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 ?מי המקו# הזה של

  . הנפשי למרחב הפוליטיערבי בי� המרחב�הקונפליקט היהודי
  

  2009  במר)3', יו# ג, חיפה' אונ
        

        תקצירתקצירתקצירתקציר

הרצאה זו היא חלק מעבודת מוסמ	 בנושא כלל המגורי# הפטרילוקאליי# בחברה 

ע# הנישואי� נשי# ערביות רבות מורחקות ממשפחות המוצא שלה� , הפלסטינית בישראל שלפיו

. על פי רוב ממוק# קרוב לבית משפחתוומקו# מגוריה� מועתק אל מקו# מגוריו של ב� הזוג ש

נשי# פלסטיניות שנישאו ועברו לגור ביישובי#  17המחקר הנו פנומנולוגי שמטרתו להבי� כיצד 

  . ערביי# מסבירות וחוות את המעבר שלה�

, הקשר השונה של נשי# וגברי# לאדמה, לבחינת הפרספקטיבה המגדרית של מקו#

אני בוחרת , בי# שותפות של נשי# במקו#כשולי# המעכהחסמי# והמ, חוויית ההגירה והעקירה

שה# תופעה המתקבלת כמובנת מאליה במציאות חייה� של , להתבונ� במגורי# הפטרילוקליי#

כלל המגורי# הפטרילוקליי# יהיה הפריזמה שתשמש אותי לפירוק . נשי# ערביות רבות

  . שפחה ובחברההבינאריות בי� הכובש לנכבש ולבחינת מעמד� ומקומ� של נשי# במ

 המגורי#הבנייה ו אופני ,לאחר קו# המדינהמעמד# האזרחי והפוליטי של הפלסטיני# 

ממשיכי# לחשו, את מבנה העומק של המציאות  ומדיניות פיזור האוכלוסי� במרחב שלה#

 הנפו) בחברה 2ואול# מבדיקת כלל המגורי# הפטרילוקליי# 1.הקולוניאלית בחברה בישראל

אי� להסתפק בהאשמת , ולה שככל שהדברי# אמורי# בנשי# הפלסטיניותהערבית בישראל ע

הסקסיז# של החברה הערבית ואת הדר	 שהיא /אלא יש לבחו� ג# את המיננות, המדינה בגזענות

לדיור ולבחירה חופשית של , באה לידי ביטוי באפליית נשי# ובקיפוח זכויותיה� לבעלות על קרקע

  . מקו# המגורי#

ניתוח הראיונות מצביע , ת וטבעית תרבותיפרקטיקה א, הטענה השכיחה כי מדובר ב            על

 אלא זוהי תופעה ,כעל נוהג תרבותי בלבדהפטרילוקליי# על כ	 שלא נית� לדבר על דפוס המגורי# 

חברתיי# ומשפחתיי# ומשקפי# , חברתית שבה מתערבבי# ובאי# לידי ביטוי תנאי# רגשיי#

של נשי# ע# הנישואי# למקו# מגוריו של הגבר הגירה ה, בנוס,. ליי#אילוצי# פוליטיי# וכלכ

משמרת את הסמכות הפטריארכלית ואת פערי הכוח המגדריי#  ,מכוננת חוויות של זרות ושוליות

, למרות שייכות� לאותה קבוצה תרבותית. על פי רוב את מצב� הכלכלי והחברתי של נשי# 1ְמֵרָעה
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, ה� מודרות מהקולקטיב המקומי באמצעות שיח הזרות, דתית ולאומית ה� נתפסות כזרות

א# כי חלק� מצליחות להתחבר לנשי# , וחוויית השוליות מוסיפה ללוות את רוב� כל חייה�

  . אחרות ולבנות קהילות של תמיכה והתנגדות" זרות"

 על ידי 2006�2007מסמכי החזו� שחוברו בשני# תית של מקריאה ביקור, לסיו#

במטרה , גברי# ונשי#, אקדמאי# ופעילי# פלסטיני# מארגוני החברה האזרחית, אינטלקטואלי#

לגבש ראייה ותוכנית אסטרטגית עתידית של מקומ# ומעמד# הקולקטיבי של הפלסטיני# 

# אמורי# בנשי# וזכויות בקרקע במולדת# ושל יחסיה# ע# מדינת ישראל עולה כי ככל שהדברי

  . המסמכי# הללו עיוורי מגדר, ודיור

בלב# של המסמכי# עומדות הדרישה לשוויו� אזרחי והתביעה מהמדינה להכיר 

המסמכי# ג# מעידי# על הכרה  .בפלסטיני# כבמיעוט מולדת בעל זכויות לאומיות קולקטיביות

ק באפליית� בתחו# הפרטי  מחויבות למאבהפני# שנשי# נתונות לו וא, מצהירי# על�בדיכוי רב

רעיונות פוליטיי# אלו על תרבות מתעלמי# בגסות מהחוקי# החברתיי# , אול#. והציבורי

הנפוצי# בחברה הערבית בישראל בענייני קרקע ורכוש ומעלימי# עי� מהפרקטיקה ארוכת השני# 

יש לראות בכל מנהג או טענתי העיקרית היא ש .של נישול נשי# מזכות� בירושה וברכוש הפרטי

פרקטיקה תרבותית המבוססי# על הבדלי# מיניי# וגוברי# על הזכויות הבסיסיות של נשי# מנהג 

של , כלל המגורי# הופ	 אפוא לזירה אשר תוחמת בגבולותיה את הסֵפרות של הפוליטי. פסול

י# מעידה  וההתעלמות ממנו על ידי אקדמאי# ופעיל.של הכלכלי ושל המשפטי, תרבותי�תיהחבר

� זכויות האזרח של על תרומתו לעיצוב קבוצת הלאו# ולשמירה על קרקעות המקומיי# על חשבו

, החברתיי#, הלוקליי#, אפוא לבטל אותו כדי לערער על שליטת המבני# המשפחתיי# חיוני. נשי#

  . הכלכליי# והפוליטיי# ולזעזע אות#

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


