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* محاضر في جامعة حيفا.

مدخل
حتتل قضايا مثل التمثيل السياسي للنساء وأمناط التمكني السياسي 

للمرأة، في العقود األخيرة، اهتماما واسعا في األبحاث العلمية أو 

داخل أوساط منظمات املجتمع املدني. ويظهر االهتمام اآلخذ في 

املجتمع،  في  النساء  ملكانة  تتطرق  التي  املختلفة  بالنواحي  االزدي��اد 

التعليم األكادميي والتي تتمحور حول  جلًيا، في مناهج ومقررات 

نشوء  وكذلك  النساء  حقوق  الفوارق،  مثل:  املواضيع  من  العديد 

منظمات اجتماعية تهدف إلى دعم مكانة النساء في املجتمع. لكن 

الرغم من هذا التحول إال أنه لم يحدث تغيير مماثل في دمج النساء 

في الساحة السياسية أو من  جهة أصحاب اتخاذ القرار.

د. نهاد علي )*(

خارج امللعب البيتي: نساء فلسطينيات

 في احلياة السياسية في إسرائيل

اعتبر حق التصويت منذ  السبعينيات من القرن العشرين الوسيلة 

الوحيدة للتعبير السياسي لدى النساء )شرفماِن، 1989(. إن إعطاء 

على  العالم.  دول  في  تدريجي  بشكل  منح  للمرأة  التصويت  حق 

سبيل املثال، في نيوزيلندا أعطي هذا احلق للمرأة العام 1893. أما 

في االحتاد السوفييتي السابق فقد أعطي هذا احلق بعد الثورة البلشفية 

)الشيوعية( العام 1917، وفي الواليات املتحدة حدث ذلك العام 

سيرورة  األميركي.  الدستور  على  تعديالت  إدخ��ال  بعد   1920

انتهاء  إثر  أيضًا في دول مركز وغرب أوروبا على  متشابهة حدثت 

احلرب العاملية الثانية وأيضًا في كل من اليابان وكوريا اجلنوبية. مقابل 

ذلك فإنه في العديد من دول اخلليج العربي، أعطي حق التصويت 

للمرأة فقط في أواسط العقد األول من القرن احلادي والعشرين. على 
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التمثيل  موضوع  حول  يتمحور  البحث  هذا  فإن  سابقًا،  ذكر  كما 
اإلسرائيلية.  السياسية  احلياة  في  الفلسطينية  للمرأة  املتواضع 
العربية في إسرائيل تتأثر بثالث ثقافات وهي:  الثقافة  ان  على 
الثقافة العاملية، اإلسرائيلية اليهودية والتي تعمل ضمنها، وكذلك 

الثقافة العربية اإلسالمية وهي السائدة في الشرق األوسط.

سبيل املثال في دولة الكويت أعطي هذا  احلق للمرأة العام 2005 

)صالح، 2006(.

في  العاملي  الصعيد  على  السياسية  احلياة  في  امل��رأة  ان��خ��راط  ب��دأ 

السبعينيات من القرن العشرين )شرفمان، 1989(. لكن نشاطها 

على املستوى الشعبي والسياسي كان هامشيًا في معظم مجتمعات 

)هرتسوغ، 1996: 1(.  اإلسرائيلي  املجتمع  ذلك  في  مبا  اليوم، 

إن نضال النساء من أجل احلصول على مساواة سياسية تامة كان قد 

فشل منذ أواسط السبعينيات من القرن العشرين. والدليل على ذلك 

ان التمثيل السياسي للنساء في البرملانات ما زال منخفضًا في معظم 

دول العالم، حيث تصل نسبة النساء املمثالت في البرملانات إلى نحو 

15.2% على املستوى العاملي. وهناك تفاوت كبير بالنسبة للتمثيل 

السياسي للمرأة في الدول املختلفة، مثاًل في البرملان الفنلندي يصل 

التمثيل السياسي للمرأة إلى 44% )صالح، 2006(. أما في الدول 

االسكندنافية فإن التمثيل النسائي في البرملان يصل إلى 37.9% وفي 

دول أوروبا 31% وفي الواليات املتحدة تصل النسبة إلى 17.6% وفي 

دول آسيا تصل إلى 15.4% أما في الدول العربية واإلسالمية فتصل 

نسبة التمثيل بني 5.6% و 8.3% )صالح، 2006(. وفي إسرائيل 

تصل نسبة التمثيل النسائي في البرملان إلى 10% )نقار، 2006(.

هناك إجماع شبه كامل بني الباحثني على أن املكانة الهامشية للمرأة 

)هرتسوغ،  ذكوريا  املجال  هذا  باعتبار  مرتبطة  السياسية  احلياة  في 

1996(، حيث ان السياسة ما زالت تعتبر املعقل واحلصن الذكوري 

ال��ن��س��اء رغم  ن��ف��وذ وس��ي��ط��رة ال يناسب  ب��اع��ت��ب��اره م��ص��در  األخ��ي��ر، 

التحوالت االجتماعية التي حصلت، كزيادة نسبة النساء العامالت 

وتطور منوذج العائلة العصرية والتي يكون فيها الزوجان معيلني.

إلى  ال��وص��ول  وبالتالي  ال��رج��ال  منافسة  في  النساء  لفشل  نتيجة 

متثيل مناسب يالئم وزنهن الدميغرافي في املجتمع، فقد توجهن إلى 

مجاالت عمل محدودة وضيقة حيث ال يوجد  تنافس مع الرجال. 

العقدين األخيرين هناك  انه في  فإنه يالحظ  الرغم من ذلك  وعلى 

زيادة في قوة املنظمات النسائية واحلركات املؤيدة للمرأة والتي حتاول 

مناقشة اآلراء املسبقة بأن العمل السياسي هو من اختصاص الرجال 

)شرفمان، 1981 :15(.

يوجد ملصطلح التمثيل السياسي للمرأة مفهومان مختلفان، األول 

إن   .)1978 )يشاي،  اجتماعي  سلبي  متثيل  والثاني  ايجابي  متثيل 

التمثيل االيجابي مرتبط مبدى تضامن املمثل مع القيم التي ميلكها. 

باملزايا  مرتبط  السياسي  املمثل  ف��إن  االجتماعي  التمثيل  في  بينما 

االجتماعية والشكلية التي ميثلها.

اجتماعيا  السياسي  املمثل  يعتبر  االجتماعي  السلبي  التمثيل  في 

1978؛  )ي��ش��اي،  منتخبيه  وم��زاي��ا  صفات  ميثل  ألن��ه  مضمونه  في 

.)1998

تتطرق األهمية املعطاة ملصطلح التمثيل في هذه املقالة إلى التمثيل 

م��ن خالل  وذل��ك  السياسية،  احل��ي��اة  ف��ي  النساء  ون��ض��ال  االي��ج��اب��ي 

التضامن العميق مع أهداف رفع مكانة املرأة في املجتمع.

 تتمحور هذه املقالة حول املشاركة السياسية للنساء الفلسطينيات 

كمواطنات في إسرائيل. وتهدف إلى تفحص شبكة القيم السائدة في 

املجتمع الفلسطيني فيما يختص بالتمثيل السياسي للمرأة الفلسطينية 

على املستوى احمللي وكذلك القطري. إن فهم مجمل العوامل التي 
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تقرر مدى الدعم أو معارضة تلك النشاطات التي تساهم في دعم 

في  ممكنة  حت��والت  إلى  اإلش��ارة  من  ميكن  للنساء  السياسي  التمثيل 

البنية العقائدية في املجتمع الفلسطيني في إسرائيل فيما يخص مكانة 

املرأة داخل املجتمع.

تطرقت افتتاحية املقالة للتغيرات النظرية العامة حول أمناط املشاركة 

السياسية للمرأة، والتي تعتبر مالئمة أيضًا للمجتمع الفلسطيني في 

احلضارة  مزايا  بني  يجمع  نطاق  في  تعمل  لكونها  إسرائيل، وذلك 

الغربية والتي مصدرها املجتمع اإلسرائيلي اليهودي، وكذلك مزايا 

تقليدية مصدرها في احلضارة العربية اإلسالمية السائدة في الشرق 

األوسط.

خلفية نظرية
)أبو  بداياته  في  للمرأة  السياسية  املشاركة  ح��ول  البحث  زال  ما 

عقصة - داوود، 2002( حيث تنقصه نظرة عامة تقترح تغيرا شموليا 

للتمثيل املنخفض على الساحة السياسية، وذلك اعتمادا على بحث 

جتريبي )أبو عقصة- داوود، 2002(.

أربعة  تظهر  العلمية  ال��دراس��ات  ف��ي  املقترحة  التغيرات  ب��ني  م��ن 

التفسير  الثقافي والسياسي.  الوظائفي،  النفسي،  متغيرات وهي: 

مثاًل  والنساء،  الرجال  بني  البيولوجي  لالختالف  يتطرق  النفسي 

تختلف النساء عن الرجال بصفات مثل االبتعاد عن العنف والضعف 

احلياة  ف��ي  امل���رأة  ان��خ��راط  أم��ام  عائقا  تشكل  امل��زاي��ا  ه��ذه  والنعومة، 

السياسية )شرفمان، 1988(، أما التغير الوظائفي فيرى ان الوظائف 

التقليدية للمرأة كرّبات بيوت تشكل عائقا صعبا أمام انخراط املرأة في 

احلياة السياسية )صالح، 2006؛ شرفمان، 1988(.

أما التفسير احلضاري فيرى ان السيطرة املطلقة للرجل في جميع 

املجاالت وعلى األخص السيطرة على الوظائف واملناصب الرفيعة 

هو عامل مركزي في عدم وجود متثيل للمرأة في احلياة السياسية. 

إن الثقافة الرجولّية ترتكز على مواقف تقليدية مجحفة بحق النساء 

إن   .)2006 )ص��ال��ح،  الرجل  من  وأهمية  مكانة  أق��ل  باعتبارهن 

نسبة التمثل املنخفض للنساء في احلياة السياسية مرتبطة بعدم وجود 

مساواة اجتماعية بني النساء والرجال )أبو عقصة - داوود، 2002، 

هرتسوغ، 1994؛ kellyam، 1978(. إن القدرة على نسخ عدم 

املساواة مصدرها في منافسة التمييز بني البيئة الفردية والبيئة اجلماهيرية 

وتقبلها كأمر عادي )أبو عقصة- داوود، 2002(.

يتمحور التفسير السياسي حول رد الفعل الذكوري على مشاركة 

املرأة في احلياة السياسية. والثاني يتميز باملعارضة وذلك من خالل 

احلياة  في  االندماج  يحاولن  الالتي  النساء  طريق  في  عراقيل  وضع 

واملخفي )صالح، 2206؛  العلني  السياسية عن طريق االضطهاد 

هرتسوغ، 2000(.

هناك عوامل أخرى تقترحها الدراسات العلمية  وحتّد من املشاركة 

الرأسمالي،  النظام  في  العوامل  هذه  على  أمثلة  للمرأة،  السياسية 

ازدياد قوة أحزاب ميينية في عدد من دول الغرب، العودة إلى الدين 

واألصولية الدينية، وهامشية قضايا مكانة املرأة في اإلعالم، عدد 

األمّيات الالتي ال يعرفن القراءة والكتابة بني النساء في دول العالم 

الّنامي، الوعي بني النساء ألهمية مشاركة املرأة في احلياة السياسية 

العامة  املنظمات  عمل  طريقة  املجتمع،  في  مكانتهن  لرفع  كوسيلة 

للمرأة واملواضيع االقتصادية )صالح، 2006(. إن التمثيل املنخفض 

للنساء في احلياة السياسية في املجتمعات التقليدية يفسر عن طريق 

املستوى التعليمي، وذلك ألن مستوى تعليميا مرتفعا للنساء يعتبر 

املجتمع  في  القائمة  احلواجز  على  التغلب  أجل  من  حيويا  مصدرا 

.)Hill، 1981( والذي تتوزع فيه الوظائف على أساس تقليدي

من  العديد  في  مغروسة  أع��اله  ذك��رت  التي  التغيرات  ج��ذور  إن 

النظريات االجتماعية وهي: النظرية االجتماعية، النظرية اإلنسانية، 

والنظرية التطبيقية. 

العائلة  أن  ي��رون  لها  املؤيدين  ف��إن  االجتماعية  للنظرية  بالنسبة 

واملدرسة يسعيان إلى خلق فاصل بني الرجل واملرأة، وبالتالي فإن 

ذلك يفسر قلة مشاركة املرأة في احلياة السياسية من جهة، فإن العالم 

االجتماعي مقسم إلى بيئتني: البيئة العامة السياسية والتي تتميز بالقوة 

والسيطرة، هذه الصفات متيز الرجال، أما البيئة الثانية فهي البيئة البيتية 

والتي تتبع لها املرأة وتتلخص وظيفتها هنا بكونها أما وزوجة.

أما العالم الثاني بحسب هذا التميز فهو العالم- السياسي. والذي 

يوصف بكونه رجوليا. وخالل عملية تطوير تطلعات عملية مختلفة 
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للنساء  البارزة  الصفات  أحد  كان  املساواة،  أجل  من  النضال  إن 
اليهوديات في فترة ما قبل الدولة. وذلك على خالف االعتقاد 
املجتمع  مؤسسو  إليها  استند  ال��ت��ي  األي��دي��ول��وج��ي��ا  أن  ال����دارج 
االستيطاني متيزت باألفكار الدميقراطية حول مساواة الرجل 

واملرأة.

مناصب  لتقلد  األنثى  تتطلع  ان  يتوقع  فانه  والبنات،  األوالد  بني 

 ، )1974  ،litzin(  هامشية في املجاالت السياسية واالجتماعية

من هنا فإن النساء الالتي يحاولن االنتقال من البيئة اخلاصة إلى العامة 

يصطدمن بحواجز اجتماعية ونفسية )هرتسوغ، 1994( وذلك ألن 

تبعيتهن للبيئة اخلاصة متنعهن من العمل السياسي )أبو عقصة- داوود، 

2002، هرتسوغ، 1994؛ 1996؛ 2001(.

املبنى  أن  ف��ي��رون  النسوية  للحركات  امل��ن��اص��رون  ال��ب��اح��ث��ون  أم��ا 

قلة  في  األساسي  العامل  الرجل هو  عليه  يسيطر  الذي  االجتماعي 

السياسية )أبو عقصة- داوود، 2002؛  النسائي في احلياة  التمثيل 

غربي، 1006(.

يعتمد املجتمع الذكوري مجمل العالقات السياسية، االقتصادية، 

النفسية، واالجتماعية والعقائدية والتي تعطي األفضلية للرجل وحتط 

من مكانة املرأة )Sharabi، 1998؛ شرابي، 1992(.

الزمن،  إن ظاهرة املجتمع الذكوري تعتبر ظاهرة تخترق حدود 

املكان، احلضارة، العرف واملكانة )غربي، 1996(. بحسب هذا 

التوجه فإّن الّرجال يسيطرون على املناصب الرفيعة في الهرم الوظائفي 

ويسيطرون على معظم القوة في املبنى االجتماعي. هذا من جهة، 

ومن جهة أخرى فإن النسوة يقبعن في أسفل الهرم الوظائفي )غربي، 

.)1996

أما بالنسبة للنظرية الطبقية فإنها تنتهج مصطلحات طبقية بهدف 

إن  السياسي.  املجال  في  والنساء  الرجال  بني  املساواة  عدم  تفسير 

سيطرة الرجل تفسر بواسطة كونه صاحب السيطرة املطلقة للممتلكات 

والدخل، من هنا فإن االختالف في املشاركة السياسية لدى كل من 

.)sacks، 1974( الرجل واملرأة يعزى إلى امللكية على املوارد

كما ذكر سابقًا، فإن هذا البحث يتمحور حول موضوع التمثيل 

املتواضع للمرأة الفلسطينية في احلياة السياسية اإلسرائيلية. على ان 

الثقافة العربية في إسرائيل تتأثر بثالث ثقافات وهي: الثقافة العاملية، 

العربية  الثقافة  وكذلك  ضمنها،  تعمل  والتي  اليهودية  اإلسرائيلية 

اإلسالمية وهي السائدة في الشرق األوسط.

اليهودية وكذلك  الثقافة  تأثير  التركيز على  البحث سيتم  في هذا 

العربية على أمناط املشاركة السياسية، كون هذه الثقافات متيز املنظومة 

التأثير الفاعل على حتديد مكانة املرأة في املجتمع  االجتماعية ذات 

الفلسطيني في إسرائيل.

النساء في إسرائيل واملشاركة 
في احلياة السياسية

كان مفهوم املساواة بني النساء والرجال في املجتمع اليهودي  قائمًا 

قبل قيام دولة إسرائيل.

يعزى طابع املساواة داخل املجتمع اإلسرائيلي أوال وقبل كل شيء 

إلى املوروث الطالئعي والى التجربة االجتماعية الثورية في احلركة 

خالل  من  ظهر  الطابع  هذا  بناء  أن  حيث  )الكيبوتسية(  االشتراكية 

الوصف املثالي ملكانة املرأة في فترة موجات الهجرة اليهودية األولى 
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ومشاركتها في النشاطات القتالية )الهغناه والبلماح(، ومع قيام الدولة 

مت التركيز على قضية التجنيد اإلجباري للشباب والشابات )بوبر- 

آجاسي، 1992(. وقد وصل األمر ذروته عند انتخاب غولدا مئير 

رئيسة حلكومة إسرائيل وقد كانت من النساء القالئل في العالم الالتي 

انتخنب لهذا املنصب القيادي الرفيع )شرفمان، 1980(.

للنساء  البارزة  الصفات  أحد  كان  املساواة،  أجل  من  النضال  إن 

اليهوديات في فترة ما قبل الدولة. وذلك على خالف االعتقاد الدارج 

أن األيديولوجيا التي استند إليها مؤسسو املجتمع االستيطاني متيزت 

باألفكار الدميقراطية حول مساواة الرجل واملرأة.

ولكن على أرض الواقع، وعلى الرغم من كون النساء انخرطن 

في احلركات الطالئعية وساهمن في بناء الثقافة واحلضارة العبرية 

في الكيبوتسات، إال أنه لم حتدث مساواة تامة. إذ مت تهميش النساء 

عن طريق تشغيلهن في وظائف هامشية ليست بذات أهمية، هذا 

األمر دفعهن إلى الدفاع عن حقهن في املشاركة كمتساويات. أيضًا 

ان احلق الدميغرافي األساسي في الترشيح واالنتخاب لم يتم احلصول 

عليه إاّل بعد نضال متواصل وتأسيس منظمات سياسية نسائية ابتداًء 

من سنة 1919 )شرفمان، 2006؛ هرتسوغ، 2000(. إضافة 

اليهوديات  للنساء  االنتخاب  حق  أجل  من  النضال  فإن  ذلك  إلى 

دول  في  أخريات  نساء  فيها  متكنت  فترة  في  يتبلور  بدأ  البالد  في 

التصويت  اجن��ازات في معركتهن من أجل  عدة من احلصول على 

 ،1948 العام  الدولة  قيام  منذ  )شرفمان، 2006(.  واالنتخاب 

وحتى اليوم لم تتمكن املرأة في إسرائيل من الوصول إلى مساواة 

االستقالل«  »وثيقة  الرغم من كون  كاملة، وذلك على  اجتماعية 

وتصريحات رسمية قد أكدت على قضية املساواة بني األجناس. 

.)raday، 1995:10(

التحوالت  بسبب  جليًا  للنساء  املنخفض  السياسي  التمثيل  يظهر 

البعيدة املدى في املنظومة السياسية في إسرائيل في األعوام اخلمسني 

األخيرة، وكذلك مبزايا خاصة بالنساء في الدولة. حيث ان املنظومة 

إلى منظومة  السياسية في إسرائيل حتولت من منظومة مركزية جدًا 

غير مركزية.

لأحزاب  االنتخاب  بطريقة  أساسًا  تتميز  الالمركزية  ظاهرة  إن 

)فوجل-  احلكومة  رئيس  ملنصب  املباشرة  واالنتخابات  )البراميرز( 

بيجاوي، 1998(. وفي املقابل فإن مصادر التجنيد للنتيجة السياسية 

الكيبوتسات،  تأثير  تضعضع  جليًا  يظهر  إذ  تغيرت:  إسرائيل  في 

تأثير  الهستدروت، وكذلك األحزاب، مقابل ذلك ظهرت مراكز 

جديدة منها، اجليش، املدارس الدينية، السلطات احمللية )فوجل- 

بيجاوي، 1998(.

هناك حتوالن مهمان في خصوصية النساء ميكن من خاللهما فهم 

التمثيل السياسي للمرأة. التحول األول مرتبط بالزيادة الكبيرة في 

انضمام النساء لسوق العمل. مثال على ذلك، في العقد األخير فإن 

أكثر من 45% من حجم القوى العاملة من النساء، مقابل نسبة أقل 

من 30% حتى نهاية سنوات الستني من القرن املاضي. أما التحول 

النساء، حيث أن نحو   التعليم لدى  اآلخر فمرتبط بارتفاع مستوى 

60% من احلاصلني على اللقب األول وأكثر من 45% من احلاصلني 

على اللقب الثاني وأكثر من 33% من احلاصلني على اللقب الثالث 

هم من النساء )فوجل- بيجاوي، 1998(.

وبحسب الدراسات العلمية فإن التحول في مستوى املشاركة في 

سوق العمل واملستوى العلمي في دول العالم الدميقراطي جلبا معهما 

ارتفاعا في مدى املشاركة السياسية للنساء، وبالتالي ارتفاع اجنازاتهن 

في املجال السياسي. مثال واضح على ذلك الدول االسكندنافية، 

)فوجل-  واجنلترا  فرنسا  مثل  أق��رب  أخ��رى  دول  انضمام  ومؤخرًا 

بيجاوي، 1998(. أيضًا في إسرائيل ازدادت النشاطات السياسية 

احلصول  دون  لكن  أع��اله،  ذك��رت  التي  للعوامل  نتيجة  النساء  بني 

على اجنازات. أمثلة على ذلك ارتفاع عدد املرشحات لالنتخابات، 

سالم  حركات  والشعبية،  الرسمية  املؤسسات  في  نسائية  نشاطات 

وكذلك منظمات الدفاع عن حقوق املرأة، ولكن رغم كل ذلك لم 

يتم أي حتول جدي في التمثيل السياسي للنساء )فوجل- بيجاوي، 

1998(. دالالت على ذلك، العدد القليل من النساء املمثالت في 

وكذلك  املمثالت  اليهوديات  النساء  غياب  واحلكومة،  الكنيست 

الفلسطينيات عن املناصب القيادية السياسية. منذ قيام الدولة وحتى 
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الكنيست الرابع عشر انخفض عدد النساء في الكنيست وتراوح العدد 

بني 8 إلى 11 عضوة كنيست في كل دورة، أي حوالي 6.6% حتى 

9.1% من املجموع الكلي ألعضاء الكنيست. في االنتخابات الرابعة 

عشرة للكنيست هناك انخفاض في التمثيل النسائي في الكنيست، 

وفقط في االنتخابات اخلامسة عشرة تتغير الصورة قلياًل، إذ انتخبت 

حاجز  لتتجاوز  األول��ى  للمرة  نسبتهن  ارتفعت  وبذلك  ام��رأة   15

الكنيست. ونتيجة  ال10% ليصل إلى 12.5% من مجمل أعضاء 

التحول الذي حصل على عدد األعضاء فقد ارتفعت النسبة لتصل 

إلى %13.4.

أما في االنتخابات للكنيست السادس عشر فقد انتخبت 18 امرأة، 

أي ما نسبته 15% من مجمل أعضاء الكنيست. ومن ضمنهن ثالث 

ضمن منصب وزيرة )زرك��ور، نساء في إسرائيل، مركز األبحاث 

الكنيست  انتخابات  وفي   .)2004 للكنيست،  التابع  واملعلومات 

السابع عشر انتخبت 17 امرأة حيث يشكلن 13% من املجموع الكلي 

ألعضاء الكنيست. وقد شغلت امرأتان منصبا وزاريا وأخرى انتخبت 

انتخابات  وحتى  الكنيست  تأسيس  منذ  الكنيست.  رئيسة  لتكون 

الكنيست السادس عشر كان عدد األعضاء املنتخبني 757 منهم 75 

اإلسرائيلي  البرملان  في  املرأة  متثيل  نسبة  إن   .)2006 )نقار،  امرأة 

االسكندنافية،  ال��دول  برملانات  في  النساء  بعدد  مقارنة  منخفضة 

دول غرب وجنوب أوروبا، مثال على ذلك تصل نسبة النساء في 

البرملان السويدي إلى 45% وفي كل من الدمنارك وفنلندا إلى %18 

)زركور، 2004(.

تركزت النظريات املختلفة التي تطرقت إلى مشاركة النساء في احلياة 

والبرملانات.  باحلكومات  املرتبطة  القطرية  السياسة  على  السياسية 

وقليل من األبحاث تركزت حول احلكم احمللي.

مييز هرتسوغ، )1994(، بني عالقة كل من احلكم احمللي واحلكم 

باحلكم  مرتبطات  النساء  ف��إن  وبحسبه  للنساء.  القطري  امل��رك��زي 

احلكم  ففي  اخلدمات.  وتلقي  العمل  مركزيتني:  بطريقتني  احمللي 

احمللي تشتغل النساء على اعتبار ان هذه الوظائف تالئم إلى مدى 

بعيد تلك املجاالت التي تعتبر نسوية. أضف إلى ذلك تعتبر املرأة 

املستهلك الرئيسي للخدمات التي يقدمها احلكم احمللي )هرتسوغ، 

1994(. وعلى الرغم من ذلك ما زال وضع النساء على الصعيد 

احمللي صعبًا.

انتخبت  العام 2003  السلطات احمللية  ففي االنتخابات لرؤساء 

نتانيا.  في  والثانية  املنصب، واحدة في هرتسليا  لهذا  فقط  امرأتان 

ومنذ العام 2001 تشغل امرأة منصب رئيس سلطة محلية في بلدة 

انتخابات مجالس السلطات احمللية انتخبت 207  كيدوميم. وفي 

نساء، ما نسبته 10.3% من مجموع املنتخبني. في املجالس اليهودية 

كانت النسبة 14.2% أما في املجالس احمللية العربية فكانت النسبة 

0.05%. ومن مجموع 159 سلطة محلية فقد انتخبت نساء في 87 

سلطة محلية )55% من مجموع السلطات احمللية التي أجريت فيها 

انتخابات(. وقد انتخبت نساء ل82% من السلطات احمللية اليهودية 

هناك حتوالن مهمان في خصوصية النساء ميكن من خاللهما فهم 
التمثيل السياسي للمرأة. التحول األول مرتبط بالزيادة الكبيرة في 
فإن  العقد األخير  العمل. مثال على ذلك، في  النساء لسوق  انضمام 
أكثر من 45% من حجم القوى العاملة من النساء، مقابل نسبة أقل من 
التحول اآلخر  أما  املاضي.  القرن  الستني من  نهاية سنوات  30% حتى 
فمرتبط بارتفاع مستوى التعليم لدى النساء، حيث أن نحو  60% من 
اللقب  على  احلاصلني  من   %45 من  وأكثر  األول  اللقب  على  احلاصلني 
الثالث هم من النساء  اللقب  الثاني وأكثر من 33% من احلاصلني على 

)فوجل- بيجاوي، 1998(.
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و42% في السلطات احمللية العربية. وفي 45% من السلطات احمللية 

ال يوجد أي متثيل للمرأة. أضف إلى ذلك منذ قيام الدولة، شغلت 

تسع نساء فقط منصب رئيس سلطة محلية )نقار، 2006(. ان مقارنة 

بني نتائج االنتخابات العام 1998 والعام 2003 تظهر أنه لم يطرأ 

حتول جدي في نسبة التمثيل السياسي للمرأة  )زركور، 2004(.

وبحسب إحصاء لأمم املتحدة، حتتل إسرائيل مرتبة متدنية فيما 

يتعلق بالتمثيل السياسي للنساء، األمر الذي يتعارض مع تدريجها 

التعليم  فإّن مستوى  للفرد.  كذلك  االقتصادي  الناجت  في  املرتفع 

حتتل  جعلها  االبتدائي  فوق  التعليم  في  اإلسرائيليات  النساء  عند 

مرتبة مرموقة في الّتدريج العاملي، مقابل متثيلها الّسياسي املتدّني. 

العسكري  اإلن��ف��اق  ب��ني  عالقة  وج��ود  إل��ى  أش���ارت  البحث  نتائج 

العسكري  اإلنفاق  ك��ان  فكّلما  للمرأة،  السياسي  التمثيل  ونسبة 

من املدخول الوطني العام أكبر فإّن أعداد النساء الالتي يصلن إلى 

الكنيست واحلكومة يكون منخفضا )نّقار، 2006(. اعتمادا على 

هذه املعطيات ينتج أّن جهاز الّتعليم في إسرائيل مينح املرأة وسائل 

ميكن أن تترجم في متثيل مرتفع في احلياة السياسية واحلكم، مقابل 

ذلك فإّن املنظومة اإلقتصادية، العسكرية- األمنية تعمل في اجتاه 

مغاير لذلك.

احلياة  في  النسائي  التمثيل  النخفاض  املقترحة  التفسيرات  تعزى 

السياسية اإلسرائيلية إلى عوامل مثل السيطرة الذكورية على مراكز 

القوة، مكانة الديانة اليهودية في إسرائيل والتي حتّط من شأن املرأة 

الوظائف  م��ن   %90 أّن  ذل��ك  إل��ى  أض��ف  املجتمع،  ف��ي  ومكانتها 

والّصراع  األمني  الوضع  فإّن  كذلك  الّنساء،  أمام  مغلقة  العسكرية 

الّسياسية في مكان  النسائية  الفلسطيني يضع األجندة  اإلسرائيلي- 

هامشي )هرتسوغ، 1996؛ حّزان، 1995(.

تعطي طريقة احلكم في إسرائيل أفضلية ملجموعات عرقية معينة 

داخل املجتمع، بكلمات أخرى في نظام احلكم هذا يصعب على املرأة 

الوصول إلى املوارد االقتصادّية مقارنة بالّرجال. أيضا فإّن انشغال 

املرأة بحياتها اليومية في البيت ودون مقابل، ال يدع لها وقتا كافيا 

لاللتفات للعمل الّسياسي، كذلك فإّن عدم اهتمام وسائل اإلعالم 

بقضايا املرأة، باستثناء احلاالت التي تكون فيها املرأة ضحية العتداء 

من قبل الرجل، يؤّثر سلبا على مكانتها في املجتمع.

ترافق هذه التفسيرات إّدعاءات قدمية والتي تّذكرنا أّن طبيعة املرأة، 

وضعيتها االجتماعية، تربيتها ال تؤهلها للعمل الّسياسي )فوغل- 

بيجاوي 1998(. إّن مكانة املرأة في الّديانة اليهودية تفّسر لنا سبب 

متثيلها املنخفض في احلياة السياسية اإلسرائيلية، حيث أّن هذه الديانة 

تنظر إلى املرأة والرجل بشكل مغاير، إذ ال متّكن املرأة من الوصول إلى 

مناصب دينّية رفيعة كونها غير مؤهّلة لذلك حسب الشريعة اليهودّية، 

وبالّتالي ال ميكنها تقّلد مناصب اجتماعية سياسية وعلمانية.

للتلخيص، في إسرائيل حالة تضع املرأة في املناصب التي تالئم 

احلياة  في  وال��ش��اذة  الرمزية  مكانتها  إن  امل���رأة.  عن  املقبول  الطابع 

السياسية اإلسرائيلية وفي مواقع ذات أهمية، وبسبب االنتقاد الذي 

يوجه للمرأة كونها إمرأة، يشكالن رادعا أمام الكثير من النساء في 

إظهار اجنازاتهن. 

رغم التمثيل املنخفض للنساء في السياسة هناك حتوالن يساهمان 

سن  مستوى  وعلى  القيمي  املستوى  على  امل��رأة،  مكانة  ارتفاع  في 

من  اج��ري  إحصاء  بحسب  القيمي  املستوى  على  فمثاًل  القوانني. 

قبل لوبي النساء )ش��دوالت ناشيم( تبني أن 90% من اجلمهور في 

إسرائيل يرغبون في وجود نساء أكثر في العمل السياسي واإلداري، 

ألن طريقة إدارة املرأة شمولية أكثر وتأخذ باحلسبان أهمية املوضوع. 

وينظر إلى النساء عندما يحصلن على وظيفة معينة بأّنهن ملتزمات 

أكثر للمنصب وليس فقط للمصلحة اخلاصة )نقار، 2006(. كما 

أن دفع مكانة املرأة يتم أيضًا عن طريق وضع القوانني. ففي األعوام 

األخيرة سنت العديد من القوانني في إسرائيل والعالم والتي متيزت 

بالتفضيل املصحح للمرأة. هذا التفضيل جاء إلعطاء املرأة مساواة 

في فرصة تقلد مناصب رفيعة، األمر الذي كان معدومًا على مدى 

.)Grosby، 1994( أعوام طويلة

آذار  ف��ي  امل���رأة  مكانة  لتطوير  سلطة  أقيمت  م��ث��اًل،  إسرائيل  ف��ي 

1998، كذلك مت تعديل قانون الشركات احلكومية الذي ألزم بإعطاء 

متثيل مناسب للجنسني في الهيئات اإلدارية للشركات احلكومية. ففي 
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تعطي طريقة احلكم في إسرائيل أفضلية ملجموعات عرقية معينة 
داخل املجتمع، بكلمات أخرى في نظام احلكم هذا يصعب على املرأة 
الوصول إلى املوارد االقتصادّية مقارنة بالّرجال. أيضا فإّن انشغال املرأة 
بحياتها اليومية في البيت ودون مقابل، ال يدع لها وقتا كافيا لاللتفات 
للعمل الّسياسي، كذلك فإّن عدم اهتمام وسائل اإلعالم بقضايا املرأة، 
باستثناء احلاالت التي تكون فيها املرأة ضحية العتداء من قبل الرجل، 

يؤّثر سلبا على مكانتها في املجتمع.

العام 1993 كانت نسبة النساء في هذه املراكز اإلدارية فقط %6.87 

لترتفع بشكل تدريجي وتصل العام 1999 إلى 36.7%، ومت تعديل 

قانون السلطات احمللية للعام 2000 والذي ألزم السلطات احمللية 

بتعيني مستشارة لقضايا مكانة املرأة، تكون مسؤولة عن بناء برامج 

لدعم مكانة املرأة في السلطات احمللية التي تقر فيها.

املشاركة السياسية للنساء في العالم العربي
بشكل  العربي  العالم  في  للنساء  السياسية  املشاركة  حجم  يتأثر 

أساسي بعوامل سياسية، تاريخية، اقتصادية وثقافية خاصة بالعالم 

بكر،  )أبو  العالم  هذا  في  احلاصلة  بالتحوالت  يتأثر  كما  العربي، 

.)1998

من خالل األبحاث العلمية مت فحص مكانة املرأة العربية ومشاركتها 

هذا  فيه.  تعمل  ال��ذي  املجتمع  مزايا  خالل  من  السياسية  احلياة  في 

املجتمع الذي يتميز بكون غالبيته العظمى تدين بالديانة اإلسالمية، 

حيث   ،)1995 سروجي،  )هنوش-  للرجل  قوية  بسيطرة  ويتميز 

املجتمع  الوظائفي في  التقسيم  أما  الهرم،  قمة  أن األب يقف على 

فيرتكز أساسًا على الفوارق اجلنسية والعمر، ويعطي بذلك سيطرة 

للرجل على املرأة، وكذلك سيطرة لأكبر سنًا على األصغر سنًا منه 

.)Sharabi، 1988(

أن  حيث  كبيرة،  أج��ي��ال  عبر  التقليدية  احملافظة  قضية  ام��ت��دت 

هذه احملافظة تظهر في جميع املجاالت االجتماعية وخصوصًا في 

العائلة. وقد كان العمل في الزراعة التقليدية مصدر العمل الرئيسي 

)هنوش- سروجي، 1995( في هذا النوع من املجتمعات ال تتمتع 

بنت...  زوج��ة...  للرجل:  دائمًا  وتتبع  ذاتية  باستقاللية  امل��رأة 

مستقلة  هوية  متلك  وال  تبعية  وضعية  في  موجودة  أنها  أي  أم... 

.)Barakat، 1985 خاصة بها )بركات، 2000؛

 يعزو العديد من الباحثني في هذا املجال وخاصة في الغرب تدني 

 .)Ber، 1994( مكانة املرأة في العائلة واملجتمع للديانة اإلسالمية

تعتبر شمولية وال  اليهودية  الديانة  مثلها مثل  الديانة اإلسالمية  فإّن 

يوجد فيها فصل بني القضايا الدنيوية من جهة والقضايا الدينية من 

جهة أخرى، حيث تشمل الفتاوى جميع مجاالت احلياة وتقيد املرأة 

.)Ingrams، 1983( على حساب الرجل

خالفًا لهذا التوجه الغربي، والذي يعتبر الديانة اإلسالمية السبب 

هناك  السياسية،  واحلياة  املجتمع  في  املرأة  مكانة  تدني  في  املركزي 

توجه آخر يدعي أنه رغم السيطرة القوية للديانة اإلسالمية في معظم 

الدول اإلسالمية، إال أننا جند فوارق في مكانة املرأة في هذه الدول. 

إن اختالف مشاركة النساء في احلياة العامة بني املجتمعات وداخل 

مثاًل،  مختلفة،  مميزات  ذات  مناطق  بني  بفوارق  تتميز  املجتمعات 
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هو  ذلك  وسبب  وتقليدية،  محافظة  مناطق  مقابل  حضرية  مناطق 

وجود تفسيرات مختلفة للقضايا الدينية. الباحثون الداعمون لهذا 

التوجه، يدعون أن للمرأة املسلمة درجات حترر مختلفة في كيفية إدارة 

البيت والعائلة، وكذلك فإّنهن يظهرن اهتماما باملنظومة السياسية من 

 . )207-1982:205،Ginat( خالل املشاركة في احلياة السياسية

هناك ادعاء آخر أشد حدة ضد التوجه الغربي صادر من قبل الباحثة 

فاطمة املرنيسي، والتي تعتبر من أشهر املختصات في العالم العربي 

في قضايا املرأة، إذ تبنّي التوجه اإليجابي في الديانة اإلسالمية في 

كّل ما يتعّلق مبكانة املرأة، حيث أّن هذه الديانة لم تفّرق وإمّنا ما فّرق 

كان اجلهات الرسمية املخّولة بتطبيقها. وهي تذكر في كتابها الّشهير 

)Beyond the veil(  أّن التمييز الواقع ضّد املرأة في الّدول العربية 

الديانة اإلسالمية،  واإلسالمية طّبق بشكل أشد مما ورد في تعاليم 

مثال على ذلك بّينت األبحاث الدينية أّنه في فترة الّنبي محمد )ص( 

شاركت الّنساء في احلياة العاّمة والسياسية من دون ارتداء احلجاب، 

وأّن ارتداءه كان مقتصرا على نساء الّرسول بهدف متييزهن عن باقي 

 Mernissi،( الّنساء، لكن هذا األمر حتّول مع الّزمن ليصبح تقليدا

.  )1975:76

ان دور ونشاط النساء القياديات في أرجاء العالم العربي يكون عبر 

النظام السياسي القائم وكجزء من القابلية العامة ألبناء املجتمع للعمل 

من أجل إحداث تغيير اجتماعي وسياسي في العالم العربي.

أظهرت الّدراسات واألبحاث العلمّية أّن هناك فرضيتني متناقضتني 

فيما يتعّلق بحقوق املرأة في العالم العربي. تّدعي الفرضية األولى 

أّن حركات حترر النساء في العالم العربي مرتبطة بشكل وثيق مبدى 

احملتل  من  والوطن  الشعب  حترير  أجل  من  النضال  في  مشاركتهن 

األجنبي. إّن مشاركة املرأة في التحرر الوطني أعطاها الشرعية في 

من  تناضل  نسائية  منظمات  تأسيس  وإل��ى  السياسي  العمل  دخ��ول 

أجل دفع مكانتها. مثال على ذلك، منيس )1981( والتي ترتكز 

على دراسة فرانس فانون الذي رافق حركة التحرر الوطني اجلزائري 

على مدار خمسة أعوام، تخلص إلى نتيجة مفادها أّن مشاركة املرأة 

في الكفاح املسّلح ستؤّدي في النهاية إلى إدراك هؤالء الّنساء لقضايا 

جديد  نضال  تأجيج  إل��ى  سيؤدي  ال��ذي  األم��ر  املسلوبة،  حقوقهن 

ميكنهن من احلصول على حقوقهن املسلوبة. 

النضال من أجل احلصول على استقاللية  امل��رأة في    ان مشاركة 

سياسية بحد ذاته من شأنه ان يحدث أيضًا في تلك املفاهيم املتعلقة 

مبكانة املرأة في املجتمع )منيس، 95:1981؛ هنوش- سروجي، 

.)61 : 1995

بعض  في  للمرأة  أعطيت  التي  احلقوق  أن  الثانية  الفرضية  تّدعي 

الدول العربية، مت إلغاؤها في فترة الحقة بسبب الضغوطات السياسية 

فقد شبه مكانة  ايدي )1984(،  أما   .)Hijab، 1988( والدينية

املرأة في العالم العربي إلى سيسموغراف عملية التحرر من االحتالل 

واالضطهاد، حيث أنه في مرحلة االنحطاط السياسي واالضطهاد 

االجتماعي في العالم العربي فإن قضية حرية املرأة ومكانتها تصبح 

هامشية وليست ذات أهمية. أما في فترات التحرر، فإن التعامل مع 

مكانة املرأة يزداد )أبو بكر، 1988؛ اوده، 1984(. وقد أوردت 

هولط )1996( أدلة على ذلك من داخل أوساط النساء الفلسطينيات 

في املناطق احملتلة أشارت إلى تراجع في النشاطات النسائية وحقوق 

املرأة بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو بني إسرائيل ومنظمة التحرير 

الفلسطينية. كذلك تبنّي هولط أنه في فترة االنتفاضة األولى، أعطيت 

النساء الفلسطينيات حقوقا مكنتهن من اخلروج من النطاق اخلاص 

للنطاق العام. وبعد توقيع اتفاقيات أوسلو مورست ضغوط اجتماعية 

بهدف تقليص حقوق املرأة )Hollt، 1996(. إن النساء القياديات 

في العالم العربي وبضمنهن النساء الفلسطينيات في إسرائيل توجه 

متناقضة. من جهة، يحصلن  إيحاءات  الواسع  املجتمع  من  إليهن 

هناك  أخ��رى  جهة  ومن  امل��رأة،  مكانة  تغيير  على  للعمل  دعم  على 

محدد  وسياسي  اجتماعي  إط��ار  داخ��ل  نشاطاتهن  بتقليص  مطالبة 

)أبو بكر، 1998(.

التمثيل  ح��ول قضية  واس��ع  نقاش  األخ��ي��رة  األع���وام  ف��ي  يالحظ 

وقد  واإلسالمية.  العربية  ال��دول  برملانات  داخ��ل  للمرأة  املنخفض 

اقترحت سياسات تعتمد على التفضيل املصحح للمرأة العربية كحل 

البرملان  في  واملسلمات  العربيات  للنساء  املنخفض  التمثيل  ملشكلة 



121

خالفًا لهذا التوجه الغربي، والذي يعتبر الديانة اإلسالمية السبب 
السياسية، هناك  واحلياة  املجتمع  امل��رأة في  املركزي في تدني مكانة 
في  اإلسالمية  للديانة  القوية  السيطرة  رغم  أنه  يدعي  آخر  توجه 
معظم الدول اإلسالمية، إال أننا جند فوارق في مكانة املرأة في هذه 
املجتمعات  العامة بني  النساء في احلياة  إن اختالف مشاركة  ال��دول. 
مختلفة،  مميزات  ذات  مناطق  بني  بفوارق  تتميز  املجتمعات  وداخ��ل 
مثاًل، مناطق حضرية مقابل مناطق محافظة وتقليدية، وسبب ذلك 

هو وجود تفسيرات مختلفة للقضايا الدينية.

)الّبنا، 2007(. على سبيل املثال في كل من الكويت ومصر والسلطة 

الفلسطينية وضعت قوانني أعطت للمرأة نسبة متثيل بني %15-%25 

من مجموع أعضاء البرملان.

 املشاركة السياسية للنساء 
الفلسطينيات في إسرائيل

على خالف النساء اليهوديات في إسرائيل والنساء العربيات في 

العالم العربي، متكنت النساء الفلسطينيات في إسرائيل من احلصول 

على حقوق سياسية واجتماعية من دون خوض نضال مسبق. فمع 

سياسية  حقوق  الدولة  في  النساء  لكافة  أعطيت  إسرائيل  دولة  قيام 

في  سباقات  ك��ّن  العربيات  النساء  ان  صحيح  ل��ل��رج��ال.  مساوية 

العربية،  الدول  في  النساء  بني  السياسية من  احلقوق  احلصول على 

أهمية  ذات  غير  زال��ت  ما  السياسية  اجنازاتهن  ف��إن  ذل��ك  رغ��م  لكن 

مقارنة باالجنازات التي حققتها املرأة في معظم الدول العربية )هنوش- 

سروجي، 1995(. وباملقارنة مع اجنازات النساء اليهوديات تظهر 

الفلسطينية في إسرائيل.  املرأة  التي حققتها  القليلة  جليًا االجنازات 

الفلسطيني  الوسط  في  وامل��رأة  الرجل  بني  املساواة  عدم  فإن  كذلك 

يظهر أساسًا في النواحي السياسية.

للمرأة  القانونية  املكانة  على  طرأ  ال��ذي  التحول  من  الرغم  على 

املسافة  زالت  ما  االجتماعية،  للمساواة  قوانني  وسن  الفلسطينية، 

الفلسطيني  املجتمع  ف��ي  ب��ع��ي��دة.  الفلسطيني  ال��رج��ل  وب���ني  بينها 

املتحضر هناك تصادم بني التحضر من جهة وبني احملافظة من جهة 

أن  إال  الفلسطيني،  املجتمع  في  احلاصل  التحضر  ورغ��م  أخ��رى. 

داخل  عالية  مبكانة  تتمتع  زالت  ما  تقليدية  اجتماعية  وع��ادات  قيما 

الناشطة  النسائية  املجتمع الفلسطيني. من خالل فحص اجلمعيات 

دفعة  على  حصل  النشاط  هذا  ان  يظهر  الفلسطيني  املجتمع  داخ��ل 

العقد األخير. هذه احلالة مرتبطة بظروف تاريخية خاصة  فقط في 

في سيرورة تكوين األقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل والعالقات 

القومية والتنظيمية في العالم العربي )أبو عقصة- داوود، 2002(. 

تدعي أبو بكر ومن خالل نظرة تاريخية إلى مشاركة النساء العربيات 

الفلسطينيات في احلياة السياسية في إسرائيل أن تغييب الوجود الفعال 

للنساء الفلسطينيات في احلياة السياسية في إسرائيل يؤدي إلى االعتقاد 

املغلوط بأن النشاط السياسي النسائي الذي نشهده اليوم هو ظاهرة 

حديثة جلمهور النساء )أبو بكر، 1998:19؛ Kawar، 1996؛ 

.)1985 ،Jamana جاد، 1991؛

كان نشاط اجلمعيات النسائية في فلسطني قبل العام 1948 يبشر 

عقصة-  )أبو  للمرأة  السياسية  باملشاركة  يتعلق  فيما  واعد  مبستقبل 

داوود، 2002(.

نساء  ن��ش��اط  يظهر   ،1906  ،1904 العامني  م��ن  توثيق  ه��ن��اك 
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فلسطينيات في عكا والقدس. ومن املواضيع املركزية التي عملت 

بها هذه املنظمات النسائية: نشاط بهدف احلصول على مساواة في 

احلقوق بني الرجال والنساء وكذلك نشاطات تطوعية في املجتمع )أبو 

 ،Jamana ؛ جاد، 1991؛Kawar، 1996 بكر، 1998:19؛

1985(. خالفًا البو بكر )1998(، فإن أبو عقصة- داوود )2002( 

كان  والذي  والوطني  اإلنساني  املجال  في  النشاط متحور  ان  تدعي 

دون  الفلسطينيني  لالجئني  اإلنسانية  االحتياجات  توفير  أس��اس��ه 

التطلع ملواضيع نسوية، واحلاجة للدمج بني العمل الوطني والنشاط 

النسائي.

 ،1948 العام  إسرائيل  دول��ة  قيام  منذ  الفلسطيني  املجتمع  مير 

 .)1987 ،Haj-Al( بتحوالت وتغيرات في معظم مجاالت احلياة

أساس هذه التحوالت جاء بعد إلغاء احلكم العسكري العام 1966 

اخلارجي  العالم  وكشفهم   ال��ن��اس  تنقل  حركة  سهل  ال��ذي  األم��ر 

الصعيد  ع��ل��ى  أم���ا   .)1996 ك��ام��ب،  1992؛   ،Ispanioly(

املجتمع عملية تخبط في  االجتماعي والثقافي فقد مرت على هذا 

مرحلة »املجتمع االنتقالي« من مجتمع محافظ، زراعي، جماعي 

ومغلق، ملجتمع مّر بعمليات حتول طبقية. هذا التحول جاء نتيجة 

ال��دول��ة، وك��ذل��ك االنتقال م��ن العمل  م��ص��ادرة األراض���ي م��ن قبل 

الفلسطينية،  القرية  ح��دود  خ��ارج  باألجرة  العمل  إلى  األرض  في 

1991؛  )حيدر،  اليهودي  املجتمع  مع  االقتصادي  االرتباط  وإلى 

النساء  على  أيضًا  أثرت  التحوالت  هذه   .)Rosenfeld، 1962

تراجع ملحوظ  الدراسات تدل على  املجتمع.  وعلى مكانتهن في 

في النشاط السياسي للمرأة العربية الفلسطينية في العقدين األولني 

بعد قيام دولة إسرائيل. تدعي أبو عقصة- داوود )2006( أن املقارنة 

بني العمل السياسي للمرأة العربية الفلسطينية في فترة ما قبل قيام دولة 

إسرائيل وفي الفترة املمتدة منذ العام 1948 ولغاية العام 1970 تظهر 

أن النشاط السياسي النسائي  في الفترة السابقة لقيام دولة إسرائيل كان 

فاعاًل أكثر. في الفترة الثانية شكل نظام احلكم العسكري عائقًا مركزيًا 

أمام خلق تنظيمات نسائية على الساحة السياسية واالجتماعية، وذلك 

 Ispanioly،( بسبب إعطاء أفضلية للقضايا الوطنية في تلك الفترة

.)1992

تعتبر سنوات السبعني بداية صعود التنظيمات النسائية بعد إلغاء 

العام  الستة«  األي��ام  »ح��رب  نتائج  فتحت  فقد  العسكري،  احلكم 

1967، إلى جانب حتوالت اجتماعية واقتصادية أخرى إمكانيات 

العمل األجير أمام املرأة العربية الفلسطينية. كذلك فإن قانون التعليم 

اإللزامي الذي سن في العقد األول لقيام الدولة ساهم في زيادة الوعي 

والتحصيل العلمي لدى النساء العربيات الفلسطينيات. وبعد ارتفاع 

املستوى التعليمي طرأت زيادة فيما يتعلق بتحديد مكانتها في املجتمع 

وفي املجاالت السياسية. )هنوش- سروجي، 1995(. إن نشاط 

النساء في  السبعينيات وبداية الثمانينيات شكل نواة العمل النسائي 

والعمل السياسي في التسعينيات. معظم النشاطات النسائية وإقامة 

منظمات نسائية جاءت من قبل نساء أكادمييات ترعرعن من داخل 

منظمات نسائية يهودية أو من منظمات نسائية يهودية عربية مشتركة 

)أبو  وامل��س��اواة  للسالم  الدميقراطية  اجلبهة  نشيطات  رأسهن  وعلى 

وأح��داث  األقصى  انتفاضة  اثر  وعلى   .)2002 داوود،  عقصة- 

بادرن  فلسطينية  امرأة عربية  فإن نحو 150  تشرين األول 2000، 

على  العمل  بهدف   2001/2/24-23 بتاريخ  اجتماع  عقد  إلى 

إقامة مجلس النساء الفلسطيني، ومع نهاية 2002 تقرر عن طريق 

العربية ضم خمس نساء في مناصب  جلنة متابعة قضايا اجلماهيرية 

)أبو  العربية.  احمللية  السلطات  في  امل��رأة  مكانة  لدعم  استشارية 

عقصة- داوود، 2002(.

املرأة  التي تطرقت ملشاركة  قليل من األبحاث احلقلية  هناك عدد 

العربية الفلسطينية في احلياة السياسية اإلسرائيلية وعلى األخص في 

أوساط املجتمع املسلم في إسرائيل. البحث الذي أجرته هنوش- 

فحصت  والتي  الطليعية  األبحاث  من  اعتبر   ،)1995( سروجي 

التي  املسلمة  للمرأة  السياسية  املشاركة  على  التحضر  سيرورة  تأثير 

تسكن املدينة، وقد وجدت أن االرتباط بالعادات والتقاليد أضعف 

أيضًا  النساء.  أوس��اط  في  األخ��ص  وعلى  السياسية  املشاركة  مدى 

نتائج البحث دلت على وجود عالقة ايجابية بني التطور احلضاري 

للنساء ومدى مشاركتهن في احلياة السياسية. وقد خلصت الباحثة 
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في املجتمع الفلسطيني املتحضر هناك تصادم بني التحضر من جهة وبني احملافظة 
من جهة أخرى. ورغم التحضر احلاصل في املجتمع الفلسطيني، إال أن قيما وعادات 
اجتماعية تقليدية ما زالت تتمتع مبكانة عالية داخل املجتمع الفلسطيني. من 
خالل فحص اجلمعيات النسائية الناشطة داخل املجتمع الفلسطيني يظهر ان هذا 
النشاط حصل على دفعة فقط في العقد األخير. هذه احلالة مرتبطة بظروف 
إسرائيل  في  الفلسطينية  العربية  األقلية  تكوين  سيرورة  في  خاصة  تاريخية 

والعالقات القومية والتنظيمية في العالم العربي

ضئيلة  احتماالت  هناك  القريب  املنظور  في  أن��ه  مفادها  نتيجة  إل��ى 

لتحول ايجابي في موضوع املشاركة السياسية للنساء العربيات عامة 

وللنساء املسلمات على وجه اخلصوص )هنوش- سروجي، 1995 

: 154-147 ؛ أبو عقصة- داوود ، 2002 : 211(

تعّد هامشية املرأة الفلسطينية في احلياة السياسية جزءا من هامشية 

باملبنى  مرتبطة  أخرى  أسباب  هناك  الدولة.  في  الفلسطينية  األقلية 

احلزبي واالجتماعي في الوسط الفلسطيني، والتي لها تأثير ليس أقل 

أهمية من مكانة األقلية الفلسطينية في الدولة )أبو عقصة- داوود، 

املعلنة  املواقف  بني  تناقضا  هناك  أن  تبني  الباحثة   )216  :  2002

والتي تدعو إلى التحرر واملساواة وبني الواقع الصعب بالنسبة لتمثيل 

النساء الفلسطينيات في احلياة السياسية اإلسرائيلية. جميع األحزاب 

العربية تطرقت في برامجها إلى موضوع املساواة التامة بني األجناس. 

وجميع هذه األحزاب أشارت إلى احلاجة لدمج املرأة الفلسطينية في 

املستويات السياسية املختلفة. لكن هذه األحزاب تضعف أمام الطريقة 

التقليدية القاسية. تشير أبو عقصة- داوود أيضًا إلى فشل املنظمات 

في  امل��رأة  مساواة  قضية  وضع  في  إسرائيل  في  الفلسطينية  النسائية 

املكان املالئم. وتدعي أيضًا انه ال يوجد دور سلبي للدين فيما يتعلق 

بوضعية املرأة ومكانتها. وذلك ألنه خالل املقابالت مع قيادات دينية 

مسلمة ومسيحية، شددت هذه القيادات على عدم وجود أي مانع 

ديني فيما يتعلق مبشاركة املرأة في العمل السياسي وإشغال مناصب 

سياسية عديدة )أبو عقصة- داوود، 2002 : 218(.

 )2005( Ghamen، Ali and Abu Jaber-Nejim أجرى

بحثا حول مشاركة املرأة في احلياة السياسية احمللية والقطرية، دلت 

العربيات  للنساء  الهامشي  الوضع  بني  تناقض  وج��ود  على  نتائجه 

األوس��اط  من  واس��ع  تأثير  وج��ود  وب��ني  إسرائيل  في  الفلسطينيات 

اجلماهيرية لدمج النساء في احلياة السياسية. على سبيل املثال أبدى 

على  مبدئية  موافقة  البحث  استمارة  ف��ي  املشاركني  م��ن   %73.2

التصويت لقائمة تقف على رأسها امرأة.

هناك عدة تفسيرات للفجوة القائمة بني الدعم املعلن لدمج النساء 

في احلياة السياسية وبني إبعادهن عن الوظائف السياسية في املستويات 

املختلفة. مجموعة من الباحثني عزت هذه الفجوة للمراحل املأساوية 

التي رافقت هيكلة األقلية الفلسطينية في إسرائيل، وكون هذا املجتمع 

السياسية اإلسرائيلية وعلى  يعتبر هامشيًا وليس ذا أهمية في احلياة 

األخص ضمن دائرة أصحاب اتخاذ القرار. هذا التفسير يدعي ان 

الصراع القومي املستمر بني دولة إسرائيل ومواطنيها العرب، جعل 

موضوع النساء غير ذي أهمية )امارة، 1998؛ أبو بكر، 1998؛ 

بشارة، 1998(.

الفلسطينية في  العربية  املرأة  أن تدني مشاركة  تفسير آخر يرى 

احلياة السياسية ناجم عن عوامل اجتماعية وثقافية ودينية وكون 

املجتمع الفلسطيني مجتمعا محافظا، األمر الذي همش دور املرأة 
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لدمج  الكفاية  فيه  مبا  ناجحة  العامة، وذلك كونها غير  احلياة  في 

 Manasra، 1993؛( »الرجولية«  العامة  السياسة  في  النساء 

 .)Hijab، 1988؛ Mernissi، 1975؛ Sharabi،1988

إسرائيل  في  القائمة  السياسية  الثقافة  إل��ى  الفجوة  ه��ذه  وتنسب 

دائرة  من  اليهوديات،  النساء  فيهن  مبن  جانبًا  النساء  تدفع  والتي 

1995؛  )ح��زان،  والسياسة  القوة  مراكز  ومن  القرارات  اتخاذ 

هرتسوغ، 1996(.

للتلخيص، فإن العقبات املختلفة التي مت ذكرها آنفًا، قد بطأت 

هذه  إسرائيل،  في  الفلسطينيات  للنساء  السياسي  التنظيم  عملية 

امل��رأة مع  أجل  النسائي من  العمل  بني  الدمج  تفسر عملية  العقبات 

 2002 داوود،  عقصة-  )أبو  وطنية  أه��داف  لدعم  النسائي  العمل 

.)42 :

دعم  م��دى  على  املؤثرة  العوامل  فحص  إل��ى  البحث  ه��ذا  يهدف 

فهم  إن  العامة.  احلياة  في  امل��رأة  مكانة  دعم  إلى  الهادفة  النشاطات 

من  ميكننا  املصحح  التفضيل  نشاطات  دع��م  على  امل��ؤث��رة  العوامل 

اإلشارة إلى التحوالت املستقبلية املمكنة. 

طريقة البحث
شمل  حقيقي  ميداني-  مسح  معطيات  على  البحث  ه��ذا  يعتمد 

1200 مواطن فلسطيني في إسرائيل فوق سن 18 عامًا، حيث أجري 

لصالح جمعية نساء ضد العنف في الناصرة، وبإشراف ومرافقة علمية 

من قبل كاتب املقال.

مّت جمع معطيات البحث الكمي خالل الفترة الواقعة بني شهري 

البحث  اعتمد  وق��د   .2005 الثاني  وك��ان��ون   2001 األول  كانون 

الذين  األش��خ��اص  بيوت  في  لوجه  وجها  شخصية  مقابالت  على 

مت اختيارهم كعينة للمسح امليداني. مت اجراء هذه املقابالت باللغة 

العربية عن طريق مقابلني ومقابالت عرب.

كانت نسبة املقابلني 50.4% واملقابالت 49.6%، وذلك بهدف 

مواقف  املجيبني، مصدره  إجابات  في  انحراف ممكن  التغلب على 

اجتماعية. 

في منطقة النقب متت مقابلة النساء فقط من قبل مقابالت أو بحضور 

أحد أفراد العائلة القريبني.

متغيرات
متغير متعلق: مدى الدعم للنشاطات املتعلقة بالتصحيح املفضل 

للنساء في القطاع العام.

مت فحص هذا املتغير بواسطة مركبني: 

األول- إلى أية درجة أنت تدعم انخراط النساء في العمل السياسي 

واالجتماعي وبقدر مشابه ومساٍو للرجال؟.

والثاني- هل تؤيد انتهاج سياسة تفضيل مصحح للنساء فيما يتعلق 

بالتعيينات ملناصب إدارية في السلطات احمللية، املدارس وكذلك في 

شركات جتارية؟. 

 -3 جزئيًا،  مؤيد   -2 مؤيد،   -1 بني  فكان  اإلجابات  سلم  أما 

معارض، 4- معارض بشدة. 

عالمة املتغير حسبت كمعدل املركبني معًا. 

متغيرات موضحة/ مفسرة
مدى الثقة في نشاطات تهدف إلى رفع مشاركة النساء في العمل 

السياسي.

من خالل استمارة مت فحص مدى الثقة فيما يخص أشكال عمل 

تهدف إلى زيادة التمثيل النسائي في العمل السياسي: دمج النساء 

في القوائم واألحزاب القائمة، إقامة أجسام نسائية داخل األحزاب 

القائمة بحيث ميكن للنساء التهديد مبقاطعة االنتخابات، إعطاء النساء 

أماكن مضمونة في كل قائمة او حزب، زيادة الوعي داخل املجتمع 

فيما يتعلق بتمثيل سياسي مالئم للمرأة. 

إجابة حول كل شكل من أشكال  إعطاء  املجيبني  وقد طلب من 

العمل، وما إذا كان هذا النمط من العمل يساهم في رفع نسبة النساء 

في النشاطات السياسية الفلسطينية على الصعيد احمللي وعلى الصعيد 

القطري، مبا في ذلك التمثيل في الكنيست. 

أما سلم اإلجابات فكان على النحو التالي:

مفيد جدًا، 2 - مفيد، 3- غير مفيد، 4- أعارض استعمال هذا 
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تعتبر سنوات السبعني بداية صعود التنظيمات النسائية بعد إلغاء 
احلكم العسكري، فقد فتحت نتائج »حرب األيام الستة« العام 1967، 
إلى جانب حتوالت اجتماعية واقتصادية أخرى إمكانيات العمل األجير 
أمام املرأة العربية الفلسطينية. كذلك فإن قانون التعليم اإللزامي الذي 
العقد األول لقيام الدولة ساهم في زيادة الوعي والتحصيل  سن في 
املستوى  ارتفاع  وبعد  الفلسطينيات.  العربيات  النساء  ل��دى  العلمي 
التعليمي طرأت زيادة فيما يتعلق بتحديد مكانتها في املجتمع وفي 

املجاالت السياسية.

األسلوب. 

في  الستة  امل��رك��ب��ات  على  تطبيقه  مت  ب��ال��ت��ن��اوب  ال��ع��وام��ل  حتليل 

االستمارة. 

األيديولوجيا اجلندرية: املتغير ضم مركبا واحدا جاء ليفحص درجة 

املوافقة )الرضا(. 1- ال أوافق بتاتًا. 2- ال أوافق. 3- أوافق. 4- 

موافق جدًا. أما بالنسبة لإلدعاء حول »حق املرأة في اخلروج للعمل، 

هل تؤيد هذا األمر؟« كلما كانت عالمة الشخص على هذا السؤال 

أعلى فمعنى ذلك أن تكون األيديولوجيا ذات طابع مساواة أكثر.

متغير أساسي: جندرية، مستوى التعليم، العمر ومستوى التدين 

)انظر إلى حتليالت واقعية عند جوردوني وعلي، 2007(.

من بني املتغيرات املوضحة أو املفسرة وجد تأثير واضح ملتغيرات 

الثقة فيما يتعلق بالنشاطات لرفع مشاركة النساء في احلياة السياسية 

واملنفصلة عن النظام القائم، األيديولوجيا اجلندرية، العمر ومستوى 

التدين.

 إن ارتفاع الثقة فيما يتعلق بنجاعة النشاطات لدعم أمناط انخراط 

املرأة في العمل السياسي واملنفصلة عن النظام السياسي القائم مرتبط 

أيديولوجيا  ارتفاع  للنساء.  املفضل  التصحيح  نشاطات  بانخفاض 

متعلقة  لقضايا  التأثير  ب��زي��ادة  مرتبط  وامل����رأة  ال��رج��ل  ب��ني  امل��س��اواة 

املفصل  التصحيح  يدعمن  النساء  ان  حيث  املفصل،  بالتصحيح 

أكثر من الرجال. ايضًا زيادة العمر مرتبطة مبدى الدعم للتصحيح 

والتأييد  الدعم  بانخفاض  مرتبط  التدين  مستوى  وارتفاع  املفضل. 

للتصحيح املفضل.

استنتاجات
متحور هذا البحث حول مشاركة النساء الفلسطينيات في إسرائيل 

وقدم  اآلن.  حتى  تبحث  لم  زواي��ا  من  السياسية،  النشاطات  في 

تفسيرات ممكنة ملدى الدعم اجلماهير الفلسطينية في إسرائيل لنشاطات 

التصحيح املفضل للنساء عن طريق عينة حقيقية من أوساط اجلماهير 

العربية الناضجة في إسرائيل. وتبني أن مدى دعم نشاطات تفضيل 

مصحح لتطوير نشاط وأدوار قيادية للنساء يتأثر بشكل سلبي من مدى 

الثقة واإلميان في جناعة تلك النشاطات التي تهدف إلى زيادة املشاركة 

السياسية للمرأة والتي تتميز بنشاط منفصل عن النظام القائم حاليًا، 

مثل تأسيس منظمات نسائية مستقلة أو مقاطعة االنتخابات من قبل 

النساء. هذا االستنتاج مطابق ملا جاء في الدراسات واألبحاث )أبو 

بكر، 1998(.

الفلسطينيات  النساء  ل��دى  السياسي  العمل  لشكل  بالنسبة  أّم��ا 

للحصول  يقودهن  السياسي  النظام  مع  واملتداخل  العمل  هذا  فإن 

املجتمع  داخل  عامة  الفلسطينية  األقلية  مكانة  لدعم  اجن��ازات  على 

اإلسرائيلي، وذلك مقابل نشاط يهدف إلى خلق واقع ايجابي في 

مكانة املرأة الفلسطينية داخل املجتمع الفلسطيني، بكلمات أخرى 
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محاولة فحص ومراجعة قضية املساواة بني الرجل واملرأة القائمة اليوم 

في املجتمع العربي.

يحتم علينا اإلميان بضرورة العمل خللق مساواة بني الرجل واملرأة 

احلقل  في  العامالت  الفلسطينيات  النساء  عدد  وزي��ادة  املجتمع  في 

وامل��رأة  ال��رج��ل  بعالقة  يتعلق  م��ا  ك��ل  ف��ي  معرفتنا  تطوير  السياسي 

والعوامل املؤثرة على نوعية العالقة بني اجلنسني، وكذلك مراجعة 

بني  املساواة  لعدم  قاعدة  يشكل  والذي  االجتماعية  املصداقية  نظام 

الرجل واملرأة، وبالتالي التطلع إلى تغيير الواقع االجتماعي القائم عن 

طريق عمل نسائي مستقل. من هذا املنطلق كلما كان االعتقاد بنجاعة 

هذه النشاطات أكبر فإن التأييد ودعم التصحيح املفضل يكون أقل، 

هذا األمر ال يعتبر مفاجئا. إن التصحيح املفضل ينظر إليه كوسيلة 

لدمج املرأة في النظام القائم وليس بالضرورة مراجعة ألشكال وأمناط 

النشاط أو فحص النظام القائم في كل ما يتعلق بعالقة الرجل واملرأة، 

بقضايا  يتعلق  فيما  املنخفض  الوعي  أصحاب  األف��راد  ف��إن  كذلك 

املساواة بني الرجل واملرأة، من املتوقع أن يكون مدى تأييدهم منخفضا 

لكل ما يتعلق  بالتصحيح املفضل، ما يعكس الواقع املتدني للنساء 

الفلسطينيات عامة وخاصًة في املجال السياسي.

يرتبط  فيما  ايجابية  عالقة  وج��ود  أي��ض��ًا  أظ��ه��رت  البحث  نتائج 

والقيام  ب��امل��رأة  ال��رج��ل  مب��س��اواة  ت��ؤم��ن  ع��الق��ة  أي  باأليديولوجيا، 

بنشاطات تهدف إلى خلق تصحيح مفضل. أحد التفسيرات املمكنة 

هذه  وتطبيق  دعم  امل��رأة،  مساواة  مبفهوم  عالقة  له  االستنتاج  لهذا 

النشاطات يعني وجود مفهوم حول مساواة املرأة داخل املجتمع.

ومن بني املميزات األساسية التي فحصت وهي اجلندرية، العمر 

ومستوى التدين، دلت  نتائج البحث على ارتباط هذه املميزات مبدى 

التأثير للتصحيح املفضل للنساء الفلسطينيات. إن الدعم الكبير من 

بالتصحيح  يتعلق  فيما  للرجال  املنخفض  الدعم  مقابل  النساء  قبل 

املفضل ميكن تفسيره بعدم وجود مساواة جندرية. أما بالنسبة للرجال 

فمن جهتهم كل عمل يهدف إلى تقليص امتيازاتهم فيما يتعلق بالتمثيل 

السياسي يؤدي إلى تضعضع سيطرتهم ونفوذهم داخل مجتمعهم. 

أما بالنسبة الرتباط زيادة التأييد لنشاطات التصحيح املفضل واجليل 

فيمكن تفسير هذه العالقة من خالل أشكال العمل السياسي الذي ميز 

النساء الفلسطينيات منذ قيام الدولة، هذا العمل الذي يؤثر على النظام 

االجتماعي القائم كونه مجتمعا ذكوريا، وكونهن عملن باالندماج 

عالقة  وج��ود  وإن  السياسية.  الساحة   على  الفاعلة  األح��زاب  في 

لنشاطات  الدعم والتأثير  انخفاض  التدين وبني  ارتفاع مستوى  بني 

التصحيح يدل على وجود تناقض بني ما هو معلن على املأ في كل 

ما يتعلق بالنشاط السياسي للمرأة والدين، وبني املعارضة املوجودة 

على أرض الواقع من قبل رجال الدين فيما يتعلق بانخراط النساء في 

العمل واحلياة السياسية.
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