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المقدمة
ان المرأة مكون ربٌسً فً المجتمع فهً اكثر من نصؾ المجتمع  .ان تقدم المجتمع مرتبط ارتباط وثٌق بتقدم
المرأة  ,ونٌلها جمٌع حقوقها وحرٌتها وقرارها  ,وال شك ان تقدم الرجل هو ثمره تقدم المرأة  ,لكن المرأة كانت
تعانً وما زالت تعانً من ظاهره سٌبة وهً ظاهره العنؾ فالمرأة تعانً من التعنٌؾ المستمر الهادؾ الى
قمعها وتدمٌرها واستنزاؾ والحد من تقدمها ومساهمتها لمجتمع افضل .
فً هذا البحث نتناول ظاهره العنؾ ضد المرأة فً المجتمع العربً االسرابٌلً  .هذه الظاهرة تشكل عابق بتقدم
المرأة فً مجتمعها وبٌبتها وتؤخذ حٌزا كبٌرا فً ذهن النساء وٌجب على لنساء العمل لحد هذه الظاهرة ونشر
التوعٌة فً المجتمع عامة ودعم المرأة لكونها تشكل عنصر هام فً حٌاة كل شخص منا  ,فهً االم  ,االخت ,
المدرسه  ,المربٌه وصانعه االجٌال .
ٌتناول موضوعنا سإال البحث  " :ما هو تؤثٌر ظاهرة العنؾ ضد المرأة فً المجتمع العربً االسرابٌلً على
مكانتها العملٌة – االجتماعٌة ؟ "  ,ولذلك ألننا نرٌد ان نوعً المرأة حول حقوقها حول قٌمتها القٌمه فنرٌد ان
نشحن النساء للوعً التام لكً ترفض العبودٌة ولتنطلق لتصبح وتشكل انسانٌتها وحٌاتها بفكرها وٌدٌها  .فتناولنا
االستمارة كؤداة بحث وذلك ألنها تعرض كمٌة االراء المختلفة فً مجتمع واحد .
نحن نفترض ان ظاهرة العنؾ ضد المرأة تشكل بشكل سلبً على تقدمها العملً – االجتماعً وبالتالً على
انخفاض فعلٌتها ومكانتها فً المجتمع  .المتؽٌر المستقل هو تؤثر المرأة من ظاهره العنؾ والمتؽٌر المتعلق هو
مدى تقدمها على مكانتها فً مجالً العملً واالجتماعً .
المصطلحات المتعلقة بسؤال البحث هً كالتالً :
الحق فً الحٌاة واألمن (سبلمه الجسد)  :الحٌاة هً شرط مسبق ضمن ان لكل انسان االستطاعة ان ٌجسد كل
حقوقه والبشر جمٌعهم لهم الحق فً الحصول على دفاع عن حٌاتهم فً مواجه اي مس قد ٌمس بهم .
الكرامه  :الحق فً الكرامه ٌعبر عن االعتراؾ بإنسانٌه االنسان اي انه مرتبط بالشعور باالحترام الشخصً
والتصور الذاتً لدى االنسان .
المساواة  :الحق فً المساواة ٌعنً ان فً الدوله وفً المجتمع ٌجب ان ٌتم التعامل بتساو مع كل انسان من حٌث
كونه انسانا  ,بؽض النظر عن دٌانته  ,عرقه  ,جنسه  ,لؽته ,نظرته الفلسفٌه والسٌاسة ٌ .رتكز حق المساواة على
حقٌقة ان البشر متساوٌٌن فٌما بٌنهم اي  :ال ٌوجد اناس فوق اناس او اناس تحت اناس  .حق المساواة هو حق
اساسً فً المجتمع الدٌمقراطً .
حرٌة مزاوله العمل  :تعنً حرٌة االنسان فً اختٌار مهنته ومكان عمله ٌ .قضً معظم البشر ؼالبٌه اوقاتهم فً
العمل لهذا ٌجب عدم منع االنسان من كسب رزقه بالمهنة المكان والطرٌقة التً تحلو له .
التفضٌل المصحح  :هو التعامل المختلؾ وتقدٌم الدعم لؤلفراد الذٌن دونٌه بعضهم نتجت عن اجحاؾ اجتماعً
والمجتمع معنى برعاٌة مصالحهم وتحسٌن وضعهم .
قانون العنؾ الدولً ضد المرأة :هو تشرٌع مقترح ٌعالج مسالة العنؾ ضد المرأة  ,من خبلل السٌاسة الخارجٌة
للوالٌات المتحدة مع ضمان االسالٌب لمنع العنؾ وحماٌة الضحاٌا (النساء) ومحاكمه المعتدٌن .
مستوى المعٌشة ٌ :شٌر الى مستوى الثروة  ,الراحة  ,السلع المادٌة والضرورات الموجودة لفبة اجتماعٌه –
اقتصادٌه فً منطقه جؽرافٌه معٌنه  .وهو تعبٌر ٌستخدم عاده للداللة على المستوى االقتصادي للفرد او االسرة
او الدوله  .وٌمكن قٌاس مستوى المعٌشة بقٌمه البضابع والخدمات التً انتجها او استهلكها الفرد او االسرة او
الدوله خبلل فتره زمنٌه معٌنه .
العنؾ  :العنؾ هو سلوك سًء او فعل ٌتسمى بالعدوانٌة ٌصدر عن طرؾ قد ٌكون فردا او جماعه او طبقه
اجتماعٌه او دوله بهدؾ استؽبلل ألطرؾ اخر وإخضاع فً اطار عبلقة قوه ؼٌر متكافبة اقتصادٌا واجتماعٌا

وسٌاسٌا مما ٌتسبب فً احداث اضرار مادٌه او معنوٌة او نفسٌه وجسدٌه لفرد او جماعه او لطبقه اجتماعٌة او
دوله اخرى .
تتكون وظٌفة البحث من فصول نظرٌه أال وهً :
 -1أ .الحق فً المساواة فً دوله دٌمقراطٌة .
ب .اهمٌه النساء ومساهمتهم فً المجتمع .
 -2تعرٌؾ العنؾ وممٌزاته وظاهره العنؾ ضد المرأة .
 -3معالجه هذه الظاهرة وردود الفعل .
 -4تؤثٌر ظاهره العنؾ ضد المرأة على مكانتها العملٌه االجتماعٌة .
ان هذه الظاهرة منتشرة فً المجتمع العربً االسرابٌلً وتمس بحقوق االنسان والمواطن وخاصة فً حق الحٌاة واألمن
فلذلك قمنا باختٌار هذا الموضوع المثٌر لدى المرأة من اجل المرأة وألجل تزوٌدها بالوعً الكافً لكً تقاوم وتتصدى
للعنؾ الذي تواجهه من قبل النصؾ االخر للمجتمع وهو الرجل .

الفصل االول
اهمٌة المساواة فً الدولة الدٌمقراطٌة
فً هذا الفصل سوؾ نتطرق الى اهمٌه المساواة فً الدوله الدٌمقراطٌة وفً اسرابٌل وأٌضا الى اهمٌه المرأة
ومساهمتها فً المجتمع العربً االسرابٌلً نظرا الى المساواة اتجاه المرأة .

أ -مبدأ المساواة وأهمٌته فً النظام الدٌمقراطً :
الحق فً المساواة :
المساواة هً التمتع بجمٌع الحقوق السٌاسٌة واإلقتصادٌة واإلجتماعٌة دون التمٌز بسبب الدٌن أو اللون أو اللؽة
أو الجنس أو الرأي السٌاسً أو المستوى اإلجتماعً وقد دعى اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان إلى عدم التمٌز
ّ
الحق فً المساواة أمام القانون والحماٌة المتساوٌة من قبل القانون .إسرابٌل كدولة دٌمقراطٌّة
بٌن البشرٌ,ملك جمٌع ال ّناس
م َ
ُلزمة بال ّتعامل مع جمٌع بنً البشر على قدم المساواة دون تمٌٌز فً الدٌن  ،والقومٌّة  ،والمنشؤ  ،والجنس  ،والمكانة
الشخصٌة  ،والسن  ،والمٌول الجنسٌة  ،أو المحدودٌّة .تعمل جمعٌة حقوق المواطن ضد التمٌٌز بؤشكاله المختلفة  ،وتعمل
على ترسٌخ مفهوم المساواة واالحترام لجمٌع بنً البشر .لمبدأ المساواة أربع معان مركزٌة  :معنى رسمً  ،مساواة
رسمٌة  :معنى المساواة بهذا الصدد هو منع تمٌٌز بسبب انتماء شخص ما إلى مجموعة معٌنةٌ .عرؾ التمٌٌز على أنه
معاملة مختلفة لشخصٌن بسبب انتمابهما إلى مجموعات مختلفة  ،وهذا عندما ال تكون صلة لهذا االنتماء بالمسؤلة التً ٌتم
الخوض فٌها .على سبٌل المثال ٌمنع التمٌٌز ألسباب جنسٌة  ،عرقٌة  ،قومٌة  ،دٌنٌة  ،طابفٌة  ،مٌل جنسً أو إعاقة .أي :
ٌمنع تمٌٌز امرأة بسبب جنسها ٌ ،منع تمٌٌز شخص ما بسبب لون جلده ٌ ،منع تمٌٌز شخص ٌنتمً إلى قومٌة معٌنة ،دٌن أو
طابفة أو ألنه لوطً أو ألنه معاق  ،والخ .

المساواة فً اعالن العالمً لحقوق االنسان :
المادة ٌ " : 1ولد جمٌع الناس أحراراً متساوٌن فً الكرامة والحقوق  ،وقد وهبوا عقبلً وضمٌراً وعلٌهم أن ٌعامل
بعضهم بعضا ً بروح اإلخاء".
الماده  " : 2لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحرٌات الواردة فً هذا اإلعبلن  ،دون أي تمٌٌز  ،كالتمٌٌز
بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللؽة أو الدٌن أو الرأي السٌاسً أو أي رأي آخر  ،أو األصل الوطنً أو
االجتماعً أو الثروة أو المٌبلد أو أي وضع آخر  ،دون أٌة تفرقة بٌن الرجال والنساء ".
الماده  " : 7الناس جمٌعا سواء امام القانون  ,وهم ٌتساوون فً حق التمتع بحماٌة القانون دون تمٌٌز كما
ٌتساوون فً حق التمتع بالحماٌة من اي تحرٌض ومن اي تمٌٌز مثل هذا التمٌٌز ".
المساواة أمام القانون المعروؾ أٌضً ا باسم المساواة القانونٌة ,هو مبدأ ٌخضع بموجبه جمٌع األفراد لقوانٌن
العدالة ذاتها (محاكمات مبلبمة (الجمٌع سواسٌة أمام القانون .ووف ًقا لؤلمم المتحدة ٌ ،عتبر هذا المبدأ على وجه
التحدٌد فً ؼاٌة األهمٌة لؤلقلٌات والفقراء .وبالتالً ٌ ،حب أن ٌعامل القانون والقضاة كل فرد من خبلل القوانٌن
ذاتها بؽض النظر عن النوع  ،أو العرق  ،أو الدٌن  ،أو الحالة االجتماعٌة واالقتصادٌة إلخ  ،دونتمٌٌز .وتعد
المساواة أمام القانون إحدى المبادئ األساسٌة للٌبرالٌة الكبلسٌكٌة.
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التمٌٌز المرفوض :
التعامل الؽٌر متساوي مع البشر ٌعتبر تمٌٌزا مرفوضا  .فهً حاله ٌتم فٌها التمٌٌز وعدم المساواه بٌن المواطٌنٌن
لسبب ؼٌر واضح وؼٌر منطقً فً الدوله فقط لسبب عنصري او بسبب لون البشره او القومٌه وهذا ؼٌر مقبول
فهً سٌاسة تتبع التعامل المختلؾ بٌن االشخاص هم متساوٌٌن فً االصل والمعامله المختلفة ال تمت بصله
الموضوع المطروح .
مثال  :رفض قبول شخص للعمل بسبب لونه منع قبول نساء فً وظابؾ ادارٌه .
التفضٌل المصحح :
هو سٌاسة تتبعها الدولة حٌث تمنح امتٌازات لمجموعه افراد تعرضوا لظلم فً الماضً لفترة زمنٌة محدودة الى ان
تحقق المساواة او تقلٌص الفجوة .فتمنح الدوله بعض االمتٌازات مثل ( اعفاء من الضرابب  ,تسهٌبلت فً امتحانات
البجروت  ,تخصٌص اماكن مضمونة ) فالدولة تمنح هذه االمتٌازات من اجل تقلٌص الفجوات وتحقٌق المساواة
لمجموعات تعرضت لظلم فً الماضً ( على خلفٌه اقتصادٌه  ,تارٌخٌه  ,مكان سكن ,جنس وؼٌر ذلك ) وتعطى
هذه االمتٌازات حتى تتقلص الفجوة ( لفترة زمنٌه محدودة )
اسباب معارضه التفضٌل المصحح :
 )1المنافسه الحرة بٌن المواطنٌن دون تدخل الدوله  .هً افضل وسٌلة لتحسٌن اوضاع المجموعات الدونٌة لذلك
ٌجب منحهم الفرصه للمنافسة وتحقٌق الذات وعدم منحهم تسهٌبلت او امتٌازات بحٌث ٌبقى هإالء ال مبالٌٌن
وؼٌر مهتمٌن بتحسٌن اوضاعهم وبذلك ٌعٌشون عاله على المجتمع .
 )2قسم من المعارضٌن ٌدعون ان هذه السٌاسة ؼٌر منصفة ألنها تمنح اشخاص ذو كفاءات اقل للوصول اسرع
واسهل من مجموعه اخرى تتمتع بمإهبلت وكفاءات اكبر  .ولذلك ٌدعً هإالء ان هذه السٌاسه تتضمن تمٌٌز
مرفوض وٌجب عدم التعامل بها .
حقوق المرأة السٌاسٌه االجتماعٌة :
 )1قوانٌن مساواة حقوق المرأة: 1551-هدؾ القانون -ضمان مساواة تامَّة بٌن النساء والرجالٌ :كون الرجال
والنساء متساوٌن أمام القانونٌ .رسخ القانون أسس المساواة فً مجاالت مثل  :حقوق أألبوة حقوق ألملكٌة حق
المرأة على جسدها ،الحماٌة من ألعنؾ تمثٌل مبلبم وؼٌر ذلك.
 )2منذ عام 1994 – 1954
أ -اعترفت الدولة بحق النساء بالحصول على اجر متساو خبلل  3اشهر اجازتهم بعد الوالدة .
ب -تم التصدٌق فً الثمانٌنات على مجموعه اخرى من القوانٌن التً هدفت الى تطوٌر المساواة بٌن الجنسٌن.
ت -فً عام  1991سنت وعدلت قوانٌن تتٌح حماٌة النساء بشكل البق من ازواجهن وأصدقابهن.
ث -فً عام  1993سن قانون ٌوجب اعطاء تمثٌل البق للنساء فً مجالس ادارة الشركات الحكومٌه
واالتحادات العامة .
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ج) فً عام  1995صدق تعدٌل قانون الخدمة فً سلك الدوله حٌث ٌوجب مندوب الخدمه فً سلك الدوله
العمل من اجل تمثٌل النساء والرجال بشكل البق فً سلك الدوله وٌسمح باللجوء الى التفضٌل المصحح
لتحقٌق هذا الهدؾ .
رؼم ذلك نواجه ظاهرة عدم المساواة فً مجتمعنا العربً االسرابٌلً فً عده مجاالت :
السٌاسة  -االقتصاد – التعلٌم – العمل مكانه المرأة واالتصال وتظهر اٌضا فً مساله العنؾ داخل العابلة:
 )1السٌاسة :
رؼم سن قانون انه ٌحق للمرأة االنخاب وترشٌح نفسها فهذا لم ٌساهم فً تطوٌر المساواة فً القٌادة
السٌاسٌة فكان تمثٌل النساء متدنً فً جمٌع الفترات
 .1اكبر عدد وصلت الٌه النساء فً الكنٌست هو  13عضوه فً الكنٌست رقم .15
 .2تمثٌل النساء فً الحكومة ضبٌل جدا فلم تشارك منذ قٌام الدوله ؼٌر  8نساء.
 .3فً السلطات المحلٌة نبلحظ ان تمثٌل النساء متدنً .

 )2العمل :
معظم النساء فً اسرابٌل ٌعملن فً مهن ذات تصور متدنً .
أ -الترقٌه فً العمل  :ترقٌه النساء فً العمل اقل من ترقٌه الرجال فً عملهم .
ب -االجر  :على الرؼم من التشرٌع المتساوي ففً الواقع هناك فجوة كبٌرة فً االجر بٌن النساء
والرجال على الرؼم من ان مإهبلت النساء متساوٌة لمإهبلت الرجال حتى ان كانت نفس
المهنة فؤنهم ٌختارون الرجال  .ومن احد االسباب التً ادت الى تلك الفجوات هً ان الرجال
ٌحصلون على مبلػ اكبر من النساء وذلك فً ما ٌتعلق بالزٌادات المرافقه لؤلجر .

 )3المكانه الشخصٌه :
ٌنص قانون المحاكم الربانٌه للزواج عام  1953على ان االحوال الشخصٌة اي الزواج والطبلق فً
اسرابٌل ٌقع ضمن االختصاص الدٌنً  .وهذا القانون ٌمس بمساواة النساء امام القانون فبسبب النظر
فً قضاٌا الطبلق فً المحاكم الربانٌة وحدها ال تحاكم المرأة بمساواة كالرجل .فالرجل وحده ٌمكنه
تطلٌق زوجته اما المرأة فبل تستطٌع تطلٌق زوجها.
)4العنؾ ضد النساء :
ان اسباب العنؾ ضد المرأة فً المجتمع الفلسطٌنً فً اسرابٌل  -ان كان جنسٌا  ,عاطفٌا ,او جسدٌا
 ال تختلؾ بشكل بارز فً اسبابة فً المجتمعات الذكورٌة االخرى حٌث تعد المرأة ملكا ألقاربهاالذكور ٌ .منح الرجل الفلسطٌنً حقوقا عاطفٌة وجسدٌة منفردة عن جسد المرأة وزوجها والرجل
ٌسٌطر علٌها جسدٌا  ,جنسٌا  ,نفسٌا  ,نفسٌا  ,اقتصادٌا واجتماعٌا .
تتعرض الكثٌر من النساء فً النساء فً اسرابٌل للعنؾ من قبل ازواجهن  ,أصدقابهن ومن االقارب .
ٌعبر العنؾ ضد المرأة وخاصة العنؾ الجنسً عن مكانتها المتدنٌة فً المجتمع  %10 .من النساء
المتزوجات فً إسرابٌل ٌتعرضون للعنؾ وتتعرض واحدة من كل ثبلثة نساء فً الببلد العتداء جنسً
معٌن فً حٌاتها .

ان حدة ظاهرة العنف ضد النساء بقٌت كما هً لعدة اسباب ومنها :
-

ٌمٌل جهاز المحاكم مع التساهل مع االزواج الذٌن ٌمسون بزوجاتهن .
الشرطه ال تواجه ظاهره العنؾ ضد النساء بشكل كامل .
الجمهور ٌمٌل الى التساهل فً حاالت العنؾ ضد العابله ٌ .عتقد  %14من الرجال فً اسرابٌل ان
هناك مبرر لضرب النساء .
الموارد المخصصه لمعالجه العنؾ ضد النساء قلٌلة .
ان التقالٌد والعادات الدٌنٌه تعطً الشرعٌه للعنؾ المرتكب على اساس النوع االجتماعً ضد المرأة
العربٌة.
تواجه المرأة العربٌة المعنفة فً اسرابٌل نظاما قضابٌا واجتماعٌا ؼٌر داعم لها .

اسباب عدم المساواة بٌن الجنسٌن فً اسرائٌل :
 )1عملٌة التهٌبه االجتماعٌة :
تإثر المعاٌٌر االجتماعٌة والقٌم فً المجتمع االسرابٌلً على انعدام المساواة بٌن النساء والرجال .
اذ ال تزال نظرات تقلٌدٌة فً ما ٌتعلق بمكانه النساء والرجال  ,حٌث ان تقسٌم الوظابؾ بٌن الرجل
والمرأة داخل العابله لٌس مساوٌا  .فً بعض الكتب التعلٌمٌة ال تزال هناك انماط مقولبة نسابٌة
ورجالٌة ومع ذلك فهناك محاوالت الدخال قٌم المساواة بٌن النساء والرجال .
 )2الدوله قً حصار :
ان الصراع العربً االسرابٌلً الذي ٌتصدر جدول اعمال اسرابٌل ٌإثر على انعدام المساواة بٌن الجنسٌن
حٌث ان مساهمة النساء فً مجال األمن هن اقل من مساهمة الرجال  ,وبما ان الوظٌفة األمنٌة العالٌة فً
إسرابٌل " بطاقة دخول " للعالم السٌاسً وعالم األعمال فان النساء ٌبقٌن فً الخلؾ  .كذلك فان الصراع
ألعربً االسرابٌلً قد أثر على القٌم المقبولة فً المجتمع  :القٌم التً تعتبر " ذكورٌة " مثل الشجاعة ,
العدوانٌة وهذه المعاٌٌر تؽلؽلت فً المجتمع وأصبحت تإثر على مكانة المرأة المدنٌة .
 )3الجهاز السٌاسً :
ان لمسارات الترقٌة فً الجهاز السٌاسً فً اسرابٌل تؤثٌرا على مكانه المرأة :
أ) بناء السٌره المهنٌة السٌاسٌه :
ان االنضمام الى السٌاسة واألحزاب ٌعتبر نشاطا عاما فً اطار المنظمات الشعبٌه او النشاطات
الطبلبٌة فً المنظمات الطبلبٌة  .تواجه النساء صعوبة فً التقدم فً هذا المسار  ,الن بناء السٌره
المهنٌة السٌاسٌة فً سن الشباب ٌتعارض مع االلتزام االسري  .وبما ان توزٌع الوظابؾ فً العابله
ٌكون عادة ؼٌر متساوي  ,فان العدٌد من النساء ٌكرسن سنوات طوٌلة لتربٌه االطفال واالعتناء
باألسرة  ,وبالتالً فهن ال ٌجدن الوقت لتطوٌر سٌرة مهنٌه سٌاسٌة حٌث تتطلب هذه الكثٌر من
ساعات العمل .
ب) الترقٌة عن طرٌق الجٌش :
ٌصل العدٌد من الشخصٌات المرموقة فً الجهاز السٌاسً فً اسرابٌل الى مناصبهم من خبلل الرتب
العالٌة التً ٌحصلون علٌها فً جهاز االمن  .وفً هذا المسار ال مكان للنساء  .وعلى الرؼم من ان
جٌش الدفاع شرع فً االونة االخٌرة ابواب الكثٌر من المناصب فً الجٌش امام النساء  ,إال انه
النعدام المساواة بٌن الجنسٌن للخدمة العسكرٌة ابعادا على مكانة النساء االجتماعٌة العامة فً اسرابٌل
.

ب  -أهمٌة النساء ومساهمتهم فً المجتمع :
ٌوصؾ المجتمع العربً على انه مجتمع ابوي مكان النساء فٌع دونٌة وؼٌر مستقلة .ان استمرارٌة
الحمولة كمبنى للسلطة األبوبة تإثر على العدٌد من المجاالت الحٌاتٌة وهً عابق امام تحسٌن مكانه النساء
العربٌات وٌهمشهم  .مكانه النساء العربٌات تتؤثر وترتبط بعوالم عدٌدة على المستوٌٌن القطري والمحلً .
تجد النساء العربٌات انفسهن فً مؤزق مضاعؾ  .فمن ناحٌة هم اقلٌة فً الدولة كونهن عربٌات ومن
الناحٌة االخرى تعتبر شرٌحة من الدرجة القانٌة داخل المجتمع العربً  ,على اساس جنسهن فً مجتمع
ذي سلطة ابوٌة  .فالنساء العربٌات ٌعشن بٌن الحدٌث والقدٌم وٌعانون التمٌٌز كنساء داخل المجتمع
العربً ,وكمواطنات عربٌات فً المجتمع االسرابٌلً .
دور المرأة فً المجتمع الدٌمقراطً كبٌر جدا ومتشعب وحساس فً نفس الوقت ومن هنا فإن إبتذال المرأة
واستنزاؾ قدراتها بالعدٌد من االمور التً ال طابل منها سٌإدي الى ضٌاع المجتمعات وهدم االسرة وهذا
واصح جدا من مقدار التراجع فً الدور الذي تلعبه االسرة التً تعتبر المرأة ركنها االساسً الذي بهدمة
ٌهدم كل شا  .دون ان تإدي المرأة دورها ال ٌمكن ان تسٌر عجبلت الحٌاة فالمرأة هً نصؾ المجتمع
وشرٌكة الرجل وسنده .
تحتل المرأة دورا هاما فً المجتمع كونها حامٌة الشرؾ ,مجسدة االصالة االجٌال وتمتلك سبلك التؤثٌر
القوي وهو ؼرٌزة االمومة .قد ساهمت فً بناء العدٌد من الحضارات .
وفٌما ٌلً توضٌح البرز ادوار المرأة فً الحٌاة :
دور االمومه :
ٌُعتبر هذا الدور األساسً واألهم فً حٌاة المرأة ،والذي لواله لما قامت المجتمعات ،واألمم ،
والحضارات  ،ولما برز العظماء ،والعظٌمات فً العالم من الذٌن أسهموا فً إحداث تؽٌٌرات عمٌقة
وجذرٌة على مستوى االنسانٌة جمعاء.
ٌتضمّن دور األمومة بعنوانه العرٌض أدواراً فرعٌّة منها :التربٌة والتنشبة ،واالهتمام بمشاكل أفراد
عابلتها ،وتقدٌم الدعم العاطفً لهم ،وتثبٌتهم عند الشدابد ،فكل هذه األدوار هامة جداً لضمان االستقرار
النفسً ألفراد المجتمع ،وفً جعلهم أشخاصا ً ٌصدرون عن تصرفات قٌمٌة وأخبلقٌة ترتقً بالمجتمع إلى
القمم ،وال تنحدر به الً القٌعان .
تقدٌم الخدمات ألبناء المجتمع:
أٌضا ً هو عنوان عرٌض تنضوي تحته العدٌد من العناوٌن الفرعٌّة ألدوار ٌجب أن تلعبها المرأة فً
المجتمع ،ومن هذه األدوار العمل فً المجاالت التً ترؼب المرأة فً العمل بها ،وتلقً العلم الكافً الذي
ٌإهلها لذلك ،إلى جانب أهمٌة تخصٌص جزء من وقتها ألعمال الخٌر إن أمكنها ذلك؛ ذلك أن المرأة أقدر
من الرجل على مساعدة بعض الحاالت اإلنسانٌّة ،كتلك الحاالت التً تتعلّق بالنساء اللواتً ٌتعرضن ألشد
أنواع االضطهاد ،ومن هنا فإنّ المرأة قادرة على تولًّ إدارة العدٌد من الهٌبات والجهات الرسمٌّة التً
تتعلق باألمور االجتماعٌة ،واألسرٌة ،والحقوقٌة ،بكل كفاءة واقتدار .كما وٌجب على بعض النساء اللواتً
منحهنَّ هللا تعالى العقل والحكمة أن ٌُقبلن على تعلم العلوم الشرعٌّة حتى ٌساعدن عن علم وبٌّنة أخوات
لهنَّ تعرَّ ضن إلساءات من قبل الذكور بذرٌعة التدٌن الزابؾ الذي ٌدّعٌه بعضهم ،ولنا فً نساء النبً
وعلى رأسهنَّ السٌدة عابشة أم المإمنٌن خٌر مثال على دور المرأة فً هذا المجال ،فقد كان كبار الصحابة
ٌقفون على بابها طالبٌن جزءاً من بحر العلم الذي كان لدٌها -رضوان هللا علٌها -هذا عدا عن استشارتها
فً كل صؽٌرة وكبٌرة ممّا ٌتعلّق بمختلؾ شإون األمة اإلسبلمٌّة والحٌاة بشكل عام.

تعلٌم النساء :

تشٌر احصابٌات الى وجود ارتفاع مستمر فً نسبة النساء الحاصبلت على شهادات الثانوٌة
العامة وعلى الشهادات العلٌا  ,وقد سجلت السنوات الماضٌه زٌادة ملحوظة اصبح معها عدد النساء
الحاصبلت على الشهادة اعلى من الذكور .
الدور فً مجال العمل :
ال ٌعد دخول المرأة الى مٌدان العمل امرا جدٌدا فقد شاركت المرأة دابما فً االعمال الزراعٌة وساهمت
فً العمل فً الحقل الى جانب الرجل  ,ؼٌر انها لم تكن تتلقى اجرا مباشرا لقاء عملها  ,بل كان المردود
مشتركا للعابله  ,وعادة ما تحكم الرجل بالمعامبلت المادٌة  .وٌبقى الجدٌد هو ان المرأة بدأت تمارس
اعماال ؼٌر عابلٌة واصبحت تتلقى اجرا لقاء عملها  .ومع ارتفاع نسبه التعلٌم بٌن النساء  ,تحول عمل
المرأة الى مٌادٌن العمل المهنٌة مثل العمل فً سلك التعلٌم او فً التمرٌض واالعمال الحرة كالطب
والمحاماه والهندسه واالعمال المكتبٌه كالسكرتارٌه وذلك الى جانب مٌادٌن العمل الٌدوي التً ال تتطلب
معرفه مهنٌه فً المزارع والمخاٌط والمصانع .
ترتب على التحول الى العمل المهنً المدفوع االجر تؽٌر فً نمط العبلقات االجتماعٌة  :فلم تعد المرأة فً
دابرة وجود العابله ومراقبتها فقد انتقلت الى دوابر جدٌدة مستقلة عن مراقبة العابله المباشرة  ,فوفر لها
ذلك حرٌة اكبر للحركة والمناورة ومن هنا فان عمل المرأة اصبح ٌعتبر فً هذا السٌاق بالنسبة ال
البعض  ,مفتاح استراتٌجً سٌإدي على المدى البعٌد الى تحول فً القٌم الثقافٌة واالجتماعٌة التً تمٌز
ضدها .
فً المجال السٌاسً الحزبً :
ما زالت السٌاسة فً المجتمع الفلسطٌنً فً اسرابٌل تعتبر عمل الرجال وحٌز ذكوري وفً المقابل كان
البٌت والعابلة حٌز انوثً خاص فدخول النساء الى مجال السٌاسة نادر  .تقل نسبه مشاركة النساء فً
االحزاب والحركات السٌاسٌة كلما ارتفعت الرتبة التمثٌلٌة  ,اذ ان النساء ٌشاركون فً القاعدة الحزبٌة اال
انهن عادة ما ال ٌصلن الى علٌا درجات السلم التمثٌلٌة .
تقلدها مناصب عالٌه ورفٌعة :
تقلدت النساء عدة مناصب رفٌعة ا :اعضاء السلطة المحلٌة  ,مدٌرات مدراس  ,مدٌرات اقسام التربٌة
والتعلٌم ,مدٌرات اقسام الخدمات االجتماعٌة  ,نساء فً قطاع الصحافة والقضاء .
كما تحثنا سابقا بان للمرأة دور هام فً حٌاة كل شخص وفً بناء المجتمع ٌ .جب ان ٌكون بٌن الرجل
والمرأة مساواة  ,عدم حصول المرأة فً الماضً على مساواة ادى الى تعاملها بطرٌقه التفضٌل المصحح
3
من قبل الدوله  .فٌجب على جمٌع النساء ان ٌكونوا متساوون فً المجتمع الدٌمقراطً .
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الفصل الثانً
تعرٌف العنف وممٌزاته وظاهرة العنف ضد المرأة
ٌتحدث هذا الفصل عن مفهوم العنؾ بشكل عام متطرقٌن الى انواعه الربٌسٌة  ,كذلك سنتطرق الى ظاهرة
العنؾ ضد المرأة المنتشرة فً المجتمع العربً االسرابٌلً وعدم وعً المرأة لحقوقها .
العنف :
ٌُعرؾ العنؾ بؤ ّنه "سلوك عمدي موّ جه نحو هدؾ  ،سوا ًء لفظًّ أو ؼٌر لفظً  ،وٌتضمّن مواجهة اآلخرٌن
مادٌا ً أو معنوٌا ً  ،وهو مصحوب بتعبٌرات تهدٌدٌّة  ،وله أساس ؼرٌزي "ٌ .جسّد العنؾ ضد األطفال أحد أبرز
مظاهر إهمال األطفال  ،وٌرى كثٌ ٌر من الدارسٌن أنّ مفهوم اإلهمال ٌتم تحدٌده بنا ًء على الثقافة السابدة ،
والعوامل االقتصادٌّة والسٌاسٌة  ،والقٌم االجتماعٌة واألخبلقٌة  ،وطبٌعة المجتمع المحلًّ الذي ٌحدث فٌه.
وٌختلؾ المتخصّصون فً هذا المجال  ،كاالختصاصٌٌن االجتماعٌٌن فً الخدمات المباشرة  ،والمتخصّصٌن
فً الرعاٌة الصحٌة.
أنواع وأسباب العنف :
 -1اإلٌذاء البدنً
تجدر اإلشارة إلى أ ّنه حتى اآلن لم ٌتم التوصل إلى تعرٌؾ مو ّحد لئلٌذاء البدنً ،إال أن أحد األساتذة قد عرّفه
بؤ ّنه األذى الفعلً أو المحتمل وقوعه على الطفل أو التعاون فً منع حدوثه ،باإلضافة إلى تسمٌم الطفل المتعمّد،
أو خنقه .وعموما ً ٌمكن القول إنّ اإلٌذاء البدنً للطفل هو أي نوع من أنواع السلوك المتعمد ،الذي ٌنتج عنه
إحداث الضرر واألذى على جسم الطفل ،والممارس من قبل أحد الوالدٌن أو كلٌهما أو اآلخرٌن المحٌطٌن
بالطفل أو من ؼرباء عن الطفل ،والمو ّجه نحو أحد األطفال فً األسرة أو كلهم ،سوا ًء كان فً صورة عمل
ٌتسبّب فً إحداث ألم للطفل (كالضرب أو الحرق أو الخنق أو الحبس أو الربط) ،أو أي أعمال أخرى ؼٌر
مباشرة من الممكن أن تسبّب فً حدوث ضرر للطفل (كعدم توفٌر العبلج له أو إٌقافه عنه ،أو عدم إعطاء
الطفل ؼذا ًء كافٌا ً(.
 -2اإلٌذاء النفسً
اختلفت التسمٌات حول مفهوم هذا النوع من اإلٌذاء ،فهناك من ٌطلق علٌه اإلٌذاء النفسً ،أو اإلٌذاء العاطفً،
وٌشٌر البعض إلى أنّ اإلٌذاء النفسًٌ ،تضمّن التهدٌد ،أو التخوٌؾ ،أو اإلٌذاء اللفظً ،أو المطالبة بالقٌام بؤشٌاء
ؼٌر واقعٌة .وٌُع ّرؾ بعض األساتذة اإلٌذاء النفسً للطفل بؤنه "أي سلوك أو عمل متعمدٌ ،صدر من قبل أحد
الوالدٌن أو كلٌهما أو اآلخرٌن المحٌطٌن بالطفل أو من ؼرباء عن الطفل ،تجاه أحد أو كل األطفال فً األسرة،
وٌتسبّب فً إحداث أي نوع من أنواع الضرر واألذى للطفل ،وذلك بإتباع األسالٌب التً تسبب ألما ً نفسٌا ً للطفل
كالسخرٌة منه ،أو إهماله ،أو نبذه ،أو تهدٌده ،أو تخوٌفه ،أو توجٌه العبارات الجارحة له ،أو معاملته معاملة
سٌبة ،أو التفرقة بٌنه وبٌن أخوته أو حرمانه من العطؾ والمحبة والحنان ،إلى ؼٌر ذلك من األعمال التً
تتسبّب فً األذى النفسً للطفل كنتٌجة لها" .
-3اإلٌذاء

الجنسً :

ٌُعرؾ اإلٌذاء الجنسً للطفل بشكل عام بؤ ّنه أي اتصال قسري ،أو حٌلً ،أو متبلعب مع طفل ،من خبلل
شخص أكبر منه سنا ً (أي أكبر منه بخمس سنوات فؤكثر) ،بؽرض تح ّقق اإلشباع الجنسً لل ّ
شخص األكبر
منه سناً ،كما ٌُعرؾ بؤ ّنه االستؽبلل الجنسً الفعلً أو المحتمل للطفل أو المراهق.
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العنف ضد المرأة :
العنؾ ضد المرأة أو العنؾ ضد النساء هو مصطلح ٌستخدم بشكل عام لئلشارة إلى أي أفعال عنٌفة
تمارس بشكل متعمد أو بشكل استثنابً تجاه النساء .ومثله كجرابم الكراهٌة فان هذا النوع من العنؾ ٌستند
إلى جندر الضحٌة كدافع ربٌسً و قد ٌكون جسمً او نفسً .فٌما عرفت الجمعٌة العامة لؤلمم
المتحدة" العنؾ ضد النساء " بؤنه" أي اعتداء ضد المرأة مبنً على أساس الجنس  ،والذي ٌتسبب

بإحداث إٌذاء أو ألم جسدي  ،جنسً أو نفسً للمرأة  ،وٌشمل أٌضاً التهدٌد بهذا االعتداء أو
الضؽط أو الحرمان التعسفً للحرٌات  ،سواء حدث فً إطار الحٌاة العامة أو الخاصة".

كما نوهه اإلعبلن العالمً لمناهضة كل أشكال العنؾ ضد المرأة الصادر عام  1993بؤن "هذا العنؾ قد
ٌرتكبه مهاجمون من كبل الجنسٌن أو أعضاء فً األسرة أو العابلة أو حتى الدولة ذاتها"وتعمل حكومات
ومنظمات حول العالم من أجل مكافحة العنؾ ضد النساء وذلك عبر مجموعة مختلفة من البرامج
منها قرار أممً ٌنص على اتخاذ ٌوم  25نوفمبر من كل عام كٌوم عالمً للقضاء على العنؾ ضد النساء.
العنؾ الممارس ضد المرأة من قبل شرٌكها المعاشر والعنؾ الجنسً الممارس ضدها .تعرّؾ األمم المتحدة
العنؾ الممارس ضد المرأة بؤ ّنه ‘أيّ فعل عنٌؾ تدفع إلٌه عصبٌة الجنس وٌترتب علٌه ،أو ٌرجح أن ٌترتب
علٌه ،أذى أو معاناة للمرأة ،سواء من الناحٌة الجسمانٌة أو الجنسٌة أو النفسٌة ،بما فً ذلك التهدٌد بؤفعال
من هذا القبٌل أو القسر أو الحرمان التعسفً من الحرٌة ،سواء حدث ذلك فً الحٌاة العامة أو الخاصة’.

أسباب العنف الموجه للمرأة:
ٌتفق الباحثون على عدم وجود سبب واحد ٌبرر سلوك العنؾ الموجه للمرأة من قبل المعنؾ  /وإنما هً عوامل
تإثر وتتؤثر ببعضها البعض  ،وتتفاعل فً سٌاق اجتماعً وثقافً واقتصادي  ،كما تتنوع أسباب ودوافع العنؾ
الموجه للمرأة فً مجاالت عدٌدة  ،تربوٌة ونفسٌة  ،واجتماعٌة  ،واقتصادٌة  ،وتعدد أسباب العنؾ مع تعقد الحٌاة
المعاصرة  ،فمنها ماهو متعلق بالمعنؾ ومنها ماهو متعلق بالمرأة المتعرضة له واعتقادها بمشروعٌة ما تتعرض
له من عنؾ  ،وهناك أسباب آخر تتعلق باألسرة والعبلقات واألدوار االجتماعٌة ألفرادها وأسالٌب تنشبتهم وأٌضا
ما ٌتعلق بثقافة المجتمع والمووثوقات االجتماعٌة نحو العنؾ الذي ٌوجه للمرآة وأشار تقرٌر منظمة الصحة
العالمٌة عام (  1993م ) إلى أن النساء البلتً ٌتعرضن للعنؾ الجسدي والجنسً من أحد أفراد أسرهن أومن
األزواج ؼالبًا ماٌستمرون فً هذه الحٌاة  ،والسبب قد ٌكون إلحساسهن بالمسإولٌة تجاه عبلج المشكلة أو نتٌجة
لعدم وجود مكان آخر ٌلجبن إلٌه ألسباب اجتماعٌة أو اقتصادٌة والعادات وتقالٌد مجتمعهن
ومن أهم األسباب المإدٌة للعنؾ الموجة للمرأة اذكر بعض منها :

1ـ األسباب التربوٌة :ـ
لؤلسرة دور أساسً فً أن ٌسلك أفرادها سلوكا بطرٌقة سوٌة أوؼٌر سوٌة  ،وذلك من
خبلل النماذج السلوكٌة التً تقدمها ألفرادها  ،فؤنماط السلوك والتفاعبلت التً تدور داخل األسرة هً النماذج التً تإثر
سلبا أإٌجابا فً تربٌة أبنابها .
والتنشبة االجتماعٌة داخل األسرة تشٌر إلى تلك العملٌة التً ٌقوم به الفرد والتً تؤتً بدورها بالنتاج االجتماعً المكتسبة
الذي ٌتمثل فً االتجاهات والقٌم والسلوك السوي المقبول فً نظام اجتماعً معٌن  ،فاإلنسان ٌبد أحٌاته طفبل فً أسرة
ٌتفاعل مع سلوكٌاتها وٌتشرب ممارساتها من عادات وقٌم وسلوكٌات اجتماعٌة ومعامبلت  ،وتنمو معه هذه السلوكٌات
والمعامبلت وتؤخذ شكل النمط السلوكً المتبع فً الجماعة المحٌطة ,وحٌث أن األسرة أول مإسسة اجتماعٌة تنقل خبراتها
المختلفة للفرد من خبلل عملٌة التعلٌم التً تتضمن تؽٌرا أتعدٌبل فً السلوك  ،والذي ٌتضمن بعض األسالٌب والوسابل
المعروفة فً تحقٌق عملٌة التعلٌم  ،فإن الدور االجتماعً كذلك ٌتعلمه الفرد وٌكتسبه بواسطة عملٌة التنشبة االجتماعٌة
سواء بقصد أو بؽٌر قصد  ،وحٌث تتعرض عملٌة التنشبة االجتماعٌة إلى ما ٌعوق أهدافها من قبل المنشا (الوالدٌن )
المسإوالن عن تنفٌذ أهداؾ التنشبة بآلٌة التعلٌم والتلقٌن  ،تولد هذه االتجاهات انحرافات فً سلوك وتفكٌر األبناء  ،فمنها ما
هو متعلق بسٌطرة أحد الوالدٌن على التنشبة االجتماعٌة األسرٌة والتً تتمٌز بالتعارض فٌما بٌنها  ،وٌكون الصراع هو
ماٌواجه األبناء فً اختٌار الدور الذي ٌتمثل به  ،كما أن الضرب الجسدي من قبل الوالدٌن أو أحدهما قد ٌعوق عملٌة

التنشبة االجتماعٌة  ،خاصة حٌنما ٌعٌشون تحت ضؽوط اقتصادٌة أو اجتماعٌه قاسٌة تإدي بؤحد األبوٌن إلى ممارسة
العنؾ الجسدي النفسً ( الحرمان العاطفً ) على أبنابهم .

2ـــ أسباب تتعلق بالمورثات االجتماعٌة والثقافٌة :ـ
إن للمورثات االجتماعٌة المختلفة والتً منها العادات االجتماعٌة التً تنتقل من جٌل إلى جٌل وتستمر فترة طوٌلة  ،حتى
تثبت وتستقر إلى درجة اعتراؾ األجٌال المتعاقبة بها  ،ال ٌمكن إؼفالها فً العدٌد من المجتمعات العربٌة  ،فهً تقوم فً
بعض الحٌان مقام القانون فً المجتمع وكذلك األمر بالنسبة للتقالٌد االجتماعٌة التً تعد من عناصر الثقافة التً تنتقل من
جٌل إلى جٌل  ،فهً قواعد السلوك الخاصة بجماعة أطابفة معٌنة ،والتً ٌنقلها الخلؾ عن السلؾ جٌبل بعد جٌل ٌ ،شعر
الناس من خبللها بقدر كبٌر من التقدٌس الذي الٌمكن العدول عنه  ،كم أنها تعتبر سلوكا ٌتقبله المجتمع دون دوافع آخري
عدا التمسك بسنن الخلؾ  ،وتستند إلى قوة الجزاء بما ٌخرج عنها ولها أهمٌتها فً حٌاة المجتمع وتنظٌمه وضبطه ال ٌقل
أهمٌة عن دور القوانٌن لعدة اعتبارات منها  :تشكل ضابطا مهما فً تنظٌم المٌول واالتجاهات والنزاعات  ،وتعمل كذلك
على التماسك االجتماعً  ،وتوجٌه الفرد إلى حماٌة ما هو مقبول ومباح,وقد بقٌت وضعٌة المرأة المتدٌنة فً المجتمع على
تناقض واضح بٌن النص القرآنً المنزل ،والعادات والتقالٌد  ،وبٌن النظرٌة والممارسة العملٌة  ،وٌرى البعض أن الموقؾ
العملً من المرآة الذي ترسخ بفعل العادات والتقالٌد والقٌم التقلٌدٌة ٌعتبر أن المرآة لٌست سوى كٌان ناقص وتابع للرجل ،
بالرؼم من موقؾ اإلسبلم المتسامح فً تطبٌق أسس المساواة بٌن الجنسٌن  ،وهذا ٌعكس تشوه الثقافة فً هذا الجانب وحجم
الخلل الذي ٌفرزه هذا التشوه فً مختلؾ المٌادٌن  ,وهنا ٌكون توجٌه العنؾ للمرآة بمثابة تؤدٌب وحق مشروع لؤلب أو
الزوج أواآلخ  ،والتً تقابل بتسامح ورضً من قبل المجتمع.

3ـ األسباب االقتصادٌة :ـ
تشكل األوضاع االقتصادٌة أحد األسباب المهمة واألساسٌة للعنؾ الذي تتعرض له المرآة
فً العدٌد من األبحاث والدراسات  ،حٌث أوضحت إحدى الدراسات الهامة فً هذا الصدد أن
األسباب االقتصادٌة من أهم األسباب المإدٌة للعنؾ الموجه للمرآة وأهمها  :ـ
كبطالة رب األسرة أو بعض أفرادها وؼبلء األسعار والتضخم السكانً والفقر  ،وأن الخبلفات الزوجٌة بسبب اإلنفاق تحتل
مرتبة الصدارة وتشٌر بعض الدراسات أن المعنؾ فً مجال عمله  ،أو تكون مكانته االقتصادٌة متدنٌة ٌعبر عنها بإحباطه
وؼضبه فً المنزل  ،ولٌس فً مكان عمله  ،فٌعمل على ضرب زوجته وأطفاله وقد ٌتعدى جنسٌا على ابنته أو ابنة
زوجته ,والمرآة تحتل نسبة كبٌرة فً إحصابٌات الفقراء والمحرومٌن  ،فثلثا األمٌٌن فً العالم من النساء وال تزال نسبة قٌد
اإلناث فً التعلٌم الثانوي أقل من ثلثً نسبة الذكور وقد ضمنت أهداؾ اإلعبلن عن األلفٌة الثالثة (القضاء على الفقر
وتحصٌن المساواة بٌن الذكور واإلناث فً الحصول على التعلٌم والدخل) ( تقرٌر التنمٌة البشرٌة لعام  2001م : 13 :
 ) 23كما أننا نجد فً معظم البلدان النامٌة أن المرآة فرصتها فً التعلٌم والتوظٌؾ الحصول على دخل والوصول إلى
مراكز مرموقة أقل بكثٌر من الرجال  ،كما أن مستوى صحة وتؽذٌة المرآة فً الؽالب أقل بكثٌر من الرجال ,والوضع
االقتصادي المتدنً للمرآة تتداخل معه أشكال عدٌدة من العنؾ كالتمٌز بٌن الذكور واإلناث فً األسرة والمجتمع  ،وفً
مجاالت العمل واألجر والترقً والتعلٌم واالختٌار للزواج والمشاركة االجتماعٌة والسٌاسٌة  ،وحتى اتخاذ القرارات
األسرٌة
وقد أظهرت التقارٌر والدراسات التً تنشرها المإسسات التابعة لهٌبة األمم المتحدة مجموعة من المشكبلت التً تعانً منه
المرأة نتٌجة ممارسته لعدة أدوار أسرٌة ومهنٌة واقتصادٌة
منها ما هو مرتبط بالصحة والتحصٌل العلمً ومستوى الدخل ,والمرآة ؼٌر المتعلمة وؼٌر العاملة تعانً بصورة أكبر من
التبعٌة االقتصادٌة التامة للرجل  ،لعدم وجود مصدر دخل آخر لها  ،فقد بنٌت دراسة فراج أن هناك عبلقة اٌجابٌة بٌن
ظاهرة العنؾ لدى الطلبة من الجنسٌن وكل من انخفاض الدخل والمعاناة االقتصادٌة وتفشً البطالة بٌنهم.

4ــ األسباب النفسٌة ( السٌكولوجٌة ):
أن التركٌز الواضح فً كل ماسبق على األسباب الخارجٌة ال ٌنفً وجود دور كبٌر وخطٌر لؤلسباب الداخلٌة النفسٌة لكل
من المعنؾ والمتعرضة للعنؾ  .فهناك من الباحثٌن من ركز على األسباب النفسٌة كؤحد األسباب التً تإدي إلى أن ٌسًء
األفراد إلى شركابهم الحمٌمٌن  ،والمشكبلت الشخصٌة واألمراض النفسٌة متؽٌرات ترتعادة بالمعنؾ وتمثل االضطرابات
الشخصٌة لدى المسٌبٌن أحد أسباب العنؾ الموجه للمرآة .

5ــ الجهل بالدٌن :ـ
ٌرى الؽزالً أن هناك تقالٌد وتصورات وضعها الناس ولم ٌضعها اإلسبلم جعلت الوضع الثقافً والعلمً للمرآة ٌعود إلى
الوراء  ،واستبقت فً معاملتها ظلمات الجاهلٌة األولى وهو ٌعتقد ( أن نصوصا إسبلمٌة صحٌحة أهملت عمدا  ،أوحرؾ
معناها  ،وقدمت علٌها أحادٌث موضوعٌة ،ورواٌات واهٌة تحض على جعل النساء أمٌات  ،وهً تتناقض مع صورة
المرآة فً المجتمع اإلسبلمً األول)
وٌعد الجهل بحقوق المرآة واحتٌاجاتها أو تجاهلها كما أوصى بها الشارع الحكٌم  ،احد األسباب المهمة للعنؾ الموجه
للمرآة فً المجتمعات العربٌة واإلسبلمٌة  ،وفً أسباب الواقع المهٌن الذي تعٌشه المرآة المسلمة فً كثٌر من البلدان
اإلسبلمٌة والتً أسًء فٌه استخدام األحكام الشرعٌة  ،وقد ذكرت آل سعود  ،أن تطوٌع األحكام الشرعٌة لآلراء الشخصٌة
 ،واالبتعاد بها عن حقٌقة اإلسبلم وأصوله فً ممارسات الحٌاة الٌومٌة أدى إلى وقوع الظلم على المرآة بصورة فادحة
وفاضحة  ،لم تستطع المرآة مهما كانت منزلتها العلمٌة أمكانتها األدبٌة أو وضعها االجتماعً أن تحول بٌنها وبٌن تؤثرها
بالظلم  ،ورأت أن كثٌر من التقالٌد التً تحكم حٌاة المسلمٌن وبٌوتهم مخالفة فً أبعادها للمفهومات اإلسبلمٌة الصحٌحة
ومع ذلك نجد أن هذه التقالٌد والعادات واألعراؾ القبلٌة لها من القداسة فً نفوس الناس ما لٌس للحكم الشرعً  ،وتقدم
على حكم هللا  ،وبذلك استطاعت أن تقضً على كٌان المرآة وتقلل من مكانتها وتهمٌش دورها فً الحٌاة وقد عملت على
إلؽاء كثٌر من الحقوق التً قررها اإلسبلم للمرآة
والقران الكرٌم عالج انحراؾ سلوك المرآة بالموعظة الحسنة أوال  ،ثم الهجر ثانٌا  ،ثم الضرب ؼٌر المبرح ثالثا  ،والذي
ال ٌكون بالعصا وإنما بما ٌشبه السواك  ،وال ٌنال منه الوجه  ،وال ٌترك أثرا  ،وٌكون تعبٌرا عن الؽضب أكثر من توجٌه
العنؾ الجسدي للمرآة تعانً من آثاره طوٌبل

6ــ إدمان المعنؾ  :ـ
ٌعد تعاطً المخدرات وتناول الكحولٌات حالة مإقتة مزمنة من السكر ضارة بالفرد والمجتمع تترتب على التعاطً
المتكرر لعقار(طبٌعً أو مركب ) وٌتضمن رؼبة المتعاطً الملحة للعقار والوصول إلٌه بؤي وسٌلة ،واالعتماد النفسً
والجسمً على تؤثٌر العقار أو الكحول  ،وإلحاق الضرر بالذات والمجتمع على حد سواء  ،وٌرى العدٌد من الباحثٌن أن
إدمان الرجل على الكحولٌات أو تعاطً المخدرات ٌإدي إلى قٌامه عن ؼٌر وعً بالتوجه بالعنؾ الجسدي لزوجته وأطفاله
,كما تإكد دراسة أخرى أن األزواج الذٌن لدٌهم مشكبلت مع الكحول ٌتسم سلوكهم بالعدوان نحو الزوجة  ،وأن ()50%
ممن أساءوا إلى زوجاتهم كانوا ٌعانون من مشكبلت تتعلق باإلدمان على الكحول ( )4%وفٌم ٌتعلق بالعنؾ الجنسً
واإلدمان فقد توصل توفٌق فً دراسته حول سٌكولوجٌة االؼتصاب إلى أن هناك عوامل شخصٌة تسهم فً تشكٌل المٌل
لبلؼتصاب  ،وان لئلدمان الخمور والمخدرات دورا ربٌسً على فً ظهور هذا المٌل كما أن هناك من الباحثٌن من وجد
عبلقة قوٌة بٌن العنؾ الجنسً ( اعتداء المحارم ) ,واإلدمان وبٌن صعوبات تنشبة األطفال واإلدمان ،كم أن المعنفٌن
ٌدركون خطورة العنؾ الجسدي أو الجنسً ألطفالهم ،ولذلك فهً تحول ؼالبا نحوا لزوجة
وقد ركزت دراسات أخرى عدٌدة على عبلقة اإلدمان بالعنؾ التً تحدث داخل األسرة لم لها من تؤثٌر على جمٌع مناشط
الحٌاة النفسٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة فً المجتمع ،وكذلك تؤثٌرها على نظام العدالة الجنابٌة والطبٌة وعلى سبٌل المثال
ؼالبا ما تكون زوجة المدمن هً المصدر الوحٌد لدخل أسرتها  ،وهذا العبء االقتصادي فً حاالت كثٌرة إلى ارتفاع نسبة
انخراطها فً أعمال مهٌنة أو اضطرارها إلى ممارسة البؽاء لكسب رزقها .
ان ظاهرة العنؾ منتشرة بشكل كبٌر فً االونة االخٌرة وخاصة لدى النساء  ,فكما رأٌنا ان اشكال العنؾ ضد المرأة كثٌرة
ومتنوعة .لكن على المرأة ان تتحلى بالشجاعة للبوح بؤنها تتعرض للعنؾ وكما رأٌنا ٌتواجد فً اسرابٌل العدٌد من
المإسسات والجمعٌات التً تساعد المرأة وتضمن حقوقها .
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الفصل الثالث
معالجة هذه الظاهرة وردود الفعل
ظاهرة العنؾ ضد المرأة ظاهره منتشرة فً المجتمع العربً االسرابٌلً وتإذي المرأة بشكل كبٌر تحد من تطورها ولهذا
ٌجب وجود حلول فعاله فً اسرع وقت فً هذا الفصل سوؾ نعرض ردود الفعل المتعددة لظاهره العنؾ ضد النساء من
وجه نظر المجتمع ومن وجه نظر المرأة المعنفه وطرق معالجتها .
لظاهره العنؾ ضد المرأة نوعان من ردود الفعل :
رد فعل المرأة المعنفة :
رد فعل المرأة ضد العنؾ الذي ٌرتكب بحقها ٌختلؾ من امرأة الى اخرى فهنالك نساء فور تعرضهم للعنؾ ٌلجبون لطلب
المساعدة من الشرطة او الجمعٌات الخاصة او العابلة واألهل  .لكن هنالك العدٌد من النساء ٌبقون صامتات وٌخفن من
التوجه ألي احد وأخباره بما ٌعانون  ,فمنهم من ٌعتبر هذا احراجا لهم والبعض االخر ٌخشى من خسارة عاببلتهم ,
ازواجهم  ,اطفالهم او خسارة مصدر مادي والكثٌر من النساء ٌتعرضن للتهدٌد من االهل او الزوج لذلك ٌبقٌن صامتات .

ردود الفعل فً المجتمع :
ردود الفعل فً المجتمع العربً االسرابٌلً ضد هذه الظاهرة مختلؾ ومتنوع وهناك من ٌقؾ مإٌدا لهذه الظاهرة وٌرى ان
من حق الرجل ضرب امرأته وتعنٌفها ان لم تعتنً باألطفال كما ٌجب او اذا عارضته وصت كبلمه .فً احصابٌات حدٌثة
اجرٌت لمعرفة موقؾ المجتمع من ظاهرة العنؾ ضد المرأة  33%من المستطلعٌن ٌإٌدون المرأة وٌدعمون المرأة لتوجه
شكوى للشرطه اما  67%منهم ٌعارضون او ٌتحفظون من تقدٌم الشكوى لدى الشرطة .وأٌضا  69%من المستطلعٌن
ٌإٌدون حماٌة المرأة لنفسها بؤي طرٌقه كانت و ٌ 31%عارضون ذلك .هناك من ٌعارضها بشكل كبٌر وٌحاول جادا
مساعدة هذه النساء والحد من تلك الظاهرة  ,فالكثٌر من الجمعٌات والمإسسات انتظمت لتساعد هذه النساء وتحمٌهم وتحقق
لهم االمان والمساواة فً كافه الحقوق .

منظمات تعمل فً مجال حقوق المرأة:

ٌتواجد فً إسرابٌل العدٌد من الهٌبات والمنظمات التً تعمل على حقوق المرأة بالمساواة بٌن الجنسٌن  ،ومنها ما ٌلً:
نعمات :تعد أكبر الحركات النسابٌة فً إسرابٌل ،حٌث تهدؾ إلى االرتقاء بمكانة المرأة فً الدولة وإحداث تؽٌٌر فً
السٌاسة االجتماعٌة  ،بهدؾ تحقٌق المساواة التامة بٌن الرجال والنساء فً كل المجاالت والحاالت.
لوبً النساء فً إسرابٌل :تمت اقامة لوبً النساء فً إسرابٌل فً عام  19844وهً هٌبة مستقلة ؼٌر حزبٌة تعمل على
تطوٌر مكانة المرأة عن طرٌق التشرٌع باإلضافة إلى تكوٌن جماعة فً الكنٌست  ،ورفع الوعً العام بحقوق المرأة داخل
الدولة.
كٌان :وهً جمعٌة تعبِّر عن األصوات األخرى للنساء العربٌات فً إسرابٌل ،وتشجع النساء العرب على اإلشؽال باألدوار
الفعالة داخل دولة إسرابٌل.
حركة أخواتً من أجل النساء فً إسرابٌل :وهً حركة تعمل من أجل نساء الطبقات الضعٌفة ومعهنّ أٌضا .أقٌمت الحركة
من قبل ناشطات نسوٌات من أصل شرقً  ،وهدؾ الحركة هو طرح مواضٌع على جدول األعمال العا ّم فً ك ّل ما ٌتعلّق
بالعدالة االجتماعٌة واالقتصادٌة للنساء.

http://www.adelamer.com/vb/showthread.php?15591 -%C7%E1%DA%E4%DD-%D6%CF%C7%E1%E3%D1%C3%C9-%CF%D1%C7%D3%C9-%DD%ED-%C7%E1%C3%D3%C8%C7%C8
.-

قانون مساواة حقوق المرأة :

قانون مساواة حقوق المرأة من العام ٌ 1951ضمن المساواة أمام القانون ،والحق فً الملكٌة للمرأة المتزوجة والوصاٌة
الطبٌعٌة المشتركة لؤلهل على األوالد .تعدٌل القانون ،الذي صودق علٌه عام ٌ ،20000تضمَّن الحقوق التً وعد النساء
بها فً التشرٌع القابم وٌرسخ فً التشرٌع حقوقا ً إضافٌة  ،مثل :الحقوق االجتماعٌة والحماٌة من العنؾ .حسب قانون
المساواة فً فرص العمل من العام ٌ ،1988منع على المشؽل أن ٌمٌز بٌن عماله أو بٌن الباحثٌن عن عمل بسبب جنسهم،
كونهم متزوجٌن أو بسبب كونهم آباء أو أمهات ألطفال -فً كل ما ٌتعلَّق بالقبول للعمل ،شروط العمل ،الترقٌة فً العمل،
التؤهٌل أو االستكمال المهنً ،الفصل والتعوٌض عن اإلقالة .إضافة لذلك ،عندما ٌقوم المشؽلون بنشر عرض عمل ،هم
ملزمون بالتوجّه للنساء والرجال على حد سواء .المشؽل الذي ٌخالؾ هذه التعلٌمات قد ٌتعرَّ ض للعقوبة حسب قانونً.

بما أن ظاهرة العنؾ ضد المرأة ظاهرة قدٌمة منذ أن كانت فً العصر الجاهلً تباع وتشترى  ،وتوأد فً التراب وهً حٌة
 ،فبل نتوقع أن ٌكون حل هذه الظاهرة أو عبلجها آنٌا ً  ،وإنما البد من كونه جذرٌا ً وتدرٌجٌا ً من أجل القضاء علٌه  ،وذلك
عبر:6
•التوعٌة االجتماعٌة سواء كان ذلك فً المجتمع األنثوي أو فً المجتمع العام ،إذ البد من معرفة المرأة لحقوقها ،وكٌفٌة
الدفاع عنها ،وإٌصال صوتها إلى العالم بواسطة كافة وسابل اإلعبلم ،وعدم التسامح والتهاون والسكوت فً سلب هذه
الحقوق  ،وصناعة كٌان واعً ومستقل لوجودها ،ومن ناحٌة أخرى ٌجب نشر الوعً بحقوق المرأة فً المجتمع الذكوري
أٌضا ً  ،عبر نشر ثقافة احترام وتقدٌر المرأة التً تشكل نصؾ المجتمع بل وؼالبٌته.
•تلعب وسابل اإلعبلم المربٌة والمقروءة والمسموعة دوراً كبٌراً فً بث العدٌد من الثقافات إلى جمٌع المجتمعات سلبا ً
أو إٌجابا واضحة للجمٌع  ،لذا من الضروري تعمٌم هذه التوعٌة لتصل إلى هذه الوسابل لتقوم بالتؽطٌة البلزمة لذلك ،
والبد من مضاعفة هذه الجهود بالنسبة إلى الوسابل المربٌة لحذؾ المشاهد والمقاطع التً توحً من قرٌب أو بعٌد بتدعٌم
ظاهرة العنؾ ضد المرأة.
•إنشاء المإسسات التً تقوم بتعلٌم األزواج الجدد كٌفٌة التعامل الصحٌح مع بعضهما البعض ومراعاة حقوقهما المتبادلة
كل منهما تجاه اآلخر  ،وكٌفٌة تعامل الزوج مع زوجته  ،وكذلك تعلٌمهم عدم توقع الزوج من زوجته مراعاة حقوقه
وتنفٌذها بؤدق تفاصٌلها  ،بٌنما ٌقوم هو فً المقابل بهضم حقوق زوجته.
•الرجوع إلى القانون اإللهً التً تعطً للمرأة كامل حقوقها وعزتها وكرامتها  ،كما وتقدّم لها الحماٌة والحصانة الكاملة.
للقضاء على هذه الظاهرة ٌجب تؽٌٌر الثقافة الكلٌة للمجتمع بإجراء تعدٌبلت جوهرٌة على المناهج التعلٌمٌة وإدخال
مواد جدٌدة من الناحٌة االجتماعٌة بطرٌقة ؼٌر منهجٌة او بطرٌقة ؼٌر مباشرة بطرٌقة التً تناسب مفهوم الطالب فً تلك
المراحل فهذه المواد تتحدث عن العنؾ والمساواة وٌجب ان ٌنشا جٌل ٌحترم المرأة وٌقدرها وٌنظر الٌها كانسان مساوي
للرجل فً الحقوق والواجبات .كما وعل االعبلم ان ٌبادر فً تؽٌٌر الثقافة اي بالدفاع عن المرأة وتحقٌق المساواة وإقامة
برامج تلفزٌونٌة تحتوي على هذا الموضوع .
كما رأٌنا فان ردود الفعل ضد ظاهرة العنؾ مختلفة ومتنوعة فً المجتمع العربً االسرابٌلً وبٌن النساء المعنفات انفسهم
فهناك من ٌإٌد تعنٌؾ المرأة وهناك من ٌعارض وهناك من ٌإٌد بشروط  .لتخلص المرأة من العنؾ علٌها اوال االعتراؾ
بتعرضها للعنؾ ثم التوجه للمكان المناسب من اجل المساعدة  ,فٌجب على جمٌع ابناء المجتمع العمل لمحاولة عبلج ظاهرة
العنؾ ضد المرأة .
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الفصل الرابع
تأثٌر ظاهره العنف ضد المرأة على مكانتها االجتماعٌة

على الرؼم من أن مشكلة العنؾ الذي تتعرض له النساء فً المجتمع العربً لٌس أمرا
طاربا وجدٌدا ،إال أن ارتفاع نسبة وقوعه ،وتعدد أشكاله التً تؤخذها وٌتمظهر بها فً الوقت
الحاضر ،و اآلثار السلبٌة التً ٌتركها على المرأة واألسرة والمجتمع ،دفع بالباحثٌن من
مختلؾ التخصصات لتحلٌل هذه المشكلة االجتماعٌة .فإظهار العنؾ ،بوصفه أحد أسالٌب
اإلٌذاء (  ،) Abuseفً وسابل اإلعبلم – مثبل – من خبلل عشرات األفبلم التً تصوره
أسلوبا أمثل فً حل المشكبلت ،والتهدٌد بالحرب واإلختطاؾ ،واإلعتداء على االطفال،
وضرب كبار السن ،أو اهمالهم ،وتزاٌد حاالت اإلؼتصاب بؤشكاله المختلفة – وبخاصة
الجنسً– ،........كلها عبلمات وشواهد ومظاهر جلٌة تدل على مدى استشراء وتفاقم هذه
المشكلة فً السنوات األخٌرة ،حٌث ؼدت تتمؤسس فً مإسسات المجتمع كافة دون استثناء،
وتتبدى فً كافة سلوكاتنا الٌومٌة.
وعلٌه ،فإن العنؾ بشكل عام ،العنؾ األسري بشكل خاصٌ ،عد مشكلة معقدة ترتبط بالعدٌد
من العوامل والمتؽٌرات التً ٌسهم كل منها بدور واضح فً وقوعها ،كالمتؽٌرات
اإلقتصادٌة ،الثقافٌة ،االجتماعٌة ،والسٌاسٌة ،ولكن تحدٌد هذه العوامل واسهاماتها فً إحداث
العنؾ ،أمر ال ٌقع ضمن أهداؾ هذه الورقة ،علما أن مثل هذا التحدٌد ال بد منه لتوضٌح
مفهوم العنؾ ،وتحدٌد المظاهر التً ٌؤخذها .لذا ،سؤقوم بالمقابل بتقدٌم تعرٌؾ مقتضب
للعنؾ ،وأقوم بتحدٌد أهم مظاهره ألنتقل بعدها إلى شرح وتحلٌل اآلثار الناجمة عنه.

اآلثار النفسٌة للعنف على المرأة
قد ٌكون من الصعب حصر االثار التً ٌتركها العنؾ على المرأة ،وذلك الن المظاهر التً
ٌؤخذها هذا الجانب كثٌرة ومتعددة .ومع ذلك نستطٌع ان نضع أهم اآلثار واكثرها وضوحا
وبروزا على صحة المرأة النفسٌة والعقلٌة( .هذا بالطبع ال ٌعنً أن المرأة تتعرض لها
جمٌعها ،بل قد تتعرض لواحد من هذه المظاهر حسب درجة العنؾ الممارس ضدها):
v
v
v
v
v
v
v
v
v

فقدان المرأة لثقتها بنفسها ،وكذلك احترامها لنفسها.
شعور المرأة بالذنب إزاء االعمال التً تقوم بها.
إحساسها باالتكالٌة واالعتمادٌة على الرجل.
شعورها باالحباط والكآبة.
إحساسها بالعجز.
إحساسها باالذالل والمهانة.
عدم الشعور باالطمبنان والسبلم النفسً والعقلً.
اضطراب فً الصحة النفسٌة.
فقدانها االحساس بالمبادرة والمبادبة واتخاذ القرار.

ال شك أن هذه االثار النفسٌة ،أو بعضها تفضً الى امراض نفسٌة أو نفسٌة – جسدٌة
متنوعة كفقدان الشهٌة ،اضطراب الدورة الدموٌة ،اضطرابات المعدة أو البنكرٌاس ،آالم
وأوجاع وصداع فً الرأس... ،الخ.

اآلثار اإلجتماعٌة للعنف:
تعتبر هذه اآلثار من أشد ما ٌتركه العنؾ على المرأة ،وال نبالػ اذا ما قلنا أنها االخطر
واالبرز .وٌمكن إبراز أهم واخطر هذه اآلثار بما ٌلً:
 .1الطبلق.
 .2التفكك األسري.
 .3سوء واضطراب العبلقات بٌن اهل الزوج وأهل الزوجة.
 .4تسرب االبناء من المدارس.
 .5عدم التمكن من تربٌة األبناء وتنشبتهم تنشبة نفسٌة واجتماعٌة متوازنة.
 .6جنوح أبناء االسرة التً ٌسودها العنؾ.
 .7العدوانٌة والعنؾ لدى أبناء االسرة التً ٌسودها العنؾ.
ٌ .8حول العنؾ االجتماعً ضد المرأة عن تنظٌم االسرة بطرٌقة علمٌة سلٌمة.
أي أنه ٌقؾ عابقا امام هذا التنظٌم من جهة ،وٌبعثر دخوالتهم االقتصادٌة
وٌششتها فً أمور ؼٌر ضرورٌة من جهة اخرى.
 .9فقدان الثقة بالنفس والقدرات الذاتٌه للمرأة كإنسانه .
 .10االكتباب  ,االحباط  ,العزله  ,فقدان االصدقاء  ,ضعؾ االتصال الحمٌمً بٌن
االسرة.
 .11الخوؾ الؽضب عدم الثقة بالنفس القلق .
 .12الحرمان من النوم  ,فقدان التركٌز.
 .13التدهور الصحً والنفسً والعقلً للطفل .
 .14التدهور العام فً الدور والوظٌفة االجتماعٌة والوطنٌة .
اآلثار االقتصادٌة للعنف :
ٌرى العدٌد من الباحثٌن فً العلوم االجتماعٌة أن الوضع البل انسانً الذي تعٌشه المرأة فً
المجتمع ،سواء المجتمعات العربٌة أم الؽربٌة على حد سواء ،ما هو اال نتابج لوضعها
االقتصادي السًء الذي ال ٌكاد ٌكون المسإول عن جمٌع أوضاعها االخرى (االجتماعٌة
والسٌاسٌة والنفسٌة) .ونحن وإن كنا نتفق مع هذا االتجاه فً تحلٌل وضع المرأة العربٌة
الراهن الى حد كبٌر ،ومع ذلك نقول انه ٌصعب عزل هذه األوضاع عن بعضها ،وبالتالً
ٌصعب عزل آثارها .فهً متداخلة إلى حد ٌكاد ٌكون من المتعذر فهمها منفردة ،فعلى سبٌل
المثال فإن ظاهرة العنؾ الممارس على المرأة بشكل ربٌسً ،وعلى األوالد بصفتهم الملحق
داخل األسرة ،ال ٌعكس فً الحقٌقة حجم العنؾ المعنوي – واالجتماعً فحسب ،بل أٌضا
حجم العنؾ االقتصادي وبما ٌحدثه من خلل واضطرابات فً البنٌة االقتصادٌة .حٌث ٌفوت
هذا العنؾ على األفراد فرص تدرٌبهم وإعدادهم لسد ثؽرات العمل من جهة ،واستٌعباهم فً
سوق العمل بشروط أفضل من جهة ثانٌة.
ولعل أهم وأخطر اآلثار السلبٌة التً ٌتركها العنؾ اإلقتصادي على األسرة والمجتمع هو
إعاقة متطلبات التنمٌة االقتصادٌة .حٌث أن العنؾ مسإول عن دفع أعداد من األٌدي العاملة
ؼٌر الماهرة (ذكورا وإناثا) إلى سوق العمل وخضوعهم للظلم االجتماعً والمعاملة
المجحفة بحقهم .هذا فً الواقع إن وجدوا أمامهم فرص عمل.
وبناءا على ما تقدم ،ومع استمرار تدنً نسبة مشاركة المرأة فً العمل المنتج ٌمكن القول أن
العنؾ األسري ٌعٌق اندماج المرأة فً الحٌاة اإلقتصادٌة – اإلنتاجٌة ،وٌفوّ ت فرصة الدولة
اإلستفادة من الطاقة النسابٌة والشبابٌة الكامنة ،وكذلك فرصة توظٌؾ هذه الطاقات فً عملٌة
التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة.
وأخٌرا ٌ ...مكن القول بدرجة عالٌة من الثقة والٌقٌن أن آثار العنؾ ونتابجه سواء على
المرأة أو األسرة أو المجتمع متداخلة ومتشابكة وما الفصل الذي قمنا به هنا بٌنهما سوى
عملٌة توضٌحٌة فقط ،فالنتابج التً ٌتركها العنؾ إنما تتداخل وتتفاعل معا وٌفضً بعضها
إلى البعض اآلخر لٌشكل خطرا فعلٌا وجسٌما ٌهدد البنى االجتماعٌة واالقتصادٌة لؤلسرة

والمجتمع على حد سواء .ولعل أهم هذه اآلثار ٌتمثل – كما أشرنا – فً تهدٌد وإعاقة
سٌاسات التنمٌة والتؽٌر االجتماعً .لذا ،قد ٌتعثر تقدم المجتمع إلى األمام ،وتتعثر عملٌة
التنمٌة االجتماعٌة ما لم ٌتم مكافحة كافة أنواع التمٌٌز ضد المرأة .وهذا التمٌٌز الذي ٌقؾ
إلى حد كبٌر وراء العدٌد من أشكال العنؾ األسري ،ولبن كنا ؼٌر معنٌٌن ،فً نهاٌة هذه
الورقة بتقدٌم استراتٌجٌة خاصة لمكافحة التمٌٌز الجنسوي ،ألن ذلك ال بد من ذكر بعض
االجراءات السرٌعة التً تخفؾ أو تقلل من ممارسة التمٌٌز أو العنؾ ضد المرأة وهً- :
إجراءات قانونٌة وبخاصة فً مجال التشرٌعات وقوانٌن األحوال الشخصٌة.
.1
إجراءات ثقافٌة واجتماعٌة وإعبلمٌة تتعلق بالموروث الشعبً والعادات والصور
.2
النمطٌة المجحفة بحق المرأة.
إجراءات اقتصادٌة تسمح بدخول المرأة مجال العمل.
.3
النساء فً العمل :
تنطلق هذه الورقة من فرضٌة وجود تقسـٌم مزدوج فً اسواق العمل فً إسرابٌل  :بنً
سوق العمل المركزٌة وسـوق العمل ألهامشٌة بٌن سـوق العمل القطرٌة وسـوق العمـل
المحلٌة-الثانٌة  ،التً ُي ّعـبر عنها من خبلل وجود جٌب اقتصادي وجٌب تشـؽٌلً خاص
بالجمهور العربً  ،على شـاكلة سـوق العمل المحلٌة -الثنٌةٌ .حدد هذا التقسـٌم المزدوج ،
إضافة للحراك الداخلً فً أسواق العمل والتفاعبلت الحاصلة بٌنهما  -بشـكل كبٌر ،-
الصعوبات التشـؽٌلٌة التً ٌواجهها السكان العـرب فً دولة اسرابٌـل .وٌخلق الدونٌـة
والؽبن َ المتراكمٌن  ،وٌحدد الممٌزات الشـخصٌة للعاملٌن ،وممٌـزات ألتصنٌع وتركٌبة
القوة لعاملـة والثروة البشرٌـة  ،وتركٌبة الفروع التشـؽٌلٌة  ،والبطالة والمشاركة فً القوة
العاملة  ،ومسـتوى الحراك االجتماعً  ،إضافة الى التفاضل بنً المجموعات السكانٌة.
تإثر هذه المقاربة على تعرٌؾ المشكلة وعلى الحلول  ،أي السٌاسات العامة  ،والتً تتم
بواسطتها محاولة مواجهة عدم شمل النساء العربٌات فً التنمٌة االقتصادٌة والتطوٌر  ،بما
فً ذلك فً مجال التعلٌمٌ .فسر هذا التقسٌم معٌقات مشاركة النساء العربٌات فً سوق
العمل .اذ تشٌر األبحاث  ،ضمن ما تشري إلٌه  ،ن العمل فً سـوق العمل المحلً
(العربً)  .الحدٌث عن سـوق صؽري،فٌه أماكن أن النسـاء العربٌات ٌُفضل عمل محدودة
وحجم النشاط الزراعً فً االقتصاد العربً محصور .كما تإثر المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة
بدورها على مسـتوى مشاركة النساء العربٌات بناء على أبو بكر وؼوتلٌب (،( ،2008
مسـتوى التعلٌـم المنخفض وانعدام بنى تحتٌة للمواصـبلت العامة التً فإن عدد األطفال
الكثٌر نسـبٌا مركزٌة للمشاركة المتدنٌة تسـاعد النسـاء العربٌات فً البحث عن عمل فً
البلدات المجاورة  ،تشكل أسـبابا لعدم المساواة فً العمل بنً الٌهود للنسـاء العربٌات فً
سـوق العمل .آخرون ٌعتبرون هذا الواقع مإشرا والعرب وللتمٌٌز ضد العرب فً الحصول
على العمل  ،فً إمكانٌات وفرص العمل ونوعٌة املهن التً ٌشـؽلها العرب  .باحثون
اخرون ٌعتقدون أن المشاركة المتدنٌة للنسـاء العربٌات فً سـوق العمل تتعلق بعدم
اندماجهن بسـوق العمل العام-المركزي  ،وهو األمر الناتج عن سلسـلة من المعٌقات  ،بما
فٌها معٌقات سوسٌولوجٌة  .كما ٌشـري البعض إلى التمٌٌز ضد النساء العربٌات فً
االقتصاد المركزي .
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بناء أداة البحث
سؤال البحث  :ما هو تؤثٌر ظاهرة العنؾ ضد المرأة فً المجتمع العربً االسرابٌلً على مكانتها العملٌة –
االجتماعٌة ؟
المتغٌر المتعلق  :مدى تقدم المرأة على مكانتها فً مجالً العملً واالجتماعً .
المتغٌر المستقل  :تؤثر المرأة من ظاهرة العنؾ .
الفرضٌات  :نحن نفترض ان ظاهرة العنؾ ضد المرأة تإثر بشكل سلبً على تقدمها العملً االجتماعً وبالتالً
على انخفاض فعالٌاتها ومكانتها فً المجتمع .
المصطلحات المتعلقة بسؤال البحث هً كالتالً :
الحق فً الحٌاة واألمن (سبلمه الجسد)  :الحٌاة هً شرط مسبق ضمن ان لكل انسان االستطاعة ان ٌجسد كل
حقوقه والبشر جمٌعهم لهم الحق فً الحصول على دفاع عن حٌاتهم فً مواجه اي مس قد ٌمس بهم .
الكرامه  :الحق فً الكرامه ٌعبر عن االعتراؾ بإنسانٌه االنسان اي انه مرتبط بالشعور باالحترام الشخصً
والتصور الذاتً لدى االنسان .
المساواة  :الحق فً المساواة ٌعنً ان فً الدوله وفً المجتمع ٌجب ان ٌتم التعامل بتساو مع كل انسان من حٌث
كونه انسانا  ,بؽض النظر عن دٌانته  ,عرقه  ,جنسه  ,لؽته ,نظرته الفلسفٌه والسٌاسة ٌ .رتكز حق المساواة على
حقٌقة ان البشر متساوٌٌن فٌما بٌنهم اي  :ال ٌوجد اناس فوق اناس او اناس تحت اناس  .حق المساواة هو حق
اساسً فً المجتمع الدٌمقراطً .
حرٌة مزاوله العمل  :تعنً حرٌة االنسان فً اختٌار مهنته ومكان عمله ٌ .قضً معظم البشر ؼالبٌه اوقاتهم فً
العمل لهذا ٌجب عدم منع االنسان من كسب رزقه بالمهنة المكان والطرٌقة التً تحلو له .
التفضٌل المصحح  :هو التعامل المختلؾ وتقدٌم الدعم لؤلفراد الذٌن دونٌه بعضهم نتجت عن اجحاؾ اجتماعً
والمجتمع معنى برعاٌة مصالحهم وتحسٌن وضعهم .
قانون العنؾ الدولً ضد المرأة :هو تشرٌع مقترح ٌعالج مسالة العنؾ ضد المرأة  ,من خبلل السٌاسة الخارجٌة
للوالٌات المتحدة مع ضمان االسالٌب لمنع العنؾ وحماٌة الضحاٌا (النساء) ومحاكمه المعتدٌن .
مستوى المعٌشة ٌ :شٌر الى مستوى الثروة  ,الراحة  ,السلع المادٌة والضرورات الموجودة لفبة اجتماعٌه –
اقتصادٌه فً منطقه جؽرافٌه معٌنه  .وهو تعبٌر ٌستخدم عاده للداللة على المستوى االقتصادي للفرد او االسرة
او الدوله  .وٌمكن قٌاس مستوى المعٌشة بقٌمه البضابع والخدمات التً انتجها او استهلكها الفرد او االسرة او
الدوله خبلل فتره زمنٌه معٌنه .
العنؾ  :العنؾ هو سلوك سًء او فعل ٌتسمى بالعدوانٌة ٌصدر عن طرؾ قد ٌكون فردا او جماعه او طبقه
اجتماعٌه او دوله بهدؾ استؽبلل ألطرؾ اخر وإخضاع فً اطار عبلقة قوه ؼٌر متكافبة اقتصادٌا واجتماعٌا
وسٌاسٌا مما ٌتسبب فً احداث اضرار مادٌه او معنوٌة او نفسٌه وجسدٌه لفرد او جماعه او لطبقه اجتماعٌة او
دوله اخرى .

عرض أداة البحث بالتفصٌل :
سبب اختٌار اداة البحث:
ظاهرة العنؾ ضد المرأة فً المجتمع العربً االسرابٌلً تشكل عابق بتقدم المرأة فً مجتمعها وبٌبتها وتستولً
حٌزا كبٌرا فً ذهننا لكوننا نساء  .ونحن كوننا نساء ألمستقبل نرى هذه بؤعٌننا ونسعى للحد منها ونشر التوعٌة
فً المجتمع عامة ودعم المرأة لكونها تشكل عنصرا هاما فً حٌاة كل شخص منا فهً االم  ,االخت  ,المدرسه

المربٌه وصانعه االجٌال  .لذلك تناولنا االستمارة كؤداة بحث ولذلك ألنها تعرض لنا كمٌة االراء المختلفة فً
مجتمع واحد .

طرٌقه بناء اداه البحث :
تتكون االستمارة من  14جملة مقسمه الى عدة مواضٌع :
المساواة بٌن الرجل والمرأة :
المساواة موجودة بٌن الرجل والمرأة فً المجال العملً االجتماعً فً الوسط العربً االسرابٌلً .
التمٌٌز الموجود بٌن الرجل والمرأة ٌزٌد من انتشار ظاهرة العنؾ ضد المرأة من القبل الرجل .
الحل لظاهرة العنؾ هو المساواة بٌن الرجل والمرأة فً جمٌع المجاالت االجتماعٌة .
ظاهره العنؾ فً اسرابٌل :
ظاهره العنؾ منتشرة فً دوله اسرابٌل .
نسبه قلٌله من النساء تتعرض للعنؾ فً المجتمع العربً .
النساء المعنفات " المتعرضون للعنؾ " هً الطبقة الفقٌرة فً المجتمع العربً .

اسباب العنؾ :
النظرة الخاطبة لمكانه المرأة هً من احد االسباب للعنؾ ضد المرأة فً المجتمع .
حسب التقالٌد والعادات مكانة المرأة كربة كنزل افضل من العمل خارج المنزل .

المإسسات العامله ضد ظاهره العنؾ :
ٌتوجب على المرأة التً تعرضت للعنؾ التوجه مباشره للشرطة واالشتكاء على الفاعل.
للمإسسات االجتماعٌة دور هام فً وقؾ العنؾ ضد المرأة .

المرأة والعنؾ :
بعد تعرض المرأة للعنؾ من الطبٌعً ان تنطوي على نفسها .
وجود االبناء ٌمنع بوح المرأة بؤنها تتعرض للعنؾ .

تؤثٌر العنؾ على مكانتها العملٌه االجتماعٌة :
المرأة المعنفة تبقى بمستوى مكانه دونٌة اجتماعٌة اقتصادٌة فً المجتمع .
عدم وصول المرأة الى مناصب رفٌعة فً الدولة هو بسبب تعرضها للعنؾ .

الفئة المستهدفة :
قمنا بتمرٌر االستمارة على جمٌع افراد المجتمع من رجال ونساء وطبلب مدارس
الظروؾ المرتبطة بؤداء البحث

الظروف المرتبطة بأداء البحث :
قمنا ببحث موضوعنا عن طرٌق تمرٌر استمارة ذلك الن ظاهرة العنؾ ضد المرأة ظاهرة منتشرة فً مجتمعنا
العربً االسرابٌلً وتعشه العدٌد من النساء وتعانً منه  ,ومن الصعب اٌجاد حل لها وهً فً ارتفاع وتزاٌد
مستمر.

مكان تمرٌر اداة البحث :
قمنا بتمرٌر االستمارة بالمدرسة وفً بٌبتنا ومجتمعنا .

عرض طرٌقه جمع النتائج وكٌفٌه تحلٌلها :
بعد ان انهٌنا توزٌع االستمارات على الطبلب والرجال والنساء استعنا ببرنامج اكسل لتعببه النتابج ومعرفتها
فقمنا بإدخال نتابج االستمارات ثم حولنا النتابج الى نسب مبوٌة ثم الى رسوم بٌانٌه تشكل الجمله والنسب المبوٌة
م ن االشخاص الذٌن اجابوا على كل جمله بإحدى االجابات االربعة وهكذا ظهرت النتابج للعٌان بطرٌقه مرٌحة.

عرض النتائج
تقوم هذه الوظٌفة على موضوع العنؾ ضد المرأة الذي تتعرض له الكثٌر من النساء فً مجتمعنا العربً
االسرابٌلً  .تتخصص الوظٌفة بفحص ما هو تؤثٌر ظاهرة العنؾ على الجانب االجتماعً – العملً من المرأة
تقوم النتابج هذه بفحص رأي المجتمع حول ظاهرا العنؾ ضد المرأة وكٌفٌه الحد منها .
من خبلل الوظٌفة استعنا باالستمارة كؤداة بحث ألنها تفحص شرٌحة معٌنة وخصوصا المجتمع العربً
االسرابٌلً  ,نتابج االستمارة تعرض من خبلل رسوم بٌانٌه فهً تعرض نتٌجة كل ادعاء وأخر فً االستمارة .
وٌلً كل رسم بٌانً توضٌح وتفصٌل له  ,تخدم هذه النتابج البحث الوظٌفة فهً توضح كٌفٌه تؤثٌر العنؾ على
المكانه االجتماعٌة – العملٌة وما هو رأي المجتمع حول ظاهره العنؾ وتؤثٌره على المرأة من عدة نواحً .

الرسوم البٌانٌة :

ظاهره العنف منتشرة فً دولة اسرائٌل .
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ظاهره العنؾ منتشرة فً دولة
اسرابٌل .
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أوافق كثٌرا

أوافق

أوافق قلٌل

ال أوافق

النسبة المبوٌة

 %52.5من المجموعه المستهدفة توافق كثٌرا على ان ظاهره العنؾ منتشرة فً دوله اسرابٌل  %35 ,توافق ,
 %12.5اوافق قلٌبل  % 0 ,ال اوافق .

نسبة قلٌلة من النساء تتعرض للعنف فً
المجتمع العربً .
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نسبة قلٌلة من النساء تتعرض
للعنؾ فً المجتمع العربً .
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 % 5من المجموعه المستهدفة توافق كثٌرا على ان نسبة قلٌله م نالنساء تتعرض للعنؾ فً المجتمع العربً ,
 %7.5توافق  %27.5 ,اوافق قلٌبل  % 60 ,ال اوافق .

المساواة موجوده بٌن الرجل والمرأة فً
المجال العملً االجتماعً فً الوسط العربً
االسرائٌلً .
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المساواة موجوده بٌن الرجل
والمرأة فً المجال العملً
االجتماعً فً الوسط العربً
االسرابٌلً .
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 %2.5من المجموعه المستهدفة توافق كثٌرا على ان المساواة موجودة بٌن الرجل والمرأة فً المجال العملً
االجتماعً فً الوسط العربً االسرابٌلً  %37 ,توافق  %40 ,اوافق قلٌبل  % 20 ,ال اوافق .

النساء المع ّنفات (المتعرضون للعنف) هً الطبقة
الفقٌرة فً المجتمع العربً .
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النساء المع ّنفات (المتعرضون
للعنؾ) هً الطبقة الفقٌرة فً
المجتمع العربً .
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 % 0من المجموعه المستهدفة توافق كثٌرا على ان النساء المعنفات هً الطبقه الفقٌره فً المجتمع %22.5 ,
توافق  %37.5 ,اوافق قلٌبل  % 40 ,ال اوافق .

التمٌٌز الموجود بٌن الرجل واالمرأة ٌزٌد من
انتشار ظاهره العنف ضد المرأة من قبل الرجل .
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التمٌٌز الموجود بٌن الرجل
واالمرأة ٌزٌد من انتشار ظاهره
العنؾ ضد المرأة من قبل الرجل .
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 % 25من المجموعه المستهدفة توافق كثٌرا على ان التمٌٌز الموجود بٌن الرجل واالمرأة ٌزٌد من انتشار
ظاهرة العنؾ ضد المرأة من قبل الرجل  %52.5 ,توافق  %20 ,اوافق قلٌبل  % 2.5 ,ال اوافق .

المرأة المع ّنفة تبقى بمستوى مكانه دونٌه
اجتماعٌا ً واقتصادٌا ً فً المجتمع .
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المرأة المع ّنفة تبقى بمستوى مكانه
دونٌه اجتماعٌا ً واقتصادٌا ً فً
المجتمع .
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 % 25من المجموعه المستهدفة توافق كثٌرا على ان المرأة المعنفة تبقى بمستوى مكانه دونٌة اجتماعٌا
واقتصادٌا فً المجتمع  %27.5 ,توافق  %22.5 ,اوافق قلٌبل  % 25 ,ال اوافق .

النظرة الخاطئة لمكانه المرأة هً من احد
االسباب للعنف ضد المرأة فً الوسط العربً .
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النظرة الخاطبة لمكانه المرأة هً
من احد االسباب للعنؾ ضد المرأة
فً الوسط العربً .
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 % 35من المجموعه المستهدفة توافق كثٌرا على ان النظرة الخاطبة لمكانة المرأة هً من احد االسباب للعنؾ
ضد المرأة فً الوسط العربً  %52.5 ,توافق  %12.5 ,اوافق قلٌبل  % 0 ,ال اوافق .

الحل لظاهرة العنف هو المساواة بٌن الرجل
والمرأة فً جمٌع المجاالت االجتماعٌة .
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الحل لظاهرة العنؾ هو المساواة
بٌن الرجل والمرأة فً جمٌع
المجاالت االجتماعٌة .
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 %32.5من المجموعه المستهدفة توافق كثٌرا على ان الحل لظاهرة العنؾ هو المساواه بٌن الرجل والمرأة فً
جمٌع المجاالت االجتماعٌة  %40 ,توافق  %17.5 ,اوافق قلٌبل  % 10 ,ال اوافق .

ٌتوجب على المرأة التً تعرضت للعنف التوجه
مباشره للشرطة واالشتكاء على الفاعل .
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ٌتوجب على المرأة التً تعرضت
للعنؾ التوجه مباشره للشرطة
واالشتكاء على الفاعل .
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 % 55من المجموعه المستهدفة توافق كثٌرا على انه ٌتوجب على المرأة التً تعرضت للعؾ التوجه مٌاشره
للشرطه واالشتكاء على الفاعل  %10 ,توافق  %15 ,اوافق قلٌبل  % 20 ,ال اوافق .

للمؤسسات االجتماعٌة دور هام فً وقف العنف
ضد المرأة .
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للمإسسات االجتماعٌة دور هام
فً وقؾ العنؾ ضد المرأة .
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 %30من المجموعه المستهدفة توافق كثٌرا على ان للمإسسات االجتماعٌة دور هام فً وقؾ العنؾ ضد المرأة,
 %47.5توافق  %15 ,اوافق قلٌبل  % 7.5 ,ال اوافق .

حسب التقالٌد والعادات العربٌة مكانه المرأة كربه
منزل افضل من العمل خارج المنزل .
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حسب التقالٌد والعادات العربٌة
مكانه المرأة كربه منزل افضل من
العمل خارج المنزل .
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 %22.5من المجموعه المستهدفة توافق كثٌرا على انه حسب التقالٌد والعادات العربٌة مكانة المرأة كربة منزل
افضل من العمل خارج المنزل  %55 ,توافق  %15 ,اوافق قلٌبل  % 7.5 ,ال اوافق .

بعد تعرض المرأة للعنف من الطبٌعً ان تنطوي
على نفسها .
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بعد تعرض المرأة للعنؾ من
الطبٌعً ان تنطوي على نفسها .

أوافق كثٌرا

أوافق

أوافق قلٌل

40
35
30
25
20
15
10
5
0

ال أوافق

النسبة المبوٌة

 %20من المجموعه المستهدفة توافق كثٌرا على انه بعد تعرض المرأة للعنؾ من الطبٌعً ان تنطوي على
نفسها  %15 ,توافق  %35 ,اوافق قلٌبل  % 30 ,ال اوافق .

وجود االبناء ٌمنع َبوح المرأة بانها تتعرض
للعنف .
40
30
22.5
وجود االبناء ٌمنع بَوح المرأة بانها
تتعرض للعنؾ .
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 %7.5من المجموعه المستهدفة توافق كثٌرا على ان وجود االبناء ٌمنع بوح المرأة بانها تتعرض للعنؾ ,
 %40توافق  %22.5 ,اوافق قلٌبل  % 30 ,ال اوافق .

عدم وصول المرأة الى مناصب رفٌعة فً الدولة
هو بسبب تعرضها للعنف .
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عدم وصول المرأة الى مناصب
رفٌعة فً الدولة هو بسبب
تعرضها للعنؾ .
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 % 15من المجموعه المستهدفة توافق كثٌرا على ان عدم وصول المرأة الى مناصب رفٌعة فً الدوله هو بسبب
تعرضها للعنؾ  %15 ,توافق  %20 ,اوافق قلٌبل  % 50 ,ال اوافق .

تحلٌل النتائج واالستنتاجات
االستنتاجات من الماده النظرٌه :
فصل :1






هنالك فجوة كبٌرة بٌن النساء والرجال وانعدام المساواة فً اسرابٌل تتمثل فً مجاالت مختلفة  :االقتصاد –
العمل – سٌاسة – تعلٌم .
للمرأة دور هام بحٌاة كمل شخص وفً بناء المجتمع فهً االم الزوجة االخت وهً التً تلد ابناء المجتمع
وتربٌهم وتعتنً بهم لٌصبحوا اناس مستقلٌن ذات شخصٌة بنؤه فً المجتمع .
بسبب عدم حصول المرأة فً الماضً على مساواة أدى الى التعامل معها بطرٌقة التفضٌل المصحح من قبل
الدول فٌجب على جمٌع النساء ان ٌكونوا متساوٌٌن فً المجتمع الدٌمقراطً أي المساواة بٌن الرجل والمرأة.

فصل : 2





ظاهرة العنؾ منتشرة كثٌرا لدى النساء .
فً المجتمع العربً ؼالبا ما ٌسٌطر الرجل على المرأة وهذا امر ٌقلل من قٌمة المرأة مما ٌتٌح للرجل ان
ٌستبعدها .
تتعرض المرأة للعنؾ فً عدة اشكال منها العنؾ الجسدي والنفسً والجنسً مما ٌإثر سلبٌا على المرأة .

فصل : 3






هنالك ردود فعل عدة ضد ظاهرة العنؾ ضد المرأة فً المجتمع فهنالك من ٌإٌد وهنالك من ٌعارض .
بالرؼم من وجود المإسسات والجمعٌات فً اسرابٌل التً تساند المرأة وتضمن حقوقها ٌجب على المرأة هً
االخرى ان تتعاون مع تلك المإسسات للوصول الى الهدؾ المراد .
ٌجب على جمٌع ابناء المجتمع العمل لمحاولة عبلج ظاهرة العنؾ ضد المرأة .
ٌجب تؽٌٌر الثقافة الكلٌة للمجتمع لكً ٌساعد فً القضاء على هذه الظاهرة .

فصل : 4






العنؾ ٌإثر على مساهمة المرأة فً تنمٌه المجتمع .
العنؾ ضد المرأة ٌإدي الى تدنً مكانتها االجتماعٌة .
االطفال التً تنشؤ ببٌت بٌه عنؾ ٌكونوا معنفٌن اكثر من اطفال اخرٌن بسبب وجود عنؾ فً البٌت مما ٌإثر
سلبٌا علٌهم .
ان المرأة المعنفة تشعر دابما بعدم االمان ,بالخوؾ ,ثقتها بنفسها قلٌلة وانطوابٌة .

استنتاجات من الرسوم البٌانٌة :












ٌرى المجتمع انة ال ٌوجد للمرأة مساواة مع الرجل فً المجال العملً االجتماعً ومع ذلك فهم ال ٌرون ان
ظاهرة العنؾ ضد المرأة تمنع وصولها الى مناصب رفٌعة فً الدولة فؽالبٌتهم لم ٌوافقون على هذه المقولة.
ان معظم المشتركٌن من بٌن افراد المجتمع من مختلؾ األجٌال اظهروا وعٌا ال بؤس به لحقوق المرأة وللحد
من العنؾ ضدها .
من خبلل النتابج نرى ان نسبة كبٌرة من المشتركٌن ٌرون على ان المرأة تتعرض للعنؾ من قبل الرجال
بشكل ملحوظ وهً بتزاٌد كبٌر وان ال عبلقة لوجود العنؾ الموجه ضدها بمستوى المعٌشة .
معظم المشتركٌن وافقوا على ان المرأة المتعرضة للعنؾ علٌها طلب النجدة من الشرطة فور تعرضها للعنؾ
 .بالرؼم من ان هنالك الكثٌر من النساء اللذٌن ٌتعرضون للعؾ بسبب النظرة الخاطبة لمكانة المرأة إال ان
معظمهم ٌرفضون البوح بسبب وجود االوالد .
معظم المشتركٌن ٌوافقون على ان المساواة بٌن الرجل والمرأة هو الحل للعنؾ ضد المرأة  ,كذلك للمإسسات
االجتماعٌة ٌوجد دور هام فً توقؾ هذه الظاهرة  .وٌإٌدون ان عدم تحقٌق المساواة بٌن الرجل والمرأة ٌزٌد
انتشار ظاهرة العنؾ ضد المرأة .
من خبلل البحث نستطٌع ان نرى ان المشاركٌن ال ٌوافقون على ان انطواء المرأة على نفسها بعد تعرضها
للعنؾ هو امر مفروغ منه كما ان معظمهم لم ٌوافق على ان المرأة المعنفة تبقى بمكانة دونٌة اجتماعٌا
واقتصادٌا فً المجتمع.

االدعاء :
نحن ندعً ان دولة اسرابٌل هً دولة دٌمقراطٌه وترتكز على المساواة ولكن هذا االمر ال ٌنطبق فً معامله
المجتمع للمرأة وٌزٌد من تعنٌفها ومكانتها االجتماعٌة تتدنى .
اثبات من الرسوم البٌانٌة :
 % 77.5من المشتركٌن ٌرون ان التمٌٌز الموجود بٌن الرجل والمرأة ٌزٌد من انتشار ظاهرة العنؾ ضد
المرأة من قبل الرجل  .تبٌن ان  %40من المشركٌن ٌرون انه ان المساواة موجودة بٌن الرجل والمرأة فً
المجال العملً االجتماعً فً الوسط العربً االسرابٌلً و  %60ال ٌوافقون وهذا ٌظهر لنا ان معظم المشركٌن
ال ٌوافقون انه ٌوجد مساواة بٌن الطرفٌن .

اثبات من المادة النظرٌه :
هنالك فجوه كبٌرة بٌن النساء والرجال وانعدام المساواة فً اسرابٌل تتمثل فً مجاالت مختلفة فٌجب ان ٌكون
بٌن الرجل مساواة فً المجتمع الدٌمقراطً  ,ولعدم حصول المرأة فً الماضً على المساواة ادى الى تعاملها
بطرٌقة التفضٌل المصحح من قبل الدوله  .ان ظاهرة العنؾ منتشرة بشكل كبٌر فً االونة االخٌرة وخاصة لدى
النساء  .فالعنؾ ضد المرأة ٌإدي الى تدنً مكانتها االجتماعٌة .

الفرضٌه :
االدعاء ٌدعم الفرضٌه المطروحة فً الوظٌفة اال وهً ان ظاهرة العنؾ ضد المرأة تإثر بشكل سلبً على
تقدمها العملً – االجتماعً وبالتالً على انخفاض فعلٌتها ومكانتها فً المجتمع .

التساؤالت :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

متى ستنتهً قضٌة العنؾ نهابٌا فً اسرابٌل ؟
ما هً الخطوى االولى التً على المجتمع ان ٌخطٌها من اجل الحد من ظاهره العنؾ ؟
ما هً االٌجابٌات االخرى من تحقٌق المساواة بٌن الرجل والمرأة ؟
ما هو المشروع الذي على المإسسات ان تتخذه وتقوم به من اجل الحد من ظاهرة العمؾ ؟
لماذا ٌوجد انتشار لهذه الظاهرة فً المجتمع العربً االسرابٌلً ظ
هل دولة اسرابٌل تطبق قانون المساواة ؟
هل العنؾ ضد النساء موجود اٌضا فً المجتمع الٌهودي االسرابٌلً ؟
هل ٌطبق التفضٌل المصحح للمرأة فً دوله اسرابٌل ؟

الحلول والتوصٌات :
-1
-2
-3
-4
-5

تشدٌد العقوبة المفروضة على كل شخص ٌمس بحقوق المرأة .
استخدام التفضٌل المصحح من قبل الدولة بشكل اكبر باتجاه النساء فً جمٌع المجاالت من اجل الحد
من الفجوات بٌنهن وبٌن باقً افراد المجتمع .
نشر التوعٌة المكثفة بٌن خبلٌا المجتمع المختلفة حول مكانة النساء وأهمٌتها فً المجتمع .
زٌادة المٌزانٌات المخصصة لمإسسات العنؾ ضد النساء من قبل دولة اسرابٌل كخطوة للحد من
ظاهرة العنؾ .
على المرأة ان تثق بنفسها وبقدراتها وان تكون صامدة وال تسمح بؤي مس بها .

نقد الوظٌفة :
وظٌفتنا هذه تعتمد على معلومات موثوقة من كتب معروفة تناقش قضٌة النساء ومكانتهن والعنؾ الممارس
ضدهن  ,بحٌث ذهبنا الى المكتبه واستعرنا بعض الكتب ومعلومات موثوقه لكً تساعدنا على التؽلؽل فً
الموضوع والتعمق به اكثر وحاولنا تطبٌق االستمارة كما ٌجب وقمنا بتوزٌعها على اعمار مختلفة من المجتمع
وبالرؼم من ذلك هناك بعض النقاط للنقد :
-1
-2
-3
-4
-5

هنالك بعض المشركٌن لم ٌاخذوا االمور بجدٌه وقاموا بتعببة االستمارة بشكل ؼٌر دقٌق مما ادى
الى عدم الدقة بالنتابج واالستنتاجات المبنٌة علٌها .
قسم كبٌر من المشتركٌن كانوا فً استطبلعنا طبلب مما ٌعنً انهم ال ٌزالون قاصرٌن وقسم منهم
ال ٌوجد لدٌهم الوعً الكافً بمعنى العنؾ ضد المرأة .
لقد قمنا باستخدام بعض االحصابٌات فً بحثنا هذه االحصابٌات لٌست بالضرورة دقٌقه بشكل تام.
تطرقنا فً الوظٌفة الى الجوانب السلبٌه للرجل ونظرته للمرأة والعنؾ الذي ٌمارسه ضد المرأة إال
اننا لم نتطرق الى حسناته.
لم نتطرق الى المإسسات بشكل عمٌق انما بشكل سطحً ولم نعطٌهم القدر الكافً من الشرح فً
الوظٌفة .

مردود المجموعه من المالحق :
هذا البحث ٌتطرق فً اساس الى واحدة من اهم القضاٌا فً مجتمعنا العربً فً دولة اسرابٌل اال وهً قضٌه
العنؾ ضد المرأة  .وعندما نتحدث عن وجود تمٌٌز بٌن النساء والرجال هذا ٌعنً وجود خلل فً االنظمة
التً تتبعها الدوله الدٌقراطٌة والمساواة  .هذا االمر ٌعود بالضرر على النساء خاصة وباقً افراد المجتمع
عامة الن النساء هم عامود االساس فً المجتمع  .لم ٌكن هنالك نقاش حاد الختٌار الموضوع الننا نساء
ونطمح لتوعٌة المجتمع لهذة الظاهرة .
لقد بذلنا فً هذا البحث جهدا كبٌرا جدا فً البحث عن المعلومات والوصول الى مصادر مناسبة للحصول على
المعلومات المناسبة والصحٌحة التً ٌمكنها ان تعطٌنا الصوره الحقٌقٌة والصحٌحة التً تعرض الواقع
بموضوعٌة بدون أي تحٌٌز للنساء او للرجال .
من خبلل عملنا على هذه الوظٌفة اكتسبنا مهارات عدٌدة كصٌاؼه اسبلة  ,استنتاج بالطرٌقة المبلبمة  ,وعرض
النتابج بشكل صحٌح فً الجداول والرسوم البٌانٌة والتحلٌل والربط بٌن االمور  ,االمر الذي سٌساعدنا
مستقببل فً تعلٌمنا االكادٌمً  .باإلضافة تعلمنا الى النظر الى قضٌة العنؾ الضد المرأة فً المجتمع العربً
بشكل خاص  .كما ان عملنا كمجموعه وقد ساهم بتطوٌر قدراتنا اجتماعٌا وتعلٌمٌا فتعاونا ادى الى زٌادة
ونجاعه عملنا كوحدة واحدة .
لم ٌكن هنالك صعوبة فً تقسٌم المهام علٌنا ألننا عملنا سوٌه فً كل كبٌرة وصؽٌرة  .لقد اخترنا االستمارة كؤداة
بحث وبعد االنتهاء من توزٌع االستمارة حان وقت عرض النتابج  ,استخدمنا برنامج فً الحاسوب ساعدنا
فً حسم نتابج فورٌه مع رسوم بٌانٌه وأما االستنتاجات فاستنتجناها مع المواد النظرٌه والرسوم البٌانٌة
وفكرنا بحلول عدٌدة للمشكلة .
ٌُعرؾ العنؾ بؤ ّنه "سلوك عمدي موّ جه نحو هدؾ  ،سوا ًء لفظًّ أو ؼٌر لفظً  ،وٌتضمّن مواجهة اآلخرٌن
مادٌا ً أو معنوٌا ً  ،وهو مصحوب بتعبٌرات تهدٌدٌّة  ،وله أساس ؼرٌزي "ٌ .جسّد العنؾ ضد األطفال أحد أبرز
مظاهر إهمال األطفال  ،وٌرى كثٌ ٌر من الدارسٌن أنّ مفهوم اإلهمال ٌتم تحدٌده بنا ًء على الثقافة السابدة ،
والعوامل االقتصادٌّة والسٌاسٌة  ،والقٌم االجتماعٌة واألخبلقٌة  ،وطبٌعة المجتمع المحلًّ الذي ٌحدث فٌه.
وٌختلؾ المتخصّصون فً هذا المجال  ،كاالختصاصٌٌن االجتماعٌٌن فً الخدمات المباشرة  ،والمتخصّصٌن
فً الرعاٌة الصحٌة.

: قائمة المصادر
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مدرسة راهبات الفرنسٌسكان – الناصرة
اقتراح موضوع لوظٌفة البحث فً المدنٌات

 -1أسماء المجموعة والهوٌات :
أسم الطالبة
مارٌا أبو نوارة
مارٌا رحال

الهوٌة
208039149
208651653

 -2موضوع الوظٌفة :
العنؾ ضد المرأة فً المجتمع العربً االسرابٌلً .
 -3سؤال البحث :
ما هو تؤثٌر العنؾ ضد المرأة فً المجتمع العربً االسرابٌلً على مكانتها العملٌة –
االجتماعٌة ؟

 -4مصطلحات من موضوع المدنٌات المرتبطة بموضوع الوظٌفة وسؤال
البحث:
الحق فً الحٌاة واألمن (سبلمه الجسد)  :الحٌاة هً شرط مسبق ضمن ان لكل انسان االستطاعة ان ٌجسد كل
حقوقه والبشر جمٌعهم لهم الحق فً الحصول على دفاع عن حٌاتهم فً مواجه اي مس قد ٌمس بهم .
الكرامه  :الحق فً الكرامه ٌعبر عن االعتراؾ بإنسانٌه االنسان اي انه مرتبط بالشعور باالحترام الشخصً
والتصور الذاتً لدى االنسان .
المساواة  :الحق فً المساواة ٌعنً ان فً الدوله وفً المجتمع ٌجب ان ٌتم التعامل بتساو مع كل انسان من حٌث
كونه انسانا  ,بؽض النظر عن دٌانته  ,عرقه  ,جنسه  ,لؽته ,نظرته الفلسفٌه والسٌاسة ٌ .رتكز حق المساواة على
حقٌقة ان البشر متساوٌٌن فٌما بٌنهم اي  :ال ٌوجد اناس فوق اناس او اناس تحت اناس  .حق المساواة هو حق
اساسً فً المجتمع الدٌمقراطً .
حرٌة مزاوله العمل  :تعنً حرٌة االنسان فً اختٌار مهنته ومكان عمله ٌ .قضً معظم البشر ؼالبٌه اوقاتهم فً
العمل لهذا ٌجب عدم منع االنسان من كسب رزقه بالمهنة المكان والطرٌقة التً تحلو له .
التفضٌل المصحح  :هو التعامل المختلؾ وتقدٌم الدعم لؤلفراد الذٌن دونٌه بعضهم نتجت عن اجحاؾ اجتماعً
والمجتمع معنى برعاٌة مصالحهم وتحسٌن وضعهم .
قانون العنؾ الدولً ضد المرأة :هو تشرٌع مقترح ٌعالج مسالة العنؾ ضد المرأة  ,من خبلل السٌاسة الخارجٌة
للوالٌات المتحدة مع ضمان االسالٌب لمنع العنؾ وحماٌة الضحاٌا (النساء) ومحاكمه المعتدٌن .
مستوى المعٌشة ٌ :شٌر الى مستوى الثروة  ,الراحة  ,السلع المادٌة والضرورات الموجودة لفبة اجتماعٌه –
اقتصادٌه فً منطقه جؽرافٌه معٌنه  .وهو تعبٌر ٌستخدم عاده للداللة على المستوى االقتصادي للفرد او االسرة
او الدوله  .وٌمكن قٌاس مستوى المعٌشة بقٌمه البضابع والخدمات التً انتجها او استهلكها الفرد او االسرة او
الدوله خبلل فتره زمنٌه معٌنه .
العنؾ  :العنؾ هو سلوك سًء او فعل ٌتسمى بالعدوانٌة ٌصدر عن طرؾ قد ٌكون فردا او جماعه او طبقه
اجتماعٌه او دوله بهدؾ استؽبلل ألطرؾ اخر وإخضاع فً اطار عبلقة قوه ؼٌر متكافبة اقتصادٌا واجتماعٌا
وسٌاسٌا مما ٌتسبب فً احداث اضرار مادٌه او معنوٌة او نفسٌه وجسدٌه لفرد او جماعه او لطبقه اجتماعٌة او
دوله اخرى .

 -5سبب اختٌار الموضوع :
قد اخترنا موضوع العنؾ ضد المرأة مكون ربٌسً فً المجتمع ال ٌساوي النص بل اكثر من النصؾ  .ان تقدم
المجتمع مرتبط ارتباطا وثٌقا بتقدم المرأة ونٌلها جمٌع حقوقها وحرٌتها وقرارها  .المرأة عانت كثٌرا وما زالت
تعانً من التعنٌؾ المستمر الهادؾ الى قمعها وتدمٌرها ومساهمتها لمجتمع افضل  .اذ ان ظاهرة العنؾ ضد
المرأة فً المجتمع العربً االسرابٌلً تشكل عابق بتقدم المرأة فً مجتمعا  ,وبٌبتها وتستولً حٌز كبٌر فً ذهننا
لكوننا نساء  .نحن كوننا نساء المستقبل نرى هذه الظاهرة بؤعٌننا ونسعى للحد منها ونشر التوعٌة فً المجتمع
عامة ودعم المرأة لكونها تشكل عنصرا هاما فً حٌاة كل شخص منا .

 -6تلخٌص عن الموضوع بصفحتٌن :

المساواة هً التمتع بجمٌع الحقوق السٌاسٌة واإلقتصادٌة واإلجتماعٌة دون التمٌز بسبب الدٌن أو اللون أو اللؽة
أو الجنس أو الرأي السٌاسً أو المستوى اإلجتماعً وقد دعى اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان إلى عدم التمٌز
ّ
الحق فً المساواة أمام القانون والحماٌة المتساوٌة من قبل القانون .إسرابٌل كدولة دٌمقراطٌّة
بٌن البشرٌ,ملك جمٌع ال ّناس
م َ
ُلزمة بال ّتعامل مع جمٌع بنً البشر على قدم المساواة دون تمٌٌز فً الدٌن  ،والقومٌّة  ،والمنشؤ  ،والجنس  ،والمكانة
الشخصٌة  ،والسن  ،والمٌول الجنسٌة  ،أو المحدودٌّة .تعمل جمعٌة حقوق المواطن ضد التمٌٌز بؤشكاله المختلفة  ،وتعمل
على ترسٌخ مفهوم المساواة واالحترام لجمٌع بنً البشر .لمبدأ المساواة أربع معان مركزٌة  :معنى رسمً  ،مساواة
رسمٌة  :معنى المساواة بهذا الصدد هو منع تمٌٌز بسبب انتماء شخص ما إلى مجموعة معٌنةٌ .عرؾ التمٌٌز على أنه
معاملة مختلفة لشخصٌن بسبب انتمابهما إلى مجموعات مختلفة  ،وهذا عندما ال تكون صلة لهذا االنتماء بالمسؤلة التً ٌتم
الخوض فٌها .على سبٌل المثال ٌمنع التمٌٌز ألسباب جنسٌة  ،عرقٌة  ،قومٌة  ،دٌنٌة  ،طابفٌة  ،مٌل جنسً أو إعاقة .أي :
ٌمنع تمٌٌز امرأة بسبب جنسها ٌ ،منع تمٌٌز شخص ما بسبب لون جلده ٌ ،منع تمٌٌز شخص ٌنتمً إلى قومٌة معٌنة ،دٌن أو
طابفة أو ألنه لوطً أو ألنه معاق  ،والخ .

دور المرأة فً المجتمع الدٌمقراطً كبٌر جدا ومتشعب وحساس فً نفس الوقت ومن هنا فإن إبتذال المرأة
واستنزاؾ قدراتها بالعدٌد من االمور التً ال طابل منها سٌإدي الى ضٌاع المجتمعات وهدم االسرة وهذا واصح
جدا من مقدار التراجع فً الدور الذي تلعبه االسرة التً تعتبر المرأة ركنها االساسً الذي بهدمة ٌهدم كل شا .
دون ان تإدي المرأة دورها ال ٌمكن ان تسٌر عجبلت الحٌاة فالمرأة هً نصؾ المجتمع وشرٌكة الرجل وسنده .
تحتل المرأة دورا هاما فً المجتمع كونها حامٌة الشرؾ ,مجسدة االصالة االجٌال وتمتلك سبلك التؤثٌر القوي
وهو ؼرٌزة االمومة .قد ساهمت فً بناء العدٌد من الحضارات .

العنؾ ضد المرأة أو العنؾ ضد النساء هو مصطلح ٌستخدم بشكل عام لئلشارة إلى أي أفعال عنٌفة تمارس
بشكل متعمد أو بشكل استثنابً تجاه النساء .ومثله كجرابم الكراهٌة فان هذا النوع من العنؾ ٌستند
إلى جندر الضحٌة كدافع ربٌسً و قد ٌكون جسمً او نفسً .فٌما عرفت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة" العنؾ
ضد النساء " بؤنه" أي اعتداء ضد المرأة مبنً على أساس الجنس  ،والذي ٌتسبب بإحداث إٌذاء أو ألم

جسدي  ،جنسً أو نفسً للمرأة  ،وٌشمل أٌضاً التهدٌد بهذا االعتداء أو الضؽط أو الحرمان التعسفً
للحرٌات  ،سواء حدث فً إطار الحٌاة العامة أو الخاصة".
ٌوجد للعنؾ ثبلثة اشكال ربٌسٌة :
عنؾ نفسً  :وهو ٌكون عندما ٌقول او ٌفعل احد شًء ٌتسبب فً شعور االخر بؤنه ؼبً او ال قٌمه له .
عنؾ جسدي ٌ :شمل اي تصرفات تتسبب بؤدى جسدي التً ٌتمثل بوقوع األلم  ,االوجاع  ,التشوهات كسورات .
عنؾ لفظً او كبلمً  :وهو الكتابة او النطق بالشتابم وااللفاظ الخارجة الجارحه اتجاه شخص ما .
للقضاء على هذه الظاهرة ٌجب تؽٌٌر الثقافة الكلٌة للمجتمع بإجراء تعدٌبلت جوهرٌة على المناهج التعلٌمٌة
وإدخال مواد جدٌدة من الناحٌة االجتماعٌة بطرٌقة ؼٌر منهجٌة او بطرٌقة ؼٌر مباشرة بطرٌقة التً تناسب مفهوم
الطالب فً تلك المراحل فهذه المواد تتحدث عن العنؾ والمساواة وٌجب ان ٌنشا جٌل ٌحترم المرأة وٌقدرها وٌنظر
الٌها كانسان مساوي للرجل فً الحقوق والواجبات .كما وعل االعبلم ان ٌبادر فً تؽٌٌر الثقافة اي بالدفاع عن
المرأة وتحقٌق المساواة وإقامة برامج تلفزٌونٌة تحتوي على هذا الموضوع .

كما رأٌنا فان ردود الفعل ضد ظاهرة العنؾ مختلفة ومتنوعة فً المجتمع العربً االسرابٌلً وبٌن النساء المعنفات
انفسهم فهناك من ٌإٌد تعنٌؾ المرأة وهناك من ٌعارض وهناك من ٌإٌد بشروط  .لتخلص المرأة من العنؾ علٌها
اوال االعتراؾ بتعرضها للعنؾ ثم التوجه للمكان المناسب من اجل المساعدة  ,فٌجب على جمٌع ابناء المجتمع
العمل لمحاولة عبلج ظاهرة العنؾ ضد المرأة .

العنؾ ضد النساء افة موجودة ؼً جمٌع المجتمعات المختلفة لكنها لم تناقش بشكل علنً فً الماضً  .لكن مع
ازدٌادها ورإٌة تؤثٌرها الحاد على النساء ٌجب معالجتها والحد منها بؤسرع وقت  .قد ٌكون من الصعب حصر
االثار التً ٌتركها العنؾ على المرأة وذلك الن المظاهر التً ٌؤخذها هذا الجانب كثٌرة ومتعددة .
بسبب العادات والتقالٌد واألفكار الراجعٌة تتربى النساء العربٌات على التركٌز على االمور المنزلٌة ولٌس
االمور العامة وعلى االنصٌاع بدل المعارضة .
تنطلق هذه الورقة من فرضٌة وجود تقسـٌم مزدوج فً اسواق العمل فً إسرابٌل  :بنً سوق العمل المركزٌة
وسـوق العمل ألهامشٌة بٌن سـوق العمل القطرٌة وسـوق العمـل المحلٌة-الثانٌة  ،التً ُي ّعـبر عنها من خبلل
وجود جٌب اقتصادي وجٌب تشـؽٌلً خاص بالجمهور العربً  ،على شـاكلة سـوق العمل المحلٌة -الثنٌةٌ .حدد
هذا التقسـٌم المزدوج  ،إضافة للحراك الداخلً فً أسواق العمل والتفاعبلت الحاصلة بٌنهما  -بشـكل كبٌر ،-
الصعوبات التشـؽٌلٌة التً ٌواجهها السكان العـرب فً دولة اسرابٌـل .وٌخلق الدونٌـة والؽبن َ المتراكمٌن ،
وٌحدد الممٌزات الشـخصٌة للعاملٌن ،وممٌـزات ألتصنٌع وتركٌبة القوة لعاملـة والثروة البشرٌـة  ،وتركٌبة
الفروع التشـؽٌلٌة  ،والبطالة والمشاركة فً القوة العاملة  ،ومسـتوى الحراك االجتماعً  ،إضافة الى التفاضل
بنً المجموعات السكانٌة .تإثر هذه المقاربة على تعرٌؾ المشكلة وعلى الحلول  ،أي السٌاسات العامة  ،والتً
تتم بواسطتها محاولة مواجهة عدم شمل النساء العربٌات فً التنمٌة االقتصادٌة والتطوٌر  ،بما فً ذلك فً مجال
التعلٌمٌ .فسر هذا التقسٌم معٌقات مشاركة النساء العربٌات فً سوق العمل .اذ تشٌر األبحاث  ،ضمن ما تشري
إلٌه  ،ن العمل فً سـوق العمل المحلً (العربً)  .الحدٌث عن سـوق صؽري،فٌه أماكن أن النسـاء
العربٌات ٌُفضل عمل محدودة وحجم النشاط الزراعً فً االقتصاد العربً محصور .كما تإثر المتؽٌرات
الدٌموؼرافٌة بدورها على مسـتوى مشاركة النساء العربٌات بناء على أبو بكر وؼوتلٌب ( ،( ،2008مسـتوى
التعلٌـم المنخفض وانعدام بنى تحتٌة للمواصـبلت العامة التً فإن عدد األطفال الكثٌر نسـبٌا مركزٌة للمشاركة
المتدنٌة تسـاعد النسـاء العربٌات فً البحث عن عمل فً البلدات المجاورة  ،تشكل أسـبابا لعدم المساواة فً
العمل بنً الٌهود للنسـاء العربٌات فً سـوق العمل .آخرون ٌعتبرون هذا الواقع مإشرا والعرب وللتمٌٌز ضد
العرب فً الحصول على العمل  ،فً إمكانٌات وفرص العمل ونوعٌة املهن التً ٌشـؽلها العرب  .باحثون
اخرون ٌعتقدون أن المشاركة المتدنٌة للنسـاء العربٌات فً سـوق العمل تتعلق بعدم اندماجهن بسـوق العمل
العام-المركزي  ،وهو األمر الناتج عن سلسـلة من المعٌقات  ،بما فٌها معٌقات سوسٌولوجٌة  .كما ٌشـري
البعض إلى التمٌٌز ضد النساء العربٌات فً االقتصاد المركزي .
المعاٌٌر الثقافٌة التً تمٌز المجتمع العربً التقلٌدي  ,بما فً ذلك ادوار الجنسٌن التً تإكد على ان تربٌة االوالد
وادارة البٌت من مسإولٌة المرأة  .فٌجب على المرأة العربٌة ان توازن بٌن عملها داخل البٌت وخارجه وعلٌه
فانة ٌجب ان ٌبحثن عن ساعات وشروط عمل توفر لهن مرونة كبٌرة او علٌهن ان ٌتركوا العمل .
عندما تعنؾ المرأة ٌصبح العنؾ سلوكا عاما ٌحٌط باالسرة اوال ومن ثم بالمجتمع  .وكما هو معروؾ األطفال
الناشبٌن فً أسرة فٌها عنؾ ؼالبا ما ٌكونون اعنؾ من االطفال الناشبٌن فً اسرة سلٌمه  .عندما ٌكبر هإالء
االطفال ٌمارسون العنؾ على أسرهم وفً مجتمعاتهم .

اسم المعلم  :االستاذ روحً بواردة

استمارة بحث
ما هو تأثٌر ظاهرة العنف ضد المرأة فً المجتمع العربً االسرائٌلً على مكانتها فً مجال العمل وعلى مكانتها
االجتماعٌة فً العقد االخٌر ؟
اوافق فً هذا البحث نرٌد ان نبحث عن المساواة التً تتمحور بٌن الرجل والمرأة فً الوسط العربً اإلسرابٌلً وظاهره
العنؾ المنتشر ضد المرأة فً الوسط العربً .
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