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مدخل  :توضيح المفاهيم األساسية في هذا البحث:
دور المرأة :

يعرف الدور في العلوم المختلفة وخاصة في العلوم االجتماعية

واإلنسانية نظ اًر لعالقته بموضوع هذا البحث بأنه النشاط الذي يقوم به الشخص وفقاً لما
يمليه عليه مركزه  ،بغض النظر عن جنسه أو جنسيته أو عمره أو مكانته االجتماعية
وامتالكه ألشياء أو ال .
أما ااا فا ااي ها ااذا البحا ااث فمصا ااطلح دور الم ا ارأة فيعنا ااي  :الا اادور الا ااذي قاما اات با ااه الم ا ارأة
الفلس ااطينية الالجئ ااة بع ااد هجا ارة س اانة  ، 1491خاص ااة ف ااي الفتا ارة بع ااد تل ااك النكب ااة وحت ااى
االستقرار للساكن فاي المخايم نظا اًر لطبيعاة هاذا البحاث المتعلقاة بهاذا الموضاوع وتحدياداً فاي
تلك الفترة ( أولى سنوات اللجوء للفلسطينيين ) .

التنميةةة :

المقصااود بالتنميااة فااي هااذه الد ارسااة هااي الطااري المختلفااة التااي تاام اتباعهااا

للقدرة على االستمرار في العيش في تلك الفتارة عاام  1491مارو اًر باألوضااع الصاعبة التاي
واجهاات الم اواطنين الفلسااطينيين منااذاك  ،ومعرفااة الاادور الااذي قاماات بااه الم ارأة الفلسااطينية
الالجئة للحفاظ على العائلة الموجودة فيها  ،كماا كانات تارل ذلاك أمامهاا مناساباً  .فالتنمياة
هنا تعني مجرد البقاء والتغلب على الصاعوبات ظواظهاار دور المارأة الفلساطينية الالجئاة فاي
ذلك الوقت فقط .
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الالجئةةين الفلسةةةطينيين :

المقصااود بااالالجئين الفلسااطينيين فااي هااذا البحااث هاام

المواطنون مان مختلاف الفئاات الاذين تام تارحيلهم عان بالدهام ودياارهم عاام  1491مان قبال
بناء على هذه التعريفات الخاصة بهذا
العصابات اإلسرائيلية  .وسوف يتم عمل هذا البحث ً
الموضوع  .ويتم السير في هذا البحث في مختلف مراحله وفقاً لما تعنيه هذه المصاطلحات
األساسااية فيااه وساايكون معتمااداً هااذا البحااث بالتحديااد وبشااكل أدي علااى مااا قاماات بااه الم ارأة
الفلسااطينية الالجئااة فااي فت ارة عااام  1491ومااا بعاادها  ،كيفمااا كاناات تاارل ذلااك أي اسااتخدام
الطري المناسبة وفقاً لما كانت تراه المرأة الفلسطينية الالجئة مناسباً في ذلك الوقت واختيار
الطري المناسبة للحفااظ علاى العائلاة الفلساطينية الالجئاة ساواء كانات تلاك المارأة صاغيرة أو
كبي ارة أو أم أو أخاات أو قريبااة  ،بحيااث يكااون هااذا البحااث معتمااداً علااى نظريةةة التفاعليةةةة
الرمزيةةة أساسااً للتحلياال وفق ااً لمضاامونها الخاااص بالبحااث العلمااي وخاص اةً فااي تحلياال س اير
الحياااة كأفضاال الوسااائل للبحااث العلمااي الكيفااي ماان هااذا النااوع للحصااول علااى المعلومااات
بطريقة صحيحة وموضوعية .
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المقدمة :
تعتباار الهج ارة القس ارية ماان المشاااكل الكبي ارة التااي واجهاات اإلنسااانية منااذ زماان بعيااد ،
كما أن تلك الهجرة ال بد وأن تكون ناتجة عن أساباب داخلياة تا دي لهاا  ،ساواء كانات عناد
األفراد أو الجماعات في أي مجتمع  ،فهناك أنواع مختلفة مان الهجارة وهنالاك أيضااً أساباباً
متباينة لها  ،فمنها ما يتعلي بالفرد ومنها ما يتعلي بالمجتمع ومنها ما يتعلي بالدول .
إن هجارة الالجئااين الفلسااطينيين كتهجياار قسااري كاناات وال ازلاات ماان المشاااكل األساسااية
التي تواجه المجتمع الفلسطيني منذ أكثر مان خمساة عقاود ونياف  ،وقاد كاان هنالاك الكثيار
من األبعاد التي نتجات عان تلاك الهجارة مان ناواحي مختلفاة اقتصاادية واجتماعياة وثقافياة ،
وهنالك طري مختلفة استخدمت عناد الالجئاين الفلساطينيين لمواجهاة تلاك الظاروف الصاعبة
الت ااي نتج اات ع اان تل ااك الهجا ارة وم ااا أدت إلي ااه تل ااك الهجا ارة م اان اق ااتالع مئ ااات ا الف م اان
الم اواطنين الفلسااطينيين ماان ديااارهم وبالدهاام فااي مختلااف األعمااار والفئااات  ،وسااوف يكااون
هذا البحث مكرساً لمعرفة الطري التي استخدمت لمواجهة تلك المشكلة التي حصالت وذلاك
من خالل معرفة الدور الذي قامت به المرأة الفلساطينية الالجئاة فاي ذلاك الوقات كماا كانات
ت اراه بعااد انتقااالهم ماان وطاانهم إلااى حياااة جدياادة وصااعبة للقاادرة علااى مواجهااة تلااك الظااروف
الصاعبة ،والقادرة علاى المحافظااة علاى أفاراد عائلتهااا وبقاائهم علاى قيااد الحيااة بعاد أن وجاادوا
أنفسااهم خااارد بالدهاام التااي عاش اوا بهااا منااذ باادء نظ ارتهم علااى هااذه الحياااة  ،ومعرفااة كيفيااة
التكيااف لالجئااين الفلسااطينيين مااع الحياااة الجدياادة التااي وجاادوا أنفسااهم فجااأة فيهااا ،حسااب مااا
كانوا يروا في ذلك الوقت وخاصة عند المرأة الفلسطينية الالجئة .
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إن المجتمااع الفلسااطيني تعاارض للكثياار ماان المصاااعب حيااث تركاازت تلااك المصاااعب
بصورة رئيسية بعاد النكباة عاام  ، 1491فقاد كاان نتيجاة لاذلك هجارة ماا يقاارب الملياون مان
المواطنين الفلسطينيين وفي المقابل كاان لتارك هاذه الابالد وتفكاك ذلاك المجتماع أثار مباشار
على تشتت تلك العائالت وضياعها  ،وعلى الرغم من كل ذلاك إال أن المجتماع الفلساطيني
بقي قائماً ،فهذا يعكس القدرة على التوافي والتكيف مع مختلف الظاروف مهماا كانات درجاة
صااعوبتها  ،فااال يوجااد أصااعب ماان أن يطاارد الم اواطن ماان وطنااه وأرضااه وبيتااه  ،كمااا أنااه
يج ااب أن ال يغي ااب ع اان الب ااال األوض اااع الص ااعبة االقتص ااادية واالجتماعي ااة والنفس ااية الت ااي
عاشتها تلك العائالت الفلسطينية بعد هجرتها  ،فالقدرة على التكيف لم تكان لتواجاه بطريقاة
سهلة .
إن هااذا البحااث يهاادف إلااى إلقاااء الضااوء علااى األوضاااع المختلفااة للنساااء الفلسااطينيات
الالجئات والعمل علاى تحليال تلاك األوضااع الخاصاة بالفلساطينيات الالجئاات اللاواتي كاان
لهن دور أساسي في مواجهة تلك الظروف  ،بحيث يرتكز ذلك على أهمية العوامال الما ثرة
عل ااى تل ااك األعم ااال والط ااري الخاص ااة بالنس اااء الت ااي أدت بها ان إل ااى ذل ااك ومعرف ااة النت ااائج
المباشرة التي ترتبت على تلك الحياة بجوانبها المختلفة .
كما أن معرفاة تلاك األوضااع ستوضاح المصااعب التاي كانات تواجاه النسااء والالجئاين
الفلسا ااطينيين بشا ااكل عا ااام وما اان ثا اام معرفا ااة الطا ااري التا ااي اسا ااتخدمتها النسا اااء الفلسا ااطينيات
الالجئااات فااي ذلااك الوقاات كإسااتراتيجيات أساسااية لمواجهااة تلااك المصاااعب علااى اعتبااار أن
ذلااك الموضااوع لاام يااتم بحثااه بشااكل مفصاال ومعمااي فااي الد ارسااات السااابقة  ،فمعظاام هااذه
الدراسات كانات تتعلاي بجواناب عاماة وساطحية  ،مماالً أن تكاون هاذه الد ارساة مسااهمة ولاو
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بساايطة ومفتاح ااً لعماال أبحاااث أخاارل عاان هااذا الموضااوع لمعرفااة ذلااك الاادور العظاايم الااذي
قامت به المرأة الفلسطينية الالجئة في ذلك الوقت .
يتضاح ممااا ساابي أنااه سااوف يااتم تقساايم هاذا البحااث إلااى قساامين أساساايين وهمااا  ،القساام
النظري الذي سوف يكون معتمداً على الدراسات السابقة سواء كانت األدبياات أو الد ارساات
الميدانيا ااة واإلحصا ااائية المنشا ااورة  ،وسا ااوف يكا ااون ما اادخالً أساسا ااياً لمعرفا ااة دور الم ا ارأة فا ااي
المجتمااع العربااي الفلسااطيني بشااكل عااام وأوضاااع الالجئااين بشااكل خاااص ،وخاصااة فيمااا
يتعلااي بااالمرأة الفلسااطينية الالجئااة  .أمااا القساام الثاااني ماان هااذا البحااث فسااوف يااتم تكريسااه
للد ارسااة الميدانيااة التااي سااتكون المكماال للقساام األول لتغنااي البحااث وتضاايف إليااه معلومااات
جدياادة قااد تكااون غياار ظاااهرة فااي القساام األول ماان هااذا البحااث  ،وسااوف يكااون فااي القساام
الميداني إبراز للدور الذي قامت به المرأة الفلسطينية الالجئة مان أعماال ونشااطات مختلفاة
أثناء وبعاد فتارة اللجاوء عاام  ، 1491وماا تاال تلاك الفتارة مان مصااعب حتاى االساتقرار فاي
مأول مناسب للعائلة  .وقد تم االعتماد في هذا القسم " الثااني " علاى المقاابالت الشخصاية
" سير الحياة " مع العدياد مان النسااء فاي إحادل المخيماات فاي الضافة الغربياة  ،حياث تام
االعتماااد علااى إجاراء تسااع وعشاارون مقابلااة موسااعة عاان تلااك الفتارة فااي إحاادل المخيمااات
من فترة سانة  1491وحتاى االساتقرار والساكن فاي المخايم  ،حياث تمات تلاك المقاابالت ماع
نساء فلسطينيات من مخيم الجلزون لالجئين الفلسطينيين القريب من مدينة رام اهلل حيث تم
القيام بإجراء تلك المقابالت مع نساء من كبار السن بسبب اطالعهن علاى أوضااع الهجارة
في سنة  1491وما تال ذلك من أحداث ،وذلك لمعرفة الدور األساسي الاذي قامات باه تلاك
النساء في تلك الفترة  ،ولمعرفة مدل معرفتهن باألعمال التي كانت تقوم بها النسااء األكبار
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سااناً ماانهن منااذاك  ،لمعرفااة كيفيااة قاادرتهن علااى مواجهااة تلااك الظااروف الصااعبة التااي كاناات
تواجه المجتمع الفلسطيني في ذلك الوقت وخاصة الالجئاين الفلساطينيين  ،ولمعرفاة الطاري
التاي اسااتخدمتها النساااء الالجئاات للمحافظااة علااى العائلاة فااي تلااك الفتارة  ،حيااث كااان لتلااك
المقابالت أهمية كبيرة في إنجاز هذا البحث نظ اًر لتوفيرها الكثير من المعلومات عان الادور
الذي قامت به المرأة الفلسطينية الالجئة فاي تلاك الفتارة  ،ونظا اًر لعادم تاوفر هاذه المعلوماات
بشكل موسع في األدبيات والد ارساات الساابقة  .وساوف ياتم تصانيف هاذا البحاث إلاى أربعاة
فصول من حيث الخطة الدراسية له وهي :
الفصل األول  :ويتضمن المقدمة وتحليل نظري عن الالجئين عالمياً وفلسطينياً ،
وكيفية مساهمة األمم المتحدة في ذلك .
الفصل الثاني  :وهو عرض وتحليل عان دور المارأة فاي المجتماع العرباي والمجتماع
الفلسطيني وخاصة المرأة الفلسطينية الالجئة فيه  ،وذلاك باالعتمااد علاى الد ارساات الساابقة
النظرية والتجريبية " الميدانية " المنشورة .
الفص اال الثال ااث  :ي ااتم في ااه ع اارض لم اانهج البح ااث المي ااداني المتب ااع للحص ااول عل ااى
المعلومات الميدانية .
الفصل الرابع  :يتم في هذا الفصل تحليل المقابالت الميدانية والتوصل إلاى النتاائج
الهامة من هذه المقابالت التي ترتبت على دور المرأة الفلسطينية الالجئة  ،وفي نهاياة هاذا
الفصل يحتوي على الخاتمة لهذا البحث .
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الفصل األول

" الالجئين في العالم "
في بداية هذا البحث ال بد من اإلحاطة باختصاار بموضاوع الالجئاين فاي العاالم  ،ألن
مشكلة الالجئين تعتبر مشكلة عالمية متمثلة بقدمها وبأبعادها المختلفة التاريخية واإلنساانية
الظ ا اهرة وحالااة الضااياع التااي تخاايم علااى الالجئااين فااي العااالم  ،فهناااك ح اوالي  94مليااون
شخص من الالجئين في العالم  ،وهناك العديد مان الادول التاي تاأثرت بال وتعااني مان هاذه
المشكلة  ،وهنالك الكثير من الدراسات النظرية والميدانية التي تناولت هذا الموضوع ،حيث
تظهر األعاداد الكبيارة مان الالجئاين المشاردين والماوزعين فاي منااطي مختلفاة ومتباعادة فاي
العاالم  ،وذلاك بساابب عادم االسااتقرار السياساي والتقلبااات المفاجئاة والصاراعات الداخلياة فااي
العديد من الدول . 1
كما أن حركات الالجئين ال يمكن أن تعتبر أحداث عشوائية بل أنها ترتبط بشكل وثيي
بالتطورات السياسية مثل تكوين دولة جديدة أو تحطم دولة قائمة أو غيرها  ،وما لهاا " تلاك
األسباب " من تغيرات في األوضاع المختلفة االقتصادية والسياسية واالجتماعية  ،حتى أن
المعونات التي تقدمها بعض الدول لالجئين ترتبط بعالقاات تلاك الادول ماع الادول المضايفة

1

جرار  .ناجح  ،أين القانون الدولي من الالجئ … والالجئ الفلسطيني  ،نابلس  :منشورات جامعة النجاح

الوطنية  ،الطبعة األولى  ، 1445 ،ص. 2
1

لالجئين ومع الدول المهجرة ألولئاك الالجئاين  ،فقاد تباين أن الهجارة تكاون أفضال الخياارات
أمام تلك الجماعات الالجئة والمغادرة ألرضها أمام تلك الصراعات الحاصلة . 2
يظهر أيضاً أن أثر هذه الظاهرة ال يقتصر فقط على البلاد صااحب هاذه المشاكلة ظوانماا
يمتد أثر هذه المشكلة إلى بلدان أخرل خاصاة البلادان المجااورة لهاا  ،ألنهاا غالبااً ماا تكاون
ه ااذه البل اادان المج اااورة ه ااي المس ااتقبلة ألع ااداد الالجئ ااين  ،وه ااذا ب اادوره يا ا دي إل ااى زعزع ااة
األوضاع المختلفة للبلدان المستقبلة لهذه األعداد الكبيرة أحيانااً مان الالجئاين الوافادين إليهاا
وذلك ألسباب مختلفة ربما تتعلي بأوضاع الدولة المستقبلة لهم .
إن أعااداد الالجئااين فااي العااالم كمااا تبااين ماان خااالل الد ارسااات السااابقة فااي ازدياااد مطاارد
وأن عدد ه الء الالجئاين قاد تضااعف ثالثاة مارات خاالل  15عامااً  ،وهاذا يوضاح ماا جااء
في إحدل الدراسات التاي تقاول " إن عادم االساتقرار السياساي والتقلباات المفاجئاة فاي العاالم
ال زالت مستمرة ولها أثرها في عدم االطمئنان الم دي إلى الهجرة  ، 3حيث تبين من تقرير
قدمته المفوضية العلياا لشا ون الالجئاين أن عادد الالجئاين فاي العاالم بلا حاوالي  7مالياين
شااخص فااي عااام  1414وارتفااع إلااى  17مليااون شااخص فااي أول عااام  ، 1441وفااي عااام
 1449ارتفااع ليصاال إلااى  14مليااون الجاائ فااي العااالم  ،وهااذه األعااداد ال ياادخل فيهااا أعااداد
الالجئااين الفلسااطينيين ألن أمااورهم تتوالهااا منظمااة أخاارل وهااي " األونااروا "  ،وكالااة األماام
المتحاادة لغااوث وتشااغيل الالجئااين الفلسااطينيين ،مااع العلاام أن مشااكلة الالجئااين الفلسااطينيين

2

عقل  .محمود  ،عين بيت الماء … القدس  :الجمعية الفلسطينية األكاديمية للش ون الدولية  ،الطبعة األولى ،

 ، 1442ص ص. 17– 16
3
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4

تحماال تشااابهاً ملحوظااً مااع كثياار ماان أوضاااع الالجئااين المعاصارة  ،هااذا عاادا عاان ماليااين
األشخاص الالجئين داخل بالدهم والذين ال تعتبرهم األمام المتحادة الجئاين  ،وهنالاك أيضااً
الكثير من الالجئين في العالم غير مسجلين في سجالت األمم المتحدة كالجئين . 4
إذاً يظهر هنا أن مشكلة الالجئين هي مشاكلة عالمياة قديماة قبال أن تكاون فلساطينية ،
إال أن مشكلة الالجئين الفلسطينيين التي بدأت منذ عام  1491باتت تشكل حي اًز كبي اًر على
ظاهرة الالجئين في العالم خصوصاً بعد أن بات وضعها يشكل عدم االستقرار في المنطقة
وفي العديد من الدول المجاورة لها . 5

هجرة الالجئين الفلسطينيين :
تعود جذور مشكلة الالجئين الفلسطينيين منذ عام  1154عنادما بادأ التفكيار البريطااني
بإنشاء الدولة اليهودية في فلسطين مارو اًر باالم تمر الصاهيوني األول فاي باازل سانة 1147
والمتمثل بتشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين إلنشاء دولتهم هناك ظوانشااء الجمعياات اليهودياة
التااي تعمال علااى ذلااك  ،وماان ثاام كااان وعااد بلفااور عااام  1417المتمثاال بإنشاااء وطاان قااومي
لليهود في فلسطين وصادور قارار التقسايم رقام  111عاام  1497عان هيئاة األمام المتحادة ،
ومااا تااال تلااك الساانة ماان أعمااال العصااابات الصااهيونية المتمثاال بالقتاال والتخريااب ومعاناااة

4

بادي  .برتراند وكلود سموتس  .ماري  ،انقالب العالم " سوسيولوجيا المسرح الدولي "  ،القاهرة  :دار العالم

الثالث  ،د.ط  ، 1441 ،ص. 172
14

الشااعب الفلسااطيني ماان مأساااة بعاادها ،حي اث كااان علااى اثاار ذلااك رحياال مئااات ا الف ماان
المواطنين الفلساطينيين عان بالدهام ودياارهم ،وماا تاال ذلاك أيضااً مان المعانااة القاساية التاي
وج اادها ها ا الء الما اواطنين الفلس ااطينيين بع ااد هجا ارتهم وم ااا ازلا اوا يع ااانون منه ااا حت ااى الوق اات
الحاضر . 6
لقد خرد الفلسطينيون في ذلك الوقت من ديارهم وبالدهام تحات وطاأة الضاغط والخاوف
واإلرهاب نتيجة للمجازر الرهيبة التي قام بها اليهود في كافة أنحاء بالدهم  ، 7حيث تعتبر
تلك النكبة التي أصابت الشعب الفلسطيني في ذلك الوقت من أكبر النكبات التاي حلات باه
منذ ذلك الحين وحتى الوقت الحاضار حياث تام اقاتالع حاوالي ملياون ماواطن فلساطيني مان
مختلااف الفئااات واألعمااار وتماات مصااادرة أ ارضاايهم ظواقامااة دولااة غريبااة عليهااا " إسارائيل " ،
هذا باإلضافة إلى ضياع وسائل اإلنتاد الخاصة بهم وأهمها األرض  ،وباإلضافة إلى ذلك
أيضاَ تفككت الب نية االجتماعية للعائلة والبلد بعد أن وقع الكثير من الشهداء مان الماواطنين
الفلسطينيين عدا عن الكثير الذين أصيبوا بعاهات مستديمة . 8
لقد تفكك المجتمع الفلسطيني منذاك نتيجة لتلك النكبة وما تبعها  ،وعلى الرغم من كال
ذل ا ااك فحاول ا اات معظ ا اام األس ا اار الفلس ا ااطينية الالجئ ا ااة ف ا ااي الحف ا اااظ عل ا ااى ال ا ااروابط األسا ا ارية
واالجتماعية والتماسك األسري قدر اإلمكان ،بالرغم مما حصل لهم من معاناة فاي الناواحي
5
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ص. 153
6
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7

خوري  .يعقوب  ،حقوي اإلنسان في فلسطين المحتلة  ،بيروت  :مركز األبحاث  ،د.ط  ، 1461 ،ص ص

ص. 15،19،13
11

الحياتية المختلفة وخاصاة الناواحي االقتصاادية واالجتماعياة واألسارية والنفساية وغيرهاا …،
حيث كانت تلك المعاناة داخل فلسطين وخارجها في الادول العربياة المضايفة والمجااورة لهام
أيضاً .
لقد بل عدد المهااجرين الفلساطينيين مان بالدهام عاام  444، 1491الاف ماواطن بقاي
منهم  64ألف مواطن تحت الحكم اإلسرائيلي في ظروف سيئة  ،حيث تتم معاملتهم كأقلياة
فااي دولااة إسارائيل  ،وهاااجر  544ألااف ماانهم إلااى الضاافة الغربيااة ماان األردن وقطاااع غازة ،
وهاجر  114مالف إلى ضفة األردن الشارقية  ،و  144ألاف توجهاوا إلاى لبناان  12 ،ألاف
إلى سوريا وتشتت حوالي  12ألف مواطن فلسطيني إلى دول وبلدان أجنبية أخارل ماوزعين
عليهااا بأعااداد ونسااب غياار معروفااة بالتحديااد  .9حيااث حصاال الكثياار ماان الهج ارة إلااى دول
أخ اارل مث اال دول الخل اايج وغيره ااا بحثا ااً ع اان الم ااال والعم اال والتعل اايم كإس ااتراتيجيات أساس ااية
لمواجهااة ظ اروف الحياااة التااي باادءوا يعيشااونها ،وال بااد ماان ال اذكر أن المعاناااة التااي عانتهااا
المرأة الفلسطينية الالجئة ال تختلف كثي اًر عن المعاناة التي عاناها الرجل إن لم تكان أكبار،
بسبب طبيعة المجتمع الفلسطيني الذي كانت موجودة فياه مناذاك قبال النكباة  ،والاذي كانات
المرأة فيه تعمل في بيتها وأرضاها فقاط أو العمال فاي أ ارضاي عائلتهاا الزراعياة وذلاك نتيجاة
لتااأثير الثقافااة الدينيااة التااي تحااتم علااى المارأة البقاااء فااي البياات

10

 .لااذلك فقااد عاناات النساااء
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9

رزي اهلل  .حال نوفل  ،الفلسطينيون في لبنان وسوريا  .دراسة ديموغرافية مقارنة (  ، ) 1445-1491بيروت

 :دار الجديد  ،الطبعة األولى  ، 1441 ،ص. 5
10

القاسم  .أحمد محمود  ،دور المرأة الفلسطينية الريفية في العمل الزراعي  ،مجلة مفاي  ،العددين  6و ، 7

أكاديمية المستقبل للتفكير اإلبداعي  ،2444 ،ص. 214
12

الفلسطينيات الالجئات من كافة أشاكال المعانااة التاي عاناهاا الشاعب الفلساطيني مناذاك مان
حيث اللجوء وفقدانهم لبيوتهم ووسائل إنتاجهم األساسية المتمثلة بأرضهم وبالدهم  ،خاصة
وأن معظم الذين هاجروا كانوا من الفالحين القرويين والمزارعين

11

.

كما تبين أنه كان معظم عمل المرأة الفلسطينية الريفية قبل النكبة هو في األرض على
اعتبار أنه عمل مقبول اجتماعيااً وفقااً للثقافاة الساائدة فاي ذلاك المجتماع  ،فقاد تاأثرت المارأة
الفلسااطينية الالجئااة أيض ااً بساابب ضااياع األ ارضااي والعديااد ماان الم اواطنين هناااك أثناااء فت ارة
النكبااة عااام  ، 1491وتفكااك األسااس الخاصااة بمجااتمعهم وانهياااره ومعاناااة المارأة الفلسااطينية
الالجئااة فااي كيفيااة قاادرتها علااى التوافااي مااع الحياااة الجدياادة بع اد النكبااة ماان خااالل تااوفير
المتطلبات األساسية التي ستبقيها هي وعائلتها على قيد الحياة بعدما وجدوا أنفسهم الجئاين
خارد بيوتهم وبالدهام مشاردين دون ماأول ودون حماياة ودون القادرة علاى تاوفير العدياد مان
المتطلبات األساسية للحياة

12

.

إن مثار هذه النكبة التي أصابت المجتمع الفلسطيني في سنة  1491واألبعااد المختلفاة
لها والناتجة عنها المتمثلة بالمعاناة للناس ما زالت قائمة حتى الوقت الحاضر ،حيث يوجاد
الماليااين ماان الالجئااين الفلسااطينيين فااي الااداخل والخااارد  ،فهناااك ح اوالي  9ماليااين الجاائ
فلسااطيني وذلااك بعااد أن أخااذ عااددهم فااي االزدياااد باسااتم ارر منااذ هج ارة  ، 1491ومااا ازل اوا
يعانون من العيش في المخيمات في ظروف معيشية صعبة حتى هذا الوقت .
11
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مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي  ،تعزيز الالمساواة  .التمييز المبني على أساس الجنس في توجه

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين لوضع الالجئين الفلسطينيين  ،القدس  :فلسطين  ، 1449 ،ص95
.
13

من هو الالجئ الفلسطيني ؟ :
هنالااك تعريفااات مختلفااة لالجاائ الفلسااطيني  ،فهناااك تعريااف الالجاائ الفلسااطيني حسااب
ر يته لنفسه وحسب ر ية الغير له وحسب ر ية األونروا له متمثلة بالجهات الرسمية .
أمااا التعريااف األشاامل لالجاائ الفلسااطيني وهااو مااا يعباار عاان المعاناااة التااي عاناهااا بعااد
هجرتااه فهااو مااا جاااءت بااه إحاادل الد ارسااات حيااث تقااول " :إن أشاامل تعريااف وأوسااعه لكلمااة
الجئ فلسطيني هو التعريف الذي يضم كال فلساطيني تكباد خساارة مادياة نتيجاة حارب عاام
 ، 1491وهاذا التعريااف يكاااد يشاامل كاال فاارد ماان الضاافة الغربيااة وقطاااع غازة فقااد عم االً أو
وظيفااة أو أرض ااً أو منازالً أو مصاالحة تجاريااة ونحااو ذلااك"  ،وأشااارت تلااك الد ارسااة أن هااذا
التعريف هو أقل التعاريف تبنياً من قبل الجهات الرسمية الدولية

13

.

أما عن ر ية الالجئ الفلسطيني وتعريفه لنفسه فقد تباين فاي إحادل الد ارساات الميدانياة
عاان إحاادل مخيمااات الالجئااين الفلسااطينيين فااي الضاافة الغربيااة أن الالجاائ الفلسااطيني ياارل
باال ويعاارف نفسااه بأنااه اإلنسااان المحااروم واإلنسااان الضااعيف أو العاااجز عاان إعالااة نفسااه
وأسرته  ،هذا باإلضافة إلى ماا تحملاه هاذه الكلماات مان معااني إنساانية ومضاامين سياساية
متمثلة في عدم وجود دولة ينتمي إليها هذا الالجائ الفلساطيني  ،فهاذا إن دل علاى شايء "
ر ي ااة الالج اائ الفلس ااطيني ع اان نفس ااه " إنم ااا ي اادل عل ااى حال ااة الض ااياع الت ااي وص اال إليه ااا
الالجئون الفلسطينيون بعاد عاام  1491وحتاى وقات طويال بعاد ذلاك وماا ازلات حتاى الوقات
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19

الحاضاار  ،أي بعااد حاوالي أكثاار ماان خمسااة عقااود ومااا ازلاات المعاناااة قائمااة ور يااة الالجاائ
الفلسطيني ظواحساسه بالنقص ما زالت قائمة أيضاً .14
أما عن ر ية الغير لالجئاين الفلساطينيين فقاد كاان ينظار إلاى الالجائ الفلساطيني نظارة
احتقار وكان يعامل بعدم احترام واستهزاء من قبل الكثيار مان النااس  ،وأيضااً عاانى الكثيار
من ظروف االضطهاد بمختلف أشكاله مثلما كان يحصل في لبنان خاصة قبال الثاورة سانة
1465

15

 ،وفي مناطي أخرل مثال الكويات بعاد عاام  ، 1441فهاذا يظهار حالاة الضاعف

بالفعال التااي عاناهاا الالجاائ الفلسااطيني كماا كااان ياراه عان نفسااه والناتجااة عان حالااة التشاارد
والعيش في الشتات التي كان يعيشها الالجائ الفلساطيني والتنقال مان منطقاة ألخارل حساب
الظروف التي كاان يواجههاا مثال االنتقاال مان مخيماات لبناان بعاد عاام  1412والهجارة مان
الكويت بعد عاام  ، 1441فهاذا يظهار حالاة الضاياع التاي كاان يعيشاها الالجائ الفلساطيني
والعائالت الالجئة الفلسطينية في المناطي والمجتمعات المختلفاة وتظهار نظارة الدونياة لهاذا
الالجئ وماا لهاا مان تاأثير كبيار علاى الحالاة النفساية التاي كاان يعيشاها الالجائ الفلساطيني
من ناحية فقدانه ألرضه ووطنه .
أم ااا ع اان تعري ااف الجه ااات الرس اامية لالجئ ااين الفلس ااطينيين فتمث اال ذل ااك بتعريف ااات األم اام
المتحدة لالج ئين في العالم  ،فقد عملت األمم المتحدة بهيئاتها المختلفاة الخاصاة باالالجئين
علااى تبنااي تعريفااات مختلفااة ماان عاادة ن اواحي وفااي أوقااات مختلفااة مااع إج اراء الكثياار ماان
التعاديالت علاى تلاك التعريفاات لالجئاين فاي العاالم والالجئاين الفلساطينيين ،ألن هادف تلااك
14
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15

الهيئات من ذلك ( التعاديل علاى تلاك التعريفاات ) هاو للمسااعدة االغاثياة فقاط  ،وهاذا ال
يح اال المش ااكلة م اان ج ااذورها عن ااد الحاج ااة  ،وبم ااا أن مش ااكلة الالجئ ااين دولي ااة ف ااي طبيعته ااا
ومداها وأن مسا ولية حماياة الالجئاين تقاع علاى كاهال المجتماع الادولي

16

 .لاذلك فاالالجئ

الفلسطيني تام تعريفاه مان قبال األمام المتحادة علاى نفاس الطريقاة التاي عرفات بهاا الالجئاين
فااي العااالم وعملاات تعااديالت علااى تعريااف كلمااة الجاائ فااي أوقااات مختلفااة ومتباعاادة حسااب
الظااروف التااي كاناات موجااودة فيهااا تلااك الفئااات ماان الالجئااين وحسااب األحااداث التااي كاناات
تحصل  ،لذلك وبما أن المجتمع الفلسطيني مار بفتارات مختلفاة خاالل النصاف األخيار مان
القرن الماضي ( القرن العشرين )  ،لذلك فقد عملت األمم المتحدة حسب الوكالة المختصة
بالالجئين الفلسطينيين " األونروا " بتبني تعريفات مختلفة عن الالجئ الفلسطيني سواء كان
ذل ااك عن ااد اللج ااوء أي بع ااد هجا ارة عا ااام  1491مباشا ارةً أو فيم ااا يخ ااص أوض اااع الالجئا ااين
االجتماعية بعد ذلك مثل زواد المرأة الفلسطينية الالجئة مان شاخص غيار الجائ  ،أو بعاد
إنشاء منظمة التحريار الفلساطينية فاي العاام  1469أو بعاد حارب حزياران عاام  ، 1467أو
بعااد حاارب لبنااان ساانة  1412فيمااا يخااص الالجئااين الفلسااطينيين فااي لبنااان والظااروف التااي
كاانوا يعيشاونها هنااك فاي ذلاك الوقاات  ،أو بعاد انتفاضاة سانة  1417أو بعاد مسايرة السااالم
ظوانشاااء الساالطة الوطنيااة الفلسااطينية  ،وهااذا بااالطبع ياانعكس علااى طبيعااة المساااعدات التااي
تق اادمها األم اام المتح اادة متمثل ااة ب ا ا"األون ااروا" لها ا الء الالجئ ااين حس ااب تبويبه ااا ألنا اواع ها ا الء
الالجئااين الفلسااطينيين  ،وذلااك نظا اًر لماارورهم فااي أحااداث وأزمااات كثيارة عنااد لجااوئهم وبعااد
16
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ذلك ،حيث استمرت تلك النكبات بأشكالها المختلفة خالل أكثر من الخمسة عقاود الماضاية
وما زال وضع الالجئون الفلسطينيون النهائي مجهوالً حتى الوقت الحاضر

17

.

إن وكالة الغوث " األونروا " تبنت التعريف لالجئ الفلساطيني للقادرة علاى اإلغاثاة فقاط
وليس طابعاً إنسانيا أو سياسياً أو حالً لمشكلته  ،وأيضاً تقوم هيئة األمم المتحدة من خالل
وكاالتهااا الخاصااة بااالالجئين فااي العااالم بااالتفريي بااين الالجئااين الااذين يبقااون داخاال حاادود
دولتهم على اعتبار أنهم غير الجئين ظوانما نازحين أو مرحلين  ،مع أن وضعهم ال يختلاف
كثي اًر عن المشردين الالجئين في دول أخرل  ،فقاد تباين مان خاالل الد ارساات الساابقة أنهام
أي النازحون حسب تعريف األمم المتحدة لهم أنهم يعيشون في نفس الظروف الصعبة التي
يعيشها الالجئون سواء كانوا فاي داخال المخيماات فاي الضافة الغربياة أو فاي األردن أو فاي
دول أخرل مثل لبنان وسوريا

18

.

لقد سعى الالجئ الفلسطيني في مختلف المناطي والدول إلى البحث عن طاري للتوافاي
والتكيف مع الواقع الموجود فياه وماع ظاروف الحيااة المختلفاة وفقااً لماا يواجهاه مان تحاديات
ومااا يماار بااه ماان أحااداث فااي حياتااه  ،وظهاار أنااه كااان عنااده القاادرة علااى المواجهااة لتلااك
التحديات سواء عند الرجل أو المرأة  ،وذلك وفقاً لطبيعة الحياة اإلنسانية التي تحاتم البحاث
عاان التوافااي مااع ظااروف الحياااة المختلفااة منااذ باادء الخليقااة  .ومااا ياادل علااى ذلااك هااو بقاااء
الالجئين الفلسطينيين فترة طويلة وما زالوا يطاالبون بحقاوقهم فاي العاودة إلاى بالدهام  ،فهاذا
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يعكس طبيعة قدرة الالجئ الفلسطيني على البقاء على الرغم من مختلف الظروف الصاعبة
والقاسية التي واجهته وما زالت تواجهه .

االهتمام الدولي برعاية الالجئين الفلسطينيين وأثر ذلك على المرأة
الفلسطينية الالجئة :
إن االهتمااام الاادولي برعايااة الالجئااين الفلسااطينيين تمثاال بشااكل أساسااي بصادور ق ا اررين
يتعلقااان بااالالجئين الفلسااطينيين وهمااا ق ارار  149فااي عااام  1491الااذي ياانص علااى عااودة
الالجئين الفلسطينيين أو تعويضهم  ،وقرار  342عام  1494المتمثل بإنشااء وكالاة الغاوث
إلغاثة وتشاغيل الالجئاين الفلساطينيين " األوناروا "  .حياث أن القارار  149لام يكان ذا قيماة
بساابب عاادم وضااعه فااي إطااار سياسااي وعسااكري لتنفيااذه

19

 ،وهااذا يعنااي عاادم جديااة األماام

المتحدة بإيجاد حل جاذري لقضاية الالجئاين الفلساطينيين  ،لاذلك تام تأسايس وكالاة الغاوث "
األون ااروا " بع ااد ذل ااك وفقا ااً لقا ارار  342ع ااام  ، 1494فك ااان ه اادف ه ااذه الوكال ااة ه ااو لتق ااديم
المساااعدات الماديااة فقااط ،حتااى يااتمكن الالجاائ الفلسااطيني ماان االعتماااد علااى نفسااه ألن
الوكالة كانت وما زالت تقدم هذه المساعدات ضامن شاروط  ،ولمان هاو بحاجاة ويساكن فاي
مناااطي تعماال فيهااا وهااي األردن وسااوريا ولبنااان وغازة  ،لااذلك فااان هااذه المساااعدات تسااتثني
الكثي اار م اان الالجئ ااين الفلس ااطينيين حس ااب الش ااروط الموض ااوعة له ااذه الوكال ااة فيم ااا يخ ااص
19
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11

المساعدات المقدمة لهم " لالجئين الفلسطينيين " في الاداخل والخاارد  ،حياث تظهار بعاض
الد ارساات فشال مهماة هاذه الوكالاة " االونااروا " القاضاي بتحساين األوضااع المادياة لالجئااين
الفلسااطينيين  ،ومااع أن هااذه الوكالااة عملاات علااى زيااادة نساابة التعلاايم بااين أبناااء الالجئااين
الفلس اطينيين عاان طريااي تااوفير التعلاايم المجاااني المتمثاال بإقامااة الماادارس التابعااة لهااا والتااي
ت ش اارف عليه ااا  ،إال أن ع اادد الالجئ ااين الفلس ااطينيين ال ااذين يس ااكنون ف ااي المخيم ااات حس ااب
إحصاءات الوكالة بل في عاام  1454حاوالي  725ألاف أي نسابة  %33وهاي نفاس نسابة
الالجئين الفلسطينيين الاذين يساكنون فاي المخيماات البالغاة  % 33فاي عاام  . 1449فهاذه
النسبة لم تتغير من عام  1454حتى عام  ، 1449هذا باإلضافة إلاى الوضاع االقتصاادي
السا اايء لالجئا ااين الفلسا ااطينيين فا ااي داخا اال المخيما ااات الفلسا ااطينية مقارن ا اةً بالسا ااكان خا ااارد
المخيمات  ،فهذا يظهر فشل مهمة الوكالة " األونروا "

20

إن الضائقة السكانية التي تعاني منها المخيمات الفلسطينية ال تازال فاي تعااظم مساتمر
بحكاام المعادلااة غياار المتوازنااة بااين أعااداد الالجئااين والمساااحة المخصصااة للمخيمااات ماان
األرض  ،وخاصا ااة فا ااي الضا اافة الغربيا ااة وقطا اااع غ ا ازة  ،وأن األرض المقاما ااة عليها ااا تلا ااك
المخيم ااات ل اام تتط ااور " تتوس ااع " منا اذ الع ااام  ، 1491األم اار ال ااذي أدل إل ااى التوس ااع ف ااي
المساكن بشكل عمودي في داخل المخيمات  ،مما يادل علاى أن هاذه المشاكلة لام تحال مان

20
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14

أساسا ااها  ،فأصا اابح الالجا اائ الفلسا ااطيني والمخيما ااات واللجا ااوء ها ااي الممثا اال لنتيجا ااة النكبا ااة
المأساوية التي حلت بالشعب الفلسطيني منذ عام  1491وما زالت موجودة

21

.

كمااا ويتضااح ماان خااالل الاادور الااذي قاماات بااه هيئااة األماام المتحاادة وهااو تكااوين جمعيااة
خاصااة إلغاثااة وتشااغيل الالجئااين الفلسااطينيين " األونااروا " عاادم سااعيها فااي الحاال الجااذري
لها ااذه المشا ااكلة  ،فها ااذا يعكا ااس كبا اار حجا اام مشا ااكلة الالجئا ااين الفلسا ااطينيين وما ااا عا ااانوا ما اان
صعوبات في حياتهم بعد عام 1491

22

.

كمااا وظهاار أن هنالااك ازدواجيااة فااي مساااعدات األونااروا  ،فااالتمييز القااائم علااى أساااس
الجنس من قبل وكالة الغوث يساهم في زياادة معانااة المارأة الفلساطينية الالجئاة ويا دي إلاى
اسااتبعاد جاازء كبياار ماان الالجئااين الفلسااطينيين وخاصااة النساااء  ،وهااو المتمثاال بعاادم تقااديم
المعونااة والاادعم لهاام  ،ولاام تقاام الوكالااة بالقضاااء علااى التمييااز المبنااي علااى أساااس الجاانس
ألنهااا أخااذت تتبنااى بعااض األمااور المتعلقااة بااذلك والتااي تقااوم علااى حرمااان بعااض النساااء
الفلسطينيات الالجئات من اإلغاثة والمعونة من قبل الوكالة " األونروا "  ،وهذا بدوره ي دي
إل ااى إلح اااي األذل والض اارر ب ااالكثير ما اان الالجئ ااين وخاص ااة النس اااء وأن كان اات الوكالا ااة "
األونروا " ترل بإن ذلك يسهل مهمتها في تقديم المساعدات لالجئين الفلسطينيين

23

.

إن الم ارأة الفلسااطينية الالجئااة المتزوجااة ماان شااخص غياار الجاائ ال تعتبرهااا الوكالااة "
األونااروا " ماان الالجئااين الفلسااطينيين هااي وأطفالهااا ألنهاام تااابعون للاازود غياار الالجاائ  ،وال
21
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الالجئين والشتات الفلسطيني " شمل "  ، 1444 ،ص ص . 54 ،94
22

عقل  .محمود  ،عين بيت الماء … مرجع سابي  ،ص ص. 14،4
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تقاادم المساااعدات لهاام حتااى لااو كااانوا بحاجااة ماسااة إليهااا  .كمااا أن إس ارائيل تعااارض تقااديم
الخدمات مان قبال الوكالاة لغيار الالجئاين ،بحياث تعتبرهاا بأنهاا خاارد نطااي عملهاا ( عمال
األونااروا )  ،لااذلك فاإن النساااء الفلسااطينيات الالجئااات والمتزوجااات ماان غياار الالجئااين هاان
وأطفالهن يعانون من وضع سيئ بالمقارنة مع الالجئين الفلسطينيين ا خرين  ،إذ ال يمكان
له ا الء النساااء وأطفااالهن االسااتفادة ماان المعونااات والمساااعدات التااي تقاادمها األونااروا علااى
اعتب ااار أن ك اال اما ارأة الجئ ااة متزوج ااة م اان رج اال غي اار الج اائ ه ااي وأطفاله ااا غيا ار ما ا هلين
لالستفادة من خدمات األونروا المختلفة الصحية والتعليمية والمساعدات المادية وغيرها .24
كما أن المرأة الفلسطينية الالجئة والمتزوجة مان شاخص غيار الجائ تصابح حياتهاا
في مأزي خاصةً إذا كانات المسا ولية المالياة فاي األسارة تقاع علاى عاتقهاا ،حياث جااء ذلاك
فا ااي تقريا اار لأما اام المتحا اادة سا اانة  ( 1442 – 1441أن  %92ما اان العا ااائالت الفلسا ااطينية
الالجئة التي تتلقى مساعدات خاصة بسبب ضائقتها المالية ،كانت تتولى مسا ليتها النسااء
 ،كما جاء في التقرير أيضاً أن كثي اًر مان المسا وليات الخاصاة باألسارة الفلساطينية الالجئاة
وبقائها تتولى مسا ليتها المارأة  ،وذلاك ألساباب عديادة مثال اعتقاال زوجهاا حتاى لاو لام يكان
الجا اائ أو بسا اابب الما اارض أو البطالا ااة للا ااذكور

25

 ،فهنا ااا ال با ااد ما اان أن يكا ااون دور للم ا ارأة

الفلسطينية الالجئة حتى لو لم يكن زوجها من الالجئين المسجلين .
كما تبين فاي إحادل الد ارساات أن المسااعدات خاصاةً الغذائياة المقدماة مان خاالل و ازرة
الش ا ون االجتماعيااة فااي قطاااع غ ازة لساانة 1446م أن  %65ماان المسااتفيدين منهااا هاام ماان
24
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النسا اااء التا ااي ت ا ارأس عا ااائالت علا ااى اخا ااتالف ظا ااروفهم  ،وحيا ااث أن أنظما ااة و ازرة الش ا ا ون
االجتماعيااة ووكالااة الغااوث " األونااروا " تسااتثني الرجااال القااادرين ماان هااذه المساااعدات مااع
عائالتهم  ،فالمساعدات من تلك الجهات تقدم للنساء المحروماات بشاكل دائام " األ ارمال " .
26

لذلك فتبرز هنا الضرورة المهمة والعظيماة ألن تشامل مسااعدات األوناروا هاذه العاائالت

جميعها ومن ضمنها عائالت النساء الفلسطينيات الالجئات المتزوجاات مان غيار الالجئاين
وأطفالهن

27

.

إن عاادم أهليااة الم ا أرة الفلسااطينية الالجئااة المتزوجااة ماان شااخص غياار الجاائ وأطفالهااا
للتس ااجيل ف ااي األون ااروا كالجئ ااين يح اارمهم م اان المس اااعدات المقدم ااة لغي اارهم م اان الالجئ ااين
المشابهين لحالتهم ،فهذا يضع أمامهم صاعوبات لعادم قادرتهم علاى البقااء فاي بعاض الادول
أيض ااً مثاال لبنااان  ،حيااث أن الحكومااة اللبنانيااة تجباار ه ا الء الغياار مسااجلين فااي سااجالت
األونروا على مغادرة أراضيها بالرغم من أنهم يعيشون دون دولة وال يسمح لهام باالعودة إلاى
وطانهم  ،فهال ها الء األشااخاص يحرماون مان العايش فااي أي دولاة ه فماا هاو مصاايرهم إذن
… ههه !!! .
إن سياسة التمييز التي تقوم بها وكالة الغوث " األونروا " المتمثلة بعدم قبولهاا بتساجيل
النساء الفلسطينيات الالجئات المتزوجات من أشاخاص غيار الجئاين تعتبار تفرقاة عنصارية

26
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بين هذه الفئات البشرية  ،حيث يعمل ذلك على زيادة فاي الكثيار مان المعانااة التاي تعيشاها
العديد من العائالت في داخل المناطي الفلسطينية وخارجها

28

.

إذا فيظهر هنا أن التساجيل فاي نطااي عمال األوناروا هاو لايس فقاط لكساب المسااعدات
المادي ااة ظوانم ااا لم اانح امتي ااازات أخ اارل ،مث اال إمكاني ااة اإلقام ااة ل اابعض الع ااائالت الفلس ااطينية
الالجئااة فااي دول أخاارل دون عوائااي أمااامهم  ،فااال شااك أن فااتح ملجااأ لالجئااين ماان قباال أي
دولااة يعتباار سياسااة إيجابيااة ماان قباال هااذه الدولااة لها الء الالجئااين  ،وذلااك بعااد أن أصاابحت
مش ااكلة الالجئ ااين الفلس ااطينيين ه ااي ض اامن المش ااكلة العالمي ااة لالجئ ااين ف ااي الع ااالم  ،ل ااذلك
فالمس ولية هنا تقع على عاتي المجتمع الدولي كما تبين سابقاً

29

.

يظها اار هنا ااا أيض ا ااً تقصا ااي اًر فا ااي عما اال الوكالا ااة " األونا ااروا " اتجا اااه مخيما ااات الالجئا ااين
الفلس ااطينيين ف ااي ال ااداخل والخ ااارد  ،فباإلض ااافة إل ااى م ااا س اابي توض اايحه م اان التميي ااز ب ااين
الجنسين القائم على تعزيز الالمساواة في تقديم المساعدات من قبل الوكالة " األونروا " فقاد
تبين أيضاً أن بعاض المخيماات ال يوجاد فاي داخلهاا مادارس وم اركاز للتادريب علاى بعاض
األعمال اليدوية خاصةً األعمال الخاصة بالنساء مثل الخياطة والتطرياز والحياكاة وغيرهاا
داخل المخيم  ،هذا على الارغم مماا تباين ساابقاً ( مماا تدعياه الوكالاة "األوناروا" بأنهاا قامات
بتأسيس المدارس والمراكز التعليمية)  ،ولكن حسب ما ظهر أنه ماا زال الانقص قائمااً ،مماا
يبين ذلك في عدم قدرة المرأة الفلسطينية الالجئة على القيام بدورها بالشكل الصحيح بسبب
عدم تنمية قدراتها في داخل المخيمات  ،فقد تبين ذلك من دراسة عن إحدل المخيماات فاي
28

مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي  ،تعزيز الالمساواة … مرجع سابي  ،ص. 95
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جرار  .ناجح  ،الالجئون في الوقت المعاصر … مرجع سابي  ،ص. 33
23

الضفة الغربية " مخيم عين بيت المااء " القرياب مان مديناة ناابلس  ،حياث ظهار مان خاالل
تلك الدراسة أن دور المرأة في هذا المخيم كان محدوداً جداً وذلك بسبب حرمان الكثيار مان
النساء في المخيم من إكمال الدراسة الثانوية  ،وأيضاً تعاني النسااء الفلساطينيات الالجئاات
من عدم قدرتهن على تطوير قدراتهن  ،وذلاك بسابب عادم وجاود مدرساة فاي داخال المخايم،
فكاناات الطالبااات تضااطر لالنتقااال إلااى خااارد المخاايم ومااا ي ارفااي ذلااك ماان مخالفااة فااي ثقافااة
ذلك المجتمع في بعض األحيان خاصة إذا كانت المدرسة بعيادة فاي ذلاك الوقات وبالتحدياد
بعد نكبة سنة 1491

30

.

إن مااا بينتااه هااذه الد ارسااة هااو أن دور الم ارأة الفلسااطينية الالجئااة فااي ذلااك المخاايم كااان
محدوداً خاصاةً خاارد المنازل  ،فهاذا يتفاي ماع معظام الد ارساات التاي أوضاحت ذلاك  ،وهاذا
ي ك ااد ال اادور الكبي اار للما ارأة الفلس ااطينية الالجئ ااة ال ااذي يترك ااز ف ااي العم اال داخ اال البي اات مث اال
األعمااال اليدويااة للمساااعدة فااي سااد بعااض الحاجااات الخاصااة باألس ارة وذلااك بساابب ارتفاااع
تكاااليف المعيشااة والتااي باادورها " المارأة وأعمالهااا " تساااهم فااي إعالااة أفاراد األسارة ماان حيااث
اإلسااهام فااي الاادخل األسااري ،وذلااك بساابب عاادم كفايااة مساااعدات الوكالااة لأساار الفلسااطينية
الالجئة داخال المخيماات ،

31

ولكان هناا ال باد مان تعلايم المارأة وخاصاة المارأة الفلساطينية

الالجئة حتى تستطيع أن تقوم بواجبها ودورها بطري صحيحة إتجاه نفسها وأسرتها .
إن نس اابة الالجئا ااين الفلسا ااطينيين ف ااي الضا اافة الغربيا ااة وقط اااع غ ا ازة والمسا ااتفيدين ما اان
الخدمات الصحية األولية والخدمات الوقائية والعالجية يبل حوالي مليون الجئ فلسطيني ،
30

عقل  .محمود  ،عين بيت الماء … مرجع سابي  ،ص. 141

31

عقل  .محمود  ،عين بيت الماء … مرجع سابي  ،ص. 46
29

وتشكل هذه نسبة  %32من ساكان المجتماع الفلساطيني  ،ولكان هنااك العدياد مان األحاداث
التي ت دي إلى زيادة معاناة النساء الفلسطينيات خاصةً النساء الالجئات وذلك بسبب عمل
الوكال ااة " األون ااروا " عل ااى تقل اايص خ اادماتها مث اال تل ااك الت ااي حص االت ف ااي منتص ااف عق ااد
التس ااعينات م اان الق اارن الماض ااي ،بحي ااث عم اال ذل ااك عل ااى حرم ااان ا الف م اان النس اااء ف ااي
المخيمات من تلقي الخدمات الصاحية وذلاك بادوره أدل إلاى انعكاساات صاحية سالبية علاى
النس اااء الفلس ااطينيات الالجئ ااات وعل ااى المجتم ااع الفلس ااطيني بش ااكل ع ااام  ،وه ااذا يزي ااد م اان
المعاناااة وخاص ااة عنااد النس اااء  ،خاصااة وأن الوكال ااة " األونااروا " تش اارف علااى العدي ااد م اان
المستشفيات وبعض العيادات الخاصة بالرعاية في المخيمات الفلسطينية .
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مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي  ،تقرير حول وضعية المرأة الفلسطينية باالستناد إلى اتفاقية القضاء

على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  ،القدس  :فلسطين  ، 2441 ،ص ص .165،169
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الفصل الثاني

" طبيعة عمل المرأة الفلسطينية الالجئة وأثر ذلك على
األسرة والمجتمع كما ظهر في الدراسات السابقة "

لاام تظهاار الد ارسااات السااابقة الخاصااة بهااذا الموضااوع الاادور األساسااي الااذي قاماات بااه
المارأة الفلسااطينية وخاصاةً الم ارأة الفلسااطينية الالجئااة أثناااء وبعااد فتارة الهج ارة " ساانة 1491
وما بعدها "  ،ظوانما قامت بنشر العديد من نسب وأعاداد النسااء الفلساطينيات العاامالت فاي
مياادين مختلفااة خااارد المناازل بمااا فااي ذلاك النساااء الالجئااات فااي داخاال المجتمااع الفلسااطيني
ومنهن النساء العامالت في إسرائيل وخاصةً في المجال الزراعي والخدماتي .
إن هذه الدراسات ال تأخذ بعين االعتبار مهماة المارأة وعملهاا فاي بيتهاا ورعاياة أطفالهاا
 ،ولكنها تأخذ فقاط نسابة النسااء العاامالت خاارد المنازل بشاكل عاام  ،وقاد تباين مان إحادل
الدراسات المتعلقة بالمرأة فاي المجتماع الفلساطيني باأن األبحااث التاي نشارت حاول معادالت
مشاااركة النساااء فااي العماال بأنهااا إنطباعيااة عامااة أو وصاافية فقااط  ،فهااذا يوضااح أن هااذه
الد ارسااات واألبحاااث خاضااعة فااي أغلااب األحيااان إلااى وجهااات نظاار القااائمين عليهااا  ،ممااا
يوضااح ذلااك أن هااذه الد ارسااات تقااوم وفق ااً لعواماال اجتماعيااة أو ثقافيااة مثاال الاادين أو ثقافااة
المجتمع السائدة " عاداته وتقاليده وقيمه " .

26

كما ااا وتبا ااين أن هنالا ااك العديا ااد ما اان العواما اال التا ااي تجعا اال ها ااذه البيانا ااات اإلحصا ااائية
واإل نطباعيااة المنشااورة غياار دقيقااة عاان عاادد النساااء العااامالت فااي سااوي العماال الفلسااطيني
واإلسارائيلي  ،فهااذه البيانااات السااكانية معااروف عنهااا بأنهااا غياار شاااملة وغياار دقيقااة  ،ألنهااا
تعتبر على األغلب بأنها مسوح عامة

33

.

كما وتفتقر هذه اإلحصاءات واألبحاث السابقة إلاى إجاراء د ارساات عان نسااء الالجئاين
الفلسااطينيين العااامالت علااى اعتبااار أنهااا وحاادة ماان الكاال وليساات منفصاالة عنااه  ،أو حتااى
علااى مخيمااات الالجئااين الفلسااطينيين ألنهااا دائم ااً تقااوم بعماال مسااوح علااى معظاام مناااطي
الضاافة الغربيااة وقطاااع غ ازة  ،ممااا يجعاال نقااص فااي هااذه الد ارسااات عاان وضااع المخيمااات
بش ااكل خ اااص وال تحس ااب ك اال األعم ااال الت ااي تق ااوم به ااا النس اااء عل ااى اعتب ااار أن ظ ااروف
المخيمااات الفلسااطينية والنساااء فيهااا غياار منفصاالة عاان الظااروف العامااة والصااعبة للمجتمااع
الفلسااطيني التااي ماار بهااا ومااا زال يواجههااا منااذ أكثار ماان خمسااة عقااود  ،لااذلك فقااد يحصاال
الكثياار ماان التغيي ارات التااي غالب ااً مااا ت ا دي إلااى تغيياار فااي نساابة العاااملين والعااامالت ماان
النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة من فترة ألخارل بسابب طبيعاة تلاك الظاروف الصاعبة
 ،يذكر منها على سبيل المثال سياسة االحتالل اإلسرائيلي مثل االغالقات مان حاين خار
واالسااتغالل للعااامالت وغيرهااا …  .كمااا وسااعت إس ارائيل إلااى جعاال االقتصاااد الفلسااطيني
مرتبطاً بل وتابعاً لالقتصاد اإلسرائيلي
33
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.

داوود  .يوسف  ،محددات المشاركة النسائية في سوي العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة  ،القدس ورام اهلل

 :منتدل أبحاث السياسات االجتماعية واالقتصادية في فلسطين  ،الطبعة األولى  ، 1444 ،ص ص. 3،9
34

رشماوي  .مرفت وأخريات …  ،المرأة والعدالة والقانون نحو تقوية المرأة الفلسطينية  ،رام اهلل  :م سسة الحي

 ،د.ط  ، 1445 ،ص. 69
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كما تبين من خالل الدراسات السابقة أن هنالك ثالثة عوامل أساساية تسااهم فاي تحدياد
معدالت المشاركة النسائية في العمل وهي :
 -1ضعف الصناعة وسيطرة عمال الخادمات والز ارعاة العائلياة  ،حياث أن مشااركة
النساء في الزراعة العائلية ال يعتبر عمالً من تلك النساء حسب نظرة المجتمع
لها .
 -2ماادل عماال الرجااال  ،فاألس ارة التااي يعماال فيهااا الرجااال علااى األغلااب ال تعماال
فيها النساء خارد المنزل  ،خاصةً في السنوات التي تلت فترة اللجوء .
 -3االتجاه ااات الثقافي ااة نح ااو عم اال الما ارأة ف ااي المجتم ااع العرب ااي عام ااة والمجتم ااع
الفلسااطيني خاصااة  .باإلضااافة إلااى وجااود عواماال أخاارل وهااي الثقافااة والتعلاايم
والسوي  ،فهذه العوامل كلها ت دي إلى تدني مشاركة النساء في العمل

35

.

كما ااا وتبا ااين أيض ا ااً ما اان خا ااالل الد ارسا ااات السا ااابقة أن بعا ااض العا ااائالت فا ااي المجتما ااع
الفلسطيني ال تقبل لنسائها بالعمل في بعض األعمال خاارد المنازل ،خاصاةً إذا كانات هاذه
األعمااال بعياادة عاان أماااكن سااكناهم  ،مثاال العماال فااي إس ارائيل ألن ساامعة العائلااة عناادهم
توضع فاوي الحاجاة االقتصاادية " هاذا ماا بينتاه إحادل الد ارساات "  ،إذاً فهاذا يادل علاى أن
هنالك عالقة قوية باين القايم االجتماعياة وباين معادل مشااركة النسااء المنخفضاة فاي العمال
36

 ،فهذا له انعكاس في زيادة عمل المرأة خاصة المرأة الفلسطينية الالجئة في داخل بيتها
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داوود  .يوسف  ،محددات المشاركة النسائية …  ،مرجع سابي  ،ص ص. 9،7
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وقيامها باألعمال التاي تاوفر الكثيار مان الحاجياات األساساية للمنازل ولوالهاا لكانات الحاجاة
إلااى شارائها بتكلفااة ماان خااارد البياات  ،فهااذا الشاايء يجااب أن ي خااذ بعااين االعتبااار ويوضااح
الاادور األساسااي الااذي تقااوم بااه المارأة الفلسااطينية وخاصاةً المارأة الفلسااطينية الالجئااة والااذي
يقع على عاتقها  ،ولكن أغلب الدراسات لم تأخذ ذلك بعين االعتبار .
إن االقتصاااد المنزلااي يساااهم كثي ا اًر فااي بقاااء العائلااة والمحافظااة عليهااا وعلااى اسااتقاللها
خاصةً في الظروف الصاعبة  .ويظهار أيضااً مجاال عمال المارأة وخاصاة المارأة الفلساطينية
الالجئااة فااي المحافظااة لاايس فقااط علااى األس ارة ظوانمااا الحفاااظ علااى المجتمااع أيض ااً والهويااة
الوطنية الفلسطينية ،ألن تماسك األسرة هو جزًء من التماسك االجتماعي

37

.

كما أن االقتصاد المنزلاي يسااهم فاي دعام االقتصااد الاوطني بشاكل عاام  ،وان لام يكان
بطريق ااة مباشا ارة  ،كم ااا ويعم اال كمحف ااز ل ااه ويس اااهم أيضا ااً ف ااي ف ااك االرتب اااط م ااع االقتص اااد
الخارجي المتمثل باالقتصاد اإلسارائيلي فاي الواقاع الفلساطيني قادر اإلمكاان

38

 ،وان كانات

العقبات التي تعترض سبيل األخذ بأسلوب التخطيط ناشئة عن طبيعة االقتصاد الفلسطيني
المتخل ااف

39

بع ااد أن عمل اات إسا ارائيل عل ااى ت اادمير االقتص اااد الفلس ااطيني لجعل ااه تابعا ااً له ااا

ومرتبطاً باقتصادها حيث أصبح ( االقتصاد الفلسطيني ) عاجز عن االنفصال عنه .
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القطب  .سمر  ،مجلة صامد  ،المرأة الفلسطينية والتنمية االقتصادية واالجتماعية  ،دار الكرمل للنشر

والتوزيع  ،عمان ( األردن )  ،العدد  ، 1449 ، 47ص. 161
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سمارة  .عادل  ،التنمية بالحماية الشعبية  ،القدس  :مركز الزهراء للدراسات واألبحاث  ،الطبعة األولى ،

 ، 1444ص ص. 21،22
39

مرسي  .ف اد  ،التخلف والتنمية ( دراسة في التطور االقتصادي )  ،بيروت  :دار الوحدة للطباعة والنشر ،

الطبعة األولى  ، 1412 ،ص . 169
24

يظهاار هنااا أن عماال الم ارأة وخاصااة الم ارأة الفلسااطينية الالجئااة فااي المخيمااات ودورهااا
األساسي المتمثل في قدرتها على ساد الحاجاة الكاملاة أو للمسااعدة فاي ساد الحاجاة للحفااظ
علااى العائلااة ماان الضااياع وبقائهااا علااى قيااد الحياااة كااان لااه أهميااة كبي ارة خاص اةً فااي فت ارة
السنوات األولى التي تلت نكبة سنة  1491م

40

.

كمااا وتبااين فااي إحاادل الد ارسااات علااى أن الحاجااة االقتصااادية هااي الم ا ثر القااوي علااى
الما ارأة ف ااي حال ااة اختياره ااا ومش اااركتها ف ااي العم اال خ ااارد المن اازل خاص ااة إذا كان اات الما ارأة
الفلسااطينية الالجئااة هااي المعياال لأس ارة

41

 ،إال أن ذلااك ال يعنااي أن يكااون عماال الم ارأة

الفلسطينية الالجئة داخل المجتمع الفلسطيني مساهماً لحد كبير في دعم االقتصااد الاوطني
الفلسااطيني  ،وذلااك ألنااه وكمااا تبااين سااابقاً فااان االقتصاااد الفلسااطيني هااو تابع ااً لالقتصاااد
اإلسرائيلي من حيث العمالة والسالع " المشاتريات "  .كماا بينات إحادل الد ارساات باأن الاذين
يعملون بمصادر خارجية عنهم مثل الذين يعملون في إسرائيل فارتباطهم هذا يكون بمصدر
غير إنتاجي في مجتمعهم " المجتمع الفلسطيني "  ،ويصبح ه الء العاملين معتمادون علاى
هذا العمل وال يستطيعون تركه  ،وهذا ما سعت إسرائيل له من خالل ربط اقتصااد فلساطين
باقتصا ااادها  ،وكا ااان ما اان نتائج ا اه ضا ااعف القطا اااع الز ارعا ااي واللحا اااي بالعما اال فا ااي إس ا ارائيل
واالعتماد على ذلك إن كان مان الرجاال أو العائلاة بأكملهاا  ،فارب األسارة عنادما يعمال فاي
إسرائيل فكل العائلة تكون معتمدة على ذلك

42

سواء كان المعيل العامل رجل أو امرأة .
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داوود  .يوسف  ،محددات المشاركة النسائية … مرجع سابي  ،ص. 7
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داوود  .يوسف  ،مرجع سابي … ،ص. 11
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سمارة  .عادل  ،التنمية بالحماية الشعبية  ،مرجع سابي …  ،ص. 173
34

إن مااا ي كااد مااا جاااء فااي الد ارسااات السااابقة عاان انخفاااض مشاااركة النساااء فااي القااول
العاملة في المجتمع الفلسطيني هاو أن معظام الد ارساات خاصاةً اإلحصاائية منهاا والوصافية
تشير إلى أن نسبة النساء الفلسطينيات العامالت خاصةً بأجر خارد المنزل وضامن العمال
الرسمي هي نسبة قليلة في المجتمع الفلسطيني إذا ما قورنت بنسابة العااملين مان الرجاال ،
وتختلف من منطقة ألخرل حيث كانت نسبة النساء العامالت بأجر مرتفعاة فاي قطااع غازة
مقارناةً بالنساابة فااي الضاافة الغربيااة التااي كاناات نساابة النساااء العااامالت بااأجر فيهااا منخفضااة
قليالً بالنسبة إلى قطاع غزة .
كم ا ااا أوض ا ااحت الد ارس ا ااات الس ا ااابقة أن أس ا ااباب انخف ا اااض نس ا اابة النس ا اااء الفلس ا ااطينيات
العامالت هو ارتفاع نسبة العامالت في القطاع الغيار رسامي متماثالً ذلاك فاي العمال داخال
البيا اات أو ما ااا حولا ااه خاصا ااة وأن معظا اام الد ارسا ااات اإلحصا ااائية التا ااي تجا ااري عا اان النسا اااء
الفلسطينيات العامالت تستثني تلك النساء اللواتي يعملن في بيوتهن علاى اعتباار أن المارأة
العاملا اة ه ااي الت ااي تخ اارد وتعم اال خ ااارد البي اات مقاب اال أج اار مح اادد  ،وأيضا ااً تع اازوا بع ااض
الدراسات أسباب قلة النساء العامالت بأجر إلى ارتفاع نسبة البطالة بشكل عام بين الرجال
والنساء  .فقد تباين مان خاالل إحصااءات دائارة اإلحصااء المركزياة الفلساطينية لعاام 1446
أن نسبة النساء العامالت بأجر فاي الفئاة العمرياة  15سانة فاأكثر تبلا  % 6.9فاي الضافة
الغربية و  % 13.5في قطاع غزة

43

43

.

تقرير أوضاع المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية …  ،مطبعة بيت المقدس  ،رام اهلل  ، 1444 :ص

ص. 31،34
31

يظهار ماان خااالل هااذه اإلحصاااءات أن وضااع المارأة فااي قطاااع غازة هااو أساوأ حاااالً ماان
وضعها في الضفة الغربية  ،هذا على اعتبار أن الحاجة االقتصادية هي التي تدفع النسااء
للتوجه للعمل  ،وهذا بالفعل مرتبط بالوضع العام في قطاع غزة الذي يعتبار أساوأ حااالً مان
الضفة الغربية  ،حيث تبين أن سكان قطاع غزة بشكل عام ومن ضمنهم الالجئين هم أفقر
من سكان الضفة الغربية ،فبلغات نسابة الفقار عنادهم  %24مقارناة بنسابة الفقار فاي الضافة
الغربية والتي بلغت حسب ما جاء في تلك الدراسة %14

44

.

إن قطاااع غ ازة تزيااد نساابة الالجئااين فيااه بالنساابة لعاادد السااكان األصااليين وبساابب قلااة
مساااحته

45

 ،وارتباااط ذلااك بالعماال فتاازداد نساابة النساااء العااامالت بااأجر خااارد المناازل كلمااا

كان الوضع أسوأ حاالً  ،وهذا ي كد ما بينته إحدل الدراسات التي تقول أن النساء ترل باأن
العم اال خ ااارد المن اازل يت ارف ااي م ااع ت اادني المنزل ااة

46

 ،ف ااأين أدن ااى منزل ااة م اان أحا اوال النس اااء

الفلسطينيات الالجئات خاصةً إذا كانت المرأة الالجئة هي المعيل لأسرة .
لق ااد تب ااين أن النس اااء ف ااي المجتم ااع الفلس ااطيني تعم اال ف ااي البي ااوت عل ااى األغل ااب  ،فق ااد
أوض ااحت إح اادل الد ارس ااات أن  %79م اان النس اااء ف ااي المجتم ااع الفلس ااطيني وم اان ض اامنه

44

جونسون  .بني  ،المرأة الفلسطينية ( الوضع الراهن )  ،الجزء الخامس ( الدعم االجتماعي )  ،مرجع سابي

…  ،ص. 19
45

تراكي  .لي از  ،المرأة الفلسطينية ( الوضع الراهن )  ،الجزء األول ( المجتمع الفلسطيني )  ،برنامج دراسات

المرأة  ،منشورات جامعة بيرزيت  ، 1447 ،ص. 6
46

جماعة من الباحثين الفلسطينيين والنرويجيين  ،المجتمع الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس العربية (

بحث في األوضاع الحياتية )  ،م سسة الدراسات الفلسطينية  ،بيروت  :الطبعة األولى  ، 1449 ،ص. 236
32

المخيمااات يعملاان دون أجاار  ،وأن نساابة النساااء فااي العماال المااأجور ال تتجاااوز %13

47

،

فهذا يشاير إلاى ارتفااع نساب النسااء اللاواتي يعملان دون أجار  ،ومان أهمهاا األعماال داخال
المنزل واألعمال الخاصة بالعائلة مثل الزراعة وما شابه ذلك … .
يظهر أنه ال بد من التطري هنا إلى طبيعة الظروف التي تعيشها المرأة العربية خاصة
في ظل مجتمع ذكوري  ،الذي يعمل على تهميش عمل ودور المرأة وعدم االعتراف بعملها
داخاال البياات بأنااه عماال بااالمعنى الصااحيح للكلمااة ( علااى اعتبااار أن عماال الم ارأة فااي بيتهااا
لاايس عماالً )

48

 ،لدرجااة أن المارأة نفسااها أصاابحت مقتنعااة بااأن عملهااا فااي داخاال البياات ال

يعتبر عمالً على اعتباار أناه واجاب عليهاا ودور أساساي لهاا يجاب عليهاا القياام باه  ،حياث
أكدت إحدل الدراسات المتعلقاة بعمال النسااء أن معظام النسااء يفهمان أن العمال هاو العمال
المدفوع األجر والذي يتم خارد المنزل

49

.

كما أن اعمال النساء تكون بطري تقليدية قديماة حياث ياتم التفرياي بيانهن وباين الاذكور
في األجر

50

 .وال بد من الذكر أن عمل المرأة خارد المنزل ي ثر سلبياً على عملهاا داخال

المنزل  ،فتظهار الد ارساة أيضااً أن النسااء العاامالت خاارد المنازل يقمان بأعماال أقال داخال

47

مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي  ،تقرير حول وضعية المرأة الفلسطينية باالستناد إلى اتفاقية القضاء

على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  ،مرجع سابي …  ،ص. 193
48

سمارة  .عادل  ،الفقر  .العمل والمرأة …  ،القدس  :مركز الشري للدراسات التنموية والثقافية  ،د.ط 1446 ،

 ،ص. 62
49

جماعة من الباحثين الفلسطينيين والنرويجيين … مرجع سابي  ،ص. 239

50

قطامش  .ربحي  ،قضايا المرأة العاملة الفلسطينية ( دراسة تحليلية )  ،جمعية المرأة العاملة الفلسطينية  ،رام

اهلل  :الطبعة األولى  ، 1444 ،ص. 41
33

المناازل مقارن اةً بالنساااء العااامالت فقااط فااي المناازل  ،وان كاناات المارأة العاملااة خااارد المناازل
تكرس معظم مصروفها على األوالد والعائلة

51

.

إن ذلااك يوضااح تهماايش وساالبية التعاماال مااع عماال النساااء فااي القطاااع غياار الرساامي
وأهمه العمل في البيت ومع العائلة مع أنه له فوائد كثيرة في تحسين مستول معيشاة األسارة
52

 .فإذا كان عمل المرأة في بيتها ال يعتبار عماالً  ،فلمااذا عمال الرجال فاي الخاارد يعتبار

عمالً مع أنه واجب عليه ه !  .فهنا ال بد مان االعتاراف بعمال المارأة والتايقن مان ذلاك وأن
عمل المرأة في بيتها أو في الممتلكات الخاصة بعائلتها يعتبر عمالً مهماً  .حيث تبين من
خ ااالل إح اادل الد ارس ااات أن ااه وم ااع تغي اار الظ ااروف االجتماعي ااة وس ااوء األحا اوال االقتص ااادية
خاص اةً بعااد النكبااة ساانة  1491فيمااا يخااص الالجئااين الفلسااطينيين  ،وفااي ظاال االحااتالل
اإلسرائيلي فهذا عمل علاى اساتنهاض قاوة المارأة وخاصاةً المارأة الفلساطينية الالجئاة لتعمال
إلى جانب الرجل علاى مساتول األسارة والمجتماع

53

 ،كياف ال … ه وهاي ( المارأة ) تعمال

في بيتها حتى أكثر من عدد ساعات عمل الرجل خارد البيت في أعمال كثيرة....
لقد عملت المرأة الفلساطينية الالجئاة كال ماا فاي وساعها للمحافظاة علاى العائلاة وإلعالاة
أفراد أسرتها ،وذلك بسبب عدم كفاية المساعدات المقدمة من الوكالة ( األوناروا ) والجهاات
المختلفة األخرل لبعض هذه األسر  ،فهذا يضطر المرأة إلى العمل خاصةً المارأة الالجئاة
فااي المخيمااات الفلسااطينية س اواء كاناات فااي الااداخل أو فااي الخااارد وذلااك بساابب الحااروب

51

جماعة من الباحثين الفلسطينيين والنروجيين … مرجع سابي  ،ص. 237

52

قطامش  .ربحي  ،مرجع سابي …  ،ص. 41
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القاسم  .أحمد محمود  ،دور المرأة الفلسطينية الريفية في العمل الزراعي  ،مرجع سابي …  ،ص. 214
39

واألح ااداث القاس ااية الت ااي واجهه ااا المواطن ااون الفلس ااطينيون بع ااد لج ااوئهم إل ااى بع ااض ال اادول
المجاااورة مثلمااا حاادث لهاام فااي ساانة  1491ومااا يواجهااه الالجئااون الفلسااطينيون أيض ااً ماان
حااروب وأحااداث أخاارل ودمااار فااي المخيمااات الفلسااطينية مثلمااا حصاال فااي لبنااان فااي ساانة
 ، 1412وال بد من الذكر هنا أيضاً أن عمال المارأة هاذا خاارد البيات باإلضاافة إلاى الحيااة
الص ااعبة والظ ااروف القاس ااية ف ااي األسا ارة والمجتم ااع والت ااي لها اا مث ااار ض ااارة عل ااى األطف ااال
ورعايتهم في داخل األسرة وخاصة في األسر الفلسطينية في داخل المخيمات .

54

كما تبين في دراسة أخارل ت ارجاع القياود االجتماعياة التاي كانات تمناع المارأة الفلساطينية
ماان العماال خاصااة بعااد حاادوث النكبااة ساانة  ، 1491فأصاابحت الم ارأة الفلسااطينية الالجئااة
تعمل في أعمال كثيرة وتساهم بشاكل كبيار فاي مختلاف األعماال التاي يقاوم بهاا الرجاال فاي
الزراعة والمساعدة في البناء أيضاً وتعميار األ ارضاي  ،فهاذه األعماال كانات تشامل مختلاف
النساء الفلسطينيات الالجئات لايس فقاط مان األقاارب ولكان مان النسااء عاماة بالعمال باأجر
خارد المنزل خصوصاً العمل في الزراعة .
لقا ااد كا ااان للظا ااروف الصا ااعبة وخاصا ااة الظا ااروف االقتصا ااادية التا ااي أصا ااابت المجتما ااع
الفلسطيني بعد سنة  1491أث اًر على الكثير من المواطنين الفلسطينيين  ،حيث عملت على
تخلااي الكثياار ماانهم عاان العااادات والتقاليااد القديمااة التااي كاناات تمنااع الم ارأة الفلسااطينية قباال
النكبااة ساانة  1491ماان الخاارود للقيااام باابعض األعمااال وذلااك فااي ساابيل تااوفير الحاجيااات
األساسية األسرية  .وأيضاً أن الوضع الصاعب فاي المخيماات الفلساطينية كاان يشاجع علاى
54

عبد الرحمن .أسعد  ،الالجئون الفلسطينيون في لبنان  ،مجلة ش ون تنموية  :المجلد التاسع  ،الملتقى الفكري

العربي  ،القدس  :العددين ثالث وأربعة  ، 2441/2444 ،ص. 91
35

ذلك  .لذلك أصبح رب األسرة يسمح لإلناث من أقاربه كأبنته أو أخته أو زوجته للعمل في
بع ااض المنش اامت والما ازارع وذل ااك للمس اااعدة ف ااي ت ااوفير الحاجي ااات الض اارورية للحف اااظ عل ااى
العائلة

55

.

إن الظااروف وخاصااة الظااروف الصااعبة مثلمااا ظهاار ت ا ثر علااى العااادات والقاايم ولكاان
يبق ااى هنال ااك س ااقف ال يج ااوز تخطي ااه مثلم ااا ظه اار ف ااي تل ااك الد ارس ااة عن اادما س اامح الالج اائ
الفلسطيني للنساء بالعمل خارد المنزل  ،ولكن حتى هاذه األعماال لام تكان بعيادة عان عمال
المرأة التقليدي في بيتها وبلدها قبال النكباة سانة  1491وأن حصال نوعااً مان اإلنفتااح علاى
قيود عمل المرأة بسبب تلك الظروف الصعبة ،وهاذا ماا ي كاد رأي الد ارساة التاي أظهارت أن
اختيار الرجل لعمل المرأة يظهر فيه استمرار للعمل التي تقوم به داخل المنازل  ،فهاي تقاوم
بالخدمة في البيت وكذلك في الخارد وهذا ما جاء لي كد نظرة الرجل للمرأة في ضملة شأنها
ظوامكاناتها  ،وليظهر لها أنها غير قاادرة علاى عمال مكاافئ لاه

56

 .فهاذا ي كاد مكاناة المارأة

بأنها بقيت في منزلة متدنية بالرغم مما حصل من تغير على دورها  ،وال بد مان الاذكر أناه
تاام تشااكيل منظمااات أهليااة عدياادة خاصااة بالنساااء الفلسااطينيات الالجئااات بعااد عااام 1491
لتقااديم الخاادمات والرعايااة الصااحية وذلااك كمثااال علااى اهتمااام الكثياار بالرعايااة للنساااء  ،كمااا
حصل أن تم قيام بعض الحركات والمنظمات األهلية والجمعيات الخيرية النسوية التي تقوم
بدورها األساسي وهو التدريب في مجاالت مختلفة بالرغم من الصعوبات التي واجهتها هاذه
55

دراغمة  .عزت  ،الحركة النسائية في فلسطين (  ، ) 1444-1443القدس  :مكتب ضياء للدراسات ،

الطبعة األولى  ، 1441 ،ص ص. 25،26
56

عبد الفتاح  .كاميليا  ،سيكولوجية المرأة العاملة  ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر  ،بيروت  :د.ط ،

 ، 1419ص. 56
36

الجمعي ااات

57

 ،وذل ااك ألس ااباب عديا اادة منه ااا أن ااه ل اام تكا اان هن اااك قي ااادة عربي ااة موحا اادة أو

فلسطينية موحدة تعمل بالشكل الفعال الشامل ولم تكن هناك أية سياسة موحدة في المجتمع
الفلسطيني وخاصةً فيما يخص الالجئين الفلسطينيين في ذلك الوقت

58

.

لقد ظهر أن بعاض الد ارساات تشاير علاى أناه كاان هنالاك ت ارجاع كبيار فاي مكاناة المارأة
الفلسطينية تحت الحكم األردني وخاصة المرأة الفلسطينية الالجئة بعاد هجارة سانة ، 1491
فلاام يأخ ااذ ه ااذا الحك اام " األردن ااي " التجربااة التاريخي ااة واالجتماعي ااة للما ارأة الفلس ااطينية بع ااين
االعتبااار ولاام يهااتم بهااا علااى اعتبااار أنااه لاام يكاان حكاام فلسااطيني ولكنااه عربااي لااه اعتبا ارتااه
ومصااالحه الخاصااة  ،لااذلك فقااد كااان الحكاام األردنااي يضااع صااعوبات أمااام هااذه الجمعيااات
النس ااائية ف ااي أعماله ااا خاص ااة تلا اك الجمعي ااات الت ااي كان اات تق اادم المس اااعدة ل اابعض النس اااء
الفلسطينيات الالجئات

59

.

إن من غيار المعقاول اعتباار دور المارأة الفلساطينية وخاصاة المارأة الالجئاة بشاكل عاام
بأنااه قلياال  ،فقااد أظهاارت إحاادل الد ارسااات أن دور الم ارأة المعيلااة لأس ارة ربمااا يكااون أحساان
بكثيار مان دور الرجال  ،حياث تباين أن الوضاع الصاحي لأسارة التاي ت أرساها النسااء أفضال
بكثير من األسر التاي ي أرساها الرجاال  ،فهاذا دليال علاى أن اهتماام المارأة بالشا ون الداخلياة
لأسرة ومعرفتها الخاصة بها أهم من اهتماماات المعيال خاصاةً إذا كاان الرجال  ،كماا تباين
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وقائع الم تمر السنوي الخامس لم سسة مواطن …  ،الحركة النسائية الفلسطينية …  ،رام اهلل  :مواطن –

الم سسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية  ،الطبعة األولى  ، 2444 ،ص ص. 72-71
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عقل  .محمود  ،عين بيت الماء  ،مرجع سابي …  ،ص. 29
37

فااي نفااس تلااك الد ارسااة أن الم ارأة تنفااي علااى األس ارة أكثاار ممااا ينفقااه الرجاال

60

 ،هااذا علااى

اعتبار أن المرأة في المجتمع الفلسطيني تشارك النساء في مختلف دول العالم فاي العمال ،
إال أن هنال ااك خصوص ااية للما ارأة الفلس ااطينية خاص ااة الما ارأة الفلس ااطينية الالجئ ااة ال ب ااد م اان
التطااري إلااى تأثيراتهااا المباش ارة وغياار المباش ارة الناتجااة عاان االحااتالل اإلس ارائيلي لأ ارضااي
الفلسااطينية وتهجياار الكثياار ماان األساار الفلسااطينية منااذ عااام  1491والسياسااة المتبعااة ضااد
االقتصا اااد الفلسا ااطيني  ،حيا ااث عملا اات السا االطات اإلس ا ارائيلية علا ااى تا اادمير بنيا ااة االقتصا اااد
الفلسااطيني األساسااية ومصااادرة األ ارضااي والمياااه  ،فهااذا كلااه تاارك أث ا اًر ساالبياً علااى القااول
العامل ااة الفلس ااطينية وعل ااى المجتم ااع الفلس ااطيني بش ااكل ع ااام وحقوق ااه ف ااي مختل ااف النا اواحي
االقتصااادية واالجتماعيااة وعلااى حقااوي النساااء الفلسااطينيات  ،فهااذا بشااكل خاااص كااان لااه
انعكاااس شااديد التااأثير علااى المجتمااع الفلسااطيني ،خاصااة علااى الالجئااين الفلسااطينيين بعااد
ترحيلهم من بالدهم وديارهم سنة  1491وما واجهوه من صاعوبات بعاد ذلاك

61

 ،فالمشاكلة

لم تصيب المرأة الفلسطينية لوحدها ظوانماا أصاابت كال المجتماع الفلساطيني بمختلاف الفئاات
واألعمااار وأصاابحت المارأة الفلسااطينية الالجئااة تعاااني ماان نفااس الظااروف التااي يعاااني منهااا
الرجاال  ،لااذلك فااان انخفاااض نساابة النساااء العااامالت التااي تظهاار ماان خااالل اإلحصاااءات
59

رشماوي  .منى  ،مقدمات حول المرأة الفلسطينية بين التجربة التاريخية والنص القانوني  ( ،قدمت هذه الورقة

في م تمر التحديات التي تواجه المرأة العربية حتى نهاية القرن العشرين الذي نظمته جمعية تضامن المرأة
العربية في القاهرة )  ، 1416 ،ص ص. 3،22
60

البنك الدولي  ،تقرير عن التنمية في العالم  ، 1443ترجمة مركز األهرام للترجمة والنشر  ،القاهرة  ،الطبعة

األولى  ، 1443 ،ص ص. 57،51
61

مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي  ،تقرير حول وضعية المرأة الفلسطينية باالستناد إلى اتفاقية القضاء

على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  ،مرجع سابي …  ،ص ص. 125،126
31

والد ارساات الساابقة ت كاد أن عمال المارأة يتمركاز فاي البيات خاصاة فاي المجتماع الفلسااطيني
فااي األعمااال المختلفااة  ،وكمااا جاااء فااي بعااض الد ارسااات ف اإن هااذه األعمااال البيتيااة تقتصاار
على األعمال المنتجة البسيطة مثل تربية بعض أنواع الطيور أو الماعز أو تصانيع بعاض
مواد األغذية وحفظها لتدوم فترة أطول  ،هذا باإلضافة إلى أعمال المرأة المعروفة في بيتها
مثل التنظيف وقيامها بالطبخ و رعاية اطفالها وتلبية المتطلبات االساسية األخارل الخاصاة
باألسرة.
إن دور الم ارأة الفلسااطينية كمااا تبااين هااو مكماال لاادور الرجاال وال يتناااقض مااع األعمااال
الخارجيااة لهااا أو للرجاال  ،ألنااه يعتباار إنتاااد اسااتهالكي للماواد الالزمااة التااي يحتاجهااا الناااس
ماان الخااارد  .لااذلك فباإلضااافة إلااى مااا ساابي ذكاره فهااذه األعمااال اإلضااافية الخاصااة بااالمرأة
وخاصة في المجتمع الفلسطيني تعمل على اشتراك قوة العمل المحلياة العاطلاة خاصاة تلاك
المتمثلااة بالنساااء

62

 .وكمااا هااو متوقااع فاإن العماال فااي داخاال البياات كجاازء ماان مهمااات ربااة

البيت هو غاية في األهمية مثل خياطة الثيااب أو العمال فاي مخازن للعائلاة أو إدارة بعاض
األعمااال األخاارل أو ز ارعااة حديقااة صااغيرة فااي البياات باابعض المااأكوالت الضاارورية للعائلااة
والالزمااة لكاال أس ارة أو معالجااة األطعمااة بهاادف حفظهااا وتخزينهااا لتاادوم فت ارة أطااول  ،كمااا
يظهار فااي أعمااال النسااء األخاارل مااا يتمثال ببيااع أو مقايضااة بعاض المنتوجااات الغذائيااة أو
تب ااديل بع ااض الما اواد الغذائي ااة المقدم ااة م اان األون ااروا  ،فتب ااين أن ه ااذا منتش اار بش ااكل كبي اار

62

سمارة  .عادل وشحادة  .عودة  ،اقتصاد الضفة والقطاع من احتجاز التطور إلى الحماية الشعبية  ،دار

األسوار  ،عكا  :الطبعة األولى  ، 1411 ،ص. 11
34

وخاصااة فااي األساار الفلسااطينية الالجئااة

63

 ،لااذلك فااإن عماال الم ارأة فااي البياات يعماال علااى

توفير في الدخل األسري كما تبين سابقاً  ،وأما العمل خارد البيت الخاص بالمرأة والمتمثال
فااي الوظااائف واألعمااال التااي تتقاضااى بعااض النساااء أجاار للقيااام بهااا فقااد اعتبرتهااا بعااض
الدراسات بأنها أي تلك الوظائف تالئم خمسة فئات من النسااء وهان النسااء عالياات التعلايم
والشابات غير المتزوجات  ،األرامل  ،المطلقات  ،النساء اللواتي لم ينجبن

64

.

يتضح أنه ال بد من الذكر هنا بإن المتمعن بهذه الفئات من النسااء المالئماة أكثار مان
غيرها للعمل خارد المنزل هي ال تنطبي على النساء اللواتي يقمن بواجبات أسرية صحيحة
 ،ولكاان تنطب ااي ه ااذه األعمااال عل ااى الفئ ااات م اان النساااء ذات ح اااالت وأوض اااع خاص ااة وال
تنطبي على كل النساء بشكل عام  ،وأن العمل خارد المنزل ال يناسب الجميع خاصاة وأن
العمل في الخارد ي ثر على عمل المرأة الداخلي ( في بيتها ) كما تبين سابقاً .
كمااا ظهاار أن للم ارأة دور تقااوم بااه فااي الكثياار ماان المجاااالت واألمااور اليوميااة خاص اةً
داخاال البياات وهااذا واضااح أمااام الجميااع ألن دور الرجاال فااي األعمااال المنزليااة يكاااد يكااون
معاادوماً فااي المجتمااع العربااي عام اةً وفااي المجتمااع الفلسااطيني أيض ااً  ،هااذا عاادا عاان دوره
التقليدي المتعارف عليه كرب لأسرة والمعيل لهاا

65

 ،وباإلضاافة إلاى ماا تقادم فاإن النسااء

يتحملن مس وليات الحمل واإلنجاب والرعاية باألطفال بعد الوالدة  .ناهيك عن ارتفاع نسبة
الخصااوبة العاليااة ف ااي المجتمااع العرب ااي والمجتمااع الفلس ااطيني بشااكل خ اااص وتحديااداً عن ااد
63

حمامي  .ريما  ،المرأة الفلسطينية ( الوضع الراهن )  ،الجزء الرابع ( االقتصاد والعمل )  ،برنامج دراسات

المرأة  ،منشورات جامعة بيرزيت  ، 1447 ،ص. 17
64

جماعة من الباحثين الفلسطينيين والنرويجيين … مرجع سابي  ،ص ص. 233،239

65

القاسم  .أحمد محمود  ،مرجع سابي …  ،ص. 214
94

الالجئين الفلسطينيين حيث تبين أن ارتفاع عدد األوالد يزداد عند العائالت الفقيرة أكثر من
غيرها وخاصة عند العائالت الفلسطينية الالجئة  ،وتبين أن هنالك عالقاة باين ارتفااع عادد
األوالد والعمل ،حياث يقال العمال ماع ارتفااع عاددهم خاصاةً عناد النسااء وماع وجاود المعيال
الذكر في األسرة

66

.

إن ارتفاع نسبة الخصوبة العالية تساعد في إضفاء الرأي القائال بضارورة اهتماام المارأة
بالبياات لرعايااة األطفااال  ،هااذا باإلضااافة إلااى عماال المارأة البيتااي  ،فهااذا أدل إلااى انخفاااض
نسبة النساء العامالت خارد المنزل كما تبين ذلك في الدراسات التي تناولت هذا الموضاوع
وخاصة في المجتمع الفلسطيني ومن ضمنه المخيمات الفلسطينية وعمل النسااء منهاا

67

،

ولكاان الحااديث هنااا هااو لاايس عاان حريااة الم ارأة ودعم ااً للمساااواة بينهااا وبااين الرجاال  ،فهااذا
موض ااوع مخ اار ل اايس ل ااه مك ااان ف ااي ه ااذه الد ارس ااة ولك اان ه ااذه الد ارس ااة ترك ااز عل ااى الظ ااروف
الخاصااة بااالمرأة الفلسااطينية الالجئااة والتااي جعلتهااا تعماال لتعياال أس ارتها خاصااة بعااد الهج ارة
سنة  ، 1491بعد أن أصبحت الكثير من األسر هي بحاجة إلى المساعدات خاصة األسر
الفلسااطينية الالجئااة ،حيااث تبااين فااي إحاادل الد ارسااات أن األساار التااي ت أرسااها النساااء فااي
المجتم ااع الفلس ااطيني وم اان ض اامنه النس اااء ف ااي المخيم ااات تتلق ااى مس اااعدات م اان الشا ا ون
االجتماعية بنسبة  %54في قطاع غزة ونسبة  %37في الضفة الغربية
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قطامش  .ربحي  ،مرجع سابي …  ،ص. 114
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حمامي  ،ريما  ،مرجع سابي …  ،ص. 7

68

تقرير أوضاع المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية  ،مرجع سابي …  ،ص. 31
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68

.

إذا فالمتتبع لحاجة المرأة للعمل في المجتمع الفلساطيني يارل باأن عملهاا خاصاةً العمال
بااأجر خااارد البياات هااو نتيجااة للظااروف الصااعبة التااي تماار بهااا تلااك النساااء فااي تلااك األساار
وخاصة األسر الفلسطينية الالجئة التي فقدت المعيل بعاد أحاداث النكباة فاي سانة . 1491
وفي دراسة أخارل خاصاة باالمرأة تباين أن أكثار الفئاات التاي تتلقاى المسااعدات والادعم هاي
النساء  .وكما تبين أيضاً من تقارير البنك الدولي فان األقارب يدعمون المحتاجين وخاصة
النساء  ،فهذا يعكس طبيعة الحاجة الضرورية عند النساء في المجتمع الفلساطيني وخاصاة
فااي الكثياار ماان األساار الفلسااطينية الالجئااة فااي داخاال المخيمااات والتااي تعاااني ماان ظااروف
صعبة في نواحي مختلفة

69

.

لقااد تبااين أيض ااً ماان خااالل الد ارسااات السااابقة أن النساااء الفلسااطينيات وخاصااة النساااء
الالجئااات العااامالت فااي خااارد البياات فااي الغالااب يت أرساان أساار وباادون معياال ذكاار يعماال ،
وبعضهن مطلقات أو أرامل أو أزواجهن مرضى أو سابب مخار مثال اعتقاال الازود أو غيار
ذلك …

70

.

كما أظهرت إحدل الدراسات الخاصاة بالعمال والمارأة فاي المجتماع الفلساطيني أن نسابة
البطالااة تغطااي الم ا هلين للعماال ماان حيااث الرجااال والنساااء  ،حيااث تبااين أن نساابة النساااء
الما هالت والطالبااات للعماال فااي المجتمااع الفلسااطيني تظاال أقاال ماان نساابة الرجااال الم ا هلين
والطالبين للعمل  ،فأظهرت تلاك الد ارساة أن نسابة النسااء العااطالت عان العمال والما هالت
له بلغت  %11وال يعني هذا أن النسبة الباقية مان النسااء وهاي  %14مان غيار الما هالت
69

جونسون  .بني  ،مرجع سابي …  ،ص ص. 6،13

70

حمامي  .ريما  ،مرجع سابي …  ،ص. 21
92

عاطالت عن العمل بل يعملن في البيوت  ،حيث تبين تلك الدراسة بعاض العوامال المهماة
التي تجعل المرأة غير م هلة بل وال تطلاب أن تعمال فاي خاارد بيتهاا ،بسابب زياادة إنجابهاا
واهتمامها بالبيت فقط كما ظهر ذلك في السابي من هذا البحث .
إن زيااادة اإلنجاااب تقلاال ماان عماال النساااء خااارد البياات  ،71فهااذا واضااح فااي المجتمااع
الفلسطيني وخصوصاً عند الالجئين الفلسطينيين في المخيمات ذوات حجم األسر الكبيارة ،
وهنالك أسباب أخرل أيضاً تقلال مان عمال النسااء مثال الازواد المبكار  ،حياث بينات إحادل
الد ارس ااات أن ظ اااهرة ال اازواد المبك اار تمن ااع الكثي اار م اان النس اااء م اان إكم ااال تعل اايمهن وب ااذلك
يصعب إيجاد فرص عمل أمامهن خاصة خاارد المنازل علاى اعتباار أن هنالاك عالقاة باين
سن المرأة وخروجها للتعليم والعمل

72

 .هذا عدا عن العوامل المذكورة سابقاً والتي تحد من

مشاركة المرأة في العمل خارد المنزل ومن أهمها ثقافة المجتمع التي تحد من عمل النسااء
في الخارد  ،وان كانت اليوم قد تغيرت نوعااً ماا عان الساابي ،إال أن تأثيرهاا بقاي قائمااً فاي
المجتمع العربي بشكل عام ومن ضمنه المجتمع الفلسطيني .
إن معظم النساء الفلسطينيات حتى وان عملن خارد المنازل يعملان فاي المهان التقليدياة
القريب ااة م اان عمله اان االجتم اااعي والمتمرك ااز ح ااول العم اال البيت ااي مث اال التعل اايم والس ااكرتارية
والخدمات الصحية واالجتماعية والخياطة والنسيج  ،على اعتباار أن هاذه األعماال مرتبطاة

71

حمامي  .ريما  ،مرجع سابي …  ،ص. 95
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قطامش  .ربحي  ،مرجع سابي …  ،ص. 141
93

بالمفااهيم الثقافيااة واالجتماعيااة الساائدة فااي داخاال المجتماع الفلسااطيني كمااا تباين سااابقاً وفااي
العديد من الدراسات

73

.

إن عماال الم ارأة الفلسااطينية وخاصااة الم ارأة الفلسااطينية الالجئااة ومساااهمتها فااي اإلنتاااد
أتت نتيجة لأوضاع المفروضة عليها من قبل االحتالل اإلسرائيلي ،حيث ال يمكن اعتباار
تل ااك المس اااهمة م اان الما ارأة الفلس ااطينية الالجئ ااة ه ااي تط ااور طبيع ااي ف ااي الحي اااة ف ااي ظ اال
المخيمااات القائمااة والظااروف الصااعبة الموجااودة فيهااا ،وأيض ااً فااي ظاال الحياااة االقتصااادية
الخاصااة بااالمجتمع الفلس ااطيني مااع عاادم قص ااد االحااتالل ألن يكااون عم اال تلااك الم ارأة ه ااو
مساهمة منها وخاصةً المرأة الفلسطينية الالجئة في عملية اإلنتاد ألن ذلك يعتبر جازء مان
ظ اااهرة النم ااو الكم ااي والن ااوعي للطبق ااة العامل ااة الفلس ااطينية ويس اااهم إل ااى ح ااد م ااا ف ااي دع اام
االقتصاااد الااوطني الفلسااطيني ولااو مساااهمة بساايطة

74

 .وبحكاام أن الم ارأة تبقااى قريبااة فااي

عملهااا وال تبتعااد كثي ا اًر ماان منزلهااا أو مكااان سااكناها أينمااا كااان س اواء فااي داخاال المخاايم أو
خارجه  ،لذلك فاعتبار دور المرأة هو مكمل لدور الرجل وليس متناقضاً له  ،فالرجل يعمل
فااي خااارد البياات والمارأة تعماال فااي الااداخل  ،وماان الطبيعااي أن ياانجح كال منهمااا فااي مجااال
عملاه أكثار مان ا خاار بسابب طبيعتاه الخلقيااة وثقافاة المجتماع الموجااودين فياه  ،وهناا ال بااد
من اإلشارة إلى أن العادات والتقاليد المتمثلة بالثقافة والمرتكزة على مفاهيم دينية ليست هي
وحدها التي تحد من دور المرأة وخاصة المرأة الفلسطينية الالجئة فاي العمال خاصاةً العمال
73

مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي  ،تقرير حول وضعية المرأة الفلسطينية باالستناد إلى اتفاقية القضاء

على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  ،مرجع سابي …  ،ص. 131
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خريشة  .ممال  ،ش ون تنموية ( سلسلة دراسات تعني بش ون التنمية في الضفة العربية وقطاع غزة ) ،

تصدر عن الملتقى الفكري العربي  ،القدس  ، 1411 :ص. 13
99

خااارد المناازل  ،ولكاان هنالااك أسااباب أساسااية أخاارل ( ذكاارت سااابقاً )  ،فااي داخاال المجتمااع
الفلسطيني وخاصة بعد النكباة سانة  1491وهاي ضاعف القطااع الصاناعي وعمال الرجال (
المعي اال ) لأسا ارة ان ك ااان موج ااوداً ظواهم ااال القط اااع الز ارع ااي حي ااث بق ااي متم ااثالً بالفالح ااة
الصغيرة وهيمنة ق طاع الخدمات  ،فهذا دفع بالنساء الفلسطينيات وخاصاة النسااء الالجئاات
للمساهمة في األعمال التي تعتبر مكملة أو امتداداً أو مشابهةً لدورها كأم مثل مهن التعليم
غير المختلط والتمريض و … الخ

75

.

إن األدوار التي ألقيت على عاتي النساء الفلسطينيات الالجئات بعد أحداث النكبة سنة
 1491كاناات متضاااربة وذلااك مثلمااا تبااين فااي إحاادل الد ارسااات  ،ومااع ذلااك فقااد واصاالت
النسااء الفلساطينيات الالجئاات القياام بادورهن األساساي المتمثال فاي رعاياة العائلاة فاي شاتى
المجاااالت تمشااياً مااع الممارسااات الدينيااة التقليديااة  ،فهااذا يعنااي أن النساااء تعهاادت بالرعايااة
إضافة إلاى ذلاك فقاد كاان هنالاك تخطيااً لادور الرعاياة ليشامل مهماات اجتماعياة وضارورات
أخرل للحفاظ على الهوية الوطنية  ،فهذا يعني أنه كاان فاي دور للمارأة الفلساطينية الالجئاة
فااي التطااوير والبقاااء وهااذا بااال شااك لااه أبعاااداً أخاارل اقتصااادية وسياسااية واجتماعيااة  ،حيااث
قامت النساء الفلسط ينيات الالجئات باأدوار أخارل غيار تقليدياة فاي أنحااء فلساطين المتبقياة
متجاوزة بذلك اهتمامها بالفقراء
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هولت  .ماريا  ،النساء في فلسطين المعاصرة ( بين الصراعات القديمة والحقائي الجديدة )  ،الجمعية

الفلسطينية األكاديمية للش ون الدولية  ،القدس  :الطبعة األولى  ، 1446 ،ص ص. 27،21
95

ل قد أظهارت إحادل الد ارساات أن هنالاك الكثيار مان النسااء الفلساطينيات الالجئاات التاي
ناضلت من أجل البقاء والحفاظ على الهوية الوطنية وعلى المجتماع بشاتى الطاري وكاافحن
بكاال مااا وجااد عناادهن ماان طاقااة  ،فهناااك العديااد ماان القصااص البطوليااة والمشاااريع المذهلااة
التي عملتها النساء مثل أعمال سميحة سالمة خليل متمثلة في أعمالهاا بمسااعدة الالجئاين
الفلسااطينيين ،حيااث عملاات علااى تأساايس عاادد ماان الجمعيااات الخيريااة لمساااعدة الالجئااين
الفلسااطينيين واالعتماااد عل اى أنفسااهم وذلااك بمساااعدة العديااد ماان النساااء األخريااات وأسساات
جمعيااات مثاال جمعيااة اتحاااد الم ارأة فااي البي ارة وجمعيااة إنعاااش األس ارة وغيرهااا ماان األعمااال
الخيرية التي قامت بها
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.

إن مجااال عماال المارأة وخاصااة الم ارأة الفلسااطينية الالجئااة ومشاااركتها فااي الحفاااظ علااى
العائلة وبقائها وحفاظها على المجتمع أيضاً ظهر ذلاك حتاى فاي العمال الجمااعي للنسااء ،
حيث كاان ذلاك خاالل فتارة االنتفاضاة األولاى سانة  1417مثلماا بينات الد ارساات أن النسااء
شاااركن فااي المساايرات والمظاااهرات فااي الضاافة الغربيااة وقطاااع غ ازة وخاصااة فااي المخيمااات
حيااث المناااطي األكثاار فق ا اًر  ،كمااا وتبااين أن النساااء كاناات تشااارك فااي هااذه المجاااالت ماان
مختلااف الفئااات االجتماعيااة واألعمااار  .كمااا وتشااكلت العديااد ماان الجمعيااات التااي تشاارف
عليه ااا نس اااء معروف ااات حي ااث كان اات م اان أه اادافها األساس ااية االهتم ااام بالقض ااايا التعليمي ااة
والتدريب على القيام ببعض األعمال مثل تخزين الغذاء والرعاية الصحية وغيرها
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78

.

إ ن انخراط النساء الفلسطينيات وخاصة النساء الالجئات كما ظهر في البداياة كاان فاي
األعمااال الخيريااة والخدمااة االجتماعيااة  ،وذلااك حتااى يكااون المجتمااع ارضااياً عاانهن حسااب
ثقافتااه  .ولكاان بعااد قيااام منظمااة التحرياار الفلسااطينية عااام  1469وتأساايس جناحهااا الخاااص
بالنساء وهو االتحاد العام للمرأة الفلسطينية فقد وفر ذلك صيغة موحدة للنساء الفلساطينيات
ليس ااتطعن م اان خاللها ااا أن ين ااتظمن ويا اادفعن تط ااور النسا اااء إل ااى األما ااام وي اادعمن القضا ااية
الفلسطينية  ،لذلك فأصبح دور المرأة الفلساطينية الالجئاة فيماا بعاد لايس فقاط مقتصا اًر علاى
األعماال األسارية والعائلياة فااي داخال المجتماع الفلساطيني ،ظوانمااا تعادل ذلاك الادور الخاااص
بالنساء وخاصة الالجئات للحفاظ على الهوياة الوطنياة الفلساطينية

79

 .وماع كال ذلاك فلام

تنجح الحركة النسوية الفلسطينية في تشكيل استراتيجية خاصة بالنساء بحيث تكون مستقلة
عاان الرجاال  ،لااذلك فظاال عملهااا مكم االً لعماال الرجاال علااى مسااتول األس ارة وعلااى المسااتول
الوطني في داخل المجتمع الفلسطيني .

80

يظهر بإنه مع كل ذلك فبقيت هذه األسر الالجئة في المخيمات الفلسطينية في الداخل
والخااارد تعاااني ماان الفقاار والحرمااان ومسااتول معيشااة متاادني بالنساابة لغيرهااا  ،فااإلى جانااب
عماال الرجاال والمارأة فااي بيتهااا كانات األساار الفلسااطينية فااي المخيمااات فااي الااداخل والخااارد
تتلقااى مساااعدات ماان األونااروا وبعااض الجمعيااات األخاارل  ،وتبااين أيض ااً أن مهمااة الم ارأة
وخاصااة الم ارأة الفلسااطينية الالجئااة المتمثاال بعملهااا وان كااان رساامي أو غياار رساامي تاازداد
وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم كفاية مساعدات الوكالة كما جاء ذلك فاي إحادل
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الد ارسااات

81

 .كمااا وي كااد ذلااك إحاادل التقااارير الصااادرة عاان األماام المتحاادة التااي تقااول أن

سااكان المخيمااات هاام الفئااات المحرومااة أكثاار ماان غيرهااا فااي المجتمااع الفلسااطيني  ،فهااذا
التقرياار ومااا جاااء بااه ماان حقااائي إنمااا يعكااس طبيعااة الحياااة الصااعبة التااي يعانيهااا الالجئااون
الفلسطينيون في داخل المخيمات سواء كانوا في الضفة الغربية أو قطاع غازة أو فاي الادول
العربيااة المجاااورة والمضاايفة لهاام منااذ النكبااة ساانة 1491

82

 ،وذلااك يرجااع إلااى الكثياار ماان

األسااباب وأهمهااا أحااداث النكبااة التااي حلاات بالفلسااطينيين ساانة  1491وفقاادان العديااد ماان
الرجال المعيلين لأسر الفلسطينية ،حيث أشاارت اإلحصااءات الخاصاة بالوكالاة ( األوناروا
) وبشكل خاص عن مخيمات الالجئين في الضفة الغربية أن  %37من األسر الفلساطينية
في داخل المخيمات ترأسها امرأة و  %11من مخيمات قطاع غزة كذلك  .أما نسابة األسار
هااذه فتصاال إلااى  %24فااي الخااارد وهااي مخيمااات الالجئااين الفلسااطينيين فااي لبنااان وسااوريا
واألردن  ،من هنا فإن وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ( األونروا ) أخذت تركاز
علااى إقامااة مجموعااة ماان المشاااريع التنمويااة ،حيااث تهاادف الوكالااة ماان إقامااة هااذه المشاااريع
إلى توفير فرص للتدريب المهني للنساء الفلسطينيات الالجئات خاصةً الفتيات الصغار في
السن مثل تعليم الخياطة والحياكة الخاصة بالصوف والتطريز

83

.

إ ن العبء في الحياة يقع على عاتي المارأة مثلماا يقاع علاى عااتي الرجال وان كاان دور
الم ارأة مااا زال مهمش ااً فااي المجتمااع العربااي والمجتمااع الفلسااطيني مااع أن اه لهااا دو اًر ملموس ااً
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91

وظاه اًر في المجتمع الفلسطيني في جوانب مختلفة في الحياة  ،حيث تقول إحدل الد ارساات
أن ذلك ( دور المرأة ) ال يظهر أو يكاد يكون هامشي وذلك " نتيجة للفكر الذكري الساائد
في المجتمع العربي بشكل عام ومن ضمنه المجتمع الفلسطيني "

84

.

كمااا بيناات إحاادل الد ارسااات الخاصااة بالعماال فااي الضاافة الغربيااة وغ ازة أن معاادل حجاام
األسارة فاي المخيماات خاصاةً مان األربااب العاااملين فاي إسارائيل أكبار مان حجام األسارة فااي
الماادن والريااف  ،حيااث بلغاات  % 7.1ماان األشااخاص  ،بينمااا فااي الريااف وصاالت إلااى 7.7
 %ماان األشااخاص وهااذا يشااير إلااى كب اار حجاام األس ارة فااي المخيمااات الفلسااطينية ويا ا دي
بالتالي إلى زيادة العبء على المس ولية خاصةً إذا كان رب األسرة امرأة

85

.

كمااا بيناات إح اادل الد ارسااات الخاصااة باألسا ارة أن كباار حجاام األسا ارة ي ا ثر ساالبياً عل ااى
رفاهية األفراد فيها بسبب زيادة التكاليف الملقاة على عاتي رب األسرة سواء كاان الرجال أو
الم ا ارأة  ،فها ااذا ان دل علا ااى شا اايء إنما ااا يا اادل علا ااى الحالا ااة النفسا ااية واالجتماعيا ااة الصا ااعبة
الموج ااودة ف ااي داخ اال األس اار الفلس ااطينية ف ااي المخيم ااات والمعان اااة الت ااي يعانيه ااا الالجئ ااون
الفلسطينيون بمختلف فئاتهم في تلك األسر

86

.

أما فيما يتعلي بالنساء الفلسطينيات الالجئات العامالت في إسرائيل فتكاد تكون النسابة
قليلة جداً مقارنةً بالرجال وان كانت غالبية نسبة النساء العامالت في إسرائيل هن من نساء
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87

 .فقد بلغت نسبة النساء العامالت فاي إسارائيل  %9.5عاام  1474و

 %3عااام  1411و  %2.5عااام  ، 1413فهااذا واضااح ماان أن نساابة النساااء العااامالت فااي
إسارائيل تت ارجااع باسااتم ارر مااع تقاادم الساانوات ويعااود ساابب هااذا الت ارجااع فااي عماال النساااء فااي
إس ارائيل إلااى قلااة النساااء المشااتركات فااي العماال خااارد المناازل خاص اةً ماان نساااء الالجئااين
الفلسطينيين  ،حيث تتجه النية بشكل تنازلي بسبب الظروف القاسية في العمل وبعاد مكاان
العماال  ،ناهيااك عاان ثقافااة المجتمااع الفلسااطيني ونظارة الناااس للنساااء العااامالت فااي إسارائيل
خاصة وأن  %75من النساء العامالت في إسرائيل هي من المخيمات وبعض القرل ،وهذا
يوضااح أن النساابة األكباار ماان النساااء العااامالت فااي إس ارائيل التااي ال تتجاااوز الا ا  %5فااي
أحس اان أحواله ااا ه ااي م اان نس اااء المخيم ااات الفلس ااطينية وذل ااك بس اابب الحي اااة الص ااعبة ف ااي
المخيمات الفلسطينية 88وكثرة األوالد في هذه العاائالت ،مماا يحاتم ذلاك علاى زياادة األعبااء
الملقاة على المعيل لهذه األسار خاصاة إذا كانات المارأة  .حياث أن األسار الفقيارة كماا تباين
فااي إحاادل الد ارسااات تتجااه إلااى اإلنجاااب أكثاار ماان غيرهااا

89

 .وتبااين ماان ذلااك أيضااً وماان

خ ااالل م ااا ه ااو موج ااود ف ااي المخيم ااات الفلس ااطينية أن كب اار حج اام العائل ااة فيه ااا يا ا دي إل ااى
االزدحام السكاني في البيوت والمخيمات وي ثر على الحالاة الصاحية والنفساية لسااكني هاذه
البي ااوت م اان الالجئ ااين الفلس ااطينيين ،كم ااا أن ااه يعي ااي تط ااويرهم والق اادرة عل ااى القي ااام ب ااالتغيير
الصحيح
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إن الدور المهم الذي قامت به المرأة الفلسطينية الالجئة بعد النكبة سنة  1491كان قد
ظه اار بش ااكل ملم ااوس  ،حي ااث ظه اار ذل ااك م اان خ ااالل قي ااام العدي ااد م اان النس اااء الالجئ ااات
الفلساطينيات بتشااكيل عاادد ماان الجمعيااات الخيريااة فاي الضاافة الغربيااة وقطاااع غازة ومناااطي
شتات أخرل  ،فكانت هذه الجمعيات تعطاي الفرصاة لابعض النسااء لمناقشاة بعاض األماور
الخاصة بتلك الجمعيات وفي ش ون النسااء فاي المجتماع الفلساطيني بشاكل خااص وخاصاة
النساااء الالجئااات  ،فهناااك العديااد ماان الم ارحاال التااي ظهاارت فيهااا الحركااات االجتماعيااة فااي
مخيمااات الالجئااين الفلسااطينيين وخاص اةً عنااد النساااء الفلسااطينيات الالجئااات ،حيااث يمك ان
تقسيمها إلى أربعة مراحل أساساية وهاي مرحلاة عاام  1491ومرحلاة سانة  1469بعاد الثاورة
فما فوي ومرحلة االنتفاضة سنة  1417ومرحلة نشوء السالطة الوطنياة الفلساطينية  ،إال أن
ما يهم في هذه الدراسة هو المرحلة األولى وهي مرحلة عام  " 1491مرحلة اللجوء " وذلاك
بعااد تشاريد الشااعب الفلسااطيني ماان أرضااه ومااا تااال تلااك النكبااة ماان أحااداث مهمااة مثاال قارار
الجمعيااة العامااة لأماام المتحاادة عااام  1494وهااو الق ارار رقاام  149الااذي ياانص علااى حااي
الع ااودة لالجئ ااين الفلس ااطينيين أو التع ااويض  ،وبع ااد ذل ااك ت اام إقام ااة وكال ااة إلغاث ااة ورعاي ااة
وتشااغيل الالجئااين الفلس ااطينيين ،حيااث كان اات تقاادم ه اذه الوكال ااة العديااد م اان الخاادمات ف ااي
مج ا اااالت مختلف ا ااة مث ا اال التعل ا اايم  ،الص ا ااحة والشا ا ا ون االجتماعي ا ااة ول ا اام يك ا اان غيره ا ااا يق ا اادم
المساعدات في ذلك الوقت

91

.

إ ن وضع الالجئين الفلسطينيين والمرأة الفلسطينية الالجئة قد تحسن عن ذي قبل وذلك
بعااد تقااديم المساااعدات لهاام ماان قباال الوكالااة " األونااروا " وبعااض الجمعيااات األخاارل خاصاةً
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بعد تأسيس المدارس المجانية من قبل األونروا والقريبة من سكن الالجئين الفلساطينيين فاي
داخل المخيمات  ،كما أشارت لذلك بعض الدراسات من حيث أناه عمال ذلاك علاى تحساين
مستول التعليم عند الالجئين الفلسطينيين رجاالً ونساء .

92

إ ن هزة اللجوء دفعت بالعديد من الالجئين الفلسطينيين بالتوجه إلى التعليم خاصة بعد
أن فقدوا أراضيهم الزراعية وذلك كون التعليم أيضاً أصبح شبه مجانياً لالجئين الفلسطينيين
ذكااو اًر ظواناااث ،ممااا يسااهل تلااك العمليااة خاصاةً وأنااه قااد تاام فااتح ماادارس قريبااة ماان المخيمااات
الخاصااة بااالالجئين الفلسااطينيين تابعااة لوكالااة الغااوث " األونااروا " وتحاات إش ارافها ورعايتهااا
المادية والقانونية .

93

كمااا أظهاارت بعااض الد ارسااات علااى أن هنالااك عالقااة إيجابيااة بااين مشاااركة الم ارأة فااي
العمل وبين سانوات الد ارساة أو حصاولها علاى ناوع ماا مان التعلايم  ،بمعناى أن المارأة يكاون
أمامه ا فرصة للعمل كلما كانت حاصلة على تعليم أكثار  ،فهاذه عالقاة طردياة باين مساتول
التعلاايم وفرصااة المشاااركة فااي العماال وان كاناات البطالااة مرتفعااة بااين النساااء المتعلمااات ألن
النساء المتعلمات هن اللواتي يبحثن عن العمل خارد المنازل والغيار متعلماات يبقاين يعملان
داخل منازلهن في األعمال البيتية كما ظهر ذلك في السابي
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إ ن التعلاايم والتاادريب علااى القيااام باابعض األعمااال يعاازز ماان مكانااة الم ارأة الفلسااطينية
وخاصةً المرأة الفلسطينية الالجئة نظ اًر لحاجتها وذلك نتيجة لظروف حياة الالجئين القاسية
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ويجعاال فاارص العماال أمامهااا مفتوحااة خاص اةً بعااد حصااولها علااى تعلاايم مناسااب  ،ولاام يكاان
التعليم للنساء مقتص اًر فقط على التعليم األكاديمي في المدارس المجانية  ،ولكن أيضاً كاان
هنالك نوعاً من التعليم غير الرسمي مثل التعليم على القيام ببعض األشغال اليدوية وغيرها
ومن ثم تعليم النساء لبناتهن القيام ببعض األعمال المنزلية مثال التطرياز وخياطاة المالباس
وحفظ الطعام وتحضير الطعاام والقياام باألعماال المنزلياة األخارل ،حياث كانات هاذه النسااء
تنظر لهذه األمور على أنها دور أساسي للمرأة في بيتها

95

.

كمااا كاناات م اركااز التاادريب الخاصااة باااألونروا تااوفر تعليم ااً مجاني ااً لفاارص العماال حتااى
للشااابات ماان عااائالت الالجئااين الفلسااطينيين الل اواتي لاام يتلقااين تعليم ااً مدرسااياً مثاال إمكانيااة
التدريب على القيام بابعض األعماال اليدوياة ،بحياث تكاون مناسابة للنسااء وللمجتماع حساب
ثقافته  ،فاألعمال قريبة وتعلايم النسااء الغيار مخاتلط وتعلايم مجااني حياث كاان النااس فقاراء
في ذلك الوقت خاصة من الالجئي ن الفلساطينيين ولايس بمقادورهم تاولي نفقاات التعلايم علاى
األوالد والبنات معاً .
إن الكثي اار م اان النس اااء الفلس ااطينيات الالجئ ااات كم ااا تب ااين أخ ااذن يق اابلن عل ااى الت اادريب
المهني في مراكز التدريب مثل الخياطة والتطريز وبعض الدورات األخرل الخاصة بالنسااء
ودورات المحاسبة وأعماال الساكرتارية فيماا بعاد ،وذلاك ليتسانى لهان أن يعملان فاي المجتماع
ليك ااون ذل ااك عونا ااً له اان وألس اارهن عن ااد الحاج ااة بع ااد التعل اايم والت اادريب عل ااى القي ااام ب اابعض
األعمال
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كمااا ظهاار أن هنالااك عالقااة قويااة بااين ماادة الد ارسااة وبااين الموضااوع الماادروس وموقااع
مكان التعليم  ،حيث تتراوح مدة التعليم في هذه الدورات بشكل عام مدة عاام  ،وهاذا يعكاس
أنهااا ماادة قصاايرة بالنساابة لساانوات الد ارسااة األخاارل التااي تسااتمر للعديااد ماان الساانوات والتااي
كانت غير مفضلة عند الناس وخصوصاً عند الالجئين الفلسطينيين في ذلاك الوقات بسابب
ظروفهم الصعبة وخاصةً للنسااء  .أماا بالنسابة لموقاع مكاان التعلايم فكاان ياتم اختياار مكاان
التعليم والتدريب القريب من مكان السكن أو من المخايم ان لام يكان فاي المخايم لتتوجاه إلياه
النساء وذلك نظ اًر لطبيعة الثقافة فاي المجتماع الفلساطيني خاصاة بعاد النكباة التاي حلات باه
وحسب القيم والعادات الموجودة فيه كما ظهر سابقاً في هذا البحث  ،والمتعارف عليها بين
فئات هذا المجتمع المختلفة  .وتبين أن هناك عالقاة أيضااً باين اختياار التادريب المهناي أو
التعلاايم األكاااديمي والعماار  ،إذ أن النساااء الفلسااطينيات الالجئااات الكبي ارات فااي الساان فااوي
س اان  34س اانة اخت اارن الت اادريب المهن ااي  ،أم ااا النس اااء األص ااغر س ااناً فق ااد اخت اارن المواض اايع
األخرل

97

.

إ ن وكال ااة الغ ااوث وع اان طري ااي مراكزه ااا التدريبي ااة كان اات تف ااتح المج ااال للت اادريب عل ااى
األشااغال اليدويااة حتااى لغياار م هاال التااوجيهي مااثالً  ،لااذلك ارتفعاات نساابة اإلقبااال علااى هااذا
النوع من التعليم خاصةً بين النساء الفلساطينيات الالجئاات فاوي سان  34سانة فاأكثر  ،أماا
النساااء الحاصااالت علااى التااوجيهي فيمكنهااا مواصاالة التعلاايم لتبقااى مدرسااة أو عاملااة فااي
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مكتااب معااين  ،فهااذا يرجااع حسااب إمكانيااات األهاال الماديااة  ،فهااذه األعمااال تتقبلهااا النساااء
والعائالت والمجتمع بكافة فئاته

98

.

إن الدورات التعليمية التي تقدمها األونروا مثل الخياطة والتطريز وغيرها أصبحت توفر
للمرأة الفلسطينية الالجئة عمل داخل البيت أو خارجه وتجعلها أقدر على العيش من غيرها
عند الحاجة خاصةً وأن هذه األعمال مقبولة اجتماعياً وال تتعارض ماع القواعاد االجتماعياة
الثابتة الموجودة في داخل المجتمع الفلسطيني  .كما كان وما زال ينظر لتعليم النساء لايس
فقط إليجاد عمل ظوانما لتحسين وضع المرأة االجتماعي وللمقدرة على تربية أطفالها بطريقاة
جيدة

99

.

كمااا أن دور المارأة فااي المخيمااات الفلسااطينية ومشاااركتها فااي األعمااال أصاابح ضااروري
وذلك نظ اًر لطبيعة األسرة فاي المخايم والظاروف الخاصاة باالالجئين الفلساطينيين التاي ماروا
بها مثل فقدانهم لمصادر رزقهام وأهمهاا األرض وأيضااً فقادانهم للكثيار مان المعيلاين لأسار
من الرجال بسبب وفاتهم أثناء أو بعد اللجوء كما تبين سابقاً .
كمااا أن حجاام األس ارة فااي المخيمااات الفلسااطينية أكباار منااه فااي المناااطي األخاارل فااي
القرل والمدن من الضفة الغربية وقطاع غزة كما تبين سابقاً  ،حيث تبين من خاالل المساح
الااديمغرافي الشااامل الااذي قاماات بااه دائارة اإلحصاااء المركزيااة الفلسااطينية فااي الضاافة الغربيااة
وقطاع غازة سانة  1447أن نسابة األسار المرتفعاة فاي عادد أفرادهاا تكاون أعلاى نسابتها فاي
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داخاال المخيمااات

100

 ،كمااا أنهاام أي سااكان المخيمااات ماان الالجئااين الفلسااطينيين يسااكنون

في منازل ضيقة ومتالصقة ماع بعضاها الابعض  ،فهاذا ان دل علاى شايء فإنماا يادل علاى
طبيعااة الحياااة القاسااية فااي داخاال المخيمااات الفلسااطينية فيمااا يخااص الالجئااين الفلسااطينيين
على مختلف فئاتهم وأعمارهم .

101

لقااد تبااين أنااه كااان ومااا زال هنالااك العدي اد ماان المعيقااات التااي تضااعف ماان المشاااركة
النسوية في العمل مثل نظارة المجتماع التقليدياة للمارأة وعملهاا والقياود علاى نشااطها  ،حياث
بقيت النظرة إلى هذه الجمعيات والمراكز النسوية التدريبية على أنها مراكز خدماتية وليست
للتطوير والنمو االجتماعي وهناك عدم قناعة للنساء بالمشاركة العامة وهذا األمر له عالقة
بوضع المرأة العام في المجتمع الفلسطيني وفي المخيم بشكل خاص  ،فقاد تباين فاي إحادل
الد ارسااات عاان الم ارأة الفلسااطينية أن هناااك خااالف " ص اراع " بااين مااا تريااده الم ارأة وبااين مااا
يريده أهلها ودائماً تختار المرأة الطريي الثاني وتقوم به

102

.

إن هذا يدل على أن المرأة في المجتمع العربي والفلسطيني ليسات مساتقلة لدرجاة كبيارة
في أعمالها بل وتكون تابعة في الكثير مان األعماال التاي تقاوم بهاا للرجاال بحكام أن المارأة
فاي المجتمعااات العربيااة ال تعمال بمفردهااا وال تتخااذ قا اررات لوحادها فيمااا يخااص المجتمااع وال
حتااى فااي داخاال األس ارة الموجااودة فيهااا وحتااى فااي المخيمااات الفلسااطينية ،وعلااى الاارغم ماان
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التغيير الذي حصل على الثقافة بعد النكباة إال أناه بقاي دور المارأة غيار منفصاالً عان دور
الرجل وان كان مكمالً لدور الرجل في الكثير من األوضاع .
إن النساااء ف ااي المجتمع ااات العربي ااة بش ااكل عااام تفض اال العم اال الخاادماتي الخ اااص به ااا
وببيتهااا وأوالدهااا إلعااالتهم وعاادم االهتمااام باالتجاااه المجتمعااي علااى اعتبااار إعطاااء األولويااة
لأوضاااع المعيشااية الصااعبة التااي تعيشااها الم ارأة الالجئااة بشااكل عااام فااي داخاال المجتمااع
الفلساطيني وتوليهاا مان قبال الرجااال

103

 .كماا أن إدراد النسااء الفلساطينيات الالجئاات فااي

العماال أماار ذو أهميااة علااى الاارغم ماان ع اادم التوصاال لحاال نهااائي دائاام لمشااكلة الالجئ ااين
الفلسااطينيين وفق ااً للق ارار رقاام  149الصااادر عاان األماام المتحاادة  ،فااإدراد الم ارأة يكااون ماان
خااالل وضااع السياسااات والب ارامج المطلوبااة لتلبيااة احتياجااات النساااء خاصااة فااي مخيمااات
الالجئين الفلسطينيين وبالتحديد الخدمات التربوية والصحية واالقتصادية والعمل على رعاية
الكفاءات الخاصة بالنساء وأيضاً تطوير القدرات والطاقات النسوية

104
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إن هااذا القساام األول ماان هااذا البحااث هااو ال يعتباار كافيااً إلظهااار الاادور الااذي قاماات بااه
المرأة الفلسطينية الالجئة بعد الهجرة سنة  ، 1491لذلك ساوف تكاون الد ارساة الميدانياة فاي
القسم الثاني من هذا البحث لتكتمال الصاورة عان ر ياة الادور الاذي قامات المارأة الفلساطينية
الالجئا ااة  ،خاص ا اةً بعا ااد الهج ا ارة وأثنائها ااا وحتا ااى االسا ااتقرار فا ااي السا ااكن المناسا ااب للعائلا ااة
الفلسااطينية الالجئااة حسااب مااا كااان موجااوداً فااي ذلااك الوقاات وحسااب مااا كان ات ت اراه الم ارأة
الفلسطينية الالجئة مناسباً في اختيارها للطري للحفاظ على العائلة في ذلك الوقت .
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الفصل الثالث

" منهج البحث الميداني "

دوافع وأهداف البحث :
يأتي هدف هذا البحث باألساس إلى إلقاء الضوء بشكل واضح على الدور الذي قامات
به المرأة الفلسطينية الالجئة في عام  1491بعد حدوث النكبة ،لمعرفة كيفية تصرف المرأة
فااي ذلااك الوقاات  ،ومعرفااة األعمااال المختلفااة التااي قاماات بهااا ومساااهماتها فااي الحفاااظ علااى
العائلة والمجتمع والهوية الوطنية الفلسطينية  ،وذلاك نظا اًر العتباار المارأة هاي ركان أساساي
في المجتمع بشكل عام  ،كما يعتبرها الكثير من علماء السوسيولوجيا  ،لذلك ال باد مان أن
يكااون هنالااك أهميااة لمعرفااة ر يتهااا فااي كيفيااة تص ارفها عنااد حاادوث األزمااات خاصااة كيفيااة
ر ية تصرف المرأة الفلسطينية الالجئة في عاام  1491بعاد أن وجادت نفساها هاي وعائلتهاا
خارد وطنها وبيتها .
كما يهدف هذا البحث أيضاً إلاى معرفاة أهمياة دور المارأة فاي وقات النكباة  ،وهال كاان
لها ااا دور مميا ااز يختلا ااف عا اان دور الرجا اال  .ولمعرفا ااة طا ااري التوافا ااي التا ااي اتبعتها ااا الم ا ارأة
الفلسطينية الالجئة في ذلك الوقت  ،وكيف أثرت على العائلاة الفلساطينية الالجئاة  .فهادف
البحااث باألساااس هااو عاارض وتحلياال للاادور الااذي قاماات بااه الم ارأة الفلسااطينية الالجئااة فااي
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الفتارة المحااددة ماان عااام  1491أي دورهااا أثناااء الهجارة وبعاادها  ،ومااا تااال ذلااك ماان أحااداث
ومصاااعب واسااتم اررية دورهااا حتااى االسااتقرار والسااكن فااي إحاادل المخيمااات  ،فهااذا يشاامل
السنوات األولى بعد الهجرة  ،ومعرفة كيفية استخدام المرأة الالجئاة للطاري المناسابة للتوافاي
مع الحياة حسب ما كانت تراه هي مناسباً في ذلك الوقت  .ومعرفاة الطاري التاي تام اللجاوء
إليها من قبل النساء الفلسطينيات الالجئات منذاك وذلك وفقاً للظروف التي كانت سائدة في
ذلااك الوقاات ومااا يباارز عنهااا ماان تااأثيرات مختلفااة فااي مختلااف الجوانااب  ،كمااا ويهاادف هااذا
البحث إلى معرفة األسباب التي أدت بالنساء إلى القيام ببعض األعمال ومان ثام معرفاة ماا
ترتب على القيام بتلك األعمال من قبل المرأة الفلسطينية الالجئة .

الصعوبات المواجهة أثناء عمل هذا البحث :
لقااد ظهاار أنااه قااد كااان ماان أولااى هااذه الصااعوبات أثناااء إعااداد هااذا البحااث هااي قلااة
الدرسااات واألبحاااث المتعلقااة باادور المارأة الفلسااطينية الالجئااة بالتحديااد عنااد فتارة اللجااوء فااي
ا
عام  1491وحتى االستقرار للعيش في مأول مناسب للعائلة إن كان في مخيم أو خارجه ،
ولعل هذا كان الدافع األساسي إلجاراء هاذا البحاث وان كانات هنااك د ارساات متعلقاة بوضاع
المارأة العربيااة والفلساطينية بشااكل عااام  ،فهنااك أدبيااات متخماة عاان هااذا الموضاوع ولكاان لاام
يكاان ماان ضاامنها الكثياار ماان الد ارسااات المتعلقااة بااالمرأة الفلسااطينية الالجئااة وكيفيااة عملهااا
والقطاعاات المحاددة التاي كانات تعماال فيهاا وخاصاة عناد فتارة اللجااوء  .إال أناه قاد تام الباادء
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بالبحث عن هذه المراجع القليلة التي لهاا عالقاة والقريباة علاى هاذا الموضاوع وهاي الم ارجاع
والمقاااالت المختصااة بموضااوع الم ارأة ومااا لهااا عالقااة بااالمرأة الفلسااطينية الالجئااة والمتعلقااة
بعملها والمصاعب التي واجهتها في حياتها من خالل ثقافة المجتماع العرباي والفلساطيني ،
يظهر هذا جلياً في القسم النظري من هذا البحث بشاكل واضاح فاي الفصالين األول والثااني
منه المعتمد فيه على المنشورات السابقة .
أمااا الصااعوبات الت ااي تماات مواجهته ااا فااي القس اام الثاااني م اان هااذا البح ااث المتمثاال ف ااي
المقاابالت الميدانيااة مااع بعاض ماان نساااء الالجئاين الفلسااطينيين ،فقااد كانات مواجهااة لاابعض
األمور مثل أن بعض األحداث في تلك الفترة تكاد تكون منسية لحد ماا  ،وذلاك نظا اًر للفتارة
الطويلااة التااي ماارت علااى تلااك النكبااة ح اوالي  55ساانة حتااى ا ن  .أيض ااً أن هنالااك عاادم
إمكانية الحصول على كل المعلومات من النسااء اللاواتي تمات مقاابلتهن ويعاود ذلاك حساب
مااا تاام ر يتااه إلاى أن بعااض المواضاايع قااد تكااون خاصااة جااداً أي تتعلااي بااالمرأة وال تريااد أن
تقولها  ،أو يعاود ذلاك إلاى عادم الاوعي الكاافي فاي هاذا المجتماع إلاى ضارورة اإلدالء بكافاة
المعلومات خاصةً المتعلقة بالبحث العلمي .

مشكلة البحث :
لقد كان للنكبة التي أصابت الالجئين الفلسطينيين في عام  1491أبعاداً كثيرة ومختلفة
اقتصا ااادية واجتماعيا ااة وسياسا ااية وثقافيا ااة ونفسا ااية علا ااى الصا ااعيد الفا ااردي وعلا ااى الصا ااعيد
االجتماااعي  ،كمااا كااان نتيجااة لااذلك الكثياار ماان المشاااكل الالحقااة التااي واجهاات الالجئااين
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الفلسطينيين بمختلف فئاتهم وكان لكل منهم أدوا اًر مختلفة ،حيث كان من واجبهم القيام بهاا
دون تااردد وذلااك للحف ااظ علااى بقااائهم وهااويتهم األصاالية  ،وماان هااذه األدوار األساسااية كااان
دور المرأة الفلسطينية الالجئة بعد تلاك النكباة  ،وهاذا ماا سيشاكل السا ال األساساي فاي هاذا
البحث المتمثل بالدور الذي قامت به المرأة الفلسطينية الالجئة مناذاك بعاد النكباة  ،فمشاكلة
البحث اذاً تتمثل في الس ال األساسي المحير وغير واضح اإلجابة عليه وهو :
ةةةةة مااا هااو الاادور األساسااي الااذي قاماات بااه الم ارأة الفلسااطينية الالجئااة أثناااء اللجااوء وحتااى
االستقرار والعيش في سكن مناسب ه ويتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية -:
-

مااا ماادل مساااهمة الم ارأة الفلسااطينية الالجئااة فااي الحفاااظ علااى العائلااة وبقائهااا بعااد
النكبة ه

-

مااا هااي الطااري المختلفااة التااي اسااتخدمتها المارأة كإسااتراتيجيات أساسااية للحفاااظ علااى
العائلة ه

-

هل هناك طري مختلفة استخدمتها المارأة تختلاف عان الطاري التاي اساتخدمها الرجال
أم أنها مكملة وغير منفصلة عن دور الرجل ه

-

وهل هنالك أعمال كانت تقتصر على المرأة دون الرجل ه

-

ما هي العوامل التي أثرت على هذا الدور ( دور المرأة ) ه

-

هل ساهم هذا الدور بتغيير أوضاع العائلة ه

-

ما هو أثر ذلك الدور للمرأة الفلسطينية الالجئة على العائلة وكيف أثر ه
فهذه األسئلة تشكل مشاكلة البحاث وساوف ياتم اإلجاباة عليهاا مان خاالل الفرضايات

التي ستكون في البداية عامة حتى يكون إمكانية لتغييرها كلما تطلب األمر ذلك لتخرد في
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النهايااة متوافقااة مااع نتااائج البحااث كمااا هااو موجااود حالي ااً فااي هااذا البحااث ألن البحااث كيفااي
وليس كمي .

أهمية البحث :
تااأتي أهميااة هااذا البحااث فااي معرفااة ماادل مساااهمة الم ارأة وقاادرتها علااى تخطااي بعااض
العقبات التي واجهتها والحفاظ لنفسها ولعائلتها على معايير تعمل في ضامنها علاى اعتباار
أن المرأة لها دور كبير في المجتمع على مر العصور واألزمان ،حيث تمثل دورها هذا فاي
الحف اااظ عل ااى العائل ااة م اان ع اادة نا اواحي  ،ف ااي اإلنج اااب ورعاي ااة األطف ااال والقي ااام باألعم ااال
المنزلي ااة عل ااى اعتب ااار أن الما ارأة تعم اال ف ااي أه اام وك اااالت التنش اائة االجتماعي ااة متمثل ااة ه ااذه
الوكالة باألسرة التي تعتبر اللبنة األساسية في أي مجتمع .
إن أهمية هذا البحث تأتي لمعرفة الدور الهام الذي قامت به المارأة الفلساطينية الالجئاة
عنااد اللجااوء وبعااده متمثلاةً فااي أعمالهااا المختلفااة التااي اسااتطاعت القيااام بهااا ومتخطيااة بااذلك
جميع الحواجز والقيود الثقافياة واالجتماعياة التاي كانات ساائدة فاي المجتماع مناذاك وظاروف
االنغالي التي كانت تعيشها المرأة العربية بشكل عام والتغيير الذي حصل وجاء مترافقاً مع
تلك الظروف الصعبة التي حدثت في ذلك الوقت  .ناهيك عان اساتطاعة المارأة الفلساطينية
الالجئااة علااى القيااام بااأدوار ال يسااتطيع الرجاال القيااام بهااا ماان خااالل أساااليب معينااة اتبعتهااا
النساء منذاك ( وقت النكبة ) .
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فرضيات البحث :
 هنالك العديد من العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافياة والنفساية التاي أثارت علاىدور المرأة الفلسطينية الالجئة .
 كما أن للمرأة أثر كبير للمساهمة في الحفاظ على العائلة في مجاالت مختلفة .-

كمااا أن للم ارأة طااري مختلفااة تسااتطيع القيااام بهااا تختلااف عاان عماال الرجاال حيااث ال
يستطيع الرجل القيام بها .
فهذه فرضيات شااملة وساوف ياتم صاياغة فرضايات أكثار تحدياداً ذات متغيارات قياساية

ميدانياً لمعرفة العوامل الم ثرة والمتأثرة  ،فالفرضيات القياسية منبثقة عن الفرضايات العاماة
في متغيراتها  ،وهذه الفرضيات هي -:
 -1هنالااك عالقااة قويااة بااين األوضاااع االقتصااادية للعائلااة الفلسااطينية الالجئااة وبااين عماال
المرأة فيها ( في تلاك العائلاة )  ،بمعناى أن الظاروف االقتصاادية الصاعبة وان اختلفات
من واحد خر إال أنها كانت متشابهة نسبياً للجميع  ،فقد أدت إلى توسيع نطاي عمل
المرأة للحفاظ على العائلة وتغيير نظرة المجتمع لخرود المرأة وقيامها بأعمال مختلفة (
بمعنى الفقراء عملوا أكثر من غيرهم ) .
 -2هناااك عالقااة قويااة ( ارتباااط مهاام ) بااين اختيااار مكااان السااكن والظااروف االجتماعيااة
والمادية الخاصة بالمرأة بشكل خاص بمعنى أن من لاه عالقاة ( نساب أو ق ارباة ) ماع
عائالت من المناطي التي هاجروا إليها توجه عندهم والذي لم يكن له عالقة لام يتوجاه
عند أحد معاين مان هاذه الابالد  .وبالنسابة للظاروف المادياة فمان ال يمتلاك الماال توجاه
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عنااد أقاربااه وماان يمتلااك المااال لاام يتوجااه عنااد أقاربااه ( حيااث كااان للم ارأة دور فااي هااذا
العامل امتالك المال والقرابة ) .
 -3هناك عالقة بين تصرف النسااء وباين الحصاول علاى بعاض الماواد األساساية  .يعناي
أن الم ارأة تسااتطيع أن تحصاال علااى بعااض الم اواد مثاال الم اواد الغذائيااة وغيرهااا بطريقااة
مناسبة أكثر من الرجل .
 -9هناك عالقة بين التعليم والجنس  ،بمعنى أن الاذكور تعلماوا أكثار مان اإلنااث  ،يعناي
أن النساء حرصت على تعليم األبناء الذكور أكثر من اإلناث .
 -5هن اااك عالق ااة ب ااين عم اال الما ارأة وحالته ااا االجتماعيا اة وب ااين عم اال الما ارأة وتعليمه ااا أو
تادريبها .بمعناى أن دور المارأة المتزوجاة كااان يختلاف عان دور المارأة غيار المتزوجااة ،
فااالمرأة المتزوج ااة ك ااان دوره ااا ( عمله ااا ) أكب اار م اان الغي اار متزوج ااة  .وان عم اال الما ارأة
المتدربااة والمتعلمااة اختلااف أيض ااً عاان دور الم ارأة الغياار متعلمااة ماان حيااث توجااه كاال
م انهن .ف ااالمرأة المتعلم ااة والمتدربااة وذات الخبا ارة عمل اات أكث اار ماان غيره ااا وف ااي نا اواحي
مختلفة .
 -6أيضاً هناك عالقة بين عمل المرأة وعمرها فكلما كانت المرأة صاغيرة السان تعمال أكثار
من النساء كبار السن  ،واالختالف ضمن العمر يأتي مختلفاً أيضاً في نوعية العمل ،
بمعنى أن النساء صغار السن تختلف نوعية عملهن ظوانجازهن عن كبار السن .
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الفصل الرابع

" تحليل المقابالت ونتائج البحث "

" نتائج الدور الذي قامت به المرأة الفلسطينية الالجئة بعد سنة
 8491وحتى االستقرار في المخيم "
إن الحصول على المعلومات الخاصة بدور المرأة الفلسطينية الالجئة سيتم مان خاالل
بناء على التحليل الاذاتي والتحليال النظاري  ،وساوف
تحليل المقابالت في هذا البحث وذلك ً
يكون التحليل الذاتي معتمداً على ما تم ر يته أثناء المقابالت يعني المالحظات أثناء ساير
المقا ااابالت وعلا ااى طريقا ااة إعطا اااء المبحا ااوث للمعلوما ااات وعلا ااى مقا اادار معرفا ااة المعلوما ااات
الصحيحة من الخطأ أثناء سير المقابالت ،وأيضاً يعتمد علاى ماا تام ر يتاه ومالحظتاه مان
معلومات في المقابالت نفسها .
أمااا التحلياال النظااري فسااوف يكااون ماان المااادة المجمعااة نفسااها أي مااا هااو موجااود فااي
مااادة المقااابالت فقااط ،المتمثاال بمااا قالتااه النساااء الالجئااات باادون أن يكااون تاادخل ذاتااي فااي
التحلياال ماان قباال الباحااث  ،وذلااك للحصااول علااى المعلومااات بطريقااة موضااوعية تمشااياً مااع
المنهج العلمي المتبع في أي بحث بشكل عام والطريقة المتبعة في هذا البحث أيضاً .
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بناء على الر ية لر ية الالجئة في كيفياة
كما ال بد من الذكر أن التحليل سوف يكون ً
اختيارهااا للطااري المختلفااة للتكيااف مااع الحياااة عنااد اللجااوء وبعاادها وهااذا وفق ااً لمااا جاااءت بااه
نظريااة التفاعليااة الرمزيااة كأفضاال طريقااة للحصااول علااى المعلومااات فااي مثاال هااذا النااوع ماان
األبحاث ( سير الحياة ) .
يتض ااح م اان ذل ااك بإن ااه س ااوف ي ااتم ف ااي بداي ااة ه ااذا التحلي اال إظه ااار نت ااائج النكب ااة عل ااى
الالجئااين الفلس ااطينيين بشااكل ع ااام  ،وعل ااى الم ارأة الفلس ااطينية الالجئ ااة بشااكل خ اااص وفقا ااً
لهادف هااذا البحاث وعلااى اعتباار أنهااا المحااور الرئيساي فااي هاذا البحااث لمعرفاة الاادور الااذي
قاماات بااه وكيفيااة تااأثيره علااى الالجئااين بشااكل عااام وعلااى العائلااة الفلسااطينية الالجئااة بشااكل
خاص ،من خاالل معرفاة مسااهمة المارأة فاي العائلاة للحفااظ عليهاا وبقائهاا علاى قياد الحيااة
ودورها في التماساك ألفاراد العائلاة علاى اخاتالف فئااتهم وأعماارهم وأجناساهم ،وذلاك بعاد أن
تم اقتالعهم من أرضهم وتحولوا فجأة إلى الجئين مشردين في البر دون ماأول ودون طعاام
وش اراب كأبسااط الحقااوي لإلنسااان ولإلنسااانية جمعاااء  ،لااذلك فسااوف يااتم توضاايح الظااروف
الناتجة عن الهجرة ووصاف الخصاائص المختلفاة لالجئاين الفلساطينيين قبال الهجارة وبعادها
وخاصا اةً وص ااف دور الما ارأة قب اال الهجا ارة والتميي ااز بي اانهم وب ااين حي اااتهم قب اال الهجا ارة وبي اانهم
أنفسااهم وفق ااً لمعااايير مختلفااة متعلقااة بالحالااة االجتماعيااة للم ارأة الفلس اطينية الالجئااة وكيفيااة
تغير ذلك الدور بسبب الظروف التي نتجت عن الهجرة لمعرفة مدل مسااهمتها فاي اختياار
استراتيجيات ( طري ) مناسبة للتكيف والتوافي مع األوضاع المواجهاة لهام  .ومعرفاة طاري
التكيااف ضاامن مسااتويات مختلفااة إن كانات فااي األسارة أو فااي الجماعااة أو فااي المخاايم التااي
تعكس حالة الالجئين الفلسطينيين بشكل عام .
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يظهر في البداية ال بد من توضيح المعاناة التي عاناها الالجئون الفلسطينيون وخاصة
الم ارأة الفلسااطينية الالجئااة وذلااك كمقدمااة لمعرفااة دور الم ارأة األساسااي الااذي قاماات بااه وفق ااً
لعوامل ومتغيرات مختلفة خاصةً في حياة ه الء الالجئين الفلسطينيين تحديداً بعد هجارتهم.
وعلى اعتبار أن المرأة لها دور أساسي في كال شايء  ،لاذلك فكاان ال باد مان إلقااء الضاوء
علااى هااذا الاادور المميااز أثناااء وبعااد تلااك النكبااة التااي حلاات بالشااعب الفلسااطيني بعااد معاناااة
شديدة  ،وما نتج عنها من معاناة شديدة أخرل بعدها في مجاالت الحياة المختلفة .
إن تلك النكبة التي حلت بالمواطنين الفلسطينيين كان لها تأثير كبير ما زال قائماً حتى
الوق اات الحاض اار عل ااى تل ااك الع ااائالت الفلس ااطينية الالجئ ااة وان كان اات ح ااالتهم المادي ااة ق ااد
تحسنت عن أيام الهجارة األولاى التاي حلات بهام  ،إال أن تلاك المعانااة المتمثلاة بالساكن فاي
المخيم ااات والمن ااازل الض اايقة والمتالص ااقة والشا اوارع الض اايقة كم ااا ت اام مالحظته ااا عن اادما ت اام
التجول في إحدل المخيمات  ،وكما ظهر أيضاً وتم مالحظتاه مان أقاوال الالجئاات أن تلاك
المعاناة ما زالت قائمة .
كما أن التشابه في القول عند مختلف النساء الالجئات عن حياتهم قبل النكبة ووصفها
بالحياااة الجياادة ماان قباال الجميااع  ،ففااي البدايااة وحسااب المالحظااات الذاتيااة للباحااث ماان هااذا
التحلياال ف اإ ن ذلااك يعكااس طبيعااة النكبااة القاسااية بالنساابة للمعيشااة التااي كااانوا يعيشااونها قباال
النكبة  ،فحتى لو كانت حياة المواطن الفلسطيني والعائلة الفلسطينية صاعبة فاي بلاده وبيتاه
قبل الهجرة ،إال أنها تظل أخف من وقت الهجرة والتشتت وتركه لبيته وتشرد أفاراد عائلتاه ،
لذلك فالجميع وصفت الحياة قبل الهجرة بأنها كانات تختلاف كثيا اًر عان الحيااة بعاد الهجارة ،
لدرجة أنه تمت المالحظة من خالل الر ية الذاتياة للباحاث علاى أناه كاان يوجاد مبالغاة فاي
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وصف الحياة من قبل النساء خاصةً قبل الهجارة وذلاك تعبيا اًر عان شادة النكباة التاي واجههاا
الالجئون والمرأة الفلسطينية الالجئاة وذلاك لهاذا السابب وهاو الصاعوبة القاساية التاي واجههاا
الما اواطن الفلس ااطيني بع ااد رحيل ااه م اان بيت ااه ووطن ااه  ،وه ااذا م ااا ت اام مالحظت ااه أثن اااء إجا اراء
المقابالت أيضاً  ،فكاان يظهار علاى وجاه المبحاوثين ( النسااء ) التاأثر الكبيار عنادما تاتكلم
عن الهجرة وتكون النساء ناقمة عندما أحد يسخر منها وعندما تتذكر ذلاك الوقات ( الحناين
إلى الماضي المتمثل بالحياة قبل الهجرة )  .هذا باإلضافة إلى ما ظهر في مادة المقابالت
نفسااها ( المااادة النظريااة ) وخاصااة ف اي بااداياتها التااي تمثاال حالااة ( فتارة ) االنتقااال ماان قباال
النكبة إلى بعدها .
لقااد كااان لتلااك النكبااة فااي ساانة  1491الكثياار ماان الترساابات الم ا ثرة التااي تركتهااا علااى
عائالت أولئك الالجئين الفلسطينيين تمثل ذلك فاي حالاة الضاياع التاي كاانوا يعيشاونها بعاد
النكبااة بعاادما كااانوا مسااتقرين فااي بيااوتهم وحصاال لهاام مااا حصاال بعااد ذلااك  ،فأصاابح لتلااك
النكبااة معاااني وأبعاااد كثي ارة وكبي ارة ماان حيااث الكاام والكيااف ومتباينااة علااى مختلااف جوانااب
الحياة الخاصة بالالجئين الفلسطينيين وبالمرأة الفلسطينية الالجئة بشاكل عاام وخاصاة بكال
عائلة على حادا وأصابح هنالاك ازدواجياة وتشاابك فاي تلاك األبعااد المختلفاة نتيجاة للفوضاى
الت ااي حص االت ف ااي حي اااة الما اواطنين الفلس ااطينيين بع ااد النكبا اة وتح ااولهم م اان ما اواطنين إل ااى
الجئين  ،فقد كان من نتائج تلك النكبة تشتت وتبعثر المواطنين الفلسطينيين في ذلك الوقت
في أماكن وبالد مختلفاة  ،وهاذا يعكاس تغيار طبيعاة الحيااة التاي حلات بهام مان الجيادة إلاى
السيئة  ،حيث أن معظم النساء اللواتي تمت مقابلتهن ي كدن ذلك مثلما ظهر ذلك في قاول
العدي ااد م اان الالجئ ااات  .فه ااذا يمث اال المأس اااة ف ااي الم ارح اال األول ااى الت ااي كان اات تنتق اال فيه ااا
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العااائالت الفلسااطينية الالجئااة بعااد هج ارتهم ماان مكااان إلااى مخاار بحث ااً عاان الطااري المهمااة
للتوافااي والتكيااف مااع ظااروف الحياااة الجدياادة التااي أخااذوا يعيشااونها قس ا اًر ( مجب ارين ) بعااد
هجارتهم ماان ديااارهم وبالدهاام ووطاانهم ودور المارأة المهاام بياانهم ،حيااث تبااين ذلااك ماان خااالل
المقابالت أنه ال توجد مرحلة إال وكان للنساء فيها دور مهم .
إن التغيا ارات الكثيا ارة الت ااي أص ااابت الالجئ ااين الفلس ااطينيين بع ااد النكب ااة الت ااي حل اات به اام
وبحثهم عن شتى الطاري المناسابة للتكياف ماع ظاروف الحيااة الصاعبة التاي واجهاتهم وذلاك
مثلما كانوا يروا ذلك مناسباً بعد أن وجدوا أنفسهم فجأة خارد بياوتهم وبالدهام مشاردين دون
مأول ينامون تحت األشجار بدون غطاء وال غذاء وال مصادر للعايش منتظارين الشافقة مان
هنا وهناك وحتى منهم من عاش فاي االمااكن غيار المناسابة والبياوت القديماة الرثاة التاي ال
يمكاان إلنسااان أن يعاايش فيهااا  ،والتااي كاناات غياار ممنااة ،حيااث أن احتمااال سااقوطها علاايهم
كان وارداً وذلك مثلما حصل في بعض العائالت وأدل إلى وفاة جميع أفراد تلك العائلة بعد
انهيار المكان عليهم مثلما ظهر في قول أحدل الالجئات .
إن تلك المعاناة القاسية التاي ظهارت عناد الالجئاين الفلساطينيين وخصوصااً عناد المارأة
الفلسااطينية الالجئااة بعااد الهج ارة بشااكل مباشاار مثلمااا تبااين ذلااك ماان خااالل المقااابالت وماان
خالل أقاوال العدياد مان النسااء الفلساطينيات الالجئاات عان تلاك المعانااة  ،فيظهار ذلاك فاي
قاول إحادل الالجئاات " … فكاناات حالتناا تحات الشاجر زي الزفاات  ،فكناا انقسام الخباز بينااا
نااص ارغيااف  ،لقمااة لكاال واحااد  ،هااالموجود  ،وماااكنش عناادنا أواعااي إلنااا "  .وقااول الجئااة
أخرل " … ما كنا نوكل في هذيك األيام وال نشرب  ،ما كنش فيه شربة ميه وما فايش فيناا
مروة وال حيل إلي شفناة ما واحد شافه " .
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وقولها أيضاً " … فالناس اتشحوطت وكل واحد عاش لحاله في بالد غريبه عن قرايبه " .
وقول الجئة أخرل " … كانوا الناس في البر مثل الغنم "  .وقول الجئاة أخارل " … فكنات
أنا أحط الحرام إللي أخذته لالوالد وأنا طالعة  ،كنت احط نصه تحتهم ونصه فوقهم  ،إبني
ووالد أخوتي وأسالفي " .
إ ن األمثلة عن المعاناة كثيرة وكبيرة في تأثيرها علاى الالجئاين الفلساطينيين أول الهجارة
 ،فااال يوجااد عائلااة الجئااة لاام تواجااه ظااروف صااعبة أثناااء الهجارة وبعاادها  ،وحتااى لااو كاناات
تمتلك الكثير من األموال  ،فقد تبين أن هنالك عائالت كانت غنية عند رحيلها  ،ومع ذلاك
فقااد كاناات حااالتهم ساايئة بعااد أن تاام طااردهم ماان بيااوتهم وبالدهاام ووطاانهم  .تمثاال ذلااك فااي
األوضاع الصعبة وفي نظرة النااس الغريباة لهام مان قبال ماواطني الابالد التاي لجاأوا إليهاا ،
فهذا جعلهم يعيشون أوضااعاً نفساية صاعبة وفاي عزلاة عان غيارهم  .أماا بالنسابة لمعيشاتهم
بعد الهجرة فتكاد تكون بينهم شبه مساواة في معيشتهم سواء كانوا في الداخل أو في الخارد
وفااي المخيمااات أو خارجهااا بغااض النظاار عاان أوضاااعهم الماديااة  ،فلاام تتغياار عاانهم صاافة
اللجوء وحالة االستهزاء التي كانوا يعيشونها وفقدان القيم المتمثلاة بعادم احتارام النااس لهام .
وبمااا أن الوضااع كااان صااعباً علااى الجميااع للعديااد ماان األسااباب فلااذلك حرصاات كاال عائلااة
بمفردهااا ف ااي اختيارهااا لط ااري مناساابة للتكي ااف م ااع ظااروف الحي اااة الجدياادة وان كان اات تل ااك
الظاروف متشاابهة فاي بعاض األحياان عناد الالجئاين الفلساطينيين  ،إال أنهام كاانوا يختلفااون
في اختيارها كل حسب ماا ياراه مناساباً وحساب ماا هاو موجاود أماماه مان إمكانياات وخاصاة
عند النساء .
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ل قد ظهر الكثير في دور المرأة وحرصها على تماساك العائلاة والحفااظ عليهاا مناذ بداياة
الهج ارة  ،تمثاال ذلااك فااي الحفاااظ علااى األوالد وجلااب الحاجيااات األساسااية لهاام عنااد الهج ارة
وابعا دهم عن الحرب واالهتمام بهم أكثر من غيرهم وأكثر مان الرجاال علاى اعتباار أن هاذا
االهتمام يعتبر من مهمات المرأة األساسية في بيتها  ،تمثل ذلاك فاي قاول إحادل الالجئاات
" … واحنا كل واحد أخاذ معاه أشاوية أكال لاوالده ورحال "  ،وقاول الجئاة أخارل " … المهام
أحنا صرنا بادنا نبعاد أوالدناا وأهلناا عان الحارب … أحناا طشاينا ورحناا بعياد عان المساتعمرة
ألناا خفناا مانهم ماان اليهاود وخفناا علااى حالناا وعلاى أوالدناا ماان اليهاود  ،وقولهاا أيضااً " …
احن ااا أصا االً م ااا اخ ااذناش اش ااي معن ااا اال ش ااوية أواع ااي ل ااالوالد "  .وق ااول إح اادل الالجئ ااات
األخرل " … حتى يومها كان أخاوي طاالع قبلناا لحالاه عشاان أماي قالتاه اطلاع قبلناا  ،ألناه
الشباب كانوا الناس يخاافوا علايهم ألناه اليهاود كاانوا يطخاوهم  ،فكناا نقاول للشاباب الصاغار
امش اوا قبلنااا "  .وقااول الجئااة أخاارل " … كناات باادي ارجااع أجيااب األواعااي بااس مااا قاادرتش
ارجع ألن البنت الصغيرة كانت معي " .
كماا ظهاار ماان خااالل المقاابالت أيضااً تعاااون النساااء لأقاارب ماان العائلااة مثاال االنتقااال
عندهم أو طلب منهم ذلك لوجود بعاض األعماال التاي مان الممكان القياام بهاا والتاي بادورها
تحااافظ علااى بقاااء العائلااة الالجئااة مثاال طلااب إحاادل الالجئااات ماان أختهااا االنتقااال عناادها
للعماال حيااث تبااين ذلااك فااي إحاادل المقااابالت " … أنااا أختااي كاناات متجااوزة وساااكنة فااي
الجلزون  ،فاحنا أجينا عندها على الجلزون  ،فقاالتلي اختاي تعاالي عنادنا فاي شاغل فاي رام
اهلل أحسلك فرحنا على الجلزون "  ،ويظهر ذلك أيضاً من قول الجئة أخرل " … احنا كناا
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نحااب نظاال ق اراب علااى بعااض علشااان نشااتغل مااع بعااض كاال العيلااة عشااان نساااعد بعااض
ونتعاون مع بعض " .
إ ن مااا ياادعم الد ارسااات السااابقة النظريااة التااي تقااول أن العماال البيتااي عنااد النساااء يقلاال
العماال خااارد المناازل أو أنااه " العماال البيتااي " ال يعتباار عم االً عنااد الاابعض  ،فقااد تبااين ماان
خاالل المقااابالت التاي تاام تنفياذها وماان خاالل المالحظااات الذاتياة للباحااث أناه عناادما كاناات
تسأل المرأة الالجئة عن عملها كانت تجااوب باالنفي  ،فتقاول لام أكان أعمال  ،ولكان عنادما
كاان يااتم ال تاادرد لهااا بالسا ال عاان عملهااا داخاال البياات فكاناات تباادأ باإلجابااة عاان عملهااا فااي
البياات وف ااي خااارد البي اات المتمثاال بالعم اال ضاامن العائل ااة مثاال مس اااعدة الرجاال ف ااي بع ااض
األعمال والز ارعة معه والقيام باالكثير مان األعماال التاي تعاود بالفائادة الكبيارة علاى العائلاة
وأوالدها ولوالها ( المرأة ) لما كان من الممكن الحفاظ على العائلة بتلك الطري المناسبة ،
حيااث جاااء فااي المقااابالت عاان أهميااة عماال المارأة كمكماال لعماال الرجاال وتعاااون معااه س اواء
كان ذلك في البيت أو خارجه تمشياً مع الظروف الصعبة  ،حياث تقاول إحادل الالجئاات "
… فكنااا ناازرع أرض ناااس كنااا نع ارفهم  ،كنااا ناازرع فيهااا اشااوية خض ارة وقمااح أنااا وجااوزي
ونوكاال منهااا  ،فااالزالم كااانوا يحرث اوا األرض واحنااا نااروح نزرعهااا  ،واحنااا النس اوان كنااا نااروح
نحصااد اللااي نزرعااه "  .وقااول الجئااة أخاارل " … وكناا نشااتغل حتااى فااي الكسااارة  ،وبعااد مااا
جينا على الجلزون كنا نجيب حزمة الشوك نبيعها بشلن وكانوا فاي أريحاا يشاغلونا ويعطوناا
 94 ، 34قرش ويعطونا بيتنجان وفول وملوخية "  .وقول الجئة أخرل " … صارت أماي
تعجن وتخبز بعد ما طحنا الطحين في قبياة  ،فكاان أباوي ياروح يطحان والنساوان هماا اللاي
كااانوا يعجن اوا ويخباازوا وكنااا نشااتري خض ارة ماان البياااعين  ،فاااللي كااان عنااده مصاااري كااان
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يشااتري  ،فكااان معنااا اشااوية مصاااري حتااى دبرنااا حالنااا فاايهن " ،وتقااول الالجئااة أيضااً " …
فكاناات أمااي تظاال مااع أبااوي مثاال الزلمااة "  .وتقااول الجئااة أخاارل " … فكااانوا الازالم يشااتغلوا
وكن ااا احن ااا نا اروح نط اابخ عل ااى هالن ااار ش ااوية ع اادس  ،مج اادرة  ،س اابانخات عل ااى ه ااالطنجرة
نحوسااهن علااى هالنااار  ...وكنااا نااروح علااى الجبااال  ،ال ازالم كااانوا يقش اوا  ،وال ازالم يحزم اوا
احاازم النااتش  ،واحنااا نوخااذها ونروحهااا علااى دورن اا علشااان نخبااز ونطاابخ عليهااا ونقاادر انااا
نوكل احنا ووالدنا وعيالنا "  ،وقول الجئة أخرل أيضااً " … فكاانوا الازالم واحناا نعازل محال
ما نقعد "  .وتقول الجئة أخارل " … وكنات أول ماا باديت أخايط للنااس عشاان أتسااعد ماع
جااوزي ونقاادر إ نااا نعاايش واحنااا كنااا فااي الخاايم وأنااا بااديت أخاايط بعااد مااا جبلااي جااوزي ماكنااة
صااغيرة وصاارت أخاايط عليهااا إلااي فااي أألول وبعاادين صاارت أخاايط للناااس ومخااذ أجااار …
وصار منين ما كان يجيوا يخيطوا عندي بعد ما عرفوني أغلب الناس هناك " .
إ ن هذه األعمال تعكس طبيعة عمل المارأة الفلساطينية الالجئاة مان الناحياة االقتصاادية
وأثرها اإليجابي والمهام علاى العائلاة والمحافظاة عليهاا  ،وهاذا يعكاس طبيعاة تغيار المجتماع
ماان الناحيااة الثقافيااة وخاصااة مجتمااع الالجئااين " المخيمااات "  ،وال بااد ماان الااذكر هنااا أن
المعاناااة أص ااابت ذل ااك المجتمااع الفلس ااطيني بمختل ااف فئاتااه وأجناس ااه وأن المعان اااة أص ااابت
الغنااي والفقياار علااى حااد س اواء وان كاناات هنالااك إمكانيااة للتكيااف أكباار عنااد الغنااي وبطااري
مناسابة أكثاار  ،إال أن المعانااة أصااابته مثلماا أصااابت غياره  .تمثاال ذلاك فااي تشاريد الشااعب
الفلسطيني ،عائالت وبالد بأكملها تم اقتالعها وتشاريدها وماا كاان لتلاك النكباة مان تاأثيرات
مختلفة ومتباينة في مختلف المجاالت على المواطنين الفلسطينيين  ،كما أن تلك النكباة لام
تكن لتصيب تلك الفئات الموجودة ظوانما تعدت ذلك لت ثر بشكل سلبي على األجيال القادمة
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م اان ها ا الء الما اواطنين ال ااذين ت اام تشا اريدهم  ،تمث اال ذل ااك ف ااي ع اادم اكتس اااب أوالد الالجئ ااين
المتطلبات األساسية في الحياة المتمثلة بعدم قدرة الكثير منهم علاى تلبياة طموحاه مثلماا لاو
كان موجوداً في بالده األصلية كما تبين ذلك في المقاابالت  ،حياث تقاول إحادل الالجئاات
" … فماكنش كل الناس يروحوا يعلموا أوالدهام أكثار مان مادارس الوكالاة  ،ففاي نااس كثيار
ضاع عليهم التعليم من الفقر ومن اللي صار فيهم " .
كماا وتباين أيضااً عاادم قادرة الالجئاين الفلساطينيين ماان الحصاول علاى االحتارام واألمااان
والثقااة التااي تعتباار م ان الاادعائم األساسااية لتكااوين الفعاال االجتماااعي والااذي ال يحظااى ذلااك
الفعاال االجتماااعي بااأن يكااون سااليماً مااا داماات التوقعااات الناتجااة عاان العالقااات والتفاااعالت
االجتماعيااة غياار صااحيحة بااين الالجئااين وسااكان غياارهم ماان الاابالد  ،حيااث تمثاال ذلااك فااي
عزلة الالجئين مثلما تبين ذلك من خالل المقابالت ،حيث تقول إحدل الالجئات " … ومع
أنها كانت قعدتنا في بيتللو مليحة بعد ما بنينا فيها  ،فكنا احنا فاي حالناا وأهلهاا فاي حاالهم
"  .وقول الجئة أخرل " … وما كنااش نحكاي ماع حادا مان أهال هاذه الابالد وال نادخل فايهم
ألنهاام كااانوا يطلعاوا علينااا تطليعااة غريبااة "  .وتقااول الجئاة أخاارل أيضااً " … وبعاادين حتااى
أهل الدار األوالد الصغار أول ما وصلنا هناك هزموا ألنهم خافوا من المهاجرين " .
كمااا ظهاارت العزلااة أيض ااً المتمثلااة فااي انطاواء الالجئااين علااى أنفسااهم  ،تمثاال ذلااك فااي
عاادم وجااود عالقااات زواد بااين الالجئااين وأهاال الاابالد األصااليين  ،حيااث كاناات تااتم عالقااات
الزواد بين عائالت الالجئين أنفسهم  ،وال يتم ذلك مع عائالت غير الجئة  ،تمثل ذلك في
قااول إحاادل الالجئااات " … فاحنااا كنااا نتجااوز ماان قرايبنااا عشااان نظاال ق اراب علااى بعااض
ونساعد بعض ألنا كنا نعرف بعض أكثر من غيرنا "  .وقول الجئة أخرل أيضاً " … وما
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كناااش نحااب نجيااب بنااات غاارب لوالدنااا "  .وتقااول الجئااة أخاارل أيضااً " … فااأمي قالاات مااا
بديش اال بنات سالفي لوالدي يوم ما كانت بدها اتجوز أخوي الكبير  ،فاأخوي اتجاوز بنات
خالي " .
إ ن هااذه األعمااال ال تعكااس طبيعااة التماسااك االجتماااعي بقاادر مااا تعكااس التااأثر علااى
الحال ااة النفس ااية عن ااد الالجئ ااين الفلس ااطينيين وال ااذي أث اار ذل ااك س االبياً عل ااى تل ااك الفئ ااات م اان
الالجئاين  ،تلااك العزلااة واالنطاواء علااى الاانفس ماان قباال الالجئااين  ،فهااذا يظهاار نظارة دونيااة
وغريبااة لاايس فقااط للنساااء الالجئااات وانمااا لمختلااف فئااات الالجئااين علااى اخااتالف فئاااتهم
وأجناسااهم  ،ونظ ارة الناااس المختلفااة لهاام كشاايء غريااب  ،فهااذا ب ادوره لااه تااأثير كبياار علااى
نفساية الالجئاين وشاعورهم باااأللم الكبيار  ،تمثال ذلاك فااي قاول إحادل الالجئاات " … وحتااى
أهل البالد هذه ما كانوش يرضوا يناسبونا "  ،وقول الجئة أخرل " … عشان كنا مهاجرين
ساكنين في مخيم  ،ما هو احنا لو قدرنا نطلع من المخيم ما سكناش فية من األول " .
يتضااح هنااا أنااه ال بااد ماان ال اذكر بإنااه كااان للم ارأة الالجئااة دور كبياار فااي ذلااك خاص اةً
للتعبير عن الم اررة والكبت النفسي واالستعداد لعمل أي شيء مقابل ذلك  ،حياث تباين ذلاك
ماان خااالل مااا قاماات بااه الم ارأة الفلسااطينية الالجئااة ماان أعمااال لمواجهااة الواقااع واختيارهااا
إلسااتراتيجيات " طااري " البقاااء وذلااك فااي اسااتخدام شااتى الطااري للحفاااظ علااى العائلااة حتااى
وصاالت إلااى درجااة القيااام بطااري غياار مشااروعة مثاال السارقة والكااذب  ،مثلمااا تبااين ذلااك ماان
خالل المقابالت أنه كان عناد النسااء الالجئاات اساتعداداً لالنتقاام مان الفالحاين الاذين كاانوا
يسخرون منهم  ،فهذا ان دل على شيء إنما يعكس الواقع النفسي الذي كانت تعيشه المرأة
الفلسطينية الالجئة منذاك  .كما وتم مالحظة ذلاك مان خاالل الماادة النظرياة فاي المقاابالت
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وأيضا ااً م اان خ ااالل المالحظ ااات الذاتي ااة للباح ااث أثن اااء جم ااع المعلوم ااات م اان خ ااالل إجا اراء
المقااابالت  ،فقااد لااوحظ أنااه كااان ظاااه اًر علااى بعااض النساااء اسااتعداداً قااوي للكااالم عاان هااذا
العمل  ،فهذا ان دل على شيء فإنما يدل على الحالة النفسية للنساء التي كانت متأثرة من
معاملااة بعااض الماواطنين لهاام  ،لااذلك فظهاار هااذا الشااعور عناادهم " عنااد النساااء الالجئااات "
اسااتعداداً للتفريا عاان الكباات النفسااي الموجااود عنااد بعااض ماان ها الء الالجئااين وخاصاةً ماان
النساء  ،كما وظهر هذا أيضاً رداً علاى المعانااة القاساية الناتجاة عان النكباة بشاتى أشاكالها
حتااى لدرجااة أن بعااض النساااء كاناات تااتكلم وتسااير فااي الحااديث عاان هااذا الموضااوع بشااكل
متواصال وباادون أن يااتم التوجياه لهااا بابعض األسائلة  ،وكمااا لاوحظ علاى بعااض النساااء فاإن
البعض كانت بحاجة إلى أن يفاتح هاذا الموضاوع مان قبال أي أحاد لتبادأ فاي الحاديث عناه،
وظهر ذلاك مان خاالل حاديث الابعض مانهن  ،وكماا لاوحظ أيضااً أن بعاض النسااء لام تكان
نادمة علاى القياام بابعض هاذه األعماال  ،وهاذا يباين أن هنالاك عالقاة باين العوامال النفساية
والعالق ااات االجتماعي ااة فيم ااا ب ااين الالجئ ااين وس ااكان الق اارل المج اااورة الت ااي س ااكن الالجئ ااون
بمحاذاتهااا  .ويظهاار أيض ااً دور الم ارأة فااي بحثهااا عاان طااري للتوافااي مااع الظااروف والواقااع
الجديد  ،فهذا يظهر عندما قالت إحدل الالجئات " … كنا نسري منشان انعيش  ،واال من
وين نوكل "  ،وتقول أيضاً " … ظواال بس شاطرين الناس يعيروناا اناا مهااجرين وبعناا وطناا
واحنا نموت من الجوع "  ،وقول الجئة أخرل " … فكنا فالحات نروح على مكاثيهم ون خذ
منهم  ،هما يزرعوا واحناا ناروح انجياب نوكال مان زيتونااتهم وخضاراتهم  ،فااللي كاان يحكاي
كنااا نقاااتلوا  ،فكااان مااا فاايش معنااا مصاااري " .وتقااول أيض ااً هااذه الالجئااة " … مااا كنااتش
استحي من حدا  ،كنت أروح أجيب مية وأجيب حطب أنا والنسوان " .
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أيضا ااً تب ااين م اان خ ااالل المق ااابالت أن بع ااض الالجئ ااات ك اان يس ااتخدمن ط ااري أخ اارل
لمواجهااة ظااروف الحياااة القاسااية وللحصااول علااى بعااض الم اواد األساسااية الالزمااة للحياااة ،
وذلااك كطريقااة الكااذب للحصااول علااى الم اواد الغذائيااة  ،تبااين ذلااك ماان خااالل قااول إحاادل
الالجئات " … كنا ا نروح نجيب خباز  ،فكاان فاي جمعياة هنااك للاي يوخاذ خباز  ،كنات أناا
وماارت أخااوي انااروح نوخااذ خبااز  ،فكناات أقلهاام انهااا عيلتااي  7واحنااا كنااا اربعااة بااس عشااان
نوخااذ خبااز أكثاار "  .وتقااول الجئااة أخاارل أيضااً " … واحنااا كنااا نطاابخ علااى الحطااب فكااانوا
النااس يسارقوا مسااميك العناب  ،معرشاات العناب  ،هااذا واحناا فاي تفاوح كناا نوقادهم علشااان
نخبز وندفى عليهن  ،ويوم كان حدا يسألنا عنهن كنا انقول احنا ما اخذناش اشي لحدا " .
إن معرفااة الاادور األساسااي للم ارأة الفلسااطينية الالجئااة يااتم ماان خااالل معرفااة العواماال
المختلفة منذاك  ،فهنالك الكثير من العوامال المختلفاة والتاي كانات مشاتركة عناد الكثيار مان
الالجئين  ،إ ال أن هنالك عوامل اقتصادية واجتماعياة تكااد تكاون خاصاة بكال عائلاة الجئاة
أو عواماال خاصااة بفئااة النساااء لوحاادها بساابب طبيعااة الم ارأة فااي ذلااك المجتمااع منااذاك  ،أو
ااء
نتيجة ألسباب أخرل عند النساء  ،لذلك فقاد تام تحليال هاذه المقاابالت فاي هاذا البحاث بن ً
عل ااى الظ ااروف واألوض اااع المختلف ااة وخاص ااة الظ ااروف االقتص ااادية واالجتماعي ااة والثقافي ااة
والنفسااية التااي ماارت بااالالجئين الفلسااطينيين فااي تلااك الفت ارة عنااد اللجااوء وحتااى السااكن فااي
إحدل المخيمات واالستقرار فيه .
ااء علااى هااذه المجاااالت المختلفااة أن تلااك األوضاااع
لقااد تبااين ماان خااالل هااذا التحلياال بنا ً
تختلااف ماان عائلااة ألخاارل وان كاناات تلااك الهج ارة القس ارية قااد أثاارت علااى الجميااع ،إال أن
الظروف لكل عائلة كانت تختلف نسبياً عان العاائالت األخارل وان كاان هنالاك اشاتراك فاي
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ظااروف مشااابهة عنااد اكثاار ماان عائلااة  ،حيااث أن ذلااك ال ينفااي وجااود اخااتالف فااي بعااض
األوضااع وخاصااة االقتصااادية واالجتماعيااة المتمثلااة باإمتالك بعااض األماوال ووجااود بعااض
العالقات االجتماعية مع سكان القرل المجاورة وماا سااهم ذلاك فاي التخفياف مان وطاأة تلاك
المعان اااة ل اادل بع ااض الع ااائالت الفلس ااطينية الالجئ ااة بس اابب اللج ااوء إل ااى ها ا الء األق ااارب أو
امتالك بعض األموال لدل بعض العائالت ،مما خفف ذلك مان تلاك األزماة والمعانااة علاى
بعاض العاائالت الفلساطينية الالجئاة  ،ويبارز هنااا أناه كاان للمارأة وامتالكهاا لابعض األماوال
وقاادرتها علااى القيااام باابعض األعمااال وتاادبيرها فااي العائلااة دور أساسااي فااي تساايير األمااور
الحياتية للعائلة الموجودة فيها  ،تمثل ذلك في المقابالت حيث قالات إحادل الالجئاات " …
فبعااد هيااك روحنااا علااى أريحااا  ،فكاناات امااي هناااك بتعاارف اتساااوي صاواني قااش وتباايعهن ،
القش كانت اتجيبه من الناس تشتريه مهاو كاان رخايص "  .وقاول الجئاة أخارل " … فكاان
اللي معه اشوية مصاري يشتري فيهن أكل أبدل من الكاز  ،فكنا نقول األكال لاأوالد أبادل
ماان هااذه األشااياء  ،فااأهم اشااي عناادنا كااان انااا انحااافظ علااى العيلااة حتااى انهااا توكاال وتشاارب
وتااتعلم"  .وتقااول هااذه الالجئااة أيض ااً " … كنااا نشااتري البناادورة ونشااقحها ونشاافها فااي اله اوا
ونخبيها  ،والبامياة كناا احناا وكاانوا كال النااس ايجيبوهاا ويشاكوها ونشافوها ويخبوهاا للشاتوية
عشااان نقاادر انااا نطاابخ فااي الشااتوية ألنااه مااا ك انش يكااون فااي خض ارة فااي هااذيك األيااام فااي
الشااتوية "  .وتقااول الجئااة أخاارل أيض ااً " … فكاانن كاال أربعااة خمااس نس اوان يتشاااركن فااي
عماال الطااابون علشااان يخباازن فيااه ويااوفرن أجااار الخبيااز  ،أنااا وأختااي بعاادين اتشاااركنا فااي
طابون وكان معنا أخرل نساوان ثنتاين عشاان ناوفر أجاار الخباز وصارنا نخباز فاي الطاابون
ونااوفر األجااار للعيلااة "  ،وتقااول الجئااة أخاارل أيضااً " … وحتااى بعااض النساوان يااوم كاناات
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تشوف أهل عيلتها وأوالدها ميتين من الجوع ومعها ذهب هي كانات أتجياب ذهباتهاا وتقلهام
خااذوا بيع اوا "  .وتقااول الجئااة أخاارل أيض ااً " … بعااد مااا أعطاااني جااوزي عشاار لي ارات فااي
هااذاك الوقاات وقااال خااذي هااذه وبكارة بنيجااي  ،وكناات قااد مااا بقاادر أوفاار ماان المصاااري حتااى
أنهم يكفوناا نشاتري أكال "  .وتقاول الجئاة أخارل " … فكال النساوان اللاي معهان ذهاب كانن
ياابعن بربااع لي ارة ونااص لي ارة الذهبااة عشااان نشااتري طحااين ونخبااز ألنااه مااا كاانش فااى شااغل
واحنااا كنااا نااروح نتصاايف هيااك فااي قااوة عنينااا …… .فبعااد مااا يخلصاوا الفالحااين كنااا نااروح
نلقط هالزيتون اللاي بظال و ارهام مثال الشاحادين "  .وتقاول الجئاة أخارل أيضااً " … فكانات
الحياة ماشية ومكفين حالنا  ،ومثل ما بقول المثل على كد فراشك مد رجليك  ،علاى كاد ماا
يجينااا نصاارف "  ،وتقااول الجئااة أخاارل " … فإحنااا النس اوان كنااا ناادبر أكثاار ماان ال ازالم فااي
المصاري وفي كل اشي في األكل وفي المشترة وحتى في األواعي كناا نرقاع األواعاي حتاى
نظل نلبسهم وما نشتري اشي " .
كما أن العالقات المتمثلة بالنساء مثل النساب ووجاوده باين الماواطنين الفلساطينيين قبال
الهجرة وبين القرل التي هاجروا عليها بعد النكبة فهذا أدل إلى وجود أقارب وعائالت قريبة
لهاام  ،فهااذه العالقااات أدت أيضااً إلااى سااير األمااور بطريقااة أفضاال ماان عاادم وجااود عالقااات
اجتماعيااة بااين الكثياار ماان العااائالت  ،تمثاال ذلااك فااي أقاوال العديااد ماان الالجئااات كمااا جاااء
ذلك في المقابالت  ،حيث تقول إحدل الالجئات " … فكاان النااس يعرفاوا بعضاهم وقالولناا
تعالو اقعدوا هون فقعدنا فكانت في معرفة بينا وبين صاحب الدار "  .وقول الجئة أخارل "
… فإحنااا يااوم رحنااا علااى بيتللااو ألنااه عمااي كااان مشااهور هناااك وكااانوا اهاال بيتللااو يعرفااوه ،
وعلشااان نسااايبنا كااان عناادنا نس اوان ثنتااين ماان بيتللااو نس اوان عمااامي  ،فناااس ماان نسااايبنا
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أعطونااا بياات ظلينااا قاعاادين فيااه بيجااي أربااع ساانين "  .وتقااول إحاادل الالجئااات أيض ااً " …
وبعدين أخرل كان في إلنا بنات متزوجات في الجلزون قبل ماا جيناا علياه بشاهرين ثالثاة ،
علشااان هيااك قلنااا بنااروح عناادهم "  .وتقااول الجئااة ثانيااة " … وكااان أبااوي يعاارف رام اهلل ،
مهااو كااان إ لنااا ق اريااب فااي رام اهلل  ،وماارت أخااوي كاناات ماان منطقااة رام اهلل  ،فكنااا نعرفهااا
وحبينهااا إنااا نااروح عليهااا "  .وتقااول الجئااة أخاارل " … مهااو إحنااا بعااد مااا سااكنا فااي هااذاك
البيت شرينا اغراض للبيت طناجر وصحون والمالزيم الالزمة إلنا علشان نقدر نعيش مثلنا
مثل غيرنا بعد ما راحت حماتي عند أهلها وجابت أشوية مصاري منهم  ،مهما أهلهاا كاانوا
في القدس وكانوا غنيين " .
إذاً يظهر هنا أن للمرأة دور أساسي وكبير في المحافظة على العائلة وذلك عن طرياي
تلك العالقات التي تكمن ضامنها المارأة الفلساطينية  ،ويبارز دور المارأة الفلساطينية الالجئاة
أيضاً عن طريي اختيارها للعديد من طري التوافي وذلك كإستراتيجيات أساسية لبقاء العائلة
علااى قيااد الحياااة  ،وذلااك بااالطري التااي كاناات الم ارأة الالجئااة ت ارهااا مناساابة حسااب مااا هااو
موجود أمامها من إمكانيات  ،فقد عملت المرأة كل ما في وسعها للحفاظ على العائلة أثنااء
الهج ارة وبع اادها  ،تمث اال ذل ااك ف ااي حرص ااها عل ااى إخا اراد األغا اراض الت ااي ك ااان م اان الممك اان
إخراجهااا والتااي باادورها تحااافظ علااى أفاراد عائلتهااا وخاصااة أوالدهااا وأيضااً ماان خااالل قيامهااا
بالعديااد ماان األعمااال الصااعبة وماان خااالل حرصااها أيض ااً علااى العائلااة والمحافظااة عليهااا ،
حيااث تبااين ذلااك كمااا جاااء فااي المقااابالت حيااث قالاات إحاادل الالجئااات " … فكنااا أنحطااب
حطب الدنيا  ،كانت الوحدة تقيم على أرساها قاد ماا يقايم الحماار  ،فكال اشاي علاى الحطاب
كناا نعملااه "  .وتقااول الجئاة أخاارل " … وكااانوا البناات يوخااذوا العجااين مان دو ار القاارع علااى
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جفنااا  ،فمااا كاانش فااي ف اران فااي دو ار  ،وبعاادين كنااا نااروح نقطااع احاازم نااتش وحطااب ونجيبااه
ونخبز على النتش والحطب  ،وكنا نخبز ونطبخ على النار ونخباز علاى الصااد … .وكناا
يوم ما نلقاش صاد نجيب تنكات ونعمل منها صااد ونخباز عليهاا "  .وتقاول الجئاة أخارل
أيضاً " … فيوم ما اطلعنا من دارنا مستعجلين أنا طلعات معاي ماكناة خياطاة صاغيرة كاان
جاايبلي اياهاا أباوي عشاان أتعلام عليهاا خياطااة  ،فكنات أناا متعلماة أشاوية خياطاة جدياد فااي
هذيك األيام  ،فقالتلي أمي خذي الماكنة معك بلقي إلنا خيطنا إشي عليها " .
كما كان للمرأة الفلسطينية الالجئة أيضااً أدوا اًر مميازة وذلاك حساب ماا كاان مان الممكان
أن تستطيع القيام به مثلما كانت تراه هي مناساباً  ،فقاد كاان للمارأة الفلساطينية الالجئاة دور
مميز بعد الهجرة سواء كان ذلك في داخل البيت أو خارجه  ،فقد عملت المرأة أعمال كثيرة
ووقفاات إلااى جانااب الرجاال فااي أعمااال أخاارل حتااى ولااو كااان ذلااك بطااري غياار مشااروعة كمااا
تبين سابقاً .
كمااا أن تلااك العواماال المختلفااة المااذكورة سااابقاً لهااا أبعادهااا المختلفااة فااي تأثيرهااا علااى
الالجئين الفلسطينيين بشكل عاام  ،وعلاى العائلاة الالجئاة وعلاى النسااء بشاكل خااص علاى
اعتبار أن الهادف األساساي مان هاذا البحاث هاو متركاز علاى معرفاة دور المارأة الفلساطينية
الالجئة  ،فيمكن القول أن تلك العوامل االقتصادية واالجتماعياة والثقافياة والنفساية وماا ناتج
عنهااا ماان أبعاااد مختلفااة متمثلااة بااالفقر كبعااد ماان أبعاااد العواماال االقتصااادية وعاادم التماسااك
االجتماااعي بااين الالجئااين وجي ارانهم ماان غياار الالجئااين أو تماسااك الالجئااين مااع بعضااهم
البعض فقط دون غيرهم كبعد مخر من أبعاد العوامل االجتماعية والنفسية  ،على الرغم من
التشتت الذي حصل وما ي كد ذلك هو وجود العائالت في المخيمات حتى الوقات الحاضار
11

ومااا ازلاات قائمااة فااي وجودهااا واإلصارار والقاادرة علااى التكيااف مااع ظااروف الحياااة كبعااد ناااتج
ع ا اان العوام ا اال الثقافي ا ااة والنفس ا ااية  .ف ا اايمكن الق ا ااول أن تل ا ااك العوام ا اال الخاص ا ااة ب ا ااالالجئين
الفلس ااطينيين متمثل ااة باألبع اااد الناتج ااة عنه ااا كان اات بمثاب ااة الطري ااي ال ااذي جع اال الالجئ ااين
الفلسااطينيين بشااكل عااام والمارأة الالجئااة بشااكل خاااص تصاار علااى البقاااء وذلااك عاان طريااي
اختي ااار الكثي اار م اان الوس ااائل للوص ااول إل ااى ه ااذا اله اادف ( البق اااء والمحافظ ااة عل ااى العائل ااة
وتماسكها )  ،كما تبين ذلك من خالل ما جاء في المقابالت .
ل قد ساهمت المرأة الفلساطينية الالجئاة فاي دعام اقتصااد العائلاة  ،تمثال ذلاك فاي عملهاا
داخاال المناازل مثاال القيااام باابعض األعمااال التااي تااوفر فااي نفقااات العائلااة مثاال قيااام الم ارأة
ببعض األعماال الخاصاة بتنشايف الماواد الغذائياة ألوقاات بعيادة وقيامهاا أيضااً بالتادبير فاي
األمور الحياتية للعائلة أكثر من الرجل  .وتباين أيضااً كاذلك أن المارأة كانات حريصاة علاى
تماسااك العائلااة ماان خااالل اختيارهااا لطااري ال يسااتطيع الرجاال القيااام بهااا مثاال البحااث عاان
وسااائل مناساابة لتماسااك العائلااة مثاال كيفيااة حصااول الم ارأة علااى مساااعدات الوكالااة بطااري
تختلف عن الرجل أو حتى الرجل ال يستطيع القيام بها  ،وأيضاً تمثل دور المرأة فاي القياام
بأعمالها التقليدية كإمرأة موجودة في مجتمع عربي  ،تمثل ذلك فاي قيامهاا بابعض األعماال
الخاصة بها والتي ال يقوم بها الرجال كرعاية األطفال واألسرة بشكل عام .
لقد حصل نتيجاة للهجارة أبعااداً أخارل عديادة ظوان كانات مرتبطاة بالعوامال الساابقة  ،إال
أنها كانت ت ثر على المرأة الفلسطينية الالجئة بشكل خاص  ،وهي عالقة الالجئ مع أهل
الضاافة الغربيااة وقطاااع غ ازة أو األماااكن األخاارل التااي لجااأوا إليهااا كبعااد ناااتج عاان الهج ارة
وعالقته بالعيش في البر وفي المخيم وظروف الحياة الجديدة وعمل المارأة فاي خاارد البيات
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والبحث عن الطري المناسبة للعيش في ظل القيم التي كانت موجودة  ،حيث تبين أنه كاان
يوجد صراع نفسي عند المارأة الفلساطينية الالجئاة نفساها فاي اختيارهاا لابعض الطاري الغيار
مشروعة لتاوفير األكال وغياره  ،تمثال ذلاك فاي قاول إحادل الالجئاات " … وحتاى وأناا كنات
أساري وأناا كنات ماش ارضاية عان إللاي بعملاه  ،باس بادي أوكال وأطعام أوالدي وعيلتااي ظواال
نمااوت ماان الجااوع "  .وقااول الجئااة أخاارل أيض ااً " … فكنااا نحاااول نعماال أي اشااي علشااان
نظل قادرين على هالعيشة الصعبة ألنه ما كنش قدامنا اشى نعمله غير هيك " .
لقااد ظهاار أن هنالااك العديااد ماان المحاااوالت األخاارل التااي قاماات بهااا الم ارأة الفلسااطينية
الالجئة كما كانت تراها مناسبة للحفاظ على العائلة  ،تمثل ذلك في االنتقال عناد أقاربهاا ،
فهذا يمثل التماسك االجتماعي بين الالجئين أنفساهم والبحاث عان الطاري للتعااون فيماا باين
العائالت وحرص النساء على ذلك  ،حياث تباين ذلاك كماا جااء فاي المقاابالت  ،وتباين مان
قول إحدل الالجئات حيث تقول " … فبعد ما ماتت حماتي قلت ما ظلش حدا أقعاد عناده،
هذا بعد ما عرفت أنهم أهلي رجعوا من أريحا من عقبة جبار علاى رام اهلل  ،فكاانوا سااكنين
فااي بلااد اساامها دو ار القاارع فااي منطقااة رام اهلل  ،فأنااا رحاات عناادهم وبعاادين انتقلنااا مااع بعااض
على الجلزون  ،وتقول الجئة أخرل " … بعاد ماا اجاوزت فاي غازة وقعادت فيهاا أناا وجاوزي
سنة ونص جينا أنا وجوزي على المزرعة الشرقية في رام اهلل عناد عياون الحرامياة ألناه دار
حم اااي ك ااانوا فيه ااا  ،فكان اات دار حم اااي م اان قرايبن ااا دار خا االي "  .فه ااذا يظه اار التماس ااك
االجتماعي من خالل انتقال المرأة إلى عائلتها .
كم ااا ظه اار أن هنال ااك العدي ااد م اان المح اااوالت األخ اارل الت ااي قام اات به ااا بع ااض النس اااء
الفلساطينيات الالجئاات للقادرة علاى العايش والحفاااظ علاى العائلاة تمثال ذلاك بقيامهاا بااالكثير
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ماان األعمااال مثاال بيااع بعااض الماأكوالت والقيااام باابعض األعمااال مثاال الخياطااة والعماال فااي
أشياء أخرل مثل البيع وغيره  .إذاً فتظهر الطاري المناسابة التاي اختارتهاا المارأة الفلساطينية
الالجئااة للحفاااظ علااى العائلااة الالجئااة منااذ بدايااة الهجارة وحتااى االسااتقرار لهاام  ،حيااث ظهاار
ذلك في حرصها على أوالدها وعلى عائلتها بعد الهجرة كجانب من جواناب المحافظاة علاى
العائلة  ،حيث تمثل ذلك في بعض األعمال الخاصة التي قامت بها النساء الالجئات أثناء
الهجرة ،وبعد ذلك تمثل دور المرأة الالجئة في عملها للكثير من األعمال مثل عمل المواقاد
والط اوابين وهااي فااي الباار للطاابخ والخبااز والتوجااه عنااد بعااض الجي اران لجلااب بعااض الم اواد
األساسااية للعائلااة مثاال الصاااد والطاحونااة ووعاااء لتعبئااة الماااء وحتااى أن الرجاال كااان يبعااث
المرأة حتى تحضر بعض من هذه المواد األساسية  .وكانت المرأة تقاوم بأعماال إلاى جاناب
الرجل مثل أعمالها في الزيتاون والز ارعاة وذلاك بعاد حصاول نوعااً مان التغييار علاى ثقاافتهم
تلااك التااي حصاالت عنااد النكبااة وبعاادها  ،حيااث اسااتطاعت المارأة الخاارود ماان بيتهااا والعماال
عند الغير في الزراعة وأعمال أخرل مثال البياع فاي الشاوارع وجلاب الميااه مان أمااكن بعيادة
وتنقاال الم ارأة ماان مكااان خاار بحث ااً عاان وسااائل العاايش التااي تااوفر الم اواد الالزمااة لعائلتهااا
وأوالدها مثل تنقلها بين القرل لبيع بعض المواد الغذائية والقيام ببعض األعمال األخرل .
إذاً تظهر أهمية عمل المرأة وأنها كانت تستطيع القيام بأعمال ال يستطيع الرجال القيام
بها وحتى الرجل نفسه ال يرضى القيام بها ليس لصاعوبتها ولكان نتيجاة لتقبال المجتماع لهاا
وفقااً للقاايم االجتماعيااة والمعااايير الموجااودة والمتبعااة فااي هااذا المجتمااع ،حيااث تبااين ذلااك ماان
خااالل مااا جاااء فااي المقااابالت حيااث تقااول إحاادل الالجئااات " … فكنااا احنااا النس اوان انقطااع
هالعجين في الدار ونروح نوخذه على الفرن ونخبزه فاي الفارن  ،ونعطياه عشار قاروش علاى
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العشارين رغيااف  ،فكااان عيااب الزلمااة يقايم فاارش العجااين ويخبااز باادوروا يعيااروا فيااه الناااس ،
فكانوا الزالم يطشوا يشتغلوا واحنا ندبر حالنا في الدار في كال اشاي  ،وكناا ناروح نخباز ماع
بعااض "  .وتقااول هااذه الالجئااة أيض ااً " … ظوالااي معااوش مصاااري يطحاان كااان يجيااب مرتااه
ويقلها روحي جيبي طاحونة ويقعد يطحن هو ظواياها  ،ظواللي معاه مصاري يروح يطحن في
رام اهلل "  .وتقول إحدل الالجئات األخرل " … واحنا النسوان كنا نروح نجيب المسااعدات
ماان الوكالااة  ،فااالزالم والنس اوان كنااا نااروح نجياابهن  ،فكنااا نصاايح ونقاتاال يالنس اوان  ،نصاايح
علااى تبعااين الوكالااة علشااان يعطونااا المساااعدات فكنااا نصاايح أكثاار ماان ال ازالم ففااي زالم هاام
يستحوا يروحوا يجيباوا ما ن مان الوكالاة "  .وتقاول الجئاة أخارل أيضااً فيماا يتعلاي بعملهاا "
… فالشملة إ للي كانت على وسطي كنت أقمات فيهاا الولاد وألفاه فيهاا  ،وكنات أعمال إلفااع
للولد منها فكنا شحادين " .
كمااا وتبااين ماان خااالل مااا جاااء فااي المقااابالت أن الرجاال كااان يقااوم بأعمااال أصااعب ماان
أعمال المرأة  ،تمثل ذلك في أعماله الصعبة كما وصفتها النساء  .إذاً إن عمل المرأة كاان
ضمن سقف محدد ال يمكن تجاوزه حتى ظوان كانت قد حصلت بعض التجاوزات القليلاة فاي
ه ااذا ال اادور  ،ولك اان ذل ااك ك ااان بش ااكل نس اابي ول اام يك اان بش ااكل مطل ااي  ،وذل ااك بس اابب ثقاف ااة
المجتمع وان حصل بعاض التغيار عليهاا إال أناه بقاي لهاا حاد معاين ال يمكان تجااوزه  ،كماا
ظهر ذلك من خالل مضمون المقابالت وما تم مالحظته على المبحوثين ( من النساء ) .
لقاد كااان نتيجااة لتلااك الهجارة ومااا ظهاار ماان خااالل المقاابالت المتمثاال بإهتمااام كاال امارأة
بعائلتهااا علااى الاارغم ماان المشاااكل الصااعبة التااي واجههااا الالجئااون الفلسااطينيون بشااكل عااام
بعااد الهج ارة علااى مختلااف المسااتويات االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة والنفسااية حتااى ظوان
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اختلفت التفسايرات وتباينات مان الجئاة ألخارل مان خاالل ماا تادلي باه مان ماا قامات باه مان
أعمااال لمواجهااة تلااك التحااديات التااي كاناات ت اواجههم وان كاناات أغلااب األعمااال تصااب فااي
ن اواحي مختلفااة ،إ ال أنهااا تتشااابه فااي الهاادف وهااو الحفاااظ علااى العائلااة وتماسااكها  ،حيااث
عملت تلك النساء الالجئات على مواجهة تلك التحديات وعدم االنعزال عن القيام باألعمال
وذلك للحصول على المتطلبات األساسية له الء الالجئين بعاد أن بادأوا يعيشاوا حيااة جديادة
تختلف اختالفاً كبي اًر عن السابي  ،كما ظهر ذلك فاي مختلاف المقاابالت عناد الحاديث عان
أوضاااع الالجئااات قباال الهج ارة وبعاادها  ،فيظهاار االخااتالف الكبياار الااذي نااتج بساابب تلااك
الهجرة وما كان له من مثاار سايئة أخارل علاى مختلاف أوضااع الالجئاين الفلساطينيين ومان
ض اامنهم النس اااء علا اى اعتب ااار أن الما ارأة الفلس ااطينية الالجئ ااة كان اات تش ااارك الما اواطنين ف ااي
محنااتهم وتعاايش نفااس الظااروف التااي كااانوا يعيشااونها أثناااء وبعااد الهجارة ساانة ، 1491حيااث
بدأت المرأة تبحث عن طري مناسبة كبقية الالجئين للحفااظ علاى العائلاة وبقائهاا وتماساكها
كمااا تبااين سااابقاً  ،وذلااك بعااد أن خسااروا كاال شاايء لهاام  ،أرضااهم وأعمااالهم وحتااى بعااض
المعيلين الرجال للكثير من األسر .
لقد ظهار هناا فاي هاذا البحاث دور المارأة الفلساطينية الالجئاة بشاكل جلاي خاصاةً تاولي
الكثير من النساء لأسر مثلما تباين مان خاالل المقاابالت التاي تام إجرائهاا تحات إطاار هاذا
البحث  ،وتبين أيضاً كذلك في القسم األول من هذا البحث " القسم النظري " .
كماا يظهار مان خااالل معانااة الالجئاين وتقصااير الوكالاة إتجااههم ،حيااث تباين ذلاك ماان
أقا اوال النس اااء وخاصا اةً النس اااء المتزوج ااات وذوات الع ااائالت الكبيا ارة  ،حي ااث كان اات النس اااء
الالجئااات تتبنااى للعديااد ماان الطااري لمواجهااة ذلااك التقصااير ،فظهاار ذلااك ماان خااالل قيااام
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الالجئاات بالمسااعدة لشاراء األشاياء الضاارورية عنادما يسااتطيعوا ذلاك  ،وعاادم االنتظاار ماان
الوكالة لتقديم شيء ،حياث ظهار ذلاك فاي عادة مقاابالت مثلماا تقاول إحادل الالجئاات " …
بعاادين شارينا نصااف دوناام فااي منطقااة كاناات جبليااة ورخيصااة بعااد مااا دفعنااا كاال حيلتنااا احنااا
وابااوي  ،فكناات أنااا محوشااة أشااوية مصاااري حتااى أعطيااتهن ألبااوي وجااوزي عشااان يقاادروا
يشااتروا األرض "  ،وتقااول الجئااة أخاارل أيضااً " … وكااان معنااا احنااا النساوان ذهااب  ،كااان
مع أمي ذهب أعطتوا ألبوي وراح أبوي صرفه وصار يشتري منه خبز وقمح وكل اشي " .
إن ما ي كد تقصير عمل الوكالاة أيضااً هاو عادم كفاياة الخادمات الصاحية مان الوكالاة،
وتقصاايرها فااي ذلااك  ،تمثاال ذلااك فااي قااول إحاادل الالجئااات " … أنااا ماااتوا إلااي ولاادين فااي
الحصاابة  ،بعااد مااا ولاادتهم فااي كااوبر مااا كاانش فااي تطعاايم وال عااالد وال أشااي وال كااان فااي
مستشفى  ،فكانت الوحدة تلد في الحصيدة  ،تحط أبنها تحت الغمر " .
كمااا أن النساااء الفلسااطينيات الالجئااات ماان خااالل أدوارهاان الممي ازة فقااد حرصاات علااى
تعليم الذكور أكثر من اإلناث عندما تكون مخيرة لتعليم أوالدها  ،وذلك نظ اًر لطبيعاة الحيااة
المادية في األسرة  ،فقد كانت المرأة تعمل علاى أن يناال الاذكور تعليمااً أكثار مان اإلنااث ،
بحيااث أنهااا كاناات تحاارص علااى أن تاازود بناتهااا وهاان صااغار نظ ا اًر لطبيعااة الحياااة الصااعبة
والظااروف االقتصااادية التااي تعاااني منهااا أغلااب العااائالت  .فهااذا ياادل علااى أن هنالااك دور
مهاام للم ارأة فااي رفااع مسااتول التعلاايم  ،وهااذا يعكااس الاادور المهاام للم ارأة المختلااف عاان دور
الرجل نظ اًر لمعرفتها في أمور ال يعرفها الرجال بشكل عام .
كما وظهر أيضاً أن المرأة باإلضافة إلى عملها المنزلي ومساهمتها فاي دعام االقتصااد
العااائلي فقااد كاناات تساااهم أيضااً فااي التاادبير وتنظاايم المصااروف بشااكل دقيااي كمااا تبااين ماان
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خالل أعمالها في الساابي  ،وعادم التباذير وكانات تعمال مان خاالل توليهاا لاذلك خاصاة فاي
األسر التي كانت تترأس فيها الرعاية للعائلة عندما يكون رب األسرة الرجل مريض أو بعيد
أو متوفي أو ألي سبب مخر  .وقد تبين ذلك من خالل المقابالت التي كانت مع عينة من
نساء الالجئين في إحدل المخيمات الفلسطينية  ،حيث يظهر ذلك كما دلت تلك المقابالت
التااي ك اناات بمثابااة إعطاااء معلومااات عاان دور الم ارأة الفلسااطينية الالجئااة بعااد النكبااة عااام
 ، 1491بعا ااد أن أخا ااذ أسا االوب حيا اااتهم الجديا ااد المتشا ااابه نسا اابياً أبعا اااداً مختلفا ااة اقتصا ااادية
واجتماعية وثقافية ونفسية .
إ ن تل ااك القص ااص الم ااأخوذة ع اان حي اااة النس اااء الالجئ ااات ودوره اان وقي ااامهن باألعم ااال
المختلفا ااة للمحافظا ااة علا ااى العائلا ااة تا اادل علا ااى المعانا اااة الشا ااديدة التا ااي واجهها ااا الالجئا ااون
الفلسطينيون والمارأة الفلساطينية الالجئاة  ،بسابب تلاك النكباة التاي حلات بهام وماا ناتج عنهاا
من أبعاد مختلفة طالت معظم ه الء الالجئون دون اساتثناء  ،حتاى الاذين كانات أوضااعهم
الماديااة جياادة  ،لااذلك فاال بااد ماان إظهااار أنااه كااان للمارأة الفلسااطينية الالجئااة دور كبياار وان
ظهر أن دورها كاان محادوداً بشاكل عاام فاي بعاض المجااالت  ،إال أناه كاان لهاا دور كبيار
فاي عادة مجااالت أخارل  .كماا ظهار مان خاالل أعمالهاا مثلماا جااء فاي المقاابالت فاي هاذا
البحااث  .وعلااى الاارغم ماان حرمانهااا ماان الكثياار ماان حقوقهااا مثاال إكمااال التعلاايم مثلهااا مثاال
الرج اال  ،ف ااذلك ك ااان محكوما ااً ب ااالظروف المادي ااة الت ااي كان اات تواج ااه الع ااائالت الفلس ااطينية
الالجئة في ذلك الوقت .
كمااا وظهاار أن تلااك الظااروف الماديااة هااي المتحكمااة بمختلااف مجاااالت الحياااة األخاارل
وذلااك نظ ا اًر لتأثيراتهااا المختلفااة علااى المجاااالت األخاارل وكااون لهااا أبعاااد م ا ثرة بشااكل كبياار
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على العائلة وخاصة في ظل الظروف الصعبة ،مثل تلاك الظاروف التاي واجهتهاا العاائالت
الفلسطينية الالجئة ومساهمة المرأة قدر اإلمكان في إنقاذ تلاك العاائالت مان تلاك األوضااع
القاسااية والحفاااظ عليهااا ماان االنهيااار  ،باال والعماال علااى تماسااكها قادر اإلمكااان  ،حيااث أن
تلااك الظااروف الماديااة القاسااية تعكااس عاادم التوجااه المناسااب لطاقااات النساااء فااي المسااتقبل
والمتمثل بعدم إكمال تعليمها المناسب لها .
كما وتبين أيضاً أن المرأة الفلسطينية الالجئة كان لها دور مهم في الحفاظ على الهوية
الوطنية  ،تمثل ذلك في التنشئة االجتماعية لاأوالد ،حياث كانات المارأة الفلساطينية الالجئاة
حريصةً على تعليم أوالدها وتثقيفهم ليكونوا أقدر على تحمل المس ولية في المستقبل  ،فهذا
ج اازء م اان المحافظ ااة عل ااى الهوي ااة الوطني ااة  ،ظوان ك ااان ذل ااك بطريق ااة غي اار مباشا ارة  ،اال أن
المحافظااة علااى العائلااة وتنشاائة جياال صااالح هااو ماان المحااددات األساسااية للمجتمااع وللااوطن
بشاكل عااام  .كماا تبااين أيضااً مان خااالل المقااابالت أن المارأة الالجئااة بشااكل عاام وفااي تلااك
الفترة بالتحديد كانت تستطيع القيام بأعمال بأساليب معيناة ال يمكان للرجال القياام بهاا ساواء
كااان ذلااك بساابب طبيعااة الثقافااة للمجتمااع وان كااان قااد حصاال عليهااا بعااض ماان التغيياار أو
بسابب الطبيعاة الخلقياة للمارأة  ،حياث تمثلات تلاك األعماال فاي قياام النسااء بأعماال مختلفااة
ومهمة للحفاظ على العائلة وعلاى األوالد فاي العائلاة  ،فهاذه األسااليب التاي كانات تقاوم بهاا
النساء الالجئات تظهر حرص المرأة ودورها الهام على تماسك العائلة والحفاظ عليها بشتى
الطااري الممكنااة التااي كاناات أمااام الم ارأة الفلسااطينية الالجئااة ،وذلااك مثلمااا كاناات تاارل ذلااك
مناسباً أمامها للقيام بتلك األعمال  ،وليسات هاذه األعماال فقاط هاي التاي قامات بهاا النسااء
بل عملت أيضاً بأعمال أخرل مهمة إلى جانب الرجل وذلك كمكمل ألعمال الرجل.
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لقد تبين في البداية أن الظروف الصعبة ت دي إلى تغيير جزًء مان الثقافاة  ،ولكان تلاك
الظااروف كااان تأثيرهااا نساابياً علااى العااائالت الالجئااة وتختلااف ماان عائلااة ألخاارل ماان خااالل
تأثرها باألبعاد المختلفة الناتجة عن الهجرة على الرغم من التشابه الكبير في حياة العائالت
الالجئة بعد هجرة سنة  . 1491حيث يظهر قيام المرأة بأعمال مختلفة لم تكن تقتصر تلك
األعمال على العمل في داخل البيت فقط  ،ظوانماا تعادل ذلاك إلاى الخارود للعمال فاي خاارد
البياات وماان ضاامنها األعمااال التااي كااان يقااوم بهااا الرجااال  ،خاصااة فااي ظاال الظااروف التااي
كاناات تواجااه بعااض العااائالت والمتمثلااة فااي عاادم وجااود ذكاار معياال داخاال البياات وحتااى فااي
بعض األحياان ماع وجاود ذكار فاي داخال البيات  ،فقاد كانات تعمال المارأة فاي الخاارد وذلاك
بسبب الحياة الصعبة والظاروف القاساية التاي كانات تواجاه الالجئاين الفلساطينيين كماا تباين
ذلك في أقوال الالجئات .
كمااا وتبااين أيض ااً ماان خااالل المقااابالت أن هنالااك تااأثير لحالااة الم ارأة االجتماعيااة علااى
عملها  ،حيث أن المرأة الالجئة التي كانت متزوجة ولها أوالد كانت تعمل أكثار مان غيرهاا
سواء في بيتها أو فاي الخاارد وتبعااً لظروفهاا وظاروف عائلتهاا  ،ألنهاا كانات تحارص علاى
توفير الحاجيات الضارورية الالزماة لأسارة وألوالدهاا وبسابب وفااة الرجال المعيال فاي بعاض
األساار أو مرضااه أو عج ازه عاان العماال أو ساافره إلااى الخااارد  ،لااذلك فكاناات الم ارأة الالجئااة
تعماال أكثاار ماان غيرهااا لكااي تسااد حاجااات األس ارة األساسااية  ،تمثاال ذلااك فااي قااول إحاادل
الالجئااات " … وكناات كاال يااوم أقااش حملتااين نااتش  ،وأقااش نااتش وشااوك وباايعهن للفاارون
عشااان كاناات الحياااة صااعبة  ،ومااا فااش شااغل حتااى انهاام الازالم يشااتغلوا هااذا قباال مااا اشااتغل
جوزي في الوكالاة  ،وحتاى فاي هاذيك السانة كاان ماريض وماا بقادرش يشاتغل  ،فكنات أروح
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أنااا أق اش نااتش وابيااع وأبااوي كااان يساااعدني أشااوية "  .وقااول الجئااة أخاارل " … وكاانن ماان
البنات يشتغلن على الكسارة إللي ما يكنش إلهن حدا  ،وما عندهنش أزالم أخوة وال قرايب "
 .وتقااول الجئااة أخاارل أيض ااً " … فكااان الزم أشااتغل ظواال كيااف باادي أعاايش األوالد  ،مهااو
أبوهم كان ميات "  .وتقاول الجئاة أيضااً " … وبعاد ماا ماات جاوزي وأناا كنات فاي الجلازون
اش ااتغلت ف ااي دار المعلوم ااات الحكومي ااة ف ااي رام اهلل  ،كن اات أش ااتغل ف ااي المط اابخ  ،أجل ااي
وأمسح ،كانوا يعطوني أجار كل شهر  ،كان يكفينا أنا وأوالدي "  .وقول الجئة أخرل " …
فكنا أنروح نوخذ الطحنة على الحمير أحنا النسوان يوم ما يكوناوش الازالم عنادنا "  .وتقاول
الجئااة أخاارل أيض ااً " … أمااا المي اه فكااان حماااي يعاارف البياار ودلنااا عليااه  ،فصاارت أروح
أجيااب مياه اذا كااان حماااي مااش موجااود ألنااه البياار كااان قريااب فااي البلااد  ،وكااان فااي نساوان
يرحن يملين منه فكنت أروح أملي ميه حتى نشارب وأساقي األوالد "  .فيظهار هناا أن عمال
المارأة فااي غياااب الرجاال يختلااف عاان عملهااا وهااو موجااود  ،حيااث أن عماال المارأة مااع وجااود
الرجاال فااي العائلااة كااان مكماال لااه كمااا تبااين سااابقاً  ،أمااا فااي غياااب الرجاال فعملاات الم ارأة
الفلسطينية الالجئة كال ماا فاي وساعها مان أعماال لتساد محلاه  ،وال باد مان الاذكر أن المارأة
في هذه الحالة كانت تواجه صعوبة أكثر في حياتها .
لقد تبين أيضاً أن المرأة الالجئاة المتزوجاة أو الموجاود فاي عائلتهاا رجال معيال لام يكان
عملهااا الكثياار فقااط فااي خااارد المناازل  ،فقااد ظهاار أن غالبيااة النساااء الفلسااطينيات الالجئااات
المتزوجااات والمنجبااات ألوالد كثياار يعملاان غالبيااة عملهاان فااي داخاال المناازل وذلااك حرص ااً
على العائلة واألوالد خاصةً إذا كان في العائلاة الرجال هاو المعيال لهاا  ،فاذلك يجعال المارأة
تعمل غالبية عملها في بيتها  ،خاصةً مع وجود رجال معيال فاي األسارة ساواء كاان األ أو
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األب أو الزود  ،فهذا يظهر أن هنالاك عالقاة باين الحالاة االجتماعياة للمارأة وباين عملهاا ،
حيث تبين ذلك من قول احدل الالجئات " … وأنا بعد ما اجوزت بطلت أشتغل برة علشان
جااوزي مااا خلناايش أشااتغل "  .وتقااول الجئااة أخاارل " … أنااا مااا كنااتش أشااتغل ب ارة الاادار وال
أبيع أشي ألنه أخوي ما كنش يخليني أروح مهو كان يشتغل " .
يظهر هنا أن عمل المرأة في الخارد كان محكوماً أيضاً بعمل الرجال إن كاان األب أو
األ أو الزود  ،فإذا كان الرجل المعيل لأسرة موجود ويعمل فال يوجد حاجة لخرود المرأة
للعماال فااي ذلااك الوقاات  ،أمااا فااي غياااب وجااود الرجاال بساابب مااا فااال يوجااد أمااام الم ارأة إال
الخرود للعمل مهما كانت حالتها االجتماعية  ،وهنا تازداد المصااعب أماام المارأة كماا تباين
سااابقاً  ،هااذا بغااض النظاار عاان عماال المارأة داخاال البياات ألن غالبيااة النساااء كبااار وصااغار
وم تزوج ااات أو غي اار متزوج ااات كان اات وم ااا ازل اات تعم اال ف ااي داخ اال البي اات عل ااى اخ ااتالف
أوضاااعهن ،حيااث كاناات تقااوم بااالكثير ماان األعمااال مثاال تنشاايف بعااض المااأكوالت لفت ارات
طويلااة  ،والقيااام بااالكثير ماان األعمااال األخاارل المشااابهة لتساااهم فااي مساااعدة الرجاال ودعاام
اقتصاد العائلة من خالل القيام بهذه األعماال فاي داخال بيتهاا كماا تباين ذلاك مان خاالل ماا
جاء في المقابالت .
إن عما اال الم ا ارأة الفلسا ااطينية الالجئا ااة فا ااي ذلا ااك الوقا اات باإلضا ااافة إلا ااى كونا ااه محكوم ا ااً
ب ااالظروف الماديا ااة وبوج ااود الرجا اال المعيا اال أو ال  ،فق ااد كا ااان محكوم ا ااً أيضا ااً بعا اادم كفايا ااة
مساااعدات الوكالااة خاصااة المقدمااة إلااى العااائالت الكبي ارة " األساار التااي فيهااا أوالد كثياار " ،
كما تبين ذلك في مواقع كثيرة من هذه المقابالت وذلك بسابب اساتهالك العائلاة ذات األفاراد
األكثر للكثير من المواد الالزمة  ،فكانت ال تكفي مسااعدات وكالاة الغاوث لهاا  ،لاذا كانات
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النساء ذوات العائالت الكبيرة تتوجه للعمل بشكل كبيار إن كاان داخال أو خاارد بيتهاا مثلماا
تقااول إحاادل الالجئااات عاان عملهااا فااي داخاال البياات " … فكناات أنقااع التاارمس منشااان أقاادر
أبيعااه بارة وأجيااب مصاااري ماان حقااه "  ،فااذلك العماال داخاال البياات يرجااع إلااى وضااع العائلااة
ووجااود المعياال الااذكر أو ال كمااا تبااين سااابقاً  ،باإلضااافة إلااى تلااك المساااعدات المقدمااة ماان
الوكالة  ،لتستطيع المرأة سد الحاجاات األساساية لأسارة وألوالدهاا  ،لاذلك فيظهار أن هنالاك
عالق ااة قوي ااة ب ااين الوض ااع االقتص ااادي للعائل ااة وب ااين عم اال الما ارأة إن ك ااان داخ اال البي اات أو
خارجاه  .كمااا كاناات المارأة الكبيارة أو المتزوجااة فااي ذلااك الوقات تحاارص علااى تعلاايم اإلناااث
األصااغ ر منهااا للقيااام بااأدوار مختلفااة للحفاااظ علااى العائلااة إن كاناات تلااك اإلناااث األصااغر
بناتها أو خواتها أو من أفراد عائلتها أو مان األقاارب  ،بشاكل عاام تمثال ذلاك كماا جااء فاي
المقااابالت ،حيااث ال يقتصاار ذلااك علااى التعلاايم فااي الماادارس فقااط  ،باال كااان هنالااك حاارص
علاى تعلايم البناات األصاغر ألعماال يدوياة تتمثال باألعماال داخال المنازل  ،وذلاك لتسااتطيع
هذه اإلناث من القيام بالدور المطلاوب مانهن فاي المساتقبل لمواجهاة ظاروف الحيااة القادماة
وللمساعدة في الحفاظ على العائلة .
لقد تباين أن المارأة المتعلماة والمتدرباة علاى بعاض األعماال هاي أقادر مان غيرهاا للقياام
باألعمال إن كان ذلاك داخال المنازل أو خارجاه كماا تباين ذلاك فاي القسام األول " النظاري "
من هذا البحث  ،وكما تباين أيضااً مان خاالل المقاابالت الميدانياة ماع النسااء الالجئاات فاي
هااذا البحااث  ،لااذلك فكاناات النساااء الكبااار تأخااذ ذلااك " تعلاايم البنااات " علااى األعمااال البيتيااة
بعين االعتبار .
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أم ااا حا اارص الم ا ارأة لتعل اايم الا ااذكور فكا ااان يتركا ااز ب ااالتعليم األكا اااديمي فا ااي الما اادارس إن
اسااتطاعت ذلااك وحسااب ظااروف العائلااة الماديااة  ،فهناااك بعااض النساااء ماان اسااتطاعت باال
وحرصت على تعليم أوالدها الاذكور تعليمااً حتاى الوصاول لم ارحال عالياة ،ألن عمال الرجال
يختلف عن عمل المرأة فاي المساتقبل مثلماا كانات تقاول إحادل الالجئاات " … مهاي البنات
مخرتها بدها تتجوز  ،لليش تتعلم كثير بكفي تق ار وتكتب "  .وتقاول هاذه الالجئاة " … كاان
أمي معها ذهب صرفته على تعليم أخوي "  .وتقول الجئة أخرل " … والبنات تعلمن على
الق اري اة والكتابااة وجااوزتهن وهاان صااغار "  .ويظهاار ذلااك فااي ق اول الجئااة أخاارل أيض ااً " …
فكنا نحب أوالدنا ونحرص عليهم هما والبنات  ،فكناا أنفضال تعلايم األوالد أكثار مان البناات
في المخيم "  .وتقول الجئة أخرل " … وفي ولدين من عيلتنا وقرايبنا كملوا في المدرساة ،
وكان في منهم يطلعوا عشان يشاتغلوا  ،أماا البنات فااجوزت بعاد ماا خلصات اكام مان صاف
فااي المدرسااة  ،وكاناات صااغيرة  17لا ا ا ا ا  11ساانة  ،كنااا أنجااوز البنااات وهاان صااغار عشااان
نتريح من مصروفهن وما هي البنت مخرتها بدها تجوز " .
إن ر ية المرأة للتعليم كانت هي التعليم في المدارس فقط  ،وأن النظرة في تعليم البنات
للعمل البيتي ال يعتبر عمالً  ،فهذا راجع إلى طبيعاة الثقافاة الموجاودة عنادهم  ،وأيضااً إلاى
طبيعااة الحياااة االجتماعيااة فااي ذلااك الوقاات التااي ال تعتاارف بعماال الم ارأة البيتااي بأنااه عماال
وبحاجااة لتعلاايم مثلمااا الرجاال بحاجااة لتعلاايم فااي الماادارس علااى اعتبااار أن عماال الم ارأة فااي
البياات هااو واجااب عليهااا وال يعتباار عم االً حسااب ثقاف اة هااذا المجتمااع ،وكمااا تبااين سااابقاً فااي
الجاازء النظااري أيض ااً ماان هااذا البحااث  .فهااذا دلياال علااى أن النساااء الفلسااطينيات الالجئااات
كانت تقوم بتعليم بناتها على القيام باألعمال البيتية على عكس الذكور التي كانت تحارص
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على تعليمهم في المدارس ولمراحل أكثر من ذلك إذا استطاعت بحكم الظروف المادية فاي
العائلة .
كما تبين أن هناك عالقة أيضاً بين عمر المرأة وتعليمها أو عملهاا  ،فقاد كانات النسااء
من صغيرات السن بغض النظار عان حالتهاا االجتماعياة متزوجاة أو ال تقاوم بأعماال كثيارة
مقارنة باألعمال التي تقوم بها النسااء كبيارات السان  ،وأيضااً كانات النسااء صاغيرات السان
يقاابلن علااى التعلاايم والتاادريب أكثاار ماان كبااار الساان  ،وال بااد ماان الااذكر هنااا أن للنساااء كبااار
الساان دور كبياار فااي المساااهمة علااى تاادريب وتعلاايم أف اراد العائلااة الااذكور واإلناااث وخاصااة
تاادريب اإلناااث علااى القيااام باألعمااال البيتيااة لتكااون قااادرة بعااد ذلااك علااى القيااام بهااذا الاادور
األساسي لها ،كما كانت تراه المرأة الفلسطينية الالجئاة فاي ذلاك الوقات مناساباً  ،تمثال ذلاك
في قول إحدل الالجئات " … أمي كانت عيانة كثير وكبيرة في العمر وما بتقدرش تشاتغل
وال تروح وال تيجي بس كانات تادلنا فاي الادار شاو نعمال "  .وتقاول الجئاة أخارل " … أماي
كانت تعلمنا على الخياطة والطبيخ والعجين والخبز "  .وتقول الجئة أخرل " … وأنا كنات
أعل اام بن اااتي وخا اواتي الص ااغار عل ااى ك اال اش ااي "  .وق ااول الجئ ااة أخ اارل " … وك اانن نسا اوان
يخيطن ويطرزن حرير على الثيااب ويوخاذن أجاار علاى كال خياطاة يخيطنهاا  ،أماي كانات
مرات تخيط وحتى علمتني أخيط وصرت أخيط " .
إن هذا يعكاس قادرة المارأة علاى القياام بكثيار مان األعماال التاي كاان لهاا دور كبيار فاي
الحفاااظ علااى العائلااة ماان خاللهااا والمساااهمة فااي بقائهااا أيضااً  ،يظهاار الحفاااظ علااى العائلااة
من خالل تدبير المرأة وقيامها بأعمال ال يستطيع الرجل القيام بها كما تبين سابقاً  .فيظهر
هنا أن بعض من هذه األعمال تكاد تكون مقتصرة على المرأة لوحدها وأن أصبحت النساء
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تشااارك بعااض الرجااال فااي أعمااالهم خااارد المناازل  ،إال أن ذلااك بقااي محاادوداً وتحاات تااأثير
ظروف الهجرة القاسية وصعوبة الحياة بعدها .
كما تبين أيضاً من خالل ما جاء في المقابالت أن وجاود المارأة فاي العائلاة كاان يعمال
كعاماال أساسااي لتوجااه العائلااة واإلنتقااال ماان منطقااة ألخاارل وفقااً لمتطلبااات الحياااة األساسااية
التاي كاناات تاواجههم مثال العماال أو التعلاايم فااي أمااكن مختلفااة  ،ظهاار ذلاك ماان خااالل قااول
إحدل الالجئات " … وصار جوزي يشتغل في مدرسة في مخيم الجلازون مذن وكاان يعمال
حارس على البنات في المدرساة …… وعلشاان كانات بيتللاو بعيادة ظال يخااف عليناا وقاال
باادنا ننتقاال علااى الجلاازون فرحنااا معااه علااى الجلاازون "  .وتقااول الجئااة أخاارل " … وأخاارل
علشااان أخااوي يااتعلم فااي المدرسااة ف اراح أبااوي واحنااا علااى قبيااة  ،مهااو احنااا بصاارش انظاال
لحالنا ألنه ما فش عندنا ازالم وأبوي أخذنا هناك " .
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" الخالصة ومالحظات ختامية "
يظهر من خالل ما جاء فاي هاذا البحاث أناه كاان للمارأة الفلساطينية الالجئاة دور مهام
وذلااك منااذ بدايااة النكبااة وتأثيراتهااا المختلفااة علااى الم اواطنين الفلسااطينيين هناااك وبعااد أن تاام
تهجيرهم قس اًر من بيوتهم وبالدهم ،فظهر دور الم أرة في الهرب والحرص على تهرياب أفا ارد
العائلة كالشباب الصغار وذلك كإستراتيجية أولية استخدمتها المرأة في ذلك الوقت كما تبين
في المقابالت  ،وأيضاً ظهر دور المرأة في إخراجها لبعض المواد األساسية الالزمة للعائلاة
وخاصااة لااأوالد حسااب مااا كاناات تسااتطيع أن تأخااذ معهااا  ،لااذلك فقااد كااان للم ارأة دور هااام
للمساااهمة فااي مواجهااة األزمااة التااي واجهاات الالجئااين الفلسااطينيين فااي ذلااك الوقاات  ،وذلااك
بعااد أن تغياارت نظ ارة ذلااك المجتمااع عاان الم ارأة فأصاابحت الم ارأة تخاارد تعماال مثلهااا مثاال
الرجا اال فا ااي الما ا ازارع والكسا ااارات  ،فه ا ااذا يوضا ااح أن هنال ا ااك عالقا ااة قوي ا ااة با ااين األوض ا اااع
االقتصا ااادية ومختلا ااف األوضا اااع األخا اارل  ،فها ااي " األوضا اااع االقتصا ااادية " التا ااي تا ااتحكم
بمختلف الظروف أكثر من غيرها في بعض الجوانب الحياتية  .فكل عامل مان العوامال ال
ااد مختلفااة ناتجااة عنااه ويختلااف مقاادار تااأثيره علااى العديااد ماان العواماال
بااد وأن يكااون لااه أبعا ً
األخا اارل حسا ااب تا ااأثيره علا ااى الن ا اواحي الحياتيا ااة المختلفا ااة  ،فعلا ااى سا اابيل المثا ااال العاما اال
االقتصادي يظهر تاأثيره بشاكل واضاح أناه مان العوامال األساساية الما ثرة بشاكل كبيار علاى
األوضاااع الحياتيااة لحياااة الالجئااين الفلسااطينيين علااى مختلااف الجوانااب وي ا ثر باال وم ارتبط
بأبع اااد كثيا ارة أخ اارل منه ااا عل ااى المس ااتول الف ااردي وعل ااى المس ااتول الجما ااعي وحت ااى عل ااى
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المس ااتول المجتمع ااي كك اال ف ااي ظ اال التجمع ااات الس ااكانية الجدي اادة لالجئ ااين الفلس ااطينيين "
المخيمات " .
لقد ظهر أن هنالك عوامل أساسية وعوامل أخرل ثانوية ربما تكاون ناتجاة عان العوامال
األساسية وهذه كلها تكون مترابطة مع بعضها في التأثير على الدور األساساي الاذي كانات
تقااوم بااه الم ارأة الفلسااطينية الالجئااة فااي ذلااك الوقاات  ،وماان ثاام يظهاار التااأثير الكبياار لهااذه
العوامل المختلفة على قيام المرأة بالدور الاذي كاان مان شاأنه الحفااظ علاى العائلاة بمختلاف
الجوانب إن كان من جانب اقتصادي أو اجتمااعي  ،لاذلك فقاد تام الحارص فاي هاذا البحاث
على أن يكون التحليل وفقاً لتوضيح هذه العوامل واألبعاد المختلفة الناتجة عنها  ،وقد تبين
أن هنالك العديد من العوامل التي كانت ت ثر على دور المرأة بشكل مباشر  ،كما تباين أن
العواماال االقتصااادية هااي أكثاار العواماال ارتباطااً وتااأثي اًر علااى الالجئااين وخاصاةً علااى الم ارأة
الفلسااطينية الالجئااة باإلضااافة إلااى العواماال األخاارل  ،إال أن العواماال االقتصااادية كااان لهااا
أشد ارتباطاً وتأثي اًر على عمل المرأة .
كما تبين أيضاً من خالل ما جاء في هذا البحث أن المرأة كان لها دور أساسي وكبيار
في المساهمة للحفاظ على العائلة  ،ظوان كاان دورهاا محادود فاي بعاض العاائالت  ،وماع أن
النساء كانت تقوم بأدوار مهمة وكبيرة بالنسبة للعائلة ومحافظة على تماسك العائلة ،إال أن
تلاك األدوار التااي قامات بهااا المارأة كاناات تحات ظااروف شاديدة وقاسااية ولام تكاان المارأة تقااوم
بها وهي " راضية عنها "  ،إال أنها كانت تعاني من قسوة شديدة في حياتها ضمن ماا تقاوم
باة ماان أعماال ومساااهمات للمحافظاة علااى عائلتهااا وعلاى تنشاائة أوالدهاا بااالطري الصااحيحة
كيفما كانت ترل ذلك مناسباً .
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إن المرأة الفلسطينية الالجئة كانت وما زالت تحافظ على عائلتها وعلى تماسكهم وعلى
بقاااء العائلااة كمااا تبااين ذلااك فااي هااذا البحااث  ،وأنهااا قاماات أيض ااً بتعلاايم الطااري المختلفااة
لأجيااال الالحقااة وذلااك لتحماال هااذه األدوار ماان بعاادها  ،فهااذا إن دل علااى شاايء إنمااا ياادل
ويعكس الطبيعة التأسيسية للمرأة الفلسطينية الالجئة التي حاولت من خاللها تأسيس العائلة
على أسس متينة وقوية لتستطيع ولتتمكن من مواجهة ظروف الحياة الصاعبة فاي المساتقبل
والتي كانت وما زالت تعصف بالالجئين الفلسطينيين بين فترة وأخارل ظوان كانات أوضااعهم
قااد تحساانت عاان الفتارة المباشارة التااي تلاات مااا بعااد الهجارة ساانة  ، 1491إال أن ظااروفهم مااا
ازل اات ص ااعبة بالمقارن ااة م ااع الس ااكان الع اااديين ف ااي مختل ااف المجتمع ااات وحت ااى ف ااي أبس ااط
المجتمعااات  ،فمااا زال الالجئااون والم ارأة الالجئااة الفلسااطينية تعاايش حياااة قاسااية وتسااتخدم
طااري مناساابة للتكيااف مااع شااتى الظااروف التااي تواجههااا ألن كاال تغياار يتبعااه اخااتالف فااي
الحياة ويتبع ذلك أيضاً تغير في األدوار المترتبة على القائم بها  ،وهذا هو ما انطبي علاى
دور المرأة بسبب ذلك التغيير الذي حصل بعاد النكباة وماا تبعاه مان تاأثيرات وأبعااد مختلفاة
صعبة على مختلف فئات ذلك المجتمع الفلسطيني .
كما ااا وتبا ااين فا ااي ها ااذا البحا ااث أنا ااه كا ااان هنال ا اك عواما اال مختلفا ااة ت ا ا ثر علا ااى الالجئا ااين
الفلس ااطينيين بع ااد الهجا ارة وخاص ااة عل ااى الما ارأة الالجئ ااة مث اال حالته ااا االجتماعي ااة وأوض اااع
عائلتها المادية والظروف التي كانت تخيم علاى مختلاف فئاات الالجئاين ساواء كاانوا أغنيااء
أم فقاراء  ،فالكاال كااان يواجااه حياااة صااعبة وقاسااية بعااد أن تاام تشاريدهم ماان ديااارهم وبالدهاام
وأصبح كل منهم يبحث عن طري مختلفة لاتالئم عائلتاه بماا فايهم المارأة فاي العائلاة  ،وقياام
المرأة أيضاً بأدوار مختلفة كانت قد ساهمت في التماسك العائلي والحفاظ عليها وبقائها .
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إن للمرأة قدرة على تحدي المصااعب كماا تباين فاي هاذا البحاث  ،إال أن دور المارأة لام
يكان مساتقالً عان دور الرجال فاي الكثيار مان الحااالت  ،وبشاكل عاام يعتبار دور المارأة كمااا
تبين هو مكمل لدور الرجل وغير منفصال عناه  ،ظوان كاان لهاا دور كبيار فاي الحفااظ علاى
العائلة تمثل ذلك في التنقل والعمل كما تبين في العديد من المقابالت في هذا البحث .
وفي النهاية لهذا البحث فال بد من الذكر أن دور المرأة الفلسطينية الالجئة كاان مهمااً
لدرجااة كبيارة فااي المحافظااة علااى العائلااة واألسارة وماان ثاام المحافظاة علااى المجتمااع والهويااة
الوطنية على اعتبار أن األسرة هي جزء من المجتمع وهي األساس في تكوين المجتمعات،
وأن المحافظة علاى األوالد هاو جازء مان المحافظاة علاى الهوياة الوطنياة لأجياال القادماة ،
وبذلك فقد استطاعت المرأة أن تقوم بهذا الدور العظايم فاي تنشائة األجياال وعلاى الارغم مان
الفتارة الزمنياة الطويلااة بالنسابة لعماار األفاراد مناذ حاادوث النكباة  ،إال أن أبناااء المخيماات مااا
ازل اوا يعرفااون دورهاام وأنهاام ماان تلااك الاابالد ولاام ينس اوا بالدهاام وأرضااهم رغاام أنهاام فااي ت ازيااد
مستمر عن ذي قبل  ،وبقيت ثقافة المخيمات كنتيجة لتلك النكبة وممثلة لها  ،فهاذا إن دل
على شيء إنما يعكس طبيعة التنشئة االجتماعياة التاي كاان للمارأة الفلساطينية الالجئاة دور
كبياار فيهااا علااى الاارغم ماان الظااروف الصااعبة التااي واجهتهااا ومااا ازلاات تواجههااا حتااى الوقاات
الحاض اار  .حي ااث أن دور الما ارأة الفلس ااطينية الالجئ ااة ك ااان ناجحا ااً ف ااي قيامه ااا بالعدي ااد م اان
األعمال التي اتبعتها حسب ما كانت ترل ذلك مناسباً أمامها وحسب ما هو موجاود أمامهاا
ومن خالل معرفتها السابقة أيضاً .
وفي الختام فال بد من إظهار إن الدور الاذي قامات باه المارأة الفلساطينية الالجئاة أثنااء
هجرة سنة  1491وبعدها وما كان له من أهمية كبيرة في الحفاظ على عائلتهاا  ،فقاد ظهار
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ذلك الدور منذ خرود الالجئين من بيوتهم وبالدهم حيث ظهر دور المرأة المهم الاذي تمثال
في البداية في إخراجها لبعض األشياء التي لوالهاا لماا كاان ألحاد أن يخرجهاا مان العائلاة ،
كمااا وكااان للنساااء دور مهاام فااي حمايااة العائلااة عنااد الهج ارة وذلااك فااي توجيااه بعااض الناااس
وخاصة من فئة الشباب للهرب خوفاً عليهم  ،وتولت المرأة الالجئة أيضا القيام بالكثير مان
األمور العائلية الداخلية أكثر من الرجل  ،حياث كاان الرجال يقاوم باألعماال الخارجياة أكثار
مثاال طلااب بعااض األماوال ماان بعااض االشااخاص  ،وحتااى فااي بعااض األحيااان كاناات المارأة
تقاوم باذلك بااأمر مان الرجاال ألن الرجال كااان مان غيار المقبااول أن يطلاب مثاال هاذه األشااياء
وذلااك حسااب ثقافااة المجتمااع التااي تحااتم عليااه ذلااك بعكااس النساااء التااي كاناات تطلااب أشااياء
بساايطة مثاال ادوات اعااداد الطعااام ومااا شااابه ذلااك …  .كمااا إن تقاساام األدوار بااين الم ارأة
والرجاال مثلمااا ظهاار بإنااه كااان للمارأة دور مهاام مثاال توجااه بعااض العاائالت عنااد اقاااربهم ماان
جه ااة النس اااء ف ااالرابط هن ااا ه ااو الما ارأة وم ااا ك ااان ل ااذلك م اان تخفي ااف عل ااى ال اابعض م اان تل ااك
العااائالت ودور الم ارأة هااذا فااي نجاااح العائلااة فااي ذلااك الوقاات وبقائهااا  .وأيض ااً ظهاار دور
المرأة الفلسطينية الالجئة في ذلك الوقت كدور مهم من خالل قيامها بكافاة األعماال البيتياة
الخاصة بالعائلاة مثال تحضاير الطعاام واحضاار المااء وجماع الماواد الالزماة االخارل وحتاى
قيامها ببعض األعمال األخرل التي كانت تقوم بهاا النسااء خاارد البيات عناد الحاجاة وذلاك
حسااب طبيعااة العائلااة الماديااة وحسااب الحالااة االجتماعيااة للم ارأة نفسااها إن كاناات متزوجااة
وعندها أوالد أو ال  .فهذا ي كد الدور الكبير الذي قامت به المرأة الفلسطينية الالجئة والذي
كااان ساابباً ونتيجااة تمثلاات فااي الحفاااظ علااى العااائالت الفلسااطينية الالجئااة فااي ذلااك الوقاات
بالذات .
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-31

خريشة  .ممال  ،ش ون تنموية ( سلسالة د ارساات تعناي بشا ون التنمياة فاي الضافة

الغربية وقطاع غزة )  ،تصدر عن الملتقى الفكري العربي  ،القدس . 1411 :
-32

هولت  .ماريا  ،النساء في فلسطين المعاصرة ( باين الصاراعات القديماة والحقاائي

الجديدة )  ،الجمعية الفلسطينية األكاديمية للش ون الدولية  ،القدس  :الطبعاة األولاى ،
. 1446
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أبو شكر  .عبد الفتاح  ،األوضاع االجتماعياة واالقتصاادية لعماال الضافة الغربياة

وقط اااع غا ازة ف ااي اسا ارائيل  ،ن ااابلس  :مرك ااز التوثي ااي والمخطوط ااات والنش اار ( جامع ااة
النجاح الوطنية )  ،الطبعة األولى . 1417 ،
-39

النااج  .أريكااا و مهنااا  .اعتماااد  ،د ارسااة عاان الم ارأة والعماال فااي مخاايم الشاااطىء

لالجئين في قطاع غزة  ،الملتقى الفكري العربي  ،القدس  :الطبعة األولى . 1442 ،
-35

همااام  .أنااور  ،األوضاااع االجتماعيااة والديمغرافيااة لالجئااين فااي مخيمااات الضاافة

الغربية  ،رام اهلل :مركز الالجئين والشتات الفلسطيني ( شمل ) . 1444 ،
 -36تسااع وعشاارون مقابلااة ميدانيااة ( سااير حياااة ) مااع نساااء فلسااطينيات الجئااات ماان
مخيم الجلزون لالجئين الفلسطينيين القريب من رام اهلل في الضفة الغربية . 2442 ،
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