـــا فــــي قطاع غزة فقد بداأ العمل فــــي منت�سف �سهر حزيران 2006 وانتهى العمـــل بنهاية حزيران 2006. وقد 
1.  لغر�س هذه الدرا�سة �ساأ�ستخدم م�سطلح جمموعات نقا�س بدال من جمموعات بوؤرية. وال�سبب فـي ذلك اأن جمموعة بوؤرية تدل 
على ميكانيكية العالقة وال ت�سفي البعد الن�سوي للعالقة ما بني الباحثة وامل�ساركات خالفا مل�سطلح جمموعة نقا�س الذي يظهر هذا 

التفاعل بني الطرفني مما ين�سجم مع نقا�سنا فـي املنهجية.
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اتبعـــت جميع املجموعات ذات التوزيع اجلغرايف وطبيعة العينة والعدد، حيث اأخذ بعني االعتبار توزيع العينة على 
القـــرى واملـــدن واملخيمات. وقد كان عدد احلا�سرات فـي كل جمموعة يرتاوح ما بني 12 اإىل 18 امراأة، ويف بع�س 

املجموعات خا�سة فـي قطاع غزة جتاوز عدد امل�ساركات عن العدد املتفق عليه لي�سل اإىل 25 م�ساركة.
كمـــا مت االتفـــاق مع الفريق امليداين على �سرورة وجود �سخ�سني فــــي كل جمموعة: مي�سرة وموثقة ل�سمان جناح 
املجموعـــة وتوثيقهـــا مب�سداقية عالية ، ولـــذا مت اال�ستعانة اأي�سا فـي كل جل�سة مب�سجـــل لت�سجيل اللقاء والذي مت 
ا�ستخدامه مبوافقة املجموعة على ذلك. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن الت�سجيل مل يعق من حيوية التفاعل والنقا�س فـي 

املجموعة.

املقابلت الفردية املعمقة:
اعتمـــد فريـــق البحث اإجـــراء املقابالت املعمقة الفرديـــة كاأداة مهمة جلمـــع البيانات، وذلـــك لفعاليتها فـي خلق 
امل�ساحـــة الكافية لـــكل من امل�ساركة والباحثة فـي مد ج�ســـور الثقة والتبادل املعرفـي فيمـــا بينهم، واإعطاء املجال 

للن�ساء للتعبري عن ذاتهن وعالقاتهن مع املحيط بحرية. 
مت تطويـــر اأ�سئلـــة املقابالت الفردية، مـــن نتائج اللقاءات ملجموعات النقا�س، وقد وجـــد ثالث مناذج من االأ�سئلة 
بنـــاء على احلالـــة االجتماعية للن�ساء )منـــوذج للن�ساء العزباوات، منـــوذج للن�ساء املتزوجـــات، ومنوذج لالأرامل 

واملطلقات(.
كان مـــن املتوقـــع عقد 165 مقابلة معقمة فـي كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ولكن نتيجة لالأ�سباب ال�سيا�سية 
مـــن فلتـــان اأمني ومداهمة لالحتالل االإ�سرائيلي فــــي قطاع غزة، اأدى ذلك اإىل عـــدم اإمكانية تدريب الكادر فـي 
القطـــاع على عقد املقابالت الفرديـــة، ومت التاأجيل اإىل اأن تو�سل املركز فيما بعد اإىل �سرورة اإلغاء املقابالت فـي 
قطاع غزة لوجود تفاوت كبري فـي مرحلة عقد املقابالت فـي ال�سفة والتي متت فـي �سهر كانون ثاين  2006 وحتى 
�سهـــر ت�سرين اأول 2007. اإ�سافة اإىل عدم امل�سداقيـــة فـي البيانات من القطاع نتيجة للظروف ال�سعبة التي مير 
بهـــا القطـــاع من زيادة اخلالفات بني حركتـــي حما�س وفتح والتي ت�ساعدت اإىل ا�ستبـــاكات ع�سكرية �ستوؤثر على 
روؤيـــة الن�ســـاء الحتياجاتهن وتوقعاتهن لهذه االحتياجات. عقدت 99 مقابلة فرديـــة فـي ال�سفة الغربية فـي جميع 

املناطق املذكورة. 

اختيــار عـينة الدرا�شـــة:
مت اعتمـــاد العينة الق�سدية اأو الهدفية لهذه الدرا�سة. ويرجع ذلك اإىل كون هذه الدرا�سة نوعية ا�ستك�سافية وبذا 
مـــن املهم ح�سر العينة فـي جمموعة حمـــددة تلبي غر�س الدرا�سة وتغطي جميع اجلوانب التي نود معرفتها. ويف 
هذا النوع من العينات يعتمد حجم العينة على الغر�س من الدرا�سة. وقد بلغ عدد الن�ساء فـي جمموعات النقا�س 
)207( و عـــدد الن�ســـاء فــــي املقابالت الفرديـــة )99(، مع االإ�ســـارة اإىل اأن )90( من امل�ســـاركات فـي املقابالت 
الفرديـــة املعمقـــة هن من الن�ساء اللواتي قد �ساركن فـي جمموعـــات النقا�س. حيث مت التوجه لهن فـي جمموعات 
النقا�س بال�سوؤال حول رغبة كل م�ساركة فـي عقد مقابلة فردية معمقة للمرحلة الثانية من البحث. وبناء على ذلك 
مت ت�سجيل اأ�سماء الراغبات فـي نهاية جمموعة النقا�س والتوجه لهن فـي مرحلة عقد املقابالت الفردية املعمقة. 

�شمات العينة: 
توزعـــت العينة فـي و�ســـط و�سمال وجنوب ال�سفة الغربيـــة وقطاع غزة. وقد مت الرتكيز علـــى اأهمية متثيل العينة 
لقطـــاع وا�سع �سملت قرية، مدينة وخميم. وقد مت اختيـــار العينة من قطاعات خمتلفة، ربة بيت، موظفة، عاملة، 

عاطلة عن العمل، طالبة جامعية.
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مت حتديـــد الفئـــة العمرية فوق 18 وهو �ســـن الطفولة املتفق عليه دوليا وحمليا، كما اأن احـــد االأ�سباب التي قادتنا 
اإىل هذه الدرا�سة م�ساركة الن�ساء فـي العملية االنتخابية، فاإننا ح�سرنا الفئة العمرية اأكر من �سن 18 عاما وهو 
مرتبـــط باالأهليـــة القانونية الذي يوؤهل ال�سخ�ـــس للت�سويت . و�سملت العينة ن�ساء من حـــاالت اجتماعية خمتلفة 

)متزوجة، عزباء، اأرملة، مطلقة(.  
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الفصـل الثـالث
عر�ض البيانات:

اأو�سحت الن�ساء تعدد ال�سياقات وامل�ستويات التي يتم فيها حتديد االحتياجات والتوقعات واخليارات والنظرة اإىل 
الـــذات واإىل االأدوار التـــي يقمن بها. ويبدو من املقابالت اأن االحتياجات مرتبطـــة ب�سكل وثيق باالأدوار التي تقوم 
بهـــا الن�ساء، والهوية، والنظـــرة اإىل الذات، والتوقعات واخليارات، وكل هذه االأمـــور تت�سكل ومتار�س فـي �سياقات 
جمتمعيـــة خمتلفـــة تبداأ مـــن اخلا�س فـي �سياق الـــذات، ثم فـي �سياق االأ�ســـرة والعالقات االأ�سريـــة ثم فـي �سياق 
اجلـــريان واحلـــارة التي ت�سكن فيها وعالقاتها مع اأفـــراد هذا املجتمع املحلي املبا�سر ومن ثـــم فـي �سياق املجتمع 

االأكر وموؤ�س�ساته واأخريا فـي �سياق ال�سلطة واالأحزاب ال�سيا�سية واال�ستعمار االإ�سرائيلي.   

احتياجات الن�شاء فـي �شياق احليز اخلا�ض )االأ�شرة النووية واملمتدة( 
1. احتياجات الن�شاء على امل�شتوى الذاتي: 

عـــرت الن�ساء امل�ساركات عـــن ذاتهن �سمن ثالثة م�ستويات: امل�ستوى االأول، ارتبـــط بوعيهن للذات على امل�ستوى 
ال�سخ�ســـي. وامل�ستـــوى الثاين تناولن فيه مفهوم الذات عر عالقتهن مع املحيط �سواء الزوج اأو االأوالد اأو اأ�سرهن 
)العائلـــة االأم( واأ�سرة الزوج، وامل�ستوى الثالث، روؤيتهن لذاتهن من خالل العالقة مع املحيط العام مثل اجلريان 
واالأ�سدقـــاء والثقافة االأبوية واملوؤ�س�ســـات وال�سلطة الفل�سطينية واالحتالل. امل�ستويـــات الثالثة متداخلة وال ميكن 
ن عن ذلك �سمن  هـــن يتمتعن ب�سخ�سية قوية فاإنهـــن يعرَّ الف�ســـل فيما بينها، فعندمـــا ت�سف الن�ساء ذاتهن باأنَّ
موقف اجتماعي معني �ساهم فـي اإبراز هذه ال�سفة. ومن خالل تعبريهن عن ذاتهن فاإنهن اأو�سحن احتياجاتهن 
وتوقعاتهـــن من امل�ستويـــات املختلفة، والذي اأكد عن االحتياج االأ�سا�سي لهن هـــو دعم هويتهن الذاتية واالعرتاف 

باأهمية دورهن االإجنابي من قبل املحيط وتعزيز مكانتهن فـي املجتمع. 
تبـــني مـــن البيانـــات اأن الن�ساء حتدثن عن الـــذات بالرتكيز على اأهميـــة وجودهن كاأفراد مرئيـــني باملحيط. ويف 
هـــذا املحور اختلفت روؤية الن�ساء لذاتهـــن بناء على احلالة االجتماعية لهن، فاملتزوجـــات اعتمدن زاوية خمتلفة 
لالنطـــالق منها عند التعريف عن ذاتهن وتختلف عن الزاوية التي انطلقت منها العزباوات واالأرامل واملطلقات. 
فقـــد عرت الن�ساء املتزوجـــات عن ذاتهن، من خالل تقييمهـــن ووعيهن الذاتي الأهميـــة دورهن االإجنابي داخل 
االأ�ســـرة. علـــى الرغم من عدم �سعور الن�ســـاء بالر�سا لروؤية املجتمع لهن كن�ساء ذات مكانـــة اأقل، اإال اأنهن يجدن 
دورهـــن فــــي احلفاظ على العائلة والعالقات االأ�سرية من االأولويـــات فـي حياتهن، كما اأن كونها اأم الأوالد وناجحة 
بدورهـــا الرتبوي اعترت اإحدى �سمات القيمة العالية ور�ساهن الذاتي باالجناز املتميز. وهذا الدور ي�سفي �سمة 

القوة والتعزيز لذاتهن وقدرتهن احلفاظ عليها.
"اأنــــا متنازلــــة كثريا، اأتنازل عن اأمور كثــــرية، وذلك من اأجل اأوالدي وداري . يعني ب�سحي كثري الأجل اأوالدي. فـي  

ذات الوقت اأحب اأن اأكون قوية، حتى اأجاهد الأجل اأوالدي "
"اأنــــا براأيي م�ــــس مق�سرة ال مع زوجي وال مع عائلتي وبحرتمهم وبفر�س عليهــــم احرتامي الأنه اإذا اأنا بعطيهم فهم 

بعطوين".  
"اأنــــا اأقيم نف�سي باأينَّ عمــــود البيت اأكر من زوجي، واأحكليلك اأنا �سنعت بيتي اأنا �سنعت جوزي، اأنا �سنعت والدي، 
كلمــــة اأنا حتى غــــري حمببة، ولكن اأقول لك، اأنا بذلت جهد رهيب جدًا فـي اإين ا�ستطعت اأن ادخل اأوالدي اجلامعات 

واملدار�س."  



29

من جهة اأخرى اأو�سحت الن�ساء املتزوجات، اأن كونهن متزوجات فاإن ذلك يعني م�سوؤولية، الن�سج و الوعي:
اأنا م�سوؤولة، �سرت اأم وعندي اأوالد، اأ�سرتي هي االأمان"    يعني  متزوجة  "كوين 

"اأحلـــى حيـــاة هـــي احلياة الزوجية ... علمتني اأ�سيـــاء كثرية، علمتني اأربي اأوالدي، علمتنـــي اأثق بنف�سي، علمتني 
اأخدم جمتمعي".

اأحيانـــا، وعلـــى الرغم من تعريف ذاتهن كونهن متزوجـــات، اإال اأن امل�سئولية الكبرية امللقـــاة على عاتقهن كونهن 
متزوجات يوؤدي اإىل اإنكار الذات كما اأو�سحن: 

"متزوجــــة تعنــــي اأنني مرتبطة وم�سئولية كبرية على را�سي، اأحيانا العن ال�ساعة التي اأ�سبحت فيها اأم... كنت زمان 
اأ�ستطيع اأن اأخرج فـي م�سوار، االآن ال اأ�ستطيع، واأحيانا بتمنى اأنام وما اأقوم وال اأريد اأن اعرف ماذا يح�سل "   

�سيء الأوالدنا، ولبيوتنا، ...."   كل  لنا،  �سيء  يوجد  "ال 
ن عن اال�ستياء من املحيط نتيجة  اأمـــا املتزوجـــات اللواتي فقدن اأزواجهن نتيجة لوفاة الزوج اأو الطالق فقـــد عرَّ
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، عرت الن�ساء االأرامل واملطلقات ب�سكل وا�سح عن اإجحاف املجتمع لهن، 
الأن الن�ســـاء دون وجود زوج ت�سبح غري مرئية. ت�سبح مقاومتهن وحتديهن متفاوتة مع غريهن، اإال اأنهن ينا�سلن 

فـي �سبيل الدفاع عن ذواتهن �سمن اأ�سرة الزوج واملحيط .
"كلمــــة مطلقــــة كثــــري نكدة... يا ريت لو اإنني االآن بنــــت ومل اأتزوج... اأنا اأ�سعر بالغرية مــــن كل البنات. اأح�سدهم 

مرات كثرية، الأنني غري حم�سوبة ال مع البنات وال مع املتزوجات"   
لي�ست  تكون خمتلفة،  لك  النا�س  نظرات  اأن  كما  متهمة.  اأبقى   .. عملت  مهما  متهمة..  اإنك  تعني  " كلمة مطلقة 
مثلمــــا كانــــت واأنت متزوجــــة. اأما قيمتك فـي نظر املجتمع تقــــل ملا تكوين مطلقة، اأي كونــــك متزوجة حتى لو زوجك 

بعنفك وقا�سي، لكن يكون لك قيمة وكيان "   
"طــــول عمــــري اكــــره كلمة اأرملة، ومل اأت�ســــور اأن احملها يوما. الأن االأرملة تعني يل اأنهــــا امراأة م�سكينة و�سعيفة ال 

يوجد لها زوج يحميها اأو اأي احد يدافع عنها... مك�سورة "  
" احلمــــد هلل اإنهــــا �سخ�سيتــــي قوية بعــــد وفاة زوجي، الأنه لو �سخ�سيتي �سعيفة، كان مــــن املمكن اأن انقر�ست فـي 

هذا املجتمع... كان انقر�ست ...."   
" اأنا ا�سر من ال�سر، انظلمت كثريا واأكره الظلم، اأنا االآن �سخ�سية قوية كثري...لكن زمان مل يكن يل �سخ�سية"   
"ظلمــــوين اأهــــل زوجي �سنتني، واأنــــا متردت... احلمد اهلل اأين اأخذت هاخلطوة، اأنا تخطيت جبال... كان باإمكاين 

ا�ست�سلم واأقول خذوا والدكم، لكن احلمد هلل اأعطاين ال�سر"  
"توفى زوجي فـي عام 1993 تفاجاأت من حديث النا�س عني، اأ�سبحت اأهاب كل �سيء اأعمله اأهاب، اأهاب، من خوف 

ما يظلموين، اأو يحكواعلي"  
كمـــا عرت الن�ساء االأرامـــل اأن قيامهن بدور االأب واالأم فـي حالة غياب االأب يزيـــد من قيمتها بني اأفراد اأ�سرتها 

واملحيط من اجلريان واالأ�سدقاء واحلي نتيجة لقدرتها على احلفاظ على ا�ستمرارية اأ�سرتها. 
" اأنــــا متاأكــــدة اأن الــــدور الذي اأقوم فيــــه، واهلل �سعب، اإذا مل اأكن اأ�ستطيع حتمل امل�سئوليــــة، تكون النتيجة م�سكلة 
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كبرية. لي�س من ال�سهل على اأي امراأة اأن تقوم فيه. اأنا اأعطيت حايل التقدير اإنه اأنا بقوم بدور رائع"   
من جانب اآخر فاإن جتربتها كاأرملة اأو مطلقة يعزز من متكني ذاتها، وتقويتها من خالل التعامل لي�س فقط على ال�سعيد 

اخلا�س، واإمنا العام اأي�سا، وهو ما يقوم به الرجل كما هو متعارف جمتمعيا واأ�سارت اإليه الن�ساء فـي املقابالت:  
التغريات االإيجابية التي ح�سلت يل، اإنني ا�ستطعت اأن اأتخل�س من ق�سية اخلجل التي كانت موجودة عندي  "ومن 
. �سيطرتــــي على البيت و�سيطرتي على االأمور الداخلية واخلارجية للبيــــت، جميعها اأمور اإيجابية عندي، واأنا قادرة 

اأقود م�سرية االأوالد، واأقود بكل ما يتعلق باأمور البيت خارجي اأو داخلي ".   
ن عن الطمـــوح باإكمال التعليم والوظيفـــة، وقد راأين اأن  فيمـــا يتعلـــق بالن�ســـاء والفتيات غري املتزوجـــات فقد عرَّ
التعليـــم يـــوؤدي اإىل رفع مكانة املراأة فـي املجتمع واحرتام املحيط لها. ومن جانب، فقد ربطت الن�ساء بني اإكمالها 
للتعليـــم وانعكا�ســـه على اأ�سرتها مـــن حيث توفري امل�ساعدة الأ�سرتهـــا، وهذا يعزز من روؤية الن�ســـاء الأنف�سهن لي�س 

كاأفراد فـي املجتمع واإمنا �سمن ثقافة اجلماعة. 
اأن اأجنزها فـي االأيام القادمة. فـي االأول كنت بنت غري  اأحاول  البيت دائما، عندي م�ساريع  فـي  فتاه موجودة  "اأنا 
مباليــــة، األعــــب مع اأهل الــــدار وال�سغار، مل اأفكر يوما اإنني ممكن اأ�سبح مهمة فـــــي املجتمع. مل اأكن مهتمة للتعليم. 

لكن االآن وجدت اأن التعليم �سوف يو�سلني لهدفـي، وهو اأن اأكون مهمة فـي املجتمع "   
ن عن �سعورهن بالراحة من خالل تقدمي امل�ساعدة للغري، وذلك جزءا من الرتبية التي تن�ساأ عليها الفتاة  كما عرَّ

فـي الثقافة املجتمعية ال�سائدة، وهي رعاية املحيط واالهتمام بهم.
" اأحب عمل اخلري واأحب اأن اأ�ساعد النا�س. ال اأ�ستطيع اأن اأجد �سخ�سا يحتاج مل�ساعدة وال اأ�ساعده، واأنا متاأكدة 

اإنني اأ�ستطيع تقدمي امل�ساعدة ".  
تبـــني مـــن البيانات من جهة اأخرى، الت�سابه بني الن�ساء بغ�س النظر عن حالتها االجتماعية فـي و�سفها ل�سفاتها 
ال�سخ�سيـــة، حيث اجته الو�سف اإىل القوة، ال�سر، التحمل، مكافحة، مت�ساحمة، حمبة، معطاءة، منا�سلة. هذه 
م�سطلحـــات تكررت عند االأغلب فـي جميع املقابالت واملجموعات. وعنـــد االإطالع على احلياة العامة لكل امراأة 
فــــي املقابـــالت الفردية، فاإن هذه امل�سطلحات ي�سبـــح لها معان قوية وعميقة، عند و�سعهـــا باالإطار العام الذي 
يعاي�سنـــه، ففي اأغلب املقابالت، حتدثت الن�ساء عن املعانـــاة التي ميررن بها على ال�سعيد االأ�سري واالقت�سادي، 
وبالرغـــم من ذلك فاإن القدرة علـــى التكيف والتعامل مع الو�سع �ساهم فـي رفـــع قيمتها على ال�سعيد ال�سخ�سي 

و�سمن اأ�سرتها واأ�سرة زوجها. 
ت�سابهـــت الن�ساء فــــي تعريفهن لذاتهن من خالل تركيزهـــن على قدرتهن على التحـــدي واملقاومة �سمن الثقافة 
ن بو�سوح عن وعيهـــن للمجتمع االأبوي املت�سلـــط. وقد اأو�سحت  االأبويـــة امل�سيطرة فــــي العالقات االأ�سرية، وعـــرَّ
العديـــد منهـــن باأنَّ تعاملهن مع اأ�سرتهن واملحيط وجتاربهن اخلا�سة باحلياة وما عانينه فـي جمتمع ذكوري، كان 

له االأثر فـي تقوية الذات. 
" جمتمعنا جمتمع ذكوري ... يحبون )الذكور فـي اأ�سرة( اأن يفر�سوا راأيهم علينا، اأنا هذا ال�سيء اأرف�سه طبعا 

..اأرف�سه متاما"   
"اأنــــا اأ�سعــــر اأين قوية، العائلة والنا�س يريــــدون اأن نقدم ختم الطاعة ال اأكر وال اأقــــل، اأي اإذا قالوا لك دبي)اأرمي( 

حالك فـي البئر الزم دبي حالك".   
"اأنــــا بنــــت قوية وغري م�ستعدة اأ�سكت على �سيء خطاأ، مهمــــا كان... اأنا م�ستعدة اأن اأت�سدى الأبي واأمي، واأقول اأنتم 
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خطاأ.  اأنا اأحب اأ�سحك واأن اأعي�س حياتي واأتنقل بحرية".   
اأي حتدي الدنيا"   كثري  التحدي  حتب  بنت  "اأنا 

وتنتقل الن�ساء ما بني احليز اخلا�س اإىل احليز العام املحلي فـي التعبري عن الذات، بحيث ت�سابهت جميع الن�ساء 
امل�ســـاركات عـــن �سعورهـــن بالقيمة العالية من خـــالل م�ساعدة االآخرين �ســـواء مع اأفراد اأ�سرهـــن اأو املحيط من 
اجلريان واالأ�سدقاء، وهذه ال�سفة وجدت عند جميع الن�ساء اللواتي �ساركن فـي املجموعات واملقابالت الفردية. 
اأين  اأ�سعر  واأحفادهم...  واأوالدهم  وزوجاتهم  باأخوتي  اعتني  اأ�سرتي...اأنا  لكل  الفقري  العامود  نف�سي  اعتر  "اأنا 

عمتهم واأ�سعر اأنهم اأحفادي واأوالدي".   
"اأعتر نف�سي جماهدة، الأين اأقوم بدور كبري، بتحمل االأوالد وم�ساكلهم والعمل فـي البيت وقهر الظروف... هذه 

االأعمال تعتر جماهدة".  
"اأنا مثل �سجرة الزيتون وال�سمعة امل�سوية"   م�سرية فـي هذا الو�سف اإىل دورها فـي م�ساعدة املحيط ومعطاءة، ولذا 
فاإنها مثل �سجرة الزيتون، و�سمعة م�سيئة الأنها كما ت�سرح ت�سيء الطريق للجميع مب�ساعدتها ودعمها لالآخرين"   

الحظنا تركيز الن�ساء املتزوجات على اأهمية تعوي�س ما فقدنه فـي حياتهن كا�ستكمال التعليم من خالل اأوالدهن. 
وهنـــا ربطت امل�ســـاركات حمور التعليم وتاأثريه على روؤيتهن لذاتهن، اإن انخفا�ـــس امل�ستوى التعليمي لديها، وعدم 
قدرتهـــا على م�ساعدة االأوالد فــــي الدرا�سة، �ساهم فـي تعزيز قيمة التعليم لديهـــا، وبالتايل �سرورة تعوي�س هذا 

ن عنه باالأوالد. ومن هنا فاإنها ترى اأن جناح االأوالد ي�سفي قيمة عالية لذاتها.  االحتياج كما عرَّ
"اأنــــا اأريــــد اأن ت�ستكمــــل بناتي تعليمهن، اأن يعو�ســــن النق�س الذي ح�سل عندي اأنا بالن�سبــــة لتعليمي، اأنا كنت فـي 
الثاين ثانوي ملا تركت املدر�سة، اأهلي كانوا فالحني واأنا كنت الكبرية وعمل البيت كله علّي، مل اأ�ستطع اأن ان�سق بني 
التوجيهي وبني م�سئولية البيت، فاخرتت طريق البيت، وبالن�سبة يل، فاإين اأ�سعر بالندم الأنني مل اأكمل تعليمي، واإن 

�ساء اهلل �سوف اأكمل تعليم بناتي واأو�سلهن للمرحلة التي مل اأ�سل لها". 
ن عن ذاتهـــن من خالل الوجود ب�سكل مبا�سر باحليز العام، وذلك من خالل مهنتهن، اأو  البع�ـــس من الن�ساء عرَّ

كونهن م�سئوالت فـي جمعية باملنطقة ال�سكنية، وما لذلك من اأثر على ا�ستقالليتهن و�سعورهن بالقوة.
"اأنــــا اأفتخــــر اأننــــي من جلنة املراأة فـي املخيم، اأنا م�سئولة جلنة املــــراأة، وم�سئولة اجتماعية ومالية فـي جلنة املراأة، 

اأفتخر اأي�سا اأنني اأ�ساعد العائالت الفقرية من قبل دعم املوؤ�س�سات اإليهم".   
"اأنــــا اأول امــــراأة مت تعيينهــــا فـــــي املجل�س القروي، الو�ســــع كان �سعب بوجود امراأة فـي املجل�ــــس، اأي اأن اأكون بني 7 

رجال، لكن النا�س تقبلوا الو�سع واأنا �سخ�سيتي فر�ست حايل وفتحت الباب لن�ساء اأخريات".   
واأ�ســـارت امل�ساركات اأي�سا اإىل اأثر العمل املاأجور علـــى �سخ�سيتهن، وهي �سفة م�سرتكة عند جميع الن�ساء، والتي 
مـــن خاللهـــا تبني عن�سر احلماية املادية التـــي تتوفر من خالل امتالك امل�سادر املاليـــة نتيجة اللتحاقها بالعمل 

املاأجور، مما ي�سفي ل�سخ�سها ال�سعور بالقوة والقيمة.  
ماديا الأننا نن�سج ونح�سل على النقود"   م�ستقالت  "نحن 

وت�سري اإحدى امل�ساركات العزباوات حول امتالكها اأو راأيها المتالك امل�سادر املادية:
"احلاجــــات االأ�سا�سيــــة اخلا�ســــة بي والتي اأح�سل عليها من عملي من وظيفتي هي �سلطتي. ال اأبوي وال اأخوي .. واأنا 

ل�ست بحاجة اإىل زوج وال اأحد يعيلني غري وظيفتي"  
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"القــــوة االقت�ساديــــة والقوة االجتماعية واملركز االجتماعي، هي م�سدر قوتــــي فـي املجتمع. فما دام اأنا حتى االآن 
طالبة فـي املدر�سة، يعني اأن قوتي احلقيقية مل تبنى بعد. وقيمتي ما زلت اأبنيها واأعمل على تثبيتها".   

ويت�سع مفهوم الذات للن�ساء من خالل روؤيته باالإطار العام االأو�سع واملتمثل بهويتها الوطنية "اأنا امراأة فل�سطينية"، 
واأكـــدت البع�ـــس على الهوية الوطنية مع الوعي برف�س التق�سيمـــات اجلزئية  فـي املجتمع �سواء من قرية اأو مدينة 

اأو خميم:
ا�سم مقد�سية فاأنا اأ�سع اأ�سم فل�سطينية بغ�س النظر عن املكان  اأكره  اأنني  العلم  "اأنا امراأة فل�سطينية مقد�سية مع 

اأو املنطقة خليلية، نابل�سية، فالحة اأو مدنية ".   
وتتو�سع الن�ساء فـي حتليلها لهويتها كامراأة فل�سطينية فـي كيفية تدبر، والتاأقلم مع الو�سع ال�سيا�سي فتعر عن ذلك:
امل�سوؤولية،  نتحمل  ونحن  الكلمة،  بكل معنى  �سعب جبار  ونحن  الفل�سطينية جبارة،  واملراأة  فل�سطينية،  امراأة  "اأنا 

احلمد هلل اأي �سيء نزرعه، وبطلع باالأر�س نعمل على توفريه الأوالدنا، نحن اأقوى من الظروف"   
وعرت امل�ساركات فـي قطاع غزة خا�سة عن رغبتهن بال�سعور باالأمان والوحدة الوطنية: 

"اأحــــب اأن علــــى اأح�ســــل على االأمــــن واالآمان الــــذي مل نح�سل عليه فـي الغربــــة... ونف�سي اأغري فتــــح وحما�س كلنا 
فل�سطينيني"   

كما عرت الن�ساء من خالل جتاربهن عن اأهمية القيمة الذاتية مع وجود دولة و�سيادة واآمان:
"اأحلــــم اأن نح�ســــل علــــى دولة فل�سطينية، ونتمتع فيهــــا مثل باقي االأمم، ونطلع بحريتنــــا ونفخر بدولتنا، والكل 

يحرتمنا".   
اإحـــدى امل�ســـاركات قد ربطـــت مفهوم الذات من خالل احللقـــات املتداخلة ما بني العام واخلا�ـــس باملجتمع، فقد 

حتدثت عن جتربتها �سمن اأ�سرتها، ومن ثم وجودها فـي مدينة حتت االحتالل وتاأثري العوملة كامراأة: 
"خ�ســــرت نف�سي، الكل الحــــق العوملة نحن لو الحقنا العوملة نتغري، لن نحافظ علــــى هويتنا، هناك �سلوكيات لي�ست من 
عاداتنا. اأنا مثال اإذا غريي حمل البلفون ا�سرتيت بلفون، واإذا غريي راكب �سيارة تعلمت ال�سواقة وا�سرتيت �سيارة !!".
والبع�ـــس وهـــن اأقلية اأ�ســـرن اإىل رغبتهن بتغيري هويتهـــن ال�سخ�سية انطالقا من حلمهن اأن يكـــن قياديات، وقد 
ت�سبهـــن ب�سخ�سيـــات ن�سائية قيادية فـي املجتمع متثل بالن�سبة لهن النموذج الذي يحتذى به. انطالقا من اأن هذه 

ال�سخ�سيات متتلك �سفات: مكافحة ومنا�سلة وقيادية وقوية. 
اإعالميا"   بارزة  وهي  مكافحة،  �سحفية  هي  التلفزيون،  فـي  املذيعة  الرحمي  منتهى  مثل  اأكون  اأن  "اأحب 

"اأحب اأن اأكون اإن�سانة م�سئولة عن �سيء، بطمح اأكون مثل حنان ع�سراوي فـي من�سبها. اقدر اأ�ساعد النا�س واأعطي 
النا�س، اإن�سانة متعلمة متفوقة ناجحة. اأحب اأن اأكون متعلمة واأكون ناجحة "  

املذيعة االأمريكية اأوبرا وينغري. ملا بحكي ا�سمها ج�سمي بهتز، اأ�سعر فـي نف�سي اأنني اأريد اأن اأكون مثلها. هي  "مثل 
عملت اخلري الأنها عانت فـي حياتها كثري، و�سلت من حتت من احل�سي�س، يعني كافحت كثري فـي حياتها والنا�س مل 

يكونوا يحرتموها، وعندما �سار معها ثروة كبرية، �ساروا يحرتموها ويحرتموا عملها".  
ب�ســـكل عام اعتـــرت الن�ساء اأن التجربـــة ال�سعبة والق�سوة والتمييـــز ال�سلبي من قبل املجتمـــع �ساعد على تعزيز 
�سعورهـــن بالقوة والتحـــدي. كما اأ�سارت الن�ساء اأن �سفـــات مثل احلب واحلنان والت�سامح هـــي �سمات اإن�سانية ال 

توحي بناء على تعريفهن بال�سعف واإمنا ال�سعور بالقوة. فقد عرفت الن�ساء الت�سامح باأنَّه:
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"ال يوؤثــــر علــــى احلــــزم بالعك�ــــس كل ما يكــــون االإن�سان مت�سامح و�ســــرط اأن الذي اأمامه يفهمــــه، يفهمه ب�سكل جيد. 
وبالعك�س هذا يدل على قوة ال�سخ�سية ولي�س �سعف بال�سخ�سية".

اإن ال�سمـــات التـــي ترتبط جمتمعيـــا بالن�ساء مثل العطـــف واحلنان واحلب، والتـــي يعّرفها املجتمـــع باأنَّها �سفات 
ال�سعف جتدها الن�ساء �سفات القوة والتحدي. 

فالتوجه للن�ساء فـي روؤيتهن للذات هو اأهمية وجودهن وا�ستقالليتهن كاأفراد، وهذه اعترت احتياج لهن، اإال اأنهن 
يحاولن اإيجاد و�سيلة للجمع ما بني الذات الفرد واال�ستقاللية �سمن العالقات العائلية. 

2. احتياجات الن�شاء �شمن علقتها مع عائلتها االأم 
العائلـــة كما تبني مـــن قبل امل�ساركات، تعني االآمـــان واال�ستقرار للن�ساء واحلماية، وتـــزداد اأهمية العائلة فـي ظل 
�سعـــور الفرد فـي اخلطر واحلاجة اإىل جماعة لال�ستناد اإليهـــا لتوفري احلماية املطلوبة وهذا ما جتده الن�ساء فـي 
عائالتهـــن �سمن االحتالل والنزاع امل�سلح والفلتان االأمنـــي. فالن�ساء فـي ظل عدم �سيادة القانون وغياب اجل�سم 
الر�سمـــي لتنفيذ القانـــون واحلديث هنا عن ال�سلطة الفل�سطينيـــة، فاإن الن�ساء ت�سبح فــــي حاجة ما�سة للحماية 
فــــي ظل الثقافـــة االأبوية التي تبني �سعـــف الن�ساء فـي حماية اأنف�سهـــن، وتعزز ال�سلطة هذا التوجـــه بالت�سريعات 

وال�سيا�سات الوطنية غري املن�سفة حلقوق الن�ساء. 
اأنت اأي�سا تكونني قوية، واإذا عائلتك كانت �سعيفة اأنت تكونني �سعيفة".   قوية  كانت  عائلتك  "اإذا 

وجـــد ت�سابه بني الن�ســـاء ب�سكل عام حول اأهمية وجـــود عائالتهن بحياتهن كونهن ي�سكلن الدعـــم وال�سند املتوقع 
منهـــم جمتمعيـــا. وي�ستند هذا التوقع من الن�ساء بـــاأنَّ اأ�سرهن وخا�سة اأخوتهن الذكور هـــم ال�سند واحلامي لهن 

وقت ال�سدة.
عند �سوؤال الن�ساء عن مفهوم العائلة لهن، فقد اأكد اجلميع اأنها متثل لهن االأ�سا�س وم�سدر االأمان والبقاء واحلب 
ن اأن العائلة هي م�ســـدر الثقة والعزوة. واإحدى امل�ساركات  وهـــي م�ســـدر للرقابة بذات الوقت وال�سغط. كما عرَّ
اأو�سحـــت دور العائلـــة فـي دعـــم اأفرادها فـي املحن وفرتة االنتخابـــات، وذلك العتماد املجتمـــع الفل�سطيني على 

الدعم الع�سائري فـي عملية الرت�سيح ملن�سب �سيا�سي.
"يوم االنتخابات ملجل�س القرية، اإخوتي دعموين و اأ�سروا اأن اأكون موجودة، وطلبت منهم اأن ير�سحوا واحدا منهم 

، ولكنهم قالوا ال، اأنت يجب اأن ترت�سحي، اأنت تعبت معنا ودائما تعطي، ونحن ندعمك ومعك".  
 لقـــد ربطـــت الن�ســـاء مفهوم العائلة بالقيمـــة الذاتية بقولهن "االإن�ســـان بدون عائلة ال يعني �سيئـــا"، فالعائلة هي 

�سمان للم�ستقبل.
اأول �سيء الواحد يفكر فيه عائلته، كيف يكون مت�ساعد معهم، املحبة بينهم، كيف  "العائلة بالن�سبة يل �سيء كبري، 

التعاون، بينهم �سيء كثري حلو العائلة، حلو كثري.."  
مبـــا يتعلق بالعالقـــات داخل العائلة، فقد عرت الن�ســـاء عن حاجتهن اإىل من ي�سمعهـــن ويفهمهن ويقدر دورهن 
باملجتمـــع وداخل االأ�سرة. كمـــا اأو�سحن احلاجة للحب واحلنان واالحرتام املتبـــادل فـي العالقة مع املحيط �سواء 
االأوالد اأو اأهـــل الـــزوج اأو اأهلهـــا. كما عرت الن�ساء عـــن حاجتهن اإىل احرتام راأيهن واالأخذ بـــه من قبل اأ�سرهن 
واأ�ســـرة الـــزوج. ويف هذا ال�سياق اأ�ســـارت الن�ساء االأرامل واملطلقات اإىل املعاناة التـــي ميرن بها مع املحيط ب�سبب 
فقـــدان الـــزوج، وانعكا�س ذلك على روؤية املحيط لهن كن�ساء �سعيفات وعر�سة لال�ستغالل من قبل املجتمع، وهذا 
يعزز من القيود املفرو�سة على حركتهن من قبل اأ�سرهن، واأ�سرة الزوج فـي حال اأنها اأرملة. كما كن اأكر ت�سديدا 
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وتركيـــزا فــــي احلديث عن ال�سمعة اجليدة، وذلك من خـــالل التزامهن باالأمناط الثقافيـــة واالجتماعية املتوقعة 
جمتمعيـــا منهـــن واملقبولة من قبل الثقافة ال�سائدة، كونهن مطلقات واأرامل واعتبارها من اأولويات ال�سفات التي 

ي�سفن اأنف�سهن بها. 
وركزت الن�ساء العزباوات على حاجتهن لق�ساء الوقت مع االأهل لتبادل احلديث واالآراء وامل�ساعر، وحاجتهن اإىل 

ن عن حاجتهن اإىل حرية احلركة والعمل. دعم الوالدين واالأخوة لهن فـي ا�ستكمال الدرا�سة، كما عرَّ
اأكر من درا�ستي..اأكر من حبي.. اأكر من حياتي اأكر من عي�ستي ..اأكر  اأحبه،  اأكر �سيء  بيتنا هي  "حياتنا فـي 
مــــن �سحتــــي، بحب تكون حياتنا فـــــي البيت بيننا اأنا، اأخوتــــي، اإمي واأبوي لالأح�سن بكثري مما هــــي عليه، طبعا هي 

حت�سنت كثري، ولكن بحب تكون اأح�سن"  
وقـــد تبنيَّ من البيانات اخلا�ســـة بالعزباوات اأنه على الرغم من اإبدائهن اأهمية وجـــود االأ�سرة بحياتهن، واأهمية 
الدعـــم الـــذي توفره االأ�سرة لهن اأال اأنهن اأقـــل تفاعال مع اأفراد االأ�سرة ب�سبب عدم تفهـــم اأفراد اأ�سرتها حلياتها 

واحتياجاتها.  ولهذا اعتروا فـي اأغلب االأحيان معيقا لتحقيق اأحالمهن مثل ا�ستكمال التعليم وحرية احلركة: 
م�س كثري قوية، ما بتعامل معها كثري وما بتعاون معها. اأنا ما ب�ساعدها الأنه من االأ�سا�س ما فـي  واأمي  اأنا  "عالقتنا 
عالقــــة بيننا، اأنا غري م�ستعــــدة اأ�ساعدها ال اأنكر، اأما والدي، ب�سوفو )اأراه( فـــــي اليوم ن�سف �ساعة فقط، عالقتي 

لي�ست قوية معه".  
العالقة ب�سكل عام مع االأهل عرت عنها امل�ساركات باجليدة والتعاون واحلب، اإال اأن التعمق بجملهن وتعبرياتهن 
تبـــني احتيـــاج وا�سح من قبل االأغلب باأهمية الدعم املعنوي من قبل االأهـــل جتاههن، وتزداد هذه احلاجة اإ�سافة 

اإىل الدعم املادي عند املطلقات، واالأرامل ب�سبب الو�سع النف�سي وال�سغط الذي يعانني منه من قبل املحيط. 
"الدعــــم احلمــــد هلل من ناحية دعم مادي قليل، اأما الدعم املعنــــوي، الواحد ي�سعر اأن اأهله واقفني جنبه وي�ساندوه، 

خا�سة زيارة وكلمة حلوه فـي املنا�سبات، بتنب�سط الواحدة باأهلها".  
مـــن جانـــب اآخر عرت العديد من املتزوجات عن ال�سعور باال�ستياء، واللـــوم من االأهل نتيجة لتزويجهن فـي عمر 

مبكر وحرمانهن من التعليم: 
"اأنــــا زمــــان كانت �سخ�سيتي �سعيفة لو اأقدر اأن ارف�س، قعدوين )اأخرجوين من املدر�سة(، قعدوين وجوزوين  بنت 
16�سنــــة . مل اأكــــن واعية للزواج اأ�سال، والواحدة ال ت�ستطيع اأن تختــــار زوجها، اأنا دائما اأقاتل اأمي واأبوي، اأقول لهم 
ما ب�ساحمكم�س )لن اأ�ساحمكم( ال دنيا وال اآخرة. وهم  بقولوا اأنت ما بقيت )كنت( م�سدقة )ترغبني بالزواج("  
اإن الدعم الذي توفره االأ�سرة يبني اأهمية دورهم فـي حياة الن�ساء فـي ظل فقدان امل�سادر املختلفة التي ت�ساعدها 
علـــى اال�ستقالليـــة، لـــذا ت�سبح االأ�سرة هـــي عن�سر احلماية لهن علـــى ال�سعيد العام على الرغـــم من اأنها تكون 
عن�ســـر ردع فـي احليـــز اخلا�س.  وقد ظهر من خالل جتارب الن�ساء وجود تفـــاوت ق�سية الدعم واحلماية الذي 
يوفره كل فرد من اأفراد االأ�سرة جتاههن ومن جهة اأخرى وجود اختالف بني ما تتوقعه الن�ساء من اأفراد اأ�سرتها 

بناء على مكانته باالأ�سرة.  
فقد عرت امل�ســـاركات اأن الوالدين ي�سكالن م�سدرا للدعم املعنوي، واحلنان خا�سة لدى امل�ساركات العزباوات. 

واعترن االأب خا�سة هو ال�سند لهن خا�سة بعد الزواج اأو فـي حالة فقدان الزوج.
كل ما ينق�سني، واأي �سيء اأحتاجه اأطلبه منه. غري االأب ... يختلف  يوفر يل  اأن  م�ستعد  اإنه  دائما  يقول يل  "اأبوي 

عن االأم".  
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"والــــدي يدعمنــــي كثــــريا، هو فقط �ســــر جناحي، على الرغم من اإنني مــــا اأخذت كل �سيء منه، ولكــــن اأنا اأعتره 
�سندي.. و�سر جناحي".   

علـــى ال�سعيـــد االآخر فقد عـــرت بع�سهن عن حماية االأب لهـــن نتيجة لعنايتهن به، وهذه بـــرزت عند العزباوات 
ب�سكل خا�س:  

"كان فـــــي م�ســــاكل بــــني والدي واإخوتــــي ، والدي �سجل يل الدار وجزء من االأر�س علــــى اأ�سا�س اإين اأعي�س فيها فـي 
حال ماتوا اأهلي ما احتاج اإىل اأحد. اإخوتي عار�سوا والدي و غ�سبوا منه، ولكن والدي مل ي�سغ لهم، وقال لهم هذه 

البنت الوحيدة عندي وهي التي تهتم فـي وترعاين، واأنا اأريد اأن اأعطيها �سيء تعي�س فيه ". 
وعرت بع�س الن�ساء اأن وفاة االأب كانت ذات اأثر �سلبي فـي حياتهن، �سواء لغياب احلماية والدعم املادي اأو نتيجة 

لتحكم االأعمام اأو االإخوة فـي تربيتهن والتحكم بحياتهن، خا�سة العزباوات. 
"اأنا فتاة كثري مظلومة فـي احلياة بقدر)اأ�ستطيع( اأعر... اأهلي متو�سطني الدخل، و والدي متوفى من واأنا �سغرية 
ما وعيت عليه )ال اأعرفه(، ربوين اإخوتي الثالث وكل واحد لعب دور فـي هذا....، كان دورهم �سلبي فـي حياتي".   
ني اأكر من هذا الو�سع الذي اأنا فيه. واالأب دائمًا  اأف�سل واأقوى، الأنه كان �سيوؤمِّ والدي موجود كان و�سعي  "لو كان 
ني من �سكن.. ومن الو�ســــع االقت�سادي .. ومن التعليم.. وباأمني من  هــــو االأ�سا�ــــس فـي البيت الذي يدعم ابنته. باأمِّ

كل احلاجات.. لو كان موجود... "  
وعرت بع�س الن�ساء اأي�سا عن عدم الر�سا عن عالقتهن مع االأب واأحيانا كره االأب نتيجة لوجود عنف اأو حرمان 

من حقوقهن: 
"قلــــت لوالــــدي، اأريــــد اأن اأتعلم، قــــال يل: الواحدة ما لها اإال بيتها وجوزها، واملراأة مهمــــا تعلمت اأخرتها على املطبخ 

بدها مت�سح وتكن�س، بنات يتعلموا ما فـي عندنا هذا اأحلكي بنات تطلع وتنزل".   
متع�سب".   نزلة...  وال  طلعة  ال  يوجد  ال  نطلع  لنا  ي�سمح  كان  ما  اأبي  جدا،  حمافظ  بيت  فـي  "نحن 

يرحمه ظلمنا باملرياث... بجوز م�س حنون اأو م�س... اهلل اأعلم ".   "اهلل 
واعترت معظم الن�ساء دور االأخ مهما فـي حياتهن، خا�سة بعد الزواج وهو امتداد لدور االأب،

." معه  حديثي  اأكر  فكان  اأب،  مثل  هو   ، لنا  االأكر  االأخ  هو  كونه  "اه 
االأخ الوحيد يل، يعني م�ستحيل يعمل اأي �سيء من دوين... م�ستحيل".   الأنه  "هو 

اأمـــا الن�ســـاء املتزوجات ب�سكل خا�س، فقد اأعربن اأن االأخ هو ال�سند واحلماية لهن، على الرغم من اأن العالقة قد 
تكون ر�سمية اأي ال تتعدى الزيارات فـي املنا�سبات االجتماعية كاالأعياد واالأعرا�س وغريها، اإال اأن وجود االأخ مهم 
فـي هذه املنا�سبات ملا ي�سعرهن باأهمية ومكانة اجتماعية عند اأهل الزوج. وحتى فـي العالقة ال�سيئة مع االأخ تبقى 

زيارة االأخ عن�سرا مهما للمراأة املتزوجة، وذات قيمة اأمام اأ�سرة الزوج. 
واأ�سافت العزباوات فـي هذا اجلانب الدور الداعم اأحيانا لهن والدور املت�سلط واملتحكم بهن من جانب اآخر. كما 

اأت�سح ممار�سة العنف اجل�سدي والنف�سي واللفظي من قبل االأخ جتاه اأخواته.
"يف م�ســــاكل بينــــي و بــــني اإخوتــــي واأوالد اإخوتــــي، مرة �سارت بيني وبني ابــــن اخوي م�سكلة، جاء اأخــــي يريد قتلي، 
�سربنــــي بــــدون �سبب، و نحــــن بالدار، �سارت م�ساكل بينــــي وبينه رفعت عليه ق�سية للمحكمــــة وهرب هو وما ح�سر 

املحكمة، باالآخر تو�سط النا�س واأ�سلحوا بيننا ولكن حتى االآن اأنا ما  بتحملوا... �سراحة".   
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اأنا وبنات اأختي، اأن يتناولوا الغذاء عندنا وطلبوا ورق دوايل، ولكن اأخي رف�س واأراد  اتفقت  "مرة من مدة 4 �سنني 
ب علي، اإنا حتى االآن ما زال عندي كتلة  تغيري نوع االأكل، ومني كلمة و منه كلمة ومن اأمي،  قام �سربني �سرب، عجَّ

طلعت فـي ج�سمي مثل ورم من ال�سرب اللي  �سربني.. �سارت عندي حالة نف�سية من كر ما �سربني".  
وتعر املطلقات على ذات ال�سعوبة بتحكم االأخ بهن :

" تعر�ست لظروف �سعبة كثري، اأول �سيء �سغط كثري من اأخي الكبري، الأن النا�س دائما يقولوا له: اأختك طالعة 
.. اأختك داخلة ..اأختك اأرملة �سغرية ، اأنا عانيت كثري".  

ن عن ال�سغوطات مـــن قبل االإخوة، اإال اأنهـــن يجدن اأهميـــة دور االأخ فـي فرتة  وعلـــى الرغـــم مـــن اأن الن�ساء عـــرَّ
االأزمات. حيث تلجاأ الن�ساء اإىل االإخوة لتلقي امل�ساعدة، فهم يعترون عزوة و�سند لهن. 

"بعــــد مــــا مــــات رحمة جوزي، عانيــــت كثري،  كان اخوي حنون علــــي جدًا، اأنا كنت �سغرية وهــــو كان قريب لقلبي 
كثري".   

"حلــــو الواحــــدة يكــــون الأوالده عزوة، مثال ال اأحب اأن انقطع عن اإخوتي عــــن اأوالد اإخوتي، وعن اأخواتي وعن اأوالد 
اأخواتي. مهم  يكون فـي رابطه بني اأوالدي واأوالد اإخوتي، فـي امل�ستقبل...  بتعريف عزوة كل ما كان الواحد له اأقرباء 

اأكر يعتر هذا م�سدر قوة الأوالده".   
اإن التباين فـي روؤية الن�ساء لدور االإخوة كما تبني اأعاله، ال يعتر تناق�سا، واإمنا هو وليد للثقافة االأبوية ال�سائدة. 
فاالأخ هو الذكر احلامي فـي نظر املحيط، وله االعتبارات االجتماعية التي يوؤخذ بها والتي ت�سكل بدورها احلامي 
والعـــزوة للن�ســـاء. وهي وليدة الثقافـــة املجتمعية التي تعـــزز تكري�س اأهمية انتمـــاء الفرد للجماعـــة، واأهمية دور 

الع�سائر فـي حماية الفرد. 
مـــن جانـــب اآخر اأ�سارت العديد من امل�ســـاركات اإىل اختالف العالقة مع االأخ بناء علـــى احلالة االجتماعية لالأخ. 
ففـــي حالـــة عدم زواج االأخ اأ�سارت امل�ســـاركات اإىل اأن العالقة تكون اأقوى واإمكانية طلـــب امل�ساعدة من اأخيها اإذا 
احتاجـــت، اإال اأن هـــذه العالقة ت�سعف فـي حالة زواج االأخ بحيث ت�سبـــح االأولوية كما اأ�سارت امل�ساركات عند االأخ 

هي الزوجة واأوالده على ح�ساب االآخرين:
زوجاتهم اأكر من االأخوات، ما اأريد قوله، اأنه عندما حتدث م�سكلة بوقف )يقف( مع مرته )زوجته("   "يف�سلون 
"اأمــــا االأخــــوة، فـــــي مناح )جيــــد( ويف اإخوة م�س منــــاح )�سيء(، لكن الواحــــد م�سغول مع مرتــــه )زوجته( واأوالده 

وعمله".  
واختلفت توقعات ،وروؤية الن�ساء امل�ساركات عالقتهن مع االأخوات عن االإخوة تتخذ العالقة طابع التعاون والتفاهم 

واحلب والدعم.
بامللل( بزورها، احكي لها كل �سي بي�سري، نتفاهم مع بع�س،  )اأ�سعر  اأزهق  ملا  البلد،  نف�س  فـي  هنا  �ساكنة  "اأختي 

اإذا اأردت اأن احكي )اأقول( لها عن اأي م�سكلة اأو �سغلة بتتحملني". 
طبيعـــة الدعم الذي تتوقعه الن�ساء مـــن اأخواتهن تختلف بناء على احلالة االجتماعية. عندما تكون االأخت عزباء 
يتوقـــع م�ساعدتها لالأخت املتزوجة �سواء برعاية اأوالدها اأو الدعم املادي اإذا كانت موظفة. بالتايل ت�سبح االأخت 

خا�سة العزباء مبثابة الدعم االجتماعي للمراأة املوظفة ب�سكل خا�س.  
اأبناءها عندي، وكانت العالقة قويه يعني فـي حمبه بيننا، االإخوة واالأخوات"   "اأختي كانت موظفه وكانت جتيب 
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"مــــا عنــــدي غــــري اأخــــت واحدة وهي فـي البيت غــــري متزوجة، بت�سرتي لــــالأوالد على االأعياد منهــــا، من م�سروفها، 
بت�سرتي لهم، بتعطيهم، بت�سفق عليهم يعني".  

ب�سكل عام فـي هذا املحور تتوقع الن�ساء من عائالتهن االحرتام والتفاهم والدعم املادي واملعنوي لهن خا�سة فـي 
ظـــل تعر�سهـــن لالزمات فاإن االأ�سرة تعتر ال�سند لهن، اإال اأن التوقع اأو االحتياج من االأهل من قبل الن�ساء اللواتي 

فقدن الزوج الأ�سباب خمتلفة هو احلرية كما و�سحن..
يعني رح اأتنف�س، اأنا بح�سب ح�ساب للكل اإذا بدي اأطلع ممكن ي�سري هيك م�ساكل.. اإذا بدي  " اأعطوين حرية �سوي 

اأطلع الزم اأخذ راأي اجلميع قبل ما اأطلع".
ويف حالـــة العزباوات فقد اأعربن عن اأهمية تعامل االأهل معهن من منطلق الوعي والن�سج ولي�س كطفالت بحاجة 

للرعاية. 
"اأنــــا �ســــرت )اأ�سبحت( كبرية و�سرت قادرة اعمل �سيء كثري،... لكن �سو ما �سار، االأب واالأم ينظرون البنهم 

نظره طفولية،  لكن اأنا �سرت كبرية وقد امل�سوؤولية ".   
على الرغم من العالقة املتفاوتة بني املراأة امل�ساركة واأفراد اأ�سرتها واختالف توقعاتها من اأفراد االأ�سرة بناء على 
الدور االجتماعي املنوط بكل فرد، اإال اأنهن اعترن وجود العائلة فـي حياتها ذات داللة مهمة ملكانتها فـي املحيط 

الذي تتواجد به �سواء.

3. احتياجات الن�شاء فـي العلقة االأ�شرية �شمن اإطار الزواج:
مفهوم الزواج

يعتـــر الـــزواج ذا اأهمية كبرية فـي حيـــاة الن�ساء امل�ساركات جميعـــا، خا�سة فـي ظل جمتمع اأبـــوي يعزز من هذا 
الرابـــط االجتماعـــي. فالزوج يعتـــر الغطاء الذي يعطـــي ال�سرعية املجتمعيـــة للن�ساء �سواء علـــى �سعيد احلركة 
والعالقات االجتماعية وانخفا�س الرقابة املجتمعية على الن�ساء، من منطلق وجود الن�ساء فـي ظل و�ساية ومتابعة 
مـــن قبـــل الرجل فـي االأ�سرة. لذا تكمن اأهمية الزواج بحياة الن�ساء فـي احلاجة لل�سعور باالأمان واحلماية فـي ظل 

ن عنه حتى فـي ظل العالقة الزوجية ال�سيئة، اإال اأنهن اأكدن على اأهمية وجود الزوج.  الزوج، كما عرَّ
"يعنــــي االأ�ســــرة اأوالد م�سوؤوليــــة حياة حلوة اإنك تكوين �ساحبة بيت لك كلمة، لهذا كل امراأة الزم تكون مهياأة، مهياأة 

اإنها تكون ربة اأ�سرة".  
ويف هـــذا املحـــور، عرت الن�ســـاء عن حالتـــني: االأوىل اأن العالقة مع الـــزوج امتازت باالحـــرتام واحلب املتبادل، 

والثانية امتازت بال�سوء وعدم االإ�سغاء والتفهم من قبل الزوج. 
"واهلل ال اأعــــرف اإذا كنــــت مب�سوطــــة اأو را�سية بالعالقة. اأف�سل من حياتي واأنا بنــــت، مع اإين كنت مرفهة واأنا عند 

اأهلي لكن الواحدة املتزوجة اأف�سل، بت�سعر باحلب واحلنان من زوجها ومن اأوالدها... فيه متعة".  
م�سمومني"   هيك  وعائلة  وبيت  اأوالد  يعني  متزوجة  يعني  الواحدة  "حلو 

"كلمــــة اأنــــا متزوجة تعني يل الكثري، تعني فـي حب فـي ا�ستقــــرار اأي �سيء ال حت�سلي عليه وانتي فتاة بتح�سلي عليه 
وانتي متزوجة."  

كمـــا جتد بع�س الن�ساء اأن الزواج عبارة عن تو�سيع فـي �سبكة العالقات االجتماعية، وذلك من خالل عالقتها مع 
اأهل الزوج، اجلريان، املدر�سة، الخ ... بع�س الن�ساء وجدن الزواج عبارة عن ا�ستقرار فـي ال�سكن، والبع�س عر 
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عنه باأنَّه حالة انتقال من مرحلة املراهقة اإىل امل�سئولية والر�سد.
"تو�سعــــت يعنــــي بالن�سبــــة حياتي االجتماعية، تو�سعت جمالها، يعني فـي زيــــارات، اأنا مثال فـي عائله ثانيه، اأنا كنت 
من عائله و �سرت فـي عائلة ثانيه، فـي عندك مثال دار خاله و دار عمه، قرايبه )اأقرباءه( من عائلته، ت�سري احلياة 

اأخد وعطاء، فـي اأفراح، بدك ت�ساركي، بن�سارك، بن�ساعد بالطبيخ، بن�ساعد بكل �سي باالأفراح عنا".  
ن اأن  من جانب اآخر اأخذ املفهوم الديني، على اعتبار اأن الزواج عالقة تت�سم بالقد�سية وال�سرعية، واأخريات عرَّ

الزواج عامل اأخالقي يحافظ على املجتمع من الف�ساد واالنحراف. حيث عرت اإحدى الن�ساء:
قال تعاىل: "هن لبا�س لكم واأنتم لبا�س لهن" يعني الزوج �سبحان اهلل يكمل املراأة واملراأة تكمل الزوج، اإذا راح واحد 

بي�سري )ي�سبح( نق�س".  
ن عن اهتمامهن بالزواج ك�سمان للم�ستقبل وذلك بتوفري ال�سكن امل�ستقل وان ال يكن حتت  اأما العزباوات فقد عرَّ

رحمة االإخوة فـي امل�ستقبل البعيد..
املتجوزه تكون واحده م�ستوره فـي بيتها، تعرف اأن لها بيت لها زوج ولها اأوالد، م�سوؤولية، يعني  املراأة  انه  بقول  " اأنا 

بتم�سي كل وقتها وتفكريها باأوالدها فـي بيتها م�سوؤوليتها". 
 وهنا يتبني تاأثري الظرف االجتماعي على توجه واهتمام الن�ساء، فهن كمتزوجات يعترن اأن اأ�سرهن هي الداعمة 
واحلامية لهن، وذلك من خالل تقوية مكانتهن فـي اإطار اأ�سرة الزوج. ومن جانب اآخر فاإنهن، بو�سفهن عزباوات، 
يجـــدن اأن عدم الزواج يجعلهـــن فـي موقع عدم اال�ستقرار الأنهن ي�سبحن فـي حالـــة فقدان الوالدين حتت رحمة 

االإخوة وزوجاتهم. 
حق اختيار الزوج

ويف حديـــث امل�ســـاركات عن حقهن فـي اختيار الزوج، اأ�سارت غالبية الن�ساء اإىل اأن ظروف زواجهن متت من اأحد 
االأقـــارب، اأو مـــن خالل معرفة اإحدى الن�ساء بعائلة االأ�سرة ، وبالتايل مت الزواج دون معرفة م�سبقة بني الطرفني، 

والعديد من الن�ساء حتدثن عن عملية اإجبار االأهل لهن على الزواج.
اأنــــا كنت فـي االأردن، وزوجي فـي مدينة نابل�س، ملا جاء بزيارة الأنه فـي قرابة بني اأبي وبني  "اأنــــا مــــا اخرتت زوجي، 
حماي على االأردن و�سافوين، طلبوين منه، ونحن ما كان لنا قرار، ما فـي قرار للبنت القرار االأول، النهائي بيد اأبوها 

وبيد عمها، يعني العم مبون اإذا االأب م�س موجود و�سار الن�سيب وتزوجت".   
كمـــا عـــرت االأغلبية عن عدم وجود فـــرتة تعارف وهي ما ت�سمى فـــرتة اخلطوبة، ولذا تو�ســـح الن�ساء من خالل 

جتاربهن اخلا�سة اأهمية هذه الفرتة فـي حياة الطرفني للتعرف على بع�س ومعرفة مدى التفاهم بينهما. 
اإن الظـــروف املحيطة فـي عملية الزواج تدل على اعتقـــاد االأهل واملجتمع عدم االأهلية القانونية للن�ساء مهما بلغت 
من العمر، واأنها تبقى تابعة للو�ساية من قبل الذكر مهما بلغ عمره اأي�سا. وهذا يعزز من دونية دورهن كاأفراد لهن 
ن عنه مب�ستويات خمتلفة.  اال�ستقاللية وحرية اأخذ القرار وهذا اجلانب الذي يفتقدنه فـي املجتمع الفل�سطيني عرَّ
واأنت كبري وال �سيء الأنك امراأة بتح�سي بدك تفرقعي )غ�سب �سديد("   بالعائلة  �سغري  ابن  حكي  ي�سمعوا  "ميكن 
من جانب اآخر حتدثت البع�س وهن اأقلية اأن زواجهن كان نتاج عالقة حب وتعارف م�سبق، ومل يكن هناك اإجبار 
ن عن نبذهن وعدم تقبل عائالتهن لقرارهن باختيار الزوج مما ترتب عليه  فـي الزواج. بع�س هذه احلاالت عرَّ

مقاطعة من قبل االأهل.  
العديـــد مـــن امل�ســـاركات حتدثن عن ظـــروف زواجهن نتيجة للهـــروب من الو�ســـع القائم داخـــل اأ�سرهن، نتيجة 
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للخالفـــات املتوا�سلة بني والديهـــم واإهمالهم لهن اإ�سافة لل�سغط النف�سي واحلد مـــن حرية حركتها واختياراتها 
اأدى اإىل الهروب للزواج كمخرج من اأزمتهن مع اأ�سرهن. 

"عمــــل  اأبــــي مزرعة وفتح حمجر و�سغلني فيه كنــــت مثل عمال عنده، وما توفق فـي عمله وفتح م�سنع طوب و �سغلني 
فيه، �سار عندي اإح�سا�س داخلي اإين م�س بنت وحتى اثبت للمجتمع اإين بنت م�س ) لي�س( ولد بت�سريي تتحدي ... 
وتوجهــــت للدخــــان من طفولتي وثم تركته، وبعــــد اأن �سار عمري 27 �سنة وقلت فـي نف�سي يجــــب اأن اأتزوج لي�س حبا 

بالزواج ولكن كنت اأريد اأن اهرب من و�سعي،  االأم غري �ساحية واالأب غري حنون".   
العـلقة مع الـزوج:

ت�سابهـــت مواقـــف الن�ساء املتزوجات عن العالقة مـــع الزوج  حيث و�سفت بالفتور وعـــدم التفاهم والتوا�سل فيما 
بينهم

اإح�سا�س باالآخر مف�س كثري �سغالت....  ب�س يل �سبع �سنني متزوجه" . " ف�س 
 من جانب اآخر بينت الن�ساء جلوء الزوج اإىل التحكم بها وحتديد عالقتها باملحيط �سواء مع االأهل اأو مع اجلريان، 

وهذا الو�سع يتناق�س مع توقعاتهن عن الزواج. 
"اإمــــي كانــــت مري�ســــة- دائما عندما اأريد اأن اأزورها، قبل اأ�سبوعــــني واأنا اأترجى زوجي واأقول له: اإمي مري�سة واإذا 

برتوح ما بظل ) يبقى( يل احد ، بعد عناء طويل وتعب اأيام مبل ) ي�سعر بامللل( ويقول يل: روحي".  
يعني احلوار مفقود  فيها،  بتعاملوا  املوجودين  االأزواج  اأنه عالقة 80% من  "عالقتي بزوجي عالقة عادية مبعنى 

واحلديث العادي مفقود". 
وعـــرت العديـــد عن حاجاتهن للتفهـــم واالإ�سغاء وال�سعور باالأمـــان، نتيجة للتعر�س الأ�ســـكال خمتلفة  من العنف 

املمار�س من قبل زوجها.
 "زوجــــي مــــن النوع الذي ال يرد على احلكي )احلديث( وال من النوع الــــذي يعمل، وهو دائما ب�سرب وبغلط، وب�سب 

علي كثري، يعني قبل فرتة و�سلت بيني وبينه للطالق الأنه بيغلط ".   
بنافر )يتحدث بع�سبية( عنده نرفزة ب�سرعة وبعلِّي �سوته كثري، هذه م�سكلة بالن�سبة يل اإنه واحد يعلي �سوته  "هو 

قدامي اأح�سها م�سكلة واإهانة بالن�سبة يل".  
مـــن ناحيـــة اأخرى، فاإن  العنف من قبل الزوج جتاه الزوجة قد ينتج فـي معظم االأحيان نتيجة خلالفات تن�ساأ عن 

تربية االأوالد وامل�سوؤولية املرتتبة عن ذلك. 
"هــــو بيجــــي وبتف�س�ــــس فـــــي َّ) ي�ســــب غ�سبه( يعني ما بواجــــه اأوالده، ما بحكــــي قدامهم )اأمامهــــم(، بتكون مرات 

خالفات ب�سيطة: يعني على مالب�س منثورة .. على الدخان، يعني ما فـي م�ساكل يعني عمر ما ولد قل اأدبه"   
ويف بع�س احلاالت اأ�سارت الن�ساء اإىل اأن زيادة �سوء الو�سع االقت�سادي، وزيادة البطالة وعدم توفر دخل ملوظفي 

احلكومة عوامل �ساهمت فـي زيادة التوتر بالعالقة مع الزوج نتيجة ملرور الزوج فـي هذه االأزمة. 
"اإذا تواجــــدت �سعوبــــات فهــــو ال ذنبي وال ذنبه ماذا يعمل اأكر ، فهو ال�سغــــط  من طلبات اأوالده وعدم قدرته على 

تلبيتها، يعني الزملة اإذا بدو ينف�س، بينف�س باملراأة".  
اأ�سارت البع�س اإىل اأن العالقة بني الزوجني تكون متوترة فـي بداية احلياة الزوجية ب�سبب عدم املعرفة بالبع�س، 
واأرجعـــن �ســـوء العالقة اأي�سا اإىل اأثر الزواج املبكر، وعدم معرفة الـــزوج قبل الزواج، والتي اعترنها من العوامل 
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االأ�سا�سيـــة فــــي زيادة الفجوة بني الطرفني بعد الزواج. اإ�سافة اإىل الفـــرق الكبري فـي العمر ما بني الطرفني عند 
الزواج ي�ساهم اأي�سا فـي ات�ساع الفجوة.  

ثغرة ب�سعر اأنها تبعدين كثري عنه، وهي فارق ال�سن، هو اأكر مني ب 12 �سنة بح�س اإنا بعامل وهو بعامل".   "يف 
وقد ربطت الن�ساء �سوء العالقة مع الزوج بال�سكن بعد الزواج، فمعظم امل�ساركات حتدثن عن ال�سكن امل�سرتك مع 

اأهل الزوج خا�سة فـي بداية الزواج، وهذا يخلق جوا من عدم االرتياح واخل�سو�سية بني الزوجني. 
"ملــــا اتزوجــــت ما كنت �ساكنه هون، كنت �ساكنــــه معهم فـي بيت العائلة، ما كنت ماخذه راحتي باملرة، كانت يعني 
البيــــت مــــا اخذ راحتي فيــــه 24 �ساعة، البيت بظل مفتوح مــــا فـي راحة،  ما فـي وقت خا�ــــس اأحتدث فيه مع زوجي، 

اأتفاهم معه".  
اأغلـــب امل�ساركات املتزوجات بـــنّي اأن �سلوك الزوج يحدد طبيعة العالقة معهن، وهـــي تت�سم بالعدوانية والع�سبية 
وعـــدم االإ�سغـــاء والنقا�س واحلديث مـــع الزوجة. كما اأ�ســـارت االأغلبية اإىل اتباع الزوج �سيا�ســـة االإهمال والعنف 
جتاههـــن ولـــوم املراأة على كل االأخطاء التي حتـــدث داخل االأ�سرة. من جانب اآخر اأو�سحـــت البع�س جلوء الزوج 
ن عن ا�ستيائهن  اإىل تعاطي امل�سروبات الكحولية وما لذلك من تبعات �سلبية على العالقة معهن ومع االأوالد. وعرَّ
لعدم اإبراز الزوج مل�ساعره وعواطفه جتاه زوجته، وعدم روؤيته لها كفرد م�ستقل واإمنا عبارة عن جزء من ممتلكاته 

اخلا�سة. 
اأين تزوجت ال�ساب الذي كنت اأحبه، وعالقتنا من ناحية حب كثري قوية اإال اإنه �سدمني كثري بعد ما تزوجته،  "رغم 
�ســــار عنده حب متّلك ل�سخ�سيتي، ومتّلك اأفكاري وطريق ت�سرفاتــــي، واأنا كانت �سخ�سيتي كثري حلوة وبعتز فيها. 

حب التملك واالأنانية والغرية ال�سديدة من عادتهم وت�سرفاتهم، عائلته تختلف كثريا عن عائلتنا كثري ".  
ن عن عالقة تفاهم وتعاون فيما بينهم، واأن حنان وحب الزوج يعتر عندهن تعوي�سا عما فقدنه من  البع�س عرَّ

اأهلهن، واأ�سرن اإىل هدوء وتعاون الزوج، ودعمه لها.
 "اأكر �سيء اإنه هو بحرتمني، واأنا احلمد هلل ب�سعر باالحرتام واحلب جتاهه".  

وللحفاظ على االأ�سرة والعالقة الزوجية بغ�س النظر على طبيعة العالقة مع الزوج، تلجاأ االأغلبية من الن�ساء اإىل 
�سيا�سة ال�سمت والتحمل والتاأقلم كاآلية للحفاظ على االأوالد. فالهدف االأ�سا�سي من عدم رف�س �سلوكيات الزوج، 
وعـــدم التفاهـــم بالعالقة هو خوفهم مـــن حرمانهن من االأوالد، ومن جهة اأخرى عـــدم وجود بدائل اأخرى خا�سة 
اقت�ساديـــة الإعالة االأوالد فـي حالة االنف�سال فـي ظل م�ستوى تعليم متو�سط، وعدم توفر مهنة اإ�سافة اإىل الو�سع 

االقت�سادي املتو�سط اأو املرتدي الأ�سرة امل�ساركة، جميعها عوامل توؤدي اإىل ا�ستمرار احلياة مع الزوج. 
"ال اأقبــــل اأن يتدخلــــوا، وال اأدخلهم فـــــي اأي م�سكلة وال اأبني لهم اأي �سيء، ال اأر�سى وال اأريد اأن اأحملهم فوق طاقتهم، 
ويجــــوز لــــو حكيت لهم يجوز يتقاتلوا معه، ما فـي اأحــــد يحب اأن تن�سرب ابنته ب�سبب وبــــدون �سبب، و�ساعتها �سوف 

اأترك اأوالدي، واأنحرم منهم ... واأنحرم من داري، رح اأنقهر عليهم اأكر".   
ن عن رف�سهن وحتديهن ل�سلوك الزوج:  والبع�س االآخر عرَّ

كنت اأراعي من خوف اعمل م�سكلة ".    باالأول  هذه،  بالطريقة  حترجني  لك  ب�سمح  ما  له  "اأقول 
توقعات الن�شاء من الزوج

 تطرقت الن�ساء عند احلديث عن توقعاتهن من اأزواجهن، عن اأهمية اإظهاره االحرتام وم�ساعر احلب، والتفاهم 
والتعاون وتوفري احلماية لهن. ويتوقعن اأن يكون لهن حق االختيار فـي احلركة واالختيار �سمن العالقة الزوجية، 
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ن عن اأهميـــة احرتام الزوج للمـــراأة واهتمامه بطموحات  وعـــدم التحكـــم بهذا اجلانب من قبل الـــزوج. كما عرَّ
زوجتـــه. اأ�ســـارت البع�س اإىل اأن يكون كرميا ومعطاء وهي من ال�سفات املهمة ب�سريك احلياة ، والبع�س اأ�سار اإىل 
اأهميـــة االنتماء الوطني لديه، واأن يكون مقبوال اجتماعيا. كمـــا تتوقع الن�ساء اأن يوفر الزوج متطلبات االأ�سرة من 

ماأكل وملب�س ومتابعة الدرو�س، واأال تكون مقت�سرة على الن�ساء فقط.
اآليات التعامل مع الزوج ا�شتنادا اإىل جتارب الن�شاء اأنف�شهن: 

نتيجة للعوامل املتداخلة فـي حياة الن�ساء بعالقتهن مع اأزواجهن، فاإنهن يلجاأن اإىل اإتباع العديد من اال�سرتاتيجيات 
للتعامـــل مع هذا الو�ســـع ال�ستمرار احلياة بغ�س النظر عن طبيعة العالقة. فقد عـــرت االأغلبية اأنهن يلجاأن اإىل 
�سيا�ســـة التحمـــل وال�سكـــوت وال�سر اأو الدعاء وال�سالة. اأحيانـــا تلجاأ اإىل �سيا�سة احلرد وتـــرك املنزل، واأحيانا 

اأخرى اإىل اال�ست�سالم والبكاء، ويف مواقف اأخرى تلجاأ اإىل املواجهة والتحدي. 
تراوحـــت اآليـــات التعامل لدى الن�ساء مـــا بني املواجهة املبا�سرة اأو غري املبا�ســـرة اإال اأن الهدف فـي جميع االأحوال 

احلفاظ على العالقة الزوجية �سمن ال�سعوبات املوجودة وعدم التفاهم.
علقة الن�شاء مع االأبناء والبنات مقارنة باالأب: 

يف اإطار العالقة الزوجية تناولت الن�ساء العالقة مع االأوالد، وتاأثري االأوالد على عالقتها مع الزوج، وكيفية اختيار 
اآليات التعامل مع االأوالد فـي �سبيل احلفاظ على ا�ستقرار البيت، و�سمان العالقة ما بني الزوج واأوالده. 

جميـــع الن�ســـاء امل�ساركات حتدثن عن اأوالدهـــن كاأولوية فـي حياتهـــن، وظهر ذلك من خالل حديـــث الن�ساء عن 
اأحالمهـــن اخلا�ســـة مب�ستقبل ناجح لـــالأوالد، ب�سكل عام بغ�س النظـــر فـي احلديث عن الذكـــر اأو االأنثى، وت�سري 
الن�ســـاء اإىل اأن التعامـــل مابـــني االأوالد مت�ســـاٍو. اإال اأن تناول تفا�سيـــل العالقة ما بني االأم وكل مـــن االأوالد االإناث 
والذكـــور، يظهر التمييـــز باملعاملة. فمثال حرية احلركة لالأوالد، عرت الن�ساء بحكـــم العادات والتقاليد، فاإنهن 
يتحكمن بحركة وتنقل االإناث لتوفري احلماية لبناتهن، باملقابل فاإنهن ي�سمحن بحرية احلركة للذكور. ويف نوعية 
ن عن �سعورهـــن بالقلق واخلوف الدائم على  القلـــق اجتـــاه االأوالد فاإنها تختلف مـــا بني االإناث والذكور. حيث عرَّ
االأبنـــاء الذكـــور خا�سة فـي الو�سع ال�سيا�سي احلـــايل. وقد برزت خ�سو�سية فـي منطقـــة القد�س من حيث خوف 
االأمهـــات جتـــاه اأبنائهم الذكور، حيث ات�سع اخلـــوف نتيجة احلواجز واإطالق النار من قبـــل جنود االحتالل، اإىل 
وجـــود ظاهـــرة املخدرات فـي البلـــدة القدمية وال�سرقة، وهـــذا مل يتم احلديث عنه جتاه االإنـــاث. من جانب اآخر 
يجـــدن اأن عالقتهـــن مع بناتهن اأقرب واأكر حميمة عن الذكور، وت�سبح هـــذه العالقة عالقة �سداقة بعد الزواج 
ن عنه اأي�سا بعالقتهن مع اأمهاتهـــن.اإن اأهمية العالقة ما بني الن�ساء واالأبناء الذكور هي نوعا من  ، وهـــذا ما عرَّ
التخطيـــط اال�سرتاتيجي للن�ساء لتوفـــري ال�سمان االجتماعي، واحلماية لهن فـي كرهـــن خا�سة فـي ظل العالقة 
الزوجية املتوترة. من جانب اآخر اأ�سارت العديد اأن عالقتهن مع االبن الذكر البكر اأقرب من باقي االأبناء، وتزداد 
هـــن يلعنب دور الرقابة وال�سعـــور بامل�سوؤولية الدائمة على  هـــذه العالقـــة فـي حالة وفـــاة االأب. ولذا تعر الن�ساء باأنَّ

االأوالد، من جانب اآخر اأ�سارت البع�س اإىل وجود عنف من قبلها جتاه االأوالد ب�سكل عام.
فيما يتعلق بتعليم االأوالد، ترى الن�ساء انه �سروري للجانبني دون متييز، وي�سبح فـي جمتمع �سلطوي ذكوري اأكر 
اأهمية لالإناث، وقد انطلقت الن�ساء فـي هذه النتيجة من خالل جتاربهن اخلا�سة، ونتيجة لعدم ا�ستكمال تعليمهن 
لرف�س اأهلهن لذلك فاإنهن يرين �سرورة اإعطاء املجال لبناتهن ال�ستكمال التعليم. وهذا ينطبق اأي�سا على الزواج 
املبكـــر، بحيـــث رف�ست امل�ساركات اأي�سا ق�سية الزواج املبكر لبناتهـــن ا�ستنادا على جتربتهن اخلا�سة فـي الزواج 

فـي عمر مبكر، وما كان لذلك اأثر من حرمانهن من عي�س طفولتهن وا�ستكمال تعليمهن.
يكملن تعليمهن". ما  قبل  بزوجهن�س  اأموت  لو  "بناتي 
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اأ�سارت معظم الن�ساء اإىل وعيهن باأهمية بناء عالقة �سداقة وحنان مع االأوالد كاآلية للحفاظ عليهم، وتزداد هذه 
العالقـــة فــــي حالة �سوء العالقة ما بني االأبناء واالأب بحيث ت�سعـــر االأم اأن امل�سوؤولية م�ساعفة عليها للحفاظ على 
اأوالدهـــا، فتلجـــاأ اإىل اإتباع ا�سرتاتيجيات خمتلفة مثل النقا�س مع االأبناء، عـــدم اإدخال االأب فـي امل�ساكل اخلا�سة 
مثل الدرا�سة، وامل�ساكل بني االأوالد فـي نطاق االأ�سرة اإ�سافة اإىل جلوئها اإىل الدعم املعنوي لهم، والتحمل وال�سر 
مـــن اأجـــل عدم اإي�سال االإ�سكاليات لالأب للحفاظ على االأوالد. وقد اأ�سارت املعظم اإىل اأن تدخل االأب يقت�سر فـي 

االإ�سكاليات ما بني االأوالد الذكور واملحيط العام: 
ي�سعروا فيه اأوالده، و جنل�س معه، ونقدر تعبه".   و  ي�ستغل  طبيعي،  اأب  "اأريده 

تتبع الن�ساء ا�سرتاتيجيات خمتلفة للتعامل مع م�ساكل االأوالد ذكورا اأو اإناثا، فقد حتدثن عن جلوئهن اإىل امل�سايرة 
والنقا�س فـي حالة وجود اإ�سكاليات مع االأوالد، اأو الهدوء وال�سكوت واإخفاء الغ�سب واأحيانا اأخرى تلجاأ اإىل �سيا�سة 

ال�سراخ واحلرمان وال�سرب. 
وتختلـــف هـــذه الطرق بناء على عمر االأوالد، فكلمـــا تقدمن بالعمر تبنيَّ من خالل املقابـــالت جلوء امل�ساركة اإىل 
�سيا�سة النقا�س واحلديث اأو ال�سكوت، اأما �سيا�سة العنف فاإنها ظهرت اأكر فـي املراحل العمرية املبكرة لالأوالد. 
ومبـــا يتعلـــق بعالقة الزوج)االأب( مع االأوالد، فقد اأ�سارت املعظم اإىل عدم وجود متييز فـي املعاملة ما بني الذكور 
واالإنـــاث. وقـــد اأ�سرن اإىل اأن االأب هو ال�سند لالأبنـــاء الذكور واالإناث وخا�سة بعـــد زواج البنات ي�سبح دوره اأكر 
اأهمية فـي حياة البنات، وهذا يرز التفاوت خالفا ملا ذكرن فـي ق�سية التعامل بني االأوالد. فاالأب ي�سعر بامل�سوؤولية 
االأكـــر جتاه البنت، اإن تعـــاون االأب مع البنات يقوم على احلب واحلنان باملقابل فـــاإن  العالقة مع االأبناء الذكور 
تت�ســـم مـــا بني ال�سداقة والنقا�س اإىل العنف والتدخل فـي القـــرارات اخلا�سة مب�ستقبلهم، كما تبني اأن االأب يلجاأ 
اإىل مرافقـــة االأبنـــاء الذكـــور اإىل ال�سوق واالأماكـــن العامة.هذا التوجه هـــو تعزيز ل�سيا�سة الف�ســـل ما بني العام 
واخلا�س فـي عملية التعامل بني اجلن�سني نتيجة لتق�سيم االأدوار بناء على النوع االجتماعي، بحيث يتم تعزيز دور 

اإناث فـي البيت وتوفري احلماية من قبل االأب باملقابل يتم توجيه االأبناء الذكور اإىل العام.  
 فــــي العديـــد من احلـــاالت اأ�سارت الن�ساء اإىل عدم وجـــود دور لالأب فـي حياة االأوالد ب�سكل عـــام نتيجة ل�ساعات 
العمـــل الطويلـــة خارج املنزل، خا�سة فـي حالة عمله داخل اإ�سرائيل، ي�سبح وجـــوده باملنزل يوما باالأ�سبوع. وعلى 
�سعيـــد اآخر اأ�سارت البع�س اإىل وجود عالقة العنف بـــني االأب واالأبناء، وهذا يزيد من م�سوؤوليتها حلماية اأبنائها 

من والدهم، وبذات الوقت احلفاظ على اال�ستقرار بالعالقة مع الزوج. 
االأب اأن ياأخذ كل �سيكل ب�سيكل مع الولد حتى ي�سرب وي�سرف، واإبني برف�س يعطيه م�ساري، ب�سري ي�سرب  "يريد 
بالولــــد و�سياح، و�سرب، و�ســــب و�ستائم والبنت بت�سوف كل هــــذا واأع�سابها ما قدرت تتحمــــل واأغمى عليها، وفورًا 
اأخذناهــــا على امل�ست�سفــــى فكانت هذه الظروف ويف وقت امتحاناتها التوجيهي، لكن اأنــــا ا�ستمريت اأ�سّجعها ما �ساء 

اهلل عنك، والزم تتقدمي".  
من جانب اآخر اأ�سارت بع�س الن�ساء اإىل اأن حتّمل اأعباء العمل واملتابعة جتاه االأوالد من قبلهن، مقابل عدم تدخل 
االأب فــــي هذه اجلانب ي�ساعد فـي تقريـــب العالقة ما بني االأب واالأوالد اأكر من عالقتها معهم. ويرجع ذلك اإىل 
اأن الن�ســـاء يق�ســـني الفـــرتة الزمنية االأكر مع االأوالد، وما يرافق ذلك من تعب واإرهـــاق، وعدم توفر الوقت للعب 

واحلوار معهم كما يتوفر لالأب. 
"ما فـي له دخل فـي تربيتهم ، يعني الزم )يجب( اأن يكون له �سخ�سية اأح�سن مع االأوالد، حتى يعملوا له قيمة اأكر، 

هو �ساحبهم اأكر من اأن اأكون اأنا �ساحبتهم".   
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4. احتياجات الن�شاء فـي اطار اال�شرة املمتدة: 
عالقة املراأة بعائلة الزوج: 

تتغـــري عالقة املـــراأة باالأ�سرة بناء على الواقـــع االجتماعي، فتتغـــري العالقة ما بني الن�ساء واأهـــل الزوج، وت�سبح 
التوقعـــات منهـــم خمتلفة عن اأهلهـــا الذين، كما تبني �سابقا، هـــم عن�سر احلماية لهن وخا�سة بعـــد الزواج. اأما 
عائلة الزوج فاإن الزوجة تكون م�سئولة عن عملية التكّيف وامل�سايرة من اأجل �سمان قبولها �سمن املحيط اجلديد، 
وبالتـــايل تت�ســـع دائرة احلماية لهـــن لت�سمل اأهل الزوج. اإال اأن نوع احلماية هي غـــري م�سمونة من قبل اأهل الزوج 
ب�سبـــب التفاوت بالعالقة وعدم �سمان الن�ساء للم�ستقبل كما هـــو توقعها من اأهلها، ولذلك تلجاأ ال�ستخدام اآليات 
للحفاظ على عالقتها اجليدة معهم. باالإ�سافة اإىل كونها و�سيلة لفر�س نوع العالقة التي ترجوها من اأهل الزوج. 
اأ�ســـف اإىل ذلـــك، اأن عمليـــة امل�سايرة تهدف كما اأو�سحـــن اإىل احل�سول على الر�سا من اأهل الـــزوج، ولذا فاإنها 
م بها اأهل الزوج امل�ساعدة املادية.  ت�سمن الر�سا من قبل الزوج، وتزداد هذه العالقة خا�سة فـي احلاالت التي يقدِّ
فـي بيارة )ب�ستان فـي اأريحا(، جمرد اإين اأعمل لهن غذاء ، اأو اأ�ساعدهم  يعملون  وابنة عمتي،   "عمتي.. حماتي.. 

بت�سوفها عمتي �سيء كبري، هذا ال�سيء يب�سطني ) ي�سعرين بالراحة(".  
"اأنــــا كنــــت بنــــت عز وبنت خري )متوفر يل كل �ســــيء فـي بيت اأهلي( وملا تزوجت، حماي )والد الزوج( كان ظامل. 
طراأت اأ�سياء كثرية فـي حياتي. ذقت  )تعر�ست( الذل واالإهانة والظلم ... ملا يحطوا املائدة )يح�سروا االأكل( اأجي 
اأمد يدي على االأكل )اأحاول اأن اآكل(، حماي كان ي�سربني... اأنا بنت العز، �سرت اأتعر�س لالإهانة، لكن احلمد هلل 

�سرت ونلت حتى كروا اأوالدي". 
 ويـــزداد حتكـــم اأهل الزوج باملـــراأة بعد وفاة الزوج، حيث ت�سود عالقة عدم الثقـــة بزوجة االبن من حيث ال�سلوك 

وتن�سئة االأطفال، وبالتايل تزداد عملية حتكم اأهل الزوج بحركة الزوجة فقط لكونها "اأرملة".  
"هــــم دائمــــا بفكــــروا اإين راح اأترك االأوالد واتركهم الأين �سغرية مثل مــــا بحكوا، بكره بترتكي االأوالد، ديري بالك 

على اأوالدنا".   
وتعـــزز الن�ساء خا�سة االأرامل مـــن اأهمية العائلة فـي حياة اأوالدهن والتاأكيد على ق�سية الن�سب لالأب، وان القيمة 

املكت�سبة التي ترجوها من اأهل تنبع من قيامها برتبية اأوالدهم. 
االأوالد ما برتبوا اإال بني اأهلهم، العم مهما يكون الظرف هو م�سئول عن اأوالد اأخوته والزم  )يجب( اأن  يربوا  "ب�سعر 

االأوالد بني اأهلهم"  
وتعر اإحدى امل�ساركات اللواتي توفى زوجها عن احتجاجها على اأهل زوجها: 

اأوالدهم".    �سيعت  وما  اأوالدهم،  بربي  اأنه  يعرفوا  "بحب 
وحتدثـــت العديـــد من الن�ســـاء امل�ساركات عـــن تدخل اأهل الـــزوج برتبية االأوالد ممـــا يفقـــد االأم ممار�سة دورها 

االإجنابي وا�ستقالليتها فـي اتخاذ القرار على امل�ستوى الذي يتعلق برتبية اأوالدها. 
"م�ســــاكل بينــــي وبــــني زوجي، مثــــل ما تقويل الأنني اأنا اأكر منــــه ال يوجد تفاهم ، نبقى نتقاتــــل، والعائلة بتدخل فـي 

حياتنا كثري بتدخلوا فـي تربية االأوالد فـي حياتنا اأنا واإياه".   
ويزداد هذا التدخل فـي حالة ال�سكن امل�سرتك مع اأهل الزوج، حيث اأ�سارت العديد من امل�ساركات اإىل رف�س اأهل 

الزوج انف�سال اأ�سرة االبن عنهم. 
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"�سعــــب انــــك تتخذي قرار، اأنت تعي�سني و�سط عائلة كبــــرية. اأنا مثال ملا بحكي لزوجي، اأريد اأن اأ�سافر هو يقول يل: 
ما هو فالأن بدو يتزوج طب عيب طب اليوم فـي عزومة اأروح م�سواري ال بلغي م�سواري من اأجل خاطر العائلة. بعمل 
ح�ســــاب  كل �ســــيء، باجــــي على حايل ) علــــى ح�ساب ذاتي( اأنا ال�سبــــب فيه م�س غريي اأنا ال�سبــــب فيه الأين ال اأقدر 
)اأ�ستطيــــع( اأن ازعــــل  )اأغ�سب( اأحــــد. باجي على حايل وعلــــى خ�سو�سيتي وحقوقي حتى ار�ســــي االأ�سرة )ت�سعر 

العائلة بالر�سى(".  

2. احتياجات الن�شاء فـي اإطار احليز املحلي العام )موؤ�ش�شة املجتمع(:
عـــرت الن�ساء عن العالقات االجتماعية فـي الدائـــرة االأو�سع من العائلة، بحيث تناولن على �سعيد العالقات فـي 
احليـــز العـــام. وقد تنقلن بامل�ستويات فـي احليز العام بناء علـــى موقعهن من ذلك اجلانب اإما من خالل التجربة 
ن عن هويتهن من خالل روؤية ذاتهن �سمن  الفعلية اأو التوقع من اأثر ذلك على حياتهن. الن�ساء فـي هذا املحور عرَّ

العالقات االأو�سع، وقد اأو�سحن اأن قيمتهن الذاتية تزداد وت�سبح مرئية عند انخراطهن باملجال العام. 
لقد تناول هذا املحور ثالث ق�سايا اأ�سا�سية وهي: عالقة الن�ساء مع املحيط وهم اجلريان واالأ�سدقاء، و جتربتها 

وروؤيتها للعمل الر�سمي وغري الر�سمي. ومن ثم التعليم ودور املوؤ�س�سات املجتمعية والدينية فـي حياتهن. 

1. احتياجات الن�شاء من االأ�شدقاء واجلريان: 
عـــرت الن�ساء عن احلاجـــة لوجود �سديقة مقربة فـي جمموعات النقا�س اأكر مـــن املقابالت الفردية. وقد وجد 
الرتكيز لهذه الق�سية لدى املتزوجات واملطلقات واالأرامل اأكر من العزباوات، وذلك لوجود االأ�سدقاء فـي حميط 
حيـــاة العزبـــاوات كما ظهـــر فـي البيانات. وقد عـــرت املتزوجات عن عدم وجود ال�سديقـــات فـي حياتهن نتيجة 

ق�سائهن معظم الوقت فـي العمل املنزيل، وهذا يوؤدي اإىل عدم توفر الوقت للقيام بهذه العالقات االجتماعية. 
ن عن اأهمية وجود �سديقة فهي "قطعة ما�س نادرة"، ارجعن االأ�سباب اإىل اأن ال�سديقة  يف جميع احلاالت التي عرَّ
تعتــــر م�ســــدر دعــــم وم�ساند لهن من خــــالل جتربتهن اخلا�سة مع ال�سديقــــات. وقد كان التوقع مــــن اأهمية وجود 
ال�سديقــــة فـــــي حياتهن هــــو امل�ساندة والدعم الــــذي قد توفره ال�سديقــــة وذلك من خالل وجــــود �سخ�س موثوق به 

للتفريغ النف�سي واال�ستثارة.
اأكر".   بطلب  ما  اأنا  و  للخطر  تعر�سني  وما  "حتميني 

اأمـــا عن دور اجلريان فقـــد حتدثت عن هذا املو�سوع املتزوجات، ب�سكل عام، بغ�س النظر عن الت�سنيف، ووجدن 
اجلـــريان فـي جتاهـــني: االجتاه الداعم وامل�ساند عند احلاجة واالجتاه ال�سلبـــي وخا�سة االأرامل واملطلقات اأ�سرن 

لها بحيث ي�سبحون اأداة للرقابة املجتمعية عليهن. 

2. اأهمية التعليم فـي حياة الن�شاء:
اأو�سحـــت جميع الن�ساء اأن التعليم يعطي املراأة �سعورا بالقيمـــة العالية، واالأهمية باملجتمع واأ�سرن اإىل اأن املحيط 
يعـــزز اأي�ســـا من هذه النظرة جتاههن. وي�سبح هناك تقبال اأكر من اأفـــراد االأ�سرة ل�سماع اأرائهن وتقبله بزيادة 
امل�ستـــوى التعليمـــي لهن، وهذا يدل على ربـــط الوعي والن�سج بالتعليـــم. من جهة اأخرى تبني الن�ســـاء اأن م�ستوى 
التعليـــم مرتبط بالوظيفة، كلمـــا ازداد امل�ستوى التعليمي تزداد فر�س اإيجاد وظائـــف اأف�سل. ولذا ي�سبح التعليم 
نافذة للخروج اإىل احليز العام بناء على وجهة نظر امل�ساركات. حيث التعليم و�سيلة لتو�سيع العالقات االجتماعية 

وبناء ال�سداقات وو�سيلة لتعلم كيفية التعامل مع اجلن�س االآخر ح�سب راأيهن.
واأ�ســـارت غالبية امل�ساركات اأن التعليـــم اآلية لالمان بالن�سبة للن�ساء ب�سبب �سعوبـــات احلياة. وقد ركزت الغالبية 
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علـــى هذه الق�سية، ولكن املتزوجات فـي عمر مبكر واللواتي حرمن من التعليم ب�سبب الزواج، اأعطني اأهمية اأكر 
لهـــذا املحـــور ب�سبب �سعوبات احلياة الزوجية واالقت�سادية التي مررن بهـــا، ي�سبح التعليم لالإناث عامال اأ�سا�سا 

لتح�سني حياة الن�ساء:
الأحد".    يحتاجوا  ما  اأوالدي  كان  اأف�سل،  و�سعي  كان  يدي  فـي  وظيفتي  وكانت  تعلمت،  كنت  "لو 

"ابنتــــي تريــــد الزواج حكيت )قلت( لها: �سويف )اأنظري( كيف حياتــــي، كيف بواجه �سعوبات، لو تعلمت كان و�سعي 
وو�سعكم بختلف كثري، العلم بحد ذاته بغري االإن�سان ".   

اتزوجت، هي الزم )يجب( تبقى متعلمة، افرت�سي مثال اإذا طلقها رح تقعد )تبقى( بالدار  الواحدة  اإذا  "مثال... 
لكن اإذا كانت متعلمة �سوف حت�سل على عمل مفيد حلياتها امل�ستقبليه ، التعليم مهم".  

لقـــد �سبهت الن�ســـاء التعليم بال�سالح للفتاة وهذا يعني روؤيتهن له و�سيلة للدفـــاع عن النف�س، وهذا ينقلنا اإىل نوع 
اآخر من احلماية التي يتطلعن اإىل توفريها لذاتهن. 

3. احتياجات الن�شاء من خلل علقتها باملوؤ�ش�شات املجتمعية
تعر�ســـت الن�ساء فـي حديثهـــن عن املوؤ�س�سات اإىل عدة ق�سايـــا منها دورها على ال�سعيـــد ال�سخ�سي باملوؤ�س�سة ، 
وذلك من خالل م�ساركتها بن�ساطات املوؤ�س�سة، والق�سية الثانية عالقتها باملوؤ�س�سات التي تقدم اخلدمات، اإ�سافة 

اإىل تقييم اخلدمات املقدمة ومدى ا�ستجابة الرامج املنفذة من قبل املوؤ�س�سات الحتياجاتهن العملية. 
يف الق�سية االأوىل، اأظهرت الن�ساء ر�سا عن وجودها فـي موؤ�س�سة ما نتيجة للقوة والدعم الذي تكت�سبه من خالل 
املوؤ�س�ســـة، تبادل التجارب مع الن�ساء االأخريات، وهذا يدعو اإىل تقوية بع�سهن البع�س من خالل عر�س التجارب 
وال�سعوبـــات واآليات مواجهتهـــا ال�ستمرار احلياة. ومن جهة اأخرى دورها فـي م�ساعـــدة االآخرين يعطيها ال�سعور 
بالقـــوة. كما اأ�سرن اأي�سا، اإىل اأن دور املوؤ�س�سات هـــو واجب وطني، وداعم للمواطنني فـي املناطق املختلفة خا�سة 

البعيدة عن املدن.  
"بعــــد االجتيــــاح مبا�ســــرة احتجنا م�ساعدة مادية ، انتهى اأي �سيء بالن�سبة لنــــا ول�سغل زوجي واأي دخل واأي م�سدر 
للدخــــل لنــــا اأي م�سدر .. املطلوب ي�ساعدوه يعو�سوه اأي �سيء حتى يرجع ي�ستغــــل. ي�ساعدوه انه ي�ستغل ي�ساعدوه انه 
نبــــداأ حياتنــــا ، ال نريد املوؤ�س�سات ت�سرف علينا نريد ال�سيء الذي خ�سره يعو�سوه، ولو جزء حتى يرجع ي�ستغل ونبداأ 

حياتنا"  
تتابع اأو�ساع النا�س وماذا ح�سل لهم"   اأن  م�سوؤوليتها،  هذه  املعنية  واملوؤ�س�سات  واملعنيني  اجلهات  من  "مفرو�س 

وعلـــى �سعيد العالقة مـــع املوؤ�س�سات التي تقدم اخلدمات، فقد اأظهرت الغالبية اأنهـــا تلجاأ لهذه املوؤ�س�سات ب�سكل 
عام عند احلاجة، مثل تلقي م�ساعدة مالية اأو �سحة اأو دورات.

"هي بتخفف علينا بت�ساعدنا كثري طحني وزيت واأغرا�س اأخرى اأنا �سرت اخبز بالدار، كل يوم 10 �سيكل خبز فـي 
ظل ال يوجد رواتب فـي هذه الفرتة خففت عنا".   

واأ�ســـارت الغالبيـــة من امل�ســـاركات، اأن امل�سوؤولية االأوىل فــــي التوجه للموؤ�س�سات للح�سول علـــى امل�ساعدة هي من 
واجبها هي ولي�س الزوج، مع التاأكيد بال�سعور باالإحراج واالإهانة من التوجه لهذه املوؤ�س�سات ولكن ال�سرورة املادية 

حتكم: 
"رحــــت )ذهبــــت( �سدقيني ملا رحــــت وقعدت قبال )جل�ست اأمام( الزملة )الرجل( وقال يل ما ا�سمك؟ عزت علي 

نف�سي اإين اح�سل على امل�ساعدة ".  
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ن عن التعب املرافق لتلقي اخلدمة من املوؤ�س�سات ب�سبب املعامالت واملتابعة لفرتات طويلة: كما عرَّ
"اأنا من ناحيتي اأنا ما بروح وما بطارد، وهذه ال�سغلة حتتاج اإىل مطاردة ".  

اأمـــا مبا يتعلق بنوعية امل�ساعدة املقدمة، فقـــد اأظهرت اأقلية من امل�ساركات ر�سا عن النوعية والبع�س االآخر عدم 
الر�سا. 

اأر�سلوا علي، رحت )ذهبت( اإىل  اأ�سهر.  "ملا رحت )ذهبت( عند الزكاة، بعد �سبع ا�سهر قبلوا ا�سمي بعد �سبعة 
الزملــــة )الرجــــل( واأعطاين 150 �سيقل وقال يل: يا اأختي بعد �سهر برتجعي وملدة ثالث �سهور ، ويف ال�سهر الرابع ملا 

رحت اأجيب )اأح�سر( الـ 150 �سيقل،  بقول يل ا�سمك موقف".   
ويف املخيم برز وجود اخلدمات ب�سكل وا�سح من قبل الوكالة وقد عرت الن�ساء عن حقهن من اخلدمات املقدمة 

ولي�س م�ساعدة كونهن الجئات. 
"ميكن االحتياجات فوق طاقتهم اأعداد كبرية من الن�ساء برتوح بعطوا لكل واحد حقه".  

اأمـــا عـــن طريقة تقدمي امل�ساعدة فقد عرت الغالبية من امل�ساركات عن امتعا�س من القائمني بتقدمي اخلدمات، 
فقد اأ�سرن اإىل �سعورهن باالإذالل واملهانة من قبل القائمني على تقدمي اخلدمة، واأقلية منهن اأظهرن الر�سا. 

"برتوحــــي )تذهبــــي( كاأنــــك ت�سحدي منهــــم، النا�س ب�سكــــروا باملوؤ�س�سة، لكن اأنا ب�سعر اأنــــا رايحة على عزريني 
)جهنم(".   

متذايقة)مت�سايقة(".   واأنا  بروح،  عيني  على  واأنا  "بروح، 
 كما اأ�سرن فـي ذات ال�سياق اإىل دور املح�سوبية فـي كيفية توزيع امل�ساعدة على االأفراد ، وهذا ي�سعرهن باال�ستياء 

االأكر ورف�سهن لهذه ال�سيا�سة. 
"بتعرفيني ببعتلك )اأر�سل لك( ما بتعرفيني راحت عليك، �سغلة م�سالح مب�سالح وين ما كان، هذا راأيي، وما بقدر 

اأقول اأكر من هيك، واأنا غري را�سية".  
واأ�ســـارت الن�ساء فـي الدار�سة اإىل ق�سية املح�سوبية والو�ساطة. حيث اأ�سرن  اإىل اأن املح�سوبية والو�ساطة مرتبطة 
باالنتمـــاء احلزبي لالأفراد ومن هذا املنطلق يتم توزيـــع امل�ساعدة، مما يجعله غري من�سف، وياأخذ طابعا متييزا 

بني االأفراد، وهذا ي�ساهم فـي عدم وجود ثقة من الن�ساء اجتاه هذه املوؤ�س�سات ب�سكل عام. 
"كانــــت جتربــــة �سيئــــة جدا، هي التي جعلتني اترك. �ساب بحكــــي يل اإذا فـي لك وا�سطة، قلت له ال ما فـي وا�سطة 

عندي وا�سطتي ربنا ما بدي وا�سطتكم".  
ومن الق�سايا املهمة التي اأبرزت روؤية الن�ساء للرامج املقدمة، فهن يجدن اأن هذه الرامج ال تعتمد على احتياجات 
الن�ساء وهي تعتر بعيدة عن واقعهن، اإ�سافة اإىل عدم وجود متابعة من قبل املوؤ�س�سات للرامج التي يتم اإجنازها 

اأو عقدها فـي املناطق، وهذا ي�ساهم اإىل انقطاع بني الن�ساء واملوؤ�س�سات املختلفة. 
"اأنــــا قلــــت لل�سيدة من املوؤ�س�سة، م�ستعدين نعمل معر�س هم بدعموا احلرف الن�سوية، تعالوا جمرد �ساهدوا �سغلنا 
جمــــرد زيارة،  ن�سقــــت معنا من املوؤ�س�سة وذهبنا لزيارتهم �سار �سيء اأ�سعرنا بفقــــدان االأمل بكل املوؤ�س�سات، �سرنا 

جنمع م�ساري من نف�سنا عملنا خميم �سيفي ما اأخذنا اأجار، واالأجار الذي طلع اح�سرنا فيه مواد وا�ستغلنا".  
كما اأ�سرن اإىل اأن املوؤ�س�سات تعتمد فـي براجمها على الطابع النظري من حما�سرات وندوات ولكنها ال ت�ساهم فـي 
نقـــل النظـــري على الواقع.  فالتوقع من قبل الن�ساء جتاه املوؤ�س�سات هـــو امل�ساهمة فـي توفري فر�س عمل اأو تدريب 
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اأو قرو�ـــس ماليـــة من اأجل البدء فــــي م�ساريع �سغرية. ويف هذا اجلانب، برزت اأكر حاجـــة الن�ساء االأرامل لتلقي 
ن عن ا�ستيائهن من دور الوا�سطة الـــذي يحرمهن من امل�ساعدة ، والتي  امل�ساعـــدة مـــن املوؤ�س�سات،  واللواتي عـــرَّ

تعتر امل�سدر االأ�سا�سي لهن لفقدان معيل االأ�سرة. 
ن�سرتي ورد وجرار واأغرا�س هذا  يحتاج مادة، ما بنحتاج فقط  اإىل دعم، عندما  "نريد دعم مادي، نحن بحاجة 

ملحا�سرات وندوات، املوؤ�س�سات بتعطي مثل ما بدها".  
ظهـــرت خ�سو�سيـــة فـي توجه االأرامل اإىل املوؤ�س�سات، فقد عرت االأغلبية عـــن جلووؤهن اإىل دار االأيتام فقط من 
اأجـــل تلقـــي امل�ساعـــدة لتن�سئة االأوالد، وقـــد اأعربن عن قلة الدعـــم اإال اأنها اأف�سل من عـــدم وجودها. وقد رف�سن 

التوجه اإىل اأي م�ساعدة اأخرى
ما بعرف من اهلل اأعطاين اإياها، يعني بهني نف�سي وال اأهني اأوالدي وال اأروح "    نف�سي  عزة  "اأنا 

اإن العالقـــة بـــني املوؤ�س�سات املجتمعية والن�ساء تداخلت مع تاأثري احليـــز العاملي واالحتالل على الن�ساء، وذلك من 
خـــالل حتديد نوعية اخلدمات التي تقدمها هذه املوؤ�س�ســـات، التي بدورها اعتمدت فـي االآونة االأخرية على توفري 
احلاجـــات العمليـــة "االأ�سا�سيات اخلدماتية" من متوين واإعانات مادية.  وهذه ال�سيا�سات التي اتبعتها املوؤ�س�سات 
فــــي نوعية اخلدمات املقدمـــة للن�ساء، تتاأثر مبفاهيم عامليـــة تفر�س على ال�سعب. على �سبيـــل املثال كيفية تناول 
ق�سيـــة الكفـــاح فـي �سبيل التحرير الوطني من قبل الدول املانحة. حيث �سّنـــف الكفاح اإرهابا. هذا التحليل، اأدى 
اإىل  التحكـــم مـــن قبل اجلهات املانحة، بنوعيـــة اخلدمات املقدمة. حيث مت و�سع معايـــري تفر�س على موؤ�س�سات 
املجتمـــع املدين التلبية االأهـــداف العاملية، وهي متمثلة باأهداف تعزز �سلطـــة االحتالل ب�سكل عام، حتدثت اإحدى 
امل�ســـاركات وهي زوجة �سهيد عـــن اإيقاف الدعم من قبل املوؤ�س�سة التي كانت تتلقى منها دعما ماديا ب�سبب غياب 
املعيـــل الرئي�ـــس، اإال اأن الكفالـــة توقفت وهي بنـــاء على حديث امل�ساركـــة ممولة من االإمـــارات، وال�سبب فـي قطع 
امل�ساعـــدة اأنهـــا زوجة �سهيـــد، فت�سرح امل�ساركـــة اأن ال�سهيد اأ�سبح اإرهابيـــا وبالتايل اأ�سبحت االأ�ســـرة ككل اأ�سرة 

اإرهابية تعاقب على ذلك. 

4. علقة املراأة باالأمناط االجتماعية الثقافية وانعكا�شها على االحتياجات الفعلية لهن: 
تنـــاول هذا املحور ثالث جوانب من حيـــاة وجتارب الن�ساء: االأول تعزيز الن�ساء امل�ســـاركات لالأمناط االجتماعية 
الثقافية ال�سائدة فـي املجتمع الفل�سطيني، وهنا تعزز الن�ساء الثقافة االأبوية ال�سائدة، وت�ساهم فـي عملية تهمي�س 
دور الن�ســـاء نتيجة للقيود االجتماعية و�سرورة تقبل الن�ساء �سمن حميطها واأ�سرتها التي توفر احلماية لهن. اأما 
اجلانـــب الثاين، يتحدث عـــن احلاالت التي انتهكت فيهـــا الن�ساء النظام الثقايف االجتماعـــي ال�سائد، وقد ترتب 
علـــى ذلك نبذها من قبل اأ�سرتهـــا. ويف اجلانب الثالث، اأجد فيه تعبريا عن �سرورة انتهاك الن�ساء لهذه االأمناط 
الثقافيـــة االجتماعية، ولكن مل يكن هناك تطبيق على ار�س الواقع من قبلهن، واإمنا اقت�سر على تطلعات مرجوة 

ب�سبب التجارب ال�سعبة فـي حياتهن. 
مـــن احلـــاالت التي ذكرت على اجلانـــب االأول، وِجد تاأكيد لدى امل�ســـاركات على اأهمية  االإبقـــاء على  الوالية فـي 

الزواج؛ وذلك حفاظا على التما�سك االأ�سري، وحماية للن�ساء.
واأ�ســـارت بع�س الن�ســـاء اأن لب�س الن�ساء للحجاب اأو اللبا�س الطويل هو و�سيلة حلمايتهن من املحيط واإميانا منهن 

بثقافة العيب.
"قبــــل مــــا اأتــــزوج مل اأكن الب�س منديل، لكــــن ملا اطلع فـي ال�سارع بعد ما تزوجت ، �ســــار الزم الب�س منديل. عندما 
يح�سر اأحد، الكل يقول يل: الب�سي منديل. فاأنا كنت بيني وبني نف�سي اأقول اأنا ملا كنت بنت كنت قدام)اأمام( عمي 
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)والــــد الزوج( اأكون ب�سعــــري، االآن �سرت ملا يجي )ياأتي( عمي الب�س منديل عيب، ملا اقعد )اأجل�س( مع حايل كيف 
انه عيب يعني اأنا اخجل من النا�س و ما اأخجل من اهلل. هال )االآن( بالعك�س �سرت اأقول الواحد الزم يحط خمافة 

اهلل بني عينيه ولي�س من اأجل  كالم النا�س".  
من جهة اأخرى، فقد عر�ست امل�ساركات �سفات عديدة يجب اأن تتواجد فـي بناتهن، وهي �سفات تدعم وتقوي من 

بقاء الن�ساء فـي اإطار القبول املجتمعي والعائلي، و�سرورة االلتزام به، واأي خروج عنه يعتر انتهاكا لالأعراف:
"بحــــب تكــــون بنتي مثال فهمانــــه بتفهم، ماأدبه، مربيه، هاديه، خلوقه وحمرتمه بتحــــرتم مثال �سفها، اإمها، اأبوها 
بنات �سفها معلمتها ، ما بحب تروح وال على اأي منطقه فيها �سوء للرتبية �سوء للمعاملة مثال حمل فيه �سباب ، هذه 
االأ�سيــــاء مــــا بحــــب تكون فـي بنتي، بحب تكون بنتي راكــــزه ثقيله عاقله وال اأي احد ي�سحك عليهــــا اأو اأي �سيء يوخذ 

عقلها، بحب لب�سها طويل".   
 كمـــا اأ�ســـارت الن�ساء فـي الدرا�سة اإىل اأهمية الزواج للفتاة، الأن الزوج هو م�سدر اأ�سا�سي لتوفري االأمان واحلماية 

للفتاة.
"يكفــــي الواحــــدة بالن�سبة يل غري طبعا التعليم، وغري الوظيفــــة اأنها تالقي �سريك م�ستقبلها من اأح�سن من يكون، 

يعني ال بهمني م�ساري وال بهمني من�سب وال بهمني ما هو بني النا�س، بهمني داخله".  
كمـــا عـــززت الن�ساء من الدور االإجنابـــي للمراأة واأنه عمل مقت�ســـر على الن�ساء لذا يجب حت�ســـري الفتيات لهذا 
الـــدور، ومـــن جهة اأخرى راأين اأن التعليم مهم للفتاة من اأجل النهو�ـــس باأ�سرتها. وعلى الرغم من اأهمية التعليم 
ن عنه، اإال اأن البع�س يحبـــذن ا�ستكمال التعليم للفتاة لدرجة معينة، الأنـــه يوؤثر على �سن الزواج،  للفتـــاة كمـــا عرَّ
فهـــن يجـــدن اأنه كلما زادت �سنوات التعليم للفتاة فاإنها تدخل مرحلـــة العنو�سة، الأن الرجل يف�سل الزواج بفتيات 

اأ�سغر �سنا خا�سة فـي عمر 18 عاما. 
مني الأين �سعرت حايل اإين كرت وما رح يجيني اأحد غريه ... الأنه عنده م�سكلة  ا�سغر  واحد  اآخذ  ا�سطريت  "واأنا 
فـــــي رجله، بتوقف كثري بدها عملية، هو مب�سي وبــــروح وبيجي مرات كثري، لكن عندما مي�سي بتعب وبتالقيها وقفت 

اأو ملا يجوع بتالقي تكر�سح على طول ما بقدر مي�سي".  
وتعزز الن�ساء من �سيا�سة ال�سمت التي اعتدن عليها كو�سيلة حلماية االأ�سرة من الف�سيحة املجتمعية، حيث تعتر 
ال�سكـــوى والبوح ب�سكل علني عن ال�سعوبات التـــي تواجهها فـي احليز اخلا�س �سلوكا مرفو�سا جمتمعيا، وبالتايل 
فاإن  عدم ال�سكوى والبوح عن ال�سعوبات التي متر بها تدل على االأخالق املوافق عليها من املجتمع اجتاه الن�ساء. 
"مــــا �سكيــــت لبنــــي ادم )اأي اأحد( احلمد هلل، مثال جاراتي بيجوا وبحكوا لكن اأنا، احلمد هلل يعني اإنا اإذا اطلعت 
�سوتــــي و�سوتــــت يعني بتنحل م�سكلتي و خرفت فالنــــة وخرفت عالنة ما بتنحل م�سكلتي الأنهــــم النا�س ما بعملوا يل 
�سيء فاأنا متوكلة على رب العاملني احلمد هلل يعني بنف�سيتي ما بعتمد على بني ادم اإنه بيوم من االأيام اإنه يعطيني"  
و�ســـددت الن�ســـاء املطلقات واالأرامـــل على ق�سية ال�سمعـــة اجليدة بني املحيـــط واالأهل، وت�سبح هـــذه املهمة من 

اأولوياتهن فـي احلياة. 
"مر�س يل ولد ذنبك اإنِت وما برحموك، واإذا اردت اخذه للطبيب، ب�سريوا يقولوا وين رايحة ، لدرجة اإين مر�ست، 
ات�سلــــت باأخــــوي، اأخذين اأخوي ومرته، بقولو مني هذا الذي مي�ســــك بها، رجعت وقلت يا عمي )والد زوجها( جارنا 
قلت له هذا اأخوي واإذا بدك هويته خذها لتتاأكد، لدرجة اإين �سرت اأخاف ملا اأطلع على حمل يقولوا هذه وين )اأين( 

رايحة ) ذاهبة( وين جاية".  
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هلل يل ع�سر �سنوات مطلقة وحمافظة على حايل احلمد هلل يعني  م�س كل الطري بتاكل حلمه". "احلمد 
كمـــا تطرقـــت الن�ساء اإىل اأهمية دور الن�ساء فـي احلفاظ على العالقة الزوجية واأن الن�ساء هن االأ�سا�س فـي كيفية 
�سري العالقة الزوجية، وذلك كون الطالق �سمة غري مقبولة. وهنا دور التن�سئة على العادات والتقاليد االجتماعية 

والدينية كما اأ�سرن اإىل ق�سية مهمة لت�سبح الفتاة قادرة على احلافظ على اأ�سرتها: 
"اأنــــا بناتــــي اأ�سا�ســــا مــــن املدر�سة للدار ما بطلعــــوا،  اأنا ربيتهم هكذا،  ما فـي اأ�سرار �سخ�سيــــة ما زالوا �سغار و ال 

يوجد اأ�سرار �سخ�سية".  
اأما فيما يتعلق باالنتهاك لهذه االأمناط فقد تبني اأن هناك اأقلية من امل�ساركات  اللواتي انتهكن العادات والتقاليد 
االجتماعيـــة مثـــل اختيارها ل�سريك احلياة، فقد عرت اأربع من الن�ساء عـــن اختيارهن الأزواجهن، ولكن النتيجة 
كانـــت رف�س ومقاطعة اأهل املراأة نتيجة لهذا االختيار، وهنا تفقد الن�ساء فـي مثل هذه احلالة االمتيازات املعطاة 

لها من قبل اأ�سرتها بحمايتها ودعمها مقابل احلفاظ على ال�سوابط والقيود االجتماعية الثقافية املفرو�سة. 
ن عـــن انتهاك لالأمناط االجتماعية مـــن حيث التعامل مع  ومبـــا يتعلـــق بالن�ساء اللواتي فقـــدن الزوج، فاإنهن عرَّ
االإ�سكاليات املتعلقة مع املحيط ولي�س فقط على ال�سعيد ال�سخ�سي، وهذا االنتهاك قد فر�س عليهن بحكم غياب 
الزوج، وبالتايل تزداد م�سوؤولياتهن نتيجة لهذا الفقدان، لتمتد اإىل احليز العام ولي�س اخلا�س فقط  هذا الو�سع، 

�ساهم فـي تعزيز ثقة وقوة الن�ساء كما اأعربن عن توجه اإيجابي كما و�سفنه فـي حياتهن: 
اأنه عيب اأقعد بني الرجال، االآن ال واهلل يعني بوقف بحكي وبحكي انتقاداتي  اأ�سعر  رجال،  مع  اقعد  اأقدر  كنت  "ما 

وبحكي راأي فكثري اأمور اأثرت فـي يعني اإيجابية ".   
تبـــني مـــن البيانات اأن اأقلية منهن وخا�سة العزباواتـ  رف�سن القيم االجتماعية االأبوية و�سلطة االإخوة وجلاأن اإىل 
حتقيـــق احتياجاتهـــن خفية عن االإخوة مثل اقتناء البلفون، اأو احلديث مـــع زمالء باجلامعة. وهي طلبات ب�سيطة 
جدا اإال اأنها ت�سبح ذات اأهمية نتيجة ل�سيا�سة املنع املتبعة من قبل االأهل على الفتيات. ويف اإحدى املقابالت عرت 
اإحـــدى الن�ســـاء وهي عزباء عن حتديهـــا ل�سلطة االأهل مبحاولة منعهـــا من ا�ستكمال تعليمهـــا وانخراطها بالعمل 

املاأجور، اإال اأنها ا�ستطاعت اأن حتقق هذه املطالب نتيجة لقوة ال�سخ�سية وروح التحدي.
اإحـــدى املتزوجـــات ونتيجة لوفاة الـــزوج تعر�ست اإىل �سغـــط من قبل اأهل الـــزوج حول الو�ساية لـــالأوالد اإال اأنها 

حتدتهم، وح�سلت على الو�ساية، وكانت النتيجة رف�س ونبذ اأهل الزوج لها وفقدانها دعمهم لها. 
وتتعر�ـــس الن�ساء للنبـــذ عند مطالبتهن باالإرث، حيث يعتر من الق�سايا املرفو�ســـة جمتمعيا بناء على فكر اأبوي 
يعـــزز من حرمان الن�ساء من حقوقها مبلكية املوارد وال�سيطـــرة عليها. اأو�سحت الن�ساء اأن مطالبتهن باالإرث من 
اأهلهـــا اأدى اإىل خلق اإ�سكاليات متعددة مـــع االإخوة نتيجة خلرق العادة االجتماعية بتنازل املراأة عن حقها باالإرث 
مقابل احلفاظ على العالقة اجليدة مع االإخوة، كما اأن مطالبتهن اأهل الزوج بعد وفاة الزوج بحق اأوالدهن باالإرث 

اأدى اإىل القطيعة بني الطرفني.
الق�سيـــة االأخـــرية التي تناولتها الن�ساء فــــي هذا املحور هي انتهـــاك االأمناط الثقافية االجتماعيـــة على امل�ستوى 
النظـــري فقـــط، وعلى الرغم من اأن الن�ساء اأكدن على تعزيز ال�سيـــادة الذكورية كما ذكرت �سابقا باجلانب االأول 
ـ اإال اأنهـــن نظريـــا، واأحتدث هنا عـــن معظم امل�ساركات فــــي املجموعات يجدن النظـــام االجتماعي جمحفا بحق 
الن�ســـاء وال يقـــدر دورهـــن. حيث اأيدت الغالبيـــة حلم التغيري فـي النظـــام ال�سائد بحيث ي�ستطعـــن احلركة واأخذ 
القرار والت�سرف بحرية. وهذا قد يف�سر �سبب تعزيز الن�ساء لالأمناط االجتماعية الثقافية ال�سائدة هو احلفاظ 
على قبولهن من قبل املجتمع واأفراد االأ�سرة ، وبالتايل احل�سول على الدعم وامل�ساندة التي حتدثن عنها من قبل 
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اأفراد اأ�سرتهن. 
"املــــراأة لي�ســــت خدامــــة �سدقيني معظم الرجال بينظروا للمراأة اأنها خدامة، املراأة عندها حق مثل الرجل اإن �ساء 

اهلل هالو�سع يتغري".   
"ملــــاذا ال نغر�ــــس احلرية فـي قلــــوب اأوالدنا حتى يكونوا �سريحني، والبنت عند اأهلها مكبوتة وعندما تطلع من عند 

اأهلها لها خاطر ت�سلح املنديل".   
�سيء الأن كل �سي متوفر لكن اأحب اأن اأغري مخ   )طريقة تفكري( بابا الأنه ما بعطيني حريتي" .   اأحب  ال  "اأنا 

كما عرت الن�ساء االأرامل عن نبذ اأهل الزوج لهن نتيجة حتديهن رغبة اأهل الزوج فـي ال�سكن معهم . 
"ملــــا تــــويف جــــوزي واجهت م�سكلة ، طلب مني البنك ح�سر اإرث ورحت على املحكمة �ساألوين اأمه عاي�سة )على قيد 
احليــــاة( واال متوفيــــة، حكيت/ ال عاي�ســــة. واب له، قلت لهم نف�س ال�سيء حكوا يل نريــــد اأوراق منهم تنازل اأو �سيء 
علــــى اأ�سا�س اإن املحكمــــة تاأخذ اإجراءاتها، رف�ست اأمه وقالت تعايل ا�سكني عندي فـي غزة بتنازل، رف�ست ما بقدر 
اأتــــرك بيتي، اأنا وجــــوزي اهلل يرحمه تعبنا حتى وفرنا البيت الأوالدي. �سارت تغلط هي واأوالدها وحتى االآن راف�سني 

يحكوا معي".  

احتياجات الن�شاء من الدين واملوؤ�ش�شات الدينية: 
تناولـــت الن�ساء ق�سيتني فــــي العالقة مع املوؤ�س�سة الدينيـــة، االأوىل على امل�ستوى ال�سخ�ســـي الذاتي والتي تتحدد 
بعالقتها املبا�سرة مع اهلل، والتي تعر عنها من خالل ال�سالة اليومية وقراءة القراآن الكرمي. وقد عرت الن�ساء 
اأن هذه الو�سيلة )ال�سالة اليومية( ت�سعرها بالهدوء والراحة النف�سية. حيث عرت جميع امل�ساركات اأن احلاجة 
اإىل اللجوء اإىل ال�سالة يزداد فـي فرتة تعر�سها لالزمات ال�سعبة، بحيث ت�سعر الن�ساء اأن الطريق قد �سدت وال 
يوجـــد اأي خمرج للم�سكلة التـــي تواجهها ، لذا فاإنها تلجاأ اإىل اهلل كو�سيلة اأخرية حلـــل االإ�سكالية اأي توقع حدوث 

معجزة. 
"اأوقــــات كثــــرية  متر على االإن�سان ظروف �سعبة، يجوز نف�سية وكاآبة، ب�سعر اإنه ما ف�س )ال يوجد(  اأحد يل غري ربنا 

بتوجه له بالدعاء بال�سالة".   
اإذا ما كان عندي قوة دينية ودافع ديني، ب�سفي )ي�سبح( عندي فو�سى فـي احلياة، الدين  بتاأثر كثري  "قوة الدين 

بعطيني دفع لالأمام وبترتتب اأموري مع العائلة".  
اأ�سارت اأقلية من امل�ساركات اإىل اأن ال�سالة واللجوء اإىل اهلل مهم خا�سة بوجود اأعباء  و�سغوط نف�سية ال ت�ستطيع 
الن�ســـاء م�ساركتها مع االآخريـــن، وبذا تكون العالقة مع اهلل نوعا من احلماية لهـــن من خالل العالقة ال�سرية مع 
اهلل والتـــي جتـــد فيها نوعا من االأمان، لعدم البوح لالآخريـــن بخ�سو�سياتها، لذا ت�سبح العالقة املبا�سرة مع اهلل 

هي و�سيلة تفريغ نف�سي.   
اأح�س )اأ�سعر(حايل خمنوقة )مت�سايقة جدا(  ويف �سغلة وم�س قادرة اأحكيها  اأو بخاف اأحكيها الأي اأحد بحتاج  "ملا 

اهلل".   
واأقلية من الن�ساء امل�ساركات وجدن اأن الدين هو و�سيلة للحفاظ على االأخالق باملجتمع:

من دون دين يعني �سعب اإنه ما يغلط ... اإذا الواحد عنده دين اإذا بعرف احلالل واحلرام يعني بردعه"   "الواحد 
واجلانـــب الثاين عالقتها باملوؤ�س�ســـة الدينية ولكن مل تعطها الن�ساء الثقل، اإال اأنهـــن اأ�سرن اإىل امل�ساعدة املعنوية 
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التـــي تتلقاهـــا من املوؤ�س�سات الدينية خا�سة فـي عملية تعليم القـــراآن والتجويد والتي لوحظت فـي مناطق حمددة 
خا�سة قرى الو�سط وقد وِجد توجه كبري وملحوظ من امل�ساركات لتعلم قراءة القراآن الكرمي والتجويد. 

5. احتياجات وتوقعات الن�شاء من القانون: 
هـــذا املحور تناول توقعـــات الن�ساء من القانون، ومدى تلبية القانون لهذه التوقعـــات. فهن يرتجمن عجز القانون 
عن حمايتهن من خالل جتاربهن اخلا�سة . اأظهرت امل�ساركات اللواتي تطرقن لهذه الق�سية، عدم الثقة واالقتناع 
بالقانـــون ال�سائد خا�سة مبـــا يتعلق باالأحوال ال�سخ�سية. ومن املهم االإ�ســـارة اإىل اأن هذا املحور، تبلور من خالل 
الن�ســـاء اأنف�سهـــن ومل تعالج الق�سية باملحـــاور االأ�سا�سية فـي االأ�سئلة. ولكن  مت تناولها مـــن قبل الن�ساء  اأنف�سهن، 

وهذا يعتر موؤ�سرا الأهميته فـي حياتهن. 
عرت الن�ساء عن اإجحاف القانون فـي حماية  حقوق الن�ساء ، ولذا فاإنهن فـي حاالت تعر�سهن للعنف، فاإن  االآلية 
الوحيـــدة املتوفـــرة فـي ظل غياب القانون هو  قبولها بالعنف املمار�س من قبل الزوج اأو اأهله للحفاظ على وجودها 

مع اأوالدها. 
"يعنــــي فـــــي حــــدا بحب بنتو تن�ســــرب ب�سبب و بدون �سبب اأكيــــد الأ، و �ساعتها رح اتــــرك اأوالدي، و اأنحرم منهم...و 

اأنحرم من داري"  
اأهلي"    اإال  اأتعلم  اإين  مانعني  اأنا  )ماذا(  اللي  �سو  ت�سريعات  و  قوانني  بتتغري  هي  "ما 

لو فـي قانون، اآه بقدر�س )ال اأ�ستطيع( اأتوجه لهذا القانون فـي وقتها الأنه اأهلي مينعوين اأتوجه لهذا القانون"   "حتى 
"حقوقــــي وهــــي املوؤخــــر تبعي )خا�س بي( كان راف�س يعطيني اإياه نهائيا و مــــا بده )يريد(، ف�سار اأ�سحابه يحكوا 
لــــه ال يعني كونها مــــا اأخذت منك �سيء ، وما طالبتك باأي �سيء ال يعني ما تعطيها حقوقها. اأنا طبعا بهديك )تلك( 

اللحظة ما كنت �سائله ال عن حق و ال عن �سيء املهم بدي )اأريد( انفذ بري�سي زي )اأتخل�س( ما بحكوها ".  
"مــــا فـــــي جمال للعامــــالت، وحقوقهن غري موجودة، تداوم الواحدة مبزاجه )�ساحــــب العمل( زي ما بده )ح�سب 
رغبتــــه( �ساحــــب العمل و اإذا �ســــاف )راأى(  العاملة اإنها بتنتج كثري، مب�سيها على ورقــــه اإنه هي ما لها اأي �سيء ما 

تاخذ جمع )يوم اجلمعة(، وال اإجازات وال اأي �سيء، واإذا بتتاأخر 5 دقائق بتنخ�سم عليها ".  

3. احتياجات الن�شاء فـي اإطار احليز العام / موؤ�ش�شة ال�شوق
1. روؤية الن�شاء للعمل غري الر�شمي وانعكا�شه على احتياجاتهن العملية: 

ن عن �ساعات العمل الطويلة  اأ�سارت الغالبية من املتزوجات اأن العبء االأكر من االأعمال تقوم به الن�ساء. وقد عرَّ
التي يق�سينها فـي العمل املنزيل، حيث االإجمايل لدى امل�ساركات يبداأ منذ الثالثة فجرا وحتى الثانية ع�سرة ليال. 
ويـــرتاوح العمـــل بناء على املنطقة ال�سكنية. ففي القرى، ت�ساهم الن�ساء باجلزء االأكر من العمل الزراعي اإ�سافة 
اإىل العمل املنزيل. من جهة اأخرى عرت الن�ساء عن م�سوؤوليتهن االأوىل فـي عملية ا�ستمرارية االأ�سرة خا�سة فـي 
فـــرتة االأزمـــات االقت�سادية. فقد اأبدت الن�ســـاء جلووؤهن اإىل ا�سرتاتيجيات متعددة للتاأقلـــم مع الو�سع ال�سعب، 
فالبع�س حتدثن عن قيامهن باأعمال زراعية اأو يدوية بيتية للبيع مثل امللوخية والن�سيج. وقد اأو�سح العديد منهن 

اأن عملية املتاجرة واحل�سول على االأموال هي من وظيفة الزوج اأو والد الزوج. 
الدجاج من خالل قر�س، حتى االآن ما ح�سلت على اأرباح واأخذت قر�س مرة ثانية حتى اكمله، الأنه الزم  "م�سروع 
تاأخــــذي القر�س االأول والثاين، لكن الدجاج بطلوا ينتجو، م�سروع اأنفلونزا الطيور الذي طلعوا يل خ�سر فـي كل �سئ 

و�سرت اأبيع بنق�س للتجار. والبنت بدها م�ساري للجامعة وجوزي ب�ستغل�س )ال يعمل(".  
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"يف م�سروعــــني ب�ستغــــل فيهن جتارة املالب�ــــس وامللوخية. ب�سهر 5 وامل�سروع من 8 �سنــــني . بجيب )اأح�سر( ملوخية 
عيدان حوايل 100 اإىل 150 كيلو ف�س ) ال يوجد( وقت".  

وعلى الرغم من اأن العمل املنزيل كما عرت عنه الن�ساء هو من م�سوؤوليتهن ، اإال اأن القيام به ال يجدنه متعه واأنه 
فر�س عليهن ولي�س له اأي قيمة من املحيط �سواء الزوج اأو اأهل الزوج، وهذا يرجعنا اأي�سا اإىل الدور املتوقع منهن 
وهـــو القيـــام بالعمل واإىل ردة الفعل مـــن القيام بالعمل بحيث وجدنه فر�سا عليهن. لقـــد عرت العديد اأن العمل 
املنـــزيل ال يعتـــر عمال من وجهة نظر املحيط، لذا فاإن اجلهد املبـــذول من قبلهن ال يتم قيا�سه وال يتم االعرتاف 

به من قبل الزوج واأحيانا االأوالد.
"زوجي ملقي كل م�سوؤولية تربية االأوالد علي ما له دخل نهائيًا ال فـي تعليم وال فـي تربية وال اأي �سيء، هو زي )مثل( 
اآبــــاء زمــــان، بقول: اأنا بجيب لكــــم الدخل واأنت عليك باقي كل �سيء،  اأنت قعدتــــي ) تركت( من ال�سغل وقاعدة فـي 
البيــــت م�سوؤوليتــــك تدر�سي ، تربي وتعلمي،  زوجي الأنــــه بتاأخر ب�سغله بروح )يرجع ( من �سغلــــه برتاح حتى قليل ما 

ب�سوف االأوالد".  
"هــــم مــــا بقّدروا )يعطي قيمــــة( ... الغ�سيل مغ�سول واجللي نظيف والدار نظيفــــة، واإذا رجع زوجي والقني ب�ستغل، 

ب�سري يقول اأكيد كنت واجلارات ت�سربن قهوة".  
حتدثـــت اأقليـــة من الن�ساء فـي عينة البحث عن متعة العمل املنزيل، واأنه عبارة عن رابط مع االأ�سرة وي�ساعد على 

تعزيز الروابط االأ�سرية.
اإنت تقومي فيها بتكوين مب�سوطة انه اأنت اأجنزتيها م�س )لي�س(  واحد غريك  "بكون مب�سوطة واأنا ب�ستغل فيها، ملا 

وبحب ا�ستغله بحب وبرغبة حتى االأيام التي بغفل عن �سغل �سغله بحب ثاين يوم اأعو�سها واأعملها".   
مبـــا يتعلـــق براأي االآخرين وخا�سة الـــزوج واالأوالد بالعمل املنـــزيل، فقد عرت املعظـــم اأن االأوالد يقدرون العبء 
املنـــزيل، ممـــا ي�سعرهن بالر�سا وهـــي ت�سمع املدح وال�سكر. مـــن حيث الزوج فقد عرت املعظـــم عن عدم وجود 
تقديـــر مـــن قبل الزوج، وحتى فـي حالة وجود تقدير من قبلـــه، فقد عرت الن�ساء عنه باأنَّه عبارة عن ر�سا الزوج 

من قيام الزوجة بعملها ب�سكل جيد.  
هذا يدل على عدم اإعطاء قيمة للعمل املنزيل كونه مرتبطا ب�سكل منطي بدور الن�ساء وبعمل لي�س له قيمة مادية، 
وبالتـــايل ي�سبح العمل املنزيل منطا من احلياة بحيـــث ال يتم مالحظته. باملقابل فاإن وجود خلل ما اأو خروج عن 

القاعدة فـي النمط يوؤدي اإىل مالحظة الفعل.
اإين اأنا ربة البيت واأنا ب�ستغل فـي بيته م�س حدا ب�ستغله".  �سغلي...  بنجز  اأنا  انه  مب�سوط  زوجي  بيكون  "ال... 

2. روؤية الن�شاء للعمل الر�شمي وتاأثريه على مكانتهن االجتماعية واحتياجاتهن:
ربطـــت الن�ساء امل�ساركات م�سطلح العمـــل بالقيمة املادية )االأجر املدفوع(، وقد تبني �سابقا اأن العمل املنزيل تراه 
الن�ســـاء مرتبطا بها كاأنثى باختـــالف حالتها االجتماعية �سواء اأكانت متزوجة اأم عزبـــاء. باملقابل جتد الن�ساء اأن 
العمـــل املاأجـــور له قيمة عالية فـي املجتمع ومن اأفراد االأ�سرة. فقد عرت العديد اأن العمل املاأجور يرفع من قيمتها 
داخـــل االأ�ســـرة ويعزز من دورها فـي عملية اأخذ القرار داخل اأ�سرتها، وينعك�ـــس اإيجابيا على روؤية زوجها واأوالدها 
لها من زاوية اأكر قوة. وراأت غالبية امل�ساركات، اأن العمل املاأجور يعمل على متكني الن�ساء ويزيدهن �سعورا بالقوة.  
"بحب اأكون موظفة يل �سخ�سية عالية اأح�س باالأمان الأنه املتعلم وله وظيفة بتكون حياته و�سخ�سيته غري، بتتغري 

كليا ".   
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"ب�ســــوف العمــــل عامل غري العامل الذي اأعي�س فيه، بتتعريف على النا�س ب�ساعدك بدعمك وبعطيك ثقة بالنف�س، 
بح�س )اأ�سعر( بفتح عليك نوافذ كبرية تتعريف على العامل الذي حولك".   

اإ�سافـــة اإىل هذا، فـــاإن العمل ي�ساهم فـي م�ساعدة االأ�سرة اقت�ساديا من اأجـــل تلبية احتياجاتها ، خا�سة فـي ظل 
االأزمة االقت�سادية احلالية وزيادة ن�سبة البطالة.

وعندما �سار يل اأربع اأوالد �سرت ا�ستغل اأ�ساعد زوجي على اأ�سا�س املعي�سة اليومية  كفاية  ي�ستغل  يكن  "فزوجي مل 
فا�ستغلت �سبع �سنوات ".  

 لقد وجدت الن�ساء امل�ساركات بالدرا�سة واللواتي التحقن ب�سوق العمل من اأجل امل�ساعدة املالية الأ�سرتها بالدرجة 
االأوىل انعكا�ـــس ايجابيا على روؤيتها لذاتها، باأنَّها فاعلة وقادرة على تغيري وجهة نظر املحيطني بها، والذين كانوا 
ال يرون فيها اإال هذه املراأة القابعة بني جدران املجال اخلا�س، كما انعك�س ذلك على تطوير نظرة الر�سا لقدراتها 

الكامنة فـي اأعماقها، والتي كانت تتيه فـي عوامل الثقافة الذكورية ال�سائدة فـي جمتمعنا.  
املراأة التي تقب�س م�ساري )نقود(، املجتمع عنا يعني بح�سوها اإنها كبريه، اهلل كبري يعني".    "دائما 

"واحلمد هلل رب العاملني م�س بدي )ال اأريد( اأحمد )اأمدح( نف�سي، اأنا ب�ساعد زوجي ، ببيع على العربايه مع زوجي 
م�س كثري االإنتاج وموفرين احتياجاتنا يعني �سايفه )اأرى(  حايل اإين عامله �سيء كوي�س منيح".   

"اأنا ب�ستغل تنظيف وما تنظيف؟ وبقدم قهوة، و�ساي على اأ�سا�س اإين اقدر اأعّي�س اأوالدي ما يعوزوا حدا، اأقل ما فيها 
ملّن )عندما( يروحوا )يذهبوا( على املدر�سة ياأخذوا �سيكل اأو ن�سف �سيكل، وهم بي�سوفوا االأوالد بياكلوا �ساندوي�س 
فـــــي املدر�ســــة، وهم ال ياأكلوا، واحلمد هلل رب العاملــــني اأنا اأفتخر بنف�سي وب�ستغل، وبعمــــل، وبحط وما بعوز حدا )ال 

اأحتاج اأحدا(، ويعني والدي متقبلني للو�سع".  
ومـــن جانب اآخر ترى الن�ساء اأن امتالكها لعمل مدفوع االأجر، ي�ساعدها على تلبية احتياجاتها اخلا�سة، ويعطيها 
القـــدرة املاليـــة ل�سراء ما حتتاجه، حيث اأ�سارت بع�سهن اإىل عدم اإمكانية �سراء مالب�س جديدة خا�سة بها ب�سبب 
االأزمـــة االقت�ساديـــة وو�سع اأولويات االأوالد اأمام اأولوياتها. كما عرت العديد عـــن رغبتهن بالعمل املاأجور لكي ال 

تكون عالة على اأحد وخا�سة الزوج و التحرر من االإهانة عند طلب النقود منه. 
)تريد( �سيء من زوجها على م�ستوى �سيقل بدها تروح تتذلل جلوزها  بدها  ما  كل  الأنها  ا�ستقاللية،  بعمل  "العمل 

حتى يعطيها، عملها ب�ساعد يكون عندها ا�ستقالل "   
حدا".    وال  بحتاج  ما   ، املادية  حاجتي  ب�سد  ب�ستغل  "اإذا 

لها اأ�سياء بكون �سعب اأن يوؤمنها زوجها. هناك اأولويات للحياة  تختلف عن زوجها.. العمل يبني  تاأمن  اإنها  "ممكن 
�سخ�سيتها".  

وتبـــني الن�ســـاء اأن العمل املاأجور ي�ساهم فـي عمليـــة تنظيم الوقت للن�ساء، فهن يجـــدن اأن الن�ساء اللواتي ميتلكن 
وظيفة اأكر قدرة على تنظيم اأوقاتهن. تتفق جميع الن�ساء امل�ساركات على عبء العمل املاأجور مع املنزيل، خا�سة 
فــــي اقت�ســـار العمل املنزيل علـــى الن�ساء، وهذا يزيد من االأعبـــاء عليهن، اإال اأن م�ساركة الن�ســـاء بالعمل املاأجور 

ي�ساهم فـي ا�ستقاللية الن�ساء وتقويتهن. 
من جانب اآخر تطرقت الن�ساء اإىل اأهمية العمل املاأجور للن�ساء فقط فـي حالة االأزمة االقت�سادية وحاجة االأ�سرة 
ن عن موافقتهن امل�ساركة بالعمل املاأجور اإذا توفر داخل املنزل مثل الن�سيج خا�سة،  للدعم االإ�سايف، وبع�سهن عرَّ

فـي ظل تقييد حركتهن من قبل املحيط ، اإ�سافة اإىل االأعباء املنزلية امللقاة على عاتقهن.  
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مبا يتعلق بالعمل املاأجور فقد اأو�سحت امل�ساركات اأنه ي�ساعد على بناء عالقات اجتماعية وعلى تنمية الوعي لدى 
الن�ساء وي�ساعد على اإعادة توزيع االأدوار بني الزوجني الأن الطرفني ي�ساهمان فـي الدخل املادي لالأ�سرة. باملقابل 

البع�س قلن اإن �سغط العمل داخل املنزل وخارجه ي�ساعد على تقليل االختالط مع االأهل واالأ�سدقاء: 
"باأثر على حياتك، بتخف عالقتي باملجتمع، عالقتي مع اأهلي مع جرياين بت�سري )بتكون( اأقل،  م�س )لي�ست( قوية  
زي )مثل( اليوم.  يا دوب احلق )ال يوجد وقت( اأخل�س )اأنهي( �سغلي بره )خارج البيت(  وارجع على البيت، اأرتب 

داري ، اأطبخ، اأخل�س �سغل الدار ".  
وقد كان للعمل اأهمية خا�سة عند االأرامل واملطلقات ب�سبب احلد من حرية احلركة من قبل  املجتمع واالأ�سرة فقد 

وجدن انه ملجاأ للخروج من االأزمة اإ�سافة اإىل احلاجة املالية.
فيها".    اأنا  اللي  العزلة  من  اأطلع  رح  ب�ستغل  "لو 

بترتيح بتطلعي ما بتبقي فـي الدار".   نف�سيتك  و  بترتيحي  "بتطلعي 
باملقابـــل عندمـــا مت نقا�س امل�ساركة بالعمل التطوعي، تبـــني اأن غالبية امل�ساركات ي�ساركن فــــي اأعمال تطوعية اأو 
ح�ســـور نـــدوات، اإال اأن معظمهن اأ�سرن اإىل اأن العمل التطوعي هو ل�سد الفـــراغ والت�سلية خا�سة فـي القرى، حيث 
ال يوجـــد اأي و�سيلـــة لق�ساء الوقت للن�ساء، ومن جانـــب اآخر ي�سبح و�سيلة لتمكني الن�ســـاء نتيجة لتبادل التجارب 
اخلا�سة، وبالتايل ت�سبح معاناة املراأة الواحدة ق�سية عامة ت�سرتك فيها مع االأخريات ولي�ست ق�سية خا�سة بها.

اأو ثالثة. هذه حتكي كلمة وهذه حتكي ق�سة بت�سويف م�ساكل غريك  "م�س بطالة، ب�سيعي من وقتك حوايل �ساعتني 
بتهون عليك م�ساكلك".   

اأقليـــة من الن�ساء قلن اأن العمل التطوعي ي�ساعد على التوا�سل االجتماعي وتبادل اخلرات والتجارب بني الن�ساء 
وا�ستثمار الوقت بدال من القيام بزيارات فـي وقت الفراغ. 

البلد بالن�سبة يل تعبئة وقت وك�سب مهارات جديدة والتعرف على نا�س".   "خدمة 
اأنــــا بنــــزل ب�سمع كلمة مفيدة بدل ما اأنا م�سيعة وقتي على الفا�سي، قاعدة فـي البيت يعني �سعور كوي�س  "واهلل 

)جيد( اإنك تنزيل تغريي جو، ويف نف�س الوقت  تنفعي".  
وقـــد تر�سخت ق�سية العمل التطوعي ب�سدة عند العزباوات نتيجـــة لوجود وقت فراغ كبري فـي حياتهن اإ�سافة اإىل 
عدم وجود فر�س عمل، فاإن العمل التطوعي مع املوؤ�س�سات ي�سبح و�سيلة للح�سول على عمل فـي بع�س االأحيان. 

يف جوانـــب اأخـــرى جتد غالبيـــة الن�ساء امل�ســـاركات العمل التطوعي و�سيلـــة لتحقيق الذات من خـــالل االإجنازات 
وامل�ساعـــدة مع املحيط ممـــا ي�ساعد على بروزها باملجتمع. اأو و�سيلة للرقي بو�ســـع الن�ساء فـي فل�سطني من خالل 

خروج الن�ساء اإىل االإطار العام . 
"الدافع اإين بدي )اأريد( اأطلع املراأة فـي دير اأبو م�سعل ..بدي اأرفع قيمتها .. اأغري نظرتها لهذا البيت".  

لكن اأهلي ما ب�سمحوا يل. اأول �سيء بتعبي وقت فراغك، عندي وقت فراغ كبري كثري، ثاين �سيء  اأ�سارك  نف�سي  "اأنا 
بت�سعــــري اإنه اإنت بتطلعــــي بت�سويف نا�س بتغريي جو ونف�سيتك تتغري نف�سيتك تتح�ســــن، كونك بتعملي �سيء للنا�س اأو 
بت�ساعــــدي بت�سعــــري بقيمتــــك واإنك م�س )ل�ست( مثل الواحــــدة بتقعد فـي البيت ال �سغلة ال عملــــة غري �سغل البيت و 

التلفزيون يعني".  
عندما حتدثت الن�ساء عن العمل فاإنهن ربطنه بالقيمة املادية ومدى م�ساهمتهن املادية فـي االأ�سرة، وهذا نتيجة 
للتوجه املجتمعي الذي ير�سخ من قيمة اجلانب املادي، ويعمل على اإ�سفاء القيمة العالية له، وترى الن�ساء اأن قيمة 
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العمـــل ترتفـــع بناء على امل�ستوى التعليمـــي، ولذا اأعطت الن�ساء قيمة عالية للتعليم مـــن اأجل احل�سول على فر�س 
وظيفة اأرقى ذات دخل اأعلى. 

4. احتياجــات الن�شاء فـي اإطار موؤ�ش�شة الدولة: ما بن التزام ال�شلطة الفل�شطينية 
ومعيقات االحتلل االإ�شرائيلي

تطرقـــت الغالبية مـــن الن�ساء امل�ساركات فــــي الدرا�سة، اإىل تاأثر الو�ســـع االقت�سادي ب�سبب االأو�ســـاع ال�سيا�سية 
ال�سائـــدة، وتاأثـــري املقاطعة الدولية للحكومة الفل�سطينيـــة املنتخبة "حما�س"على االأ�ســـر الفل�سطينية، �سواء على 
ال�سعيـــد املـــادي اأو االجتماعـــي. اأن ن�سبة كبرية مـــن الن�ساء اللواتـــي مت مقابلتهن، اأزواجهـــن موظفون بال�سلطة 
الفل�سطينيـــة، بالتايل عدم وجود رواتب ب�سبب املقاطعة الدولية، اأدت اإىل وقف الدخل الرئي�س لالأ�سر. خا�سة اأن 
املعيل االأ�سا�سي لالأ�سرة الفل�سطينية فـي املجتمع الفل�سطيني هو الرجل، وكما اأ�سرت فـي موؤ�سرات التحاق الن�ساء 

فـي العمل، فاإن ن�سبة الن�ساء فـي العمالة الفل�سطينية قليلة جدا. 
لقـــد اأ�ســـارت غالبية الن�ساء اإىل زيـــادة التوتر بالعالقة مع الزوج اأو ال�سغط النف�ســـي عليها مل�سوؤوليتها االأوىل فـي 

التكيف مع االأو�ساع االقت�سادية ال�سعبة.
"كثــــري تعــــب، كنت كثري متذايقة )اأ�سعــــر بال�سيق( اإنه يع�ســــب )يغ�سب( ملا يكون قاعد فكنــــت اأحاول حم�س�سو�س  

)اأ�سعره( نهائيا اإين اأنا ب�ستغل وهو قاعد مع اإنه لو كان هو بي�ستغل واأنا قاعدة عادي".  
كتري على حياتنا، عمرنا ما كنا ن�سعر ب�سيق اأو �سعف باحلالة املادية، اإال ملا اخذوا  اأثر  اليهود اجلدار،  "ملا عملوا 
اأرا�سينا ، فلما اأخدوا اأرا�سينا كان عندنا مو�سم لوز.. كان عندنا مو�سم زيتون ..كان يجيلك اإلف دينار من كل جهة 

اأو اأكرت ه�سه )االآن( راح كله".  
كمـــا ي�ســـكل عامل االعتقـــاالت الأبنائهن واإخوتهـــن عبئا اإ�سافيـــا عليهن نتيجـــة للم�سوؤولية امللقـــاة عليهن لتوفري 

م�ستلزمات ال�سجني. 
"بطلــــب مــــن اأبــــو مازن يوحدوا ال�سعب الواحد ال وهو قاعد مرتاح وال وهو ما�سي مرتاح بتطلب من اأبو مازن وهنية 
واحلكومــــة والرئا�ســــة حل م�سكلة البطالة والفلتان االأمني، العمال �سار لهم 10 �سنني قاعدين املوظفني من 3 �سهور 
قلبــــوا الدنيــــا، والعمال اإللي )الذيــــن( كانوا يوكلوا رمل!! االآن املوؤ�س�سة �سارت ت�سلــــم الن�سف، احلني اأربع �سهور ما 
اأخدو�س وال األف،  واالأ�سري االآن من اأين بدو )يريد( يدفع الكانتني!! االآن م�س القي، اإحنا �سعب �سايع بني احلكومة 

والرئا�سة".  
عـــرت زوجات ال�سهـــداء عن املعاناة الكبرية لفقدان املعيل الرئي�س لالأ�سرة فــــي ظل عدم توفر وظيفة، وم�ستوى 
تعليـــم ي�ساعـــد على تخطي ال�سعوبات. لقد حتدثـــن عن العبء مبتابعة االأطفال، والعـــبء كونها زوجة �سهيد من 
املحيط، لعدة اأ�سباب منها : التوقع من املحيط ب�سالبتها وقوتها ومن جانب اآخر زيادة املراقبة املجتمعية عليها.  
"بكــــون )اأكــــون( ما�سكه زمام االأ�سرة احلايل )اأ�سيطر على االأمــــور( كوين اأنا متحملة كل �سيء حلايل )وحدي(. 
اأنا االأم واأنا االأب وكوين اأنا امل�سوؤوله عن اأعمال املنزل كامال، وعن جد اأنا بوفر دخل االأ�سرة بنف�س الوقت. يعني اأنا 
بقــــوم بــــدور مزدوج مرات اأنا اأ�سعر اإين بحمل نف�سي فــــوق طاقتي. يعني مرات اأنا بروح على البيت م�س قادرة اأوقف 

على رجلي".      
اأ�ســـارت الن�ساء امل�ســـاركات اإىل تاأثري اإغالق �سوق العمل االإ�سرائيلي اأمام العمالـــة الفل�سطينية على اأ�سرهن، فـي 
ظـــل عـــدم توفر فر�س عمل فـي ال�سفة الغربية. وهذا اأدى اإىل ارتفـــاع م�ستوى الفقر الأ�سرهن وزيادة ال�سغوطات 

النف�سية على الن�ساء واأ�سرهن. 
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"الزوج اللي )الذي( قاعد مالو�س )لي�س له( �سغلة غري هاالأوالد وقاعد بناهد فينا )يقاتل(، بنطلع برة )نخرج اإىل 
اخلارج( فلتان اأمني، نرجع  اإىل البيت بيقاتل فينا ."  

"زوجــــي عامــــل بروح )يذهب( علــــى اإ�سرائيل و ب�سغطوا عليه من اليهود بروح تعبان اإال يف�س غله )ي�سب غ�سبه( 
فينا �سوي ب�س طيب برجع حلاله".  

ويف ظـــل االأزمة ال�سيا�سية االقت�ساديـــة، فقد عرت امل�ساركات عن رغبتهن بالعمـــل مل�ساعدة الزوج واإيجاد دخل 
الإعالة االأ�سرة. 

"هاالأو�ســــاع كلهــــا االنتفا�ســــة االأوىل واالنتفا�سة الثانيــــة وفي�س )ال يوجد( �سغل )عمل( وهــــو )زوجها( ما يعرف 
ي�ستغــــل اإال فـــــي املطاعم ، الأنه طباخ بيطبخ فـي املطاعم ، ومــــن يومها من بداية االنتفا�سة تغري بعد ما خ�سر عمله، 
و�ســــارت حماتــــي تقول اإطلعوا حلالكم وا�سرفــــوا حلالكم واعتمدوا على حالكم، وطلعنــــا حلالنا و�سرنا نحارب فـي 

هالدنيا وبعت ذهبي م�ساغي كله وا�سرتيت دار ِلنب".  
لقـــد جلاأت الن�ساء امل�ساركات فـي الدرا�سة، اإىل العديد من اال�سرتاتيجيـــات ل�سمان ا�ستمرارية اأ�سرهن مثل بيع 
امل�ســـاغ اإذا توفـــر، اأو اللجوء اإىل �سيا�سة االكتفاء الذاتي مثل الزراعة البيتية لتوفري املتطلبات االأ�سا�سية اأو تربية 
االأوالد على �سيا�سة االقتناع "باملوجود". بحيث تلجاأ الن�ساء اإىل تخفيف عدد وجبات االأكل خالل اليوم، تخفي�س 

اال�ستهالك من الغذاء، عدم �سراء املالب�س، تقليل املنا�سبات االجتماعية.  
ومـــن املع�ســـالت االأخرى التي حتدثت عنها الن�ساء، هي حرمانهن مـــن التعليم فـي فرتة االنتفا�سة االأوىل وجلوء 

االأهل لتزويجهن خوفا من احلواجز. 
"كانت الدرا�سة م�س حلد )لي�س فقط( مرحلة االإعدادي فـي البلد، كنا فـي عابود نويف )ن�ستكمل( تعليمنا، فـي 
االنتفا�سة، قالوا اأهلي خل�س ما بنخليك )لن ن�سمح لك( تروحي وتيجي على عابود. اأنا كنت �ساطرة فـي املدر�سة، 
اختي كانت اقوي مني �سغطت عليهم وخل�ست )اأنهت( التوجيهي، اأما اأنا زمان كانت �سخ�سيتي �سعيفة وما اقدرت 

)اأ�ستطيع( اأحتدى، قعدوين)اأخرجوين من املدر�سة(... قعدوين.... جوزوين".  
وق�سية اأخرى مت التطرق اإليها من قبل الن�ساء، هي فقدان االت�سال والتوا�سل مع اأهلها نتيجة لعدم وجود بطاقة 
�سخ�سية "مل �سمل "، وهذا ي�ساهم فـي �سعورها باالغرتاب خا�سة فـي ظل وجود اإ�سكاليات مع اأهل الزوج والزوج. 
"اأنــــا مــــا معــــي )ال يوجــــد( هوية يعنــــي الو�سع هذا هو اأكــــر �سيء �ساغل بــــايل )ي�سغل فكري( اإنه ملــــا بطلع بخاف 

يقابلوين يهود ، وزوجي ما معه هوية كمان )اأي�سا( يعني هذا اأثر  يفَّ كثري وبيقلقني كثري" .  
"الواحدة ملا يكون لها اأهل بروحوا وبيجوا عليها )يزوروها( تبقى م�س زي الفقرية )ت�سبيه بعدم امتالك �سيء( 

ال اإلها)لي�س لها( اأهل وال اأحد ب�ساأل عنها ".   
كما تطرقت الن�ساء امل�ساركات فـي هذه الدرا�سة، اإىل ق�سية الالجئات الفل�سطينيات وما يعانني منه من اإجحاف فـي 
حقوقهن، ومن جهة اأخرى التمييز ال�سلبي الذي ي�سعرن به داخل جمتمعهن الفل�سطيني. فقد اعترت البع�س اأن �سفة 
الالجئ ترتبط بالروؤية الدونية لهن من قبل املحيط، فيلجاأن للعزلة كاإحدى اال�سرتاتيجيات للتعامل مع املو�سوع، ومن 

جانب اآخر اللجوء اإىل م�ساعدة املحيط للعمل على اإيجاد الهوية لهن كالجئات فـي اإطار اجتماعي حمدد.
�سو )ما(  ذنبنا اإحنا)نحن( الجئني وفقر".    وطن  بال  )هكذا(  هيك  الجئني  "بعترونا 

وانتقـــل حديث الن�ساء فـي هذا املحور من امل�ستوى العاملي اإىل ال�سيا�سي املحلي، حيث تناولت ق�سية دور االأحزاب 
ال�سيا�سيـــة الفل�سطينية فـي املجتمع الفل�سطيني ودوره فـي الو�سع ال�سيا�سي القائم. عرت البع�س عن عدم الثقة 
باالأحزاب ال�سيا�سية خا�سة فـي ظل بروز ظاهرة الفلتان االأمني وبداية االإ�سكاليات بني فتح وحما�س. فقد ركزت 
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الن�ســـاء علـــى مفهوم الوحـــدة الوطنية والهوية الوطنيـــة هي فل�سطني. كمـــا اأو�سحن، اأن م�سوؤوليـــة االأحزاب فـي 
م�ساعـــدة االأ�ســـر املت�سررة فـي االنتفا�سة الثانية مغيب، خا�سة فـي ظل وجـــود الو�ساطة واأهمية انتماء الفرد اإىل 

حزب معني للح�سول على امل�ساعدة. 
فتح"    بتخدمه  فتح  وهذا  حما�س  بتخدمه  حما�س  هذا  يعني  بتخدمه  له  التابعة  املوؤ�س�سة  حزب  كل  "يعني 

"مثــــل هــــاي )هــــذه( ق�سيتنا ابن فتح وابن حما�س عم بقتلوا بع�سيهم لي�س )ملاذا( ما اإحنا )نحن( اإ�سالم وما�سني 
لهــــدف واأحد ولي�س  )ملــــاذا( ما بنخلي )جنعل( هدف واأحد بينا لي�س بنخلي تفرقــــة بينا. ال بدنا )نريد( اأن ن�سم 
بع�سينــــا ون�سم اأوالدنا نفهم اأوالدنــــا اأنت وطني اأنت ق�سيتك هلل ولالأق�سى، م�س )لي�س( لفتح وحما�س نف�س الوقت 
اأنا بقول فتح ابني وحما�س ابني كلنا اأهل وكلنا �سعب وكلنا م�سلمني، ملا بقتلوا بع�سيهم ب�سغل بايل بتزاعلوا مع بع�س 

الزعامة واإحنا برنوح ال�سحية هذا ب�سغل بايل )ي�سغل فكري(".     
اأمـــا عن دورهن كن�ساء فاعالت فـي احلـــزب ال�سيا�سي الذي ينتمني له، فقد وجدن اأنف�سهن باأنَّهن قياديات ولهن 
دور فعـــال فــــي احلزب فـي اإطـــار منطقتها ال�سكنية. فهي ت�ستطيـــع اأن تكون عنوانا لالأفراد فــــي منطقتها لطلب 
احلاجـــة وتقـــدمي امل�ساعـــدة لهم. ومن جانب اآخـــر عرت الن�ساء عن عـــدم الر�سا عن االأحـــزاب خا�سة بالفرتة 

االأخرية من الفلتان االأمني. 
"يف الن�ســــال اأنــــا كنــــت فـــــي املقدمة يعنــــي ال�سباب جوا ) بالداخل فـــــي ال�سجن( واأنا برا ) باخلــــارج( يعني �سيء 
بينعك�ــــس عليهم داخل ال�سجن م�سايقهم واأنا معت�سم معهم اأنا واالأمهات واالأهايل فـي احتجاج نروح على ال�سليب 

دائما فـي املظاهرات ويف امل�سريات فـي اأي موقع اأنا دائما فـي املقدمة بو�سل ر�سالتي ب�سكل ارجتايل"   
فــــي قطاع غزة، كان للعامـــل ال�سيا�سي اأثر كبري فـي �سري النقا�س. لقد كانت وترية الفلتان االأمني مرتفعة اإ�سافة 
اإىل عمليـــات االغتيـــاالت ، واالقتحام املتكرر جلي�س االحتالل للقطاع اأدى اإىل حتديـــد النقا�س باملجموعات حول 

هذا اجلانب ، واأجمعت الن�ساء على اأن احلاجة االأ�سا�سية لهن هي االأمان واال�ستقرار وحماية االأوالد. 
"اأكرت ي�سايقني ال االأكل وال ال�سرب اإال ملا اأ�سوف  )اأرى( اأبناء فل�سطني بطخوا بع�س، ابن فتح وابن حما�س هي ابني 
�سار له 7 �سنني ب�ستغل بال�سلطة لكن االآن اأنا بخاف عليه، واهلل �سدقيني ملا بطلع بفتح الباب، ب�سوفوا طلع معه اأحد 
اأو الأ ، هي واحد م�سوؤول و�سعوا له قنبلة على باب الدار �سافهم وهم بحطوها طخ عليهم انفجرت فـي يد احلم�ساوي".

"احلكومة يت�ساوروا ويالقوا لنا حل، الواحدة منا  بتخاف وجوزها يطلع ويرجع لها �سهيد جوزي انحب�س )�سجن( 
7 �سنني و�سلفي )اأخ الزوج(99 �سنة عل�سان )من اأجل( االأر�س اأنا هال )االآن( اأقول لك  بدي�س )ال اأريد( االأر�س".   
واختلف تاأثري االحتالل على الن�ساء فـي مدينة القد�س، التي تطبق فيها القوانني االإ�سرائيلية فـي الق�سايا املدنية. 
فقـــد وجـــد تركيز على ق�سية م�ساحـــة ال�سكن واالأرنونا )�سريبـــة االأمالك( التي تفر�سها احلكومـــة االإ�سرائيلية 
علـــى ال�سكان الفل�سطينيـــني مببالغ طائلة، بهدف التهجري وتهويد مدينة القد�ـــس، لقد كان لذلك عبئا اقت�ساديا 
علـــى االأ�سر خا�سة فـي ظل الو�سع االقت�سادي املرتدي. و ظهرت معاناة كبرية من االكتظاظ ال�سكاين فـي املنزل 

الواحد، والذي يتكون من غرفتني فقط حلجم اأ�سرة مكون من خم�سة اأفراد. 
"م�س رح اأقدر اأحكي اإال عن اآخر �سنتني، فالهم كبري كبري جدا، دارنا كلها غرفة مرت فـي مرت، ودار حماي راف�سني 
نزلتــــي عندهــــم، ويف م�ساكل مع العيله )العائلة( ، مع دار �سلفــــي )اأخو زوجي(، ودائما كانوا يطلبوا ال�سرطة لنا. كل 
مــــا قمنــــا باأي عملية اإعمار، بدوا �سلفي )يريد( ياكل )ياأخــــذ( الدار كلها حلاله، ووالدي تعبانني كثري، تغريت عليهم 
املعي�ســــة، اأبوهــــم ما ب�ستغل، واأنــــا فـي فرتة كنت ال اأعمل، فكيف بدنا ندفع اأجار للبيــــت، فالزم)يجب( اأ�سكن معهم، 

كيف الدار بدها ت�سعنا )تت�سع لنا(، حطيت والدي داخلي )و�سعت اأوالدي فـي مدر�سة داخلي( فـي بيت جاال ".  
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"اأَنا مب�سوطة فـي �سغلي، واحلمد هلل اإين تعملت ال�سكرتاريا واملحا�سبة، نفعتني )اأفادتني(، وحو�ست )اأدخرت( 
وبنيــــت يل دار فـــــي العيزرية، ويا ريت الفرحة اكتملت، الواحد ما هو قــــادر يرتك القد�س، خوف ليخ�سر م�ستحقاته 

من تاأمني �سحي و...، وب�سكن االآن فـي القد�س فـي دار �سغريه جدا، بدال من داري التي بنيتها فـي العيزرية ".   
"نف�ســــي فـــــي بيــــت وا�سع، احنــــا ) نحن( قاعديــــن ) �ساكنني( فـي بيت فــــوق بع�سنا البع�ــــس، وجماورين لنا بيت 

للم�ستوطنني اليهود، وكلمه توحد اهلل ما بن�سمع، فقط ن�سمع هاحلكي العري، اإللي بعكر �سفوك وراحتك".  
ظهـــر من حديث الن�ساء الوعي التام بتحليل الو�ســـع ال�سيا�سي وتف�سري وا�سح لتاأثري الو�سع ال�سيا�سي على نف�سية 

ال�سعب وامل�ستقبل لالأجيال القادمة. 
الكل، يعني واهلل باأثر على النف�س من غري ما حت�سي )ت�سعري(".    على  باأثر  ال�سيا�سي  "الو�سع 

ال�سيئة،   النف�سية  العوامل االأخرى، فـي عوامل كثرية مثل حالتنا  "ال بر�سو )اأي�سا( بدك )تريدين( تطلعي على 
لو الو�سع ال�سيا�سي م�س زي ) لي�س مثل( و�سع فل�سطني، بتعريف كيف يعني الظروف واملحيط ال�سعب، كان نف�سيتنا 

غري �سكل، اأي�سا الو�سع املادي بلعب دور بنف�سيتنا ال�سيئة " . 
يهود"    اأو  عرب  �سواء  فيها  دور  لهم  الب�سر  عندنا،  الو�سع  ا�ستقرار  من  بتيجي  البال  "راحة 

يــــوم ما اإجت )بداأت( االنتفا�سة هذه واالنتفا�سة التــــي قبلها، بتالقي ) جتد( الكل تغري وخا�سة من املجازر  "مــــن 
التــــي ح�سلــــت. تالقي )جتد( مثال اآراء بنتي ال�سغرية غري عن االأطفال فـــــي العامل، هي بتخاف ملا ت�سوف )ترى( 
املناظــــر علــــى التلفزيون وت�سري ت�سرخ، اأقولها �سو مالك )ما بك(؟.. تقــــول يل: �سفت )راأيت( الدم بدو )�سوف( 
يطلــــع مــــن التلفزيون. يا حرام �سار عندها تخيــــالت غريبة، ومن كر اأوقات ما ي�سري طــــخ و�سرب ر�سا�س، اأقول 
لهــــا تعــــايل، تخاف يا حرام، والبنات الكبار بدهم )يريدون( يطلعوا ي�سوفوا )يروا( �سو عم ي�سري )ماذا يح�سل( 
ونوعيــــة الر�سا�س اللــــي ي�ستخدمو اجلي�س االإ�سرائيلي، بيتكــــون خايفة يا حرام وت�سال هو بيــــت اليهود ورائنا، الأنه 

�سوت الر�سا�س ملا يطخوا على ال�سباب ي�سل وراء بيتنا".  
لقـــد عرت الن�ساء بو�سوح عن روؤيتهن ومطالبهن ال�سيا�سية واالجتماعية، حيث تو�سح كلماتهن الروؤية ال�سمولية 
لهـــن حول احلقوق، حيث اأو�سحـــن اأن ال�سالم هو حتقيق االأمن االإن�ساين، وال يقت�ســـر فقط على �سالم �سيا�سي، 

واإمنا اجتماعي واقت�سادي. 
"واهلل اأنــــا بحلــــم، بال�ســــالم، بحلــــم نقوم ن�سبح ما فـي ق�ســــف بغزة مثاًل، ما فـي قتل لل�سبــــاب كل يوم، نقوم على 
املناظــــر الكئيبــــة، حياتنــــا كلها اكتئاب، واأ�سى، ن�ســــاأل اأنف�سنا متى �سيكــــون هناك �سالم، وينتهي هــــذا ال�سيء اأمام 
عيونــــا، وامل�ساجني الذيــــن فـي ال�سجن يطلعوا كلهم، وت�سلح اأحوال الدنيــــا، واأ�سغالنا ت�سري متيحة ورزقتنا متيحة، 
يعنــــي م�سكــــني اأبني حممد ما ذنبوا �ساب �ساع م�ستقبله، وح�س حاله وال اأ�سي بعد ما ترك املدر�سة وراح ي�ستعل حتى 

ي�سري فـي عندنا دخل"  
"ب�ــــس يعنــــي من بعــــد االنتخابات التي ح�سلــــت هذا الو�سع �ســــيء جدا، اآه من بعــــد االنتخابــــات زادت ال�سغوطات 
علــــى الرئي�ــــس وعلى املجل�س الت�سريعــــي. فـي الوقت احلا�سر ما بتخلــــي الواحد عن االأمل ، اإنه فـــــي حياة منيحة اأو 
تغيــــري اأو تبديــــل للو�سع ، بن�ستنى )ننتظر( نح�سل �سيء من حقوقنــــا،  نريد ن�سرتجع اأرا�سينا، نريد ن�سيل )نزيل( 
امل�ستوطنــــات االإ�سرائيلية ، نريد اأن نحقق �سيء مــــن مطالبنا، االآن وخا�سة بعد ما ح�سل بعد االنتخابات، اأ�سبحت 

مطالبنا تافه ، نحن نريد اأن ننهي االحتالل، نريد حياتنا".  
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الفصل الرابع
حتليل البيانات:

باالإطـــالع على ال�سموليـــة والتداخل بني املحاور و�سمن امل�ستويـــات االأربعة املتمثلة باملـــراأة وعالقتها بالعائلة فـي 
املجـــال اخلا�ـــس، ومن ثم املجتمع متمثال باجلريان واالأ�سدقاء واملوؤ�س�ســـات املجتمعية والدينية، ومن ثم موؤ�س�سة 
ال�ســـوق وانتهاء مبوؤ�س�سة الدولة وموؤ�س�سة االحتـــالل، فاإن الن�ساء تناولن ثالث ق�سايا اأ�سا�سية هي: الهوية الذاتية 

ومفهوم احلماية ومفهوم احلق مقابل االحتياج.
اإن الق�سايـــا الثالث متداخلـــة وال ميكن الف�سل فيما بينها. لقد تناولت الن�ساء فـي الدرا�سة ق�سية الهوية الذاتية 
وذلك من خالل روؤيتهن لدورهن االجتماعي املتعدد فـي املجتمع، �سواء على امل�ستوى اخلا�س اأو من خالل ال�سبكة 

االجتماعية املحيطة بهن.
علـــى امل�ستـــوى اخلا�س، حتدثت الن�ساء كمـــا ات�سح �سابقا عن عدة جوانب، فاملراأة تـــرى نف�سها اأّمـًا وم�سئولة عن 
اأ�ســـرة، وحتددت هويتها من خالل املهنـــة اأو الوظيفة التي تقوم بها فـي احليز العام، اأو من خالل دورها القيادي 

فـي املجتمع. وعرت الن�ساء عن �سعورهن بالقوة لقيامها بهذا الدور. 
وعلـــى الرغـــم من ت�سديد الن�ساء عنـــد تعريفهن لهويتهن على الدور الذي يقمن بـــه، اإال اأنهن ي�سفن هويتهن من 
خـــالل ربطه باإطـــار معني، ولي�س كيانا منف�ســـال ، اأي كما اأ�سارت يوفال فاإن الهويـــة الذاتية تتحدد من اأكر من 
زاوية، والفرد هو الوحيد القادر على حتديد هذه الزاوية التي يجد من خاللها القوة والتمييز �سمن االإطار الذي 

ي�سع نف�سه بها. فالن�ساء  هنا يوؤكدن على اأهمية العائلة فـي حياتهن باعتبارها "ال�سند" والقوة للفرد ". 
"اإذا عيلتـــي )عائلتـــي( كانـــت قوية اأكون قوية، واإذا عيلتي كانت �سعيفة اأنـــا اأكون �سعيفة "، على الرغم من اأن 
هـــذا اجل�سم)العائلـــة(، يعزز من تهمي�س احلرية الفردية لهن، والتي تنعك�ـــس على حتديد هويتهن الذاتية. ويتم 
ذلك من خالل حتديد دورهن االجتماعي املفرو�س عليهن من قبل العائلة والتي ت�ستند فـي تق�سيمها لهذه االأدوار 
داخل االأ�سرة على الفكر االأبوي، الذي يعزز من هرمية العالقة داخل االأ�سرة. فالرجل والذي يعتر املعيل املادي 
االأ�سا�ســـي لالأ�ســـرة ياأتي فـي اأعلى الهرم ومن ثـــمَّ االأبناء الذكور و�سوال اإىل االإناث فــــي اأ�سفل الهرم، وكما ت�سري 
كبـــري فـي اإطارها التحليلـــي للعالقات االجتماعية �سمن موؤ�س�ســـة االأ�سرة، فاإن هذا التق�سيـــم اإىل اأدوار متكاملة 
غري متداخلة كان اأمرا �سروريا من اأجل االأداء ال�سل�س لكل من العائلة واملجتمع: فقد األغى التق�سيم التناف�س بني 
الـــزوج والزوجة، و�سمن حدوث التطبيع االجتماعي ال�سليم لالأطفال، واأطاح للعائلة العمل بان�سجام فـي عالقتها 

مع �سائر العامل" )كبري 1995(.
وتاأتي اأهمية العائلة للن�ساء، كونها اجل�سم احلامي لهن. فاملجتمع الفل�سطيني جمتمع يقوم على مفهوم اجلماعة، 
واأهميـــة الفـــرد �سمن اجلماعة ولي�س مبعزل عنهـــا، حيث ي�سري بركات اإىل توحد الهوية لـــدى االأ�سرة ولدى كافة 
اأفرادها، فهم ي�سرتكون معا باإجنازاتها واإخفاقاتها، فالفرد فـي العائلة ع�سو ولي�س فردا. اأما االأدوار فهي اأدوار 

بالدم والقرابة وامل�ساهرة. اأب، اأم، اأخ، عم، خال ... الخ االعتمادية املتبادلة، نكران الذات. 
اإن مو�ســـوع العائلـــة ومـــا ت�سكله من حماية للفـــرد خا�سة فـي املجتمـــع العربي الذي يقوم علـــى فل�سفة اجلماعة، 
ت�سبـــح كمـــا ي�سري اأمني وبركات فــــي حتليلهما للعائلـــة العربية ـ  الهويـــة الفردية مهم�سة وتغيب فــــي ظل �سيادة 
الهويـــة اجلماعيـــة فـي املجتمعات العربيـــة. وتكون العائلة اأحدى الهويـــات االأ�سا�سية التي ينتمـــي لها االأفراد فـي 
�سبيل احل�سول على احلماية "دعم معنوي الواحد ي�سعر اإنه اأهله واقفني جنبه وم�ساندينه" ومن جانب اآخر على 

امل�ستوى االأو�سع من العائلة هي الع�سرية. 
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 فـي املجتمع الفل�سطيني، العائلة هي اأ�سا�س كما عرت عن ذلك الن�ساء فـي حياتهن ل�سعورهن باالأمان واحلماية، 
خا�ســـة فــــي ظل عدم امتالك الن�ساء للموارد اأو امللكية، مما يجعلهـــن عر�سة اأكر ل�سعوبات عديدة فـي احلياة. 
ومن هنا جاء تعزيز الن�ساء للثقافة ال�سائدة النمطية، و�سيلة ل�سمان قبولها فـي العائلة واملجتمع املحيط، والن�ساء 
بهـــذا القبول مُتنح امتيازات احلماية، ومنها الو�سول لل�سعور باالأمان. وبغ�س النظر عن طبيعة العالقة مع االأهل 
مـــن اإجحاف وعـــدم احرتام لذاتها، اإال اأن وجود هـــذا الدعم �سمن الثقافة ال�سائدة يعتـــر عن�سرا مهما. وهذا 

يف�سر موافقة الن�ساء على ق�سية والية الذكور على الن�ساء ملا ي�سكل لهن من حماية. 
عمليـــة الواليـــة الذكورية على الن�ساء عبـــارة عن عملية انتقالية، مـــن الذكور بالعائلـــة االأم اإىل العائلة الزوجية. 
وبالتـــايل مـــع ات�ساع دائـــرة العالقات العائلية للن�ســـاء ما بني عائلتها وزوجهـــا وعائلة اأهل الـــزوج تتو�سع ال�سلطة 
االأبويـــة املمار�ســـة عليهن. بحيث متتد من �سلطـــة االأب واالأخ اإىل �سلطة الزوج واأهل الـــزوج. ولي�س بال�سرورة من 
يقوم بتثبيت ال�سلطة االأبوية هم الذكور فقد تبني من البيانات اأن اأم الزوج متار�س هذه ال�سلطة االأبوية على زوجة 

االبن. 
و�سمـــن هـــذه العالقات العائلية املمتدة، ر�سمت الن�ساء هويتهن الذاتية بناء على الظرف االجتماعي الذي وجدن 
بـــه، فاملـــراأة اأحيانا ت�ســـف نف�سها بالعطـــاء واحلب وامل�ساحمة مـــع االأ�سرة املحيطـــة، وحينا اآخـــر ت�سف نف�سها 
بال�سبورة واملتاأملة. اإال اأنها بجميع احلاالت ت�سف نف�سها كما ذكرت �سابقا بالقوية لقدرتها على التاأقلم مع جميع 

الفئات.
وامتدادا لتعريف الن�ساء لهويتهن فـي ظل الفكر االأبوي ال�سائد، تنتقل الن�ساء بتعريف هويتها من اخلا�س وبدورها 
االجتماعي اإىل عالقتها بال�سلطة الفل�سطينية فـي احليز العام. وتتحدد هويتها هنا مبفهوم املواطنة، الذي يحدد 
عالقـــة الن�ساء مع ال�سلطة واأجهزتها الر�سميـــة. اإن حتديد الن�ساء لهويتهن فـي اإطار ال�سلطة الفل�سطينية، اعتمد 

على ا�سرتاتيجيات حمددة اتبعنها للمحافظة على وجودهن فـي املجتمع.
لقـــد انطلقت الن�ســـاء فـي عملية حتديد هويتها الذاتية من خالل املفهوم غري املبا�سر والوا�سح للن�ساء ملواطنتهن 
فـي املجتمع الفل�سطيني، فهن خالل حديثهن عن جتارب حياتهن فـي املجاالت املختلفة، مل يتحدثن عن حقوقهن 
التـــي يجـــب اأن تلبى من قبل ال�سلطـــة الفل�سطينية، والتـــي تعك�س الروؤيـــة االأبوية لل�سلطـــة الفل�سطينية من خالل 
اأجهزتهـــا وت�سريعاتهـــا املختلفة حول مواطنـــة الن�ساء ، والتي تتعامل معهـــا باإطار املواطنة املنقو�ســـة. اإن الروؤية 
التقليدية لل�سلطة الفل�سطينية للن�ساء، ي�سبه ما طرحته يوفال حول اأهمية االنتماء للجماعة لتوفري احلماية، وهو 
تف�ســـري وحتليل عميق لنقد تعريف املواطنة التقليدية، والتـــي ت�سرتط امل�ساركة الع�سكرية املبا�سرة حلماية الدولة 
والفـــرد. مـــن هنا فاإن منظور تبعية الن�ساء  فــــي املجتمع الفل�سطيني، نتج عن عـــدم م�ساركتهن الع�سكرية، وهذا 
عـــزز مـــن اإتباع ال�سلطة الفل�سطينية ، كغريها من الدول العربية، على ا�ستبعاد الن�ساء عن ال�ساحة العامة والعمل 
علـــى تعزيز تق�سيم االأدوار داخل االأ�سرة، مل�سالح �سيا�سية متثلـــت كعن�سر م�ساومة بني االأحزاب لتثبيت العالقة 
مع القوى املحافظة والدينية.  وبالتايل �ساهمت هذه الفئة امل�سيطرة على اعتبار الن�ساء ورقة م�ساومة للتفاو�س، 
وهـــذا �سبيه باحلالة التي تناولتها مريفت حامت عند حديثها عن الليرالية والنوع االجتماعي، حيث تناولت اأمثلة 
عديـــدة فــــي الوطن العربي مثل ال�سودان وم�ســـر وتون�س وكيفية ا�ستخدام الن�ساء فــــي مرحلة ما بعد اال�ستقالل 

كورقة للم�ساومة مع االأحزاب الدينية. 
اإن التجـــارب التـــي حتدثـــت الن�ساء عنها فـي هـــذا البحث، ارتكزت باالأ�سا�ـــس على العائلة والعالقـــات بني اأفراد 
العائلـــة، والتي تعتر �سميـــم قانون االأحوال ال�سخ�سية الـــذي تتحكم به املحاكم ال�سرعيـــة والكن�سية، حتدد من 
خاللـــه م�سوؤوليـــات وواجبات الن�ساء جتاه الـــزوج من اأجل �سمان حقـــوق االمتيازات متاما مثـــل مفهوم املواطنة 
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التقليديـــة "اخلدمـــة فـي اجلي�س مقابـــل االمتيازات مـــن الدولة"، وهذا ما اأ�ســـارت اإليه يوفال فــــي حديثها عن 
املواطنـــة حيـــث ت�ســـري اأن م�ساركة الذكـــور فـي الدور الع�سكـــري، ي�ساهم فــــي اإعطائهم االمتيـــازات املقدمة من 
الدولـــة،  لقيامهم بالدور احلامي حلـــدود الدولة وبالتايل احلامي الأ�سرته. وربط املواطنة ال�سلبية بعدم امل�ساركة 
ال�سيا�ســـة وهي خا�سة بالن�ساء نتيجـــة لدورهن االإجنابي وعدم قدرتهن على القيـــام بالواجب الوطني، ولذا فاإن  
االمتيـــازات املعطاة مـــن الدولة جتاه الن�ساء اأقل من الذكور وظهر هذا عند حديث الن�ساء عن القوة "احلمد اهلل 
اإنهـــا �سخ�سيتي قوية بعد وفاة زوجي، الأنه لـــو �سخ�سيتي �سعيفة يجوز انقر�ست فـي املجتمع هذا، كان انقر�ست 

عن جد".   
اإن قيـــام الن�ســـاء بواجباتهـــن الزوجيـــة التقليديـــة اأي كما يطلـــب منهن جمتمعيـــا وثقافيا هو الطريـــق للمواطنة 
ال�ساحلـــة للن�ساء، وبالتايل ت�ستطيع احل�سول على امتيازات الزوج املادية وذلك من خالل توفري ال�سكن وامللب�س 
واالأكل، وحتـــرم من هذه االمتيازات فـي حالة الن�ساز، وهذا جوهر مبداأ الطاعة بالقانون الديني �سواء االإ�سالمي 

اأو امل�سيحي مقابل احل�سول على النفقة.  
اإن خ�ســـوع الن�ســـاء الفل�سطينيـــات فـي هـــذا البحث للعالقات غـــري املت�ساوية فـي العالقة الزوجيـــة هي ا�ستكمال 
خل�سوعهـــن لقوانني اجتماعيـــة عرفية مفرو�سة، وتورث عر االأجيال من خالل العالقـــات العائلية، فتبداأ عملية 
اخل�ســـوع منـــذ الـــوالدة وحتى الزواج اإىل جهـــة الذكور فــــي االأ�سرة االأم ، ومن ثـــم تنتقل اإىل الـــزوج كما اأ�سرت 
�سابقـــا، بهـــدف ح�سول الن�ساء على االأمان واحلماية مـــن العائلة التي تنتمي لها فاإنها تلجـــاأ اإىل تعزيز املفاهيم 
التقليديـــة التـــي جتحف بحقهن، وتـــوؤدي اإىل حرمانهن من احلقوق، وهـــي عملية تكاملية ملبـــداأ احلماية للدولة، 
فالقـــوة الع�سكرية االأبوية هي اآلية اأ�سا�سية لتوفري احلمايـــة واالأمان للدولة اأو اجلهاز الر�سمي احلاكم، لذا تنتقل 
هذه املفاهيم اإىل عمق االأ�سرة فـي فهم احلماية باأنَّ الذكر باالأ�سرة هو احلامي، وهو �ساحب االمتياز فـي التحكم 
باالأ�ســـرة نتيجـــة لقيامه بهذا الدور املهم. وتزداد هذه العالقة ما بـــني احلامي واملواطن واجلندي فـي ظل النزاع 
امل�سلح، وتواجد االحتالل الع�سكري مما يعزز من مفهوم احلماية واأهميتها للفرد وربط ذلك بالقوة الع�سكرية اأو 

عنا�سر املقاومة الع�سكرية. 
يف هـــذا الو�سع حتـــاول الن�ساء جاهدات تعزيز موقفهن، وتعمل على خلق ا�سرتاتيجيـــات واآليات للتاأقلم والتعامل 
مـــع االأو�ســـاع املختلفة. لذا جلاأت الن�ســـاء الفل�سطينيات اإىل خلق اآليات تعامل حددت مـــن قبلها بناء على اجلهة 
التـــي تتعامـــل معها، وهذا ما عملت على تف�سريه )بينا اغاراول( عند تف�سريهـــا للعائلة، اأن هناك مناذج خمتلفة 
مـــن االأ�سر املتعاونة وغري املتعاونة، ويف كل من تلـــك النماذج، تخ�سع القرارات فيها للم�ساومة، احلوار، املناورة، 
الت�سارع، للو�سول اإىل م�سادر القوة والنفوذ والتملك ، وعادة ما يك�سب اأحد على ح�ساب االآخر، وهذا يعتمد على 
ما اأ�سمته عوامل القوة وامل�ساومة )fall back position( من ملكية وثروة اأو دخل اأو و�سع اجتماعي اأو قانوين 
...الخ. وهي توؤكد على نوعية التحكم والت�سرف ولي�س فقط االمتالك. لذا فاإن الن�ساء فـي ظل حمدودية البدائل 
املتوفـــرة، وح�ســـر مكانتها االجتماعيـــة فـي العائلة،  فهي تلجـــاأ اإىل ا�سرتاتيجيات التحمـــل والتكتم وال�سر فـي 
التعامـــل مع الذات اإ�سافة اإىل التفريغ بالعالقة مـــع االأوالد، واحت�سانهم ورعايتهم اآلية ل�سمان امل�ستقبل لذاتها، 
واإيجاد عن�سر حماية لها وذلك من خالل توفري التعليم االأف�سل بهدف احل�سول على الراحة والدعم املادي فـي 

امل�ستقبل.
مـــن جهـــة اأخرى جلاأت الن�ساء اإىل �سيا�سة الهروب وال�سر والتحمل مـــع الزوج فـي ظل عالقات اأغلبها كما تبني 
مـــن الن�ســـاء متتاز بالفتور والبعد وعدم التفاهم، اإال اأن الواقـــع املجتمعي فر�س عليهن التاأقلم من اأجل احل�سول 
علـــى احلمايـــة العائلية واملجتمعية، وذلك مـــن خالل تقبلهن  بو�سفهـــن ن�ساء متزوجات يحافظـــن على اأ�سرهن 
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�سمـــن الثقافة االأبوية ال�سائدة. وهذا ات�سح عند نقا�س و�سع املطلقات حيث املعاناة واحلد من حريتهن باحلركة 
والنظـــرة املجتمعيـــة لهن نتيجة لف�سخ هذه العالقة االأ�سرية، فقد نظـــر املجتمع اإليهن كما و�سفن باأنَّهن املالمات 

لف�سل العالقة، وهذا �سكل �سغطا اأكر على االأرامل اللواتي اعترن اأن فقدان الزوج هو لظروف طبيعية. 
ويف ظل هذا االمتداد للفكر االأبوي عر املوؤ�س�سات املختلفة بدءا من االأ�سرة وحتى ال�سلطة الفل�سطينية، وكيفية 
انتقــــال الهويــــة الذاتية للن�ســــاء عر كل ج�سم مــــع احلفاظ على النمــــط االجتماعي ال�سائد مــــع كل جهة �سواء 
العائلــــة اأو املجتمــــع اأو ال�سلطة، كو�سيلة للح�سول على احلماية الذكوريــــة،  تتحدث الن�ساء عن تاأثري ال�سيا�سات 
العامليــــة واالحتــــالل االإ�سرائيلي فـي عملية حتديــــد هويتها الذاتية على امل�ستوى العاملــــي. حيث تتجه املجتمعات 
فـــــي ظل احلروب اإىل التم�سك بالهوية الوطنية و�سيلة للحفــــاظ على هوية ال�سعب واإرثه. وبذا تكون الن�ساء كما 
عــــرت كانديوتي )1994( ويوفال االأداة فـي حتديد الهوية الوطنيــــة واحلفاظ عليها، من خالل ال�سيطرة على 
الــــدور االإجنابي، وكمــــا اأ�سار اأمني اإىل اأن الت�سديد علــــى بع�س الرموز للهوية الوطنيــــة مثل احلجاب لل�سيطرة 
علــــى الن�ســــاء واحلد من حركتهن، فاإن  طــــرح ظاهرة احلجاب اأثــــار جلبة ومعار�سة قوية مــــن املجتمع املحلي 
االأبوي، الأن الق�سية تتعلق بتغيري مفاهيم ثقافية �سائدة فـي املجتمع امل�سري ت�سعب تغيريها. لذا ت�سبح عملية 
اخل�سوبــــة والكثافــــة ال�سكانية لي�ست قرار فردي للن�ساء واإمنا عبارة عن �سيا�سة دول، خا�سعة ملقايي�س الن�سال 

الوطني وحتديد ن�سل ال�سعب.  
تناولـــت العديـــد من االأدبيات العاملية ق�سية تعزيز الهوية الوطنية والقوميـــة مع ظهور العوملة. لقد كان لالحتالل 
االإ�سرائيلي اأثر مهم فـي ق�سية الت�سديد على الهوية الوطنية، واإعطاء ال�سمات اخلا�سة للهوية من خالل االعتماد 
علـــى اللغـــة العربية والديانة االإ�سالميـــة حمددات لهذه الهوية. وهذا مـــا اأ�سارت اإليه الكاتبـــة �سنثيا مو�سحة اأن 
ظهـــور العديد من امل�سطلحات التـــي يعرف الفرد نف�سه بناء عليها دون االإدراك لهـــذه الهوية، وبذا ت�سبح �سفة 
تكر�ســـت وعلى الفرد اأن يجد نف�سه �سمن هذه املنظومـــة مثل االإثنية اأو اجلن�سية اأو الدين. وت�ستعر�س الكاتبة اأن 
كيفيـــة ت�سكيل الهوية يعتمد على املحتوى العام الذي يحدد انتماء ال�سخ�س لهوية معينة اأو ابتعاده عنها، وهذا ما 
عرت عنه الن�ساء امل�ساركات ب�سكل وا�سح "يعني كل حزب املوؤ�س�سة التابعة له بتخدمه، يعني هذا حما�س بتخدمه 

حما�س وهذا فتح بتخدمه فتح".
وهنا انتقلت الن�ساء اإىل م�ستوى ثالث فـي عملية حتديد الهوية الذاتية وهي الهوية الوطنية، واأهمية تاأكيدهن على 
هذه الهوية فـي ظل عدم توفر االأمان. وقد عمل االحتالل على زيادة تر�سيخ اأهمية الهوية اجلماعية للن�ساء، وهذا 

عزز من �سرورة انتماء الن�ساء لهوية جماعية.  
لقـــد �ساهـــم االحتالل فــــي زيادة ال�سرخ فــــي املجتمع الفل�سطيني من خـــالل خلق اإ�سكالية هويـــة الالجئني. وقد 
كان لق�سيـــة الالجئـــني تاأثري علـــى و�سعية الن�ساء فـي هذه الدرا�سة كما ظهـــر بالبيانات. حيث عرت الن�ساء عن 
تعر�سهـــن للحرمـــان من حقهـــن بامللكية ب�سبب وجود الن�ساء فــــي حيز هي ملك لوكالة الغـــوث الدولية "اأعطوين 
االأر�ـــس وجـــوزي بنى فيهـــا واالأر�س با�سم دار اأبوي ب�س االأر�س باملخيم وهي ت�سجـــل با�سم الوكالة "، ولذا ال يحق 
لهـــن التملـــك مما ي�سعف من اإمكانية متكني الـــذات وال�سيطرة على املوارد كاأ�سا�س لتقويـــة الذات، وهذه املوارد 
املاديـــة اعترتها الن�ساء من املحددات والعنا�سر االأ�سا�سية فـي عملية بناء الثقة واال�ستقاللية الذاتية كما يرينها 

من واقعهن.
ففـــي ظل النزاع الدائر فـي االأر�س الفل�سطينية املحتلة، وتاأثري االحتـــالل على تدهور االقت�ساد الفل�سطيني، زاد 
العبء على الن�ساء وات�سعت امل�سوؤوليات التي تقع على عاتقهن.  هنا جلاأت الن�ساء اإىل اإتباع ا�سرتاتيجيات خمتلفة 
فــــي ظـــل بطالة الزوج لتوفري الدخل لالأ�سرة من منطلق امل�سوؤولية املطلقة امللقاة على كاهلهن ل�سمان ا�ستمرارية 
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اأ�سرهن. كما اأِ�سارت فـي درا�سة هالل للواقع الفل�سطيني، فاإن الن�سبة االأكر من العمالة الفل�سطينية فـي فرتة ما 
قبل االنتفا�سة كانت فـي ال�سوق االإ�سرائيلي نتيجة لقلة اأجور العمالة الفل�سطينية، اإ�سافة اإىل احلاجة اإىل عمالة 
غـــري ماهـــرة للقيام باالأعمـــال الب�سيطة فـي ال�سناعـــة االإ�سرائيلية، ومع اإغالق هذا ال�سوق فــــي فرتة االنتفا�سة 
الثانيـــة و�سيلـــة لعقاب جماعي لل�سعـــب الفل�سطينيني حتت ذريعة "االأمن" الإ�سرائيل �ساهـــم ذلك فـي زيادة ن�سبة 
الفقـــر فــــي املجتمع الفل�سطيني. لذا جلاأت الن�ســـاء اإىل ا�سرتاتيجيات تاأقلم خمتلفـــة بع�سهن جلاأ اإىل تعلم مهن 
تقليديـــة للم�ساهمـــة بالدخـــل مثل اخلياطـــة والتطريز والتجميـــل، والبع�س جلـــاأن اإىل بيع ما متلكـــه من م�ساغ 
واأخريات جلاأن اإىل �سيا�سة تخفي�س اال�ستهالك، والبع�س اأ�سرن اإىل فتح م�ساريع زراعية وتربية دواجن لالكتفاء 

الذاتي اأو اللجوء اإىل املوؤ�س�سات فـي حالة عدم توفر اأي بدائل لطلب امل�ساعدة.  
وهنـــا �ساهمت حكومة اإ�سرائيل من خـــالل القوة الع�سكرية فـي تدمري البنى التحتيـــة با�ستخدام القوة الع�سكرية 
بهـــدف فر�س الهيمنـــة وال�سيادة االقت�سادية، وبغر�س اال�ستيالء على املـــوارد الطبيعية لالأر�س الفل�سطينية مثل 
التحكـــم باالآبـــار االإرتوازيـــة، والبحر امليت وما يتطلـــع اإليه دوليا لبنـــاء م�ساريع عاملية، وفتح ال�ســـوق الفل�سطيني 
اأمـــام الب�سائع االإ�سرائيلية والعربيـــة، وباملقابل فتح ال�سوق العربية لل�سناعـــة االإ�سرائيلية، �ساهمت هذه العملية 
االحتكاريـــة بزيادة القيود على ال�سعب الفل�سطيني والعمـــل على امل�ستوى الدويل لتغيري مفهوم احلق اإىل اإح�سان. 
وهـــذا مـــا تناوله الكاتب ايفـــاإن عند نقده للعوملة، بـــاأنَّ  اأ�سبحت احلقـــوق االأ�سا�سية عبارة عـــن احتياجات يعمل 
املجتمع الدويل على توفريها لل�سعب كعملية اإح�سان وترع من خالل امل�ساعدات الغذائية واالأدوية وحت�سني البنى 
التحتية اإ�سافة اإىل الدعم املايل، وهذا انعك�س على اخلطاب اليومي لل�سعب ، وهنا فـي هذه الدرا�سة على الن�ساء. 
وجـــدت عبارات تبـــني "حاجتي للتعليم "و "حاجتي لوظيفة" على الرغم من اأن هذه ق�سايا حمورية فـي احلقوق، 
من واجب ال�سلطة توفري هذه احلقوق من خالل اتخاذ االإجراءات ال�سرورية لت�سهيل ح�سول الفئات املهم�سة على 

هذه اخلدمات التي تقدمها، انطالقا من اأنها حق للجميع.
وعززت ال�سلطة الفل�سطينية هذا التوجه من خالل طلب امل�ساعدات من الدول املانحة بهدف النهو�س باالقت�ساد 
الفل�سطينـــي. هـــذه الروؤية انتقلت اأي�سا للن�ساء ، وهن اأ�سال منقو�سات احلقـــوق ، وغري ذات اأهمية عند اجلهات 
الر�سميـــة،  واأ�سبح التوجه عنـــد املوؤ�س�سات توفري االحتياجات االأ�سا�سية والعمل علـــى عقد دورات مهنية تقليدية 
ت�ساعـــد الن�ســـاء على التاأقلم مع حيثيات الواقـــع ال�سيا�سي االقت�سادي. ويزداد هذا النهـــج فـي االنتفا�سة الثانية 
نتيجـــة لزيـــادة موازنة الدولـــة للجانب الع�سكـــري ، فيجب توفري متطلبـــات االأمن لل�سكان من جهـــة، وملا تواجهه 
ال�سلطـــة الفل�سطينية من �سغوطات اإ�سرائيلية ودولية لت�سديد الرقابة الع�سكرية االأمنية الداخلية باالأر�س املحتلة 

ل�سمان "اأمن" حكومة اإ�سرائيل.  
هـــذه العوامل املتداخلـــة فـي حتديد موقع الن�ساء فـي املجتمع الفل�سطيني واالأ�ســـرة �ساهم اإىل تعزيز روؤية الن�ساء 
امل�ســـاركات بالبحـــث لروؤيتهن ذاتهن، وهنا لعـــب عن�سر الوعي الداخلي للن�ساء لذاتهـــن ودورهن دورا كبريا فـي 

ترجمتها اإىل �سمات القوة والتمييز. 
اإن الروؤيـــة التقليديـــة لدور الن�ساء االإجنابي والذي يت�سف باحلنان واحلـــب والعطاء وهي �سمات ينظر لها الفكر 
االأبوي بعني ال�سعف وعدم االتزان عنا�سر اأُعتمدت اأ�سبابا فـي عدم االأهلية القانونية للن�ساء، وباملقابل كما راأتها 
الن�ســـاء ومـــن خالل جتاربهن هي �سمات القوة والتعقل والتي تعتر حمـــاور اأ�سا�سية فـي ا�ستمرارية االإن�سانية فـي 
ظـــل النـــزاع امل�سلح و قدرة التاأقلم واال�ستمرارية فـي اأي اإطـــار اجتماعي �سيا�سي اقت�سادي، وهي قدرات ال ميكن 

اأن يكت�سبها اأفراد اآخرون. 
تناولت الن�ساء مفاهيم حياتية خمتلفة تعك�س اهتماماتها وتوجهاتها وتوقعاتها من املحيط �سواء على �سعيد ذاتها 
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ن عنه  اأو اأ�سرتهـــا اأو �سمن االأ�سدقاء واملوؤ�س�سات املجتمعية وال�سلطة واالحتالل وامل�ستوى الدويل. فاالحرتام عرَّ
ب�سمات متفاوتة فهو واجب، �سروري باحلياة، اأن تكون املراأة �ساحبة قرار بني اأفراد اأ�سرتها، تقدير الذات، دفعة 

لالأمام، الثقة بالنف�س، م�ساركة، اأمان، وعدم املح�سوبية على ال�سعيد املوؤ�س�ساتي. 
وجتـــد الن�ساء اأن التفاهم يعطيهن القوة واالأمان، الو�سول للغايـــة وعبارة عن عملية اأخذ وعطاء و�سهولة التعامل 
ن باأنَّه  مـــع االآخرين واالآخـــر، لذا ي�سبح و�سيلة ال�ستمرارية احليـــاة. وتتنا�سق االأفكار مبفهوم التقديـــر حيث عرَّ
عبـــارة عن دافع لال�ستمـــرار فـي العطاء نتيجة الهتمام ومالحظة االآخرين لالأعمـــال التي تقوم بها، وهو بالتايل 
ي�ســـكل و�سيلة للتوا�سل بـــني االأفراد نتيجة ملالحظة ما يقمن به من جهد ومينحهن دفعة لالأمام فهو حيوي لوجود 

االإن�سان فـي اأي جمتمع. 
احلـــب اعترنه اأ�سا�س احلياة وهو الدفء والعطـــاء وال�سعادة وهو دعامة اأ�سا�سية للعالقات وو�سيلة لعدم تهمي�س 
االآخريـــن. والبع�ـــس و�سفـــن احلب "مفتـــاح " الأنه عبارة عن احـــرتام وتفاهم وتوا�سع وثقـــة بالنف�س، وهو ي�سكل 

االأمان بني الزوجني خا�سة. 
وعلى �سعيد مفهوم ال�سر والذي اعتر من اال�سرتاتيجيات االأ�سا�سية التي تلجاأ لها الن�ساء للتعامل مع اإ�سكاليات 
ن عنه "ال�سر مفتـــاح الفرج" الأنه ي�ساعد على عدم الياأ�س وهو نوع مـــن الذكاء فـي عملية التحكم  احليـــاة، عـــرَّ
باالأع�ســـاب واأ�سا�ـــس القوة. لـــذا و�سفنه باأنه "�سمام االأمـــان". البع�س من الن�ساء ربطن هـــذا املفهوم باجلانب 

الديني "ربنا يجازينا على ال�سر" وال�سر �سالح املوؤمن". 
عرفـــت الن�ساء الت�سامـــن باأنه االجناز، التكافل، القوة، االأمان والبناء اإ�سافـــة اإىل اعتباره دعما نف�سيا ومتا�سكا 
بـــني االأفراد على امل�ستوى العائلـــي واملجتمعي. وقدر ركزت امل�ساركات على اأهمية هـــذا املفهوم فـي الواقع املحلي 
الفل�سطينـــي نتيجـــة لل�سعوبات التي ميـــر بها اجلميع، مما يجعل ا�ستمرارية احلياة غـــري ممكنة دون اللجوء اإىل 
الت�سامـــن وال�سعـــور مع االآخـــر، وهذا يقود اإىل املفهوم االآخـــر وهو م�ساعدة االآخرين، والـــذي وجدت فيه الن�ساء 
ا�ستمرارية للت�سامن، وهو و�سيلة ل�سمان م�ساعدة االآخرين لها عند احلاجة عندما تقوم هي بتقدمي هذا الدعم، 
وعلـــى ال�سعيـــد االآخر اأو�سحت الن�ساء اأهمية تقدمي امل�ساعدة لالآخريـــن ملا لذلك من تقوية لذاتها نتيجة لل�سعور 

بقيمتها واأهميتها من خالل تقدير واحرتام االآخرين.  
ويظهـــر تاأثري الظـــروف ال�سيا�سية اأكر فـي مفاهيم االأمـــن واال�ستقرار فـي تعريف الن�ساء لـــه متداخال طبعا مع 
عالقاتها االأ�سرية. فهي جتد االأمن عبارة عن ازدهار للمنطقة، وعدم االإح�سا�س باخلوف والرعب نتيجة للق�سف 
واالغتياالت املتكررة. واالأمن ي�سبح و�سيلة للح�سول على حياة م�ستقرة ومطمئنة وهادئة، وهذا يدعم ما حتدثن 
به فـي اجلانب ال�سيا�سي لوعيهن بتاأثري االحتالل على ال�سحة النف�سية لل�سعب ولي�س واقعه املادي فقط. باملقابل 
تناولـــت الن�ســـاء مفهوم اال�ستقرار وعرفنه بالراحـــة والزواج واالأمان، وهذه العوامـــل جمتمعة كما عرت البع�س 

ي�ساعد على اإعطاء امل�ساحة الكافية للتفكري والتاأمل على امل�ستوى الذاتي. 
ن عنها بال�سعور باالأمـــان والطماأنينة وربطـــت الن�ساء مفهوم  وارتبـــط املفهومـــان ال�سابقان باحلماية والتي عـــرَّ
ن عنه، و ي�سكل الـــزوج "ظهر" اأي ت�سبيـــه الزوج بالعمود  "   كما عـــرَّ احلمايـــة بوجـــود الـــزوج ملا ميثـــل من "�سند
الفقـــري للج�سم والذي ي�سكل اأ�سا�س اجل�سم. من جانـــب اآخر تطرقت البع�س اإىل اأهمية �سيادة القانون والنظام 
ن عن احلماية بتوفر قوة ما تدعمهن، وهذا يتفق مع طرح روؤية املواطنة وارتباطها  لتوفري احلماية، والبع�س عرَّ

بالع�سكرة ودور الن�ساء فـي املجتمع. 
اال�ستقالليـــة وحريـــة احلركة ُربطت من قبل الن�ساء امل�ســـاركات، باأهمية العمل املاأجور لهـــا لت�سبح غري معتمدة 
ماليـــا على اأحـــد، والبع�س اأ�سرن للمفهوم با�ستقالليـــة القرار والثقة واالعتماد على النف�ـــس والبع�س تناولنه من 
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خـــالل اأهميـــة وجودهن كفرد باملجتمع، ولي�ـــس مرتبطا باإطار اجتماعي حمدد. اأما حريـــة احلركة فقد اأو�سحت 
اللقـــاءات اأنها عن�سر مهم فـي حياتهن فهي تعني احلرية والن�ساط والفعالية واال�ستقاللية فـي القرار والتخل�س 
من القيود املفرو�سة من املحيط. وباجلانب ال�سيا�سي فـي هذا اجلانب اأ�سارت الن�ساء اأن اال�ستقاللية هي الدولة، 
الوطن. وحرية احلركة هي التنقل بحرية بني اأرجاء الوطن دون وجود احلواجز الع�سكرية، وما يتبعها من اإذالل. 
بعـــد االإطـــالع على حيثيـــات حتليل البيانات، فـــاإن ما عرت عنه الن�ســـاء من ق�سايا يومية ب�سفـــة احلاجات هي 
باالأ�سا�س حقوق اأ�سا�سية يجب اأن تلبى ب�سكل تلقائي للن�ساء من منطلق امل�ساواة فـي املواطنة وامل�ساواة فـي االأدوار 
االجتماعية. اإن ما تعر عنه الن�ساء كاحتياج من االأطراف املختلفة بحياتها هي حقوق على �سعيد احليز اخلا�س، 
اإن مـــا تتحـــدث عنه الن�ساء عـــن اأ�سا�سيات يجب اأن تتواجد فــــي العالقات بني اأفراد االأ�ســـرة �سواء على ال�سعيد 
النف�ســـي اأو املعاملـــة اأو احل�سول على التعليم وااللتحـــاق بالعمل وحرية احلركة وعدم اخل�ســـوع للرقابة العائلية 

واملجتمعية ، هي باالأ�سا�س حق اأ�سا�سي لكل فرد. 
اإن اخلطـــورة فــــي الطروحات التنمويـــة وال�سيا�سات الدولية تكمن فــــي اعتبار هذه احلقـــوق احتياجات اأ�سا�سية 
يفرت�س اأن تلبى. فاخلطاب وامل�سوؤولية �سواء على ال�سعيد اخلا�س اأو املحلي اأو الدويل ما بني اجلانبني خمتلفني. 
اخلطـــاب اخلا�س باالحتياجات هي اإمكانية توفريها اإذا ا�ستطاعت اجلهات املختلفة حتقيقها. ونتحدث هنا فـي 
امل�ستـــوى اخلا�ـــس �سمن االأ�سرة. فالزوج اإذا اإمكانياته املاديـــة ت�سمح "باالإمكان" اأن يوفر لزوجته ما حتتاجه من 
متطلبـــات اأ�سا�سيـــة كامللب�س وغـــريه، واإذا مل تتوفر هذه االإمكانيات تذرع باالأعذار. وهـــذا الو�سع ي�سدر لي�س من 
�سرعيـــة الرجل فـي توفري هذه االأمور واإمنا من منـــع الثقافة االأبوية الن�ساء حقهن بامللكية وحرية االختيار، يجعل 
م�سووؤليـــة الرجـــل بتوفري هذه الق�سايا. وتنتقل لغـــة اخلطاب وامل�سوؤولية على م�ستوى ال�سلطـــة، فاإن عدم اإمكانية 
ا�ستكمـــال التعليم وتوفر فر�س العمل، وارتفاع ن�سبة البطالة وعـــدم اإن�ساف الت�سريعات والقوانني للن�ساء، وعدم 
احلـــد مـــن العنف املمار�س جتاه الن�ساء، ق�سايا اإذا اعترت احتياجات اأ�سا�سية من قبل اأفراد املجتمع، فاإن  عدم 
قـــدرة ال�سلطة للظروف ال�سيا�سية االقت�سادية التي متر بهـــا متنعها من توفريها هو مرر كاف. كما اأن ا�ستمرار 
االحتـــالل االإ�سرائيلي وانعكا�ســـه ال�سلبي على اخلطة التنموية الفل�سطينية، ما لذلك مـــن اأثر �سلبي على الن�ساء، 
اإ�سافة اإىل اخلطاب الدويل فـي م�ساعدة ال�سعب الفل�سطيني من خالل تقدمي املعونات املادية وال�سحية من اأجل 
توفـــري االحتياجـــات االأ�سا�سية لل�سعب، هـــو تر�سيخ لعدم املحا�سبة وحتمل امل�سوؤوليـــة. اإن انتقال مفهوم احلق اإىل 
احتيـــاج، �ساهم على تخلي امل�ستويات املختلفة من م�سوؤولياتهـــن والتزاماتهن باإلزامية حتقيق هذه احلقوق. وبذا 
فاإن  اخلطاب وامل�سوؤولية اجتاه مفهوم احلق يعطي داللة اأكر واأهمية واإلزامية من جميع االإطراف جتاه الن�ساء.  
لقـــد عرت الن�ساء بو�سوح وب�ساطـــة، بجميع امل�ستويات عن حقها باأنَّ  تكون مرئيـــة واأن ُتعطى دورها االجتماعي 
بتقديـــر واحـــرتام بغ�س النظـــر عن مكانها فـي العـــام اأو اخلا�س. من حقهـــا اأن تعي�س بكرامـــة وان حت�سل على 

حقوقها كافة بكرامة دون تذلل وانتظار املوافقة االأبوية.
باخلال�سة، من االأهمية توجيه ال�سوؤال اإىل املوؤ�س�سات التي مت التطرق لها فـي هذا البحث وكما اأ�سارت اإليها كبري 
فــــي اإطارها التحليلي، درا�سة العالقـــات االجتماعية �سمن كل من موؤ�س�سة العائلة، ال�سوق، املجتمع والدولة،  هل 
ا�ستطاعـــت املوؤ�س�ســـات الن�سوية االنتقال بالق�سايا الن�سائية اإىل الفكـــر الن�سوي. وهذا يعني هل مت التعامل وتلبية 
االحتياجـــات العمليـــة للن�ساء بهـــدف الو�سول اإىل تغيري فــــي البنى االجتماعية وتغيري تق�سيـــم العمل القائم على 

اأ�سا�س النوع االجتماعي. 
اإن اأهمية حتليل املراأة كفرد �سمن عالقاتها باملوؤ�س�سات املختلفة، �سمن املوارد الب�سرية واملالية والهياكل املوجودة 

ت�ساهم فـي عملية فهم العالقة فـي االنتقال من االحتياج العملي اإىل اال�سرتاتيجي للن�ساء. 



66

التوصيات:
اعر�ـــس هنا بع�س التو�سيات العامة التي اأعتقد من ال�سرورة االخذ بها من قبل املوؤ�س�سات �سواء احلكومية، غري 
احلكومية او القطاع اخلا�س ، للعمل عليها فـي عملية التخطيط الي برنامج تنموي. اال ان ما يعر�س هنا، ال يغني 
عـــن قراءة هـــذه الدرا�سة اال�ستك�سافية، والتي �ستعطـــي بدورها عمقا اكر للمهتمني واملهتمـــات فـي حقوق املراأة 

ب�سكل خا�س، وللرامج التنموية ب�سكل عام، للخروج مبوؤ�سرات واراء خمتلفة حول توجيه عملهم .  

على امل�شتوى املحلي: 
اجلانب التخطيطي: 

• الرتكيـــز من قبل املوؤ�س�سات فـي عملية التخطيط على حتليل االحتياجات العملية للن�ساء ومن ثم العمل على 	
ربطهـــا باالحتياجات اال�سرتاتيجية ، انطالقا من توجه وا�سح للموؤ�س�ســـة اال وهو اجراء التغيري االجتماعي 
فــــي واقع الن�ســـاء. ان عملية الربط بـــني الطرفني فـي اأي م�ســـروع او برنامج او حتى علـــى م�ستوى الن�ساط 

�سي�ساهم فـي عملية التغيري احلقيقي. 
• �سرورة اجراء تقييم �سنوي للموؤ�س�سات احلقوقية والن�سوية  والتنموية  حول دورهم  وم�ساهمتهم فـي عملية 	

التغيري االجتماعي على امل�ستويني احلاجات اال�سرتاتيجية والعملية
• �ســـرورة الت�سبيـــك والتن�سيق ما بني املوؤ�س�سات التي تعمل على االقرا�ـــس واملوؤ�س�سات الن�سوية القاعدية  من 	

اجل �سمان تخطيط  برامج االقرا�س على احلاجات الفعلية للن�ساء ولي�س ا�ستنادا على توقعات 
• توجيه روؤية املوؤ�س�سات العاملة على حقوق املراأة اىل �سرورة التخطيط على اأ�سا�س النوع االجتماعي، بحيث 	

يتم التعامل مع  الديناميكية والتفاعل ما بني اجلن�سني، ومن هنا فان اأي برامج توعية او تثقيف، تنطلق من 
خـــالل فهم العالقة الديناميكية بني الطرفني، انطالقا من ان التغيري يتطلب جميع االطراف فـي العالقات 

االجتماعية. 
• ان عملية  تطوير وبناء الرامج من قبل املوؤ�س�سات حول اأي ق�سية يجب تناولها من خالل حتليل واقع املراأة 	

الفرد فـي عالقتها بامل�ستويات املختلفة التي طرحت بالدرا�سة، وذلك للعمل على تغطية التدخالت بالق�سية 
املطروحة، ل�سمان حدوت االثر ب�سكل فعال بدال من التخطيط املتقطع. 

• �ســـرورة العمل على دمج الن�ساء فــــي م�ستويات �سنع القرار املختلفة على امل�ستوى ال�سيا�سي. مع اأهمية عمل 	
املوؤ�س�سات الن�سوية على دمج االحتياجات العملية للن�ساء فـي  حمادثات ال�سالم  واي قرارات �سيا�سية تتعلق 

بتقرير امل�سري فـي ارا�سي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.  

اجلانب التنفيذي: 
• و�ســـع االجـــراءات ال�سرورية من قبل املوؤ�س�ســـات لت�سجيع وت�سهيل الن�ساء لاللتحـــاق بالدرا�سة فـي املراحل 	

العمرية املتقدمة، وخا�سة اجلامعية.  
• تطوير برامج التوعية  بناءا على  درا�سات احتياجات الن�ساء ولي�س اجندة املوؤ�س�سات. 	
• توجيـــه برامـــج التوعية حول حقوق املراأة جلميع الفئات ولي�س الن�ساء فقط، ذلك ان حقوق املراأة تتقاطع مع  	

جميع املحيطني فـي امل�ستويات املختلفة التي تطرق لها البحث، )اخلا�س، املحلي، والعام(. 
• تركيـــز املوؤ�س�سات علـــى ق�سية العمل غري الر�سمي والعمل غري مدفوع االجـــر فـي جميع اعمالهم، ذلك انها 	
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ق�سيـــة ا�سا�سيـــة ت�ساهم فـي كيفية ربط قيمة عمل الن�ساء فـي االنتـــاج القومي . هذا العن�سر مفقود ويجدر 
الرتكيز عليه من قبل املوؤ�س�سات  الن�سوية خا�سة واحلقوقية واالقرا�سية والتنموية. 

• تطوير برامج لل�سباب  تقوم على اأ�سا�س احرتام الفرد وتلبي احتياجاتهم الفعلية. 	
• ت�سجيع الرامج الطوعية املحفزة لل�سباب.	
• توفـــري برامـــج ال منهجية  فـي املناطق  املختلفة وخا�ســـة النائية لفئة  ال�سباب ذكورا واناثا على ان تكون من 	

ال�سباب انف�سهم.
• تطوير برامج تعزز مهارات التوا�سل واال�سغاء داخل اال�سرة. 	
• الت�سبيك مع موؤ�سات القطاع اخلا�س لفتح افاق العمل للن�ساء اللواتي يلتحقن برامج التدريب والتوعية. 	
• اهمية تطوير برامج متابعة ودعم للفئات التي تلتحق بالتدريب من قبل املوؤ�س�سات للعمل على تعزيز وم�ساندة 	

امل�ساركني لتلبية توقعاتهم بعد م�ساركتهم مبختلف الرامج املقدمة من قبل الن�ساء. 
• اهميـــة  عقد درا�سات معمقة لبع�س الق�سايا التي برزت فــــي هذه الدرا�سة اال�ست�سكافية للخروج ب�سيا�سات 	

وا�سحة ل�سناع القرار، للم�ساهمة فـي �سياغة التوجهات ال�سيا�ساتية العامة لل�سلطة الوطنية. 
• عقـــد الدرا�سات القانونية والدرا�سات ال�سيا�ساتية حول حق املراأة فـي امللكية والتملك، ملا لذلك من انعكا�س 	

على متكني الن�ساء وقدرتهن على املواجهة على جميع اال�سعدة وخا�سة فـي ظل �سيا�سة االحتالل اال�سرائيلي
• تطوير برامج التمكني ال�سيا�سي للن�ساء، والتي تعتر غري عميقة وال تتناول التمكني الفعلي للن�ساء.  	
• تركيز عمل املوؤ�س�سات مع املراأة الالجئة  �سواء على �سعيد ال�سيا�سات، اخلدمات ااملبا�سرة او القوانني. 	
• تطويـــر برامج متكـــني للن�ساء حول حقوقهن فـي القوانني الدولية، وتعزيـــز قدراتهن فـي التوا�سل مع الوفود 	

االجنبية الت�سامنية. 

امل�شتوى الدويل: 
• للموؤ�س�ســـات التمويلية دورا رئي�سا فـي ماأ�س�سة الرامج التنموية التي ت�ستند على االحتياجات الفعلية للن�ساء 	

�سمن املوؤ�س�سات املحلية �سواء احلكومية او غري احلكومية. حيث من ال�سرورة ان تعتمد  فـي م�ساريعها على 
الدرا�سات املحلية وتقارير املوؤ�س�سات الن�سوية. 

• �ســـرورة التن�سيق والت�سبيك ما بني املوؤ�س�سات التمويلية واملوؤ�س�سات املحلية، من اجل التكامل والتجان�س فـي 	
الرامج مع املوؤ�س�سات ولي�س االعادة او خلق التناف�س بني املوؤ�س�سات العاملة على ذات الق�سية 

• ان متويـــل الرامـــج التنموية يجب ان تكـــون لفرتة زمنية كافية الجراء التغيري املن�ســـود خالفا ملا هو مطبقا 	
حاليا. 

• دور املوؤ�س�سات التمويلية التنموية العمل على ف�سح دور االحتالل ال�سيا�سي فـي اعاقة الدور التنموي املجتمعي 	
من خالل  االنتهاكات الواقعة على الن�ساء. 

• �ســـرورة التاأكيـــد  من قبل املوؤ�س�سات التمويلية، على ان يكون النـــوع االجتماعي وحقوق املراأة جزءا ا�سا�سيا 	
فــــي اي مقرتح يقـــدم وخا�سة من قبـــل موؤ�س�سات ال�سلطة الوطنيـــة. هذا الو�سع �سي�ساهم فــــي و�سع النوع 
االجتماعـــي على االجندة الوطنية وي�ساعد فـي تنفيذ القرارات الوزارية اخلا�سة بحقوق املراأة ومن �سمنها 

املوازنة احل�سا�سة للنوع االجتماعي. 
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