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  :تمهيد

 

تشكل الحقوق االقتصادية واالجتماعية جزءاً من حقوق اإلنسان التي نصت عليها الشرعية 

 إال إذا كان ،الدولية، وال تميز الشرعية الدولية واإلنسانية بين المرأة والرجل في هذه الحقوق

 وإذا كانت النصوص  .هناك نوع من التمييز االيجابي لصالح رفع التهميش عن المرأة

التشريعية واإلعالنات الحقوقية هي ثمرة تجربة إنسانية معاشة، وواقع اجتماعي متفاعل 

ن من الضروري فحص مدى انطباق هذه النصوص على أرض الواقع، ومدى إومتغير، ف

  .قاس بها مدى التخلص من حالة االغتراب التي تعيشها المرأةيتحققها كمعيار يمكن أن 

  

 تسود الثقافة والسلطة الذكورية، وتسود األعراف الناشئة عن ، حيثلنامبةوفي المجتمعات ا

 فهي عملية ؛هذه السلطة الذكورية، يصبح لتطبيق لوائح الحقوق المختلفة أهمية استثنائية

فالقيم السائدة والراسخة في وعي هذه  . نضالية تحتاج إلى جهد وصبر طويل ومثابرة

المجتمعات تتمتع باستقاللية نسبية عالية، ولها مفاعيلها الذاتية، التي تجعل من الصعب 

  . ذلك النصوص والعمليات التي تؤدي إلىإال عبر جهد على األرض يوائم بين، تغييرها

  

عددة دينياً، ومستهدفة تسلط هذه الدراسة الضوء على قرية فلسطينية صغيرة تسمى عابود، مت

 وهي نموذج الستمرار القيم التقليدية في مجال حقوق  .في أرضها، وتقع على الخط األخضر

  .المرأة

  



 نسجت عالقات  لدرجة أنني فقد وجدت كل ترحاب من أهالي القرية،،ذلكمن رغم على الو

القرية تعاوناً  وقد أبدت المشاركات والمشاركين من هذه ،ن/شخصية مع كثير ممن التقيتهم

 وتجمع ، وللتجمعات النسوية،كبيراً، لذلك أتقدم بالشكر الجزيل لمجلس قروي عابود

  . ولكل فرد قابلته فيها، فيهاالمزارعين

  

لى إ و،كما أتقدم بالشكر للدكتورة أيلين كتاب التي قدمت لي كل مساعدة في إنجاز هذه الرسالة

  .ستفدت من مالحظاتهم على هذا البحث الذين ا،أعضاء لجنة اإلشراف على الرسالة
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  الثانيالفصل 

 

 

  :مراجعة األدبيات

 

  في الريف الفلسطيني في الضفة الغربية التحوالت االقتصادية واالجتماعيةأبرز 

 

عام الود السابقة على نكبة  الرئيس خالل العقاإلنتاج مصدررض، في فلسطين شكلت األ

تداب و في عهد االنمع الفلسطيني في العهد العثماني أي تحليل لواقع المجت، وأ١٩٤٨

 خارج تاريخ المجتمع  يعتبر تحليالً، لهرض والعالقة بها محوراًألا يأخذ البريطاني، ال

  .)٢٢ص :١٩٩٤  محمد،( الفلسطيني

 

رض والصراع عليها، هو الذي وسم كل التحوالت االجتماعية  تطور حركة انتقال األإن

 رض رمزاًكلت األمجتمع غالبيته العظمى من سكان األرياف، وبالتالي شاالقتصادية في 

 للمكانة االجتماعية لقطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني، كما شكل الحصول عليها جزءاً

  .)١٩٩٠ ،شاينوف(. من الجهد االجتماعي لتحقيق هذه المكانةمهماً

 

، حيث لم تسمح التقاليد اإلنتاج مصدر في البداية قيمتها من خالل كونها األرضواتخذت 

 تحديدات ثقافية جمة إن سلعة، خاضعة للعرض والطلب، بل إلىبتحريرها والثقافة القائمة 

 في المكانة االجتماعية ، وتدنياً اجتماعياً يشكل عاراًأمراًجعلت من موضوع تحريرها كسلعة 

  .)١٩٩٣  شلبي،المالكي و( لكل من يعرضها للبيع

 



 24 

 في تعزيز الثقافة وراً فلسطين دإلىولعبت التطورات السياسية المرافقة للهجرة اليهودية 

 فلسطينية ذات عالقة مباشرة أوساط لم تتم في األراضي حركة بيوع أنالقائمة، حيث 

 عالقة ريعية، باألرض كبار مالك عالقتهم أوساط تمت بين إنها، بل إنتاج كموضوع باألرض

، ضد كثر من فالحين محاصصينأفقد هب عرب وادي الحوارث قرب العفولة وهم ليسوا 

 الكيالي،(  حينما باعها سرسق للوكالة اليهودية، التي ال يملكونهااألرضدهم من تجري

١٩٨٧(.  

 

  . والحائز عليها بفعل العمل والجهدلألرض يتفسر العالقة بين المالك القانونهذه الظاهرة 

  

 وفق تطورات مدنية أو في تلك الفترة وفق عالقات العرض والطلب األرضولم تحسب قيمة 

 قيمتها األرض أخذت كان هو السائد، بحيث األرض قانون ريكاردو حول قيمة إنحديثة، بل 

 العالقة أنمن هنا يمكن االستنتاج و . )١٩٨٤، جالفانس(،بما تنتجه من غالل، أي بخصوبتها

  . هي التي حددت مكانة البشر، كما حددت قيمتهاإنتاج كمصدر باألرضالمباشرة 

  

 الفلسطيني في تلك الفترة، جتماعية داخل المجتمع الفالحي اال العالقات بنيت،اإلطارفي هذا 

  : هما،وتمايزت هذه العالقات بين نوعين من الفالحين في فلسطين

ن لمالك و محاصصباألغلبن في السهل الساحلي والسهول الداخلية، وهم والفالح .١

 . مسيحيأو إسالمي وقف و متولأوكبار 

 . مالكو متوسطأو صغار باألغلبهم ن في المناطق الجبلية الوعرة، ووالفالح .٢
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ن فقد كانوا ندرة، حيث لم تتطور رأسمالية زراعية بمفهومها النموذجي و العمال الزراعيأما

 تق في الوإقطاعيةرأسمالية وغير  في فلسطين، بقدر ما تميز الوضع في الزراعة بعالقات ال

 كنماذج  الرأسماليةأو قطاعاإل لكل من ، حيث كانت العالقات مشوهة وغير نقية وفقاًنفسه

،  من مياومينأكثرن العمال الزراعيين لم يكونوا إوبالتالي ف ،)١٩91 جبريل محمد،( نظرية

  . ومواسم قصيرةألوقاتغير مستقرين ويعملون 

  

حيث   العائلي في الزراعة،اإلنتاج نمط "جالفانس"ه ت ساد في فلسطين ما سم،اإلطارفي هذا 

 بهدف التسويق وليس لمجرد االكتفاء اإلنتاجلعائلة، فيما يكون يجري تقسيم العمل ضمن ا

 ال تحسب جهدها المبذول كقيمة سلعية، بل األرضالذاتي فحسب، فالعائلة التي كانت تعمل في 

 خذ ما تحتاجه العائلة من الناتجأ تحسب الغلة الناتجة عن العمل العائلي كله، بعد إنها

  .)١٩٨٤ جالفانس،(

  

 من الهرمية التراتبية للعائلة  الفلسطينية جزءاًالفالحة األسرةعمل ضمن وشكل تقسيم ال

 ألعمال في الحقل، وتعود  جانبه يومياًإلىالشرقية، فحيث الرجل يقرر ويملك، تعمل المرأة 

 أما  . مساعدين للزوجيناألوالدالمنزل في المساء، عدا عن دورها في التخزين، فيما يشكل 

  .األكبر الذكر أو األب  فهو،المتصرف بالعائد

  

 ذلك أسهمعن المكانة االجتماعية للرجل، فيما في المجتمع الفلسطيني  األرضعبرت ملكية 

 الذي يؤكد حق اإلسالمي فالشرع، أخرى وأشياءبتغليب العرف على الشريعة في التوريث 

 في إليهكام  غير المنقولة، لم يتم االحتمأ المنقولة األموال سواء من ،النساء في الميراث
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 العرف ال يسمح بانتقاص المكانة، من أن، بل ما ساد في فلسطين، هو أساساً األرضموضوع 

يتم،   الأن يجب األرضن انتقاص إ عند الرجال، وبالتالي فاألرضخالل انتقاص ملكية 

وهذا ما  .  المكانة الوارثين وهم الرجالأصحاب من حيازة األرض ال تخرج أنبمعنى يجب 

تم التعويض على و المثقل بالثقافة الدينية،  ما اعترض عليه الضميرإذا  العرف قانوناًجعل من

  . ببعض المالباإلرثالنساء صاحبات الحق 

  

، فهي ثقافة لم تتولد خالل باألرض العالقة أنتجتها ما يعنينا هنا هو الثقافة االجتماعية التي إن

 حيث جرت عليها ، من الزمنامتد قروناً ناتجة عن تفاعل إنها بل ،حقبة قصيرة من الزمن

  . جوهر العالقة القائمةاآلنتعديالت كثيرة لكنها لم تمس حتى 

  

 وعملية توزيع المكانات داخل المجتمع، ، بالمصلحة،فهذه الثقافة يختلط فيها العرف بالدين

 لكن طبيعة الهجمة الخارجية التي تعرضت لها .  معينةإنتاجيةحيثما استقر في وضعية 

عت في عمليات التحول االجتماعي، وكسرت خط التطور االجتماعي الطبيعي، فلسطين، سر

 مجتمع إلى من مجتمع قائم األرض لملكية اإلكراهيالتركيز على عملية النقل من خالل 

قلها مستوى تطوره، حيث أ عوامل قوة ليس إلىالذي يستند ، هو المجتمع المستوطن طارئ

، األرض االنتداب البريطاني في عملية نهب وإدارة قوة جيش إلىن استند المجتمع المستوط

  ممثالً، بناء الكيان السياسي المكتملإلى  وصوالًأوسعوتمدد المجتمع المستوطن على رقعة 

،  التاريخيةرض فلسطين أ جزء منبقيام الدولة العبرية علىو. )1987حماد،( بالدولة العبرية

 وفالحتها، فيما األرضمل تشكيل المكانة الناتجة عن ملكية  عواالالجئ لدى المجتمع تانتف

خاصة في ب و، عليها الحركة الصهيونيةاستمرت هذه العوامل في المناطق التي لم تستوِل
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 في هذه األرض عملية استمرار للثقافة االجتماعية المرافقة لملكية إزاءالضفة والقطاع، لنكون 

مكانة نشأت نتيجة االتجاه نحو التعليم كمصدر من  للأخرى رموز إليها المناطق، مضافاً

  .مصادر الحراك الطبقي في المجتمع الفلسطيني

  

 األرضن كان ذلك خارج إ و،فقد توجه المجتمع الفلسطيني نحو االستثمار في التعليم

 إضعاف من عوامل  التوجه نحو الهجرة، وعامالًأسباب من سبباًالفلسطينية، وشكل التعليم 

  جدياًل تهديداًنه لم يشكأ إال ، للمكانةأساسي والعالقة بها كمصدر األرض ملكية الرغبة في

 حيث جرت التحوالت الكبرى الناتجة عن االحتالل لبقية ،١٩٦٧العام  حتى األرضلملكية 

 عملية إلى إضافة األرض، مع عملية استيطان مكثفة استهدفت  الفلسطينية مترافقاًاألرض

  .ةسوق العمل اإلسرائيليتوجه نحو العمل في جذب جديدة نتجت عن ال

  

لم تكن هذه و ،تحوالت اقتصادية واجتماعية كبيرةشهد الريف الفلسطيني ، ١٩٦٧منذ العام 

 اإلسرائيليفقد لعبت سياسة االحتالل  .  داخلية باألساستفاعل لعناصر اًالتحوالت نتاج

 اقتصاد إلى حويل االقتصاد الفلسطيني تإلى أدت ثذلك، حي مركزيا في اًبأدواتها المختلفة دور

، األمر الذي أدى آليات نموه المستقل إضعاف عناصر و، وبالتالي .اإلسرائيليتابع لالقتصاد 

 وبنية الريف الفلسطيني على ، تشويه البنية االقتصادية واالجتماعية الفلسطينية بشكل عامإلى

 حيث تم تشكيل ،غير طبيعية وأدخلت االقتصاد الريفي في مسارات نمو الخصوص،وجه 

  .ةاإلسرائيليوإعادة تشكيل هذا االقتصاد بما يتفق مع متطلبات السوق 

  



 28 

 ال بد من التنويه وذكر أبرز التحوالت االقتصادية في الريف الفلسطيني ،هذا السياقوفي 

  :تماعية األساسية المترتبة عليهاوالنتائج االج

  

عي وتقويض دعائمه األساسية من خالل اجتذاب  تراجع كبير في دور القطاع الزرا-أوالً

 والسيطرة على مصادر المياه ،إسرائيلأعداد كبيرة من الفالحين وسوق العمل المأجور في 

 من خالل مصادرة المساحات الواسعة ،لتقليص كبير لمساحة األراضي الصالحة للزراعة

 ،دار الفصل العنصري وج، والنقاط العسكرية، ومراكز التدريب،بهدف بناء المستوطنات

ضافية كشق الطرق االلتفافية إ وألهداف ، وهذه العملية جاريه حتى اآلن ."األمنية"لألسباب 

 ضخامة التراجع في دور القطاع الزراعي إلىولعل ما يشير  . وبناء جدار الفصل العنصري

مخض وقد ت . )١٩٩٨ اهللا، عبد( ١٩٩٨- ١٩٩٢عام البين % ٤٠ما سجله من هبوط وبنسبة 

 مصدر إلىعن هذا الوضع تحول الزراعة من مصدر أساسي لدخل الفالحين الفلسطينيين 

 في الدخل األساسي لألسر  مركز الصدارةإسرائيل واحتالل العمل المأجور في ،ثانوي

 ،األمر الذي عمق من التهميش االقتصادي واالجتماعي لدور العاملين في الزراعةالريفية، 

 وما الممتدة واألشكال وبروز األسر النووية المعتمدة على العمل المأجور،وكذلك تفكك العائلة 

 ، للعمل الزراعي لم يعد الرجل متفرغاًث، حي تقسيم العمل العائليإنتاج إعادةرافق ذلك في 

 اليهودية، فيما لم تعد المرأة مشاركة واألعياد على العطل  مقتصراًاألرضوبات عمله في 

 تقوم بدور ثانوي في العمل أنها وإما ، ربة منزلإمافهي ، اإلنتاجية بشكل كامل في العملية

 مع توفر السيولة النقدية وانتشار البضائع المصنعة اإلنتاج البيتي أهمية تراجعتالزراعي، و

 الذي عزز من فقدان القرية لطبيعتها األمر مع انتشار الكهرباء ووصولها للريف، مترافقاً
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سوق العمل قرية مستهلكة معتمدة على العائد من عمل الرجل في  إلى وحولها ،اإلنتاجية

  .ةاإلسرائيلي

  

أصبحت األسرة النووية تشكل النسبة األغلب ضمن أشكال التنظيم االجتماعي ومع هذا التحول 

 شتهمي، واألرض إهمال األسرةمع هذا التحول على شكل جرى و  .في الريف الفلسطيني

 في تعميق تهميش  دوراًاإلسرائيليةعبت قوانين التنظيم والبناء ، فيما لإنتاج صدر كمأهميتها

  . التوسع في البناءألجل سلعة تباع إلى وعدم تحولها األرض

  

كل الطابع االجتماعي التقليدي للزراعة من خالل إعادة ترتيبها وهيكلتها وما يتناسب  تآ-ثانياً

في بعض األصناف ذات المدلول  وحصر اإلنتاج الزراعي ة،اإلسرائيليمع متطلبات السوق 

، حيث أتيحت الفرص ضمن حدود هذه األصناف ةاإلسرائيليالتكميلي لحاجات السوق 

 من إضافية اًالستخدام أنماط الزراعة المكثفة والتقنيات الزراعية، األمر الذي أخرج أعداد

من هؤالء، الفالحين من دائرة العمل الزراعي المباشر، وشكلت نساء الريف النسبة األعظم 

 االستهالكية الجديدة األنماطوتعرضت العديد من الحرف والصناعات التقليدية لالنهيار أمام 

  .والتغلغل الكبير لعالقات التبادل النقدية

  

 ترتب على العمل المأجور في إسرائيل الذي أصبح يشكل مصدراًم وكنتيجة للدخل ال-ثالثاً

وتهميش دور الزراعة، وتراجع عالقات اإلنتاج من  في دخل األسرة الريفية، وتراجع أساسياً

تحوالت أنماط االستهالك الريفي وحاجات وأجل االستهالك لصالح عالقات التبادل النقدية، 

، اإلسرائيلية بالسلع والبضائع ةتساعها مع سوق مغرقافي ظل تنامي العالقة وو الجديدة، األسر
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 وبين ما يمكن أن تقدمه ،تنامية لألسر الجديدةتساع الفجوة بين الحاجات المتنوعة والمازاد 

  .)١٩٩٣  شلبي،المالكي و( قاعدتها اإلنتاجية الزراعية الكفافية

  

 دافعة في آليةويبدو أن هذه الفجوة التي اتسعت بشكل كبير في الظروف الحالية، قد تشكل 

  . من أجل الحفاظ على الذاتاألسر أفراد إمكانياتتوظيف كامل 

  

 ات ظاهرة البطالة، بعد انتقال السياسة اإلسرائيلية منذيمت واتسعت مع بداية التسعين تنا-رابعاً

 أمام العاملين الفلسطينيين كأداة  العمل اإلسرائيليةسوق إلى اعتماد سياسة إغالق ١٩٩٣العام 

جديدة لتعطيل نمو االقتصاد الفلسطيني، هذا في ظل محدودية قدرة االقتصاد الفلسطيني على 

التي  ، اإلسرائيلية لالقتصاد الفلسطينينتيجة لإلجراءات والتقييدات القوة العاملة اباستيع

أحدثت عدم توازن شديد بين القطاعات االقتصادية المختلفة، وحصر الصناعة في المجاالت 

 معدالت ارتفعتلقد  .  والمواد الغذائية، واألثاث، واألحذية، والمالبس،التقليدية كالنسيج

 وتراجع متوسط دخل الفرد ،١٩٩٦عام ال %٤٠ أكثر من إلى ١٩٩٢عام ال% ١٠ البطالة من

 ١٢٠ من إسرائيلنخفض عدد العاملين في ا، و١٩٩٥-١٩٩٢ للفترة بين تقريباً% ١٩بنسبة 

 وقد أصاب هذا التقلص وبشكل  .)١٩٩٨ ، اهللاعبد(.١٩٩٦عام ال اً ألف٣٠ إلى ١٩٩٢عام ال اًألف

  .ية التي تعمل في إسرائيلكبير األيدي العاملة الريف

  

 وبفعل تفاقم معدالت البطالة والقدرات المحدودة للقطاعات االقتصادية الفلسطينية -خامساً

الرغم من استيعاب جزء من العمالة على إلحداث تغييرات جدية في تخفيض هذه المعدالت، و

% ١٥، ١٩٩٧عام ال في نهاية استوعبتالتي سات الحكومية المدنية والعسكرية في إطار المؤس
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واالرتفاع الملموس  ،)١٩٩٨ المؤتمر الدولي للتشغيل في فلسطين،( من قوة العمل الفلسطينية

 مقابل تراجع عدد العاملين في ،في حجم القوى العاملة في اإلنشاءات والنقل واالتصاالت

قتصاد الصناعة والتجارة والخدمات، وما يعنيه ذلك من الضعف الشديد الذي يعاني منه اال

 ولعل االتساع  .الفلسطيني، كل ذلك عمق وكرس ارتباط االقتصاد الفلسطيني بعوامل خارجية

، من أوضح مظاهر هذا الوضعالمتفاقم في الهوة بين مستويات اإلنفاق ومستويات المداخيل 

 وانخفاض ة، وضعف عام في السوق المحلي، انخفاض في القدرات الشرائيةإلىالذي أدى 

ي القطاعات المختلفة، وقد تعزز هذا التراجع في ظل استمرار تزايد حصيلة االستثمار ف

تساع وتنامي القطاعات ا استمرار ، وقد ترتب على هذا الوضع .اإليرادات الضريبية

االقتصادية غير الرسمية كآلية للحفاظ على الذات، لدرجة أصبحت تشكل القطاعات األوسع 

 ملحوظ للعمل غير الرسمي، األمر الذي ذلك من تناٍم، وما يرافق في االقتصاد الفلسطيني

  .يترتب عليه مدلوالت اجتماعية عديدة

  

ج عن اتفائض العمالة الن في استيعاب فقد لعب وجود السلطة الفلسطينية وبناء مؤسساتها، دوراً

، وخريجي األمنية األجهزة كبيرة في أعداداستيعاب و، إسرائيلالتقييدات على العمل في 

 من  انتعاش قطاع البناء قد استوعب عدداًأنعات في المؤسسات المدنية، عدا عن الجام

لمنظمات إلى ا إضافة ، من الخريجيناًالعاملين، فيما توسع قطاع الخدمات واستوعب عدد

، فيما لم تشكل  ظل فائض القوة العاملة موجوداً،ذلكمن رغم على الو . غير الحكوميةاألهلية

  .يعاب هذا الفائض الستزراعة مجاالًال
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 وعلى محتوى ، لقد طرأ تحول ملحوظ على الوظيفة التقليدية للقرية الفلسطينية-سادساً

 إلى لم تتحول ، وبالمقابل،للمدينة بالمواد الغذائيةمزود عالقتها بالمدينة، فقد تقلصت وظيفتها ك

مواد االستهالك  مراكز لتموين القرى بإلىمزود للمدينة باأليدي العاملة، وتحولت المدن 

 بدأت تظهر ميول لتراجع ما في هذا التحول الحاصل على ،اتيومع بداية التسعين  .المختلفة

 أن هذا الميل إالنتيجة النغالق أبواب أسواق العمل الخارجية ، الوظيفة التقليدية للقرية، وذلك 

لهجرة معاكسة من  حيث بدأ يتراجع في السنوات األخيرة ببروز ميول ، طويالًيدمالجديد لم 

، بل يشمل هجرة رورة الهجرة بهدف اإلقامة والسكنوال يعني ذلك بالض ، الريفإلىالمدينة 

كما أن  .  بالتمدد المديني نحو األرياف القريبةاً مرتبط أو انتقاالً،مشاريع ونشاطات اقتصادية

ضي التي قفزت  الريف للعمل والتجارة في مجال العقارات واألراإلىاالنتقال من المدينة 

  .ن األريافيأسعارها قفزات عالية، كل ذلك قد أسهم في نمو ظاهرة تمد

  

يات من التحسينات  استفاد الريف الفلسطيني في الضفة الغربية ومنذ بدايات التسعين-سابعاً

إعادة التأهيل التي جرت على البنية التحتية، حيث امتدت العديد من الخدمات لتشمل األرياف و

 وما ترتب ، ووسائل االتصال، وكذلك بعض مظاهر تحسين أوضاع الطرق، والماء،ءكالكهربا

 أفضل لتطوير التفاعل بين الريف علية من نمو حركة المواصالت، األمر الذي أوجد مناخاً

 عن تكاليف  القرى بحثاًإلى هجرة العديد من المشاريع والنشاطات اإلنتاجية والمدينة، وتحديداً

خاصة تلك التي تكون قريبة من المدينة وب ، الذي غير من دور القريةمراأل ، أقلإنتاجية

  .المركزية
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 ومثلت ، بعض مظاهر االنعزال واالنغالق الريفيإلزالةن هذه الظروف شكلت أدوات مهمة إ

 ن هناك نمواًإ على التقلص الكبير بالفجوة بين الريف والمدينة، حيث يمكن القول مؤشراً

 ، القرىإلى اإلنتاجيةن تمدد عناصر السوق إ  . المدنفن الريف وتريي لظاهرة تمدواضحاً

 من شأنه أن يسهم في تطويع األبنية االجتماعية التقليدية ومنظومة القيم ، القريبة منهاوتحديداً

  .المرتبطة بها ووضعها في مسارات التطور الحضاري بدون الحاجة للدخول في صدام معها

  

حياء بعض أشكال إخيرة داخل الريف الفلسطيني ميول إلعادة وقد برزت في السنوات األ

 ولتأمين بعض عناصر االستقرار االقتصادي، وقد ،التنظيم االجتماعي التقليدية كأدوات للحماية

 وبناء دواوين العشائر ،لف االجتماعي في المناسباتآنعاش ظاهرة التعاضد والتإتجلى ذلك في 

  .األخيرةخابات المحلية  تأثيره االنتأظهرت الذي األمر

  

 ، تقليل الفوارق بين الريف والحضر بسبب هجرة الريفيينأوج الريف  عملية اندمابدأت

 بسبب اتخاذ العمل طابع وأيضاً ، فرص التعليموزيادة ،تطور المواصالتو ،واختالط السكان

  .العائلة  في نطاقاً جماعيات الرسمية بعد أن كان عمالًخاصة المؤسسوب ،التوظيف الفردي

  

 فهي مصدر رزقه ومصدر ،باألرضوفي صلب التنظيم االجتماعي تقع عالقة المزارع 

: للملكية مختلفةً اًأنواع  وقد عرف الريف الفلسطيني تقليدياً،طموحاته ومكانته ومحور عالقاته

وتتسم  .  المواتاألرض المشاع، األرض الوقف، األرض، الحكومية األرض،  الملكاألرض

يشكل االحتالل االستيطاني وال زال  وقد شكل  . نسبياًالمساحة بصغر الزراعيةت الحيازا
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 بسبب األرض التوسع العمراني وانتهاك خصوبة إلى  باإلضافة،تهديد األبرز لألرضال

  .الكيماوية ستخدام الجائر للمبيدات واألسمدةاال

  

الجهاز ( لفلسطينيةا األراضي مجموع سكان من% ١٤,٦  ما نسبتهتشكل النساء الريفيات

 الفئة هذه وتقوم . )٢٠٠٠ ، قاعدة بيانات المسح الصحي،لإلحصاء الفلسطينيالمركزي 

 المصادرة والدفاع عنها من األرضعلى  المحافظة :أوالً ، ومؤثرينأساسييندورين ب

 .  واالعتناء بها، واستغاللها،األرضوالتجريف واعتداءات المستوطنات من خالل فالحة 

 واألزمات الطوارئ في ظروف خاصةالنساء الريفيات، وب ألسر الغذائي األمن تحقيق :ثانياً

، ناهيكم العسكرية واالجتياحات اإلسرائيلي عن استمرار االحتالل الناتجة السياسية واالقتصادية

  .والمزرعةعن العطاء غير المحدود داخل المنزل وفي المصنع والمعمل 

  

قاعدة بيانات   الفلسطيني،لإلحصاءالجهاز المركزي ( %٥٠,٣ أن  علىاإلحصاءاتوقد دلت 

دراسة نوفب غير ( %٦٥ن أ و،الزراعةيعملن في  من الريفيات )٢٠٠٠ مسح القوى العاملة،

 التنميةكما دل تقرير  . النساءزراعي في فلسطين تقوم به ل من العمل ا)١٩٨٨ منشورة،

 األسر نسبة أنعلى معة بيرزيت  جابرنامج دراسات التنمية الصادر عن ٢٠٠٢ البشرية

 والبالغ ،صل عدد السكان في الريف الفلسطينيأمن % ٩,٢ التي تعيلها نساء تبلغ الريفية

  .)٢٠٠٢ ،تقرير التنمية البشرية( الفلسطينيين السكان إجماليمن % ٢٨,٥
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  المرأة الريفية والعمل

الفلسطيني في الضفة الغربية أحدثت التحوالت االقتصادية واالجتماعية الحاصلة في الريف 

 . دوار النساء الريفيات في األنشطة االقتصادية المختلفةأ تبدالت في اآلن، وحتى ٦٧عام المنذ 

إال أن االتجاهات التي سلكتها تلك التبدالت لم تكن محكومة بعناصر وآليات الحراك الطبيعي 

 عدم تجانس داخلي وتعارض هرية، األمر الذي ترتب عليسالداخلي، وإنما بآليات خارجية ق

بين الميول المختلفة في هذه التغيرات، وبالتالي عدم الثبات واالستمرارية في كينونتها 

 حيث أدى ذلك بالضرورة إلى بطء في تبلور وتكامل المكونات الجديدة للوعي ،الواقعية

فة وعاجزة في ، األمر الذي أبقاها ضعي الناتج عن التحوالت في الموقع االقتصادياالجتماعي

لمرأة الريفية احياة إن تلك التغيرات لم تالمس  ف،ولهذا  .القيم التقليدية السائدةمواجهة منظومة 

ية للمرأة إال بمستوى ال يتجاوز سقف منظومة القيم التقليدية، أي أن التبدل في الحياة العمل

لة في هذا اإلطار، ومما له دال . حداث تبدل جدي في المحتوىإدون الريفية قد مس الشكل 

من مجموع % ٤ ،١٩٩٥عام النسبة النساء العامالت في إسرائيل، حيث لم تتجاوز نسبتهن 

المركزي جهاز ال( ١٩٩٦عام ال% ٢ إلىوتناقصت هذه النسبة لتصل   .العاملين في إسرائيل

  .)١٩٩٨ ، المرأة والرجل في فلسطين،لإلحصاء

  

 في األعمال وتحديداً  في العمل الزراعي،ائيلإسرويتركز الجزء األعظم من العامالت في 

التحدي االجتماعي الذي يرافق عمل من رغم العلى و .  مهارةإلىالروتينية التي ال تحتاج 

، اً، ولكون الجزء األكبر من العامالت اللواتي يرأسن أسرةالنساء في سوق العمل اإلسرائيلي

ذا العمل لم يشكل قفزة في طبيعة العمل ن ه التبرير االجتماعي لعملهن، فإاألمر الذي شكل
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النسوي كما هو مؤمل أن يكون على ضوء التحديات الكبيرة التي تكتنفه، وذلك ألنه يمثل 

  . لدور المرأة التقليدي ويرتبط ببنية إنتاجية وآليات خارجيةامتداداً

  

لريفيات من مجموع النساء ا% ٤٣,٧ات يعمل في القطاع الزراعي الفلسطيني بداية التسعين

ات ي وتزايدت هذه النسبة لتصل أواسط التسعين، )١٩٨٦الزاغة، و،رلشك،أبوااهللا عبد( العامالت

من مجموع % ٤٠,٢من مجموع النساء الريفيات العامالت، حيث تشكل هذه النسبة % ٦٧إلى 

، مسح القوى الفلسطينيةاإلحصاء المركزية دائرة ( العمال الزراعيين في الضفة الغربية

من % ٤٤,٢ إلى لتصل األخيرة، واستمر تزايد هذه النسبة في السنوات )١٩٩٦ ،ملةالعا

، مسح القوى العاملة، الفلسطينية المركزية اإلحصاءدائرة  (مجموع العمال الزراعيين

١٩٩٨(.  

  

 . األخيرة الريفية وسندها  كون العمل الزراعي مالذ المرأر، استمراولعل من مدلوالت ذلك

 الكبير الذي ا المنزلي على ضوء التهميش مرادف لعملهإلى الزراعي المرأةل فلقد تحول عم

 العاملة الريفية لحدود المنزل ارتبط لحد كبير المرأة تقهقر إن  .حل بالزراعة ودورها

 ة الضيقة سوق العمل المحليإلى وعودتهم إسرائيلانخفاض عدد العاملين الذكور في ب

 العديد من -ولحد كبير- أغلق الذي األمرات الحالية، ة في ظل المعطي والعاجزةوالمحدود

 العمالة النسوية، وفي ظل أمامفرص ومجاالت العمل، التي اعتبرت مجاالت عمل نسوية 

نساء لمن ا% ٣٣,٧ أنالرغم من حقيقة على هذا  . المزاحمة الشديدة من قبل الذكور

من الذكور المشاركين % ١٧,١، مقابل فأكثر سنة دراسية ١٣ يننهأالمشاركات لقوة العمل 

قوى  المركزية الفلسطينية، مسح الاإلحصاءرة دائ( فأكثر دراسية سنة ١٣ واأنه بقوة العمل
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غير  العام للدور اإلطارته في اللولهذا د  .)١٩٩٨ ولاأل كانون - ولاأل، دورة تشرين العاملة

، وربما القتصادية المختلفةفي النشاطات ا الفلسطينية المرأةفعال لمؤشر التعليم على وضع ال

  .ة الفلسطينيةأكثر تأثير هذا المؤشر بالنسبة للمرأيضعف 

  

الجهاز المركزي ( %٤٨,٢ن إ ف،نا الريفياتؤر الكبير الذي تقوم به نساوعلى الرغم من الدو

يعملن  )١٩٩٧ ، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت،٢٠٠٠ الفلسطيني لإلحصاء

 هي خارج القوة النسائيةوهذا يعني أن القوة العاملة  . األجرمدفوعات كأعضاء أسرة غير 

 إلى اإلشارة وتجدر  . الرسميةاإلنتاجية لدورها في العملية اًما يعني تهميش، العاملة المشاركة

، بينما بلغت نسبة اللواتي يعملن %١٠,٧أن نسبة النساء الريفيات اللواتي يعملن لحسابهن تبلغ 

اجة  والحر،الزراعة و،والحرف ،األوليةالمهن : يتوزعن على المهن التالية ،%٤١,١بأجر 

الجهاز ( الفنيات والمختصات وأعمال السكرتاريا إلى باإلضافة التسويق،و، والصيد، الخدمات

  .)١٩٩٧ ، العام للسكان والمساكن والمنشآت، التعدادلإلحصاء الفلسطينيالمركزي 

  

  المرأة الريفية والتعليم

 سلبية على مشاركة النساء آثاراً أن لمستوى تعليم النساء وضعف فرص التدريب ال شك

التي تعكس سيطرة العقلية الذكورية على ، خاصة السياسية منهاوب ،الريفيات في الحياة العامة

 ، المصادر والتحكم بهاإلى وعلى الوصول  كافة،كافة مستويات صنع القرار في القطاعات

 ١٦٩٦ مجالس قروية مقابل في عضواتفقط  نساء ٦ خالل وجود ضوح منوالتي تجلت بو

 ٤٠في المجالس البلدية عضوات ال في الوقت نفسه لم تتجاوز عدد النساء ، من الرجالعضواً
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لإلحصاء الجهاز المركزي  (. المعينة في هذه المجالساءعضأل ا رج١١٠٦مرأة مقابل ا

  .)٢٠٠٠ ،حكم المحلياإلدارية الخاصة بوزارة ال، السجالت الفلسطيني

  

 ،ن للمرحلة االبتدائية أو وصل،أمياتمن النساء الريفيات % ٦٥ففي مجال التعليم نجد أن 

 م التربوية أمصادية أ سواء االقت، على مجاالت الحياة المختلفةوهذا عكس نفسه سلباً

،  والمنشآت العام للسكان والمساكن، التعدادلإلحصاء الفلسطينيالجهاز المركزي (االجتماعية 

١٩٩٧(.  

  

% ٧,٩ حيث بلغت ة العامة،ثانوي في نسبة الريفيات اللواتي يكملن الونالحظ أن هناك انخفاضاً

 العام ، التعداديني الفلسطلإلحصاءالجهاز المركزي  (%١,٣ة للتعليم الجامعي وكذلك بالنسب

المرحلة من  في هذه اإلناث تسرب إلىوهذا يعود   ).١٩٩٧، للسكان والمساكن والمنشآت

  .ج المبكر التعليم لسبب التزويإطار

  

 حيث ،سبب مباشر لعملية التسرب من المدرسةهو  عدم توفر مدارس ثانوية في القرى إن

 يواجه الذي  األمر،ي البلدة المجاورة أو المدينة مدرسة ثانوية فإلىيضطرهن الذهاب 

 بضرورة تعليم األهل قناعة لىإ باإلضافة .  اجتماعية واقتصاديةألسباب األهلمعارضة من 

 بينما االبنة ستتزوج وستترك عائلتها ،نه مصدر قوة ودعم لعائالتهمأ ذلك ، الذكوراألبناء

  .أخرىلتلتحق بعائلة 

  

   المصادرإلىوالوصول .. ملكية ال.. المرأة الريفية 
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 في مةمه المصادر من المؤشرات الإلىة للثروة وقدرتها للوصول تعتبر فرص تملك المرأ

ليات  التملك وآأشكالن تحليل إ، لذا فالحياةأة ومكانتها في كافة جوانب ير دور المرتقر

ة عناصر القوة والضعف في واقع المرأ يكشف عن نأ المصادر، من شأنه إلىالوصول 

  .المستقبلية ومالمحها الريفية

  

دية ومقدار ة الريفية ومصادرها التقليحول في مضمون ومدلوالت ثروة المرألقد طرأ تف

 يعتبر -ة الريفية المتزوجةكمصدر من مصادر ثروة المرأ-فالمهر وصولها لهذه المصادر، 

يعزز من عناصر ) الذهب(، فامتالك المرأة للمجوهرات  حماية لها ضمن بنية الزواجآلية

 ما تشاء وكيفأينماويرتبط ذلك بقيمتها وقدرتها على التحكم والتصرف بها ، األسرةقوتها داخل 

  تميل غالباًفإنها المنزلي، باإلطار ة الريفية والمحكومة غالباً الهتمامات المرأ ونظراًتشاء،

 وهذا ، به التصاقاًاألسرة كونها أكثر عناصر الداخلية، وأركانهالستثمار ملكيتها هذه في البيت 

 وهرات في بناء البيوت أوما يفسر توجه النساء الريفيات في صرف ملكياتهن من المج

  .تحسينها

  

ة مهمة تستطيع  أن الكثير من النساء تعتبر المهر أنه مؤسس)Moors,1995(" رزمو"وترى 

وحسب بحث أجرته في منطقة جبل - ومع ذلك فهي ترى Kتساب ملكيةالنساء من خاللها اك

 ما عبرن عن االهتمام في بيع  أن هؤالء النساء الشابات نادراً-نابلس ومقابالت مع شابات

 ما  وغالباً . مع أزواجهن وفي بيوتهنمالك منتجة، حيث يفضلن استثمارههر لشراء أذهب الم

 أنه اعتبار نبذه علىال بد من و الثقافي اإلرثلى أن المهر جزء من إتنظر النساء المتعلمات 

  .ارسة قديمة يمس كرامة المرأةمم
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أشياء يمتلكها تتكون من  أنها ، للفكرة الشائعة للملكيةواستناداً) Moors,1995 ("مورز"ترى

  .لتسليم بصحة الفصل بين األشخاص واألشياء، مع اأشخاص بحقوق معينة

  

بل توسع ن الشخص والشيء، الذي ال يسلم بالفصل بي) ١٩٧٩ بوردو،(وبالرجوع إلى بوردو 

 في جماعات أو ، ولكن العضوية،س المال ليشمل ليس فقط الوسائل الماديةأفي فكرة ر

 وهي أشكال من ،ية، أي رأس المال االجتماعي والثقافي كما تجسد في التعليمالمعرفة الثقاف

  .الملكية يمكن أن يمتلكها أشخاص وال يمكن فصلها عنهم

  

 منها ، فقد أقدمت المرأة الريفية وإحساساًألوضاع االقتصادية لألسر الريفيةوعلى ضوء تفاقم ا

، ووضعها في خدمة تصرف زء منهاتجاه أسرتها إلى بيع مجوهراتها أو جابمسؤوليتها 

د استثمرن  من النساء الريفيات ق، كما أن جزءاًاألسرة؛ أي وضعها بيد الرجل للتصرف

 وهذه التوجهات في الريف ،، في مشاريع أسرية مولدة للدخلملكياتهن من المجوهرات

لرجل  ووضعها تحت سيطرة ا،الفلسطيني تعني تخلي المرأة الريفية عن أحد مصادر ثروتها

  .حد مصادر قوتهاأوتحكمه، األمر الذي يفقدها 

  

، بوعود من الرجل إلعادة هذه الثروة إليها عند تحسن  هذا غالباًويقترن المسلك النسائي

 العالقة  ويعكس أن،جهة، وهذا يكشف إقرار الرجل بحق زوجته في التملك من ألوضاعا

لعالقة اعتراف يكمن في جوهر هذه ا، هي عالقة دائن ومدين، حيث بينهما ضمن هذه العملية

  .، من جهة أخرىموقع استقاللي للمرأة ضمن األسرةو، ضمني من قبل الرجل
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 في الريف، وجود ميل لدى النساء الريفيات لبيع ممتلكاتهن من كما يكشف الواقع النسوي

ء ، وهذا الميل يبرز بوضوح لدى النساجزء منها إلقامة مشاريع خاصة بهنالمجوهرات أو 

 أكثر ، ويبدو أن هناك ميالً لدى بقية النساء المتزوجات وأقل وضوحاًاً،اللواتي يرأسن أسر

وضوحا لدى النساء الريفيات الستثمار ممتلكاتهن من المجوهرات في شراء األرض وتسجيلها 

، مع عدم وجود أية مخاطرة في نسبي لملكية األرض وتنامي قيمتها للثبات البأسمائهن، نظراً

، ت، الختيار أسهل الطرق لالستثمار ويتضح من ذلك ميل النساء الريفيا،تثمار فيهااالس

ما سبق يمكن وعلى ضوء ).  Moors,1995( وتجنب خضوعهن لالختبار في مشاريع أخرى

نه يمثل إ وضمن هذا المعنى ف، آلية من آليات تملك المرأة والثروةن الزواج يشكلإالقول 

  .ةالريفيعنصر انطالق للمرأة 

  

 أن التفسيرات التقليدية )Moors,1995 ("مورز" ترى  معرض حديثها عن الملكية والقوةفيو

) للتركيب االجتماعي (األولى الضحية المرأةلتناقص حق استعمال الملكية للمرأة تعتبر أن 

  ولكن وجهات النظر هذه تعتبرها ليست مفيدة كثيراً،)بنية عدم االستقاللية(و) سيطرة الرجل(و

 ومن .  أو حتى تؤيد سيطرتها القليلة على الملكيةالمرأة عنتذي الحصول على معرفة لماذا ف

د فوائد للتنازل  قد تجالمرأةأن إلى  تشير تفاصيل القصص التي روتها النساء ،ناحية أخرى

 منطقة جبل  في"مورز"وترى  ،ن الملكية ال تعني بالضرورة القوة عندهنعن حق الملكية أل

، باالعتماد على  نفسهالقدرب ال تعتمد على طبيعة العقار األمالك على سيطرة المرأةنابلس أن 

االعتماد  باألرض على التعامل مع المرأة قد تختلف قدرة -مثالً– حيث ،طريقة الحصول عليه
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 أنها أو ، لها كمهرأعطيت أو ، من أمالك والدهااألرض كانت إذا، على كيفية الحصول عليها

  . من مال جمعته عن طريق العملقامت بشرائها

  

أنه بالغالب يوجد لدى المؤرخين معلومات حول األمالك أكثر ) Moors,1995 ("مورز"ترى 

ن الملكية على أنها تجسيد وعادة يعتبر المؤرخو للملكية، نمن معلوماتهم حول النساء ودوافعه

 التخلي ة ال يعني بالضرورة وبالمقابل يرى علماء اإلنسان أن االمتناع عن حقوق الملكي،للقوة

  .عن جميع الحقوق بالميراث

  

وحيث أن األرض تحدد المكانة االجتماعية والسلطة السياسية في القرية، فمن الناحية القانونية 

 ،قامت المرأة بالنضال والحصول على حقوق إضافية في ملكية وإدارة األرض في جنوب آسيا

 يملك األرض هنمن النساء حرمن من الميراث، فالقليل من اًكثيرفإن  ،ولكن من الناحية العملية

ن صوت النساء إ ف، مع ذلك . يستطيع ممارسة اإلدارة الفعالة لألرضهن منواألقل

 ليس فقط من قبل صانعي القرار، بل ،المحرومات من الميراث لم يتم سماعه حتى وقت قريب

  .من قبل األكاديميين

  

أن نضال المرأة من أجل الحصول على حقوقها  )Agarwel() Agarwel,1994(وترى 

، آسيا والمهم لقوة المرأة في جنوب الشرعية في ملكية األرض يبرهن على أنه المدخل الوحيد

حيث ترى الكاتبة أن األرض الزراعية في جنوب آسيا هي أهم شكل من العقارات بسبب 

القوة السياسية والمكانة  تعتبر األرض أساس  فتقليدياًوالسياسية،أهميتها االقتصادية 

  . تقدم الشعور بالهوية واالنتماء للقريةإنها  .االجتماعية



 43 

  

 ليس فقط في توزيع الملكية بين إيجادها  يجب-الكاتبةحسب -فالعالقات بين الجنس والملكية 

 ولكن من ، ليس فقط من يملك العقار . في توزيعها بين الرجال والنساء ولكن أيضاً،األسرة

 كذلك ترى أن العامة، الملكية  أيضاً ولكن،الخاصةليس فقط بما يتعلق بالملكية  ويديره،

 ال تضمن المساواة بين الجنسين في الملكية العقار،المساواة بين الجنسين في حقوق ملكية 

  . العقارإدارة وكذلك الملكية ال تضمن ،الواقعية

  

صة في  هو مسألة حرجة بصورة خاةواإلدارفالتمييز بين القانون والممارسة وبين الملكية "

 حيث ترى أن لمعظم نساء جنوب آسيا حواجز مهمة تمنعهن ،سياق التصنيف بين جنس وآخر

 ألي أرض يحصلن اإلدارة وكذلك ممارسة ، مطالباتهن القانونية في ملكية األرضإدراكمن 

  .)Agarwel,1994( عليها

  

أن  إلىالذي ينظر "نجلز إيد عن تأثير ، وبالتحدهذه الصيغة تبتعد عن التحليل الماركسيو

وضع الملكية : وامل اقتصادية مبنية على ع،العالقات الجندرية داخل األسرة ، في حقيقة األمر

 يرى إنجلز في  حيثومشاركة المرأة في العمل المأجور، ،لألسرة التي تنتمي لها المرأة

عالقة طبقية، فعند األسر المالكة ، على أنها الرأسمالية في المجتمعات العالقة بين الجنسين

،  من الناحية االقتصادية تعتمد على الرجلبأنها، البرجوازية، حيث ال تخرج المرأة للعمل

أن " في القوة العاملة وفي نظره المرأة حيث توجد ،بينما يؤمن بالمساواة في األسر البروليتارية

  ) ١٠،ط ١٩٨٠نجلز،إ(" خاصة كلية للملكية الإزالةاستعادة المرأة لمكانتها يتطلب 
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 ، ولكناً واستقالليةتحدي قوى العمل إلىنجلز يرى في دخول المرأة إأي أن 

)Agarwel,1994 ( أن الحقوق المستقلة في الملكية هي طريقة أخرى ربما تكون أكثر "ترى

ل  مهما في نضال المرأة من أجأي أن حقوق التملك المستقلة تستطيع أن تلعب دوراً  ".فائدة

،  الملكيةإدارة تأكيد هي إلىمة التي تحتاج مه، والنقطة اللمساواة في العالقات بين الجنسينا

  . الفعالة للملكيةاإلدارة من  ولكن أيضاً،حيث ترى أن فائدة الملكية ال تأتي فقط من التملك

  

ت  بدرجا، أو حق استعمال مرتبطرض قد تكون على شكل ملكيةوترى الكاتبة أن الحقوق باأل

سس رض من الميراث على أتي حق األ حيث يأ،واإليجار، أو البيعرهن متفاوتة من حرية ال

  .في جماعةعائلية مشتركة أو عضوية  فردية أو

  

 قد ، فمثالًهتنفيذ وعلينا التمييز بين االعتراف القانوني لحق المطالبة واالعتراف به اجتماعياً

 ، لم يتم تنفيذ القانونإذاكن يبقى فقط على الورق  ول،يكون للمرأة الحق القانوني لترث العقار

غط على المرأة ، ألن أفراد األسرة الشرعيين يقومون بالض لم يتم االعتراف بالحق اجتماعياًأو

وإدارة األرض رض أي يجب التمييز بين ملكية األ  .شقائها مثالًللتنازل عن حصتها أل

 اإلدارة حق احمل معهتالملكية القانونية  يفترض بصورة خاطئة أن ، فأحياناًبصورة فعالة

د قد تترافق الملكية القانونية مع القيو"اقع كما هو الحال في سيريالنكا  وفي الو،)التصرف بها(

، حيث تحتاج المرأة لموافقة الزوج لعزل األرض التي القانونية على حرية التصرف بها

  ."تملكها بالقانون
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للحقوق المستقلة في األرض، أي تعني الحقوق الفعالة،  "أةالمروهي تؤكد على أهمية امتالك 

قوق وتعني بالح  .)Agarwel,1994( "، ولكن بالممارسة أيضاأي ليس فقط الحقوق القانونية

وتعني بالحقوق الفعالة   . أو سيطرتهإدارته، الحقوق المستقلة عن ملكية الرجل أو المستقلة

املة في السيطرة على استخدام األرض والتصرف للمرأة حقوق الميراث كأفراد مع حقوق ك

  .باإلنتاج

  

 ، والمياه، األرض–يرى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن ملكية األصول األساسية و

 والسيطرة عليها تزيدان ثقة المرأة بنفسها وقدرتها - والمعرفة بالتكنولوجيات،ورأس المال

 على أداء المرأة قدرة  وتزيد أيضاً .اة النساءعلى التأثير في القرارات التي تؤثر في حي

  بيئياًتواجه تدهوراًوأدوارها االقتصادية األساسية في مجتمعات ريفية آخذة في التغير بسرعة، 

 وقد  . في معدالت هجرة الذكور، ومن ثم زيادة التعرض لصدمات األسواق، وارتفاعاًمتزايداً

رات كمسألة ذات أولوية في قرار للجمعية العامة عترف بتحسين ملكية المرأة لألرض والعقاأ

  .)١١ص ،٢٠٠٣ يفاد،إ( في المناطق الريفية المرأةلألمم المتحدة معني بتحسين حالة 

  

معيشة سبل  مساهمات المرأة والرجل في ةقيمذا القرار على االعتراف بتساوي يقوم هو

ارات وقدرتها على الكسب  للعقمجتمعات يمكن أن ترى ملكية المرأةوفي بعض ال . األسرة

 ، ولذلك . في أسرتهما لقدرة الرجل على حماية المرأة وتوفير أسباب العيش لهاالمستقل تحدياً

  هو أساساًوإنما في الموارد اإلنتاجية ليس مجرد مسألة قانونية أو سياسية، ن حق المرأةإف

  .تماعيةمسألة تغيير اجتماعي للعالقات بين الرجل والمرأة وللمؤسسات االج
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،  مهما للنساء في الهندت أمراًأن الحقوق باألرض كان"في ) Agarwel( وهذا ما أكدت عليه

 "، ولكن من أجل تحسين مكانتهن أمام أزواجهن أجل تحسين وضعهن االقتصاديليس فقط من

)Agarwel,1994( ، فتعرفه على أنه عملية ،"الصالحية-التخويل " مفهوم إلىحيث تتطرق 

درة األفراد والجماعات الضعفاء على مواجهة تغيير عالقات القوة القائمة التي تزيد من ق

 وترى أن تخويل صالحية  .تابعةدية واجتماعية وسياسية ضعيفة وتضعهم في أوضاع اقتصا

تقوي قدرتها لتحدي عدم المساواة بين و ، من ناحيةالمرأة المتالك األرض تخولها اقتصادياً

، حيث أن حقوق األرض تزيد من  من ناحية أخرىجتماعية والسياسيةمن الناحية االالجنسين 

  .حرية المرأة في تحقيق مجاالت غير اقتصادية أيضاً

  

أنه حيثما تضمن ، حيث وجد )إيفاد ( الدولي للتنمية الزراعية الصندوقكما أكد على ذلك

، ويتعزز ستدامةدمات تكون المنجزات أكثر ا اإلنتاجية والخاألصول في ملكية حقوق المرأة

وأن إلمكانية حصول المرأة على األرض قيمة تتجاوز  . األمن الغذائي لألسرة في العادة

ن مجرد ملكية قطعة أرض صغيرة يمكن إ ف .فوائد األمن الغذائي المباشرةالفوائد االقتصادية و

 ايفاد،( المجتمعأن توفر للمرأة األمن والمكانة االجتماعية وتزيد قدرتها في األسرة وفي 

  .)١١ص ،٢٠٠٣

  

 في ملكية األصول اإلنتاجية ال يعني أن م آخر وهو أن ضمان حق المرأةمهرس  دهناك

، تتنازل المرأة عن حقها في  مثالًففي بعض المجتمعات، .  بهذا الحقنساء سيحتفظن تلقائياًال

ن أمن ورفاه في  مالميراث الشرعي مراعاة للتقاليد والعادات االجتماعية مقابل ما تحصل عليه

 - وفي المشاريع التي تتناول مسألة الحصول على الموارد الطبيعية المنتجة .أسرتها الممتدة
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 وتملكها، كان الصندوق في الغالب يفاوض على إصدار السندات -األرض والمياه والغابات

  . في الملكيةالمرأةملكية مشتركة باسم الزوج والزوجة، وبذلك يحمي حق 

  

لك أن حصول المرأة على الموارد اإلنتاجية، كما يتبين من خبرة الصندوق، لم يضاف إلى ذ

 فعندما تخصص قطع أرض للنساء كانت هذه القطع في  . وال مستداماًيكن بالضرورة منصفاً

 ص ،٢٠٠٣ ،إيفاد( وذات نوعية رديئة ويصعب الوصول إليها أغلب األحيان صغيرة جداًً

٣١(.  

  

ومن  . منخفضةتكون ها غلتفإن  ،مل الشاق الذي تقوم به المرأة العولذلك على الرغم من

 على أرض ذات قيمة عالية، كاألرض المروية واحتفاظها بهذه الصعب حصول المرأة

سيما ثيرة تخصيص أرض مروية للنساء، ال وكانت المشاريع تضمن في أحيان ك .األرض

  . الالتي يرأسن أسرهنلنساءا

  

نفسه هو كيف ستتغير عالقات الجندر والسؤال المهم الذي يطرح 

، مع جسامة عدم المساواة بين بإعطاء النساء حقوق الملكية لألرض

  ؟القتصادية واالجتماعية والسياسيةالجنسين في بنى القوى ا

  

ويلزم بذل جهود خاصة لتمكين  . الحصول على الموارد اإلنتاجية في حد ذاته غير كافف

فعلى مستوى المشروع تحقق أكبر أثر حين  .  منتجاًاستخداماًالمرأة من استخدام هذه األصول 

كان تحسين إمكانيات حصول المرأة على األصول اإلنتاجية يعزز بتدريب مركز وموجه جيدا 
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صمم خصيصا لتلبية احتياجات النساء ودورهن األساسي في اإلنتاج، وخدمات إرشاد مناسبة، 

  .ومعلومات عن التسويق وتشكيل المجموعات

  

، وبتضمين ملكية األرض على األجندة السياسية ، بالنضال المجتمعي)Agarwel(كما ترى 

 . )Agarwel,1994(ت األهلية آليات مهمة لتحقيق ذلك للدولة واألحزاب السياسية والمنظما

 بشكل باألرضالذي يرتبط  ،الريفية من مصادر ثروة المرأة اًممه اًمصدريعتبر الميراث و

 البنية، بمدى تفكك الريفية من الميراث وحصتها منه المرأةموقف ويرتبط  . أساسي

  تلعبه شبكة العالقات االجتماعية والدور الذي،االجتماعية التقليدية في الريف الفلسطيني

 ويبدو  .المرأة إسنادلى عالقات القرابة، والسلوك االجتماعي المترتب على ذلك، في إالمستندة 

لريف على هذا الصعيد قد هزت الموقف التقليدي للمرأة الريفية في اأن التحوالت الحاصلة 

 للمعايير االجتماعية استناداً أو المطالبة به، وذلك ،الرافض بشكل عام الحصول على الميراث

 بحصتها من الميراث يعني المرأةالتي تضع الرجل كمالك وحيد للثروة، حيث أن مطالبة 

  .اجتماعية تعرض المرأة لعقوبات ذي قد يترتب عليه المراألالمساس بالسيادة المطلقة للرجل، 

رث حسب مدى حصولهن على إ اللواتي لديهن لإلناثوالجدول التالي يبين التوزيع النسبي 

  . ونوع التجمع السكاني،المنطقة و،اإلرث

  

التوزيع النسبي لإلناث اللواتي لديهن إرث حسب مدى حصولهن على اإلرث، والمنطقة، 

  مع السكانيونوع التج

المنطقة ونوع 

  التجمع

عدد 

  المشاهدات

حصلت على 

   كلهاإلرث

حصلت على 

 اإلرثجزء من 

لم تحصل 

  اإلرثعلى 

 المجموع
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األراضي 

  الفلسطينية

١٠٠  ٦٧,٤  ١٢,٣  ٢٠,٣  ٣٩٨  

  ١٠٠  ٨٢,١  ٩,٠  ٨,٨  ١٣١  ريف

  ١٠٠  ٦٠,٦  ١٣,٢  ٢٦,٢  ٢٢٧  حضر

  ١٠٠  ٥٦,٨  ٢٠,١  ٢٣,١  ٤٠  مخيمات

 ، المصادرإلى، مسح الملكية والوصول  الفلسطينيلإلحصاءلمركزي الجهاز ا: المصدر

  .١٩٩٩آب،

  

من النساء في الريف الفلسطيني لم % ٨٢,١ أن إلى تشير  المعروضة سابقاًاإلحصائياتن إ

على % ٩,٠ و، كلهاإلرثمن النساء على % ٨,٨في حين حصلت  ،باإلرثتحصل على حقها 

  .)١٩٩٩ ،لفلسطيني، مسح الملكية والوصول للمصادرا لإلحصاءلجهاز المركزي ا(جزء منه 

  

 في ظل تأزم الوضع وبخاصة، تمر هذا الميراث ضمن ملكية المرأةمن غير المؤكد أن يسو

 إلى الذي يقود األمر ، معدالت البطالة، وتراجع فرص العمل المتاحةوارتفاعاالقتصادي، 

ي عودة هيمنة الرجال على ثروة  نحو مشاريع أسرية، وبالتالالنسويةتسرب هذه الملكية 

 أغلب نساء ها أقل تبعية للرجل، كما أن اتجاهالنساء، ولكن ضمن عالقة جديدة تكون المرأة في

 عن تعزيز  أوالدهن الذكور، وذلك تعبيراًإلىلنقل ملكياتهن المترتبة عن الميراث يميل الريف 

ر االجتماعية  المعاييإنتاج ادةإلى إعيقود  أن ذلك إال ،األسرةوتقوية عناصر قوتهن داخل 

في هذا ) ومعظم النساء المسلمات(ت  أن النساء الفلسطينياإلى دائما  لقد أشير. التقليدية

يتعرضن للحرمان من حقهن من وراثة ممتلكات العائلة بسبب المعايير السائدة التي المجال، 
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والجدول التالي يبين .  اثهنقبول، أن تطالب البنات بميرتعتبر من غير الالئق أو من غير الم

منه حسب   أو حصلن على جزء،رثهنإ اللواتي لم يحصلن على لإلناثالتوزيع النسبي 

  . ونوع التجمع السكاني،المنطقة و،السبب

  

التوزيع النسبي لإلناث اللواتي لم يحصلن على إرثهن، أو حصلن على جزء منه حسب 

  السبب، والمنطقة، ونوع التجمع السكاني

  

طقة ونوع المن

  التجمع

عدد 

 المشاهدات

األهل لم 

  نييعطو

لم 

أطالب 

  باإلرث

عدم 

حاجتي 

  لإلرث

بسبب 

المشاكل 

التي 

تنجم 

عن 

توزيع 

  اإلرث

حجم 

 اإلرث

ال 

يستحق 

 المطالبة

  المجموع  أخرى

األراضي 

  الفلسطينية

١٠٠  ١١,٤  ١٥,٧  ٦,٧  ١٢,٦  ٣٥,٤  ١٨,١  ٣٢٤  

  ١٠٠  ٩,٩  ١٢,٣  ٤,٤  ١١,٧  ٤٥,٩  ١٥,٧  ١٢١  ريف

  ١٠٠  ١٣,٥  ١٧,٨  ٨,٣  ١٣,٥  ٢٧,٦  ١٩,٣  ١٧٢  حضر

  ١٠٠  ٢,٧  ١٧,٠  ٧,٠  ١٠,٦  ٤٠,٦  ٢٢,١  ٣١  مخيمات
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 آب، ، المصادرإلى، مسح الملكية والوصول  الفلسطينيلإلحصاءالجهاز المركزي : المصدر

١٩٩٩.  

  

مستوى من الوعي ى لإ لم تصل  في الريف الفلسطينيمن النساء% ٤٥,٩ أن ما نسبته حيث

من األهل لم % ١٥,٧ نرى أن ، في حيناإلرث من الجرأة للمطالبة بحصتها من أوبالحق 

، وما نسبته باإلرثنه ال حاجة لها أمن النساء ترى % ١١,٧، وما نسبته  حصتهايعطوا النساء

لم تأخذ حصتها بسبب % ٤,٤، وترى أن اإلرث ال يستحق المطالبةترى أن حجم % ١٢,٣

لإلحصاء الفلسطيني، مسح الملكية الجهاز المركزي ( اإلرث المشاكل التي قد تنجم عن توزيع

لخوض بتعمق بأسباب عدم المطالبة لهذا ما يستدعينا و.  )١٩٩٩ ،والوصول للمصادر

  .ومحددات هذه المطالبة وحصول النساء على حصتها

  

ن كل النساء محرومات من حصصهن إ، فتنفي القول األساسية الحقائق إلى  أوالً"مورز"تنظر 

 كن يحصلن أو ال إذافي الميراث أو ال يطالبن بها، وأن العوامل الحاسمة التي تقرر ما 

يحصلن، يطالبن أو ال يطالبن بحصصهن، هي الحالة الزوجية، والطبقة االجتماعية والمركز 

 أن وجود أو غياب ورثة منافسين، هو أمر جوهري بالنسبة إلى "مورز"وتشير  . ةالعائلفي 

.  )Moors,1996 ( النساء عن المطالبة بحصصهن في الميراثامتناعم المتناع أو عد

  . بالمطالبة بحصصهناألكبر، يظهرن االهتمام )وأمهاتهن أرامل( لهن أخوةفالبنات اللواتي ال 

 من ممتلكات رثن شيئاً في وضع يمكنهن من أن يوالبنات في العائالت الميسورة، هن أيضاً

 متواضعة، ولهن إمكانياتالنساء المتزوجات من عائالت ذوات أي ، األغلبية أما . العائلة

 هنا عن المطالبة بحصصهن لصالح األخوات تمتنع إذ . ن وضعهن مختلف بشكل حادإأخوة، ف
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 تحقيق استفادة قصوى منها، وهو منطقي بالنسبة إلى تهدف ستراتيجيةإ ذلك باعتبار، هنإخوت

ادي،  االقتص–لى أقربائهن في الضمان االجتماعي للنساء، ما دمن يعتمدن في نهاية المطاف ع

ن عدم إ ذلك، فإلى إضافة . اتجاههن األقارب تالتزاما على  من أجل تركيز االنتباهوذلك

تجاه عائالت امطالبتهن بميراثهن قد يحسن وضع أخوتهن، وبالتالي تتحسن أوضاعهن 

بائهن، يؤثر عادة على مركزهن أزواجهن بشكل غير مباشر، فالدعم الذي تتلقاه النساء من أقر

  .)١١ صفحة ماعي والتنمية البشرية في فلسطين،النوع االجت( في بيوت أزواجهن

  

 أظهرت كيف يبين التركيز على العالقات الجندرية ويحول ،عن الميراث "مورز"ففي دراسة 

 أن الفكرة  وقد أكدت على،الطريقة التي يمكننا فيها أن نفهم العالقة ما بين القوة والملكية

 ن تورثإ، وفي الواقع فة والقوةالمادية للملكية تفترض رابطة مباشرة وايجابية ما بين الملكي

 متشعبة يمكن أن تشكك في الفرضية السابقة الملكية يمكن أن يحتوي على معاٍن

)Moors,1996(.  

  

لتركيز على رثية للمرأة، يجب علينا ااتيجيات اإلر أنه من أجل فهم االست"مورز"لقد طرحت 

 والتقسيماتتعقيد العالقات الجندرية االجتماعية بما يشمل وضع النساء بالرجوع للقرابة 

  .)Moors,1996(تقسيم العمل و، الوضع الزواجيواالجتماعية، 

  

نهن أقل من الرجال إ ف،اإلسالمية حقوق في الميراث حسب الشريعة نومع أن النساء له

 يمكن ول الرجل على نصيب أكبر من المرأةن حصإ ف،مياإلسال وحسب الفقه  .بصورة عامة

الزوج هو المسؤول عن  و،، وهو التزام ال يقع على المرأةفقةتبريره بأن الرجل يتكفل بالن



 53 

 بينما الزوجة ،)كها الخاصةأمال( الخاصة بها إمكانياتها على النفقة عن الزوجة دون االعتماد

 أو ، أو المطلقة،عن النفقة على االبنة العزباء  مسؤولواألب . ليس عليها نفقة على زوجها

 الذكور حتى سن الرشد هئأبنا عن أيضاً وهو مسؤول ، ذلكإلى بحاجة إذا كن األرملة

نها هي إ ف، تستطيع ذلك المتالكها المالاألم ال يستطيع النفقة بينما  كان فقيراًإذاأما  ). البلوغ(

 على الرجل الذي يجب لمال الذي تنفقه يكون ديناًن اإ ومع ذلك ف،المسؤولة عن النفقة عليهم

  .دادهس

  

 منهم ، بعضتناوله من خالل العديد من الكتاب بين الذكر واألنثى تم اإلرث تناول توزيع إن

 ، لذا. خر رفضوا هذا الطرح، والبعض اآلاإلرث لصالح الذكوربرر ودعم التمييز في قانون 

بل  ، فقط لضمان حق النساء في الميراثلموجودة ليس طرح تعديالت على القوانين اإلىلجأوا 

  . بالتساوي ما بين المرأة والرجلاإلرث تقسيم إلى ليصل األمر ،وطالبوا بأكثر من ذلك

  

، ت تقديره للمرأة ورعايته لحقوقها أثباإلسالممن أن   الفقه التقليديتوجهفقد انطلق أتباع 

 وكثير من الشعوب القديمة وبعض ،رب الجاهلية لما كان عليه عخالفاً ، حق الميراثبإعطائها

  .الشعوب في العصر الحاضر بالنسبة للزوجة مثالً

  

 على المرأة أن حدد لها اإلسالمومن داللة حرص " فيقول  وحيد الدين خانويؤكد الكاتب

 ، هذا الحق وصيانتهإثبات وبذا يكون أول دين عمل على ، في الميراث مفروضاً معيناًنصيباً

 نيل حقوقها ومساواتها مع إزاء لكل السبل جميعها أمام المرأة  يعتبر فاتحاًاإلسالمن إ فوعليه

، وهذا هو األعم  تأخذ األنثى نصف ما يأخذه الذكرحيث، )٥٥ص ،١٩٩٦ خان،( "الرجل
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 إنسانيتها ما كان هذا لنقص في إذا السباعي ويتساءل الكاتب  . بل هو القاعدة العامة،واألغلب

ء من  شي أن ليس في األمرالسباعييرى  أم لنقص في مكانتها وكرامتها؟ ؟سالماإلفي نظر 

وأن يضع مبدأ  ،ي ناحية ما، ويبينه في ناحية أخرى فاإلسالم فمن المستحيل أن ينقص ،هذا

، ولكن األمر يتعلق بالعدالة في توزيع األعباء والواجبات على قاعدة  تخالفهثم يضع أحكاماً

  .)٣٠ص ،١٩٩٩ لسباعي،ا( "الغرم بالغنم"

  

 ،بات مالية ال تلزم بمثلها المرأة يلزم الرجل بأعباء وواجاإلسالم أن يرى أنصار هذا التوجهو

أما المرأة   .وعلى الزوجة واألوالد ،وينفق على أثاث بيت الزوجية ،فهو الذي يدفع المهر

 ،ها ولو كانت غنيةفسها وعلى أوالدفهي تأخذ المهر وال تسهم بشيء من نفقات البيت على ن

وقد كان الرجل، ومن هنا كان من العدالة أن يكون نصيبها في الميراث أقل من نصيب 

وألقاها على عبء الرجل ثم  ، حين طرح عنها كل تلك األعباءمحاً متسا معها كريماًاإلسالم

  .أعطاها نصف ما يأخذ

  

 ألزمتها بأعباء الرجل، يرى الكاتب أن الشرائع التي تعطي المرأة في الميراث مثل نصيب

 مثل نصيبه في الميراث إعطاؤها كان إنجرم  ، الائه، وواجبات مالية مثل واجباتهمثل أعب

، ومن كل سعي ا أن نعفي المرأة من كل عبء ماليأم ، ومعقوالً منطقياً هذه الحالة أمراًفي

ل نصيبه في ، ثم نعطيها مث على نفسها وعلى أوالدها، ونلزم الرجل وحده بذلكلإلنفاق

  !! في شريعة العدالة مقبوالً منطقياًالميراث فهذا ليس أمراً
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امون الرجال قو" وذلك من خالل اآلية التمييز،وهنا تم ربط الميراث بالنفقة في تفسير هذا 

  ".أموالهمعلى النساء بما فضل اهللا بعضهم على بعض وبما أنفقوا من 

  

 بيت الزوج تصبح نفقتها على إلى انتقلت فإذا عليه،قتها فاالبنة تبقى في منزل والدها وتكون نف

 حيث يؤكد على ما ، النجارإبراهيم ويتفق مع هذا الطرح العديد من الكتاب أمثال  .الزوج

 للواجبات تبعاًوعدمه، فالحال تختلف بين التساوي في الميراث "سبق من خالل قوله 

  .)٦٧ص :١٩٩٨ار،النج( "والمسؤوليات المالية المترتبة على الرجل

  

ة هي ، بادعائهم أن المرأموضوع النفقةوذهب أنصار هذا التوجه بتبرير ربط الميراث و

، فهي التي تحمل وترضع وتربي على ئصها بالمحافظة على النوع البشريالمكلفة وفق خصا

 فهي ال تستطيع بسبب فبرأيهم وعليه ،مدار سنين حياتها منذ البلوغ حتى وصولها سن اليأس

، لذلك فهي أعفيت من كل النفقات على نفسها  على نفسهااإلنفاقه المسؤولية القيام بمهمة هذ

فهي بكل " :ويقول أحمد الشافعي، حيث يؤكد  للرجلاإلنفاق وأوكلت مهمة ،وعلى أسرتها

 من لإلنسانية لما تسديه ، وتقديراًمؤونة رحمة بأنوثتها وضعف بنيتهاأحوالها كفولة مكفية ال

 ، عليهااإلنفاق وحده يحمل عبء ، أشد من حاجة المرأة منهإذن، فحاجة الرجل وعبقاء الن

 " ألنه عائلها وكافيها،فمن العدل أن يحظى من الميراث بضعف نصيب المرأة

  .)٢٥ص :١٩٩٥الشافعي،(

  

 للمرأة، بأنه أعطى للمرأة مركزية اإلسالم إنصافوبعضهم ذهب أبعد من ذلك في تبريره 

  وهذا، وجعل نصيبها المكيال الذي يعمل به مع الرجل،مرأة األساس بالتقسيم، بجعل الالحكم
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، فهي المقياس الذي يرتبط به  لهاواإلنصافة والعدل بنظره صورة من صور التكريم للمرأ

راد اهللا أن لقد أ"ذلك الشيخ الشعراوي بقوله  وقد أوضح ،نصيب الرجل في حال التنصيف

نه لو ، ألاألنثى إلى حظ األنثى ويكون حظ الرجل هنا منسوباًيكون المقياس أو المكيال هو 

للذكر " لكنه جعل المقياس لألنثى فقال ،لكان المقياس هو الرجل"قال لألنثى نصف حظ الرجل 

  .)٢٠٢٥ص ،٤مجلد الشعراوي ،( "مثل حظ األنثيين

  

ازن ما بين الفكر  التوإلى إيجاد فقد هدف هذا التوجه ، التجديدياإلسالميللفكر أما بالنسبة 

وبين ظهور التوجهات العلمانية وتغير الظروف االجتماعية ) التقليدي( السلفي اإلسالمي

 . ما بين الواقع والقوانين السائدة ما أوجد تناقضاًصادية والسياسية في الوطن العربي، واالقت

 الغربية، إالقافة  الذين تأثروا بالثاإلسالميين من قبل العديد من  عدةومن هنا ظهرت محاوالت

 التعديالت التي تالئم بإضافة ،اإلسالميةأن االجتهادات التي تم طرحها اعتمدت على الشريعة 

 من قبل أتباع هذا التوجه بأن وإجماعحيث وجد اتفاق ، الوضع االجتماعي واالقتصادي السائد

الرجل في مواضع  المرأة بالميراث بتمييز بينها وبين  قد حكم في آيات القرآن بحقاإلسالم

 وليس هذا بمانع من أن يقبل بمبدأ المساواة االجتماعية بينهما عند توفر أسبابها ،صريحة

 الحداد، (" وروح الحق األعلى، العدالة التامةإلىبتطور الزمن ما دام يرمي في جوهره 

  .)٣٢ص ،١٩٩٢

  

ها بالجوانب ومن هنا تناول المفكرين قضية التمييز بين الذكر واألنثى من خالل ربط

  .االجتماعية ووضعية األسرة وتطورها
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، فقد اعتمدوا على الركيزة في تعزيز السلطة األبويةالتي تعتبر  اإلرثفيما يتعلق بقضية و

 بنظامي الزواج وامتداد اإلرث أنهم أضافوا ارتباط إذ ،التفسيرات المادية من حيث النفقة

 اآلن يترتب إلى يزاالن سائدين الن ين اللذين النظاميهذ" أن إلى اإلشارةاألسرة من خالل 

بينما يتزوج االبن  ،رة الزوج وسكناها واندماجها فيها أسإلىعليهما انتقال البنت المتزوجة 

 أوالد م سواء األبناء أ،ة لألسروحيث أن األبناء الذكور يعتبرون امتداداً  ."ويستقر بجوار أبيه

الذي يميز " النسب" على نظام بنت يفقدون هذا الوصف بناءالد الن البنت وأوإبالمقابل ف ،األبناء

  .بين فروع األبناء وفروع البنات

  

 في بعض القضايا تم االجتهاد في وإنما ، االختالف ما بين التقليدي والتجديدي ليس كبيراًإن

 االقتصادية واالجتماعية  وذلك لجعلها مالئمة للظروف،بعض قوانين األحوال الشخصية

 في وبخاصة ،، بما يضمن التزام المجتمع بالشريعة والقانون كأساس للحياة العامةالجديدة

  .قانون األحوال الشخصية

  

االستنتاج هنا هو وجود اتفاق ما بين التقليدي والتجديدي على حق المرأة في الحصول على 

ن في  أن االختالف يكمإال ،م المساواة ما بين الرجل والمرأةنصيبها من الميراث مع عد

  .تركيز الحديث على عمل المرأة ودورها االقتصادي ومشاركتها في جوانب الحياة المختلفة

  

 ينطلق ،اإلطاربما في ذلك النسويات تحت هذا (للتوجهات الليبرالية والراديكالية أما بالنسبة 

للذكر مثل  "اإلرثفي نقده التمييز القائم بين الرجل والمرأة في قضية " الليبرالي"الفكر النسوي 

، وبالتالي بما اقتصادية واجتماعية معينةذا القانون وجد في فترة تاريخية وبأن ه" حظ األنثيين
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 فان ما تم العمل به سابقاً ،ع االجتماعي واالقتصادي والسياسيأن القوانين هي ترجمة للواق

  .ية المختلفةيجب أن يعدل بما يتناسب والتغييرات التي طرأت على المجتمع بالمراحل التاريخ

  

  .لية في قضية معالجته هذا التمييزهناك اختالف في التوجه ما بين النسوية الليبرالية والراديكا

 وقد ،فالنسوية الليبرالية المحافظة هي التي سادت الوطن العربي عامة وفلسطين خاصة

ن المساواة  اقتراح التعديالت بما يضموإنما ،اإلسالميةانطلقت من عدم الخروج عن الشريعة 

 يتطبيقها، أما يضمن على  وبالتركيز ،ما بين المرأة والرجل ضمن النصوص الموجودة

 حصول المرأة كحق على ميراثها دون خوضها في نقاشات ونزاعات عائلية إمكانية

  .ومجتمعية

  

 سلك التدرج في تشريع األحكام اإلسالموفي تبرير وجوب التعديل في تفسير اآلية السابقة ألن 

 ضمن للمرأة حقها اإلسالم وذلك يظهر من تفسير المذاهب المختلفة بأن بالمرأة،لخاصة ا

وهذا  ،اإلرث وأعطاها الحق في ،فقد أخرجها من حالة الرق في عصر الجاهليةوأكرمها، 

كون في الحروب بحيث اقتصر على الرجال الذين يشار ، في عصر الجاهليةكان مرفوضاً

 ليضمن حق الملكية والميراث لكل من المرأة اإلسالمنا جاء ، ومن هويدافعون عن األرض

 وللنساء نصيب األقربونللرجال نصيب مما ترك الوالدان و "والرجل كما ورد في اآلية التالية

  .)٧سورة النساء ،آية(" مفروضاً مما قل منه أو كثر نصيباً،األقربونمما ترك الوالدان و

  

والرجل،  المرأة ما بين اإلرث تبرير وجوب المساواة في  انطلقت النسوية الليبرالية في،لذا

 والتاريخي ياالجتماعواالقتصادي،  دعوتهن تنبثق من ضرورة فهم اآلية في السياق ثحي
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 أن الحكم يدور مع إلىالتي من خالل تحليل هذه العوامل تنطبق المقولة الفقهية التي تدعو 

  .لة بطل العدم اختفت العإذا وبالتالي ، وعدماًعلته وجوداً

  

تبين النسوية الليبرالية أنه ونتيجة للظروف االقتصادية واالجتماعية التي مر بها المجتمع 

، وهنا شاركة في تسديد النفقات المنزلية الخروج للعمل والمإلى النساء تالعربي، اضطر

 سالميوناإل فان وضع الحقوق والواجبات التي ينادي بها ،وبمشاركة النساء في القوى العاملة

أي أن واجب الرجل الذي يرتبط بوجوب  ، مرتبط بالنفقةاإلرثبأن  ،التقليديون والمجددون

 له أوكلت، هذه المهمة التي  األسرة مادياًإعالةالنفقة على المنزل وأنه المسؤول الوحيد على 

 في  شاركت النساءإذاولكن  ،اإلرث ضرورة التمييز في إلىتؤدي  ،والتي حرمت منها النساء

ن التبرير الذي اعتمده إ وبالتالي ف، وبالتالي النفقة على المنزل تلغي العلة،اإلنتاجيةالعملية 

من هنا ترى النسوية الليبرالية وجوب التعديل في اآلية .  ال يعتمد على حجة قويةاإلسالميون

  . فتح باب االجتهادإعادةمن خالل 

  

 اإلسالميةيات تنبع من االعتماد على الشريعة  الطروحات التي تقترحها النسويات الليبرالإن

  وذلك يظهر من خالل العديد من الكاتبات في الوطن العربي ، فمثالً،كمصدر للتأويل والتعديل

هذه "  أنإلى  في قوانين األحوال الشخصية تشير التعديالتإجراءنجد فريدة بناني عند نقاشها 

 على الحد من تعملس ي ضوء معطيات عصرنا، فاإلسالميةالقراءة الجديدة لنصوص الشريعة 

 عقالنية إنسانية على مساواة  حتماًتعمل األبوية وسلوجيةيوواأليدهيمنة الفكر السلفي 

 عليها العالقة بين الزوجين مع اإلسالمتتماشى والكيفية التي صور  ،ديمقراطية بين الزوجين

  .)٢٩٥ص :١٩٩٥  بناني، (" تحقيقهإلىما تسعى كل المواثيق الدولية 
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مساواة المرأة والرجل قصور القانون عن من رغم على الساما عويضة بأنه و النسويةترى و

 به في العديد من مناطق الضفة زال معموالً الذي ما-إن العرف االجتماعي ، ففي الميراث

  يمنع المرأة بحكم التقاليد من أخذ حصتها القانونية-سيما في الريفة والالغربية وقطاع غز

تجاه ذلك يعمل على فرض العقوبات على كل من ا وال يوجد قانون جزائي رادع ،في الميراث

 كفرض عقوبة السجن على من يحصل على حجة وراثة ،يخالف قانون األحوال الشخصية

 من النظرة المجتمعية التي اإلناث على  الوارثات حفاظاًاإلناثدون أن يذكر بها أسماء 

من اتفاقية القضاء ) ٢(من المادة ) د(ما يتعارض مع الفقرة ، رثاإلتحرمها من نصيبها في 

فرض حماية قانونية لحقوق المرأة " والتي تنص على ،على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

 عن طريق المحاكم ذات للمرأة، وضمان الحماية الفعالة الرجل،على قدم المساواة مع 

 :٢٠٠١ عويضة،( من أي عمل تمييزي بلد،الاالختصاص والمؤسسات العامة األخرى في 

 .)٢١٧ص

  

 وإيجادترى أنه من الضروري المسارعة في التعمق ودراسة "  وقافسعاد".دإن  ف،ومن هنا

 ،الصيغة المالئمة الحتياجات األسرة المتطورة ضمن النظام االقتصادي واالجتماعي القائم

مع دورها رثي ضئيل بالمقارنة إيب ة من نصاإلرث الحالي للمرأ ما يتيحه نظام نأوذلك كون 

، ألن  في نطاق ضيق جداًإالحيث ال ينفذ على الصعيد العملي  ،في دخل األسرة والمجتمع

، أو أن  من األراضي والعقارات عموماًالكثير من األسر تمتنع عن توريث النساء نهائياً

كين المرأة من ، وذلك للحؤول دون تم من حصصهن الشرعية يسيراًبعضها يعطيهن نصيباً

  .)١٩٩٥ وقاف،(رث األراضي والعقارات بشكل خاص إحقوقها الشرعية نفسها في 
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 يعطيان النساء ،اإلسالمي الشرع إلى باإلضافة ،ن القانون األردنيأفي  "مورز"أكدته  وهذا ما

 . من الملكية عن طريق الميراث، ولم ينلن شيئاً أنهن ال ينلنهإال ،اإلرثالحق في نصيب من 

أخذ "يها يعتبرن  حيث أنهن برأخاصة، في حاالت إال اإلرثوهن ال يطالبن بنصيبهن في 

 في حين يوجد للمرأة من بأسرته، مجبر على التكفل ل، فالرجمعيباً  أمراًإخوتهنمن " األرض

 ال اًن عددالميراث، فإأن المرأة هي في واقع األمر مستثناة من من رغم على الو  .بهايتكفل 

 ويتمثل هذا بشكل أساسي فيما يحصلن عليه عند ،تمتعن بشكل من أشكال الملكيةبأس به ي

  .)Moors,1995( الزواج

  

ن جميعها تؤكد على إف ، السابقة والمتعلقة بموضوع البحثمن خالل مراجعة كافة األدبيات

 ولكن تبقى المشكلة ،للمرأة في حصولها على ميراثها) المدني(الحق الشرعي والقانوني 

بطة بالعادات والتقاليد االجتماعية وبعض العوامل االقتصادية التي تلعب الدور األساسي مرت

  .في عدم حصول النساء على هذا الحق

  

  خالصة

 المادي األساسن  وأ،ع القاعدة العامة هي سيادة العرف على القانون والشرأنمما تقدم يظهر 

ة والمفاهيم والمؤسسات التي تدعم  القانونياألشكالللعالقات االجتماعية هو الذي يفرز 

ن استمرار عادة عدم توريث النساء للعقارات ناتج عن استمرار بقاء إ ف،وعليه . استمراره

 في تحقيق المكانة والسلطة، األرض أهميةن خفت إ كمصدر للمكانة والسلطة، حتى واألرض

عالقات المادية، فالتغير في  التي تتحول فيها ال نفسهاالسرعةإن الوعي المرافق لها ال يتبدل بف
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وكما  .  للتغير في العالقات االقتصاديةوتوماتيكياً أ يشكل ناتجاًالقيم والعادات االجتماعية ال

يرى ماركس، فان للبنى الفوقية للمجتمع بعد تشكلها مبناها الخاص الذي يدفعها نحو استقالل 

ر العالقة بين التحتي والفوقي يفرز مؤسسات جديدة تجعل من ظهوو ،نسبي عن البنى التحتية

  .عالقة غير ظاهرة

 في تحقيق المكانة االجتماعية، ظلت المؤسسات الناتجة األرضتهمش دور من رغم على الف

، وظلت العادات والقيم المرتبطة بها سارية، ومنها عدم توريث النساء  قائمةاألرض أهميةعن 

 بشكل ذاتي نبادر ال ي،فة والتعليم من المعرحصلن قسطاً، وحتى النساء اللواتي لألرض

لم  ألنهن  نظراًأوكان ذلك مراعاة للقيم السائدة، أ للمطالبة بهذا الحق، سواء  أو جماعيوفردي

  .إنتاجرض هي موضوع إلى أ بحاجة نعدي

  

ن إصوص شرعية، وبالتالي يمكن القول  على ن ومتغلباً مسيطراًاآلنا زال حتى م العرف إن

، من هنا تكون نقطة واألعراف هو سطوة القيم أساساً باإلرث المطالبة ما يمنع النساء من

 .األطروحةالتحليل الرئيسة في هذه 
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  الفصل الثالث

   بين الشرع والعرف والقانون:الباب األول

  

  :مقدمة

 حصول إمكانية ثنائية العرف والشرع في تأثيرهما على إلى سيتم التعرض في هذا الباب

 ومدى عمق الشرع ، الفرق بين العرف والشرعإلىوهنا سيتم التطرق  . المرأة على الميراث

 ،ن الغلبة في هذا المجال، باتخاذ مؤشر مثل الدين ولم،والعرف في ثقافة المجتمع المبحوث

  .نوع الزواجو ،النوع االجتماعي واألجيال،و

  

  :التحليل

 أنزلها اهللا تعالى من سمائه الكريم، بالقرآن ما أنزل من عند اهللا متمثالًكل "أنه يعرف الشرع ب

 فترة قصيرة ال في على قلب رسوله شريعة كاملة شاملة جامعة مانعة ال ترى فيها اعوجاجا،

: ١٩٩٢ عودة،( " فترة بدأت ببعثة الرسول وانتهت بوفاته،تتجاوز المدة الالزمة لنزولها

  .)١٥ص

  

طراد سلوك األفراد في مسألة معينة على وجه خاص مع اعتقادهم ا "يعرف العرف بأنهفيما 

لمجتمع على  فهو مظهر التلقائية في قدرة ا، وللعرف بهذا أهمية بالغة. "في قوتها الملزمة

 عبدسالمة و" (االستجابة لمقتضيات النظام والتنظيم فيما ينشأ بين أفراده من وقائع وعالقات

  .)٩٤ص: ١٩٧٠ اهللا،
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 لذلك اعتبرت ،فالقاعدة العرفية تطور نفسها باستمرار مع تطور حاجات الجماعة وظروفها

 األساسي للقواعد القانونية ولهذا السبب كان العرف المصدر  . للمرونة والمالءمةبحق عنواناً

  .في المجتمعات القديمة

  

مجموعة القواعد التي تطبق على األشخاص في عالقاتهم االجتماعية " بأنه يعرف القانونو

المعجم  ("ا ومراعاتها في سلوكهم بغية تحقيق النظام في المجتمعهويفرض عليهم احترام

  .)٧٤٧ص: ١٩٩٦ الدستوري،

  

 مجموعة النواظم إلى بمعنى أنها تنتمي ؛ هي عالقة عضويةةات الثالثوالعالقة بين هذه المركب

بد أن يغلب   الة أن هذه المركبات الثالثإال ، ومعامالتهمالقيمية الضابطة لسلوك األفراد

 من نواتج تفاعل  فحيث يشكل القانون ناتجاً. أحدهما على اآلخر في مجال من مجاالت الحياة

 له طابع  دينياًن الشرع يشكل نصاًإ ف،االجتماعية في اللحظةالعرف مع الشرع مع الحاجة 

 تجاوز هذه النصوص من خالل التعامل إلى ولكن مسار الحياة أدى ، األخالقي لألفراداإللزام

  .المجتمعي مع الواقع

  

 شبكة من القيم واألحكام -والقانون في مقدمتها-وفي المحصلة النهائية تشكل البنى الفوقية 

 ، الفئة المسيطرةأو الحفاظ على مصالح الطبقة إلىة واألخالقية والثقافية التي تهدف االجتماعي

  . نسيج الحياة اليومية للناسإدخالها هذه القيم من خالل إنتاج وإعادة

  



 65 

 ومن خالل الدراسة ،وفي مجال التوريث تظهر غلبة العرف على كل من الشرع والقانون

 على النوع اًكما أن ال تفارق مبني  .المتعاقبةرة عبر األجيال الميدانية تبين أن هذه الغلبة مستم

على أن العرف هو  حيث أكدت المقابالت المختلفة المجال، في هذا االجتماعي أو على الدين

 .العامل الحاسم في تحديد من يرث ومن ال يرث

  

 ن حقه النساءإلعطاء إمكانية بين من يرى أن هناك الجيل األولفقد تمحور الرأي في 

 . ومن يرى في ذلك من المستحيالت،بالميراث

  

  :إلى الديانة المسيحيةمن الجيل األول وهو ينتمي )  عاما٨٠ً( ١"أبو جورج"حيث يفيد

  

 ، بدها تأخذ عاديوإذا ،وال عمرها صارت في بلدنا أن أب أعطى بناته من األرض"

  ."ما هي األرض ذهبت لليهود

  

 وهذا ،صودرت وأصبحت في عداد ملكية االحتاللدامت األرض قد   ماحيث يرى أنه

 . فكيف بالحري أن تمتلكها النساء وهو األفضل من الخيار السابق،األصعب

  

 ة لحقها تحريفي طلب المرأوهو مسيحي  ) عاما٨٨ً( "أبو سميح"في حين يرى

  " لم تطلب فال أعطيها شيئاوإذا البنت طلبت تحرت إذا"

 

                                                 
  .ن/ات الذين تمت مقابلتهم/ات الحقيقيين/ األسماء المستخدمة بالرسالة هي أسماء وهمية وال تدل على المشاركين1
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سيرات الثقافة  وذلك كونهن أ، صعب عليهن المطالبةلنساءوهو يعرف حق المعرفة بأن ا"

 وهو بهذا من ،ا الرجل وتعزيزها والذي ساهم بوضعه، وبنية عدم المساواةوالعرف الذكوري

حق المرأة في الحصول على حقها بالميراث نابع أن يرى  كما أنه . حدهمالممكن أن يكون أ

  :ويضيف ،ليةو أي ، مساعدةإلى وبحاجة ،من كونها ضلع قاصر

  

 حيث تعيش ، وذلك ألنها ولية، وهي أحق منه بالميراث،فالبنت لها ميراث مثل الولد"

  " رها أهل زوجها ويحترمونهاد كان أهلها جيدين يقفإذا ،في وسط عائلة زوجها

  

 حيث أنها بينت ،في معرض حديثها عن الملكية والقوة" مورز"وهذا يتوافق مع ما أشارت له 

 أن المرأة الضحية األولى للتركيب االجتماعي إلىملكية لدى المرأة يرجع أن تناقص ال

  .وسيطرة الرجل وبنية عدم االستقاللية

  

 ، البنت حقها في الميراثإعطاء في نقاش وتبريرات ويبرز موضوع زواج األقارب جلياً

من   قبيلحيث يرى في تداخل الزواج الذي ينتج عنه تداخل وعدم معرفة حدود األرض من

 ،أرض كل واحد عنده ومن األفضل أن تبقى ، كبيرة وبمعزل عن الخوض بهاإشكاليةولمن؟ 

  . في تداخل الملكياتاإلشكاليات ألنه بتوريثها ستخلق مثل هذه ،أي ال تورث المرأة

  

 وهو مسيحي ينتمي للجيل األول ) عاما٨٢ً( أبو مسعودويقول 

ن من ييع أبناء العائلة متزوج ولكن عندما يكون جم،هن لهن حق في أن يأخذن"

ن بنت أخي سوف تأخذ إ ف، يعني أنا بدي أعطي بنتي من األرض،بعضهم البعض
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 ألن ،وتعطي البن أخي) مني( وبنتي تأخذ من حصتي ،من أرض أبيها وتعطي البني

 ، ويصبح غير معروف هذا لمين،جميع أبناء العائلة متزوجون من بعضهم البعض

  ."سنفيفضل أن تبقى هكذا أح

  

 فحيث أن أهل البنت قد ، بين الطرفين متبادالًإلزاماًن زواج األقارب قد يخلق إكذلك ف

  : فقال،"أبو رباح" حيث عبر عن ذلك ، بنتهإعطاءن على ورإن أهل زوجها مجب ف،أعطوها

 

 بنتي عند بعدين اسمعي بدي أقول لكي شيء هالقيت أنا مثالً"

 ما حصل أنه رأس . ث وهي أيضا تر، وبنتهم عندي،أقربائي

  ". الزم تعطي بدك تآخذي،برأس

  

يز بين ي وهنا يجب التم،وبهذا فقد ظهر موضوع الزواج داخل أو خارج العائلة بشكل كبير

الزواج داخل العائلة أو داخل القرية أو خارجها، فالنساء المتزوجات من أقارب كأوالد العم أو 

 أن ذلك يسبب مشاكل اجتماعية من منطلق زيادة  إال،الخال تزيد فرص مطالبتهن بهذا اإلرث

 وجود نسب ، وفي كثير من األحيان،نه يالحظأمساحة الحيازة عند تلك العائلة عن غيرها، إال 

ن تأخذ كل أ، وفي كثير من الحاالت يتم االتفاق إما ب)زواج البدل( المعروف باسم ،متبادل

ل العائالت عن المطالبة بهذا الحق، ومن هنا  أن تتنازوإما ،عائلة حقها عند العائلة الثانية

 وهذا يزيد األمور ،ج أن موضوع مطالبة المرأة بحقها في اإلرث لم يعد مسألة شخصيةتنستن

 وبالتحديد من قبل الذكور، وفي ، بل هو قرار يتم اتخاذه على مستوى العائلة، وصعوبةتعقيداً

 في  وال يكون رأيها مهماً،ا بين العائالتمعظم الحاالت تلتزم المرأة بالقرارات الذكورية م

 .اتخاذ مثل هذه القرارات
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حيث "إلى تطبيق  ولكن بحاجة ، في ذلكاً شرعياً من هذا الجيل أن لها حقفي حين يرى بعض

  :لجيل األولمن امسلم ووهو  ،) عاما٧٦ً( "أحمد" يقول الحاج

 

ي وعلي مسؤول عن  أنا من، بس بدنا نطبقه، ال أحد ينكر ذلك،معلوم لها حق"

 فكلما يقرب األجل أقول . أما ال دخل لي ال في ابن عمي وال في أحد  .نفسي

  ." هكذا الشرع يقول، البنت حقها نصف الولد،لهم يال تعالوا نقسم الرزق

  

 ، وذلك بمعزل عن كونها بحاجة له أم ال، لهااً على كون الميراث حق"أبو مسعود"حيث أكد 

  : حيث قال، أي السهل الممتنع، وهذا هو األصعب، األهلالك برضولكن الربط كان في ذ

  

 بس ، حتى لو لم تكن هي بحاجة له،أقول عنها أنه حقها يجب أن تأخذه"

  ."يكونوا أهلها راضيين

  

  :من الجيل األولمسيحية ووهي )  عاما٩٥ً( أم منير"في حين ترى 

 

بحقها بالميراث المطالبة أن البنت القاسية هي التي تقبل على نفسها الحصول و"

 معلوم بس أنا ما بدي ألنه رزق ،يعني أبوي قسم في حياته"من أهلها وتقول 

لبنت التي مش  وا، يعني البنت القاسية التي بحاجة تأخذ،زوجي معبي الدنيا

  ."بحاجة تقول ال أريد
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كأنه من  ووإخوتها،حيث ترى أن حقها يكمن في االستفادة من رزق زوجها وليس رزق أهلها 

كان حتى لو أنه يعني ما  ، ال وبل يجب المحافظة عليه،المعيب االستفادة من رزق األهل

  . الواحدة ال تقصر مع أهلها ألن،خذتأريد أن تال فهي  اً، رزقال يملكزوجها 

  

 بمدى وعيها بالمحافظة ، األهل على توريث بناتهن من هذا الجيلاوأحيانا يرتبط مدى رض

 ، وارتباط هذا الجيل باألرضثب وهذا طبيعي في ظل تش،وعدم بيعها على قطعة األرض

  .كونها شكلت المصدر الوحيد للدخل

  

 :من الجيل األولووهو مسلم ، ) عاما٨٢ً(" مصطفى"فيقول 

 ، بس البنت الزم يكون عندها وعي، البنت الزم تآخذ حقهابأننعم أنا مؤمن "

 ال يجب أن ،ا لواحد غريبكيف يعني أنا أعطيتها قطعة زتون تروح تبيعه

 وهذه بترجع الها، واذا بدها ،تقول أنا بحاجة لمال فأعطيها بمقدار حقها ماالً

  ."تتنازل هي حرة

  

خاصة في ب و،الجيل األول ثقافة من فما زالت تشكل العادات والتقاليد جزءاً مهماً ،وبهذا

لمجتمع التقليدية التي يعبرون  بمفاهيم ا والتزاماً،موضوع انتقال اإلرث من عائلة إلى أخرى

  .عنها في أقوالهم وأمثالهم

  

 ،ن لهاً شرعياًيرى في توريث النساء حق فقد تراوحت اآلراء بين من ،الجيل الثانيأما في 

 ، كانت متزوجة من غريبإذا ، خلق حساسية انتقال الملك للغريبنحيث ال يرى في مطالبته
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تخلق هذه  وهي بنتهم فليس من الطبيعي أن ن،كوويرى أن األهل طالما أعطوه أغلى ما يمل

، وقد متقاعدو ،من الجيل الثانيوهو مسلم، و)  عاما٦٠ً(" سميح"  حيث يضيف،الحساسية

 : قائالًمتزوجو، هتقاعدشغل وظيفة مدير مدرسة قبل 

 يعني هذا الذي يأتي وينازعني في ملك أبي ، ولكن هذه النظرة دقيقة جداً،نعم صحيح"

 ولكن هل الحساسية أنه أحد .  فهذا كله جهل وعدم دراية ومعرفة،غريبوأمي وهو 

 فإذا هم لم يربطوا الملكية بينهم وبين الغريب يصفى ،غريب يأتي ويأخذ من ملكيتنا

 وليس إلى ،ى بنتي ألن هذه الملكية بالنهاية سوف تعود إل،بالنهاية أنه ال يوجد حساسية

قت أو توفي زوجها يبادر األب في منحها األرض  قدر اهللا طلالبنت إذا الف . زوجها

ا  مع أن األهل أعطو،بحيث هي وأوالدها يأخذوا الميراث واألرض بدون زوجها

 فلماذا ،الميراث بالمقارنة مع البنت يعتبر شيء تافهو) البنت(زوجها أغلى ما عندهم 

) تماعيةاجمشاكل ( وقد يولد هذا الشيء مشاكل بين الزوج واألهل ، منهايحرمونه

 كسهم يوجهه ابنتهم فتصبح ،اً وخاصة إذا كان وضعه المادي صعب،يصبح الزوج عنيد

  ." أي كأداة ضاغطة للموضوع،هو إلى أهلها للمطالبة بميراثها

  

 ،قليل بالدين قديماً وذلك بسبب ارتباطهم ال، بناتهمنوهو يرى أنه في القدم لم يكونوا يعطو

  :ول ويق،ن بالتعاملويرى الفرق اآل

 

 وكانت المرأة مهدورة المقام والمكان بينما ، اآلن ارتباطهم بالدين أقوى من السابق،ال"

 وتقريباً ، ولها دورها في المجتمع، وتزاحم الرجل في مواقع متعددة،اليوم لها الحرية

  ." وهي مشاركة فعلياً وزاد تأثيرها،إنتاجها غزير مثل الرجل
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 وقد عبرت عن ، المقابالت وهو موضوع زواج البدلحدىإورد في  فقد ،أما السبب اآلخر

، غير متزوجة، ال تعمل من الجيل وهي مسلمة، ) سنة٥١ ("حنان" بحوثاتلم اىحدإذلك 

  :ن لحصول النساء على حقهاًكونه معيقفي  الثاني،

 

 الجدود كانوا رافضين انه ،)كل واحد بيظل رزقه عنده(زواج البدل الموجود في البلد "

  ." فقط تشفقي عليها في عيد أو مناسبة وظلت متوارثة،لها حقإ البنت

  

كما أن زواج األقارب ال يقل أهمية في ذكره عند المبحوثين عن األسباب األخرى التي تم 

كونه  ، البنية الذكورية التي تؤكد على حق الذكر في التملك وهذا يجمع في طياته أيضاً،ذكرها

 كما أن بزواج األقارب تتاح الفرصة للطرفين بالمطالبة يحمل اسم العائلة وليست البنت،

 ،) سنة٧٣( "حبيب"وهذا ما عبر عنه ،  فهذا برأيهم سيخلق مشكلة، وبما أنه متبادل،بالميراث

  :ال يعملو ،متزوجو ،وهو مسيحي

  

 ومآخذ من إال ال يوجد أحد ألنه ،ألنهم يحسبوا حساب أن يطالبوا بعضهم البعض"

 كما ألن الولد يحمل اسم ، هنالك مشاكل في تقسيم األرض وسوف يصبح،اآلخر

  ." أما البنت تحمل اسم عائلة زوجها هذا سببالعائلة،

  

كما أن زواج المرأة من وجهة نظر بعض المبحوثين يتيح الفرصة للمرأة لالستفادة من رزق 

 ٥٢ ("موسى" ويعبر عن ذلك بوضوح ، من رزق أبوها فكيف بها أن تستفيد أيضاً،زوجها

 المرأة أنيرى  حيث ،من الجيل الثانيو ،متعلم بدرجة جامعيةو، مسيحي ومتزوج،وهو ، )سنة

  . فال داعي ألن تأخذ رزق أخوها،جهاعندما تتزوج تأخذ رزق زو
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 بل ،صعباً فيصبح الموضوع ،وطالما أن مبدأ توريث النساء عادة غير دارجة في عابود

 حيث ، بين العائالت األقارب مبدأ التوريث متبادالً كانإذا في حالة واحدة إال ،مستعصياً

   أخته في حال حصول زوجتهإعطاء إمكانية عند سؤاله عن "موسى" يضيف

  

 ولكن أنا شرعاً موافق على أن تأخذ ، ألنه يصبح مبدأ التعامل بالمثل، أعطيها،نعم"

 تفكير كان أبي لم يفكر تفكير شرعي أو قانوني ولكنه كان يفكر" ويضيف . "حقها

 ولكنه يرى .  يعني حسب البيئة المحيطة به فالبنت ال تأخذ من أهلها أبداًاجتماعي

 ،الموضوع مرتبط فقط بحاجة ابنته للميراث ولم يكن بعيد بتفكيره عن تفكير والده

أفكر أنها إذا هي متزوجة وعند زوجها ملك وهي غير محتاجة ألخوتها "حيث يقول 

 أنها محتاجة ومضطرة  ولكن إذا بحس،ق زوجها لها ورز،فيبقى رزق أخوتها لهم

  ."علية أعطيها حقها

  

 وترى أن ،وترى بعض المبحوثات من هذا الجيل أنه عادة ما تقابل مطالبة المرأة بالرفض

 حيث ترى أن هذا الحق يجب أن ، بناتهابإعطاءذلك كله مرهون بمدى تقبل األسرة وقناعتها 

 وهذا ما عبرت ،لمطالبة، حيث أنها ستعطي بناتها بدون مطالبة با وليس مرهوناًيكون مكفوالً

وهي من الحاالت ومن الجيل الثاني،  متزوجة،و، وهي مسلمة، ) سنة٥٣( "ياسمين"عنه 

  : بقولهاالفعلية للمطالبة في عابود

  

 كل النساء اللواتي يطالبن ،واهللا أعلم هو في داخله في قلبه شيء ال يريد أن يعطي"

 يعني أنا بنتي بدي أعطيها من غير أن تأتي . جع لألهلهذا يرمعهن وصبح هكذا ي

  ." ومن واجبي يعني من واجب األهل أن يعطوا بناتهم حقهم الشرعي،وتطالب
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 ، بناتهن ليس فقط في عابودإعطاءوقد عبرت أيضا بعض المبحوثات عن سبب رفض األهل 

 حيث من المفترض أن تجمعهم معها ،إيمانهم ضعف إلىبل في كل القرى المحيطة بأنه يرجع 

  :من الجيل الثانيو مطلقةو ،وهي مسلمة، ) سنة٧٢( "أم زكي" وتقول،صلة رحم وقرابة طيبة

  

  ." ضعف إيمان وال اآلن جارك تحني عليه .هو بس في عابود ما هو في كل القرى"

  

 ، سواسيةحيث من وجهة نظرها من المفترض أال يوجد تفرقة بين البنت والولد والجميع

  :وتضيف

  

ت من الوراء مش الجميع خلقة ءضعف إيمان وال يعني الولد جاء من األمام والبنت جا"

، ةاهللا، أنا التي عشت عمري فقيرة عمرهم ما أعطوني رطل زيت وال حتى مراضا

 جاءت حياة أمي ولم ،واهللا رزق دار أبي من يوم ما تزوجت لم أدخله إال مرة واحدة

 جئنا من عمان ،زوجي صحته كانت جيدةن كانت مريضة وزيتوتستطيع أن تجد ال

  ." واهللا هو على ظهره وأنا على رأسي،فجدينا الزيتون وأوصلناه للبيت

  

 بالميراث يرجع حقهاإعطاء النساء  عض المبحوثات في أن السبب في عدمفي حين ترى ب

 فستكون تحت مسؤولية أةالمر أما ،كون الذكر هو المسؤول والمنفق على األسرةباألساس إلى 

 ، وهي مسيحية،) سنة٤٦ ("باسمة" حيث عبرت عن ذلك ، كأختم سواء كزوجة أ،الذكر

  : في قولهامن الجيل الثانيو ، وتعمل بوظيفة مديرة مدرسة،متعلمة جامعيةو متزوجة،و

  



 74 

 وأنت كفتاة ، فهذا الذكر هو المسؤول عن األهل،أوالً ألن المجتمع لدينا ذكوري"

فهذه إحدى  ،وجي وتتركي المنزل وأنتي غير مطالبة مادياً بشيءسوف تتز

  ".األساسيات لعدم دروجها

  

دوى للمطالبة بحقها الموروثة عدم جفي حين ترى بعض المبحوثات في محدودية المساحة 

 وقد عبرت عن ذلك ،ها لمسامحتهم بحصتهاع أهمية عالقتها مع أهلها يدف وترى،بالميراث

  :وغير متعلمة وربة أسرة، ممن الجيل الثاني متزوجة، و،وهي مسلمة، ) سنة٦٣( "منى"

  

 ال نستغني عنهم وأهلنا يقولون لنا خذوا نص دونم ،أعرف مسامحين أهلنا أنا ال"

 يعني خمس أخوة لدينا وخمس خوات شو بده ، نقول ال نريد واهللا يغنينا،يطلع لكي

 لي ولكن أنا بدي سمح ما بأعرف الشرع .  نص دونم خالص بالش،لهاإيطلع 

  ".أسامح وال أريد

  

بالميراث حسب الجيل الثاني  النساء حقهن الشرعي إعطاء فان األسباب وراء عدم ،تاليوبال

كون الذكر هو المسؤول والمنفق على  هو واإلسالم،ومن الديانتين المسيحية  ورجاالً نساء

كما أن  . ي هذا الخصوص الرجال وعدم تطبيقهم الشريعة فإيماناألسرة، كذلك ضعف 

موضوع زواج األقارب برز بوضوح كأحد األسباب الرئيسة الذي يتيح الفرصة للطرفين 

ما أن محدودية المساحة ك.   فهذا برأيهم سيخلق مشكلة، وبما أنه متبادل،بالمطالبة بالميراث

محافظة على  وترى بذلك أهمية ال، للمطالبة بحقهن بالميراثالموروثة تشكل عدم جدوى للنساء

  . األمر الذي يدفعهن للمسامحة بحصتهن،عالقة جيدة مع األهل
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 الذي يطرح ، الموضوع القديم المستجد، عن موضوع الميراثالجيل الثالثوعند الحديث مع 

 وقد عبرت البعض منهن مثل اً، شرعياًلبية تعتبره حقا نرى أن الغ،بداًأ ال يطرح  وأحياناًدائماً

  :بقولهامعلمة ومتعلمة وتعمل  ،وهي مسلمة ،) سنة٢٧( "تماضر"

  

  ".من ناحية دينية حسبما أعلم أنه من حقها والزم تأخذه"

  

 حيث ، ولكنها تطرح الموضوع بواقعه الموجود في عابود،فالغالبية واعية لشرعنة الميراث

  :مسيحيةو ،متزوجةووهي طالبة جامعية )  سنة٢٦ ("فاتن"ترى 

  

ي سيدة لها الحق في أن تأخذ أرض أو إرث أو أي شيء في عابود أرى أنه وال أ"

 بأن البنت تأخذ ، حسب القانون أعرف أنه تابع للقانون الشرعي اإلسالمي،آخر

 ولكن مثالً أمي وعماتي كلهن يتنازلن إلخوتهن وال يأخذن شيء ،نصف الرجل

  ."وتصبح تابعة لزوجها

  

 على  بينما من الصعوبة جداً، عليهاكذلك فهي تعتبر أنه من السهولة على الرجل الحصول

  :فاتنالنساء الخوض في الحديث أو المطالبة بها وبوعي كامل تصرح 

  

 ولكن لو تأتي إلى مسألة الميراث واحد ،صحيح أن األرض أصبحت موضوع جانبي"

هتميت باألرض وال لم أهتم ا يعني أنا كرجل ،بده يقسم الميراث تشعري أنه فيها حق

 أما كست فهو موضوع مغطى علية ،كرجل لكي أحصل عليهابها فهي حق لي 

  ".بالنسبة لها
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 ٣٦( "يوسف" و،غير متزوجو، جامعيو، وهو مسلم)  سنة٢٣( "سامي"بينما يؤكد كل من 

أن النساء من حقهن أن يأخذن ولكن الواقع في عابود   ومتزوج،بقاالً، ويعمل مسلموهو ) سنة

 في حين تسامح ،والغالبية األخرى ال تحصل عليه فالبعض منهن يحصلن عليه ،غير ذلك

  : ويضيف سامي،النساء وال تطالب

  

 نعم  . في ناس يعطوا وفي ناس ال يعطوا،النساء في عابود ترث حسب العائالت"

يعني نسبة قليلة جداً في بنات يسامحن أهلهن أو أهلهن ال يعطوا أو حتى ال  . ترث

النساء ال يسألن عن األرض ما تصدق  يعني . يوجد عندهم كثير أراضي ومال

  ".الواحدة أنها تتخلص من األرض

  

ويرى الجيل الثالث أنه غير متشدد في قضية الميراث وذلك رهن بوعيه وتعليمه واختالف 

  : الذي يقول"يوسف" ذلك في مقابلة قيمة األرض في نظره عن الجيل األول القديم حيث برز

  

 حقوق المرأة أو لقديم كان غير واعي ال في مجالالجيل الجديد يعطي ألن الجيل ا"

 وال شيء كل ، وإنسان غير متعلم،العصبية القبلية التي كانت تحكمحتى األكاديمي و

 أما اليوم الجيل الجديد واعي في دينه وفي مجتمعه ،تصرفاته من منطلق جهل

الفرد اليوم المواثيق كل هذه يوعى لها و والقوانين الدولية ،وواعي في حقوق المرأة

  ".و أقرب بأن يعطي المرأة حقوقهافه
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أما بالنسبة للتمايز بين األجيال الثالثة في رؤية مدى اختالف الدين المسيحي عن الدين 

ات من المسلمين والمسيحيين أن / فيرى المبحوثين، في التعامل بقضية ميراث النساءاإلسالمي

 مع قضية ن يتعاملو المسيحيين أيضاًنإ بل ، على المسلمينموضوع الميراث ليس قصراً

ات أن ما / ففي حين يرى بعض المبحوثين. اإلسالميةالميراث بالرجوع واالحتكام للشريعة 

 يحتكم له الدين المسيحي على المسلمين من عادات وتقاليد في موضوع الميراث أيضاًينطبق 

  : في قولهافاتن وهذا ما أكدته ،وال خالف بينهما في ذلك

  

ناحية مالحظتي أرى بأن المسلمين والمسيحيين في عابود يتبعون نفس العادات من "

والتقاليد فأنا خالل وجودي في األردن كان لدي العديد من صديقاتي المسلمات وخالل 

  ."الدروس التي كنا نأخذها كنا نالحظ أن نفس األشياء تجمعنا كمسلمين ومسيحيين

  

  :ر تماضكما أكدت عليه أيضاً

  

  لست أدري ولكني . فالمسيحيين أخذوا الميراث من اإلسالم فلم يكن لديهمجديد"

 ألنه كانت لدي فتاة . أعرف أنه لم يكن لديهم ميراث ولكني ال أعرف التفاصيل

 وقالت ،أعرفها في بيرزيت لم تكن تعتبر الميراث موجوداً في دينها وهي مسيحية

هل يعطون المرأة حقها في  . يلبأنهم أخذوه من اإلسالم ولكني ال أعرف التفاص

؟ لو أنك سألتيني هذا السؤال من قبل لكنت الميراث؟ أم أنهم كالمسلمين ال يعطون

 ولكن أذكر أن فتاة مسيحية مرة ،أجبت بعد سؤال معلمة مسيحية تعمل معي بالمدرسة

  ." وهذا دليل على أن الميراث لم يكن موجود لديهم،قالت لي أنهم أصبحوا مثلنا
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عدم وجود أي فارق بين المسلمين والمسيحيين في التعامل مع على ات /جمع المبحوثينوي

  :سامي وقد اتضح ذلك من خالل مقابلة ،موضوع توريث المرأة

  

  ".ال يوجد حسب ما أعتقد فرق بين مسلم ومسيحي"

  

  :يوسفويرى 

  

رعية  يرثوا ويتعاملوا حسب المحاكم الش المجتمع المسيحي عندهم نفس الشيءأن"

  ."وبشكل عام ال ترث النساء عندهم

  

 متزوج ، ناشط مجتمعي، وهو مسيحي يعمل كمزارع،) سنة٣٦(  ناهدكما أكد على ذلك

  :قولهب

نعم تقريبا نفس الشيء ولكن من جديد   .المسيحية والمسلمين نفس العادة عندهم"

ن  أنه صار في ظاهرة جديدة سمعتها قبل يومين أنه يوجد أرض لفاللكأحكي 

مقسمها ومعطي بناته من جماعتنا المسلمين دار الحج عثمان والخطيب ودار الزعيم 

  ."مقسمين ومعطيين البنات

  

  : ومتزوجاً،متعلم ويعمل موظفو ،وهو مسيحي، ) سنة٤٠(" يعقوب"ويضيف

  

يعني حتى لو  ،ال يوجد فرق بين مسيحي ومسلم فجميع العادات والتقاليد نفس الشيء"

  ."ا لن تأخذي ولن تطالبينتي عندنا هنإ
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 بين اإلرثتقسيم   وطريقة على اختالف مرجعية المسيحياتوفيما تؤكد بعض المبحوثات

 ولكنها تعود لتؤكد في النهاية أن بالمحصلة النهائية يحتكم المسلمين ،المسلمين والمسيحيين

ه بمثال أمها  وهذا ما دعمت،والمسيحيين على عادة وعرف التنازل عن الحق من قبل النساء

  :باسمةبذلك وتضيف 

  

 ،؟ ال أي أنه للذكر مثل حظ األنثيين.  قانون الشريعةنحن كمسيحيين ما يسري هو"

 اإلرث فهناك ، شرائعنا الدينية ليس هناك تفصيل،فلدينا ليس هذا هو النصاب فحسب

 ؟ طبعاًي في الحقوق هل هناك تساو.  فكما يأخذ الولد تأخذ البنت،وليس فيه تمييز

 فكما حصل مع أمي عندما ذهبت إلى المحكمة ،هناك تساوي فعندما تذهبين للمحكمة

 وتم التوقيع على ،الشرعية لتوزيع اإلرث بينها وبين إخوتها هي قالت بأنها متنازلة

  ."ذلك بأنها قد سامحت إخوتها وتنازلت

  

آلية تعويض األهل رق ما بين المسلمين والمسيحيين الوحيد هو في  أن الفسميحفي حين يرى 

 وذلك من خالل صلة الرحم واحتضانهن وزيارتهن ، ميراثهنإعطائهنللنساء عن عدم 

  : فيقول،واالهتمام بهن وتعويضهن بالهدايا

  

 وال ، ولكن يعطوا أموال ويزوروا بناتهم فقط،المسيحيين ال يعطوا بناتهم الميراث"

 حتى الدخول في زواجهم وفي ، ويعتمدوا بذلك على الدين اإلسالمي،يعطوا الميراث

 ولكن حتى المسيحيين يمتثلوا إلى قانون الميراث الذي . طالقهم على الدين اإلسالمي

 حيث أنهم يحتضنوا بناتهم ،يختلفوا من ناحية أخرىوالمسيحيين  ،يخص المسلمين



 80 

 ، والحماية والرعايةاالحتضانأكثر من المسلمين مع أن المسلمين أولى من ناحية 

 فهناك صلة ألرحامهم أكثر من عندنا ،يوم األحد الزيارات والهدايا ال بد منهامثالً 

 يعطوا أرض . بالرغم من أنه هذا الشيء يجب أن يكون عندنا نحن أكثر منهم

  ."؟ ال أبداًلبناتهم

  

على كون العادات والتقاليد هي القاسم المشترك ما بين المسلمين في حين تؤكد حنان 

  :يث النساء عبر كل األجيال فتقولضوع توروالمسيحيين في مو

  

اختياريتنا واختياريتهم واحد وشبابنا وشبابهم نفس العادات والتقاليد في هذا "

  ".الموضوع

  

 ومسيحي في موضوع توريث على عدم وجود أي فارق بين مسلم "حبيب" يؤكد في حين

رعية حق النساء في  ألهمية وشين أن الطرفين غير مدركإلىيه هذا يرجع  وبرأ،النساء

 ، في الميراثحقهاإعطاء النساء على عادة عدم ان  يسيرا ولهذا فهم، ذلكانالميراث ويستصعب

  :وقد اتضح ذلك بقوله

  

 نحن وهم نفس ، ال يوجد،ال يوجد فرق بين مسلم ومسيحي في هذا الموضوع"

لشريعة ؟ نعم حسب اع تسيروا أنتم حسب الشريعة اإلسالمية في هذا الموضو. الشيء

 لماذا العادة ، أقوى من الدين المسيحي واإلسالمياالجتماعية ولكن العادة . اإلسالمية

؟ ألنهم من األول لم يسيروا عليه فهم يروا األمر صعب أن يسيروا أقوى حسب رأيك

؟ لماذا يء في الدين إال على هذا الموضوع يعني لماذا هم يسيروا على كل ش. عليه
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 يعني أنت ماذا تريد أن . ين يحسبوهن بولد واحد لما بيقسمواطيب في الدين كل بنت

  ."؟ أن يعطوها مثلها مثل الولديقسموا

  

 ولكن تشمل ، على أن عادات عدم توريث النساء ليست فقط في عابود"ياسمين"كما تؤكد 

  :يع القرى مسلمين ومسيحيين بقولهاجم

  

؟ نعم هنا  الشريعة اإلسالميةهم بنفس تقسيموالمسيحية في عابود يعطوا بناتهم حق"

شكلة أيضاً في  طيب هل لديهم م. يعطوا البنات حسب الشريعة اإلسالمية والقرآن

 سواء كان مسيحي أو مسلم ال ،؟ نعم نفس المشكلة بالنسبة للبناتإعطاء بناتهم حقهن

يريدوا أن يعطوا بناتهم حقهن ألنها العادات والتقاليد هنا تحكم الجميع وليس في 

  ."بود في جميع القرى نفس المشكلةعا

  

  :استنتاج

 وأن التفارق الجيلي في هذا الموضوع ،بينت المقابالت غلبة العرف على الشرع والقانون

 . في هذا المجالاً على النوع االجتماعي أو دينياً كما أن ال تفارق مبني،طفيف جداً

  

أن المسلمين والمسيحيين أيضاً ثة المقابالت مع النساء والرجال من األجيال الثال  بينتكما

  . وبالتالي إلى عرف التنازل عن الحق من قبل النساء، عدم توريث النساءعادة إلى نيحتكمو
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  الباب الثاني

   ومدى قوة جذبها للمطالبةأهمية األرض

  

  :مقدمة

في هذا الباب  سنتعرض ألهمية األرض وقوة جذبها للمطالبة باإلرث عبر متغيرات اجتماعية 

وبهذا   . والمجتمع المبحوث بشكل خاص،سياسية طرأت على المجتمع الفلسطيني بشكل عام

 عبر ،تم معالجة التغير في مكانة األرض كمصدر للمكانة االجتماعية وكمصدر للرزقتس

 ، ومدى تطور تسليع القرية، وعبر متغيرات اجتماعية مثل تطور التعليم،خطوط جيلية

 ومدى تأثير . مرأة بالميراث أو استعداد الرجل لتوريث المرأةوانعكاس ذلك على مطالبة ال

  .حصول المرأة على األرض على مكانتها في المجتمع

  

  :التحليل

 ، سلعةإلى تقييم لألرض من خالل تحولها إعادة عملية لم تجِر، االقتصاديمع تطور الواقع 

 والعمل في ،ائفن ما جرى هو ترك األرض واالتجاه نحو مصادر دخل أخرى كالوظإبل 

قيمة األرض  انخفاض إلى  وهذا بدوره أدى،والعمل داخل الخط األخضر ،قطاع الخدمات

 في ا أم. إناثاً أم ذكوراًأكانوا  سواء ، تقلص أهميتها لدى األفرادإلى  وبالتالي،كمصدر للدخل

النساء  أضيف عامل جديد ال يجذب بل ، فقد بقيت األعراف كما هي ولم تتغير،مجال التوريث

  .نجاز الفردي في السوقإلى اإلوتغير مصدر المكانة من األرض   .باإلرثللمطالبة 
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أن ملكية األرض على  ،ة ورجلمرأا ،ينمسلم أم ين بال استثناء مسيحيالجيل األولويجمع 

 بها نعدم انتقالها للنساء بكون النساء ال تطالب ويبرر الرجال . سماء رجالعادة ما تكون بأ

 ، ولذلك فهي تنتقل مباشرة لألوالد الذكور، انتقالها لهن عبر الميراثمن إمكانيةغم رعلى ال

  : الذي يضيف"أبو سميح"وقد اتضح ذلك من خالل مقابلة 

  

 فالرجل إذا له ملكية أرض وعنده ،ليست مرتبطة ملكية األرض فقط بالرجل"

 وبناتي  فاألرض مرتبطة في شخصي وأوالدي،بنت فهي لها أيضاً في الميراث

  .كذلك فلهم في الميراث ولكن البنات ال يقمن بطلب ميراثهن

هذا خطأ فالبنت لها في الميراث ولكنها ال تطلب فلذلك ال تعطى ويقوم أخوها 

  ."بتملك األرض

  

  : في ذلك فيقول"أبو مسعود"ويتفق معه 

  

  وال، النساء ال يأخذن من األرض،نعم طبعاً .. .جميع األراضي بأسماء رجال"

  ."تسجل بأسمائهن

  

  : المرأة ال تحصل على حصتها بقولهأن في "أحمد "كما يتفق 

  

 هنا ألن الذي عنده . دائماًً األرض بأسماء رجال ال يوجد بأسماء نساء أبداً"

 أوالده أنا أبي عنده ثالثة أوالد وثالثة بنات البنات تزوجن ولم يأخذن باسمأوالد 

  .رزق بقيت األرض بأسماء األوالد



 84 

  

 في الجيل األول على العادات والتقاليد التي تعطي الحق وباإلجماعكما تؤيد وتؤكد النساء 

 وهي بذلك ،للرجل بتملك المصادر كاألرض كونه المنفق والمسؤول عن المرأة وتاج رأسها

الوعي "عيها  متأصال في وي تربت عليه وأصبحذكر الذكوري الأسيرة البنية البطريركية والف

  : بقولهافاطمة وقد اتضح ذلك من خالل حديث ،"الزائف

  

 ،شو بعرفني هيك قبل بقوا  ازالم دايما،بأسماءآه يا خالتي األراضي كلها "

آه   باسم الزلمة؟األرضضلين ما هني باسم الزالم ايش عادة اجتماعية هاي 

  ". لزلمة بحولها باسم والدهاألرض

  

  :بقولهاومن الجيل األول، مسلمة  وهي ،) عاما٩٧ً" (أم حامد"كما أكدت عليه 

  

 هو الرجل اللي ، نعم وال مرة المرأة هي رجل، بأسماء رجالاألراضي دايماً"

  ."بيحكم وبيرسم

  

  : التي تضيف قائلة"أم منير"كذلك 

  

 منيح وال عاطل .  ألنه الرجل تاج رأس المرأة،باسم الرجل األرض دايماً"

  ." الموضة موضة أيامناتذا كان  ال أعرف هك. الرجلباسماألرض دائماً 

  



 85 

ة والرجل من أر على كل من نظرة المر وهذا ما يؤث،أما بالنسبة الرتباط األجيال باألرض

همية  يؤكد أ ورجاالً نساءالجيل األولن  فنرى أ.  ألهمية األرض وأهمية امتالكها كافةاألجيال

ل  كما تبين من خال،وحيد للرزق ألنها كانت تشكل له المصدر اله العظيم لألرض نظراًئانتما

  : الذي يضيف"أبو سميح"مقابلة 

بالنسبة لي فأنا أعيش في األرض وأبني سميح قد يكون مثلي ألنه يعيش فيها، 

وذلك ألنه سيأتي ولن يجد .  ولكن ال أظن أن أبناءه سيكون لهم نفس االنتماء

وجهين نعم خسرت كل أرضي، كلها ومن ال.  األرض حتى يعمل ويفلح فيها

، فنحن كنا نقسم األرض قسمة، قسم في الشمال وقسم في الغرب، "الجبهتين"

الغرب كنا نزرعه في سنة ونريح الشمال، وفي السنة التالية كنا نزرع الشمال 

 دونم من أراضي اللبن ورنتيس ٦٠٠٠المستوطنة مقامه على .  (ونريح الغرب

مستوطنتين على أراضي  ولذلك لوجود ، دونم٧٠٠٠وعابود وحوالي أكثر من 

 ، ثم أن الرجل ال يجرأ على الوصول إلى أرضه، جبال٥-٤عابود ويحيط بها 

 ،)ففي خالل قطف الزيتون إذا أراد اليهودي أن يبصق فسوف يصيبني بذلك

  . فقد مضت سبع سنوات على آخر مرة زرت فيها أرضيعلى الفاضي الملكية

  

  : بقولها"فاطمة"كما أكدت عليه 

  

بحبوش الرزق كل هالجيل واهللا ما بحبوا يعملوا وال يقربوا،  قبل الواحد بختلف "

من الصبح للمغرب في رزقاته يا خالتي، بوكلوا اللحمة دين عارزقاته من السنة 

للسنة انحط حق اللحمات مرة زيت مرة مصاري الي يحقل البطاطا نزرعهن كل 

، ليش النو انتوا كان رضلأل انتماء أكثرآه احنا . اشي نسويه العدسات نزرعهن

مصدر رزقكم منو توكلوا أو تشربوا وكل اشي منو؟ فشي وظايف فش مصاري 
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 وبعدين الواحد يفضل يزرع بندوراته منو قمحاته منو لحمته منو ،مثل اليوم

يجيب اللحمة واهللا يداين اللحمات من السنة لسنة واحد لحام بقى هان في بلدنا 

  ".لحمة ويال معتمدين عالهزتوناتمن الزتون لزتون تيلم حق ال

  

 عززت من التمسك بها ، للرزقاً وحيداًكونها مصدررض التي تكمن من فأهمية األوبالتالي 

 في حين يرى الجيل األول ، للذكور من األبناءإالومن امتالكها وعدم التنازل عنها وتوريثها 

ما إ ، البتعاده عنهاذلك نظراً و،أن األرض أصبحت ال تشكل أي حافز أو انتماء للجيل الجديد

خرى التي ال تعتمد على العمل تماد على الوظائف ومصادر الدخل األ واالع،بالتعليم أو بالعمل

 .  بابتعادهم عن األرض وعدم التشبث بهااً سلبي بتعليم الشباب عامالًن حيث يرو،باألرض

  : بقوله"أبو مسعود"وهذا ما أكده 

  

 عن ابتعد درس وتعلم ووجد وظيفة فهو ابني ابنيعني العالقة تغيرت عندما "

 لكن أنا كنت عايش من األرض فطبعاً عالقتي باألرض كانت أقوى ،األرض

 يعني نحن نبكي على اليوم الذي يروح منا أما اليوم ،وهو عايش من الوظيفة

 ، ال يوجد لهم عالقة أبداً. فإننا نتمنى آخر الشهر أن يأتي لكي نأخذ الراتب

. اذا ذهبت األرض منا ألنهم ال يسألوا عنها أبداً وليس لهم أي دخل فيهافكرك لم

  .حتى لو مهما حصل لها ال يهتموا بها

 وذلك ألنهم ليس ،يعني عالقة الجيل الجديد باألرض هي عالقة معنوية فقط

  . للعمل بها أبدااستعدادلديهم 

ل الطبيعي يعني نحن كنا زمان نذهب إلى األرض ونزرع ونغرس ونأكل األك

 للعمل استعداد ولذلك كنا كلنا صحة وعافية أما اليوم فليس لديهم ،الطازج

  ."باألرض واألكل منها وكل أكلهم صناعي
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  : بقوله"أبو جورج"كما أكد عليه 

  

 واألوالد ، يعني الذي يتعلم ال يزرع أبداً،إذا وجد التعليم فإنه ال يوجد أرض"

 يعني ال يوجد . رض بيعوها ماذا نريد منهايقولوا لنا إذا زرعنا شيء في األ

 انتماء أما أحد أوالدي يعمل سائق سيارة لدية ، لألرض أبداًانتماءعندهم 

 أبداً والذي لديه شجرة انتماء شبابنا اليوم ال يوجد لديهم . لألرض ويحافظ عليها

 ةزيتون يبيعها ويتخلص منها ويشتري تنكة الزيتون أفضل له من أن يجد الزيتون

  ."ويعتني بها

  

  :بقوله "أحمد"وكذلك 

 أنا اآلن ليس مثل ارتباطي أنت باألرض مثل إرتباط أوالدك ؟ ال ارتباطكهل "

 أنا وذلك ألنهم اليوم ارتباطي باألرض أقل من ارتباطهم أبي وأوالدي أنا ارتباط

متعلمين ولديهم وضعهم يعني صاروا إذا بدهم يحرثوا األرض يحرثوها باألجرة 

  ".باألجرة يعني لم يستفيد منها شيءطفوا الزيتون ويق

  

 الجيل الثاني على أن األرض أصبحت عبئا على الجيل الجديد بحكم الوظيفة أيضاًكما أكد 

   :"حبيب"والتعليم ويضيف 

 نحن كنا نعمل لألرض نحرث  كيف يعني؟. نحن جيلنا أحسن للتعامل مع األرض"

المال فقط وين وين حتى  فال إنه يبحث عن  أما الجيل الجديد،ونزرع ونهتم بها

  ."يصل لألرض

 يعني . يأوالدي يقولوا األرض ماذا تعمل لي أنا بدي أعيش أوالد ":كما يضيف
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 عبء طبعاً هم بحاجة ألن يعيشوا أصبحت المعيشة ،أصبحت األرض عبء عليهم

ها  اليوم فوط بحاجة ل،غالية قبل لم يكن موجود غساالت وال ثالجات وال شيء

  ".الطفل فإنها تساوي ثمن الزيتونات

  

  : قائالً"حبيب"ويضيف 

  

 باألرض أقوى ألنها ارتباطهمالجيل الجديد ليس مرتبط باألرض والجيد القديم كان "

 فهل ،هي المصدر الوحيد للرزق واآلن العمل بإسرائيل متوقف والوظائف قليلة

 ال يوجد له عمل يذهب  الذي،تتوقع أنه ممكن أن يعودوا لألرض ؟ ممكن طبعاً

  ."لألرض

  

  : بقوله"موسى"ويؤكد 

  

 يعتني بأرضه ويهتم بها تشكل عالقة معه ولكن بشكل عام اآلن وليس إنسانكل "

 ألنه ال يعمل ،بشكل خاص اعتماد الجيل الجديد على األرض أصبحت معدومة

ها غير  ألن العمل ب، لذلك فهي ليست لها قيمة بنظرهم،بها أبدا ولم يتعب عليها

  ."مجدي

  

  : على صحة عدم ارتباط الجيل الجديد باألرض وال حتى معرفة موقعها بقولها"منى"كما تؤكد 

  

 فكانوا الختيارية يصحوا من ،ال طبعا جيل قبل كان اله ارتباط أكثر باألرض"
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 هي أرضهم أين أما اليوم جيل اليوم ال يعرفوا حتى ،الصباح للعمل في األرض

  ."اجة وال بقرةوال يطيقوا ال ج

 

 غير متوفر ويروي قصة أيضا أن االرتباط باألرض بمعزل عن العمل بها "سميح"فيما يرى 

ثرت به وهو من الجيل الثاني  على مدى تمسك هذا الجيل األول بأرضه وبالتالي أتؤكد

  :ويضيف

  

أذكر حادثة حصلت قديماً عندما كنت عائد من الجامعة في دمشق وفي فصل "

انت برد ومطر وكانت لنا قطعة أرض فيها جسور وهذه الجسور كانت الشتاء وك

مليئة بالماء والوالد قال لنا أنه يريد أن يذهب إلى األرض ويرى الماء الموجود 

 فأنا قلت له أنني ال أريد أن أذهب فأحسسته تضايق مني وأنا ال أحب أن . فيها

زيتون لف الدماية  وعند معصرة ال، فقلت له حسناً سوف نذهب،يتضايق مني

 فقلت له من ،على خصره وأخذ يمشي بشكل سريع جداً وكأنه نسي أنني معه

 فرفع ،أين سوف ننزل فقال لي تعال معي وأنا سوف أريك من أين سوف ننزل

 وقلت له أنا تركتك عاقل فماذا ،بنطاله وخلع حذائه ووضع رجليه في الماء

 أن أحس إذا هذه الزيتونة أحست  فقال لي أنا مازلت عاقل ولكن أريد،حصل لك

 االشتراكية وهذه قصة تحكي عن الذين يتحدثون عن ،بالبرد مثلي أم ال

  . باألرضاالرتباط باألرض فالجيل القديم لدية أقوى درجات واالرتباط

؟ نعم أثرت ومازلت أرويها ألوالدي والجميع من هل أثرت بك هذه اللحظات

  .حولي

كنت تدرس ك مع األرض ومع أوالدك وبما أنك فكيف أثرت هذه القصة بعالقت

؟ تأثيرها النفسي أوالً بعالقتي مع والدي فزادت وعالقتك باألرض سوف تخف
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 وأعطاني درس أن هذه األرض مرتبطة بالعظم ،عالقتي معه ومع األرض

  .واللحم وال يمكن أن نستغني عنها أبداً

  .أنها المصدر الوحيد إذا غاب الرزق: ثانياً

 أن األرض هي الحبل الوحيد الذي ال يبت وال يقطع الذي يربطك بالعالم :ثالثاً

  .واالجتماعيوببلدك على الصعيد اإلنساني 

  

  : أن"سميح"ويضيف 

  

 بعيد أو على األقل لم نكن نراه مباشرة ولم تكن االستعمارالجيل األول كان "

ا على  وكانت هناك األردن بلد زراعي ومقتصر دوره،هناك مواجهة مباشرة

العمل والزراعة وكان فيها نهضة تعليمية مثل فلسطين والصحيح أن الناس 

 للعلم ألن الدولة العثمانية خلفت تركه من الجهل والخرافات واألساطير انصرفوا

 أما بالنسبة للنواحي . وأبعدت الناس عن التعليم كثير فكانوا الناس أشباه أميين

 أننا نحن كطالب علم كنا نبني أو نعقد آمال الثانية التي أريد أن أتحدث فيها هي

إما في المجال المدني أو العسكري ونطمح أن يوفر دخل جديد فالدخل الذي 

  ".كانوا يتمتعوا فيه األهالي كان بسيط جداُ أو حتى معدم يعني غير ثابت

  

ن لم يتمسك إ و،فضل من الجيل السابقثات أن جيل اليوم أحسن وأفيما ترى بعض المبحو

  : قائلةومتزوجة ، وهي مسيحية،) عاما٧٠ً ("غزالة" حيث تفيد ، كونه تعلمباألرض

 ورقة صغيرة ال نعرف نقرأها ،جيل اليوم أحسن منا متعلمات والتعليم مهم"

  ".وخاصة للحبوب واألدوية نعطيها للبنات
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 وعدم تمسك  فيؤكد على تمسك الجيل األول وارتباطه باألرض، ورجاالًنساءأما الجيل الثالث 

 البتعاد الجيل الجديد  حيث أن التعليم والوظيفة شكال عامالً، عليهم كونها تشكل عبئاً،يلهم بهاج

ا شعور هذا الجيل بعدم جدوى العمل في األرض لعدم اعتمادهم ، وعززعن العمل باألرض

 اًسيولكن في الوقت نفسه شكلت األرض حسب الجيل الجديد هوية وانتماء سيا . عليها كدخل

  .ال يمكن التغاضي عنه

  

  : أنا عن ارتباط الجيل الجديد باألرض عند سؤاله"تماضر"وتفيد 

  

 انتماء مع األرض  ال، ال يوجد لهذا الجيل ارتباطصبايا من جيلنا لسن على "

  ."لألرض

  

 : مضيفة"فاتن" بينما ترى

  

شباب الذين الصراحة نظرة الناس للزيتون ليس فقط من النساء وإنما أيضاً من ال"

 ،يقولوا أصبح بحاجة إلى حراث وتجهيز ورش فإنه بحاجة إلى أكثر مما يدخل

. فأصبحوا يتعلموا و يبحثوا عن الوظيفة ألن رزقها أفضل من رزق األرض

 اآلن . يعني لو تحدثتي عن جيلك هل تعتبرينه مرتبط باألرض ؟ ال مش كثير

 أو شيء ما يهينهم أو اعياالجتمالناس أصبحت تفكر بأمور توازي مستواهم 

  ".حتى يوسخ أيديهم
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  : قائالً"سامي"كما يعبر 

  

ال طبعاً الجيل القديم متمسك باألرض أكثر من جيلنا واألقدم متمسك أكثر بالعادة "

برأيك لماذا يبعد جيلكم عن األرض، لماذا ال يوجد .وجيلنا يبعد عنها قليالً قليالً

وجد أمور أخرى تسد عن الحاجة لألرض  باألرض مثل زمان؟  ألنه ياهتمام

نعم يعنى أصبح باإلمكان العمل برام اهللا . مثل رام اهللا والعمل فيها وغيرها

نعم ممكن ألنه زمان ما كان في أحد يرسل أوالده للتعليم  . وإسرائيل وغيرها

ألنها من   . عن األرضاالبتعادأما اليوم الجميع يذهب للتعلم وبالتالي زاد 

 تعني أننا الزم نكون متوحدين  .يجب أن نعتني بها ونحافظ عليهاأجدادنا 

  ". أن يأخذ أرضنااالحتاللمتعاونين مع بعضنا حتى ال يستطيع 

  

  : عليهم بقولهرض أصبحت تشكل عبئاًأن األ "سامي"ويرى 

  

نعم غير متشدد أن يعطي ألنه يريد أن يتخلص من األرض وليس من ناحية "

؟ نعم هكذا هكذا نظرة الجيل الجديد، أكيد. هت عبء عليدينية ألن األرض أصبح

أنا متأكد ألنه زوج أختي وأختي ال يريدوا األرض وأنا أريد أعطيهم % ١٠٠

  ".إياها لكي أتخلص منها

  

  :عن عدم جدوى العمل باألرض بقوله"يوسف"كما يعبر 

ئنا تركوا جيلنا ال يعني الجيل الكبير مثل أبائنا وحتى يوجد جيل قديم مثل أبا"

 لم تعد تكفي وذلك يعني أنا صاحب االقتصاديةالزيتون وذلك بسبب الجدوى 

بقالة أو أخي صاحب منجرة إذا أردنا أن نعطل شهر الزيتون ونغلق محالتنا فإن 
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 دينار ممكن الدكانة و المنجرة تخرج نفس المبلغ ٤٠تنكة الزيتون التي تساوي 

 بالرغم من أن االقتصاديةسبها بالجدوى أو حتى أكثر منه يعني الواحد أصبح يح

الواحد فينا يهتم باألرض ويزرعها ويحصدها وذلك يعني ألن وضعنا 

  ".اإلقتصادي جيد والحمد هللا

  

  : قائالً"يوسف" ويضيف

بالنسبة لألجيال وكيف يختلفوا مع بعض في عالقتهم باألرض، الجيل القديم "

 االرتباطلدخل والجيل الجديد قل كانت عالقته باألرض قوية بحكم أنها مصدر ا

 أبداً ارتباطوعرفنا لماذا قل على المدى البعيد حسب حديثك يصبح ال يوجد 

؟ يعني زمان كانت األرض معروفة ماذا تعني احتاللباألرض ونحن تحت 

؟ يوجد فرق بين ما تقولي الجيل الجديد ماذا تعني له األرضللجيل القديم أما 

 عام بشكل. ح وبين ماذا تعني له األرض كوطنياألرض ماذا تعني له كفال

؟ إذا بدنا نعتبر أهمية األرض عند الجيل الجديد كفلسطيني من جيل لجيل تختلف

فإنها كبيرة جداً يعني كانوا يعملوا بإسرائيل وكذا مع أنه أعمارنا صغيرة نسمع 

أنه في أرض سوف تصادر فإننا نعمل أعمال تطوعية ونزرعها ونحصدها 

 انتمائي هذا ال يعني أنني إذا أبعدت عن الفالحة واألرض معناه أنه قل وهكذا

ولكن مازالت األرض .  مرحلياقتصاديلألرض أو للوطن ولكن هذا وضع 

؟ ممكن أنتي فهمتي ياسية ؟ يعني حتى لو من جيل لجيلتعني للفلسطيني هوية س

 الوضع االقتصاديأنه التوجه للجيل يبعدهم عن األرض في الواقع الوضع 

 باألرض واهتمام باألرض ولكن كوطنية االهتمامالحالي الذي سوف يبعدهم عن 

 باألرض أكثر من الجيل اهتماملم يقل بالعكس أنا أرى أن الجيل الجديد عنده 

  ".القديم 
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على تمسك ال يعمل و ، سنة دراسية١٣أنهى و ،وهو مسيحي، ) عاما٢٤ً( "فراس"كما يؤكد 

  : كونها شكلت المصدر الوحيد للرزق لهم بقولهالجيل القديم باألرض

  

  

  

  

  

 غير متزوجو ويعمل كمهني، ،وهو مسيحي غير متعلم)  عاما٢٢ً( "حسام"وهذا ما أكده أيضا 

  :بقوله

  

الجيل الكبير فقط ال غير يعمل باألرض يعني إذا راح الجيل الكبير ال يبقى "

ل بها وليس الجيل لماذا الجيل الكبير هو المرتبط باألرض وهو الذي يعم. أراضي

؟ ألنها هي التي كان يستفيد منها ويعمل بها وال يستطيع أن يتقن أي عمل يدالجد

 وترقت صاروا اختلفت الناس ، والجيل الجديد ال يعمل باألرض ".آخر غيرها

  ".يعملوا وموظفين

  

  ":ناهد"ويضيف 

  

أنا أقول لكي مثال عندنا بالنسبة ألبي من أكثر واحد مرتبط باألرض كانوا أبي "

 ال يوجد غيرهم عمي من زمان لم يكن يحب األرض وطول عمره اثنانوعمي 

مقيم خارج البلد يعني في اللد والرملة وأمريكا أما أبي عارف كيف زرع األرض 

من أي نواحي يعني، ما هو .الجيل الكبير أكثر منا ألنهم متمسكين باألرض"

تفسيرك لهذه الظاهرة ؟ هم يحبوا األرض وهم يحرثوا ويفلحوا بها لذلك هم يحبوا 

صدر أن يعملوا بها وهي مصدر رزقهم أما نحن الشباب فال نهتم بها ألنها ليست م

  ".رزق لنا
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وكل شجرة من أين أحضرها وكيف أحضرها وعدد الشجرات كان يصرح مع 

تمين  بها أبي كثير يعني أنا وأخوتي مهاهتمالبقر ويحرث يعني هذه الزراعة التي 

 بها أما أوالد عمي فغير سائلين عنها في اهتمومتثبتين باألرض مثل والدنا ألنه 

أمريكا وأنا الوحيد الذي صفى مهتم باألرض ألنها لم تعد تعطي الدخل المطلوب 

 بها في موسم الزيتون واالهتماممثل السابق فأنا الوحيد المكرس كل وقتي لألرض 

ن متماسكين مع بعضنا وأرضنا متماسكة مع نحضر بنات يقطفوا معنا وحتى اآل

  .أنه يوجد جيران هنا لغاية اآلن لم يجدوا أحد يقطف لهم الزيتون

  

  ":ناهد"ويضيف 

  

 الناس في األرض هوية وسياسي ومصدر رزق هذا يعني بشكل ارتباطزمان كان "

يد أساسي وبالتالي هم مجبورين أن يبقوا محافظين عليها ومهتمين بها، الجيل الجد

 نحن يعني كل واحد له نظرة االرتباطماذا تعني له األرض ؟ أقل كثير من هذا 

يعني كل واحد يعتبر األرض هويته ووطنه ولكن يعني الظروف المحيطة به أثرت 

علية فإذا هو موفر له عمل بالنسبة إلسرائيل كانت توفر له عمل ودخل أفضل من 

 يريد يجده أمامه يعني إذا األرض يجد وضع مريح له أفضل من األرض ماذا

يتعب ويهلك علشان شوية زيتون، اليوم ال يوجد أحد ألنه ال يتعب فيه كثير ومثل 

ما يقول المثل الذي ال يتعب بالشيء ال يعز علية فكثير منهم لم يتعبوا باألرض فلم 

  ".تعد تعز عليهم فهذا أحد المؤشرات

  

  :"يعقوب"كما يؤكد 
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؟ يحبوا األرض أكثر منا مع أننا نحن لماذا. رض أكثر منا مرتبطين باألأن الكبار"

االرتباط برأيك من أين جاء .  باألرض أكثر مناارتباطهم ولكن االنتفاضاتعملنا 

  باألرض هذا؟

 ألنهم كانوا مباشرة يهتموا باألرض ما كان في عمل آخر كان فقط االرتباطجاء 

  ".رض معه ولكن اليوم الاألرض هي التي تنتج لهم ويكون هو مع األرض واأل

  

  : فترى أن،"نادية"أما 

  

  "الجيل الكبير ألنهم تعبوا باألرض وعملوا بها أكثر وهم أصحاب األرض"

  

 زال متشدداً ن الجيل األول وبحكم ارتباطه باألرض كان وماأعلى  الجيل الثالث ويصر

 ،ر الوحيد لهم بالرزق وشكلت المصد، وذلك كونهم عملوا بها، النساء حقها بالميراثبإعطاء

  :بقوله "فراس"  وهذا ما أكد عليه،في حين يتساهل الجيل الجديد بذلك

  

ألنهم ،الجيل الجديد أكثر غير متشدد في إعطاء أخواته األرض من الجيل القديم"

  ".غير فاضين لألرض وكل واحد فيهم يريد أن يرمي األرض على األخر

  

  :بقوله" حسام" فيما يضيف

  

ث برأيك الجيل متشدد في إعطاء أخواته وال بناته األرض أي الميرامن أكثر "

 ه لكي؟ ممكن الجيل الجديد ألن الغالبية يريد أن يحصل الذي لالقديم وال الجديد
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 الجيل الكبير ال يعطي ولكن الجيل الصغير يعطي ألن الجيل  .يبيع ويكسب المال

جيل الصغير يقولوا أننا نبيع ولكن ال.الكبير مهتم باألرض أكثر من الجيل الصغير

لكن يوجد أرض تختلف عن أرض، و،األرض ونستفيد منها لذلك ال يعطوا أخواتهم

  ".ولكن المتشدد أكثر هو الجيل الكبير

  

من يتشدد أكثر في إعطاء بناته أو أخواته حقهن  في معرض سؤالي له عن "ناهد"ويضيف 

  ؟وال جيلكمبالميراث الجيل القديم 

  

بير أكثر ممكن يعطي الذي بعده قليالً ممكن ال يعطي، حالياً جيلنا صار الجيل الك"

ممكن .  في إعطاء أخواتهاعتراضيوجد عنده وعي الناس يتقبلوا وال يوجد عندهم 

 ارتباطهألنه ليس تقبل أو صار عنده وعي لحق المرأة بهذا الميراث ممكن ألنه 

ن ليس هذا المجدي ممكن  باألرض قل ولكارتباطهباألرض قل لماذا بالضبط؟ 

صار يعتبر المرأة أو أخته ينظر لها نظرة مثله مثلها يجب أعطيها، في ناس اليوم 

  ".يتقاتلوا على األرض وليس أخواتأخوة 

  

  : على حديث سامي وناهد فيقول"يعقوب"ويؤكد 

  

 مع أنني لم أحضره ألنه كان يحب األرض ومتمسك بها وال ،الجيل القديم طبعاً"

هل هذا يعني أن الجيل الجديد يعني جيلكم ليس . تنتقل إلى أناس آخرينيحب أن

معني كثيراً يعني أخذت أختي وال ما أخذت ال تفرق معهم األرض ؟ال تفرق معهم 

برأيك جيلك لن يكون . اليوم األرض بالمال والمال هو الذي يلعب باألمور كلها

 ناس متشددين وناس غير متشدد مثل الجيل األول في هذه القضية ؟ ممكن تجدي
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متشدد ناس يحبوا أن يعطوا أخواتهم مع أنه أخواتهم يقولوا لهم نحن ال نريد ولكن 

هم يقولوا ال نحن نريد أن نعطيكم الناس يعني يختلفوا ليسوا مثل بعضهم البعض ال 

تستطيعي أن تحكمي ممكن أن الجيل القديم هو الذي يعطي بناته وأخواته ال 

  ".ميتستطيعي أن تحك

  

 كمؤشر على وصولهما لملكية هذه ارتباط النساء والرجال باألرضوعند الحديث عن 

 نرى أن الجيل ، النساء أو الرجال باألرضوعند ربط موضوع ملكية األرض بعمل األرض،

 وإنما ، امتالك أو عدم امتالك من عوامل تشجيع الحق فيأن العمل ليس عامالً برتالثاني يع

ة والعادات والتقاليد التي تؤكد على حق الذكور في امتالك األرض هي التي العقلية الذكوري

  : بقولها"باسمة" وهذا ما تؤكده ،تحدد وصول وامتالك النساء لهذا المصدر

  

ليس كعمل وتعمير باألرض  فقط وإنما كعقلية متخلفة فهذه األرض تنتقل من الجد "

 يمكن أن يكون االبنظرة إلى أن  ومن ثم إلى أبناؤه وهكذا فليس هناك نابنهإلى 

  ". هو الذكر فقطاالبن ولكن النظرة بأن أنثىذكر أو 

  

  : بقوله"حبيب"وهذا ما أكده أيضا 

  

لماذا دائماً األراضي بأسماء الرجال وليس بأسماء البنات ؟ أنا بعرف هكذا من يوم "

  ".ثنما خلقنا واألراضي ليست بأسماء بنات وألن البنات نحن نعتبرهن ال ير

  

  :بعدم ارتباط النساء باألرض قائالً "سميح"فيما يفيد 
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 لماذا ؟ ألنهن تزوجن . ؟ الارتباطك أنت باألرض مثل ارتباطهنهل تعتبر أن "

يعني واحدة ) أرض أزواجهن( في أرضهن ارتباطهنوأبعدن عن األرض وصار 

 جيلك  برأيك في عابود في. سافرت إلى عمان وصارت تحاول أن تعلم أوالدها

 وهنا في عابود مجتمع ، في األرضارتباطاًمن النساء والرجال من هم أقوى 

  والجميع عنده أرض فهل هناك تمايز؟فالحي 

الصحيح أن وضع الزراعة في بلدنا يجبر المرأة على مساعدة زوجها في األرض 

 فهي مضطرة للمشاركة حتى وإن كانت ،وعدم البقاء في البيت) محصول الزيتون(

 ومشاركتها أيضاً أصبحت تحب أن تدخل على البيت كما يدخل ،ة للمشاركةمكره

 إلى الجامعة لتغير من االنتسابالرجل فأصبحت إذا حصلت على الثانوية بإمكانها 

 وذلك ألن الدخل من الزيتون أصبح غير مجدي ،حياتها ومجرى حياة أوالدها

 عن الزيتون والعمل به ادلالبتعة أسعار الزيت والتي دعت الناس ءوذلك بسبب ردا

  ."لهذا العام

  

  : قائالً"موسى"فيما يضيف 

  

أنا بقيت أنتفع من األرض وأحافظ عليها لذلك بقيت . البنات ال يستفدن من األرض"

 أما أختي أصبحت تأخذ من األرض عنب وتين فقط يعني ،لي عالقة مع األرض

م يساعدوني في األرض ولكن أوالدي نع. ال يوجد لها عالقة بها أبداً أكثر من ذلك

 فهي ال تعنيها األرض أبداً وإذا أنا بعتها هي ال ،هي ال فإنها تتعلم وتبقى بالبيت

  ".تسأل
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  سىموأما بالنسبة للملكية فيضيف 

 النساء سواء قديماً باسم الرجال وال يوجد أرض باسمفإن الملكية دائماً تكون "

 باسم تبقى هكذا . االبن ابن وإلى االبنلى  ألن األرض متوارثة من الجد إ،وحديثاً

طبعاً لكن إذا تطورت الحالة وتغيرت العادات والتقاليد وتغير النمط من ! الرجال 

 يعني ،الزراعة إلى الصناعة وتغيرت المصالح فإننا نتغير رغم أنفنا وتتغير األمور

ويزيد أنا أحب أبني الذي يعمل معي ويساعدني يعني مصلحتي في أن يساعدني 

  ".دخلي 

  

 الرجال وذلك حسب العادات الدارجة في ذلك بأسماء أن األرض تاريخيا غزالة"ترى و

  :وتضيف

  

 بس أنا علشان وحدانية ،زمان كانوا هيك كل األرض بأسماء رجال، واليوم كمان"

األرض من زمان باسم أوالد حتى " "وسكنت في بيت أبي وأعطوني البن عمي 

  ."د عادة ومن يومها مشتاليوم يقولوا ال توج

  

 بينما اليوم وبحكم تعلمهن قل ، أن النساء قديما كان لهن ارتباط باألرض"منى"فيما ترى 

  :ارتباطهن باألرض وتضيف

  

االثنين نساء ورجال سوى لهم ارتباط باألرض ألنها هي تعمل باألرض وهو  "

 األمور أي االرتباط  بنات اليوم ال ما في عندهن هذه،يعمل بها أيضا فاالثنين معا

  . "باألرض أصبحن يتعلمن
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 وبوعي كامل عن سبب ملكية وانتماء الرجال لألرض وذلك بطرح الجيل الثالث ما يعبرفي

 يتجهن للتعليم وفتح فرص جديدة لكال أصبحن النساء ،عدة أسباب منها كون المجتمع ذكوري

 يعيق عملها  الذياإلنجابيلدور  كما أن انشغال النساء با،النساء والرجال من مصادر دخل

  : عن ذلك بقولها"تماضر"وتعبر .  باألرض أيضا سبب مهم

  

 وهذا امرأة باسمألن مجتمعنا مجتمع ذكوري ومن المستحيل أن يسجل األرض "

  ".أمر معروف 

المعيار للوصول   كان هذا هوإذا بأن المرأة تعمل باألرض كما الرجل "فاتن" فيما تؤكد

  :قول وت،لملكيتها

 

الصراحة في دير بلوط مثالً أنا مرة واحدة زرتها وكان زوجي يحكي لي عنها 

دائماً ومرة أنا قرأت مقالة عنهم أن النساء عندهم تعمل باألرض والفالحة أمور 

تفوق عمل الرجل بكثير، يعني على مستوى أنها تقود التراكتور وتأتي على الدواب 

  ".لتبيع الفقوس والثوم وغيرها

  

  : بتعليم المرأة سبب البتعادها عن العمل واالنتماء لألرض ويضيف"سامي" ما يرىفي

 

يعني بالجيل القديم كانوا الرجال والنساء يعملوا مثل بعضهم البعض، أما الجيل "

 النساء ال. ل فقط الذين يعملوا باألرضالجديد فالنساء ال يعملن أبداً وإنما الرجا

 ألنهن أصبحن يتعلمن ويخرجن من البلد و ،يعملن باألرض في الوقت الحالي

  ".يعملن أمور أحسن وأفضل

  



 102 

 ورجاال قديم والجديد بالعمل باألرض نساء التمايز واالختالف ما بين الجيل ال" يوسف"ويرى 

  :ويضيف

 

 ونفس العمل، يعني ال االرتباطالرجل طبعاً ولكن زمان كان الرجل والمرأة نفس "

 ألن الوضع االرتباطرهوا األرض أو العمل فيها وإنما قل تقولوا أن شباب اليوم يك

 ال يتناسب مع الوقت الذي عاشوا أبي في الزيت والزعتر واالقتصاديالسياسي 

ولم يكن عندهم كهرباء وال هاتف أو أي شيء من أمور المجتمع الحفاظات 

 جميع الحلويات لألطفال الحالية فأنا ليس منعزل عن العالم والزم أوفر ألوالدي

هذه األمور المطلوبة مني فلذلك أصبحت الحياة أصعب وأصبح الزم أن يبحث عن 

  ".مصادر دخل أخرى للحياة

  

  : قائالً"يوسف"ويضيف 

 

 أن يسافر ويذهب هنا استعداديعني يريد أن يخرج قيد وكذا فإن الرجل عنده "

لك وهذا طبيعة  بأوالدها وبيتها وال يسمح لها بذارتباطوهناك ولكن المرأة عندها 

  ."المجتمع المسلم

  

 باألرض من المرأة حيث يقتصر أكثر أن الرجل يعمل "وحسام "فراس"فيما يؤكد كل من 

 ":فراس"دورها على مساعدته ويضيف 

المرأة تقطف الزيتون فقط . باألرض ألنه هو الذي يعمل أكثر منها.  الرجل طبعاً"

  ". شيء باألرضيعني تساعد زوجها بالقطف أما نحن نقوم بكل
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  : قائالً"حسام"كما يضيف 

 

برأيك من الذي يعمل باألرض أكثر المرأة وال الرجل ؟ الرجل أكثر، أما المرأة "

ألنه قادر على عمل األرض أكثر من . في البيت يعني زراعة منزلية فقط ال غير

. رض تعمل باألامرأةالمرأة، هي تعمل ولكن حالياً عندنا هنا في عابود ال توجد 

الرجل يجد الزيتون والمرأة تلتقط الحب عن األرض، الحراث والسناسل وقش 

  ". األرض يقوم به الرجل

  

 " بقوله"ناهد"ويؤكد على ذلك 

 يعني مثالً نساء اليوم كثير اليوم ال يذهب إلى األرض اختالفنعم يوجد في "

؟ أصبحوا  والعمل للنساء باألرض االرتباطلماذا قل . والعمل بها مثل زوجتي

. يعتبوا أنه عمل كبير ألنه عندها بيت وأوالد وأعمال كثيرة في البيت تقول بها

 بين النساء والرجال أو حتى اختلفتغير أعمال البيت النظرة للعمل باألرض كيف 

 ألنه ليس شيء مجدي أو مشجع مقارنة اختلفتبين النساء والنساء من األجيال ؟ 

ر من الموضوع فعلى هذا األساس نسبة اللواتي مع تعبها وهي غير مستفيدة كثي

  ." غير يعملن باألرض هن النساء الكبار جداً فقط ال

  

  :على عمل النساء والرجال معا باألرض وتقول "نادية"فيما تؤكد 

 

  ".واهللا االثنين يعملوا معا"
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 يعبر نرى الجيل األول ،أما بالنسبة لتقدير قيمة األرض كعامل من عوامل الجذب لألرض

 عن ذلك فيعتبر أن هناك عوامل كثيرة تحدد قيمة األرض أي سعرها وهي كونها وبإجماع

 كذلك حسب موقع ، وبالتالي حسب ناتجها من جرار الزيت عمر شجر الزيتون ،زراعية أم ال

 أي ارتبط تقييمهم باألساس على كونها منتجة زراعيا وتشكل دخل أي ،األرض الزراعية

  .يل ألهمية األرضحسب رؤية هذا الج

  

  ":أبو سميح"  يضيفحيث

 

 دونم ١٠٠واهللا نحن بالنسبة لألراضي أكلناها فأنا أملك بالجبهة الغربية حوالي "

 دونمات من المئة قاموا ببناء مستعمرة فيها وأملك مئة دونم أخرى ١٥وحوالي 

. ناكبالجبهة الشمالية فقاموا بفتح خط من خالل األرض و إتجهوا إلى اللبن من ه

 ألف دينار ولكن بالنسبة ٣٥بالنسبة لليوم في سطح القرية هنا أصبح الدونم بحوالي 

 يعني تقدير . لخارج القرية يعني في الجبال فيختلف قليالً فيكون بحوالي ألف دينار

 فإذا كانت أرض زراعية زيتون مثالً فكيف تقدر قيمتها ؟ ،السعر حسب البعد

 الزيتون شجر معمر فكل سنة . ون وثمر الزيتون فيحسب الزيت،الزيتون أغلى

 منه أو سنة بعد سنة، يحسب أغلى من األرض العادي بقليل االستفادةبإمكاننا 

 جرة ٥٠ جرة أو ٤٠وبالنسبة للزيتون كنا ندرسه ونقدره بالجرار مثالً من لديه 

 أرطال من الزيت وبقدر ما يجني الشخص يحسب له ١٠فكنا نحسب الجرة تعطي 

."  
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  ":أبو مسعود"فيما يرى 

 

 حسب وضعها إذا كانت سهلة وجميلة ، حسب ناتجها،حسب ضميري" أنها تقدر "

وأيضاً حسب األرض الجيدة والسيئة مثالً الزيتون حسب الجرة التي يتم إنتاجها من 

  ". الشجر

  

  ":أبو جورج"في حين يرى 

 

ض التي فيها زيتون أن األرض تختلف حسن موقعها وحسب الزراعة يعني األر"

كل شجرة حسب سعرها وبالعادة الزيتون يختلف عن بعضه يعني الزيتون الرومي 

  ". دينار ١٠٠يقدر ليس بأقل من 

  

  ":أحمد"فيما يضيف 

 

أقول أن هذه األرض كم جرة زيت تعمل وحسب األرض أيضاً القريبة من " 

ارع ألن البعيدة الشارع تكون أغلى بكثير من األرض التي تكون بعيدة عن الش

 وأحياناً على الحراثة تقدر ولكن ،تكون بحاجة إلى دابة للوصول إليها أما القريبة ال

  ."الغالبية هنا على جرة الزيت تقدر ثمنها

  

فقد اختلفت المعايير نوعا ما باختالف العالقة بين الجيل واألرض  للجيل الثاني أما بالنسبة

 فقد دخل معيار قربها وبعدها ، من الزيتإنتاجهاجة وكمية  معيار كونها منتإلى باإلضافةحيث 

  . مستقبل البناء على هذه األرض،من المواصالت
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  : العوامل التي تؤثر في تحديد سعر األرض ويقول"سميح "يعدد و

 

 إذا كانت أرض . قربها من الشارع الرئيسي والمواصالت وسهولة الوصول إليها"

 فجرة ،ون فيها وكم جرة زيت تعمل هذه األشجارزيتون فتقدر بعدد أشجار الزيت

 آال تكون هذه األرض وعرة أي . الزيت تساوي عشرة أرطال زيت يعني تنكتين

 هل زيتونها خرب أم .  إذا كان هذا الزيتون منقب أم ال. أن تكون حراثتها سهلة

 الزيتونة العامرة تساوي عشرة آالف دينار و ، أي أهله تركه ورحلوا،عامر

 بالرغم من أن شجرة الزيتون هي أحسن شجرة أو ،اربة تساوي آلفين دينارالخ

نبته على وجه األرض إال أنه بقدر ما تهملي هذه الشجرة وتعودي إليها مرة ثانية 

  ".وتهتمي بها فإنها تعود ممتازة وتعطي ثمر جيد

  

  " بكيفية تقدير قيمة األرض أن"حبيب "فيما يرى 

 

 يعني . صل قطعة األرض ويقيم كل شجرة ماذا تساوينرى واحد أمين دين فيف"

حسب الشجرة وليس حسب الزيت ؟ ال بقيمة الزيت يأتي هذا بعد حين يعني الزيت 

حسب سعره السنة تم بيع التنكه بعشرين ليرة والزيتونة التي تساوي تنكه تباع 

ن  يعني سؤالي أن ثمن األرض مرتبط بقيمة الزيتو. بعشرين ليرة فقط ال غير

 األرض بعيدة بقيمة الزيتون أما للبنى تصبح سعرها مختلف ،الموجود عليها ؟نعم

  "وذلك حسب الدونم وإذا قريبة فكيفية مستقبلها للبنى 

  



 107 

 تماما عن األجيال السابقة وذلك حسب رؤيتهم  معاييرهأما بالنسبة للجيل الثالث فقد اختلفت

 يرى الجيل الثالث ،بإنتاجهالثاني قيمة األرض لعالقتهم باألرض ففي حين يقدر الجيل األول وا

تالي من مدى توفر البنى التحتية الالزمة من ماء ا من الشوارع الرئيسية للبلد وبالبموقعه

  .مةمه للبناء معايير وإمكانيةوكهرباء واتصاالت 

  :رض يتم تقدير قيمة األ أن"سامي"فيرى 

 

زمان كانوا بالحراث . يبيعوا ويقيسواحسب العادة والناس يعني بسأل زمان كيف كانوا "

كم يوم حراث تكلف األرض وكم غرسة زيتون وكم جرة زيتون تعمل األرض ؟األيام 

يعني موقعها إما على الشارع الرئيسي أو بعيدة . هذه على الدونمات تقدر بيع األرض

عن الشارع فيعني األرض القريبة من الشارع تكون أغلى من األرض البعيدة عن 

  ". ارعالش

 

  ":يوسف"فيما يرى 

 

 أن كان تسعيرها سابقاً على األرض الزراعية يعني إذا كان جبل ال يوجد فيه زيتونه "

 األرض وسعرها األساسي على الزيتون و باإلضافة اعتماديبدله صاحبه بزيتونه فكان 

ني إلى األرض الزراعية أي الفلحة أما حالياً تسعر األرض على أنها أرض للعمران يع

أرض بور وزيتون ال تساوي شيء ولكن إذا أنا أريد أن أشتري نصف دونم بور فإنها 

 لألراضي الغير قابلة للزراعة أي واالستثمارتساوي الشيء الكبير فأصبح التوجه 

لألراضي القابلة للعمران مثل رام اهللا شوفي كيف كانت زمان قبل خمسة عشرة سنة 

  ."وكيف أصبح اآلن
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  ":راسف"فيما يرى 

حسب الموقع ألن ليست كل المواقع نفس الشيء وإذا واصلة " أن تسعير األرض "

ليست مثل كبار السن حسب الحراث وعدد الزيتون . عندها طريق و ماء و كهرباء

  ".وإذا أرض زيتون ؟ أتوقع نفس الشيء يعني حسب الموقع. وهكذا ؟ ال حسب الموقع

  

 فيضيف قائال   حسامكذلك

كيف يسعروا األرض بالبلد هنا ؟ واهللا ما عندي فكرة يعني إذا . عر البيععلى هوا س"

تكون بالقرب من الشارع إذا تكون بعيدة عن الشارع وإذا تصلها طريق أو كهرباء أو 

   ".ماء

  

 : فيعقب قائالً"ناهد"أما 

ا  الشاسع ما بين اليوم وزمان، زمان كانوا مثالً في قسمة األرض كان لناالختالفهذا "

في عراقيب كبيرة لنا عرقوبين ومثالً في ألرض جارنا يقربلنا زيتونتين صغار في 

أرضنا لم يرضوا زمان تبديل العرقوبين الكبار بالشجرتين الصغار ألنه كانوا يعتمدوا 

على الشجرة كانوا يقسموا شجرة الزيتون أينما كان بعدها، يعني كانوا يعتمدوا على 

عيدة، اليوم يعتمدوا األرض القريبة على سطح البلد أو وسط شجرة الزيتون مهما كانت ب

البلد وإذا للمشاريع أو البناء وإذا الزيتون سهل الوصول له بالسيارة أو أرضة سهلة 

للعمل ومريحة له ال يتعب له أرض معمرة هذه األمور التي يبحث عليها يعني واهللا أنا 

ال ال أذهب إليها مثالً واحد آخر عندي قطعة أرض فوق الجبل يعني يعطيني فوقها م

ممكن أن يذهب ولكن بجانب البلد أو على الشارع فممكن أن يصلها، يعني في ناس 

زيتونهم عمرهم ما قطفوه ولكن من يوم ما وصلت له طرق زراعية وفتحت إليه 

  ".الطرق أصبحوا اآلن يذهبوا إلى زيتونهم ويقطفوه
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  :"يعقوب"أما 

 

  ".ة األرض زمان ؟ حسب ما تنتج زيتكيف كانوا يحسبوا قيم"

 

نرى أن الجيل وفي معرض الحديث عن األرض كمصدر للمكانة وكيف تغيرت عبر األجيال 

 في حين أن الوظيفة والتعليم والمال ، بكون األرض مصدر وحيد للمكانة سابقااألول قد عبر

  : بقولهأبو مسعود وقد عبر . مصادر أهم من األرض اآلن للمكانة

 

يوم الوظيفة التي يحصل عليها هي التي ترفع قيمته والتعليم أيضاً يرفع قيمة الشخص ال"

أهم (ونفسه يعني اليوم المتعلم والموظف قيمته أعلى وأرفع من الذي يملك األرض 

  )شيء أخالقة حتى لو كان معه مال

  

  :"أحمد"كما أضاف 

 

لشخص ؟ أن فالن تعلم زمان كانت مكانة الشخص باألرض اآلن بماذا تقاس مكانة ا"

   ".بنى معه مال أم ال تغيرت النظرة 

  

 والمناصب  واألخالق ويؤكد على أن العلم والمعرفة والتكنولوجيافي حين يعبر الجيل الثاني

  :قائالً "سميح" ويضيف التي يتقلدها المسؤولون هي األهم كمعايير ومصدر لمكانة األشخاص

 

 الموازين انقلبت وثم ٦٥ن من ديارهم حتى  بعد خروج الالجئي٤٨هذه سادت من "
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رأس على عقب و إنصرفوا الناس إلى التعليم وصاروا الناس يتفاخروا في تعليم 

 طبيب إبنته ممرضة أو طبيبة أسنان فصاروا الناس يختلفوا عن ابنه يعني أن ،أبنائهم

واحد من  وعندما نتحدث عن أي ، تغيرت بشكل عاماالجتماعية وحتى مكانته . "السابق

العائالت في الحكومة نتحدث عنه بسخرية أما في زمن األردن عندما نتحدث عن دار 

 والتقدير لهذه العائلة بطريقة كبيرة جداً أما اليوم فتقول عنه االحترامالمجالي تجدين 

.  أما اليوم تجدينا نرحم على أبو عمان والملك عبد اهللا،كأنك تقول عن ولد صغير

 الشيء تغير ؟ ممكن بسبب القنوات الفضائية والراديو والتلفاز التي برأيك لماذا هذا

يعني تعتبر أن . أصبحت تثير السخرية على هؤالء األشخاص ويكشفوا أسرارهم

التكنولوجيا والمعرفة والعلم أصبحت أهم بكثير من ملكية األرض ؟ يعني األهمية 

أعطت الشخص أهمية أكثر والملكية أصبحت للمعرفة والعلم وليس لألرض والعقار و

مكانه من مكليته لألرض أو غيرها ؟ نعم هذه األمور أصبحت أهم وأقوى مع أنه 

 مثالً تعالي لواحد غني وقولي له أن ،صعب أن يتخلى عن أرضه أو حتى يتنازل عنها

  . " مع أن زيتونه خارب وتالف،يبيع أرضه ال يرضى بذلك

  

   ":باسمة"وتضيف 

 

مكانة اجتماعية ولن تضيف أي تغيير على مكانة المرأة وأن أن األرض ال تشكل "

لم تعد هناك نفس النظرة للمالكين أو نفس " الجدوى من امتالكها فقط اقتصادية قائلة 

 في الوقت الحالي هي ملك ألصحاب االجتماعيةحيث أن المكانة ،المكانة االجتماعية

لى الرجل فمن يملك المنصب المناصب وذلك ألن مجتمعنا في الوقت الحالي يعتمد ع

 وأيضاً باإلضافة إلى أصحاب االجتماعيةحتى لو لم يكن يعمل فهو صاحب المكانة 

 فمثالً من يعمل باإلصالح االجتماعيةالمناصب فهناك أهل الخير الذين يملكون المكانة 

 أو عدمه االحتراموأخالق اإلنسان هي التي تحدد إذا كان جيد أم ال وإذا كان يستحق 
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فسيكون لديهم الوعي مثالً أنا لدي الوعي للعديد من األمور في التعامل ولكن في اإلرث 

، ولكني أيضاً من الممكن أن أحترمك حتى لو االجتماعيةأبقى كما أنا تحت إطار العادة 

كان معك نقود أو لم يكن معك فهناك العديد من الناس في عابود اللذين يملكون األمالك 

ما هي العناصر .  أحد يحترمهم فإذا كان الشخص يحترمني فأنا أحترمهوالنقود ولكن ال

؟ االجتماعية والمكانة االحترامالجديدة التي دخلت بدالً من األرض واألمالك في عنصر 

  ."االجتماعية بالمجتمع الخدمة ، التعليم،التعامل

  

  : قائلة"باسمة"وتضيف 

 

 وليس من أجل االقتصادي أو الوضع الجدوى تكون فقط من ناحية الحالة المادية " 

 ؟ أنا إذا أثبتت جدارتي اجتماعية أي أنها ال تضيف لك أي مكانة . االجتماعيةالمكانة 

 فمكانتي االجتماعيةبالتعليم وإذا حققت شيئاً وعلمت أوالدي فعندها ستكون لي مكانتي 

  ".ليست من حجم بيتي أو أثاث بيتي أو ما أملك من أرض

  

  :"منى"وتضيف 

 

 اليوم فالن تعلم وأنهى وفالن لم يتعلم هكذا أصبحت ،اآلن صاروا عن العلم يحكوا" 

 ، ليس جميع الناس نفس الشيء هنالك من ينجح ويصبح جيد في الدنيا،األمور تقاس

  ."وهناك من ال يفلح بشيء أبدا

 

الق وأصحاب النسبة للجيل الثالث فيعبروا في كون التعليم والحصول على شهادة  واألخأما ب

 ومالكي المال مصدر رئيسي للمكانة في هذه األيام وعلى النقيض من واإلصالحأعمال الخير 
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حيث تضيف تمد األرض الزراعية كمعيار رئيسي، معايير المكانة في السابق التي كانت تع

  ":فاتن"

 

  أن فالن عنده أرض كثير أما اآلن فما هي المكانةاالجتماعيةزمان كانت المكانة "

 الموجودة حسب رأيك ؟ مثالً دار حماي عندهم رزق كثير وحتى لو صح االجتماعية

 يعني مره ناس قالوا لنا لو تبيعوا أرض و تعمروا بيتكم ،لهم يشتروا أيضاً لفعلوا ذلك

فطرحت الموضوع على دانييل فقال لي وال يمكن أن أبي يبيع ) نحن نعيش باألجرة(

 ،ال تنظر إلى األرض أبداً وال تعتبر لها مكانة أبداًأرضه مع أنه الناس األيام هذه 

أصبحت المكانة في التعليم والحصول على الشهادة وأن يعملوا علم يوفر لهم دخل مادي 

  ".لكي يعيشوا في مستوى حياة جيدة أما األرض أصبحت عند بعضهم عبء وتعب

 

  :بقوله "سامي"فيما يؤكد 

 

ك أراضي كثيرة وعنده عدد كبير من الدونمات زمان كانت مكانة الشخص من أنه مال"

حالياً من أين يأخذها الشخص وضعه ومكانته في البلد وبين الناس ؟ من وضعة 

، واألموال عمرها ما عملت وأخالقه وعالقته مع الناس وأسلوب حياته االجتماعي

  ".رجل

  

  : فيضيف قائالً،"يوسف"أما 

 

أن فالن عنده مائة دونم أما اآلن ما هي زمان كانت مكانة الشخص تأتي من األرض ب"

النظرة يعني من هو الذي عنده مكانة في البلد أو في المجتمع هل باقية هذه النظرة ؟ ال 

 عوض العموش كان إقطاعي عندما اسمهمن الذي له مكانة اآلن ؟ أنا جدي كان . طبعاً
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ر أرضه من يسير في أرضه يركب على الفرس ويسير لمدة ساعتين حتى يصل إلى آخ

كثر األراضي التي له فكان هو الجاه وهو الذي له كلمة وهو صاحب الحكمة والمختار 

اليوم تجدي عندهم أرض تكلف أكثر من جدي ولكن ال يوجد عندهم جاه، اليوم الجاه 

المثقف المتعلم الذي يحترم الناس جميعاً والناس يحترموه أيضاً من هذا الباب فقط أما 

 يحترموه الناس كثير ألن الناس األيام هذه ال ينظروا إلى األرض الذي معه أرض ال

  ".أما الذي معه مال وأراضي ويعمل أعمال خير فالجميع يحترمه حتى أكثر من المتعلم

  

  : فيضيف،"فراس"أما 

 

ليس لم تعد تشكل مكانة وإنما لم يبقى أراضي كثيرة يعني مساحات كبيرة للواحد لم "

ر بالعمر يعطي أبنائه األرض فأبنائه يقسموا األرض ويبيعوها لذلك يعد يبقى ألنه الكبي

  .لم يبقى للواحد أراضي كثيرة

  

  : فيقول،"حسام"ويؤكد 

 

يعني صفت مسألة المال والعقارات . أن األرض نقطة أساسية ومال وبيوت وسيارات"

  ". أهم من األراضي لمكانة الشخص ؟ بالوقت الحالي نعم أهم

  

  :فيضيف ،"ناهد"أما 

 

نحن يوجد عندنا في عابود أكثر من مثل على الموضوع في ناس كانوا يقولوا لهم دار "

الدحنون من أكثر الناس الذي عندهم أراضي ودار السعدي ودار المعلم هؤالء الناس 
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 معطى لناس أن يصلها جزء منها خارب وجزء آخرأصبحت أراضيهم ال أحد يستطيع 

 يعني ال يستطيعوا أن يتباهوا بها، أما اآلن يتباهوا وأصبحت األرض رعية بال راعي

 أو أنه يخدم فالن اجتماعيمن ناحية التعليم أو إذا له مركز معين أو سياسي أو أمني أو 

  ".ويساعد فالن ويقدم للناس خدمات مختلفة

  

  : فيقول،"يعقوب"أما 

 

لبلد كانت دائماً زمان لما كان في واحد يقولوا عنه فالن الفالني وله مكانته في ا"

مرتبطة أنه مالك أرض فكانت دائماً في الزمان مكانة الشخص مرتبطة باألرض اآلن 

فقط بما معه من مال . بماذا مرتبطة مكانة الشخص ؟ بما معه من مال وكم معه مال

 كل إنسان اختالفيعني كاش قصدك ؟ هذا اليوم كم معك مال تسوى ولكن قبل كان في 

فقط في قضية المال وليس في قضية األرض يعني لم يقولوا أن .كيف هو كيف طبيعته

فالن مالك كذا دونم أرض في عابود ؟ يحكوا مالك ولكن زمان كانوا يقولوا فالن 

يعمل مئة جرة زيت وفالن يعمل جرة زيت هذه أفرقت اليوم لو عندك مئة دونم الزم 

صبح عشرة آالف ضرب تحسبي كل دونم يعمل كم من المال مثالً عشرة آالف فإذن ي

مئة ألنه عندك مئة دونم يصبح مثالً مليون أما قبل ما كانوا يحسبوا بالمال فكان يحسبوا 

  ".قطعة األرض بالمحصول

  

  :قشة تأثير حصول النساء على األرضوعند منا

 بين من يرى في حصول المرأة على األرض تحسين للحالة  الجيل الثانيتختلف اآلراء في

ذلك بزراعة هذه األرض وبين من يرى أن التحسين فقط يشمل الحالة المادية االقتصادية و

 وبين كذلك من يرى في . وليست الشخصية أي ال تنعكس بدورها على تقوية الشخصية
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حصولها على األرض لفت انتباه الناس للطمع بها وبين من يرى في حصولها تقوية للمرأة 

  .وشعورها بالقوة واالنبساط

  

  : بقولها"منى رباح"حيث تعبر 

 

 يعني ممكن أن ينتفع منها ويستفيد منها يزرعها ويحافظ عليها ،وال بيصير وال شيء"

 أنتفع من ، من السابقأحسن طبعا تتغير حياتي ويصبح وضعي ،وتصبح حاله جيدة

  ."هذه األرض وأزرعها وأستفيد منها

  ":سميح"فيما يرى 

 

ار عندها أرض فكرك ممكن أن يتغير إذا النساء حصلت على حقها في األرض وص"

   يعني ال يؤثر على واقعها في عابود ؟ . واقعها في عابود ؟ ال عادي لن يتغير شيء

 مثالً ،إذا كانت فقيرة ممكن أن يغير شيء على وضعها المالي فقط ومستوى معيشتها

 في عمان موجودين جمعيهم % ٢ أو ١النساء اللواتي تحدثن عنهن اللواتي نسبتهم 

وهن اللواتي أجبرن أهلهن على إعطائهن الميراث هو أن واحدة منهن تريد أن تبني 

بيت فأعطوها قطعة أرض لكي تبني عليها البيت وقدر ثمنها فغير ذلك مستوى 

 ولكن هي غير ممكن أن تأتي من عمان أو الزرقاء لكي تجد ،حياتها أو معيشتها

  .زيتون أو تزرع أرض

  

 : فيقول،"حبيب"أما 

ندما يكون باسمها أرض هناك طمع من الناس أن يأخذوها ولكن عندما ال يكون ع"

  " طمع أكثروإنما فليس موضوع مكانة ،باسمها ارض فال يوجد طمع بها
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  ":غزالة"فيما تعبر 

 

 تكون شاعرة نفسها قوية وتبقى مبسوطة هي ،أراضي ملك المرأةعندما يكون لدى "

  " قوا متفقينوزوجها عندما يكون عندها رزق ويب

  

 أن حصول النساء على األرض يمنحها القوة والشعور بالمساواة يرى الجيل الثالثفيما 

  كونها ستعملواإلنتاجية كذلك الشعور باألمان والقوة ،وأنها قادرة على فعل كل شيء بالرجل

 "فاتن" باألرض وستوفر مصدر دخل لألسرة شأنها شأن زوجها وأبيها وأخوها وتوضح ذلك

 :ائلةق

 يعني أن تشعر أنها تصل إلى ما يصل إليه الرجل أي قادرة ،ممكن أنها تكمل دورها"

على كل شيء وتستطيع أن تقوم بأي شيء يعني ممكن الظروف تأتي عليها وتضغط 

عليها يعني مثل أيام ما كنا في منع التجول فال يوجد أمامها إلحضار الرزق لها إال 

ن تشعر بأمان وتشعر بشخصيتها وأنها قادرة أن يعني مصدر رزق لها وأ. أرضها

 يعني ممكن . تعمل باألرض وليس فقط زوجها وأبوها وأخوها الذين يعملوا باألرض

ض الفترة الحالية ليس  بالرغم من أن مصدر الرزق لألر. يعطيها قوة ذاتية ؟ طبعاً

  ؟مثل القديم

 أو تزرع بيدها وتملك نعم ليس قوية مثل زمان ولكن أن تشعر أنها تعمل شيء لها

  ."شيء لها أفضل من أال تملك شيء

  

 على أن النساء بحصولها على األرض ستشعر بالمساواة بزوجها وهذا بحد ذاته "سامي"ويؤكد 

  :يقويها ويحسن من وضعها االقتصادي ويضيف قائالً
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نها وتزرعها أو تبيعها أو حتى تشعر أنه لها ال طبعاً مش شرط وإنما ممكن تستفيد م"

 ممكن أن تشعر يعني تقول أنها أخذت حقها وهي مثلها ،ممكن تشعر أنها قوية. شيء

  ".مثل زوجها

  

 أن حصول النساء على حقها باألرض يقويها مستقبال في حال تعرضت ألي يوسففيما يرى 

خار لها وقت الحاجة ويوضح ذلك  حيث أنها ستجد األرض كاد،ضائقة بالمستقبل  كالطالق

  :قائالً

  

برأيك هل يوجد أهمية بأن يكون بملكية النساء أراضي، يعني ما هي الفائدة التي "

تحققها المرأة في أن تحصل على ميراثها يعني على قطعة أرض التي هي ميراثها ؟ 

 أهلها يفيدها كثير يعني ممكن أن هذه المرأة يطلقها زوجها فهي بدها تعود إلى بيت

 لها ادخاروأهلها مقسمين بالتالي هي ال يصح لها فهي عندما تطالب بحقها تعتبره 

مثلما أضع مالي بالبنك للمستقبل أو الوضع الصعب الذي أمر به فهي تعتبره إدخار 

  ". لهاادخارلها للمستقبل أو حتى إذا مرت هي وزوجها بظروف صعبة فإنها تعتبره 

  

ائدة النساء بالحصول على األرض التي من الممكن أن تزرعها على ف "فراس"ويؤكد كذلك 

  :بقوله

 هل هذا يفيدها ؟ نعم باسمها أرض يعني أصبحت األرض امتلكتبرأيك إذا المرأة "

  ".يفيدها تستطيع أن تعمل بها ما تريد يعني ممكن بالزراعة تعمل بها ما تريد

  

  :لهن على األرض فيقولعلى الفائدة للنساء من وراء حصو حسامويعود ليؤكد 
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برأيك إذا النساء بدها ترث ويصبح عندها ملكية أراضي ممكن أن تفيدها بشيء ؟ "

بماذا يفيدها إذا أنت تقول األرض اآلن بأسماء رجال ولم يعد عندنا . طبعاً يفيدها

  باألرض نحن الجيل الجديد؟ المرأة ممكن أن يفيدها إذا كان في عندها أرضارتباط

  ."تفكيرهاممكن حسب 

  

 ،ءرض من قبل النسا وعلى العكس من باقي المبحوثين بعدم جدوى امتالك األ ناهدفيما يرى

  :ر عن ذلك قائالًوذلك النخفاض قيمة األرض ويعب

  

هل يفيد أن تحصل على أرض المرأة، يعني ماذا يضيف لها ولحياتها أن يصبح "

تها أو مكانتها ؟ ال أتوقع بإسمها أرض في عابود هل ممكن أن يجري تغير على حيا

أن يصبح في تغير بحياتها ألن قيمة األرض اليوم ليس عالية ألنه ال يوجد فيها أي 

  ". ونسبة األراضي البعيدة والقريبة هي التي أثرت على الموضوعاهتمام

  

  

  :استخالص

ن يجمع على  ومن الديانتي ورجاالًاب أن الجيل األول والثاني  نساءأظهرت الدراسة في هذا الب

 في حين تمتثل ، وذلك كونهم يرثوها بحكم العادة والتقليد،أن جميع األراضي بأسماء رجال

 حيث ،النساء لنفس العادة والتقليد التي ال تتيح الفرصة  للنساء بأن تملك أو تسجل بأسمائهن

رض فهناك  أما بالنسبة لالنتماء لأل. أنهن ال يطالبن باألرض وبهذا فهي ال تنتقل لملكيتهن

 في حين ، لدى الجيل األول بأنهم منتمون لألرض أكثر كونها تشكل مصدر رزق لهمإجماع
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 من خالل التعليم ،يروا بأن هذه العالقة هي عالقة معنوية للجيل الجديد كونهم ابتعدوا عنها

  .والعمل بالوظائف

  

 ، النساء حقهن باألرضءإعطا بينت الدراسة أن الجيل األول هو األكثر تشدداً في وبالتالي فقد

 فاألول ووفق ، بالتعامل مع الموضوعإستراتيجيتينفي حين يرى الجيل الثالث أن جيلهم لديه 

 في حين تركز ،تطور وعيه وبناءا على تغير نظرته لألرض سيعطي النساء حقها بالميراث

رض  فاأل،ض حقهن وذلك وفق النظرة التسليعية لألرإعطائهن الثانية على عدم اإلستراتيجية

  .بالنسبة لهم مال

  

 فنجد أن الجيل األول ارتبط تقييمه ،أما بالنسبة لتقدير قيمة األرض كعامل جذب لألرض

ايير بالنسبة للجيل  فيما اختلفت المع،باألساس على كون األرض منتجة  زراعيا وتشكل دخل

وبعدها من المواصالت  أضيف معيار قربها ، المعيار األولإلى فباإلضافةورجاال  الثاني نساء

 فيما ينظر الجيل الثالث على معيار مدى توفر البنية التحتية . ومستقبل البناء على هذه األرض

 وبالتالي فهو معيار ،ممه البناء كمعيار أساسي وإمكانيةالالزمة من ماء وكهرباء واتصاالت 

  . لألرض وفق  رؤية هذا الجيل للعالقة مع األرضتسليعي بحت

  

 ، تبين الدراسة التباين بين األجيال الثالثة،ض الحديث عن األرض كمصدر مكانةوفي معر

 يعبر الجيل الثاني ويؤكد على أن ،ففي حين يرى الجيل األول األرض كمصدر وحيد للمكانة

 حد ما الجيل الثالث إلىويتفق معهم .العلم والمعرفة واألخالق والمناصب هي مصدر المكانة

 المجتمعي وامتالك المال مصادر واإلصالحول على شهادة وعمل الخير في أن التعليم والحص
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فيرى الجيل الثاني في حصول ،أما بخصوص تأثير حصول النساء على األرض.هامة للمكانة

رض هو تحسين من حالتها المادية وليس له أي تأثير على تقوية شخصيتها  على األالمرأة

أن حصول المرأة على حقها باألرض يقويها الثالث  في حين تبين المقابالت مع الجيل ،كمرأة

  . ما تعرضت ألي ضائقة اجتماعية أو اقتصاديةإذاويعزز من وضعها 
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  الباب الثالث

  باإلرثموقف المرأة من المطالبة 

  

وهنا سنتعرض إلى التغير واالستمرارية في مطالبة المرأة بالميراث من األرض عبر خطوط 

 مثل التعليم أو العمل، وهل أدت هذه المتغيرات المختلفة إلى إيجاد الجيل والمتغيرات األخرى

وما هي العوامل التي أثرت على هذه . تأثير في سلوك المرأة باتجاه هذا الحق من حقوقها

  .المطالبة أو عدمها وما هي اآلليات من وجهة نظر النساء للمطالبة بهذا الميراث

  

به اآلن تقليص رغبة النساء في الحيازة لألرض استمرار للعرف بعدم توريث النساء صاح

 ،نتيجة ربما ألن طبيعة القرية نفسها وموقعها ال يدفعان باتجاه المطالبة فهي أرض زراعية

 وال يمكن البناء عليها لعدم وجودها ضمن .  سلعة يمكن استثمارهاإلىغير قابلة للتحول 

  .المخطط الهيكلي للقرية

  

 الخروج عليها يشكل .  بما يجعله قد تشكل كثقافة وقيمة ثابتة،رفكما يظهر خنوع المرأة للع

 ولذلك فهي تجهد نفسها في صياغة مبررات لقبولها مبدأ عدم . نوعا من العار الشخصي

 أمر منفصل عن حقها كأنهاقوة عمل المرأة المبذولة في األرض كما أن النظرة إلى .التوريث

  .ث يعزز بدوره عادة عدم التوريبالميراث
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العادات والتقاليد المتأصلة في ذهنية النساء والتي تقع تحت تأثيرها ال تساعد وتشجع النساء إن 

 يتمحور حول رفض النساء للمطالبة كونها موقف النساء في الجيل األولحيث أن ، بالمطالبة

تابعة لزوجها في رزقه وبالتالي فهي ترى أنها بغنى بذلك عن رزق أهلها كونها تحت 

ة ويتضح   نوع من القساوة والمقاصربأنها كما أنها تنظر للمطالبة ، عليهااإلنفاقليته في مسؤو

  :التي تقول" أم منير"ذلك من مقابلة 

 كانوا هكذا من األول عندما يتزوجوا ،ال هو قبل ما يتوفى قسم الرزق هو"

عطى يعني أبوك أ. األخوة يأتي األب ويقول هذه القطعة لفالن وهذه لفالن وهكذا

 ألنه رزق زوجي ،كل واحد حصته سواء بنت وال ولد ؟ معلوم بس أنا ما بدي

 يعني البنت القاسية التي بحاجه تأخذ والبنت التي مش بحاجه تقول ،معبي الدنيا

 نعم .  ال حتى لو ما كان عند زوجي رزق  ال أريد أن آخذ من أهلي. ال أريد

 أن النساء ال تأخذن من أهلهن  أنتي تشجعي. ألن الواحده ال تقصر مع أهلها

وتعود . حقهن بالرزق ؟ طبعاًُ معلوم ما هي الواحدة الذي يأخذها هو المجبور بها

لتؤكد على حديثها  بأن النساء اللواتي ال اخوة لهن فقط من حصل على ميراثهن 

 يعني بنت عمي علشان ما إلها أخوة ،يعني في عصري أنا قليل "من خالل قولها

 ومن كمان في أيامك أخذت ؟ يعني الواحدة . وحصتها في الرزق أخذت حقها

 يعني أنا بعرف واحدة على زمان إخوالي يقولون لها سعدة ،حسب قلبها

المحتسب أخوها وحداني حماتها قاسية خذي حصتك خذي حصتك ظلت وراها 

 فقالوا لها ،حتى راحت على دائرة رام اهللا وقالت لهم بدي حصتي من أخوي

 كان المفتي الموجود في دائرة رام اهللا فراج االثنيننتي وأخوك وقابلوهم تعالي أ

 عانقت أخوها وبوسته وقالت له يا أخي أنا ،من القدس ولما حكموا لها بحصتها

 يعني ،ال أريد منك شيء ال أريد وال أريد ال أرد على حماتي وال على حدى

  ". الواحدة حسب ضميرها فقط 
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 وتوافقها الرأي بأن من المعيب أن تحاشر وتقاصر النساء "أم حامد"ة وتؤكد على هذه النظر

 في رزق أهلهن ومن تضطر لفعل ذلك نساء خارجات عن األخالق العامة وبهذا فهي أخوتهن

  :بريئة من فعلتهن وستقاطعهن على هكذا فعلة وتضيف قائلة

  

  بس . ى رزقهماهللا يوخذ التي بدها تأخذ التي تذهب وتحاشر إخوتها وأهلها عل" 

 ولكن إذا أهلها بدهم يعطوا يعطوا لكن هي ،هو صارت الواحدة عيب أن تأخذ

 وال يوجد ، طيب ليش مش قادره تقول بدي ؟ ألنه عيب تطلب حقها. ما تطلب

وحدة ذهبت إلى المحكمة وقسمت أخوها وأخذت حصتها من . أحد يأخذ حقه

تحي التي تقسم أخوها على  طيب ماذا قلتم عنها ؟ هذه وحده ما بتس. األرض

 طيب ليش عيب البنات يطالبن بحقهن ؟ مش عيب بس العيب إن واحده . رزقه

بس تقول بدي حقي ولكن إذا صار و الجميع طالبن بحقهن ممكن لكن واحدة 

 طيب إذا واحدة طلبت من أهلها ولم .  واحدة تأخذ وواحدة ال،لوحدها خطأ

إنتي مع إنها تذهب للحكومة ؟ واهللا دموي  يعني . يعطوها ؟ فذهبت إلى المحكمة

 ، هي اللي تأخذ من أهلها حقها تصبح حدوته في البلد وأنا أتبرء منها. تيلقها

   . "وأقاطعها

  

 كذلك كما الرجال بأن النساء أنفسهن ال يرغبن في المطالبة بحقهن وحسب رأيها فاطمةوتؤكد 

 :فهن لسن بحاجة طالما أنهن يعملن وتضيف

  

  ." الي بدها بتوخذ وبعدين اللي متوظفة بدهاش رزق مش عاوزة رزقبدهنش"
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 لتؤكد على أن النساء لسن بحاجة ويخجلن من المطالبة كون أهلهن يصلوا أم حامدوتعود 

  :أرحامهم ويزورهن ويعطوهن ما توفر من الهدايا فتقول

  

وبطل ألن أنا أقول هذا حقها بس هي تتخجل من أخوها ألنه بيعطيها هدايا  "

  ".عليها فهي مش الزم تطالب أبداً 

  

 بأن النساء يصفطن ألهلهن وهذا هو الوضع الطبيعي وذلك أم منيركما أكدت على ذلك أيضا 

  :وغير قاسيات وحالتهن جيدة في بيت أزواجهن وتقولحسب رأيها بكون النساء حنونات 

  

ولوا حوش يا  نعم أما اليوم فإنهم يق.  هذه صفتيه منهن ألهلهن،مش يخجلوا"

 يعني أنها خالص .  ال األكثرية ال يأخذوا صافتيه. صاحبي حوش ال يقنعوا أبداً

 التي تكون مبسوطه مع زوجها وقلبها حنون ال تحب أن تأخذ ،ال تريد من أهلها

   . " أكيد عندهن شفقة النساء ما هنش قاسيات. من أهلها

  

تراوحت اآلراء بين المبحوثات بين من ترى به  فقد موقف النساء في الجيل الثانيأما بالنسبة ل

  :بقولها"ياسمين " حق البد من المطالبة به وهذا ما عبرت عنه

  

و لي تجربة سابقة "  واذا طالبن أنا أولهن،من حق النساء المطالبة بالميراث "

 كيف بدأ الموضوع ؟ عادي يعني حقي ومعروف انه ،بالمطالبة أكثر من مرة

  "فضو وكان منهم واحد معارض وواحد موافقحقي وطلبت منهم ور
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وبين من ترى بأنه حق شرعي ويحق لها المطالبة ولكن من ناحية اجتماعية فهو خروج على 

 كما أن العائلة أهم بكثير من االرث ،العادة االجتماعية اال في حالة حاجة النساء المادية له

  : بقولهاباسمةوتعبر عن ذلك 

  

لها المطالبة بحقها كونها أحد أبناء الرجل صاحب من ناحية شرعية يحق  "

 هذه العادة غير دارجة وكرأي الشخصي إذا اجتماعيةاإلرث ولكن من ناحية 

كانت البنت محتاجة فاألهل يعطوها عن طيب خاطر ولكن إذا كانت البنت تهدف 

 فالعائلة"فقط على مطالبة أخوتها وعمل إشكالية مع األهل واألم واألب واألخوة  

   . "يعني أنا ال أفرط بالعائلة من أجل اإلرث" توازي األرث 

  

 في عابود تعتبر الميراث حق لها كونهن تربين على  أنه ال توجد أية حالةباسمة كما ترى 

 كن عقالنيات في مطلبهن إذاعدم المطالبة به وبالتالي فهي من الممكن أن تدعم من يطالبن 

  : طبعا غير وارد حسب الواقع المعاش في عابود وتضيف وهذاإشكالياتأي بدون الدخول في 

إذا كانت الفتاة بحالة مادية جيدة ولكنها طالبت من منطلق شعورها بأن هذا " 

الحق هو لها وعليها المطالبة فيه؟ هنا تكون البداية فليس هناك أية واحدة منا 

 إذا .  ذلك أال تعتبرينه حق لك ؟ نحن تربينا على. تعتبر بأن هذا هو حق لها

 وأرادت الحصول على حقها من أهلها فماذا سيكون امرأةتبلور الوعي لدى 

. موقفك منها ؟ لما ال فالمفروض أن تأخذ إذا كانت لديها ذلك الكم من القناعة

هل ستقومين بدعمها ؟ سأدعمها فكرياً ولكن بدون الدخول في إشكاليات 

. ى أساليب عقالنية وبدون إشكالياتفسأدعمها من ناحية توعية منطقية باللجوء إل

"   
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وتقول   ويصفطن حقهن وترى بعض المبحوثات في أن النساء بطبعهن يملن لمسامحة أهلهن

  ":منى"

  

  "  تقول ال مسامحين ،النساء لديهن حق ولكن هن ما بدهن يآخذن"

 رزق أبي قليل ورزق أمي ،ليش بتسامحي ؟؟ ألن أهلي ال يوجد لديهم أرض" 

 بدي ،ها شوية زيتون والباقي أخي قام بشرائه أثناء عمله في الكويتقليل ول

ممكن أنهن يسامحن أهلهن وما يطالبن . أقاسم فيه وهو الذي شرى األرض

  " ؟لماذا؟ واهللا أنا ما أعرف لماذا ممكن صافتية يعني يصفطن ألهلهن

  

ي حالة كان وضع أهلها  فإال بهذا ترى أن النساء اللواتي يطالبن تميزهن صفة الطمع "منى"و

  :المادي جيد وتضيف

  

 هن حالتهن جيدة ولماذا يطالبن أهلهن ،الطمع: صفات النساء اللواتي يطالبن "

ولكن الشرع سمح الهن بس هذه تبقى صافتية فانه يبقى حق لهن يأخذن من 

 ولما ،أهلهن ولكن لما تبقى حالتها هي وزوجها جيدة تستطيع أن تصفط ألهلها

 أهلها جيدة ولديهم أراضي كثير ووضعهم مريح تستطيع أن تأخذ تكون حالة

   "منهم 

  

 وأنها  لتؤكد على أن الميراث هو حق وضمان مستقبلي للمرأة ويجب المطالبة به"حنان"وتعود 

  : من خالل قولها جانب أية امرأة تطالب بحقها وقد تبين ذلك إلىستقف 
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"  فلوسك الك حرة، ضمان في حياتهاالزم المرأة تطالب بحقها بالميراث ألنه" 

 بأكون جريئة بأطالبهم ثم ، بأروح أقتع أهلها،إذا وحدة بدها تطالب بأوقف معها

 لغيري بأكون جريئة أكثر من أن ،إذا استعصى األمر بأروح ألوجه الخير

  "أطالب 

  

ت  لكانوإال قد عززت من عادة التوريث في عابود  بأنه ال توجد أية حالغزالةوتضيف 

 هذا اليوم وبقيت النساء إلىالنساء قد تشجعت للمطالبة وبهذا فقد تعززت عادة عدم التوريث 

  :تعزف عن المطالبة وتقول

  

ال أعرف هنا ال توجد وحدة تأخذ رزق ولو كان في البنات كلهن يأخذن من " 

 أنا أريد أن آخذ و ، نعم لو وحدة أخذت يصبحن يقلن هذه فالنة أخذت،بعدها

  "  يعطوها تأخذ ولكن هن ال يطلبن،دة ال يأخذن وبقيت العادة ماشيةبقيت عا

  

 بناتها حقهن ولكن بشرط أن يطالبن وهي بهذا إلعطاء أنها على استعداد غزالةوتعود لتؤكد 

تعرف حق المعرفة بأن بناتها هن أسيرات مثلها للعرف االجتماعي الذي يقضي بعدم التوريث 

  :يفوبالتالي بعدم المطالبة وتض

  

  "  اليوم ال يأخذن البنات،ان شاء اهللا اذا هن بدهن بأعطيهن" 

  

تراوحت بين من ترى بأنه حق وهو واضح  فقد موقف النساء في الجيل الثالثأما بالنسبة ل

وتبدو بعض المبحوثات مربكة بين كونه للرجال وموضوع معتم ومغطى عليه بالنسبة للنساء 
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للرجل الذي سيعطي الحق وبالتالي فهي ترى بالحق حق لها كامرأة وبين كونها زوجة 

  : قائلة فاتنوتضيف اإلشكاليةالمنقوص حل لهذه 

  

صحيح أن األرض أصبحت موضوع جانبي ولكن لو تأتي إلى مسألة الميراث " 

 يعني أنا كرجل إهتميت باألرض ،واحد بده يقسم الميراث تشعري أنه فيها حق

 أما كست فهو موضوع ،كي أحصل عليهاوال لم أهتم بها فهي حق لي كرجل ل

  .مغطى عليه بالنسبة لها

  : فاتنوعند سؤالها عن امكانية اعطاء زوجها ألخته حقها بالميراث تقول

  

أنا من تعب باألرض . قال أنا ال أريد أن أعطي أختي) زوجك(إفترضي أن "

ذا  فما،وعمل بها وإنحرمت من التعليم بسببها واآلن أعطيها ألختي ال يمكن

سيكون موقفك بهذه الحالة ؟ هل تقفي مع أخته أم تقفي مع زوجك ألن األرض 

بالنهاية سوف تأتي لك وألوالدك ؟ الصراحة يعني هيك وهيك ممكن يعني مثل 

 ممكن أن ،ما أنا بدي من أخوتي حصه فإن أخته بدها من إخوتها حصة أيضاً

نا ال أخسر يعني يكون دوري أن تأخذ شيء بسيط بحيث أنها هي ال تكسب وأ

نعم طبعاً أن ال  .  يعني أنا بحكي الصراحة وال أريد أن أمثل عليكي،أوالدي

  ".تأخذ حقها كامل أن تأخذ جزء من حقها 

  

 أن هناك تغيير قد حصل على واقع المرأة وانعكس بذلك على تطور دورها "فاتن "وترى

ة مثل الميراث فلآلن هو  حصولها على المصادر والملكيإمكانيةولكنه لم ينعكس على 

  :ال بل يتجنب الحديث به وتضيف قائلة،موضوع يتجاهله المجتمع وال يعترف به
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لقد حصل بعض التغيير ففي مجاالت محددة أصبح لديها الدور ولكن في "  

قضايا المصادر والملكية فال يزالون يفكرون في إعطائها حقها ولكن موضوع 

كثر الموضوعات صعوبة من ناحية الطرح فكلما الميراث ال يزال لحد اآلن من أ

يقيمون "طرحت الموضوع على أحد يقومون بتجاهله وتجنبه وبما معناه فإنهم 

؟ على العكس تماماً فأنت قمت بطرح موضوع مطمور " الدنيا على رؤوسنا

عليه منذ القدم وأكيد هناك العديد من الناس الذين فكروا فيه من قبل ولكنه 

  ". إنتسى

  

 وضع المرأة من كونها مطالبة بحقها من أهلها ومن تبعات تلك المطالبة إشكاليةيعود ليبرز و

من زعل ومقاطعة من األهل  وكونها صاحبة رزق زوجها الذي بدوره يعطي الحق ألخته 

 وترى بأن العزوف عن المطالبة هو الحل لكي ال تضطر اإلشكاليةوهي في غنى عن تلك 

  : قائلة فاتنزق زوجها وتضيف أخت زوجها من رإلعطاء

  

ال أعرف ممكن يقولوا عليها طماعة، أما أنا واهللا ال تفرق معي أنا اذا بدي " 

آخذ بنت حماي بدها تأتي وتطالب زوجي وبدها تأخذ مثلي وأنا مثل ما بدي آخذ 

اذا بدي أطالب ممكن ان يزعلوا أو شيء أو . بدي أعطي وأنا ال أريد أن أعطي

وأنا مش مفرقة معي آخذ أو . أول وحدة بدك تفتحي الموضوعيقولوا لي انت 

  ".ال

  

  الجيل الثالث )العوامل والمؤثرات(المرأة والمطالبة 

 غير أن المجتمع ،ترى المبحوثات بأن الحق بالمطالبة هو حق  غير مرتبط بالتعليم أو العمل

  :قائلةماضر يرى بأنه ال داعي للمطالبة اذا كانت ذات حالة مادية جيدة وتضيف ت
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 لكن نظرة ،بغض النظر عن التعليم أو عدمه هذا حقها وعليها المطالبة به"

يعني هل يؤثر ".المجتمع أنه إذا لديها المال فليس هناك داعي لمطالبة أهلها 

   ".  ال ليس هناك عالقة أو تأثير. التعليم أوالً ؟ بالنسبة للوعي

  

 في حين قد يشكل ،لمرأة قد تدفعها للتنازل عن حقها أن الحالة المادية الجيدة ل"تماضر"وترى 

  :الزوج دافع للمطالبة وتضيف

  

عندما تكون حالة األهل غير جيدة تتنازل فمثالً أمي تنازلت عن حقها بالميراث "

 عندما تكون . إلخوتها رغم أن جدي أعطاها ولكنها قالت بأن أخوتها أحق منها

مرأة المادية تتنازل ؟ نعم هكذا أالحظ أو أن الحالة المادية لألهل أقل من حالة ال

 ولكن عندما تطالب قد يكون زوجها هو من يدفعها إلى ذلك ،تكون هي مستغنية

  "المطالبة بحقها" 

  

وترى فاتن أن بالتعليم والتجربة الحياتية وسيلة وأداة تدفع المرأة للمطالبة بحقها بالميراث 

  :وتقول

  

بين المتعلمة والغير متعلمة وإنما العلم يساعد أي ممكن مثل ما قلنا ليس الفرق "

 ولكن ممكن أن تكون غير متعلمة ولديها علم وثقافة ،يعطي الوسيلة واألسلوب

. وأسلوب أكثر من المتعلمة على هوا ما يقولوا أن الحياة هي التي علمتها

صحيح ممكن أنها ال تعرف الحق الذي لها وتبقى ساكتة على الموضوع وممكن 

 ورأت الناس ورأت مدى ضغط الحياة وجاءتا تثقفت وتعلمت وذهب إذ

 والمصاريف المادية فإنها ممكن أن يساعدها هذا على المطالبة أكثر االقتصادي
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من السابق وأن يكون عندها أسلوب وطرق ويرجع هذا الشيء على شخصيتها 

  ".وليس إلى العلم دائماً 

  

الوعي قد شكال دافعا قويا للمرأة للمطالبة بحقها وتضيف بأن التعليم وزيادة  "باسمة"فيما ترى 

  :قائلة

السبب في زيادة المطالبة  حسب رأي يعود إلى عنصرين فأوالً أصبح لدى " 

المرأة ثقافة وعرفت ما هو حق لها وما هو عليها فدرجة تعليمها أوصلتها إلى 

 ديني بكل المطالبة بحقها الشرعي الذي فرضته الشرائع فما دمت أنا أتقبل

 من الناحية األخرى قد يكون هناك صراع بين ،الجوانب فلماذا أغفل هذا الجانب

النساء فلماذا مثالً زوجة أخي تأخذ األرض وتبيعها وتستطيع إحضار مصدر 

 يختلف عن اجتماعي والعيش في مستوى االستقراردخل وبالتالي حدوث 

 فهي تعتبر ،الفكري الكبيرمستواي فهذا سيكون دافع للمرأة التي تملك الوعي 

  ."أنها كبيرة إذا كان لديها ملك

  

   الجيل الثالث حسبما يمكن عمله حتى تحصل المرأة على الميراثوفي معرض الحديث ع

 أن بسيادة عادة التوريث في المجتمع تحل مشكلة الخروج على العادات والتقاليد تماضرفترى 

  :بعدم توريث النساء وتضيف موضحة

  

عويد وأن تصبح الفتاة من حقها الميراث بالعادات والتقاليد فمثالً أن النظرة بالت"  

السلبية والمشاكل للفتاة التي تطالب تتغير ويصبح الجميع يطالب وتكون األمور 

  ".عندها حسب العادات والتقاليد 
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كذلك ترى تماضر من خالل إثارة الموضوع و توعية الناس في أماكن العبادة من خالل 

يبدأ الحل لهذه المعضلة وهي عدم توريث النساء وتوضح ذلك لشيوخ والمثقفين في البلد ا

  :قائلة

  

مثالً من ناحية دينيه ألن الناس تتقبل كالم الشيوخ خصوصاً في خطب الجمعة "

أو الناس المتعلمة والمثقفة التي يحترمها الناس ويستمعون إليهم وهكذا يبدأ 

ات المتعلمين فمثالً شخص له قدر في البلد ويحترمه نعم كما قلت لك فئ ". "الحل

  "الناس فمن الممكن أن يطرح الموضوع

  

 إثارته الموضوع والتعبئة الجماعية وكذلك إلثارةكما تؤكد فاتن على موضوع التوعية كوسيلة 

  : المختلفة حتى ال يبقى موضوع غير قابل للنقاش وتوضح ذلك قائلةاإلعالمفي وسائل 

 في توعية وإرشاد جماعي للموضوع يعني أكثر من واحد يحكي في إذا أصبح" 

 بدك أكثر من واحد ووحده يحكوا وال أكثر من . "يد واحدة ال تصفق"الموضوع 

 وممكن إذا وجدوا أحد ، نساء يعني ؟ نعم. واحدات ؟ ال أكثر من واحدات

 كيف  غير التوعية الجماعية للنساء. يجيبهم ممكن أن يتشجعوا أكثر وأكثر

ممكن أن يتحرك الموضوع ؟ ممكن أنتي موضوع ك هذا ينطرح عن طريق 

 يعني مثالً كيف موضوع اإلستنساخ كانوا ،وسائل اإلعالم أو أن ينشر بالجريدة

الناس ينظروا له كموضوع ضد الدين والعادات والتقاليد ولكن مرة على مرة 

وتقبلوه الناس ونشره في الصحف ووسائل اإلعالم أصبح موضوع عادي جداً 

 ، ممكن لو واحدة طرحت الموضوع ووجدت في قبول،وهكذا موضوع الميراث

وجه ثانية طرحت الموضوع أيضاً فمرة على مرة يجدوا النساء فيه قبول على 

   . "الموضوع
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  كذلك بعمل، وتقبل الموضوعإلثارة بالتضامن الجماعي بين النساء آلية " نادية "كما ترى

  :جال بهذا الموضوع وتوضح ذلك قائلة توعوية لكال النساء والرمحاضرات ونقاشات

  

أن يتضامن مع بعضهن ويطالبن بشكل جماعي، نعم ألنه بدك تعطي وتآخذي "

كذلك أن يصير محاضرات ونقاشات في . أيضا فممكن بعدها أن يستوعبوا

 الموضوع وتوعية للمرأة والرجل ألنه في كثير نساء غير سائالت فممكن بعد ما

   . "يأخذن الدورة يتفتحن ويصيرن يطالبن

  

أما بالنسبة لآلليات المطروحة من الجيل الثاني حتى تحصل النساء على حقها بالميراث فنرى 

أن اآلراء تتفاوت بين من ترى باآلليات العملية للمطالبة هي بداية الحل والتشجيع للنساء 

ك التوجه للمرأة وتوعيتها وكذلك الرجل للمطالبة وتقليل الحساسية من موضوع المطالبة وكذل

  :كما عبرت عنه بوضوح ياسمين عبد المجيد قائلة

  

 يعني عندما أنا أبدأ اخذ حقي ومجموعة أخرى من النساء بدأت تأخذ حقها "

يعتبر ذلك تشجيع للنساء في المطالبة بحقهن والتقليل من الخجل وحساسية 

 توعى وتصبح تطالب في أني يجب  التالمرأة إلىأوال يجب التوجه . الموضوع

  ". حقها ومن ثم الرجل

  

وبين من ترى بالسكوت وانتظار اآلخرة التي ستظفر بها المرأة بكامل حقوقها حل وتعبر عن 

  : قائلة) زكيأم(ذلك 
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 فهم يكونوا أحسن واآلخرة ،اآلخرةياخذن حقهم في  ،وال رايحين يعطوهم" 

  "يتقلوا وهن يكن متهوسات 

  

يجب أن  يبدأ من الطرف اآلخر وبذلك تتشجع النساء اللواتي   أن التغيير"باسمة"ى فيما تر

  :يمتلكن الوعي  لتبدأ في المطالبة و تعبر قائلة

  

المواصفات موجودة لدى كل فتاة تريد المطالبة بحقها ولكن التغيير يجب ان " 

 للفتاة فهذا يشكل دفعة،يبدأ من الطرف اآلخر عندما يبدأ الطرف اآلخر يمنح

هذا إن أصبح سائدا فمثال اذا انا ذهبت وتزوجت في عائلة . والتي تملك الوعي

اخرى وأخذت حقي في الميراث وان العائلة األخرى أعطت أبنتها فسيصبح هذا 

  ".دارجا ولكن لغاية االن لم يحدث هذا 

 

  :استنتاجات

لمرأة للعرف، ما قد يجعلـه      هذا الباب ومن خالل المقابالت المختلفة مع النساء يظهر خنوع ا          

ولذلك، تجهد نفسها   .  يشكل ثقافة وقيمة ثابتة، ويشكل الخروج عليها نوعاً من العار الشخصي          

في صياغة مبررات لقبولها مبدأ عدم التوريث، حيث ال تباين كبيراً في ذلـك بـين األجيـال                  

عدم التوريث، نـرى اآلراء  المختلفة، فحيث تلتزم النساء بالجيل األول بعدم المطالبة، وبالتالي       

في الجيل الثاني تتراوح ما بين من ترى به حقاً ال بد المطالبـة بـه وهـو ضـمان للنـساء                      

بالمستقبل، وبين من ترى بالمطالبة خروجاً على العادة االجتماعية، وبالتالي فالحل برأيهن أن             

 ن الجيل الثاني حتـى كما بينت المقابالت مع النساء أن اآلليات المطروحة م.  يسامحن أهلهن
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تحصل النساء على حقها بالميراث، فنرى أن اآلراء تتفاوت بين من ترى باآلليـات العمليـة                

للمطالبة هي بداية الحل، والتشجيع للنساء للمطالبة، وتقليل الحساسية من موضوع المطالبـة،             

لنـساء آليـة    وكذلك بالتضامن الجماعي بين ا    .  وكذلك التوجه للمرأة وتوعيتها وكذلك الرجل     

إلثارة الموضوع وتقبله، كذلك بعمل محاضرات ونقاشات توعوية لكال النساء والرجال بهـذا             

  .الموضوع
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  الباب الرابع

  موقف الرجال من المطالبة

  

  

وعلى العكس من الباب السابق سأحاول هنا في الباب الرابع رصد التغير واالستمرارية في 

 مع مراعاة التفارق الديني واألجيال ،رض كميراثموقف الرجال من مطالبة النساء باأل

  .المختلفة وما رافقها من تغيرات اجتماعية سياسية

  

 الذي و المجتمعي الذي يشكل ضمن إطار النظام القيمي" Patriarchal"إن النظام األبوي 

 لظلم  يشكل أداة إلعادة إنتاج عالقات ا،  السائدة في المجتمع  العقلية الذكوريةبدوره يشكل 

 االجتماعي والبنى الهيكلية لمصالح الطبقة أو الفئة المسيطرة التي تمتلك عناصر القوة حسب

 عالقات القوة الجندرية السائدة في المجتمع ويتجسد ذلك من خالل مؤسسة األسرة األبوية التي

  وتكرس في.إغفالهتقوم أصال على االنتقاص من شخصية المرأة وتهميش دورها أو حتى 

 ت نفسه قيم الخضوع والتبعية الشخصية من خالل اختزال شخصيات أفراد األسرة منالوق

  وصولإمكانيةاألبناء واألحفاد في شخصية األب والسيد معا والتي تنعكس بدورها سلبا على 

  وبالتالي فان العوامل االجتماعية واالقتصادية. النساء للمصادر المهمة ومن ضمنها الميراث

 الحقوق والنصوص القانونية والتشريعية وواقع إطارهاقافية التي تتحرك في والسياسية والث

 تطبيقها في الحياة اليومية للمجتمع واألفراد تنعكس سلبا على مختلف الجوانب الشخصية

  .والعامة للمرأة
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  النساءإعطاءوينشأ بناءا على ذلك الموقف الثقافي للرجل المتهرب من النصوص الملزمة في 

المنهج التبريري الذي يسقط الموقف الثقافي على خالل  من  باتجاه العرف،لميراثحقها با

يحاول الرجل التهرب من النص القانوني أو الشرعي  حيث .)مسيحيا أو مسلما(المرأة نفسها

باتجاه العرف وهذا التهرب يتم وفق آلية ملتوية بمعنى أنه يسقط هروبه من هذه النصوص 

العالقة استمرار وليس وتبدو هذه  ،باإلرثمطالبة ر المرأة كرافضة للعلى المرأة بطريقة تظه

 . نفسه متصالحا مع ذاته أمام النص األخالقي الملزم الرجل تغير ويجد

  

  في موضوع مطالبة المرأة لحقها الجيل األوليتراوح رأي المبحوثين من الرجال في 

تقليد التي التزمت به النساء عبر بالميراث بين من يرى في مطالبتها خروج عن العادة وال

 بحيث أصبحت عادة دارجة راسخة في بنية المجتمع الثقافية ،السنين في عدم مطالبتها

 والخروج عليها هو خروج عن القانون العرفي بحيث تتسم النساء بصفات قلة ،والقيمية

 وحسبهم اأنه حيث ، وبين من يبرر مطالبتها فقط في حال الحاجة المادية الصعبة،األصل

حيث يضيف  عليها، اإلنفاق عليها وأخوها بذلك غير مسؤول عن اإلنفاقمسؤولية زوجها في 

  :"أبو جورج"

  

 ألن البنت لما تتزوج تصبح مسؤولة من زوجها ،ال قليل جداً الحاالت التي طالبت"

ولكن هذا ، والناس تضحك عليها ويقولوا أنها قلية أصل،وأخوها غير مسؤول عنها

 ولكن مجتمعنا وعاداتنا ال يعطوا بناتهم سواء ،وجود في الدين والشرعالشيء م

   . "مسلم أو مسيحي
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 غير أن العادة ، طالبت بهاإذا أن البنت من حقها شرعا أن تأخذ حصتها "أبو سميح"فيما يرى 

  :ي ذلك غير موجودة في عابود ويقولف

  

 والبنت ال تحب . ها شيءنعطيها وإذا لم تطلب فال أعطي" تحرت"إذا البنت طلبت "

أن تطلب وبناتنا بشكل عام في البلد ال يردن أن يأخذن أي شيء أما إذا كان 

 لها حق في الميراث فهي أحد . زوجها هو من يريد فتطلب هي ونقوم بإعطائها

  ال يعطون الناس في عابود بناتهم . األبناء ولكن ليس لدينا هذه العادة بين الناس

  . "ألنه ليس هناك عادة لذلك،حقهن في الميراث

  

  :  فيقول"أبو مسعود"ويؤكد على ذلك 

  

ألن البنات لهن حق أن يأخذن حصة من األرض ألنه نحن نسير حسب الشريعة "

 والمسيحية نفس الشيء يتعاملوا حسب الشريعة ،اإلسالمية البنتين بحصة ذكر

 به ؟ نعم طبعاً لماذا  أنت تؤيد أن البنات يجب أن يأخذن حقهن ويطالبن. اإلسالمية

 عندنا هنا في عابود ال يوجد .  لماذا ال يأخذن، حتى لو باألرض ؟ حتى لو. ال

    . "أحد أعطى بناته

  

 كانت بحاجة مادية له لتحسن وضعها إذاأن مطالبة النساء تبرر فقط " أحمد"فيما يرى 

ن واجب األهل الوقوف مع  بل م،االقتصادي وفي هذه الحالة ال تعني مطالبتها مقاصرة ألهلها

  :ابنتهم ويقول
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مش كل واحدة تطلب من أهلها يعني ال تعزهم البنت التي وضعها بسيط يعني "

عندها أوالد وزوجها قليل العمل فإنها تطلب من أهلها قطعة أرض لتحسن وضعها 

 وال يجب أن ال تطلب من أهلها إذا .  نعم إذا هي بحاجة تطلب فقط. هذه معقولة

 ما هي وجهة نظرك في البنت التي تطلب ؟ وجهة نظري . ت بحاجه لذلكهي ليس

أن الرزق موجود والذي معه مال ال يقصر في إبنته فيعطيها أما الذي ليس معه 

من أين يعطيها لماذا هي تطالب وهي تعرف وضع أهلها يعني ال يوجد عنده إال 

 لكن في ،يطلبنشيء بسيط يبيع رزقه عشان يعطيها من رزقه ولكن ليس كلهن 

    . "وعي اليوم أكثر من زمان

  

  :النساء لميراثها حسب الجيل األولرأي أهل عابود في مطالبة أما بالنسبة ل

 ال يحصلن ،يرى أهل عابود من وجهة نظر الجيل األول أن النساء اللواتي يطالبن بحقهنف

كيات مما يزيد من عليه وذلك كون النسب قريب جدا من بعضهم وبالتالي تتداخل هذه المل

  :قائالً" أبو مسعود"  األمر الذي يصعب الموضوع على النساء وهذا ما عبر عنه،تعقيد األمور

  

 ولكن عندنا هنا العيله متزوجة من ،نفس الشيء أهل عابود يقولوا هذا حقها"

 ،بعضها البعض فتصبح العملية داخله في بعضها البعض هذا يعطي وهذا يأخذ

 ولكن أهل عابود ال يعطوا . نايسة تأخذ حقها ال يوجد مشكلةعندنا هنا في الك

 لماذا ال يطالبن ؟ ال .  و البنات ال يطالبن.  ألنه النسب قريب من بعضهم. بناتهم

 يعني تقول أنها أنا أول واحدة أطالب . توجد عادة لذلك والبنات يصفطن ألهلهن

   . اآلن ونحن هنا هذه العادة غير موجودة لغاية ،أهلي لماذا
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 كونهن مسؤوالت ، بأن أهل عابود يروا النساء المطالبات قليالت أصل"أبو جورجفيما يوضح 

  :ويضيف قائالً.من أزواجهن وعلى اعتبار أن الزوج هو المنفق وفق العادة والعرف السائد

 

 ألن البنت لما تتزوج تصبح مسؤولة من زوجها وأخوها غير مسؤول ،ال قليل جداً"

ولكن هذا الشيء موجود في ،ناس تضحك عليها ويقولوا أنها قلية أصل وال،عنها

.  ولكن مجتمعنا وعاداتنا ال يعطوا بناتهم سواء مسلم أو مسيحي،الدين والشرع

يعني أنت بدك تعطي بناتك من حصتهن في الميراث ؟ طبعاً هذا حقها إذا بدها 

  . "تأخذ عادي جداً تأخذ

  

 الحالة إلىلنساء حقهن بالميراث في عابود يرجع باألساس  اإعطاءبان عدم " أحمد"ويرى 

 بهذا إقناعهناالقتصادية الصعبة وعدم اقتناعهم بأن ذلك هو حق شرعي لها وعلى النساء 

 الحالة السائدة هي عدم أن حيث ، كون أن األهل يعتبروا نفسهم غير مقصرين ببناتهن،الحق

  : ويقول.  التي وعيت لهذا الحق باستثناء بعض الحاالت،مطالبة النساء بحقهن

 

نعم يعطوهن لكن زمان كان سبب عدم إعطاء البنات هو الفقر كان موجود بشكل "

وكانوا يقاطعوها ألنهم ال يريدوا أن يعطوها وعليها أن تقنعهم بأنه . كبير جداً

 وجهة نظري أن الرزق موجود والذي معه مال ال يقصر في إبنته فيعطيها . حقها

ليس معه من أين يعطيها لماذا هي تطالب وهي تعرف وضع أهلها يعني أما الذي 

ال يوجد عنده إال شيء بسيط يبيع رزقه عشان يعطيها من رزقه ولكن ليس كلهن 

   . " لكن في وعي اليوم أكثر من زمان،يطلبن
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بعدم وجود عادة  ول في أن النساء ال تطالب  بميراثهاالمبحوثين من الجيل األ ويبرر

 ألنهن يخفن أن يشكلن ، وبهذا فمن المريح لديهن أن ال يأخذن،ة للمطالبة بهذا الحقدارج

 وبهذا فمن المريح أن تتنازل النساء عن هذا الحق وهذا ما عبر ،سابقة تدفع النساء ثمنها

  :قائالً" أبو مسعودعنه 

 

  يعني تقول أنها أنا أول واحدة.  ال توجد عادة لذلك والبنات يصفطن ألهلهن"

.. .  ال.  ونحن هنا هذه العادة غير موجودة لغاية اآلن،أطالب أهلي لماذا

 ألنهن مرتاحات ومتزوجات وهن غير محتاجات ألن . اليأخذن ويتنازلن عنها

    ".يأخذن أرض ومال 

  

 أن تعليم البنات يغنيها عن المطالبة باألرض التي ال تجلب لها "أبو جورج"فيما يرى 

  : ولهذا فهو بديل لها عن المطالبة ويضيفواإلرهاقسوى التعب 

 

 ،ألن العلم الذي تتعلمه وتصبح تعلم فإنه يأتيها دخل لذلك ال تطالب بحقها "

 ولهذا أشجع أن تتعلم البنت . فهي ماذا تريد باألرض سوى التعب واإلرهاق

  ". أفضل لها من األرض

  

 أن حيث ،متلك مصدر للدخلبان المتعلمة ليست بحاجة كونها ت" أحمد "ويؤكد على ذلك 

  :األهل فقط مجبورين بالبنات اللواتي ال يعملن ويقول

 

نعم المتعلمة أبوها صرف عليها وعلمها وأصبحت متعلمة وتعمل وتصرف "

على نفسها فهي ال تطالب بحقها أما الغير متعلمة فإنها بحاجة أن تصرف 
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.  أن تصرف عليهاعلى نفسها ألنها ال تعمل وال يوجد معها مال فأنت مجبور

ألنه كما قلت لكي أنا بدي أعطيها رزق ألنه ال يوجد معي مادة فأقول لها هذه 

الزيتونات خذيها فتقول أن زيتونهم ال يستطيعوا أن يقوموا به يعني هي ال 

تستطيع أن تتعامل مع األرض وال يوجد معها وقت أيضاً أما التي زوجها 

    . "قوي ولديه أرض كثير فتأخذ ويقوم بها

  

  :أحمد ويضيف

  

أنا بدي أعطي ولكن هن ال يردن أن يأخذن يقلن أنه زيتون زوجها ال تستطيع أن "

  ".تقول به وأصحابه تركوه ألنه ال توجد فيه فائدة 

  

 ، أهل عابود النساء حقهن بالميراثويبرر المبحوثين  الجيل األول األسباب وراء عدم إعطاء

 فأوالدهن ليسوا ،رد زواجهن وال يحملن بذلك اسم العائلةفي أنهن يخرجن من العائلة بمج

  " ويوضح ذلك، على العكس من األبناء الذكور الذين يحملون اسمه واسم العائلة،للعائلة

  : قائالً"مسعودأبو

 أما ابني وابن ابني لي وهو ،نعم بنتي وهذا حقها ولكنها ليست لي وولدها ليس لي"

  ".وريثي من بعدي ويحمل اسمي

  

  : بقوله"محمد "وهذا ما يؤكد عليه 

 انها تبقى للعائلة ألنهم بيعرفوا أن ،نعم ألن القسمة األساسية مأخوذة لألوالد فقط "

  ."البنت تتزوج وتذهب الى أهل زوجها وتعيش معهم
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التعامل مع األرض إذا أعطيت أرض  المرأة ال تستطيع كونب" أحمد "ويبرر بعض المبحوثين 

 كذلك في ظل وجود أرض لدى ،رتها على ذلك وفي ظل عدم وجود وقت لديهايتون لعدم قدز

ويضيف . فحقها فقط في أرض زوجها،زوجها وهو األهم فهي بهذا في غنى عن أرض أبيها

  :قائال

  

ألنه كما قلت لكي أنا بدي أعطيها رزق ألنه ال يوجد معي مادة فأقول لها هذه " 

 يستطيعوا أن يقوموا به يعني هي ال تستطيع الزيتونات خذيها فتقول أن زيتونهم ال

أن تتعامل مع األرض وال يوجد معها وقت أيضاً أما التي زوجها قوي ولديه 

بسبب الفقر يعني الذي أهلها مرتاحين وأغنياء . أرض كثير فتأخذ ويقوم بها

 يعني البنت عندما أهلها يعطوها أرض ،يعطوها أما التي أهلها فقراء فال يعطوها

   . "حالل تبيعها عشان زوجها وال ذهبها تبيعه عشان زوجهاوال 

  

 سميح العبد أن  حيث يرى، حول امتناع النساء عن المطالبةالجيل الثانيوتتراوح اآلراء في 

علمها أو  لخجلها من المطالبة أو بسبب جهلها بالرغم من تإماالنساء تعزف عن المطالبة بحقها 

 الغريب إلىي فهي ال تريد أن تطالب ليذهب رزق أهلها بالتاللكونها متزوجة من غريب و

  :ويضيف) زوجها (

  

هل هو عدم وعي بحقها أم يوجد . أو أنها ال تطالب. هي ال تعزف عن المطالبة"

إعتبارات أخرى تأخذها بعين اإلعتبار ؟ ال هي واعية وألنها متعلمة واآليات التي 

ذا لم تريد أن تعرف عن طريق تقرأها من القرآن تجعلها تعرف بهذه األمور إ
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 وأحياناً تعرف عن طريق الزوج أو األبناء الذين يقولون لها أنه لها حق ،أهلها

 وأحياناً يكون الزوج طماع ويشجع زوجته على طلب ميراثها ،وميراث وكذا وكذا

من أهلها ويقول لها أنه سوف يحضر لها من المحكمة جميع األوراق التي 

   . ت على علم بهذه األمور و دراية كاملة فلذالك صار،تحتاجها

  لماذا ال تطالب أهلها بحقها ؟ 

   . تقريباً سوف تخجل من أن تطالب أهلها .١

  .  بالرغم من أنها تعلمت،جهل بسيط جداً .٢

  . كيف ممكن أن تأخذ هذه األرض للزوج الغريب .٣

   ممكن أن تعمل حساب لكالم الناس في عابود

  

  :يقولل والتي تتشابك الملكيات بسببه، بتها وذلك بسبب زواج البدعدم مطال" حبيب"فيما يبرر 

  

 ، واذا هذا أعطى أخته، أخت هذا لهذا، خالص ومعظم الناس بدل،ال يطالبن" 

 أما ، مع الغريب ممكن أن تطالب أكثر. فأخت فالن سوف تأخذ من أهلها وهكذا

  " القريب ممكن يكون  ابن أختي ومآخذ بنتي فيخجل من المطالبة

  

 يرى المبحوثين نظرة أهل عابود للنساء اللواتي يطالبن بأنهن مقطعات الجيل الثانيوحسب 

 أهلهاموصالت ومقاسمات ألهلهن في رزقهن مما يؤدي بالنساء للخجل بالمطالبة بحقها من 

  : بقوله"سميح"وهذا ما أكد عليه 

م أهلها على نعم يحكوا عليها بطريقة الجهل أن هذه مقطعة موصلة كيف تقاس "

 فتخجل البنت وتقول أنها ال تريد الميراث بسبب هذا ،لقمة العيش وعدد كبير

  . "الحديث عليها
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 وهو يرى ،بأن أهل عابود ينظروا للمطالبات بكونهن طامعات برزق أهلهنحبيب فيما يرى 

 لها تكون محتاجة له وليس كونه حق أنخوها بشرط تأخذه مماثلة بأ أنأن هذا حق لها يجب 

  :ويضيف. بغض النظر عن الحاجة له

  

 مثلها ،أقول أنا انه حقها" يقولوا أن هذه البنت طامعة برزق والدها وبدها تآخذ منه"

"  فقيرة بدها تآخذ ،بيقولو طمعانة بأهلها،مثل أخوها وهي تخدمني أكثر من الولد

 حالتها جيدة  واذا مش محتاجة أقول الطمع فيها اذا،أقول أنا اذا محتاجة الحق معها

  " لماذا تأخذ من أهلها؟؟

  

 بان النساء تستطيع الحصول على حقها بالميراث اذا كانت "موسى"وهذا ما أكد عليه 

 كانت ليست بحاجة له فهي بهذا حسب أهل عابود قليلة أصل كونها تستطيع أن إذاأما ،محتاجة

من ا للعدالة االجتماعية تستفيد من رزق زوجها وهو يرى بهذه النظرة وهذا التقسيم تجسيد

  :وجهة نظره ويعبر قائال

  

 أما إذا هي غير محتاجة . إذا هي محتاجة وإضطرت فيقولوا عنها حقها وبدها إياه"

 هي أخذت ميراث زوجها ، وأنا أقول نفس الشيء،فإنهم يقولوا عنها هذه قليلة أصل

بوها وتأخذ من ال أريد أن أعطيها ألنها هي تترك أرض أ "" . كيف تطالب أخوتها

   ". زوجها

 أنا أريد العدالة والذي يجري بالمجتمع عادل عدم تقسيم ،أنا ال أريد أن أستوعب "

   .  ما هو مفهومك للعدالة ؟ المعاملة بالمثل. األرض
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 ألنه في مبدأ بالسياسة يقول طال ،ما هو الوضع فيه عدالة وال يوجد فيه مشاكل"

نه تبقى األمور على ما هي عليه والجميع ما الوضع هادي وال يوجد مشاكل فإ

   ". راضي بهذه الحالة

 هي ، ماذا دخلها بحق زوجها. ال ما هيه أخذت حقها من زوجها أي أخذت البديل

 شيء ، تبادل بضاعة ببضاعة،دخلها بحق أبوها وأخوتها ؟ ال ما في إلها حق

   .  يقول المثل جمل مكان جمل يبرخ،بشيء

  

 طمع الزوج بأرض أهلها إلى ترجع أنالبة لدى النساء من الممكن ويرى أن دوافع المط

النساء اللواتي يطالبن بالعادة التي يكون زوجها طماع ويريد أن يأخذ أرض من أهلها " ويقول

  .ويربح من عائلة أخرى

  

رأي أهل عابود في حصول النساء على حقها وفي سؤال  المبحوثين من الجيل الثاني حول 

 حيث ،إياه إعطاءها رفض أهلها إذا أن هذا حق لها "سميح " بعض المبحوثين  يرىبالميراث

  :من حقها وقتئذ التوجه للمحكمة للمطالبة به ويضيف

هل أنت مع أن يأخذن حقهن ؟ طبعاً إذا هي أخذت كل حقوقها في العالم لم يبقى  " 

وجاءت  إذا واحدة طالبت أهلها ورفضوا إعطائها . إلى عرق الزيتون هذا حائل

 فهل تقبل بذلك ؟ نعم طبعاً ولكن حسب أهل هذه ،إليك وطلبت التوسط بالموضوع

 ولكن هي لماذا توسط الناس أو ، إذا كنى على عالقة جيدة مع بعض أم ال،البنت

 يعني أنت مع أنها تذهب . أنا في الموضوع و الشرع والقانون والمحاكم في البلد

تريد حقها بالميراث وأهلها رفضوا ذلك فلماذا ال للمحكمة والقانون ؟  طبعاً إذا هي 

  ". تذهب للمحكمة 
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 بناته لحقهن ولكن المعيق الوحيد أن الملكيات إعطاءعن رغبته وعدم رفضه " حبيب"وقد عبر 

تتداخل كونهم متزوجون من بعضهم البعض وبالتالي تصبح األمور معقدة ومخربشة ويضيف 

  :قائال

  

نه في هذه البلد ال أحد يعطي بناته آلنها تصبح مخربشة  أل، ال لم أعطي بناتي "

  " هذا أعطى لهذه وهذا أخذ من هذا ،مع بعضها البعض

  

ولكنه يعود !  بالمطالبة والحصول عليه ال عالقة له بحاجتها أو ال المرأةأن حق ويضيف 

 ،عنهاليؤكد على ما هو موجود بالبلد من عادات عدم توريث ال تستطيع النساء أن تخرج 

فالوضع الطبيعي أن تبقى الملكية في ملكية العائلة حتى تحتاج البنت وبهذا فهو يناقض نفسه 

  :"حبيب "حيث يضيف. في نفي الحوار

  

الحق حق بحاجه وال مش بحاجه إذا بدها تطالب فهو حق ولكن مثل جميع البلد " 

خذت من أهلها ال أحد يأخذ من اآلخر فإذا هي أخذت تشعر نفسها أنها ناقصة إذا أ

   .  يعني كل أهل البلد ال أحد يطمع باألخر،يعني أنا طمعانه بأهلي دون أهل البلد

يعني الوضع الطبيعي أن تبقى الملكية عند أهلها حتى البنت تحتاج فإذا إحتاجت 

  . "الزم تأخذ وإذا لم تحتاج خالص فهو ليس حقها 

  

 فالوضع ، في حالة حاجتهاإالبناته  يعطي أن بأنه ال يستطيع ،"موسى"ويؤكد على ذلك 

 في حالة وضع زوجها االقتصادي صعب إال ،الطبيعي أن تستفيد من خير ورزق زوجها

 فالوضع الطبيعي حسب قناعاته أن . وبهذه الحالة فقط يتقبل مبدأ استفادتها من حقها بالميراث
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 الورق وبدون أي لى الحق حق شرعي فقط عوإنما أرض أبوها اجتماعيا أوال حق لها بمال 

  :ويضيف. تطبيق

  

أفكر أنها إذا هي متزوجة وعند زوجها ملك وهي غير محتاجة ألخوتها فيبقى رزق " 

 ولكن إذا بحسن أنها محتاجة ومضطرة علية أعطيها ،أخوتها لهم ورزق زوجها لها

 ال أحسسها أنه لها حق وإنما حقها الشرعي على الورق فقط وحق إجتماعي . حقها

 ال أحسسها أنه لها حق وإنما حقها الشرعي على الورق فقط وحق . ليس لها

 ولكن بالتطبيق العملي .  هذا حقها الشرعي صحيح ؟ نعم صحيح. إجتماعي ليس لها

   . "ال تأخذ وليس لك عالقة بها ؟ ال لي عالقة بها وهو أن ال تأخذ

  

". أي األرض"من الميراث ويعود ليؤكد أن عالقته بالموضوع هو أن ال تأخذ النساء حصتها 

  :ويضيف قائالً

  

في عابود إذا طالبت مرأة بحقها بالميراث بغض النظر عن وضعها سواء محتاجة " 

أو غنية أو غير ذلك ماذا يقول الناس عنها هنا في عابود ؟ حقها الشرعي يعني 

  أما إذا هي غير. أخذته ؟ إذا هي محتاجة وإضطرت فيقولوا عنها حقها وبدها إياه

 هي أخذت ميراث ، وأنا أقول نفس الشيء،محتاجة فإنهم يقولوا عنها هذه قليلة أصل

   . "زوجها كيف تطالب أخوتها
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فقط  حقها بالميراث بدون مشاكل ويرى المبحوثين من الجيل الثاني أن النساء ستحصل على

 "سميح  "ضيفوي. كما أن ذلك مرهون بأسلوب المطالبة،إذا تحسنت الحالة االقتصادية للسكان

  :قائال

إذا الناس ارتاحوا اقتصاديا ووقف الخراب والجوع، واالهل قلت مشاكلهم وعلموا " 

ممكن ان تصحيهم وممكن كالمها بطلب حقها يصبح ،اوالدهم ولم يبقى لديهم مشاكل

غير ثقيل كما لو انهم فقراء، وتخرجها بشكل مزح فقط دون ان تجرح المشاعر 

  . "والقلب

  

 كون أن الموضوع ، أن حصول النساء على حقها بدون مشاكل غير وارد"موسى"فيما يرى 

 وحتى في هذه الحالة فقط أهلها مجبورين ،حساس جداً وفقط يتم استيعاب ذلك إذا توفي زوجها

  :مالً، ويضيف قائال مع االحتفاظ بعدم إعطاءها حقها كا،أن يصرفوا عليها ويساعدوها

  

 يزعل االهل من بنتهم ولكن ممكن في حالة وفاة زوجها بدون مشاكل ال يوجد،االما" 

ان تاخذ حقها بالمحاكم او الطالق اما في حالة اهلها ال تاخذ حقها وتبقى مع اخوتها 

  . "واهلها ويطعموها منهم ويساعدوها ولكن ال تاخذ حقها بالكامل

  

الرجال باثارة وتتركز آليات توعية الناس بحق المرأة بالميراث حسب الجيل الثاني من 

 سميح  وهذا ما عبر عنه ، كذلك دور القضاء،الموضوع من قبل أئمة المساجد ودور العبادة

  :قائال

 ولكن في المدرسة كيف ،يعني التوعية تكون حول دور المرأة من داخل البيت" 

 يوجد هناك منهاج التربية المدنية ممكن أن يتضمن مثل هذه القضايا ،ممكن أن تكون
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. منهاج يبقى بشكل عام وسطحي وال يستعرض هذا الموضوع بشكل دقيق؟ هذا ال

نعم طبعاً الزم . فممكن أن يكون من المهم للتربويين أن يتطرقوا لمثل هذا الموضوع

 وأكثر ناس ممكن أن يتعلموا به وينفردوا له هم ،يتطرقوا له ويفردوا له بحث

ين في السن وخاصة في الحديث المشايخ بالمساجد ألنه لهم تأثير في نفوس المتقدم

 وأيضاً دور القضاء مهم جداً ألنه ،عن اآليات التي تتحدث عن الميراث وحق البنات

  ".هو المسؤول األول

  

فيما يرى كذلك أن على النساء المتعلمات دور كبير في توعية باقي النساء لهذا الحق من 

  :"سميح" ويضيف. خالل عقد ندوات توعية بهذا الحق

  

ضافة إلى النساء المتعلمات يجب أن يعقدن ندوات حول المرأة ودورها كإنسانه و باإل"

واجباتها، وعدم التركيز على النواحي السياسية والمظاهرات وإنما التركيز على 

 وليس دورها كأم شهيد أو ،دورها كمعلمة لتكتب موضوع يفيد اآلخرين ويطورهم

 ولذلك هنا أمور ال ،اعية لهذا الدورزوجته فهذا أكبر من حجمها وهي تكون غير و

  ."توعى لها ويجب توعيتها بها

  

 وهو بذلك يرى أن ،فهو يرى أن توعية النساء مهمة في دفعهن للمطالبة بحقهنحبيب أما 

 يضطررن للمطالبة حسب فإنهن جعن  فإذا،مرهونة بحاجتهن االقتصاديةمطالبتهن وتوعيتهن 

  :رأيه ويضيف

  

 نعم المطالبة لها ، من هذا الوقت، ال يوجد ولكنهم هكذا يعيشوادينيا واعيين وأوعى"



 151 

اما النهن مش واعيات فال ،عالقة بوعي البنت، الن لو البنات واعيات فانهن يطالبن

  . "ال يوعيين حتى يوجعن، ومتى يوعين. يطالبم ويسامحن اهلهن

  

 هو قلة وعي وقلة ء حقهن النساإعطاء من المبحوثين فيرى أن عدم لجيل الثالثأما بالنسبة ل

 فهم ال يروا أن النساء تستفيد ، هذا الحق للزوج المستفيدإعطاء ويحين األهل ،دين من األهل

  : ويضيف سامي قائالزوجها كونها تابعة له حسب وجهة نظرهممن حقها ولكن فقط 

  

 يعني ال يوجد بخل أو طمع ؟ ال فقط قلة دين.  مع بعضاالثنتينقلة دين وقلة وعي "

 فإنه يتراجع وال يعطيها فقط ألنه ابنتهوقلة وعي ال غير يعني الذي يريد أن يعطي 

  ".  وهذا قلة وعي يعتبرالبنتهيحين أن يعطي للغريب وليس 

  

 رغم وهو يحمل المرأة المسؤولية بعدم أخذها حقها لعدم مطالبتها وهو بهذا يسقط ذلك عليها

  :سامي ورية التي تحول دون مطالبتها ويضيفمعرفته حق المعرفة البنية الثقافية الذك

  

المسؤول في عدم إعطاء المرأة حقها بالميراث هل هي النساء وال  برأيك من" 

فإذا طلبن وأهلها قالوا ال ؟ ال أحد يقول لها . الرجال ؟ النساء ألنهن ال يطالبن بحقهن

فهي من حقها أن أدافع عنها إذا هي طالبت وأقف معها ولكن إذا هي لم طالب فال . ال

  .  تطلب وأنا أقف معها وأدافع عنها
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 أن النساء ال يطالبن وفي حال مطالبتهن حسب رأيه سوف يقوم "يوسف"فيما يرى 

 فهو لم يقر بحقها الكامل وإنما بتعويضها عن األرض بمال أو ما شابه إلرضائها ،بتعويضهن

  :ويضيف قائال

  

 أنا كشرع يجبرني أن أعطيها، يعني هي مثلما قلت لكي المرأة نفسها تسامح وال" 

مثالً كم نسبة النساء اللواتي . سامحت كان به ولكن إذا لم تسامح الزم أعطيها حقها

حصلن على حقهن حتى اآلن في عابود ؟ واهللا أنا أريد أن أقول لكي أن عماتي من 

البن أبي حتى اآلن لم يأخذن أيضاً نحن لم نقسم وهن لم يطالب حتى اآلن وإذا ط

  ". سوف نعوضهن عن األرض

  

 فقد تركزت اآلراء ،لثالثالجيل ا حسب نظرة أهل عابود للنساء اللواتي يطالبنأما بخصوص 

 "فراس" حقها وهذا ما عبر عنه إعطاءهامن ناحية في عدم وجود مشكلة لدى أهل عابود في 

  :في قوله

  

في عابود، أنت من وجهة النساء اللواتي يطالبن بحقهن بالميراث ماذا يحكوا عنهن "

أنت كيف ترى أهل عابود يتعاملوا مع النساء . نظرك ؟ أنا من وجهة نظري حقها

  ".اللواتي يطالبن بحقهن بالميراث ؟ أتوقع أنه ال يوجد مشكلة

  

 عدم وجود مشكلة بالمطالبة حيث برأيه مجتمع عابود إلى منوها  "يوسف "يؤكد على ذلكو

  :يفمتسامح في هذه القضية ويض

  



 153 

 عادي جداً ال توجد مشكلة يعني مثالً أن تقولي أن أختي طالبت بحقها فأنظر لها "

  .يعني متسامحين ؟ نعم متسامحين. نظرة الحقد ال ال يوجد

  

 وذلك كونها ، األرضإخوتها أنه ليس جيدا أو من المعيب أن تقاسم المرأة حسامفيما يرى 

محن النساء ولم يسد غير ذلك من عادات مطالبة مسؤولية زوجها ولكن الحالة العامة أن يسا

  :يقول، و حيث ينظر لهن نظرة سلبية،دفي عابو

  

يحكوا أنه ليس جيد أن تأخذ من أخوتها، وأنا أختي إذا تريد أن تقاسمني باألرض " 

أنت تقول أن . أقول أنا سوف تأخذ من زوجها وأنا ماذا سوف يبقى لي من الميراث

 من أهلها ألنها مسؤولية الرجل الذي سوف تتزوجه، إذا أختك غير الزم أن تأخذ

القانون أو الشرع يقول أنها الزم تأخذ فماذا تقول أنت ؟ الزم تأخذ ألنه يصبح هذا 

هل صار هذا على الجميع وال ال ؟ ال مازالت هناك نساء ال . على جميع الناس

عندي مشكلة أعطيها إذا كانت القسمة بيدي ال يوجد . تطالب وال تأخذ تسامح أهلها

  بشكل عام في عابود ؟ . بسهولة

إذا النساء في عابود طالبن بحقهن بالميراث . يعني في نسبة ليست كبيرة يعطوا بناتهم

ماذا يحكوا عنهم أهل عابود ؟ يعني كالم غير جيد وهن نسبة قليلة جداً اللواتي 

  ".يطالبن بحقهن بالميراث

مطالبة بأنها عيب وخروج على العادات ابود ينظروا لل بكون أهل ع"ناهد"ويؤكد على ذلك 

  :والتقاليد بقوله

يوجد ناس يقولوا أنه عيب وال يجوز أنه في آخر عمرها تأخذ من أهلها وزوجها "

يقول ال وال يمكن أن يقولوا عني أخذ من أهل زوجته أو زوجته أحضرت له مال 

  .فيجب أن يعاملها هكذا أو هكذا
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 أخته وال يتقبل في الوقت ذاته ويرى أنه من العيب أن تطالب إعطاء على دناهفي حين يوافق 

  : كونه يوفر لها كل الحقوق المطلوبة منه كزوج ويقول،زوجته بذلك

  

أنا شخصياً ممكن أن أعطيها وال توجد عندي مشكلة أما آخذ من زوجتي هذا أعتبر " 

عندي مسؤوليتي وقدراتي وبيتي وال لماذا ال تتقبله ؟ ألنني أعتبر أنني . أنني ال أتقبله

أستطيع أن أخذ شيء أنا لم أقم علية أو أحققه من أهلي أو بتعبي أو ميراثي من أهلي 

ولكن حقها هي فهي تريد أن تأخذه لها ؟ أنا مثالً أقول أنني موفر لها . وأحافظ علية

ه  وطالبت ما رأيك بهذجاءتمثالً أختك . حقوق كثيرة وهذا الشيء ال يلزمني

أخوتك مثالً ممكن أن يعطوا ؟ . المطالبة ؟ أنا أوافق شخصياً ال توجد عندي مشكلة

أخوتي ممكن أن تتفاوت ولكن يعني عندنا في العائلة ممكن أن ال تجدي المعارضة 

  ".وفي منهن أيضاً أخواتي يقلن نحن ال نريد أن نأخذ منكم

  

 فيرى الثالث،من وجهة نظر الجيل   عن المطالبةامتناع النساءأما بخصوص األسباب وراء 

 كذلك عامل الجيدة،هذا الجيل أن السبب وراء عدم مطالبة النساء لحقها هو الحالة المادية 

 ،لها أنه حق شرعي سامي حيث يرى ،الخجل من المطالبة يشكل أحد األسباب وراء ذلك

د عادة اجتماعية  فال يوج،حيث تخجل النساء من المطالبة لعدم وجود سابقة في ذلك من قبل

 :دارجة للمطالبة ويضيف قائال

  

لتي تكون الحالة المادية عندها صعبة ال يوجد عندها دخل فتطالب أهلها بالميراث ا"

لماذا النساء تسامح هنا . أما التي تعمل في رام اهللا يعني تسامح وال تطلب من أهلها
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فتسامح أو حتى الحالة  عندهم تكون جيدة االجتماعيةفي عابود ؟ يعني ممكن الحالة 

في نساء يسامح أهلهن وهن بحاجة .  عند أهلها تكون سيئة فال تطلباالجتماعية

الميراث حق . لألرض أو حتى وضعهن المادي سيء ؟ ممكن خجل من أنهن يطالبن

حق لها وال تطالب به لماذا مع أنه حق في الشرع والقانون لماذا ال . من الشرع

نطبقه فيوجد نساء يخجلن أن يطلبن ألنه ال يوجد قبلهن تطالب به ؟ ألنه نحن لم 

مثلما قلت لكي أن الواحدة ترى الذين قبلها . نساء طلبن لذلك هن يخجلن من المطالبة

 سابقة لكي اجتماعيةفهي لم ترى أحد من الجيل السابق طالب يعني ال يوجد عادة 

  ". تطالب هي فلذلك يبقى الوضع مثلما هو

  

 كذلك استفادة النساء ،أن زواج األقارب هو عائق أمام مطالبة النساء بحقها يوسففيما يرى 

وبهذا فان أهل عابود حتى لو من رزق زوجها يحول دون استفادتها من حقها في رزق أهلها 

  : قائاليوسف طالبت يعوضوها بمال أو مراضاة بدال عن ذلك ويضيف 

  

اً جدهم واحد يعني هذا يأخذ بنت عم أنا قلت لك هذه عادة في عابود المسلمين تقريب" 

هذا وهذا يأخذ أخت هذا يعني يبقوا قريبين يعني التي تقول إذا لم يخرج لي حصة 

من أهلي أهل زوجي بدهم يأخذوا من بيت أبي فتناقل النسب جعل المرأة تقول بدي 

  . أخذ من أبي زيتون ما أنا سوف أخذ زيتون من أهل زوجي

 لك أن الورثة بيني وبين أخوتي هي زيتونه وأرض ما ال أعرف يعني مثلما ذكرت

  ". أنا منقولة إلى زوجي عنده زيتونه وأرض وكل عابود عندهم زيتون وأرض

  

بأن عدم دروج العادة بالمطالبة بين النساء يجعلها تعزف عن المطالبة بحقها  "فراس"ويضيف 

  :بقوله
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، يعني بشكل عام كيف ترى مثل ماذا. الصعوبات التي تواجهها تصبح بين األهل"

وتسمع في عابود ؟ بصراحة ممكن أنه ال يوجد عندنا نساء كثيراً طالبن ممكن عدد 

  . قليل فقط

لماذا ال يوجد نساء طالبن لماذا فقط عدد قليل، لماذا النساء ال تستطيع أن تأخذ حقها 

و مال يعني بالميراث لماذا أهل عابود ال يعطوا البنات ؟ ممكن يعطوا بناتهم كاش أ

  .مراضاة

  

 كون أن الرجال غير ،فيما يرى بعض المبحوثين أن النساء غير مهتمات بملكية األراضي

 عالقتها إفساد كما أن النساء ال ترغب في ،مهتمين باألرض وبجدوى ملكية األرض حاليا

  :قائال وهذا ما عبر عنه حسام ، حالتهن المادية الجيدةإلى قد يعود السبب أو ،بأهلهن

  

معقول النساء غير سائالت بأن ال يكون . ليس ال تتجرأ وإنما فقط ألنها غير سائلة" 

وممكن أنها ال تريد أن تخرب . بأسمائهن أرض ؟ إذا الرجال غير سائلين باألرض

 ممكن أنه ربنا منعم ومفضل عليها وتكون حالتها المادية ،عالقتها مع أهلها وأخوتها

  ". جيدة

  

ن السبب وراء عدم المطالبة هو كون النساء حصلن على نصيب من التعليم  فيرى أناهدأما 

ومقابل ذلك ال يطالبن أهلهن بحقهن وفي ظل ملكية زوجها ألرض فهي ليست بحاجة ألرض 

 فهي ال تنظر لذلك كونه حق لها وبهذا فقد درجت عادة اجتماعية تعزز عدم المطالبة ،أهلها
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 حتى ال تضطر لسماع ،جتماعية وتخجل من الخروج عليهاوهي بذلك ملتزمة بهذه العادة اال

  : قائالويعبر عن ذلكالتعليقات واألحاديث عنها 

  

لماذا ال يعطوا ألن صاروا كل واحدة تقول أنا ال أقبل أن أخذ من مال أهلي، أهلي " 

علموني وربوني وعندنا نفس الشيء عندنا يعني زوجها ال يقبل أن يقال عنه أخذ 

زوجته أو من زوجته يعني عادة إجتماعية لذلك لم يعودوا يحكوا أرض من أهل 

ال يوجد شيء يمنعها سوى العادات اإلجتماعية والخجل ونوع األحاديث بين .فيها

النساء بعضها البعض أن فالنه أخذت من أهلها وأخذت من أخوتها فالناس يحكوا 

ليس يردن أن يأخذن منا، وألنهن يعتبر أنه هذا شيء لنا و. عليها هذه األمور موجودة

لماذا بالعادة يتنازلن . يعني هن قبلنا عملن باألرض وثبتنها مع والدنا قبلنا وأكثر منا

النساء ويقلن ال نريد مع أنه حق وموجود بالشريعة والقانون ومنصوص علية ؟ ال 

  ". أعرف يعني هذا ضمن التوجه العام الموجود بالبلد

  

قضية الطابو عامل ال يشجع على المطالبة كون عابود تفتقد فيما يرى بعض المبحوثين في 

 إمكانية كذلك بالعادات والتقاليد التي ال تشجع بل تحد من ، األرضأهميةللطابو وبالتالي تقل 

  :معبرا عن ذلك بقولهيعقوب مطالبة النساء بهذا الحق ويضيف 

  

البنات ال يوجد طابو بطوعها و إختيارها، ألنه جرت عندنا العادة والتقليد ألنه " 

طيب برأيك أنه الموضوع فقط . البنات خالص عندما تتزوج يرثن من أزواجهن

موضوع طابو وال موضوع إجتماعي بحت يعني العادات والتقاليد ؟ يوجد إجتماعي 

ويوجد طابو يعني مثالً في باقي المدن والقرى التي فيها طابو تجدي البنت تطالب 

في عابود هنا يوجد حاالت طالبت ؟ ال يوجد بيع .  القرىأكثر في المدينة منها في
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وشراء قليل جداً ومعظم األراضي تنتقل من األب إلى اإلبناء ما ندر البيع يعني في 

  ".السنة ممكن أن ال تجدي بيعه واحده

  

 في ظل وجود زواج األقارب وفي ظل استفادة المرأة من رزق زوجها فان يعقوبويضيف 

  :بتها لحقها بقولهذلك يحد من مطال

  

في الحالة العامة ال يطالبون ألنه مقتنعين بالموجود عندنا يعني مثالً البنت إذا " 

تزوجت خالص ال تأخذ يعني تقريباً كل أهل البلد متساويين يعني تنتقل إذا هي بدها 

تأخذ من أخوها تنتقل إلى زوجها وأخته بدها تنتقل لواحد أخر بدها تتزوجه فال 

فالعادة صارت أنه كل واحد يبقى عند أهله؟ نعم إختصروها، على فكرة .إختصروها

  ". هذه ليست فقط في عابود وإنما في كل القرى الفلسطينية

  

  :استنتاجات

تراوح مضمون المقابالت مع المبحوثين من الرجال في الجيل األول في موضـوع مطالبـة               

اً عن العادة والتقليد التي التزمت بـه        المرأة لحقها بالميراث بين من يرى في مطالبتها خروج        

النساء عبر السنين في عدم مطالبتها، بحيث أصبحت عادة دارجة وراسخة في بنية المجتمـع               

الثقافية والقيمية، والخروج عليها هو خروج عن القانون العرفي، بحيث تتسم النساء بـصفات              

–يـة الـصعبة، حيـث إنهـا         قلة األصل، وبين من يبرر مطالبتها فقط في حال الحاجة الماد          

  . مسؤولية زوجها في اإلنفاق عليها وأخوها بذلك غير مسؤول عن اإلنفاق عليها-وحسبهم
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ويبرر المبحوثون من الجيل األول في أن النساء ال تطالب بميراثها بعدم وجود عادة دارجـة                

كلن سابقة تدفع   للمطالبة بهذا الحق، وبهذا فمن المريح لديهن أن ال يأخذن، ألنهن يخفن أن يش             

النساء ثمنها، وبهذا فمن المريح أن تتنازل النساء عن هذا الحق، وذلك ألسباب عدة تم ذكرها                

وهي زواج األقارب، وزواج البدل، كذلك حصول النساء على التعليم من قبل أهلهـن، وهـذا                

ند الرجال  ومن هنا فقد أظهرت الدراسة سيادة لغة االلتواء والتهرب ع         .  برأيهن بديل للميراث  

من هذا الموضوع الشائك، فيلقون بالتبعة على النساء ألنهن ال يطالبن، فيما رسـخ المجتمـع                

الذكوري ذهنية عدم التوريث أساساً وظل الرجل أميناً لهذه الذهنية مع وجود وعـي بالـشرع            

  .ونصوصه، إال أن الرجال حتى اآلن غير قادرين على اإلفالت من قيد المؤسسة التقليدية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 160 

  الباب الخامس

  بدائل التوريث

  

 بدائل لتوريث األرض للنساء وكيف إيجاد تبريرات تحاول إلىأما الباب الخامس فسيتعرض 

  . التعليمإلىتطورت عبر األجيال من المال 

  

في الجيل الجديد ظهر تعليم الفتاة للمرحلة ما بعد المدرسية كواقع نتيجة قرب الجامعات من 

.  زيادة تعليم الفتيات في الجامعاتإلىففي كل محافظة يوجد جامعة وهذا أدى  (مواقع السكن

التعليم لم يتيح وعي بحق الميراث وبالتالي أظهرت النتائج أن الجيل الجديد ال زال غير قادر 

 ومن هنا يحاول خلق مبررات للعجز منها . على تجاوز العرف السائد رغم وعيه لسلبيته

كبديل لحق الميراث ومن مقارنة ذلك مع حق الولد الذكر في التعليم ) الصرف على التعليم(

 على المرأة ضمن البنية واإلنفاق فيما يرى البعض اآلخر أن العيش مع األسرة .والميراث معا

 في حين يرى البعض اآلخر أن المحافظة . العائلية يشكل بديل واضح عن المطالبة بالميراث

هل بحيث يحافظ على استدامة مزاورة األهل لبناتهن في كل على عالقة اجتماعية مع األ

 عالقة النساء بأهلهن ويشكل بديل قوي عن ميراث ت السعيدة والسيئة لهو استثمار فيالمناسبا

وأخيرا من الممكن حسب بعض المبحوثين والمبحوثات أن تحصل النساء على .األرض

  .رضمراضاة عينية أو ماال منقوال أو ذهب كبديل عن األ

  

ات كمصدر بديل عن الميراث للنساء حسب الجيل الثاني فقد تعليم البنوعند الحديث عن 

 الحق ،تراوحت اآلراء بين الفصل بين الحقين بحيث تستطيع النساء أن تجمع بين الحقين
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 ولكنه يعود ليذكر بواقع المراة المعاش الذي ال ،بالتعليم والحق بالحصول على الميراث

 أن تجمع الحقين وبالتالي فالحصول على حق هو فوز لها، كما عبر المرأةله تستطيع من خال

  :قائال" سميح  "عنه بوضوح

وتكون أجرأ على أهلها من زوجها ،البنت ممكن أن تحب أن تجمع بين الشيئين"

بالرغم من أنه زوجها، إال أنها ال تستطيع ان تجمع الشيئين التعليم والميراث 

  ".ذا فازت بواحدة فهي فائزة وتعتبر هذا شيء ممتاز ولكن في واقع الحال ا

 

وبين من يرى الربط الواضح بين الحق بالتعليم والحق بالحصول على الميراث كمحصلة 

نهائية للحق األول كونها ستعي حقها تماما وستطالب به من خالل تعلمها ولكنه يعود ليسقط 

امها بعادة عدم التوريث السائدة حيث عدم حصولها على هذا الحق بعدم مطالبتها به والتز

  :بقولهحبيب يتضح ذلك من خالل مقابلة 

  

 لها تعالي خذي واذا هي ال تريد ماذا اعمل أقولالتعليم يقول توعى،ولكن يعني "

هكذا العادة التي نسير عليها،يعني عماتهن سفطن .لها فهن ال يردن ابدا

  ." المحكمة وتنازلن عن حقهن إلىوذهبن  الخوتهن،

  

في حين ترى أحد المبحوثات من هذا الجيل بأن النساء يعزفن عن المطالبة كونهن حصلن 

على حقهن بالتعليم من عائالتهن وبالتالي فقد انعكس ذلك على وضعهن المادي المريح 

  :قائلةغزالة وتضيف  

ال تطالب النساء النها تكون مبسوطة ومرتاحة وتقول انهم علموها لماذا تاخذ "

  "منهم
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تستفيد منه النساء طول العمر وقد وبين من ترى بأن تعليم الفتيات هو ميراث غير منقطع 

  : بقولهاحنانعبرت عن ذلك 

  " الزم أهلها يعطوها حقها بالتعليم بالحياة وهذا ميراث ما بينقطع " 

  

ستعمل حد المبحوثات المتعلمات بأن تعليم المرأة قد يثنيها عن المطالبة كونها فيما تعبر أ

 في حين يتكفل ، على أهلها الذين علموها باألساسباإلنفاقوستنفق على بيت زوجها ولم تتكفل 

  . على أهله وقد يضطر لبيع األرض لهذه الغايةباإلنفاقاالبن 

  :"باسمة"وتضيف 

أنا إذا أثبتت جدارتي بالتعليم وإذا حققت شيئاً وعلمت أوالدي فعندها ستكون لي "

 فمكانتي ليست من حجم بيتي أو أثاث بيتي أو ما أملك من االجتماعيةمكانتي 

  .أرض

هذا صحيح فإن أبي علم أخي وعلمني ولكن أنا فإني أنفق على بيتي وال أعطي "

 ،أهلي شيئاً ولذلك فإن أخي يحق له األرض حتى يصرف وينفق على أهلي

ة فالزوج ال يعارض وحسب طبيعته بأن تعطي أهلك أو أنك لديك مصاريف كثير

   . وال تملكين اإلمكانية إلعطاء أحد

لكن التعليم هو حق وحق التعليم مختلف عن حق اإلرث ؟ طبعاً ولكن نعود إلى 

النقطة األولى وهي وجهة النظر المادية بأنك كفتاة تعلمت وأنت تعطين غيرنا 

ولكن أخوك الذكر يمكنه أن يبيع أرضه ليصرف على أمك وأبيك ولكن أنت ال 

ع أرضك التي أخذتها من زوجك حتى تنفقي على أهلك وهذه نظرة تستطيعين بي

  .المجتمع المادية
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أما بالنسبة للجيل الثالث فقد تمحورت اآلراء بين من يرى بعدم المطالبة رد جميل لألهل 

وبالتالي فالطبيعي أن تتولد اعتبارات اجتماعية  واعتراف بدورهم  أنفقوا على تعليمهاكونهم

  : مقابلة تماضر بقولهاالمطالبة كما برز في لعدم وإنسانية

  

كونك متعلمة ولديك مصدر دخل ووظيفة لو كان لدى والدك أرض فهل هذا " 

 نعم ويخلف . سيشجعك على عدم المطالبة كنوع من رد الجميل على تعليمه لك

 هل من الممكن أن . على والدي ألنه علمني وأنا ال أريد منه أي شيء آخر

 التعليم حق .  أكيد،تعليم قد دخل في سبب رفضك الميراث ؟ نعم الاعتباريكون 

 إنسانية اعتباراتوالورثة حق آخر فما رأيك ؟ صحيح ولكن يبقى هناك 

 ؟ أن والدي علمني وهذا يدفعني لإلحساس االعتبارات ما هي تلك . واجتماعية

  ". معه وعدم المطالبة

  

  :بقولهناهد ويؤكد على ذلك 

  

صاروا كل واحدة تقول أنا ال أقبل أن أخذ من مال أهلي، وا ألن لماذا ال يعط"  

 وعندنا نفس الشيء عندنا يعني زوجها ال يقبل أن يقال أهلي علموني وربوني

عنه أخذ أرض من أهل زوجته أو من زوجته يعني عادة اجتماعية لذلك لم 

  . يعودوا يحكوا فيها

  

 أي النساء من حقها أن تتعلم ، بين الحقين يتضح من بعض المقابالت هذا الفصل الواضحكما

  : بقولها"فاتن عازر"وأن تحصل على األرض من ميراثها وهذا ما عبرت عنه 
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 لكي أنت يعني اعتزازصح ولكن األرض ليست كمصدر رزق ولكن كمصدر "

الصراحة قبل ما تأتي أنا كنت أدرس موضوع المجتمع الفلسطيني عندي غداً 

دور عن األرض كيف أيام العهد العثماني كانوا يتبعوا  فكل الموضوع يامتحان

 ونحن اآلن أصبحنا ننظر لألرض ،طرق يجعلوا الفالحين يتخلوا عن أرضهم

 كانوا سلموها ألناس مالكين ،مثل زمان خوفهم من أنهم يدفعوا ضرائب أو شيء

كبار فيستغلوا هذا الشيء ويأخذوا األراضي وباعوها بكل سهولة وجاؤوا 

 فنحن الرجال والنساء لو صرنا مرة على مرة ننظر ،نة وأخذوها بسهولةالصهاي

 يعني من كالمك . لألرض كشيء عادي فال يبقى لنا أرض وال وطن وال شيء

 االثنين حق لك ؟ نعم طبعاً االثنينتعليمك شيء وحقك باألرض شيء آخر أو 

 ويكون  كل شيء له دوره في الحياة يعني ممكن أنا أتعلم و أتوظف،حق لي

عندي أرض في وقت فراغي أو تسليتي أن أعتني باألرض مثل ما بعتني ببيتي 

   . أو أوالدي

  

ن التعليم يشكل أداة وعي وجرأة للمرأة في هذا الموضوع ولكن في المحصلة أيعقوب ويرى 

لمادية النهائية تمتثل المتعلمة للعادة االجتماعية بعدم الطالبة أو بربط موضوع المطالبة بالحالة ا

  : فتعزف عن المطالبة وبوضح ذلك  قائال،لألهل

  

يعني المتعلمة تكون أجرئ وأوعى من الغير متعلمة في المطالبة بحقها وفي "

 طبعاً العلم له دور كبير ولكنها تعود للبنت نفسها إذا ،النهاية ال يوجد فرق بينهم

وال . ن أطالبهمبدها تطالب وال أل ممكن أنها تقول أن أهلي بحاجة فال أريد أ

  "يوجد فرق بين فتاة تعلمت أو لم تتعلم أو بين األجيال في هذا الموضوع
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  :استنتاجات عامة

أظهرت المقابالت وعند الحديث عن تعليم البنات كمصدر بديل عن الميراث للنساء حسب 

 بين الجيل الثاني بأن اآلراء تراوحت بين الفصل بين الحقين بحيث تستطيع النساء أن تجمع

الحقين، الحق بالتعليم والحق بالحصول على الميراث ، ولكنه يعود ليذكر بواقع المرأة المعاش 

  .الذي ال تستطيع من خالله المرأة ألن تجمع الحقين وبالتالي فالحصول على حق هو فوز لها

 أما بالنسبة للجيل الثالث فقد تمحورت اآلراء بين من يرى بعدم المطالبة رد جميل لألهل

كونهم أنفقوا على تعليمها واعتراف بدورهم وبالتالي فالطبيعي أن تتولد اعتبارات اجتماعية 

وبين من يرى بأن التعليم يشكل أداة وعي وجرأة للمرأة في هذا .وانسانية لعدم المطالبة

الموضوع ولكن في المحصلة النهائية تمتثل المتعلمة للعادة االجتماعية بعدم المطالبة أو بربط 

  .وضوع المطالبة بالحالة المادية لألهل ، فتعزف عن المطالبةم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 166 

  

  الباب السادس

  مصادرة أراض.. تأثيرات سياسية 

  

 أثر المتغيرات السياسية واالحتاللية على مطالبة النساء بميراثهن من إلىهنا سنتعرض 

خاص في هذه األرض في ظل سياسة مصادرة األراضي التي مست الحياة الفردية لألش

 .القرية

  

 منها ، له أبعاده االجتماعية سياسياًيراًثمصادرة األرض من قبل سلطة االحتالل تأشكلت 

تعزيز للعرف  عامل  وبالتالي أنتج هذا أيضاً،تقلص مساحة األرض المملوكة لدى العائلة

  .وأصبح تبرير المرأة بأن االحتالل أخذوا األرض وأنا أزيد عليهم

  

هذا يظهر مدى هامشية   .أخرى تفيد بأن االستيطان لم يؤثر على العرفوظهرت عوامل 

  . هامشيتها في وعي الفالح كقيمة سياسيةإلى إضافة ،األرض في هذه الفترة كقيمة مادية

  

أن موضوع االستيطان ومصادرة األرض هو   بين من يرىالجيل األولتتراوح اآلراء في 

يسي في عدم وجود عادة اجتماعية لتوريث النساء موضوع هامشي بالمقارنة بالموضوع الرئ

  : قائالً"أبو مسعود" كما عبر عن ذلك ،بين مسلم أو مسيحي

  

 ال يؤثر ذلك أبدا لكنه ال توجد عادة لذلك أبدا ال بين مسلم ،ال تؤثر المصادرة"
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 وهم في الفرح والترح معا وبينهم عالقة جيدة ولكن الذي يفرق ،وال بين مسيحي

 يعني تجدي في البيت ،بعضهم هو كثرة األحزاب الموجودة في البلدالناس عن 

  ."الواحد أكثر من حزب بين األخوة

  

  األوضاع السياسية الصعبةوبين من يرى من الجيل الثاني بأن الموضوع ليس أولوية في هذه

  :قائالً" سميح" ويعبر

  

 من اآلخرين فكيف تأخذ ،المرأة أصبحت تقول ياهللا نحافظ على رزقنا الحالي"

 وأجلت هذا الموضوع ، يعني يوجد عندنا أولويات لهذه القضايا،أراضي أخرى

فهي مشغولة في مواضيع ، وقت آخر والتي لها ابن شهيد أو أخ أو غيرهاإلى

  ."أهم من هذا الشيء

  

وبين من يؤكد على عدم وجود عالقة بين توريث النساء وبين مصادرة األراضي كما عبر 

  :قائال" حبيب"عنه 

  

 أن الناس بدها تعطي  وهذا الموضوع ال عالقة له في، دونم١٦نعم فقدت "

  " بناتهم أو الً

  

  : قائالً"موسى"كما أكد على ذلك 

  

 الناس تعاملوا بالمثل فال يوجد مشكلة سواء لديه دونم إذاال يوجد عالقة ألنه "
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نا عندي أرض  يعني خالص أ، المساحة ال يوجد لها عالقة أبدا، عشرةأوواحد 

 كل واحد عنده أرض وعند ، فلما يصير تقسيم األرض،وبنتي عندها وابنه عندي

 األرض ا بدهم يقسموإذا فكيف ، نفسهماألخوةتقسيم األرض يصبح مشاكل بين 

 تصبح مشاكل أكبر مما هي بين فإنها ،على خواتهم وهن عند ناس غرب

   " األخوة

  

 على ،نساء اللواتي سبق لهن المطالبة بحقها بالميراثحد الفيما تؤكد أحد المبحوثات وهي أ

  :قائلةياسمين  بناتها حقهن بالميراث رغم مصادرة غالبية األرض وتضيف إعطاء

  

 دونم وبقي جزء بسيط من المصادرة ونعم سوف أعطي بناتي ٤٠تقريبا راح "

ولماذا يرفض زوجي وهو أعطى خواته من قبل كيف يحرم بناته ؟؟ أول من 

  "  في البلد ميراث احنا دار عبد المجيدأعطى

  

أن المشكلة ال تكمن في مصادرة األرض ولكن المشكلة الحقيقية في عدم مطالبة منى وتضيف 

  :النساء بحقها وتضيف قائلة

  

 من أخي أرض جرفوا زيتونها ااهللا يقطعهم طوقوا الدنيا بالمستوطنات وأخذو"

 وأراضي ،ير أراضي زيتون في عابود آه واهللا وجرفوا كث،ولم يعملوا بها شيء

 وجماعتنا ، لم يبقى لها شيء أبدا جرفوا كل أرضها كل زيتونهاعبدا هللالدار أم 

والمسيحية واهللا عمري ما سمعت عن . المسيحية راح الهم كثير من األراضي

  " ولكن البنات ال يطلبن أبدا ، ولكن هم بيورثوا،حدا منهم أعطى بناته
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مصادرة األرض من الممكن أن تقلل أن " يوسف "الجيل الثالثبحوثين من فيما يرى بعض الم

  : من األهل قائالًمطالبة النساء لحقها رأفة وخجالً

  

من المطالبة واألخذ كمان؟ ممكن . المصادرة ممكن تقلل من مطالبتها لحقها"

 يعني المرأة كمجتمع مصغر وعائالت قريبة من بعضها تقول ،كمطالبة أن تقل

 طالبت إذا يتضايقوا أخوتهان باب الرأفة وحبها ممكن تشعر بداخلها بأنه انه م

 ممكن من هذا الباب وممكن أيضا ،ألن الزيتونات أصبحوا أقل من السابق

 وممكن أن تطالب يعني عدة خيارات أريداألخت تقول يوجد عند زوجي وأنا ال 

أكثر من ولكن المصادرة الموجودة عندنا سوف يؤثر على األرض البور 

 يعني على سبيل المثال يعني المعسكر الموجود بينا وبين . األرض الزراعية

 شجرة ٢٠٠ هذا موجود على أرض عائلتنا نحن وما يقرب على ،دير نظام

 تنكة زيت ٨٠ – ٧٠زيتون بجانب المعسكر ممنوع أن نصل لهن وهن يعملن 

ها اليهود تقريبا في السنة وأيضا القطعة الموجودة بجانب الشارع أيضا جرفو

 أختي يعني ،إنشاؤه تم إذا داخل الجدار إلىالنص يعني والقطعة الغربية تكون 

 بتنكة زيتون أما أنا ، تطالب بتنكة زيت فإنها، بدها تطالب وهي غير موجودةإذا

  .  تم تقسيم األرضإذالن أحرمها 
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البة وذلك كون أن األرض  أن مصادرة األرض ممكن أن تشكل حافز للمط"زين"فيما تؤكد 

أصبح لها قيمة أعلى عند الناس وكون أن النساء يمتلكن وعي بذلك أكثر من السابق وتوضح 

  ذلك قائلة

نحن في ظل احتالل وهم بيجرفوا األرض ويعملوا طرق التفافية ومستوطنات "

واألرض مازالت تقل أكثر من السابق ، برايك مستقبال يبقى وعي لدى النساء 

لبة بحقها بالميراث  لألرض ؟ نعم أتوقع أنها سوف تزداد ، ليس السبب بالمطا

االحتالل السبب ان األرض أصبحت أغلى عند الناس والسبب انه صار في وعي 

   ".أكثر من السابق

  

    :استنتاجات

أظهرت المقابالت المختلفة أن موضوع عدم حصول النساء على حقهن بالميراث ال يرتبط 

درة األراضي وإنما بشكل أساسي بالعادات والتقاليد التي تمنع حصول بشكل رئيسي بمصا

فيما يرى البعض أن مصادرة األراضي .النساء على حقهن بالميراث سواء مسلم أم مسيحي

في .تؤثر على حصول النساء وذلك لعدم بروزها كأولوية في ظل الظروف السياسية الصعبة

كلة ال تكمن بالمصادرة وإنما في عدم مطالبة حين ترى بعض المشاركات في البحث أن المش

أما بالنسبة للجيل الثالث فقد تراوحت اآلراء بين من يرى في المصادرة تقليل .النساء بحقها 

المكانية مطالبة النساء بحقها خجال ورأفة بأهلهن ، وبين من يرى في المصادرة حافزاً 

  .بحن أكثر وعياً من السابق بحقوقهن للمطالبة نظراً الرتفاع قيمة األرض وكون النساء أص
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  الفصل الرابع

  

 :استخالصات الدراسة

أظهرت الدراسة أن القاعدة العامة هي سيادة العرف على القانون والشرع، وأن األساس 

المادي للعالقات االجتماعية هو الذي يفرز األشكال القانونية والمفاهيم والمؤسسات التي تدعم 

رات ناتج عن استمرار بقاء وعليه، فإن استمرار عادة عدم توريث النساء للعقا.  استمراره

األرض كمصدر للمكانة والسلطة، حتى وإن خفت أهمية األرض في تحقيق المكانة والسلطة، 

فإن الوعي المرافق لها ال يتبدل بالسرعة نفسها التي تتحول فيها العالقات المادية، فالتغير في 

وكما .  ي العالقات االقتصاديةالقيم والعادات االجتماعية ال يشكل ناتجاً أوتوماتيكياً للتغير ف

يرى ماركس، فان للبنى الفوقية للمجتمع بعد تشكلها مبناها الخاص الذي يدفعها نحو استقالل 

نسبي عن البنى التحتية، ويفرز مؤسسات جديدة تجعل من ظهور العالقة بين التحتي والفوقي 

 .عالقة غير ظاهرة

نة االجتماعية، ظلت المؤسسات الناتجة فعلى الرغم من تهمش دور األرض في تحقيق المكا

عن أهمية األرض قائمة، وظلت العادات والقيم المرتبطة بها سارية، ومنها عدم توريث النساء 

لألرض، وحتى النساء اللواتي حصلن قسطاً من المعرفة والتعليم، ال يبادرن بشكل ذاتي 

للقيم السائدة، أو نظراً ألنهن لم وفردي أو جماعي للمطالبة بهذا الحق، سواء أكان ذلك مراعاة 

  .يعدن بحاجة إلى أرض هي موضوع إنتاج

  

إن العرف ما زال حتى اآلن مسيطراً ومتغلباً على نصوص شرعية، وبالتالي يمكن القول إن 

  .ما يمنع النساء من المطالبة باإلرث أساساً هو سطوة القيم واألعراف 
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الموضوع في هذا ن التفارق الجيلي  وأ،لقانونغلبة العرف على الشرع وابينت الدراسة فقد 

 . في هذا المجالدينال أو  على النوع االجتماعياًن ال تفارق مبني كما أ،طفيف جداً

  

 أو مرتبط بعادات تتعلق بزواج البدل التوريث من المرأة حرمان أن الدراسة أظهرتكما 

 إلى األرض من تسرب لخوفواالجتماعي، فا وقد شكل هذا جدلية االقتصادي ،األقاربزواج 

 مهما في منع تسرب فيما يلعب زواج البدل دوراًالحمولة،  يدعم الزواج ضمن اآلخرين

 حيث ال تختلف عادة ، في هذه القضية ملموساً الدين ال يشكل متغيراًأنكما   .األرض

 .المسلمينالتوريث عند المسيحيين منها عند 

  

 األرضجد مؤشرات واضحة على درجة قوة جذب  ال تواآلنحتى كما أظهرت الدراسة أنه 

راثها  بميالمرأةفال مطالبة ملموسة لدى  أهميتها،للمطالبة للميراث من ناحية التغير في 

فحين قلت  ،األرض أهميةيجابية على  اإلأو السلبية  سواء،المتغيراتمن رغم على الباألرض 

 أهمية أن وهنا يتبين ،أيضاًتطالب  وحين زادت لم ،الميراثب المرأة لم تطالب األرض أهمية

 عبر  تنازلياًفيما نرى منحاً ، في قرية يدفع للمطالبة بالميراثأساسياً  ال تشكل متغيراًاألرض

 . في الوعي كلما ارتفع الجيلاألرض أهمية يهمش من األجيال

  

بل  ، في الريفللمكانة األساسي لم تعد تشكل المحور األرض أن  أيضاً الدراسةبينت وقد

 هي محاور متقدمة لتحديد المكانات في المجتمع ،الخ ...  التجارةأو التعليم والوظيفة أصبح

 وهذا عزز من ،المكانة لتحديد اً ثانوي عامالًاألرض وباتت ملكية األرضالريفي على محور 
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 منه أكثر ذات طابع رومانسي سياسي لألرض وهناك نظرة ،باإلرثعزوف النساء للمطالبة 

 .اقتصادي

  

 ، على تعليم الفتياتاإلنفاق مثل ؛األرض معينة للتعويض عن توريث أشكالبرزت هناك وقد 

 .ة كمنِّالمرأة وهو تعويض بالغالب رمزي وتنظر له ، النقدأوتعويض بالذهب و

  

لم تصل ، فقد تبين أنه  بالميراث عبر المحاكملحاالت الفعلية التي طالبت بحقهاأما بالنسبة ل

 . قضايا مطالبة بالميراث من عابودأية المدنية أو المحاكم الشرعية،

  

 األرض الجديدة بالنسبة لميراث األجيال حتى في المرأة لدى  تقليدياًكست الدراسة وعياًوقد ع

تبعه مطالبة تفوعي الحق لدى المتعلمة ال  ربما تتساوى المتعلمة وغير المتعلمة بهذا المجال،

 . هذا الحقألجل الضغط أوبهذا الحق 

  

 في أسرتها ما دامت أمانة في فالمرأ ،المرأة للبنية العائليةهناك نظرة تعزز تبعية وقد تبين أن 

 وهي ، فردياًأمناً وليست األسرةمن األرض جزء من أ ملكية أن وهي بالتالي ترى ،أمان

وليست في حيازتها  ،األسرة في حيازة األرض ما دامت أمان تعيش في أنهابالتالي ترى 

  . التقليديةاألسرية للبنية المرأةوهذا بدوره يعزز تبعية  الشخصية،

 

 ،ند الرجال من هذا الموضوع الشائك الدراسة سيادة لغة االلتواء والتهرب عأظهرتوقد 

 ذهنية عدم التوريث تمع الذكوريالمجفيما رسخ  ، ال يطالبنألنهنفيلقون بالتبعة على النساء 
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 نإف ، وجود وعي بالشرع ونصوصهمنرغم على الو ، لهذه الذهنيةأميناًظل الرجل  و،أساساً

 .من قيد المؤسسة التقليدية اإلفالت غير قادرين على اآلنالرجال حتى 

  

  فالمرأة تخاف المطالبة خوفاًباإلرث،هناك موانع ثقافية لدى النساء للمطالبة وقد تبين أن 

 . للتشهير بها بالقريةوتجنباً

  

، ة للمطالبة بميراثها على دور الوعي في دفع المرأاًتركيزهناك  أن د أظهرت الدراسةوق

 أو ،وحتى اآلن ال كالم عن نصوص قانونية أو تشريعية تلزم بحصول المرأة على ميراثها

 .وجود هياكل عملية لضمان تطبيق النصوص الملزمة

  

  دافعاًالل لم تكن عامالًأظهرت الدراسة أن مصادرة األرض من قبل سلطات االحتوقد 

 فيما عززت هذه المصادرة من عزوف النساء عن ، أو عدمهاالنساءللرجال نحو توريث 

 .المطالبة باألرض

  

،  أو تعويضة منَّ والنساء ال ترث وتعليمهن،ون ويتعلمونل يرثاالرجوقد أظهرت الدراسة أن 

حقهن بالتعليم كحقين منفصلين  و، النساء ال يفصلن بين حقهن بالحصول على الميراثأنحيث 

  .ون ويتعلمونل الذي يرثاواجبين على العكس من الرج
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  :توصيات

 .حمالت تمكين وتوعية للنساء للمطالبة بحقوقهن القانونية لملكية األرض •

 .تضمين حق المرأة بالميراث في مناهج التربية المدنية المدرسية •

 ،ل سلطة لها قوة اإلكراه بالقانونإيجاد آلية ملزمة لعملية توزيع الميراث من قب •

واإلشراف على عمليات توزيع الميراث بدون لجوء النساء إلى القضاء لتحصيل هذا 

 .الحق

 .وضع المؤسسات الدينية عند مسؤوليتها الشرعية في هذا الجانب •

المؤسسات في الريف الفلسطيني وف الجهود بين المؤسسات العاملة تيجب تكا •

من خالل  ،توعية في موضوع الميراث كحق شرعي حمالت ال فيوبخاصة ،الحقوقية

 في حالة اللجوء نتعاب المحاميارتفاع تكلفة أ وذلك في ظل ،توفير الخدمات القانونية

 وذلك لتمكين النساء من الوصول إلى المحاكم ،)الصلح(إلى المحكمة النظامية 

 .النظامية والشرعية خالل عملية المطالبة

 يذكر بها ، يعاقب كل من يحصل على حجة وراثة دون أن رادعإصدار قانون جزائي •

  .أسماء اإلناث الوارثات



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المالحق



 
  )١(ملحق 

 عينة المقابالت الفردية من األجيال المختلفة
 

 
  الجيل األول

  
  الجيل الثاني

  
  الجيل الثالث

  الديانة  العمر/الجنس  االسم  الديانة  العمر/الجنس  االسم  الديانة  العمر/الجنس  االسم
  مسلمة  )٣٣(أنثى   زين .١  مسيحية  )٤٦(أنثى  باسمة .١  مسلم  )٧٦(ذآر   أحمد .١
  )أم حامد(.٢
  

  مسلمة  )٢٧(أنثى  تماضر .٢  مسلم  )٦٠(ذآر  سميح .٢  مسلمة  )٩٧(أنثى

  )مسعودأبو(.٣
  

  مسيحية  )٢٦(أنثى  فاتن .٣  مسلمة  )٥٣(أنثى  ياسمين .٣  مسيحي  )٨٢(ذآر

  مسلمة  )٣٢(أنثى   صباح. ٤  مسلمة  )٥١(أتثى  حنان .٤  مسيحي  )٨٠(ذآر  )جورجأبو (.٤
  )أم منير (.٥
  

  مسيحية  )٤٢(أنثى  نادية . ٥  مسلمة  )٦٣(أنثى  منى .٥  مسيحية  )٩٥(أنثى 

  مصطفى .٦
  

  مسيحي  )٢٣(ذآر   سامي .٦  مسيحي  )٥٢(ذآر  موسى.٦  مسلم  )٨٢(ذآر

  فاطمة .٧
  

  مسلم  )٣٦(ذآر  يوسف .٧  مسلم  )٧٢(ذآر  محمد . ٧  مسلمة  )٧٦(أنثى

  )سميحأبو( .٨
  

  مسيحي  )٢٤(ذآر  فراس .٨  مسلمة  )٧٢(أنثى   نعيمة  .٨  مسلم  )٨٨(ذآر

٩.  
  

  سيحيم  )٢٢(ذآر   حسام . ٩  مسيحي  )٧٣(ذآر   حبيب . ٩    

  مسيحي  )٣٦(ذآر   ناهد.١٠  مسيحية  )٧٠(أنثى   غزالة . ١٠      .١٠
  مسيحي  ) ٤٠(ذآر  يعقوب . ١١            
 
 



 ١

    )2( ملحق رقم 
  
  

  "Coding"ترميز محاور ال
  لتفريغ مقابالت رسالة الماجستير حول
  المرأة والميراث في الريف الفلسطيني

 
  :الجيل األول 

  
 .ارتباط األجيال باألرض  
 .ارتباط ملكية األرض بأسماء رجال وليس نساء 
 ).تسعير األرض(تقدير قيمة األرض  
 )مرأة ، رجل(المكانة واألرض  
 . المبحوثين في توريث النساءرأي 
 .رأي أهل عابود في مطالبة النساء لميراثها 
 .ات/لماذا ال تطالب النساء بميراثها حسب المبحوثين  
 .ات/حسب المبحوثين (ما يمكن عمله لكي تحصل النساء على حقها  
 .ات/لماذا ال تحصل النساء على حقها بالميراث في عابود حسب المبحوثين  
 .)أي تخزين النساء( ين المرأة والخز 
 .تأثير مصادرة األراضي على امكانية حصول النساء على حقها حسب المبحوثين 

  
  

  :الجيل الثاني
  

 .االرتباط باألرض عبر األجيال 
 .ارتباط النساء بالرض  
 .تقدير قيمة األرض  
 .المرأة والميراث  
 .سبب عدم اعطاء النساء لحقها بالميراث 
 .المسيحية والميراث 
 ).مرأة ،رجل(كانة واألرض الم 
 .لماذا ال تطالب النساء بحقها بالميراث 
 .يطالبنآيف ينظر أهل عابود للنساء اللواتي  
 .رأي أهل عابود في حصول النساء على حقها بالميراث  
 .متى ستحصل النساء على حقها بالميراث بدون مشاآل 
 .ما يمكن عمله حتى تستطيع النساء الحصول على الميراث 
 .تعليم البنات آمصدر بديل عن الميراث للنساء 
 .الفرق بين المتعلمات وغير المتعلمات في قضية المطالبة  
 .المهر والميراث 
 .األسباب وراء صعوبة حصول النساء على الميراث 
 .التشدد في اعطاء المرأة حقها بالميراث عبر األجيال 

  
  



 ٢

  
  

  :الجيل الثالث
 ).رجال/نساء (رض الفرق بين األجيال باالرتباط باأل 
 ) .مرأة ،رجل(من يعمل باألرض  
 .والمرأةالملكية  
 ).عبر األجيال(تقدير قيمة األرض  
 ولماذا؟من األآثر تشددا تجاه اعطاء النساء ارض عبر األجيال  
 .المعيقات أمام مطالبة النساء لحقها بالميراث 
 .المكانة واألرض 
 .الفرق بين المسيحية والمسلمين في الميراث 
 .ظرة أهل عابود للنساء اللواتي يطالبنن 
 .تأثير المصادرة على امكانية حصول النساء على الميراث 
  .ما يمكن عمله حتى تحصل النساء على حقها بالميراث 

  



 )٣(ملحق رقم 
 

  :ياسمين أحمد عبد المجيد : مقابلة فردية مع * 
  كم عند عدد أوالدك ؟ 

   : ٢ واإلناث ٣الذكور 
  . غير متزوجين /  نجار ، جامعي ، إعدادي ١* 
 في سنة ١٨األولى كان عمرها : متزوجات وأعمارهن /  أعمار البنات ٢٧ و٢٥* 
  . هت الجامعة  بعد ما أن٩٨ وفي ٢٣ والثانية كان عمرها ٩٣

  
  . نعم / المرة الماضية تحدثنا عن موضوع الميراث وعن مطالبة النساء في الميرات 

  .واليوم سوف نستكمل معك الموضوع بشكل فردي 
  .  سنة ٥٨زوجك عايش وكم عمره ؟ نعم وعمره 

  . هل يعمل ؟ ال 
  . وجيه إبراهيم عبد المجيد : إسمه 

  .  من نفس العيلة ؟ نعم أقرباء 
  . ل أنتي من عابود ؟ نعم ه

   . ١٩٥٠مواليد أي سنة ؟ سنة 
  . ماهو رأيك بمطالبة البنت بالميراث ؟ من حقها 

  . لو النساء طالبوا بحقهن بالميراث في عابود هل أنتي معهن ؟ أنا أولهن 
  . لكي تجربه سابقة بالمطالبة بالميراث ؟ نعم أكثر من مرة 

   هل تحكي لي كيف بدأ معك الموضوع ؟
عادي يعني حقي ومعروف أنه حقي وطلبت منهم ورفضوا وكان منهم أحد معارض وآخر 

  . موافق 
  كم أخ وأخت لكي ؟ 

  .  خوات ٢ أخوة و ٢
  . خواتك اآلخريات هل طالبن بحقهن ؟ ليسوا هنا في األردن ، وهن أيضاً طالبن بحقهن 

  .متى بدأتي تطالبين بحقك ؟ من سنتين 
  . لكي تطالبين بحقك ؟ بدون أي سبب هو حقي وفقط ماهو السبب الذي دفعك 

  . ماهو سبب الرفض ؟ وال شيء واحد منهم موافق واآلخر غير موافق 
  . وال يريد أن يعطيني أي شيء / لماذا اآلخر غير موافق ؟ ال يوجد لي أي حق كما يقول 



  . وهل ناقشتيه بالشرع والقانون ؟ ال شرع وال قانون 
 ال يريد أن يعطيك ؟ واهللا أعلم هو في داخله في قلبه شيء ال يريد أن فكرك أنتي لماذا هو

  . يعطي 
  . كل النساء اللواتي يطالبن هكذا يصبح معهن ؟ ال ليس شرط هذا يرجع لألهل 

كيف يعني يرجع لألهل ؟ يعني أنا بنتي بدي أعطيها من غير أن تأتي وتطالب ومن واجبي 
  . هم حقهم الشرعي يعني من واجب األهل أن يعطوا بنات

طيب ما أنتي حقق الشرعي وأخوك لم يعطيك إياه ؟ ألم أقل لكي أنه يرجع لألهل نفسهم أنا 
  . أبي وأمي ميتين وأخوتي واحد موافق واآلخر ال 

لكن أنا ال أقبل / طيب الموافق ماذا كان دوره ؟ الشيء سلبي يقول لكي حق عندي خذيه مني 
  . ميع بذلك لي حق أخذه كامل من الج

  . قلتي طالبتي بحقق ثالثة مرات ؟ ممكن أكثر من ذلك ، كل ما أزعل أقول بدي حقي 
هل كانت عالقتك معهم جيدة عندما طالبت بحقق؟ نعم وحتى لما طالبت بحقي كانت جيدة 

  .وطالبت بحقي ألنه ملكي و الشرع كتبه لي وأستفيد من حقي 
  . ول بينك وبين أهلك وزوجك ما هو رأيه في الموضوع ؟ لم يتدخل يق

  . طيب إذا إستمر الموضوع ولم تأخذي حق ماذا تنوين أن تفعلي ؟ إلى المحكمة 
  . هل أنتي مقتنعه بالموضوع ؟ نعم 

طيب لماذا يتم تأخير موضوع المحكمة ؟ وجود أخواتي في عمان لحين وصول الوكالة منهن 
  . ذ أنا وهن ال يأخذ ، ألن الحصة لنا جميعاً تقسم حسب الشرع ال يجوز أن أخ

أال تخافي من كالم الناس في البلد ؟ لماذا أنا أطلب بحقي كما كتبه لي الشرع ولم أفعل شيء 
  . خطأ لكي أخاف ، هذا أنزله اهللا في القرآن قبل ألفين سنة 

كأناس أخيار من البلد قبل الذهاب للمحكمة / ما هي إمكانية إدخال طرف ثالث في الموضوع 
  ؟ 

  .  أن يستجيب ألحد ألنه أخي وأنا أعرفه عنيد ولن يعطيني حقي إال بالقوة ال يمكن
طيب أنا مش فاهم ما هو سبب الرفض ما هي دوافعه لعدم إعطائك حقق ؟ واهللا أعلم ال 

  . أعرف 
  .هل هو متدين ؟ ال وال يعرف رمضان أين هو 

  . يعني فش وازع ديني ؟ ال أبداً /  يعني ال يصوم وال يصلي 
   أوالد ؟ هل عندكم رزق ؟ ٣ بنات و٢ إنتي اآلن في البيت وعندك طيب

  . الحمد هللا ال جرفه اليهود 



طيب لو كان عندكم هل تعطي بناتك ؟ نعم بدون ما يطالبن ، مهما يكن يجب أن يأخذن 
  . حقهن 

  .  دونم ، بقي جزء بسيط منها ٤٠طيب كم راح لكم من األرض ؟ تقريباً 
  . طي بناتك منه ؟ نعم لماذا ال هذا الجزء هل سوف تع

  . وهل زوج موافق على ذلك ؟ لماذا يرفض وهو أعطي خواته من قبل كيف يحرم بناته 
  . أول من أعطى في البلد ميراث إحنا دار عبد المجيد 

  فكرك لماذا صعب أن تأخذ المرأة حقها في الميراث في بلدنا ؟ 
يأتوا عليها في األعياد يطلوا / د أن تقاطع أهلها ال أعرف لماذا ، لكن ممكن مثالً أنها ال تري

عليها ، أو ممكن أن تكون مرتاحه مع زوجها وال تريد أن تأخذ من أهلها وتعطي زوجها ، 
يعني في دوافع مختلفة لذلك ، ولما تزعل من أهلها تقول بدي حقي وبعد ذلك ترفض وتقول ال 

  . أريد حقي 
بن بحقهن ؟ ممكن خجل من الناس ، وممكن لو صار فكرك لماذا في الريف فعالً ال يطال

  . مجموعات تطالب بحقها ألصبح األمر عادي والجميع يطالب 
  . ما هو المعتاد عليه أن ترثه النساء ؟ ال يوجد شيء 

البيوت تأخذ بدلها مال ، / أقصد عقارات أو أرض ؟ نعم ممكن أن يكون بيوت أو أرض 
  .  أن تأخذ أرض ولكن المال بالعادة أسهل ، وممكن

ولكن في العادة األهل ال يعطوا بناتهم أرض يعطوهن مال ؟ نعم ممكن هذا يرجع إلى أن 
  . األرض عزيزة وغالية علية 

نعم ولكن أغلب النساء يعملن هن في األرض فهي أغلى عليهن من الرجال ؟ نعم صحيح 
ق ترجع هذه األمور للدين وكما قلنا في الساب/ ولكن ممكن ال يريد أن يوزع أو يفرق أرضه 

الذي لديه دين ويعرف الشرع يقسم بالتساوي ، وعندما توفي أبي كان المفروض أن يتم 
  . التقسيم بالتساوي ، وعندما ال يكون دين ال يتم التقسيم بالتساوي بين األخوة 

لم هل يوجد حاالت سابقة في تقسيم الميراث قبلك ؟ نعم هناك أم محمد التي طالبت ولكنها 
  . تستمر ولم ترفع دعوه ، بعد ما رفضوا أخواتها إعطائها حقها 

الناس في القرية يعرفوا أنك طالبت في حقها ؟ واهللا أعلم نعم يعرفوا ولماذا ال يعرفوا ال يوجد 
  . شيء مخفي 

تعرفي نساء طالبن بحقهن في البلد ، وكم عددهن ؟ نعم أعرف وأخذن حقهن ، مجموعة كبيرة 
   .ممكن عشرة 



هل هذا شجعك في طلب حقك ؟ نعم ولكن أنا من األول أقول أنه حقي والشرع كتبه لي 
والوطن فلسطين وطني أنا وغير ومن حقي أن أدافع عنه ليس لهم وحدهم أولي وحدي إنه 

  . حقي
ال تخافي في البلد أن يقولوا أنها قاطعت أخوتها أو مالحقتها لهم على الرزق ؟ أنا لم أفعل 

  . شيء خطأ 
  . يعني إيمانك أنه حقك هو الدافع لديكي ؟ نعم طبعاً وال يوجد أي نقاش في الموضوع 

أصبحن يطالبن بحقهن ؟ بسبب ) من اإلنتفاضة وبعد ( فكرك لماذا النساء في آخر أكم سنة 
  . الحالة المادية التي وصلن لها ، مثالً أنا زوجي له ثالثة سنوات لم يعمل 

لعبت دور كبير معك ؟ نعم األساس أنه حقي وبعد ذلك الحالة يعني الحالة اإلقتصادية 
  . اإلقتصادية وتجريف األراضي ، وبعد ذلك الحالة اإلقتصادية أصبحت دافع 

لماذا فكرك زادت المطالبات في أكثر من قرية ؟ غير الحالة اإلقتصادية ؟ ممكن أن نقول أن 
قع ذلك ممكن من خالل جلسات النساء البنات والنساء أصبحن أوعى حول هذا الحق ؟ نعم أتو

مع بعضهن أو التلفاز أو التعلم جميعها أمور ساعدت ولعبت دور كبير زيادة مطالبة النساء 
  . لحقهن 

  . فكرك لماذا ال يريدوا األهل إعطاء البنات حقهن ؟ ممكن حب التملك هو السبب 
 الحساسية عند أخته وال يريد طيب حب التملك يعني أنه أيضاً ال يريد أن يعطي أخوة ؟ لماذا

أن يعطيها حقها فقط ؟ البنت ضعيفة ممكن أن أخوه أقوى وال يريد أن يخلق مشاكل معه 
  .ويتوقع أنه لن يسكت عن حقه أبداً ، فالبنت مستضعفه وليس ضعيفه 

  . كيف ممكن أن تكون البنت قويه ؟ من خالل المحكمة والقانون 
 هناك أتريدي أن تقاسمي أخوتك ؟ جوابي الشرع سمح لي وإذا ذهبت إلى المحكمة وقال لكي

  . بذلك إذا لم ينزل ذلك في القرآن أنا ال أريده 
والمسيحية في عابود يعطوا بناتهم حقهم بنفس تقسيم الشريعة اإلسالمية ؟ نعم هنا يعطوا 

  . البنات حسب الشريعة اإلسالمية والقرآن 
تهم حقهن ؟ نعم نفس المشكلة بالنسبة للبنات سواء طيب هل لديهم مشكلة أيضاً في إعطاء بنا

كان مسيحي أو مسلم ال يريدوا أن يعطوا بناتهم حقهن ألنها العادات والتقاليد هنا تحكم الجميع 
  . وليس في عابود في جميع القرى نفس المشكلة 

 مسيرة سلمية ، شيء آخر ممكن النساء أن يعملنه ليأخذن حقهن في عابود ؟ مظاهرات أو
  . يعني فش حل ممكن أن أذهب إلى مختار البلد وأسهل ما يقوله لي في محكمة أمامك 



لماذا لم تفكري بمؤسسات نسوية موجودة في البلد تسهل عليك المطالبة بحقق ، وهناك 
قانونيات يسهلن عليكي؟ لماذا أذهب إلى هذه المؤسسات وأنا أعرف أن الذي يضمن لي حقي 

  .  المحكمة وكل اإلجراء بسيط حصر إرث وتقسيم فقط الغير وحقهن هي
  . آه يعني إنتي تعرفي ما هي اإلجراءات الالزمة واألوراق المطلوبة ؟ نعم أعرف 

إنتي حالة خاصة في عابود وفاهمة ما هو حقق وقادره أن تناقشي الناس على حقق ولم يفرق 
  .  ؟ طبعاً معكي ماذا تقول الناس عنك ألنه حقق وأنتي على حق

لذلك ممكن أن تشكلي نموذج للنساء في عابود ، تشعري أن النساء اآلخريات لديهن حق 
  . وممكن أن يطالبن فيه ؟ ممكن أن يصبح لديهن جرئه ووعي ويطالبن بحقهن 

يعني ماذا تريد حتى يصبح لهن جرئه ليطالبن بحقهن ؟ تريد دافع ، أو أنه هذه وحده قدوه 
  .  له أسلوبه الخاص به أمامهن ، وكل واحد

هل تفتخري أن تكوني قدوه ، وأن تأخذي حقق وكل النساء بعدك يأخذن حقهن ؟ بالنسبة لي 
  . نعم طبعاً ، أنا بنت حماي وهي ميته وليس لديها أوالد أعطاها زوجها حقها

فكرك ماذا ممكن العمل حتى تأخذ النساء حقهن ؟ المفروض الرجال يوضحوا لبعضهم حق 
 وحتى أيضاً في الجامع ممكن أحد يقول من دافع ديني أن بنتي وزوجي لديهن حق النساء

  . يجب إعطائهم 
هل تشعري أن المشكلة بين النساء مع بعضهن بنات حماه وزوجات أخ وبنات أخ ؟ ال وال 
يمكن ألن في األصل هن ليس لديهن عالقة بالميراث بيني وبين أخواتي أو أبي المشكلة نفسها 

  .وة واآلباء في األخ
ماذا أيضاً ممكن أن نفعل حتى نوضح هذه المسأله ؟ ممكن في المدارس توضيح ذلك لألطفال 
وفي الجامعات أي توضيح هذه األمور جميعها بالرغم من معرفتهم لحق النساء ، وبذلك 

  . يصبح لديهم دافع لإلعطاء 
كان ) األكبر( الجيل القديم فكرك الجيل الكبير أم الجيل الحالي هو األوعى في الميراث ؟ ال

يعتبر أن النساء ليس لديهن حق وال شيء ويقول لماذا أعطي بنتي مالي وتأخذه إلى عيله 
آخرى ، أو ممكن أنه بخل ،وعادات وتقاليد ولكن الجيل الحالي صار عنده قليل من الوعي أو 

  . بداية وعي وليس وعي كامل 
سهلة في إعطاء الميراث للبنات واألخوات يعني ممكن أنا آخذ وغيري يأخذ ثم تصبح مسألة 

  . الجيل الصغير بدأ يوعى للموضوع ؟ نعم بداية وعي 
طيب لماذا الجيل القديم ال يريد أن يعطي بناته حقهن هل هو متشدد أكثر أم ماذا ؟ واهللا أعلم 

  . أنه تحين إلعطاء العائالت األخرى ألن بنتي مع عائلة غير عائلتي 



 مرتبط باألرض أكثر من غيره ؟ ال األصح أنها مسألة بخل وتحين في إعطاء طيب ممكن أنه
  . البنت حقها 

ما هي األمور األخرى التي ممكن أن نعملها لكي تبدأ النساء توعى إلى حقها أو المجتمع يبدأ 
  يتعامل مع الموضوع على أنه موضوع حق ؟ 

 بدأت تأخذ حقها يعتبر ذلك تشجيع يعني عندما أنا أبدأ أخذ حقي ومجموعة أخرى من النساء
  . للنساء في المطالبة بحقهن والتقليل من الخجل وحساسية الموضوع

هل يوجد هناك مؤسسات جائت إلى عابود وأعطت مواضيع مثل الميراث للنساء ؟ ال ال يوجد 
  . أبداً 

كل دافع تعتبري أنه مهم أن المؤسسات التي تعمل في حقوق المرأة و حقوق اإلنسان ممكن يش
للناس هنا لو جائوا وأعطوا محاضرات وندوات حول الميراث والحقوق ؟ نعم ممكن طبعاً أن 

  .يشكل للرجل و المرأة دافع ووعي أيضاً 
الموضوع هذا بالذات لمن يكون التوجه به أساساًَ هل للرجل الذي يرفض إعطاء المرأة حقها 

 للمرأة التي يجب أن توعى وتصبح تطالب أم للمرأة التي تخجل من المطالبة بحقها ؟ ال أوالً
  . في حقها و تبتعد عن الخجل، ومن ثم للرجل 

إذا يجب التوجه للطرفين بالموضوع ؟ نعم لكن أوالً للمرأة ألنها تعتبره شيء مخجل أو غير 
  . قانوني 

أهلي لماذا تعتبر المرأة المطالبة بحقها شيء مخجل ؟ مثالً أنها تعتبر غير الزم أن آخذ من 
وأعطي لزوجي ولكن بنت حماكي سوف تأخذ وتعطي أيضاًَ نفس الشيء ، كما قلنا أنا لدي 
بنات إثنتين يجب إعطائهن وفي نفس الوقت سوف يصبح عندي ثالث جناين سوف يحضرن 
حقهن أي أخذت وأعطيت هذا لو يفهموا الناس ، ولكن الغالبية يحسبن أن أهلي سوف 

ضان أو يأتي علي في العيد ولكن األصل هم حرين يأتوا أم ال يقاطعوني ولن يعزموني في رم
أنا أخذت حقي وسوف أبقى رحمهم ويجب عليهم أن يزوروني ألنني كما قال القرآن سوف 
أبقى رحمهم ، هكذا الغالبية من النساء تفكر ، تأتيني هدية منهم وأستفيد وممكن لو أخذت حقي 

  . خذ أكثر من ذلك سوف تنقطع عني ، ولكن األصح أنني سوف آ
ما هو رأي أوالدك حول الموضوع أنك سوف تذهبين إلى المحكمة ؟ عادي جداً وهم موافقين 

  . على ذلك وتناقشنى حول الموضوع أكثر من مرة 
ما هي وجهة نظرهم حول الموضوع ؟ أنه حقي وهم معي في ذلك ، وأوالدي واعين غير 

واآلخر ) بيرزيت(خر في الجامعة علوم واحد أنهى توجيهي وأخذ نجاره واآل/ جاهلين 
  .إعدادي 



يعني مستوعبين تماماً ومستوعبين أن خواتهم لديهن حقهن ويجب إعطائهن ؟ نعم طبعاً ال 
يوجد أي مشكلة ألنهم يعرفوا أن أمي يجب أن تأخذ من أخوتها حقها ، وعماتي من أبي حقهن 

  . ع مع أوالدي ، وخواتي منا حقهن وال يوجد أي مشكلة في هذا الموضو
فكرك من أين جاء الوعي ألوالدك ؟ ألنني أتعامل معهم مثل األخوة وليس أم وأوالد وخاصة 

  . أن إرتباطهم معي مثل صاحبتهم 
  . يعني األم تلعب دور كبير ؟ طبعاً 

وكيف تربي األم أوالدها على حقوقهم وواجبات ال يوجد هناك أي مشكلة ؟ نعم ال يوجد أي 
  .مشكلة 
أن توعى النساء أكثر من ذلك بالنسبة لحقوقهن ألنهن بعد ذلك / لنهاية توصيتك للنساء في ا

سوف يعرفن كيف يربين أوالدهن على حقوقهم و واجباتهم والحياة تصبح صحيحة دون أن 
  . يكون أحد يأكل أحد أو يحرم أحد 

ي مثل جنين و وهناك بالد كثيرة يعطوا فيها النساء حقهن دون أي مشاكل ، ألن لديهم وع
طولكرم ولكن ال يخلى األمر من المشاكل ، يعني في اإلذاعة مرة قالت واحدة أن أهلها لم 
يتركوها تتزوج خوفاً من أنها تعطي ميراثها إلى زوجها ، يعني في مشاكل ولكنها بسيطة 

  . يعني 
وتتشجع ويقوى هل يوجد أحد في العيله قاطعك ؟ ال طبعاً أبداً ، والواحدة أوقات تقوى عينها 

  . قلبها من خالل المحيطين بها و المؤيدين لموقفها 
كما تقول ختام أن بنت حماها يرسلوا لها زيت سنة بعد سنة ، فهل هذا حقها تنكة زيت ، لماذا 

  . ال تأخذ حقها من الثمر نفسه وعندهم أراضي فلماذا تجاهلوا حقها 
 بالتراضي ؟ فكيف بالتراضي يتم يقولون أن هناك ناس يعطوا حق وناس آخرين يعطوهن

  الموضوع ؟ 
يعني أنا عندي عقارات وأراضي بمقدار مئة ألف تقسم هذه المئة ألف على بناتي وأوالدي 
بالتساوي وكل واحد منهم يأخذ حقه هذا هو التراضي ، أما إذا أخوها بدوا يحرمها وهي 

  . تذهب للمحكمة هذا يصبح ليس التراضي 
  ة زيت سنة بعد سنة ماذا يسمى هذا الشيء عندكم ؟ طيب إعطاء البنت تنك

هذا أصالً أكل حقها وحقها األساسي هو في الثمر واألرض ، مثل يعني زيارتهم لها في 
رمضان والعيد يعتبره بعد األهل أخذت حقها وزيادة ، فهي تسكت عن المطالبة بحقها مخاجلة 

  . منهم وحياء و مخلوبه على أمرها
  ""ر تستحي العين يعني إطعم الثم""

  الدافع األول في مطالبتي بحقي ؟



هو أرض زوجي وأرضي التي تم تجريفها وليس لدي زيتون لكي أجدة فكان صعب علي أن 
أعمل في أرض أناس آخرين وأنا أرضي موجودة مع أخواتي وزوجة أخي تعمل في أرضها 

 جداً على الواحدة منا أن ، والجيد أنها ألوالد عمه لزوجي لو أنها لناس غربية لكانت صعبة
  . تعمل في أرض غيرها وأرضها موجودة 

والدعم من الزراعة لألرض ال يوجد دعم من وزارة الزراعة أبداً يعني غرس طلبنا لم 
نحصل علية إال بعد دفع ألف شيقل ثمنه و حراثة أرض ستمائة شيقل ، يعني نحن ندافع عن 

  . ولوا عليها فلماذا ال يساعدونا وال يدعمونا وطننا ألن اليهود عندما يروا أرض بور يست
 



  )٤(ملحق رقم 
  
  
  

  :رئيس المجلس القروي: دية مع مقابلة فر* 
  

عابود بلد قديمة جداً دخلت في كثير من كتب التاريخ حتى في كتاب ياقوت الحموي ، وكلمة 
عابود على وزن فاعول وتنسب إلى كثر دور العبادة الموجودة فيها ويوجد فيها أديره وبقي 

زء اآلخر تهدم ، بسبب ماذا تهدم ؟ بسبب الحروب قسم بسيط منها موجود حتى اآلن ، والج
والنزاعات والمشاكل والظروف األخرى المختلفة ، ويوجد كنيسه تسمى كنيسة العذراء بنيت 

 ميالدي وفيها كتاب ٣٣٦في القرن الرابع على زمن القديس اليوناني في التحديد في سنة 
 ترميم ؟ نعم عمل لها ترميم للنقوش تاريخ باللغة السورية اآلرامية القديمة ، هل عمل لها

والحجارة قبل ثالثة سنوات بالتعاون مع الحكومة الهولندية عن طريق وزارة السياحة 
  .واآلثار 

 فإن عدد السكان كان ١٩٩٧أما بالنسبة لعدد السكان في البلد فكانت آخر إحصائية سنة 
ود نموذج رائع في  دار ، عاب٢٢٦٠ دار وحسب الزيادة السكانية فإنها تصبح ١٧٣٩

المناسبات واألفراح واألحزان وجميعهم متعاونون مع بعضهم وتشكل نسبة المسيحية إلى 
وهي فعالً نموذج رائع بالعالقات الطيبة بين المسلمين والمسيحيين ، يعني أنا % ٥٠المسلمون 

  . لما بيسألوني عن ديني فأنا أقول لهم فلسطيني يعني ال مسيحي وال مسلم 
نساء للرجال كم هي النسب والشباب واألطفال ؟ اآلن غير واضحه بالنسبة لي األرقام عدد ال

  . ولكن المرة القادم سوف أزودك بالقوائم التي عملن عليها 
نسبة البنات في المدارس ونسبة ربات البيوت ونسبة الجامعيات ونسبة العامالت ؟ والعدد 

  . ارنة هذه المعلومات التي تهمني الكلي للسكان أيضاً ، والطالب لكي أستطيع مق
  ماهي القطاعات التي تعمل بها النساء وأهم قطاع تعمل به النساء ؟ 

أما / تبلغ مساحة أراضي عابود خمسة عشر آلف وسبعة بالمئة : القطاع الزراعية : أوالً 
 دونم سوف نذكر اآلن المصادرة ٢٦٠المساحة المبني عليها /  دونم ٣٩٤المخطط الهيكلي 

وغيرها ويذهب قسم كبير من األراضي ، أما المساحة المزروعة فبلغت ليس أقل من سبعة 
  . آالف دونم وممكن أن تكون أكثر من ذلك 

 ٧٨٠ وهي بيت آرئيل ؟ نعم تقريباً ١٩٨٢بدأت عندكم المصادرة في أول مستعمرة في سنة 
  .ها من أراضي عابود دونم ، وكانت قرية اللبن الغربي هي شريكتنا في الخسارة وليس كل

  كم خسرت عابود من أراضيها تقريباً ؟ 



 فإن ٨٢ دونم كاملة ألنه كان هذا الحكي في سنة ٧٨٠خسرت عابود من أراضيها تقريباً 
 أصبح حجم األرض المصادرة تضاعف عن السابق ٢٠٠٤ حتى ٨٢الخسارة الفعلية من سنة 

  . فالرقم هذا أصبح من أرض عابود لوحدها 
رة الثانية هي عوفريم وهي سوف تشترك مع بيت آرئيل بحيث تصبح مدينة والمستعم

إستيطانية لحالميش وعطارة وغيرها ، أما المستوطنة الثالثة إحنا دفعنا ضريبة كبيرة في 
 وبدأ بتقطيع شجر ٢٠٠٢اإلنتفاضة األولى واإلنتفاضة الثانية ، وبدأت اإلنتفاضة الثانية في 

 شجرة زيتون وفيها بعض من اللوزيات ، ٣٥٠٠بلغ حوالي  ف١٥/١١١/٢٠٠٢الزيتون في 
المستعمرة الثالثة جديدة إسمها نوفيه يئيل تصنف على أنها عسكرية على إسم ضابط قتل 

 وهي عسكرية والتلة التي ١٨/٥/٢٠٠١بالقرب منها ويوجد له نصب هناك وهذا أتوقع في 
   دونم ، الجدار ؟ ٥٠عليها تقريباً 

القرب من المخطط الهيكلي للبلد ويصادر مش أقل من خمسة آالف دونم الجدار سوف يمر ب
من أرض البلد باإلضافة إلى إغالقها إقتصادية وغيرها ، وباإلضافة إلى الطرق اإللتفافية التي 

  . تم فتحها وأخذت من األراضي 
ل الخط  عامل كانوا يعملوا في داخ٢٥٠العمالة الموجود في داخل إسرائيل يعني في : ثانياً 

 ال يوجد عمل في داخل الخط األخضر فتخيلي الدخل ٢٠٠٠األخضر ، فأصبح من بداية عام 
الذي إنقطع عن عابود من وراء هؤالء الناس ، وجميعهم توجهوا إلى رام اهللا بأجور قليلة 
وجزء كبير منهم لم يجدوا عمل لهم أبداً ، وأضيف إلى ذلك قطاع الموظفين في المؤسسات 

  . والخاصة الحكومية 
وتعتمد عليهم ) األردن ، والواليات المتحدة(نسبة من المغتربين الموجودين في الخارج : ثالثاً 

أستطيع أن أقول أنه اإلعتماد . نسبة قليلة جداً من السكان يعني عدد بسيط من العائالت فقط 
  . الكلي على الزراعية والعمالة فقط الغير 

زيت تصل إلى ثالثين دينار فقط ؟ وصلت تنكة الزيت إلى طيب مجدي الزيتون اآلن تنكة ال
ثالثون دينار من جديد بس وجزء منه يباع بعشرون أو إثنان وعشرون دينار وأصبح الزيتون 
عبء على صاحبة وغير مجدي أبداً والمعظم من الناس يتوجه إلى رام اهللا للعمل والمدينة 

  . وهذه مشكلة الصحيح 
رئيس مجلس وكمجلس قروي ، شبكتم مع أحد لكي يستطيع أن طيب أنتم ما هو عملكم ك

  يسوق زيت الزيتون معكم ؟ 
) النقابات(بالفعل شبكنا مع مؤسسة تسمى الورد فجن ، ويأتي عندنا وفود مثل وفد إيطالي 

األسبوع الماضي كان هنا فطرحنا علية المشكلة وحاولنا تقديم فكرة مصنع صغير جيداً ومنه 
يدي عاملة وخاصة المرأة وتعبئة الزيت في عبوات ممكن أن تشغل عشرة نستفيد بتشغيل أ



عائالت ، وهذه تبقى وعود فقط ، ألنه كان أهم شوق لنا هو في غزة والخليل وكان يسفر 
أما اآلن ال نستطيع أبداً حتى على مستوى رام اهللا . الزيت إلى األردن بذلك المزارع ينتعش 

 أمور المنافسة أثرت كثير على الناس ، وأكثر من مرة لم أستطيع توصيل الزيت وأيضاً
تكلمت مع الصليب األحمر ووكالة الغوث أن يأخذوا الزيت ويوزعوه على المخيمات والقرى 

  . المحاصرة ولكن دون جدوى 
هذا شيء ليس للكتابة ألنه (هذه أكثر القطاعات اإلقتصادية الموجودة ، ولكن كثير من النساء 

في البلد أصبحن يتوجهن إلى رام اهللا للعمل في البيوت لتوفير ) في مجتمعنا شيء غير مقبول 
  . دخل لألسرة والعائلة ، فهي تريد أن تشارك مع زوجها وعائلتها 

  . فهي حسب المهارات التي لديها ممكن ال يوجد لديها أي مهارات ؟ ممكن نعم صحيح 
كن الممولين ال يريدوا شيء أن يبقى أريد أن أقول لك أن فكرة المصنع جيدة ومناسبة ؟ ول

على األرض وإنما هم بحاجة إلى شيء مؤقت ، ينتهي بشكل سريع وال يدوم طويالً على 
أرض الواقع ، فهذه النتيجة التي توصلت إليها بتقيمي لمشاريع البنك الدولي أنها جميعها هذه 

  . المشاريع بشكل لحظي وآني وال تبني إقتصادنا نهائياً 
ثالً بالنسبة لمؤسسة التعاون في الرام أخذنا منهم عشرة آالف دوالر لخلق فرص عمل يعني م

وشغلنا العمال في األرض ، وطرقنا باب البنك الدولي بالتعاون مع سلطة البيئة أعطونا عشرة 
آالف دوالر على دفعتين أخذنا واحدة واألخرى في نهاية المشروع ، وفعالً تم إعطائها للعمال 

ت فقط أي شيء لحظي يعني يستفيد منها يوم أو يومين ولكن على المدى البعيد ال بشكل مؤق
  . يوجد أي إستفادة 

ما هذا الذي أنا أحكيه في كثير من العناصر لمؤسسات كثيرة مثل تدريب نساء على إدارة 
المشاريع وتطوير النساء ، يعني بعد إعطاء هذه الدورات لماذا ال نعطي مشروع صغير مثل 

ج نحل ليستفيد منه الشخص على المدى البعيد ، فلماذا ال نستطيع أن نفرض على دجا
وهذا الصح أننا يجب أن نفرض على . المؤسسات المانحة نحن ما نريد وما يلزم لنا 

المؤسسات ما يلزمنا وما نحن بحاجة له ، وليس مبلغ مؤقت لفترة بسيطة ، وليس هم يرسموا 
  . لنا ما يريدوا 
ستراتيجية للقطاع الزراعي ، كنا مفكرين بشيء إسمه األمن الغذائي على مستوى من ضمن اإل

القرية ال نريد أن نتوسع به ، يعني بدل ما أنا أشتري صحارة الخيار من الفارعة أو نابلس أو 
 متر مكعب في الشتوية ٣٥غيرها ، ال عندنا مصدر مياه رائع جداً بيعطينا في الساعة الواحدة 

قة أراضي ، فتم عمل إستراتيجية إلستغالل المنطقة مع أنها كانت قديماً مستغلة وفيها المنط
 ألف دوالر إلستصالح هذه المنطقة وعمل مشروع األمن ٣٢بشكل جيد ، فاآلن جاء إلينا 



الغذائي لتوفير الغذاء الالزم من هذه األرض وتشغيل العاطلين في البلد ، ولدينا اآلن مشروع 
  .ث يزرع المزارع ثالثة آالف شجرة مثمرة زراعة األشجار بحي

  القطاعات اإلقتصادية جميعها إنتهت ؟ الموظفين أين هم ؟ 
في رام اهللا يعملون في القطاعين العام والخاص منهم له بقاالت في رام اهللا ومنهم يعمل في 

  . وظيفة حكومية 
لومات دقيقة أجهزها كم عدد البقاالت لديكم في البلد ، معاصر ، ومحاجر ؟ إذا تريدي مع

  . لكي 
  . ولكن لدينا ثالثة معاصر ومحجر واحد 

كم عدد الناس التي تستفيد من هذه المحالت أو البقاالت ؟ يعني العاملين فيها والمستفيدين منها 
  ؟ وعدد النساء اللواتي يعملن في البيوت وغيرها ؟ 

  . ا قهوة هل لديكم قهاوي في البلد ؟ البلد الوحيد التي ال يوجد فيه
وال نادي ثقافي ؟ يوجد نادي شباب عابود ،ونادي إتحاد الشباب الفلسطيني ، ونادي كشافة دير 

  . الالتين 
  . مركز نسوية ؟ مركز المرأة التابع التحاد الشباب 

-٨المراكز الصحية ؟ عيادة الكاريتاس بالتعاون مع اإلغاثة الطبية الفلسطينية يوم اإلثنين من 
، عيادة اتحاد اللوثري العالمي يوم األربعاء والجمعة بمعدل ..) ر ، أسنان فيها مختب (٢

ساعتين فقط ، تركز على الطب العام ويعملوا ندوات تثقيفية ، و الكاريتاس يذهبوا للمدارس 
  . ويعملوا ندوات صحية 

من للبنات مدرسة حميدية البرغوثي ( ثانوية حكومية ٢المدارس ؟ لدينا أربعة مدارس منها 
فيها علمي ويكون فيها /أدبي ، للذكور مدرسة ذكور عابود / األول حتى السادس مختلطة

مدرسة بطريركية دير الالتين خاصة حتى الصف التاسع مختلطة ، مدرسة ) العلمي مختلطة
  . عابود األساسية المختلطة خاصة تابعة لكنيسة اهللا 

ت المدارس الثانية تفيد كثير من القرى هذه المدارس تفيد عابود فقط أم قرى أخرى ؟ ال كان
وخاصة من دير نظام ودير أبو مشعل واللبن الغربي ، رنتيس وطالب شقبا ، أما اآلن فإن 
التربية رفضت أن يجتمعوا جميع هذه القرى في مدارس عابود طبعاً بهدف تطوير مدارس 

  .لمي من دير أبو مشعل هذه القرى وبناء مدارس أخرى بقي اآلن عندنا من اللبن الغربي وللع
  .   طالب وطالبة ١١٥كم عدد الطالب والطالبات في المدارس ؟ المختلطة فيها 

  . كم عدد المدارس ؟ أربعة مدارس 
  .  طالب وطالبة ٦٥٠كم عدد الطالب في المدارس جميعها في عابود؟  

  



  :اآلن نأتي إلى موضوع المرأة 

وما هي مجاالتها ؟ أو أكثر المؤسسات التي  ماهي أكثر المؤسسات التي عملت مع المرأة
عملت في عابود على مدار ؟ أو منذ متى بدأ التوجه إلى عابود كمؤسسات تنموية تعمل معها 

  ؟ 
  . يعنى هذه المؤسسات التي تم ذكرها كالكاريتاس وغيرها تعتبر منها ؟ نعم طبعاً 

   االتحاد اللوثري ؛: األولى المؤسسة 
  . يعمل في عابود قبل خمسة وثالثون سنة بدأ االتحاد اللوثري

هل بحكم أنها قرية مسيحية ؟ ال طبعاً عملوا أيضاً في غيرها من القرى مثل شقبا وقبيا ليس 
بالضرورة بقدر ما هي كانت منطقة نائية وتفتقر للخدمات الصحية ونحن حتى اليوم ال يوجد 

 و توجه للقرية ١٩٦٧ثري قبل عندنا عيادة حكومية أو خدمات صحية ، بدأ االتحاد اللو
للقطاع الصحي بالذات كثر ناس إستفادوا ألنه كان يحول إلى مستشفى المطلع ألنه كان ال 
يأخذ مال مقابل العالج أي أنه كان مجاني والدواء أيضاً مجاني أما كشفية الطبيب فكانت 

لى الكشفية مقارنة ع) رمزي(مجانية أيضاً في البداية أما اآلن فأصبح يأخذ شيء بسيط جداً 
  . مع العيادات الصحية األخرى 

   الكاريتاس ؛: الثانية المؤسسة 
عملت الكاريتاس في القطاع الصحي والتثقيف الصحي وكانت تأخذ شيء رمزي جداً ، وقبل 
سنتين وقعوا إتفاقية مع وزارة الصحة لمعالجة المواطنين صحياً وكانت هذه خطوة جيدة ، 

) الطالب(ن ، والعام الماضي عملوا فحص مجاني للفئات العمرية ومن ضمنها طب األسنا
  .لألسنان والعيادة التي تحت باإلضافة إلى المحاضرات في المدارس 

   اإلغاثة الطبية ؛: الثالثة المؤسسة 
  . كان لها تعاون مع هذه المؤسسات بشكل كبير 

   اإلغاثة الزراعية ؛: الرابعة المؤسسة 
 كم كان مجموع ١٠ى القطاع الزراعي ، فتحوا طرق زراعية أكثر من كان لهم أثر كبير عل

الطرق الزراعية ، وكانت تعطي الندوات والمحاضرات حول الزراعة والعمل التعاوني بناء 
  . القدرات إرشاد زراعي 

ال كانت عندنا جمعية على / نعم / هل عندكم جمعيات عن التوفير والتسليف ؟ قروض يعني 
   . ١٩٦٧نتهى دورها بعد زمن األردن وإ

اإلغاثة تستهدف المزارعين أم المزارعين والمزارعات ؟ ال تستهدف المزارعين والمزارعات 
  . ، يعني يوجد لهم فرع لإلرشاد وتركيزهم على إرشاد المرأة ولدهم عضوات هنا 

   التعاون ؛: الخامسة المؤسسة 



عملنا معهم ) بداية اإلنتفاضة(ين عملت معنا لمرحلة بسيطة كان مشروع فقط وذلك قبل سنت
  ) .إستصالح وإعادة تأهيل(في األراضي 

   البنك الدولي ؛: السادسة المؤسسة 
 ومازلنا نعمل معهم في مجال الزراعة أيضاً ، ٢٠٠٣مشروع فقط في التشغيل بدأنا سنة 

اع حوالي عشرة آالف دوالر لهذا المشروع ، كانت هذه المؤسسات فقط التي عملت في القط
  .الزراعي 
   الرؤيا العالمية مع بطريركية االتين ؛: السابعة المؤسسة 

أنا وجمال (هذا البرنامج تم عمل ترتيب له قبل سنتين (           ) برنامج تطوير المناطق 
وطرقت أبواب عدة حتى وصلنا إلى هذه المؤسسة ، وعمل إجتماع عام لجميع أبناء ) بالتحديد

تها عن طريق الدعوات والنشرات ، وشرحنا طبيعة برنامج عمل هذه القرية في كافة قطاعا
، كان ) محورها التنمية(المؤسسة وخرجنا باإلجماع أن برنامجها يهدف إلى تطوير القدرات 

موجود معنا مدير المؤسسة ومدير البرنامج ، وكان التركيز على ميول األشخاص كل شخص 
، ومن هنا تم عمل قطاعات وكل قطاع  . .  .زراعي تعليمي صحي وغيرها / كيف ميوله 

  . له لجنة وكل لجنة لها مفعل  
يعني في اإلجتماع العام تم فرز الناس كل مجموعة ماذا نفسها أن تعمل ؟ نعم صحيح تم فرز 

بغض النظر عن الزراعة (مرأة، صحي ، طفل ، بنية تحتية / الحضور إلى قطاعات مختلفة 
  ).ء طرق ،مجاري ،مياه ، كهربا/ 

فكانت البداية مشروع خلق فرص عمل ، كانت للرجال فقط ، نعم كانت / ومن هنا إنطلقنا 
للرجال ألن طبيعة العمل للرجال مثل األرصفة في الشوارع مثل الشارع العام ، لماذا إخترتم 
أرصفة ؟ هل لكي ال تعمل النساء أم أن رب األسرة رجل وهو المعيل وأنتم إنطلقتم من هذا 

حسناً لكن ممكن أن /  ممكن هذا واحد ، ولكن اإلعتماد على الرجل هو المسؤول اإلفتراض ؟
كم عدد الرجال الذين إستفادوا من . تكون المرأة هي المعلية ، ال في عندنا الرجل هو المعيل 

  المشروع ، تقريباً ؟ 
  . ماذا يوجد عناصر أخرى للمشروع يعني غير تشغيل عمال ؟ ال يوجد عناصر أخرى 

  
تم فرز / ن في المجلس عندما تجتمعوا من الذي يقرر ، أنا الوحيد المتفرغ للموضوع اآل

أعضاء المجلس كم منهم متفرغ وكم منهم موظف بحيث النتيجة ال يوجد أحد متفرغ إال رئيس 
المجلس ، وال تتم إجتماعات دورية ويفترض أن تكون ، وإنما تنعقد اإلجتماعات حسب 

  . الملحة للموضوع المشاريع وحسب الحاجة 
  هل هناك متابعة من قبل الحكم المحلي ، وكيف آلية المتابعة من قبلهم ؟ 



نعم ، ولكن اآلن ال يوجد متابعة بسبب الظروف واألوضاع ، فنذهب نحن إليها حسب 
المشاريع التي تأتي والحاجات الماسة نذهب نحن للحكم المحلي مثل القضايا المالية وغيرها ، 

  . مشاريع جميعها التي تصل إلينا نبلغهم بال
  هل يتم إبالغ وزارة الحكم المحلي بجميع المشاريع التي تأتي إليكم لإلعالم فقط ؟ 

  .  نعم يتم ذلك ، ولكن طال ما هم غير دافعين ال يهم ذلك 
هل هناك موازنة لكم في القرية ؟ نعم نحن إقترحنا موازنة لنا حسب المعطيات المطروحة 

  . اقع ونرسلها لهم ونطلب منهم الموافقة أو التعديل عليها على أرض الو
  بالعادة هذه الموازنة ماذا تغطي ، أي ما هي البنود الموجودة فيها ؟ 
وإذا ) المجلس القروي ( فيها الداخل والصادر وغيرها ، أما بنود الصرف فهي أجرة المقر 

  . هناك موظفين أو فواتير يتم الصرف من الموازنة عليها 
 لم نأخذ من الحكم ١٩٩٤يعني بالعادة الموازنة المطلوبة كم تكون ؟ ال شيء يعني من سنة 

  . المحلي أي قرش أبداً ، يعني من مشاريعنا مغطين مصاريفنا 
 لذلك أنتم غير سائلين عنهم ؟ على العكس هم يريدوا أن يحاسبونا على كل قرش يدخل إلينا 

  . أو يخرج منا 
  . أمين الصندوق هم الذي يقوم بهذه األمور هل عندكم محاسب ، ال

 ألف ٢٢المجلس الفلسطيني للمشاريع الصغيرة ، حيث ساعدونا مساعدة كبيرة جداً بحدود 
ال طبعاً بقي للمجلس وكان /  ، هل هذا تؤجره للمزارعين ٩٤يورو لشراء تركتور موديل 

بح نقل عام ، أو وقت الزيتون موفر علينا كثير فتم تشغيله لمشروع النفايات ، وأحياناً يص
  .  ألف دوالر ١٢وغيرها ، من مؤسسة الوليد بن طالل حصلنا على شيك بقيمة 

  : حديث غير مفهوم 
هل لديكم كل شيء موثق من مشاريع وعقود وغيرها في عابود ؟ طبعاً ال نقاش ، إذا كان 

  . شيء يخصنا نعمل على توثيق كل شيء 
بحيث تكون مجموعة إستفادة من مشروع (ناتج من المشاريع هل المجلس يعمل على توثيق ال

؟ نعم طبعاً هناك قوائم ) معين فيجب أن تستفيد مجموعة أخرى غيرها من المشروع اآلخر 
بأسماء وأرقام هويات كل األشخاص الذين إستفادوا من كل مشروع وما هو إسم المشروع 

  . وعدد أيام العمل وغيرها 
 هنا تعمل بها النساء فلماذا، نحن دائماً عندنا رب األسرة هو الرجل لم أرى أي من المشاريع

وهو المعيل وهو بالتالي إستكمال لهذا الشيء عندما تأتي هذه المؤسسات بالمشاريع توجهوها 
دائماً للرجال وال تقولوا أن هناك نساء بحاجة لتعاونيات منتجة لهم ليتعلموا منها ويستفيدوا 



هذه المشاريع للرجال وال تكون هناك مبادرة ذاتية لتوجيه هذه المشاريع أيضاً ، فيتم توجيه 
  للنساء أيضاً ؟ 
  لماذا في المجلس لم نجد أي إمرأة عضوه ؟ : والسؤال الثاني 

بما أنكم ألغيتوا كل الحساسيات بين المسلم والمسيحي فلماذا لم توجهوا عمل الممولين إلى 
  اإلهتمام بالمرأة ؟ 

تجمعات نسوية عن طريق مؤسسة الرؤيا العالمية و اإلغاثة الزراعية، ولكن هناك تم عمل 
  . لماذا ال يتم توجيه هذا السؤال للنساء نفسهن

  أنا أعمل ذلك ولكن أريد أن أعرف وجهة نظر الرجال قبل النساء ؟ 
ي نحن ال يوجد عندنا مانع أبداً ؟ نعم صحيح ولكن عدم إتخاذ موقف هو بحد ذاته موقف ، يعن

مثالً يأتي الممولين عندنا والمؤسسات ويعطوا المزارعين ، فأغلب العمل الزراعي تقوم به 
النساء فلماذا ال أفكر بأن تكون هناك مشاريع زراعية أيضاً للمزارعات ، مثالً عابود ذهبوا 
معظم رجالها للعمل في إسرائيل وتركوا أراضيهم وكانت النساء يعملن في األرض دون 

  .رجال وهي التي حافظت على األرض مساعدة ال
حصل ذلك فقط في موسم الزيتون فقط ؟ طيب موسم الزيتون أكثر موسم تستفيدوا منه وهو 

  . فعالً موسم األرض 
صحيح كالمك النساء في يعملن في موسم الزيتون أكثر من الرجال ، ولكن كثير منهن يعملن 

  . في وظائف حكومية وال يستطعن العمل في األرض 
  ولكن عندك جزء كبير من النساء ال يوجد لديهن وظائف وهن يعملن في البيوت ؟

نعم صحيح ويوجد جزء كبير من نساء عابود لديهن حدائق منزلية وهن اللواتي يحافظن عليها 
  . وليس الرجال ، ولقد جاء عدد من مشاريع الحدائق المنزلية للنساء 

جه هذه المشاريع للنساء أو حتى المؤسسات التي فلماذا ال يوجد في تفكيرنا نحن كمجلس لنو
  لديها فكر تقدمي للعمل مع النساء ، إذا هم لهذه الدرجة تفكيرهم ذكوري ؟ 

ال يوجد عمل مع النساء على الحدائق المنزلية عن طريق اإلغاثة الزراعية وبرنامج العمل 
  . لمجلس نحن نرشحهن مقابل الغذاء أيضاً يعمل مع النساء ، وهن أيضاً يدخلن لعضوية ا

  . لديكم حساسيه إتجاه مسلم ومسيحي ولكن إتجاه رجل و مرأة ال يوجد لديكم ؟ فلماذا ذلك 
ال ، نحن ال توجد عندنا حساسية تجاه رجل ومرأة وهناك مشاريع للنساء جاء عن طريق 

  . مؤسسة الرؤيا العالمية واإلغاثة الزراعية 
 نحن دافع لطلب مشاريع موجه للنساء مباشرة دون وأن نعم صحيح ولكن لماذا ال يكون عندنا

تفرض علينا هذه المؤسسات المشاريع التي تريدها ، فلماذا ال يوجد عندنا نحن في ذهننا توجه 
  . لهذه المؤسسات لإلهتمام في المرأة  



بصراحة أريد أن أقول لكي أن النساء عندنا لم تصل إلى درجة من الوعي لتطالب بحقها 
  .  عنها هذه مشكلة أيضاً وتدافع

  . هل عندك المشكلة في النساء ؟ يوجد لديها مشكلة نعم 
ال أنا ضد النقطة هذه ، تعرف لماذا ألنك تذنب الضحية أكثر من أنك تعطيها حقها ، ال ألنها 

كيف واحدة تضرب ، ال هي تستحق (مهمشة والثقافة التي عندنا هي التي تصلها إلى هذا 
أنها لم تصلح لمرحلة الوعي والعادات والتقاليد أيضاً هي التي أوصلتها إلى ، ونقول ) الضرب

هذه الدرجة ، ولكن ما الذي يفرقنا عن غيرنا من أهل البلد العاديين ، هو أننا عندنا رؤية 
تنموية واضحة تختلف عن أهل البلد ونريد أن نفيد البلد في جميع القطاعات ولذلك يجب أن 

  .  البلد ونضعها في أذهاننا نشارك في إستراتيجة
قصة صغيرة من تحرير حصلت في قرية من قرى طولكرم أن أحد أعضاء المجلس هو الذي 
يمثل الرجل والمرأة واألطفال وكل ما يوجد في القرية من أشخاص ، فهذه النوعية كيف 

  . ممكن أن تفيد البلد 
جه للنساء من مؤسسة مفتاح ال نحن نرحب بالنساء ، علماً أنه آخر شيء جائنا مشروع مو

  . وسوف نعمل علية 
جيد أن تكون من لجنة متابعة المشروع نساء لتكون على علم بما يهم النساء وما يتناسب مع 

  . أوقاتهن 
نحن حتى اآلن لم نتحدث عن األحداث السياسية الموجودة في البلد ، فما هي التشكيلة السياسية 

 الواحد بطل يعرف فيها فتح وحماس وحزب وغيرها ما الموجودة في المجلس القروي ؟ يعني
  . فش 

  . أي منهم أكبر حجم ؟ بدك عدد أم فعل 
كم عدد هم تقريباً أو نسبة البلد منهم ؟ يعني الملتزمين . ال طبعاً عدد ؟ فتح هم أكبر شيء 

  . قليالً 
  . كيف ممكن لك أن تحكم أن فتح هم أكبر عدد 

هل لهم دور فاعل على مستوى عابود /  ، حزب ، شعبية فتح ، حماس: حسب الترتيب هم 
، يعني ما هو دورهم على ) توزيع تموين(في لجان اإلصالح أو حل المشاكل أو تمويل 

  مستوى عابود ؟ 
يركزوا ويعملوا على مستوى مؤسسات بحيث أن المؤسسات مقسمة على التنظيمات المختلفة 

ل معها  مثالً الكشاف لفتح والشعبية يعملوا على كل تنظيم له مؤسساته وأنديته التي يتعام
  . مؤسسات وأيضاً عن طريق المتابعة مع المجلس 



اإلستراتيجية التي يتم عملها مثالً إستراتيجية الشباب تنقل جميع المراكز الشبابية ؟ طبعاً جميع 
  .قطاع الشباب 

 أو لجان اإلصالح ، غير ذلك من دور للتنظيمات هل ال يوجد لها دور في توزيع التموين
يعني بالمقارنة مع األحزاب السياسية في اإلنتفاضة األولى و اإلنتفاضة الحالية يعني كان لها 
دور في التعليم الشعبي ، تموين ، لجان إصالح كان لهم لمسات في هذه القضايا في المنطقة 

  فما هو الذي أثر بين اإلنتفاضة األولى والثانية مثالً ؟ 
إختفت في اإلنتفاضة الحالية عنها في األولى مثالً كان العمل منظم يوجد قيادة هذه األمور 

  . موحدة من خالل الناس والمواقع أما اآلن فنحن ال نعرف هل نحن في مؤسسات أم ال 
  هل يوجد عندكم شهداء في اإلنتفاضة األولى وهذه وكم العدد ؟ 

  .  شهداء ٢إلنتفاضة الثانية  شهداء ، و ا٤نعم يوجد في اإلنتفاضة األولى يوجد 
  هل يوجد معتقلين وكم عددهم ؟ 

  .  معتقلين ٤ أو ٣نعم يوجد 
  البنية التحتية للقرية ؟ 

   % . ٩٩ وتغطي ١٩٨٣يوجد شبكة كهرباء القدس سنة 
   % . ١٠٠ وتغطي ١٩٦٥يوجد شبكة مياة الضفة الغربية سنة 

  .  مشترك ٢٥٠ وفيها ٢٠٠٣يوجد شبكة الهاتف سنة 
د إنارة شوارع والطرق الداخلية معبدة وطبعاً اآلن بدها إعادة تأهيل ، واآلن نطمح لعمل يوج

  . مجاري وتم إعداد دراسة للموضوع 
والمشكلة أنكم ال يوجد عندكم / عن عبد الحميد البرغوثي أصله من عابود وال يعمل لها أبداً ((

م إلزامه ألنه إبن البلد ويتم اإلتصال تحليل لألشخاص الذين ممكن أن يفيدوا البلد ، فيجب عليك
صحيح كالمك ولكن نحن نعمل للبلد بهدف التطوع فلماذا ال يعمل هو / به والحديث معه 

إذا أخذنا مفهوم التنمية البشرية والتي قلت فيها أن / كذلك يفترض أن يكون عنده إنتماء
ون عندنا مفهوم اإلنسان هو محور التنمية المفروض نحن كمجلس وكأناس متطوعين يك

وتصور ما هي الثقافة المحلية التي يجب أن نستغلها جزء من هذه الثقافة المحلية ، يعني نحن 
في مجتمع عابود نريد أن نوظف الثقافة المحلية  فينا نستغني عن جميع الناس الذين ممكن أن 

تغلهم في يمولوا مشاريع عابود ، يعني بمعنى أنه يوجد مجموعة من األشخاص ممكن أن نس
  ))كتابة المشاريع وتطوير البلد ،ومنهم الدكتور عبد الحميد البرغوثي 

  . فأحياناً يوجد طاقات يجب أن توجهها أنت وطاقات أخرى جاهزة للمساعدة دور توجيه 
  . ماذا يوجد أيضاً بنى تحيتة ؟ هل المجاري جميعها آبار 

  .  حفر إمتصاصية وبيوت قديمة 



  لبكدار أو غيرها ؟ /  للقرية هل قدمتم مشروع مجاري
الصحيح عن طريق مؤسسة الرؤيا العالمية بالتعاون مع الدكتور عبد الرحمن التميمي تم عمل 
دراسة للمشروع وتحضيرها لتقدم لمؤسسات معنية بالموضوع ، فاإلتفاق مع مؤسسة الرؤيا 

ى فهم يتبنوا  سنة أخر١٥هو تمويل عابود بمشاريع لمدة ) من ضمن البرنامج(العالمية 
التمويل والدراسة تمت عن طريق عبد الرحمن بسبب الخبرة التي لدية في عمل دراسات حول 

 ألف دوالر ١٤الموضوع ، تم تصليح طريق الواد عن طريق مؤسسة الرؤيا العالمية بقيمة 
وبالتعاون مع اإلغاثة الزراعية الفلسطينية وأهالي المجتمع المحلي ، اإلغاثة أعطتنا 

 ١٤ ألف شيكل وهي مساهمة مجتمع محلي باإلضافة إلى ١٩كورس واألهالي جمعنا منهم البس
  . ألف دوالر طبعاً من مؤسسة الرؤيا العالمية 

  ))خروج عن الموضوع حول أشخاص معرفه بينهم عملوا رسائل ماجستير لهم في عابود((
خر مع مجموعة اإلغاثة الزراعية ،وموعد آ/بخصوص موعد مع مجموعة من نساء نادي ((

  ))من الرجال المزارعين وأريد أن يكون جزء منهم مسيحية وجزء آخر مسلمين
هذا جزء وبعد ذلك أريد أن أجلس مع أشخاص منفردين كبار في السن سواء رجال أو ((

  ))نساء
  واآلن بخصوص الميراث بالنسبة للمسيحيين كيف يتقسم ؟ 

 ومنصوص عندنا في الدين هو حسب الشريعة بالنسبة للمسيحيين حسب الدين اإلسالمي تماماً
  . اإلسالمية 

الذي أريد أن أصله في كل بحثي هو ما مدى تأثير العادات والتقاليد على الدين سواء حسب 

  . عادات المسلمين أو المسيحيين ، وهل فعالً العادات والتقاليد أقوى من الشريعة أم ال

  ))معلومات نريدها للنقاش القادم ((

ولكن أحياناً تصبح المسألة مراضاة يعطي األهل /  هي التي ال تريد أن تأخذ حقها أبداً المرأة
إبنتهم جزء بسيط وإنتهى ولكن ما هو الجزء الصحيح الذي يجب أن تأخذه المرأة من حقها ، 
وهل يوجد حاالت وصلت إلى المحكمة للمطالبة بحقها في عابود أم ال وما هو عددها ؟ سواء 

صلت إلى المحكمة للمطالبة ؟ ألنها هذه تعطي مؤشر لبداية وعي أو ممكن حتى طالبت أم و
  حالة إقتصادية هي التي كانت الدافع للمطالبة ؟ 

وكم عدد األراضي التي دمرت بسبب اإلستيطان لعائالت وأسماء هذه العائالت خالل الفترات 
ألهلي شيء فكيف أطالب أهلي السابقة التي مرت ، ألن كثير من النساء تقول لك أنه لم يبقى 

بتقسيم دونم أو نصف دونم بيني وبين أخوتي ، فهو غير مستحق ذلك ، هل هذا أثر في 
المطالبة بحقهن أم ال ، ومعرفة في العائالت التي ذهبت أراضيهم باإلستيطان أم ال ، جميع 

 مجمل ما أريده هذا فعالً. أهالي عابود فقدوا أراضيهم بسبب اإلستيطان أو حتى بسبب الجدار 



وفي النهاية أريد أن أعمل مقابلة مع بعض النساء المتعلمات والمهنيات لعمل مقارنة بينهن 
  . وبين النساء األخريات في مدى الوعي الذي لديهن والثقافة حول موضوع الميراث 

لية ممكن أن يكون هناك يوم للمناقشة بيننا كمجلس ما هو األثر الذي تركته المؤسسات التموي
العالقات القرابية هنا وما هو تأثيرها على الزواج بين . على جميع القطاعات في عابود 

  . األقارب وخارج عابود 
 



    )٥( ملحق رقم 
  
  
  

   :) من الجيل األول  ( أم منير: مقابلة فردية مع *

   سنة ، بالنسبة لألوالد٩٥اسمي أم منير وعمري 
  .  بنات وولد ٢سعاد في تكساس عندها 
  .  بنات ٢ ولد و٣منيرة في أوهايو عندها 
  .  ولد وبنت ٢وداد في أيمري عندها 
  .  بنات ٢ ولد و٢عفاف في عمان عندها 
  .  بنت ١ ولد و١عايدة في عمان عندها 

  . هيام عندي هنا 
  .  بنت ٢ ولد و٢منير عندي هنا وعنده 

  .  بنات وولد واحد ٦عندي 
  عندما تزوجتي كم كان عمرك ؟ 

 كنت جايبه ثالثة أوالد ، زوجي كان على زمان اإلنجليز ٢٠ سنة ولما وصلت الـ ١٦كنت 
نوات وأنا من هنا من عابود من بيت المعلم موظف بالبوليس وخطب علي لمدة ثالثة س

إبراهيم ، وهم أول من تعلم في البلد ، وكان حماي وحماتي من أوالد عمي ، وكانوا ناس 
  . هنيين جداً 

  ما هو مهرك عندما خطبتي ؟ 
 دينار ، وعندما جائوا يدفعوا المهر قال أبي أنا ال آخذ حق بنتي ، ومن يومها ٢٠كانوا يدفعوا 

في الكنيسة ومن بعدها لم يدفعوا الناس مهر ) حنا سمارة(وا مهر الناس أبداً ، وأبي لم يدفع
  . أبداً 

  عندما كانوا يدفعوا المهر لم يدفعوا غير المال أي لم يدفعوا أرض أو غيرها ؟ 
  .ال لم يدفعوا أرض فقط مال 

   يراك أبداً ؟ زمان لم يكونوا يروا بعضهم البعض ، يعني أنتي مثالً زوجك الذي خطبك لم
خطب علي ثالثة سنوات عمر إلساني ما خطب لسانه طول الثالث سنوات ، وكان يأتي إلى 
بيت أهلي ويتغدى عندهم ولم أراه أبدا فجاء مرة عمي إلى ألنني كنت أهرب عندما أراه وقال 
لي ليش ما تسلمي عليه ما أنتي ما بدك تقعدي بحضنه بدك تسلمي وتقعدي بجنب أمك ، 

 بست إيده وقعت جنب أمي ، اليوم بصير غير هذا الحكي ، تغيرت الدنيا من األرض وقمت
  . إلى السما 



  من أحسن زمان وال اليوم ؟ 
زمان أحسن كان زمان في حرية وأمان وكانوا الناس يناموا خارج البيوت عمرنا ما شفنا 

 الرجال في الساحة مشكلة إحنا والرجال كنا مثل األخوة وفي األعراس كانوا يجتمعوا جميع
والنساء يرقصن في منطقة تسمى التوته ال يوجد أي مشكلة والجميع يأخذ بناته ونسائه ويناموا 

، أما اليوم بيخافوا يطلعوا باب البيت ، مرة بنتي بدها تنادي أخوها ) خارج البيوت(بالخارج 
  .أتي منير وهي خائفه أن تخرج في الليل فقلت لها إتصلي عليه بالهاتف وهو ي

  . إذاً شايفه كيف أنه حياتنا أسهل من حياتكم 
  . أه واهللا أسهل 

بدي تحكي لي عن أول ما تزوجتي كيف كانت الحياة من أين كانوا الناس يعيشوا ، ماذا كانوا 
  يعملوا في عابود كيف كانت الحياة ؟ 

سة وميري عباديا عابود مكتوبة في التواريخ مدينة الزهور فيها سبع كنائس ، فيها برباره كني
، وهذه كنيسة وطسطاسه وأنيسطاسيا وسمعانه وفي الطريق على الواد على جهة يدك الشمال 
يوجد كنيسه ، وكانوا النساء في عصري أنا من زمان وأنا صغيرة لما يطاوشوا مع بعضهم 
يقولوا هي يا سبع كنائس عابود هديهم و رديهم عن بعضهم ، بس ما أحالهم كانوا يطاوشوا 

ولكن ) منيحه(نتفه وخالص ال يوجد حرابه وال شيء ، ونشكر الرب لليوم نحن بلدنا جيدة 
الوقت أصبح ضيق علينا مخنوقين وشناب اليهود يأتوا علينا ال حرية نسرح في رزقنا وال 

 ٢٦حرية نطلع في الليل من بيوتنا غير شكل الدنيا تغيرت ، أنا لما تزوجت سكنت القدس 
بالنتفه وكنا في القدس بالليل نطيح يوم عيد ستنا مريم على الجسمانية سنة وأعرف القدس 

نطيح في الليل ، نذر علينا يبقى حافيين ، نصلي في الليل ونطلع يطلع علينا النهار الساعة 
  . الرابعة ونحن عائدون من الجسمانية ال نرى شيء أبداً 

  كانت أهدى وأئمن زمان ؟ 
 سنة ، أنا طول عمري بره ، سلفتي بنت بنت ١٨رام اهللا كان أهدى وآمان ، أنا عشت في 

عمي توفت العمر لكم ، تركت لي أربع بنات أصغر واحدة سنة وثالثة أشهر ، وسجلت بناتي 
في راهبات مار يوسف وبنات سلفي في الفرندز كنت في الليل أشتغل أعجن وأخبز في 

القي الباص يوم يوم وأرسل وأذهب وأ) بكسه(الطابون وأحضر لهن األكل وأحمل صحاره 
  .  يوم ١٢ يوم مرة وأقعد عندهن ١٢لهن األكل ، وأذهب إليهم كل 

  . أين كانوا ساكنين ؟ في دار شناره على المناره في رام اهللا 
مريت عليها هذاك اليوم ، كانت عندنا جارة ألمانيا فوق ونحن تحت يا اهللا ما أحلى الجيرة 

 عمان وتأتي على رام اهللا ومرة طلت علي وقالت يا أم منير بهذاك الوقت ، وكانت تذهب على
تعالي شوي، رحت أنا قلت لها مالك ، قالت لي بدي أنجن أنا زهقت قد ما رحت ورجعت 



كانت (وتعبت فقلت لها باطل عليك يا أم يوسف أنتي صاحبة العقل لم يبقى شيء كلهن سنتين 
احي قالت لي خالص أنا رديت عليكي ويرجع يوسف وترت) تدرس إبنها يوسف في ألمانيا

  .وبطلت أزعل 
  إحكي لي هل تعلمتي ؟ 

ال ، بس أنا منذ صغري وأنا في دير الراهبات أروح عندهن يعلمونا خياطة وسناره ، وبعدين 
بعد ما تزوجت سكنت في القدس في باب الزاهرة وبعدين سكنت في حارة النصارة عند 

أوالد ، راهبات إسبنيول كانوا يحطوا األوالد عندهم زي راهبات اإلسبنيول كنت مخلفة ثالثة 
حضانه يعني ، فكنت أحط األوالد عندهن لمدة ثالثة سنوات ، ولما كبروا حطيتهم في باب 
الخليل ثالثة سنوات ولما كبروا أوالدي إنتقلت على بيت ثاني يسمى بيت التوته في القدس 

قطعوا باب العامود ، فكنت أرسلهم في الصباح وأرسلتهم بعد ذلك إلى مدرسة األسود وكانوا ي
 ظهراً ثم يعودوا إلى المدرسة مرة ١٢وأرجع أحضرهم في المساء كان الدوام حتى الساعة 

  . ثانية لتكملة التعليم 
  ماذا كان زوجك يعمل ؟ 

  . كان موظف 
  في ماذا موظف ؟ 

لى خطوط الضفة الغربية باب الخليل أوالً كان يعمل ع/ في الدولة اإلنجليزية في الكشله 
والشرقية في الكشله وأنا عروس عندما تزوجت كان مستلم شغله فكنت أخلص شغلي وأذهب 
إلية على الكشله فكان الحارس على الباب يضرب لي سالم ويقول لي هذا هو على الخطوط 

  . أقعد بجانب زلمتي حتى ينهي عمله 
  ما هي الكشله ؟ 

 أنا بعرف القدس بالنتفه ، القدس فيها سبع أبواب باب العمود كشلة اإلنجليز في باب الخليل ،
، والزاهرة ، الجديد ، الخليل ، باب النبي داوود ، اإلسباط و باب السنسله ، كل هذه الدنيا 
جئت إليها وذهبت إلى الصخرى والحرم وكن المصليات يقعدن يصلين وأنا بينهن ، اليوم 

  . ممنوع 
  . ل طبعاًُ ممنوع مش في إحتال

  زمان لما تزوجتي بماذا كانوا الرجال يعملوا في عابود ؟ 
كانوا يعملوا بأرضهم وشجرهم فقط ، كانوا الناس غير شكل ، فكانوا الرجال يحرثوا الزيتون 
أول حارثه وثاني وثالث حرثه وكل سنة يأتي الزيتون حامل ، وكانوا النساء ينقلن الماء على 

 ، فكانوا النساء أيام الحصيدة وقت السموم يقعدوا ووقت رؤوسهن للدواب والناس والبيوت
  . الندى يصرحوا إلى األرض 



  ما هو السموم يا خالتي ؟ 
يصبح الطقس غير شكل ، يعني لما تشوب الدنيا ما يعرفوا يحصدوا يعني يصبح الزرع 
كامس ، وفي الندى يصبحوا يحصدوا ويغمرن الزرع ويعملن كتان ويحملن على رؤوسهن 

قلن على البيادر وفي البيادر كانوا الناس عندهم بقر من زمان فكنن يروحن البقر في بركة وين
كانت زمان حطموها أهل عابود وحولوها إلى ملعب غلطوا أهل عابود لما عملوا هيك ، فكنن 

  . البقر يشربن من هذه البركة فكان عدد من البيادر في عابود 
  كان في بيوت كثير في عابود ؟ نعم 

  زمان ؟ / عني كم عدد البيوت الموجودة فيها ، عدد السكان ي
كان فيها كثير ولكن اليوم أكثر وأكثر أما زمان فكانوا ال يذهبوا إلى أي مكان الذي يذهب إلى 

  . رام اهللا يقولوا عنه غريب أما اليوم فإن الناس تشتتوا ولم يبقى أحد منهم أبداًُ 
  ير في عابود ؟ إحكي لي هل كان في أراضي زراعية كث

  . معلوم ، كان في أراضي كثير 
  الناس كانت ترزق فقط من األرض ؟ 

من األرض ، تأتي مثل هذه األيام وجميع أراضي عابود فيها الزرع األخضر والزيتون ، 
  .اليوم ال أحد يزرع أو يحصد معتمدين على كيس الطحين الذي يأتيهم سنده 

  ة ؟ مش منيح صح الزم يعتمدوا على الزراع
طبعاً الزم يزرعوا ويحصدوا إحنا تبقى صلية القمح في بيتنا كانت عندنا خابية من هنا إلى 

  .  قنطار قمح ١٦حد البيت كانت تأخذ 
  كان عندكم أرض كبيرة ؟ 

  . عندنا أرض كثير 
  كم مساحتها كم دونم ؟ 

  . والناس كانوا يحصدوا القمح ويحضره إلى هنا حتى البيت 
 إن عندنا مساحة أرضنا بالدونم ، أما إنتوا كيف كنتوا تعرفوا أن هذه األرض اليوم إحنا نحكي

  مساحتها كذا وكذا ؟
كانوا بين بعضهم الناس ال مهندس وال أحد ، مثالً يأتوا الناس ليبيعوا شقفة األرض فيقولوا من 

 بتعرفي حد فالن إلى فالن ويبعوا القطعة من غير أن يقيسوا بالمتر بدي كذا من كذا ، يعني
حتى الخله كانت لنا هذه األرض بعناها ) صديقة(من حد ما تدخلي البلد يعني من دار حميدة 

  . بثالثة آالف عندما بنينا الدار 
  متى بعتوها ؟

  . لما بنينا الدار ، يعني قبل عشرين سنة تقريباً 



ض في واد ذيب كان لنا أرض في رأس تتونبا في عابود بعناها حتى كملنا الدار ، وكان لنا أر
يقولون له على طريق شقبا أربع جبال إحنا أرضنا دار المعلم كان لنا أرض من شقبل حتى 

  . السيوف 
  لم تكن الناس تحكي عليكم عشان بعتوا أرضكم ؟ 

  . ال عادي 
  . يعني ما كان في حساسية ؟ ما كان حدى يحكي على حدى 
ي عشرين يوم حراث ، كيف كانوا أنا مرة سألت واحدة ختيارة قالت لي أن أرضنا تساو

  يربطوا األرض بالحراث ؟ 
كانوا يحرثوا عندهم بقر يحرثوا أول حرثة والثانية والثالثة ، ونحن نحمل الفوس ونبحش 
حولين الزيتون ونبحش ترامي السناسل ، اليوم يرشوا األرض بالدوى ومن وين الزيتون بدوا 

  . يحمل 
   باألرض ؟ ماذا كانوا النساء والرجال يعملوا

  . النساء والرجال كانوا يعملوا مع سوى يساعدوا بعضهم في كل شيء 
  يعني ما كان يوجد شيء خاص للرجال والنساء ؟ 

ال ، في الجداد والحصيد والدراس مع سوى اليوم بيلبسن مشقق وقصير لليش هذا ، مزبوط أنا 
  .بحكي 

  )خلص بجيبها/ ها عندهم جيبي. جيبيها خليني أشوفها / منيحه / كيف أم محمود (

  أبوك لما توفى كم كان عمره ؟ 
  .  سنة ٩٦أبي كان 

  كانوا يعمروا كثير زمان ؟ 
كانوا يعمروا ألنهم كانوا عايشين من أرضهم عمرنا ما سمعنا بهذه األمراض أبداً ، كنا نذهب 

رنا إلى الواد نغسل ونتحمم بعروق الميرميه عمر ما واحد طلعت في جسمه حبه ، كان شع
ال واهللا بالعكس (طويل مش مثل اليوم كل ما طول شوي بقصقصوا فيه ، إضحكي علي 

  . أشوفهن في التلفزيون على الصحن ) مبسوطه عليكي
هذا حياة عمي موسى عبقري وعنده كتاب تاريخ كبير ، يقول بيجيكم زمان يبكوا الناس 

غاير ال يجدوها وهذا صار على زمانا لما الناس هجروا الساحل ، ويقول يدوروا على الم
بيجيكم زمان بحطوا الناس شقفة حديد في الحيط ويعبدوها ويتركوا اهللا ، الصحن الذي يبقوا 

  . عليه ويتركوا الصالة 
  عندما والدك توفى كان عنده رزق ؟ وكم كان عنده ؟ 



 عند دار زعيتر ألخرها من فوق ، والقطعة مقابل طبعاً كان عنده قطعة مقابل المغاره من
  . حرايك نافع وإنتي طاله من الواد على يدك الشمال ، وقطعة بيقولولها رأس الحرب 

  كانوا أهلك يعطوك زيتون وزيت ؟ 
طبعاًُ لما تزوجت كان أبي يحضر الزيت والزيتون ويلحقني على القدس ، فأقول له أنا مش 

  .   .   . ه حصتك مني ، أبي كان بنى   بحاجه ، فيقول لي ال هذ
  
  
  
  
  

بنى لي الغرفه الفوقه والغرف هذه والبابور والدرج وقاع الدار ، يقول له عمي خذ مال فيقول 
  . له ال أنا لمين ببني ما هو لبنتي 
  لما توفى قسموا الرزق بينكم ؟ 

زوجوا األخوة يأتي األب ال هو قبل ما يتوفى قسم الرزق هو ، كانوا هكذا من األول عندما يت
  .ويقول هذه القطعة لفالن وهذه لفالن وهكذا 

  يعني أبوك أعطى كل واحد حصته سواء بنت وال ولد ؟
معلوم بس أنا ما بدي ، ألنه رزق زوجي معبي الدنيا ، يعني البنت القاسية التي بحاجه تأخذ 

  . والبنت التي مش بحاجه تقول ال أريد 
  د زوجك ما أخذتي ؟ يعني أنتي عشان يوجد عن

  . معلوم وال 
  يعني لو ما في عنده كان أخذتي ؟ 

  . ال حتى لو ما كان عنده ال أريد أن آخذ من أهلي 
  طيب لماذا مش هذا حقك ؟ 

  . نعم ولكن الواحده ال تقصر مع أهلها 
  مزبوط مش الشرع نص على أنه لكي حق من رزق أبوك ؟ 

هن بنت عمي أبوها مسلطن في الكنيسه قسمت هي معلوم في نساء أنا أصحاهن ، واحدة من
  .وأخواتها الثالثة ال يوجد لها أخوة قسمت الرزق وأخذن ، كنن البنات يأخذن التي تريد تأخذ 

  كانوا الناس هنا في عابود يحكوا عليهن لما يأخذن رزقهن ؟ 
  . ال ما كانوا يحكوا على بعضهم ، كانوا يقولوا هذا حق لها 

  يتي أن تأخذي حقك من أبوك ؟ ليش إنتي ما رض
  . ألنني أنا مش بحاجه 

  أنتي تشجعي أن النساء ال تأخذن من أهلهن حقهن بالرزق ؟ 



  .طبعاًُ معلوم ما هي الواحدة الذي يأخذها هو المجبور بها 
يعني زوجها الذي ال زم يصرف عليها ، أنتي ألم تعملي مع والدك في األرض وأنتي صغيرة 

  ؟ 
في الزمان خبزه حاف بسالم وال خروف مع خصام ، التي تحب زوجها ال تأخذ كانوا يقولوا 

من أهلها وتبني مستقبلها بيدها ، في طلبه عندنا اليوم لبنت نسيم في ناس يقولوا ما هي حالتهم 
مش بزيادة فجاء أبوها وقال لي أنه عندنا خطبه فقلت له أنا ال أستطيع فقال بحملك على 

بنت والولد قال لي بيموتوا على بعضهم البعض ، فقلت له هذا هذه ظهري فقلت له كيف ال
الحياة الهنية لما يكونوا الولد والبنت يحبوا بعضهم البعض ، ليش في اإلكليل لما بيكللونا في 

  .  الكنيسة يقول لنا الخوري حبوا بعضكم البعض كما حب المسيح الكنيسة 
   بنتك لما توفى أبوها طالبت بحقها باألرض ؟

  . ال أبداً 
  وال رح تطالب ؟ 

  . وال بنت من بنات طالبت بحقها 
  األرض كلها بإسم مين ؟ 

ما إحنا عمي خلف فريده وحدانية ، وشكري وفريد وتوفيق بعد ما مات عمي قسموا الرزق 
 ألف لدار السطل هنا وأخذ ١٤٠القطعة التي تحت برباره أعطوها لفريد وتوفيق وباعوها 

ار بطرس أطلعولنا جسور دار البركه الموجود عند الجامع والهدفه جهة دار حقها ، وإحنا لد
السعيد ومكان الدار هذه ومكان البابور والدار القديمة كلها أصبحت لنا ، طيب في واحد هنا 

ضرب ) جهاد سماره(يقولون له األسد عازر متغرب في أمريكا والموجود في داره إبن أخي 
وك عليك أنا مش راح أسكنه ، فرتبه وعدله وسكن فيه ، هذه له هاتف وقال له بيتي مبر

البيوت القديمة باردة في الصيف ودافئه في الشتاء ، اليوم ما حدى بيقدر يبنى هذه البيوت ، 
  . اليوم بحطوا الطوب وكل شيء وهبة هواء تطير البيت 

  . ال واهللا أنا مبسوطه عليكي / إضحكوا علي 
  )على موضوع السمع (

  لما توفى قسم الرزق بين األوالد ؟ زوجك 
  . قسم كل الرزق في حياته 

  يعني الموجودين في أمريكا والموجودين هنا الكل أخذ حصته ؟ 
  . الموجودين في أمريكا لهم حصة بس بعاد 

  بنتك التي هنا أخذت حصتها ؟ 



خوك في ها هينا نقول لفؤاد يبني متزوج من أمريكية ، وزوجته توفت تعال يما تعال وساعد أ
الرزق هيهم يعملوا مشروع في الواد يقول لي كل يوم مرتين وثالثة أنزل على الواد ، 

كانت مزروعة جوافه ، ذهبوا ليقلعوها ) حكورة المغارة(إعرفتي المشاريع ما إحنا حكورتنا 
ويزرعوها خضار وصارت اإلنتفاضة وأرسلوهم إلى السجن إلى مجدو أوالد العربد ، 

 جائت تعمل مشروع بالستيك في الجهة الفارغة هذه المغارة شريناها من عبد والشركة التي
 شاهد من المسلمين أن المغارة والمياه التي فيها ١٤الرحمن إشتراها عمي وفيها حجه ومعاها 

  . ملك لدار المعلم 
  شو رأيك لو ساره هذه طالبت أبوها بالرزق ؟ 
  . رف ها األيام ال أعرف عوايدهم ولكن من زمان أع

  إحكي لي عن زمان طيب ؟ 
  . يعني لو طالبت بيعطوها وإن ما طالبت مش عاوزه خالص 

  يعني ما كانوا يحكوا عليها لما تطالب ؟ 
  . ال ما كان أحد يحكي عليها 

  كانوا موافقين على إعطائها ؟ 
  . هذا حقها ما حدى كان يحكي 

  كان في نساء كثير يطالبن بحقهن زمان ؟ 
أنا قليل ، يعني بنت عمي علشان ما إلها أخوة أخذت حقها وحصتها في يعني في عصري 

  . الرزق 
  ومن كمان في أيامك أخذت ؟ 

يعني الواحدة حسب قلبها ، يعني أنا بعرف واحدة على زمان إخوالي يقولون لها سعدة 
المحتسب أخوها وحداني حماتها قاسية خذي حصتك خذي حصتك ظلت وراها حتى راحت 

رام اهللا وقالت لهم بدي حصتي من أخوي ، فقالوا لها تعالي أنتي وأخوك وقابلوهم على دائرة 
اإلثنين كان المفتي الموجود في دائرة رام اهللا فراج من القدس ولما حكموا لها بحصتها ، 
عانقت أخوها وبوسته وقالت له يا أخي أنا ال أريد منك شيء ال أريد وال أريد ال أرد على 

  . دى ، يعني الواحدة حسب ضميرها فقط حماتي وال على ح
  يعني التي تأخذ من أخوتها ال يوجد عندها ضمير ؟ 

  . يمكن أن تكون قاسية شوي 
  مش هي حقها أن تأخذ من أخوتها؟ 

حقها وهذا الحق على خاطرها إن حبت تأخذ منيح وإن حبت تصفت منيح ما أحد كان يحكي 
  . شيء 



  ادة أن يأخذوا وال أن ال يأخذوا ؟ في البلد كل النساء ماذا كانت الع
بنت عمي أخذت ألنه ال يوجد / أنا في عصري كانوا ما يأخذوا إثنتين ثالثة فقط اللواتي أخذن 

  .لها أخوة والمرأة هذه سعدة بسبب حماتها 
  يعني إنتي برأيك لماذا النساء كنن يخجلن يطلبن من أهلهن ؟ 

  . مش يخجلوا ، هذه صفتيه منهن ألهلهن 
  فتوا وال يريدوا يعني ؟ يص

  . نعم أما اليوم فإنهم يقولوا حوش يا صاحبي حوش ال يقنعوا أبداً 
  أنتي لما تزوجتي كان على أيام اإلنجليز ؟ كيف كان الوضع ؟ يعني كنتوا تحت اإلحتالل ؟ 

نعم لما تزوجت كان على زمان اإلنجليز ، كان وضعنا إسمعي أنا حضرت إحتالل تركيا 
 يافا ونحن صغار وبعدين هاجروا يافا إلى هنا ، الحرب العالمية الثانية إبراهيم وهجرنا على

 سنة إستلمونا ٢٠ سنة وبعدين اإلنجليز ٣٠ سنة ومحمد رشاد ٣٠ سنة وعبد الحميد ٤٠٠باشا 
  . ودللونا مثل الخروف وبعدين باعونا لبلفور إلسرائيل وعذبونا 

   ؟ ٤٨يعني إنتي حضرتي نكبة الـ 
  . وم نعم معل

  وجاء ناس هنا من الالجئين على عابود ؟ 
  .نعم 

  وكنت واعية لها ؟ 
نعم بكيت لما هجرنا في الليل نطلع من البلد واحد واحد كان أخوي أبو روحي ركبته أمي 

  . على كتافي وجئنا من هنا ومشينا في الليل والمطر علينا ونحن حافيين في الجبال والوديان 
   عملتوا ؟ لما دخلوا إسرائيل هكذا

  . كانوا اإلنجليز محتلين شقبا فدخلنا عليها وإستقبلونا أهل شقبا 
  يعني أنتوا أصالً الجئيين وال من عابود ؟ 

  . ال أصالً من عابود 
  بس لما دخلوا اإلسرائيليين تهجرتوا وال ماذا كان وضعكم ؟ 

لما دخلوا ) نجليز ؟يعني أنتي تحكي لما دخلوا اإل(لما دخلوا اإلنجليز ما كان في طيارات 
اإلنجليز من باب البحر وصاروا يحتلوا في الساحل شوي شوي وصلوا شقبا لما وصلوها 

  . هربنا إلى شقبا في الليل 
  كم بقيتوا هناك ؟ 

بقينا هناك ثالثة أيام ثم نزلنا من شقبا إلى اللد مشي في الليل وقعدنا في اللد أسبوع وبعدين 
  . وغيرنا صاروا يذهبوا إلى البر تفرقنا نحن ذهبنا إلى يافا 



   توعين لها ؟ ٤٨لما جائوا اليهود وإحتلوا فلسطين في النكبة في الـ 
  . نعم أوعاها 

  ماذا كان الوضع في عابود هنا هل جاء عندكم الجئين فلسطينيين ؟ 
كان الوضع منيح بعدين لما باعنا بلفور وسلم بالدنا لليهود ، يعني جزء هاجر إلى عمان 

  . ء بقي هنا ، نحن بقينا في بيوتنا وقلنا بدنا نموت نموت هنا في بيوتنا وجز
  كان في فدائية في عابود هنا ؟ 

ال لم يكن وال كانوا بيعرفوا الفدائية ،حتى لما إحتلونا اليهود وكانوا رجالنا جالسين على هذه 
 لما صارت اإلنتفاضة الحضيرة المبروزه يأتوا اليهود يرموا بواريدهم ويقعدوا بينهم ، بعدين

  . صرنا نخاف من بعضنا 
  أي إنتفاضة التي بعديها صرتم تخافوا من بعض ؟ 

   . ٨٧ظلهم أصحاب حتى الـ  . / ٨٧إنتفاضة الـ 
  فكرك لماذا األرض دائماً بإسم الرجال وليس بإسم النساء ؟ 

  . بإسم الرجل ، ألنه الرجل تاج رأس المرأة 
  . ل األرض دائماً بإسم الرجل إذا كان منيح ؟ منيح وال عاط

  . لماذا طيب ، غير هيك؟ ال أعرف هكذا كان الموضة موضة أيامنا 
  طيب إذا اآلن واحدة بإسمها األرض ماذا تحكي عنها ؟ 

ال أحد يحكي عليها حرة هي ، هي بنت حماتي فريدة في عمان جائت وقالت بدي شقفة قلنا 
شقفة قلنا لها مبروك ، ال أحد يحب أن يحرم البنت لها حاضر بتعرفي المحط قالت أريد هذه ال

  . من ملك بيت أبوها هي حره ، إن أخذت ال أحد يحكي عليها وإن ما آخذت هي حرة 
  يعني األكثرية يأخذوا وال ما يأخذوا ؟ 

  . ال األكثرية ال يأخذوا 
  . لماذا ؟ صافتيه 

زوجها وقلبها حنون ال تحب أن يعني أنها خالص ال تريد من أهلها ، التي تكون مبسوطه مع 
  .تأخذ من أهلها 

  طيب ليش دائماً النساء تصفت وال تأخذ ؟ 
  . ما بعرف ليش 

  . فكرك ليش ؟ فكري ألنه قلبهن حنون 
  بس ألنه قلبهن حنون ؟ 

  . نعم أكيد عندهن شفقة النساء ما هنش قاسيات 



ال هو في عندهم شيء . ء مع بنت أخرى وتسألها أخذتي من دار أبوك شي/ تتكلم أم منير (
  ) . آلخذه 

 



    )٥( ملحق رقم 
  
  
  

   :) من الجيل األول  ( أم منير: مقابلة فردية مع *

   سنة ، بالنسبة لألوالد٩٥اسمي أم منير وعمري 
  .  بنات وولد ٢سعاد في تكساس عندها 
  .  بنات ٢ ولد و٣منيرة في أوهايو عندها 
  .  ولد وبنت ٢وداد في أيمري عندها 
  .  بنات ٢ ولد و٢عفاف في عمان عندها 
  .  بنت ١ ولد و١عايدة في عمان عندها 

  . هيام عندي هنا 
  .  بنت ٢ ولد و٢منير عندي هنا وعنده 

  .  بنات وولد واحد ٦عندي 
  عندما تزوجتي كم كان عمرك ؟ 

 كنت جايبه ثالثة أوالد ، زوجي كان على زمان اإلنجليز ٢٠ سنة ولما وصلت الـ ١٦كنت 
نوات وأنا من هنا من عابود من بيت المعلم موظف بالبوليس وخطب علي لمدة ثالثة س

إبراهيم ، وهم أول من تعلم في البلد ، وكان حماي وحماتي من أوالد عمي ، وكانوا ناس 
  . هنيين جداً 

  ما هو مهرك عندما خطبتي ؟ 
 دينار ، وعندما جائوا يدفعوا المهر قال أبي أنا ال آخذ حق بنتي ، ومن يومها ٢٠كانوا يدفعوا 

في الكنيسة ومن بعدها لم يدفعوا الناس مهر ) حنا سمارة(وا مهر الناس أبداً ، وأبي لم يدفع
  . أبداً 

  عندما كانوا يدفعوا المهر لم يدفعوا غير المال أي لم يدفعوا أرض أو غيرها ؟ 
  .ال لم يدفعوا أرض فقط مال 

   يراك أبداً ؟ زمان لم يكونوا يروا بعضهم البعض ، يعني أنتي مثالً زوجك الذي خطبك لم
خطب علي ثالثة سنوات عمر إلساني ما خطب لسانه طول الثالث سنوات ، وكان يأتي إلى 
بيت أهلي ويتغدى عندهم ولم أراه أبدا فجاء مرة عمي إلى ألنني كنت أهرب عندما أراه وقال 
لي ليش ما تسلمي عليه ما أنتي ما بدك تقعدي بحضنه بدك تسلمي وتقعدي بجنب أمك ، 

 بست إيده وقعت جنب أمي ، اليوم بصير غير هذا الحكي ، تغيرت الدنيا من األرض وقمت
  . إلى السما 



  من أحسن زمان وال اليوم ؟ 
زمان أحسن كان زمان في حرية وأمان وكانوا الناس يناموا خارج البيوت عمرنا ما شفنا 

 الرجال في الساحة مشكلة إحنا والرجال كنا مثل األخوة وفي األعراس كانوا يجتمعوا جميع
والنساء يرقصن في منطقة تسمى التوته ال يوجد أي مشكلة والجميع يأخذ بناته ونسائه ويناموا 

، أما اليوم بيخافوا يطلعوا باب البيت ، مرة بنتي بدها تنادي أخوها ) خارج البيوت(بالخارج 
  .أتي منير وهي خائفه أن تخرج في الليل فقلت لها إتصلي عليه بالهاتف وهو ي

  . إذاً شايفه كيف أنه حياتنا أسهل من حياتكم 
  . أه واهللا أسهل 

بدي تحكي لي عن أول ما تزوجتي كيف كانت الحياة من أين كانوا الناس يعيشوا ، ماذا كانوا 
  يعملوا في عابود كيف كانت الحياة ؟ 

سة وميري عباديا عابود مكتوبة في التواريخ مدينة الزهور فيها سبع كنائس ، فيها برباره كني
، وهذه كنيسة وطسطاسه وأنيسطاسيا وسمعانه وفي الطريق على الواد على جهة يدك الشمال 
يوجد كنيسه ، وكانوا النساء في عصري أنا من زمان وأنا صغيرة لما يطاوشوا مع بعضهم 
يقولوا هي يا سبع كنائس عابود هديهم و رديهم عن بعضهم ، بس ما أحالهم كانوا يطاوشوا 

ولكن ) منيحه(نتفه وخالص ال يوجد حرابه وال شيء ، ونشكر الرب لليوم نحن بلدنا جيدة 
الوقت أصبح ضيق علينا مخنوقين وشناب اليهود يأتوا علينا ال حرية نسرح في رزقنا وال 

 ٢٦حرية نطلع في الليل من بيوتنا غير شكل الدنيا تغيرت ، أنا لما تزوجت سكنت القدس 
بالنتفه وكنا في القدس بالليل نطيح يوم عيد ستنا مريم على الجسمانية سنة وأعرف القدس 

نطيح في الليل ، نذر علينا يبقى حافيين ، نصلي في الليل ونطلع يطلع علينا النهار الساعة 
  . الرابعة ونحن عائدون من الجسمانية ال نرى شيء أبداً 

  كانت أهدى وأئمن زمان ؟ 
 سنة ، أنا طول عمري بره ، سلفتي بنت بنت ١٨رام اهللا كان أهدى وآمان ، أنا عشت في 

عمي توفت العمر لكم ، تركت لي أربع بنات أصغر واحدة سنة وثالثة أشهر ، وسجلت بناتي 
في راهبات مار يوسف وبنات سلفي في الفرندز كنت في الليل أشتغل أعجن وأخبز في 

القي الباص يوم يوم وأرسل وأذهب وأ) بكسه(الطابون وأحضر لهن األكل وأحمل صحاره 
  .  يوم ١٢ يوم مرة وأقعد عندهن ١٢لهن األكل ، وأذهب إليهم كل 

  . أين كانوا ساكنين ؟ في دار شناره على المناره في رام اهللا 
مريت عليها هذاك اليوم ، كانت عندنا جارة ألمانيا فوق ونحن تحت يا اهللا ما أحلى الجيرة 

 عمان وتأتي على رام اهللا ومرة طلت علي وقالت يا أم منير بهذاك الوقت ، وكانت تذهب على
تعالي شوي، رحت أنا قلت لها مالك ، قالت لي بدي أنجن أنا زهقت قد ما رحت ورجعت 



كانت (وتعبت فقلت لها باطل عليك يا أم يوسف أنتي صاحبة العقل لم يبقى شيء كلهن سنتين 
احي قالت لي خالص أنا رديت عليكي ويرجع يوسف وترت) تدرس إبنها يوسف في ألمانيا

  .وبطلت أزعل 
  إحكي لي هل تعلمتي ؟ 

ال ، بس أنا منذ صغري وأنا في دير الراهبات أروح عندهن يعلمونا خياطة وسناره ، وبعدين 
بعد ما تزوجت سكنت في القدس في باب الزاهرة وبعدين سكنت في حارة النصارة عند 

أوالد ، راهبات إسبنيول كانوا يحطوا األوالد عندهم زي راهبات اإلسبنيول كنت مخلفة ثالثة 
حضانه يعني ، فكنت أحط األوالد عندهن لمدة ثالثة سنوات ، ولما كبروا حطيتهم في باب 
الخليل ثالثة سنوات ولما كبروا أوالدي إنتقلت على بيت ثاني يسمى بيت التوته في القدس 

قطعوا باب العامود ، فكنت أرسلهم في الصباح وأرسلتهم بعد ذلك إلى مدرسة األسود وكانوا ي
 ظهراً ثم يعودوا إلى المدرسة مرة ١٢وأرجع أحضرهم في المساء كان الدوام حتى الساعة 

  . ثانية لتكملة التعليم 
  ماذا كان زوجك يعمل ؟ 

  . كان موظف 
  في ماذا موظف ؟ 

لى خطوط الضفة الغربية باب الخليل أوالً كان يعمل ع/ في الدولة اإلنجليزية في الكشله 
والشرقية في الكشله وأنا عروس عندما تزوجت كان مستلم شغله فكنت أخلص شغلي وأذهب 
إلية على الكشله فكان الحارس على الباب يضرب لي سالم ويقول لي هذا هو على الخطوط 

  . أقعد بجانب زلمتي حتى ينهي عمله 
  ما هي الكشله ؟ 

 أنا بعرف القدس بالنتفه ، القدس فيها سبع أبواب باب العمود كشلة اإلنجليز في باب الخليل ،
، والزاهرة ، الجديد ، الخليل ، باب النبي داوود ، اإلسباط و باب السنسله ، كل هذه الدنيا 
جئت إليها وذهبت إلى الصخرى والحرم وكن المصليات يقعدن يصلين وأنا بينهن ، اليوم 

  . ممنوع 
  . ل طبعاًُ ممنوع مش في إحتال

  زمان لما تزوجتي بماذا كانوا الرجال يعملوا في عابود ؟ 
كانوا يعملوا بأرضهم وشجرهم فقط ، كانوا الناس غير شكل ، فكانوا الرجال يحرثوا الزيتون 
أول حارثه وثاني وثالث حرثه وكل سنة يأتي الزيتون حامل ، وكانوا النساء ينقلن الماء على 

 ، فكانوا النساء أيام الحصيدة وقت السموم يقعدوا ووقت رؤوسهن للدواب والناس والبيوت
  . الندى يصرحوا إلى األرض 



  ما هو السموم يا خالتي ؟ 
يصبح الطقس غير شكل ، يعني لما تشوب الدنيا ما يعرفوا يحصدوا يعني يصبح الزرع 
كامس ، وفي الندى يصبحوا يحصدوا ويغمرن الزرع ويعملن كتان ويحملن على رؤوسهن 

قلن على البيادر وفي البيادر كانوا الناس عندهم بقر من زمان فكنن يروحن البقر في بركة وين
كانت زمان حطموها أهل عابود وحولوها إلى ملعب غلطوا أهل عابود لما عملوا هيك ، فكنن 

  . البقر يشربن من هذه البركة فكان عدد من البيادر في عابود 
  كان في بيوت كثير في عابود ؟ نعم 

  زمان ؟ / عني كم عدد البيوت الموجودة فيها ، عدد السكان ي
كان فيها كثير ولكن اليوم أكثر وأكثر أما زمان فكانوا ال يذهبوا إلى أي مكان الذي يذهب إلى 

  . رام اهللا يقولوا عنه غريب أما اليوم فإن الناس تشتتوا ولم يبقى أحد منهم أبداًُ 
  ير في عابود ؟ إحكي لي هل كان في أراضي زراعية كث

  . معلوم ، كان في أراضي كثير 
  الناس كانت ترزق فقط من األرض ؟ 

من األرض ، تأتي مثل هذه األيام وجميع أراضي عابود فيها الزرع األخضر والزيتون ، 
  .اليوم ال أحد يزرع أو يحصد معتمدين على كيس الطحين الذي يأتيهم سنده 

  ة ؟ مش منيح صح الزم يعتمدوا على الزراع
طبعاً الزم يزرعوا ويحصدوا إحنا تبقى صلية القمح في بيتنا كانت عندنا خابية من هنا إلى 

  .  قنطار قمح ١٦حد البيت كانت تأخذ 
  كان عندكم أرض كبيرة ؟ 

  . عندنا أرض كثير 
  كم مساحتها كم دونم ؟ 

  . والناس كانوا يحصدوا القمح ويحضره إلى هنا حتى البيت 
 إن عندنا مساحة أرضنا بالدونم ، أما إنتوا كيف كنتوا تعرفوا أن هذه األرض اليوم إحنا نحكي

  مساحتها كذا وكذا ؟
كانوا بين بعضهم الناس ال مهندس وال أحد ، مثالً يأتوا الناس ليبيعوا شقفة األرض فيقولوا من 

 بتعرفي حد فالن إلى فالن ويبعوا القطعة من غير أن يقيسوا بالمتر بدي كذا من كذا ، يعني
حتى الخله كانت لنا هذه األرض بعناها ) صديقة(من حد ما تدخلي البلد يعني من دار حميدة 

  . بثالثة آالف عندما بنينا الدار 
  متى بعتوها ؟

  . لما بنينا الدار ، يعني قبل عشرين سنة تقريباً 



ض في واد ذيب كان لنا أرض في رأس تتونبا في عابود بعناها حتى كملنا الدار ، وكان لنا أر
يقولون له على طريق شقبا أربع جبال إحنا أرضنا دار المعلم كان لنا أرض من شقبل حتى 

  . السيوف 
  لم تكن الناس تحكي عليكم عشان بعتوا أرضكم ؟ 

  . ال عادي 
  . يعني ما كان في حساسية ؟ ما كان حدى يحكي على حدى 
ي عشرين يوم حراث ، كيف كانوا أنا مرة سألت واحدة ختيارة قالت لي أن أرضنا تساو

  يربطوا األرض بالحراث ؟ 
كانوا يحرثوا عندهم بقر يحرثوا أول حرثة والثانية والثالثة ، ونحن نحمل الفوس ونبحش 
حولين الزيتون ونبحش ترامي السناسل ، اليوم يرشوا األرض بالدوى ومن وين الزيتون بدوا 

  . يحمل 
   باألرض ؟ ماذا كانوا النساء والرجال يعملوا

  . النساء والرجال كانوا يعملوا مع سوى يساعدوا بعضهم في كل شيء 
  يعني ما كان يوجد شيء خاص للرجال والنساء ؟ 

ال ، في الجداد والحصيد والدراس مع سوى اليوم بيلبسن مشقق وقصير لليش هذا ، مزبوط أنا 
  .بحكي 

  )خلص بجيبها/ ها عندهم جيبي. جيبيها خليني أشوفها / منيحه / كيف أم محمود (

  أبوك لما توفى كم كان عمره ؟ 
  .  سنة ٩٦أبي كان 

  كانوا يعمروا كثير زمان ؟ 
كانوا يعمروا ألنهم كانوا عايشين من أرضهم عمرنا ما سمعنا بهذه األمراض أبداً ، كنا نذهب 

رنا إلى الواد نغسل ونتحمم بعروق الميرميه عمر ما واحد طلعت في جسمه حبه ، كان شع
ال واهللا بالعكس (طويل مش مثل اليوم كل ما طول شوي بقصقصوا فيه ، إضحكي علي 

  . أشوفهن في التلفزيون على الصحن ) مبسوطه عليكي
هذا حياة عمي موسى عبقري وعنده كتاب تاريخ كبير ، يقول بيجيكم زمان يبكوا الناس 

غاير ال يجدوها وهذا صار على زمانا لما الناس هجروا الساحل ، ويقول يدوروا على الم
بيجيكم زمان بحطوا الناس شقفة حديد في الحيط ويعبدوها ويتركوا اهللا ، الصحن الذي يبقوا 

  . عليه ويتركوا الصالة 
  عندما والدك توفى كان عنده رزق ؟ وكم كان عنده ؟ 



 عند دار زعيتر ألخرها من فوق ، والقطعة مقابل طبعاً كان عنده قطعة مقابل المغاره من
  . حرايك نافع وإنتي طاله من الواد على يدك الشمال ، وقطعة بيقولولها رأس الحرب 

  كانوا أهلك يعطوك زيتون وزيت ؟ 
طبعاًُ لما تزوجت كان أبي يحضر الزيت والزيتون ويلحقني على القدس ، فأقول له أنا مش 

  .   .   . ه حصتك مني ، أبي كان بنى   بحاجه ، فيقول لي ال هذ
  
  
  
  
  

بنى لي الغرفه الفوقه والغرف هذه والبابور والدرج وقاع الدار ، يقول له عمي خذ مال فيقول 
  . له ال أنا لمين ببني ما هو لبنتي 
  لما توفى قسموا الرزق بينكم ؟ 

زوجوا األخوة يأتي األب ال هو قبل ما يتوفى قسم الرزق هو ، كانوا هكذا من األول عندما يت
  .ويقول هذه القطعة لفالن وهذه لفالن وهكذا 

  يعني أبوك أعطى كل واحد حصته سواء بنت وال ولد ؟
معلوم بس أنا ما بدي ، ألنه رزق زوجي معبي الدنيا ، يعني البنت القاسية التي بحاجه تأخذ 

  . والبنت التي مش بحاجه تقول ال أريد 
  د زوجك ما أخذتي ؟ يعني أنتي عشان يوجد عن

  . معلوم وال 
  يعني لو ما في عنده كان أخذتي ؟ 

  . ال حتى لو ما كان عنده ال أريد أن آخذ من أهلي 
  طيب لماذا مش هذا حقك ؟ 

  . نعم ولكن الواحده ال تقصر مع أهلها 
  مزبوط مش الشرع نص على أنه لكي حق من رزق أبوك ؟ 

هن بنت عمي أبوها مسلطن في الكنيسه قسمت هي معلوم في نساء أنا أصحاهن ، واحدة من
  .وأخواتها الثالثة ال يوجد لها أخوة قسمت الرزق وأخذن ، كنن البنات يأخذن التي تريد تأخذ 

  كانوا الناس هنا في عابود يحكوا عليهن لما يأخذن رزقهن ؟ 
  . ال ما كانوا يحكوا على بعضهم ، كانوا يقولوا هذا حق لها 

  يتي أن تأخذي حقك من أبوك ؟ ليش إنتي ما رض
  . ألنني أنا مش بحاجه 

  أنتي تشجعي أن النساء ال تأخذن من أهلهن حقهن بالرزق ؟ 



  .طبعاًُ معلوم ما هي الواحدة الذي يأخذها هو المجبور بها 
يعني زوجها الذي ال زم يصرف عليها ، أنتي ألم تعملي مع والدك في األرض وأنتي صغيرة 

  ؟ 
في الزمان خبزه حاف بسالم وال خروف مع خصام ، التي تحب زوجها ال تأخذ كانوا يقولوا 

من أهلها وتبني مستقبلها بيدها ، في طلبه عندنا اليوم لبنت نسيم في ناس يقولوا ما هي حالتهم 
مش بزيادة فجاء أبوها وقال لي أنه عندنا خطبه فقلت له أنا ال أستطيع فقال بحملك على 

بنت والولد قال لي بيموتوا على بعضهم البعض ، فقلت له هذا هذه ظهري فقلت له كيف ال
الحياة الهنية لما يكونوا الولد والبنت يحبوا بعضهم البعض ، ليش في اإلكليل لما بيكللونا في 

  .  الكنيسة يقول لنا الخوري حبوا بعضكم البعض كما حب المسيح الكنيسة 
   بنتك لما توفى أبوها طالبت بحقها باألرض ؟

  . ال أبداً 
  وال رح تطالب ؟ 

  . وال بنت من بنات طالبت بحقها 
  األرض كلها بإسم مين ؟ 

ما إحنا عمي خلف فريده وحدانية ، وشكري وفريد وتوفيق بعد ما مات عمي قسموا الرزق 
 ألف لدار السطل هنا وأخذ ١٤٠القطعة التي تحت برباره أعطوها لفريد وتوفيق وباعوها 

ار بطرس أطلعولنا جسور دار البركه الموجود عند الجامع والهدفه جهة دار حقها ، وإحنا لد
السعيد ومكان الدار هذه ومكان البابور والدار القديمة كلها أصبحت لنا ، طيب في واحد هنا 

ضرب ) جهاد سماره(يقولون له األسد عازر متغرب في أمريكا والموجود في داره إبن أخي 
وك عليك أنا مش راح أسكنه ، فرتبه وعدله وسكن فيه ، هذه له هاتف وقال له بيتي مبر

البيوت القديمة باردة في الصيف ودافئه في الشتاء ، اليوم ما حدى بيقدر يبنى هذه البيوت ، 
  . اليوم بحطوا الطوب وكل شيء وهبة هواء تطير البيت 

  . ال واهللا أنا مبسوطه عليكي / إضحكوا علي 
  )على موضوع السمع (

  لما توفى قسم الرزق بين األوالد ؟ زوجك 
  . قسم كل الرزق في حياته 

  يعني الموجودين في أمريكا والموجودين هنا الكل أخذ حصته ؟ 
  . الموجودين في أمريكا لهم حصة بس بعاد 

  بنتك التي هنا أخذت حصتها ؟ 



خوك في ها هينا نقول لفؤاد يبني متزوج من أمريكية ، وزوجته توفت تعال يما تعال وساعد أ
الرزق هيهم يعملوا مشروع في الواد يقول لي كل يوم مرتين وثالثة أنزل على الواد ، 

كانت مزروعة جوافه ، ذهبوا ليقلعوها ) حكورة المغارة(إعرفتي المشاريع ما إحنا حكورتنا 
ويزرعوها خضار وصارت اإلنتفاضة وأرسلوهم إلى السجن إلى مجدو أوالد العربد ، 

 جائت تعمل مشروع بالستيك في الجهة الفارغة هذه المغارة شريناها من عبد والشركة التي
 شاهد من المسلمين أن المغارة والمياه التي فيها ١٤الرحمن إشتراها عمي وفيها حجه ومعاها 

  . ملك لدار المعلم 
  شو رأيك لو ساره هذه طالبت أبوها بالرزق ؟ 
  . رف ها األيام ال أعرف عوايدهم ولكن من زمان أع

  إحكي لي عن زمان طيب ؟ 
  . يعني لو طالبت بيعطوها وإن ما طالبت مش عاوزه خالص 

  يعني ما كانوا يحكوا عليها لما تطالب ؟ 
  . ال ما كان أحد يحكي عليها 

  كانوا موافقين على إعطائها ؟ 
  . هذا حقها ما حدى كان يحكي 

  كان في نساء كثير يطالبن بحقهن زمان ؟ 
أنا قليل ، يعني بنت عمي علشان ما إلها أخوة أخذت حقها وحصتها في يعني في عصري 

  . الرزق 
  ومن كمان في أيامك أخذت ؟ 

يعني الواحدة حسب قلبها ، يعني أنا بعرف واحدة على زمان إخوالي يقولون لها سعدة 
المحتسب أخوها وحداني حماتها قاسية خذي حصتك خذي حصتك ظلت وراها حتى راحت 

رام اهللا وقالت لهم بدي حصتي من أخوي ، فقالوا لها تعالي أنتي وأخوك وقابلوهم على دائرة 
اإلثنين كان المفتي الموجود في دائرة رام اهللا فراج من القدس ولما حكموا لها بحصتها ، 
عانقت أخوها وبوسته وقالت له يا أخي أنا ال أريد منك شيء ال أريد وال أريد ال أرد على 

  . دى ، يعني الواحدة حسب ضميرها فقط حماتي وال على ح
  يعني التي تأخذ من أخوتها ال يوجد عندها ضمير ؟ 

  . يمكن أن تكون قاسية شوي 
  مش هي حقها أن تأخذ من أخوتها؟ 

حقها وهذا الحق على خاطرها إن حبت تأخذ منيح وإن حبت تصفت منيح ما أحد كان يحكي 
  . شيء 



  ادة أن يأخذوا وال أن ال يأخذوا ؟ في البلد كل النساء ماذا كانت الع
بنت عمي أخذت ألنه ال يوجد / أنا في عصري كانوا ما يأخذوا إثنتين ثالثة فقط اللواتي أخذن 

  .لها أخوة والمرأة هذه سعدة بسبب حماتها 
  يعني إنتي برأيك لماذا النساء كنن يخجلن يطلبن من أهلهن ؟ 

  . مش يخجلوا ، هذه صفتيه منهن ألهلهن 
  فتوا وال يريدوا يعني ؟ يص

  . نعم أما اليوم فإنهم يقولوا حوش يا صاحبي حوش ال يقنعوا أبداً 
  أنتي لما تزوجتي كان على أيام اإلنجليز ؟ كيف كان الوضع ؟ يعني كنتوا تحت اإلحتالل ؟ 

نعم لما تزوجت كان على زمان اإلنجليز ، كان وضعنا إسمعي أنا حضرت إحتالل تركيا 
 يافا ونحن صغار وبعدين هاجروا يافا إلى هنا ، الحرب العالمية الثانية إبراهيم وهجرنا على

 سنة إستلمونا ٢٠ سنة وبعدين اإلنجليز ٣٠ سنة ومحمد رشاد ٣٠ سنة وعبد الحميد ٤٠٠باشا 
  . ودللونا مثل الخروف وبعدين باعونا لبلفور إلسرائيل وعذبونا 

   ؟ ٤٨يعني إنتي حضرتي نكبة الـ 
  . وم نعم معل

  وجاء ناس هنا من الالجئين على عابود ؟ 
  .نعم 

  وكنت واعية لها ؟ 
نعم بكيت لما هجرنا في الليل نطلع من البلد واحد واحد كان أخوي أبو روحي ركبته أمي 

  . على كتافي وجئنا من هنا ومشينا في الليل والمطر علينا ونحن حافيين في الجبال والوديان 
   عملتوا ؟ لما دخلوا إسرائيل هكذا

  . كانوا اإلنجليز محتلين شقبا فدخلنا عليها وإستقبلونا أهل شقبا 
  يعني أنتوا أصالً الجئيين وال من عابود ؟ 

  . ال أصالً من عابود 
  بس لما دخلوا اإلسرائيليين تهجرتوا وال ماذا كان وضعكم ؟ 

لما دخلوا ) نجليز ؟يعني أنتي تحكي لما دخلوا اإل(لما دخلوا اإلنجليز ما كان في طيارات 
اإلنجليز من باب البحر وصاروا يحتلوا في الساحل شوي شوي وصلوا شقبا لما وصلوها 

  . هربنا إلى شقبا في الليل 
  كم بقيتوا هناك ؟ 

بقينا هناك ثالثة أيام ثم نزلنا من شقبا إلى اللد مشي في الليل وقعدنا في اللد أسبوع وبعدين 
  . وغيرنا صاروا يذهبوا إلى البر تفرقنا نحن ذهبنا إلى يافا 



   توعين لها ؟ ٤٨لما جائوا اليهود وإحتلوا فلسطين في النكبة في الـ 
  . نعم أوعاها 

  ماذا كان الوضع في عابود هنا هل جاء عندكم الجئين فلسطينيين ؟ 
كان الوضع منيح بعدين لما باعنا بلفور وسلم بالدنا لليهود ، يعني جزء هاجر إلى عمان 

  . ء بقي هنا ، نحن بقينا في بيوتنا وقلنا بدنا نموت نموت هنا في بيوتنا وجز
  كان في فدائية في عابود هنا ؟ 

ال لم يكن وال كانوا بيعرفوا الفدائية ،حتى لما إحتلونا اليهود وكانوا رجالنا جالسين على هذه 
 لما صارت اإلنتفاضة الحضيرة المبروزه يأتوا اليهود يرموا بواريدهم ويقعدوا بينهم ، بعدين

  . صرنا نخاف من بعضنا 
  أي إنتفاضة التي بعديها صرتم تخافوا من بعض ؟ 

   . ٨٧ظلهم أصحاب حتى الـ  . / ٨٧إنتفاضة الـ 
  فكرك لماذا األرض دائماً بإسم الرجال وليس بإسم النساء ؟ 

  . بإسم الرجل ، ألنه الرجل تاج رأس المرأة 
  . ل األرض دائماً بإسم الرجل إذا كان منيح ؟ منيح وال عاط

  . لماذا طيب ، غير هيك؟ ال أعرف هكذا كان الموضة موضة أيامنا 
  طيب إذا اآلن واحدة بإسمها األرض ماذا تحكي عنها ؟ 

ال أحد يحكي عليها حرة هي ، هي بنت حماتي فريدة في عمان جائت وقالت بدي شقفة قلنا 
شقفة قلنا لها مبروك ، ال أحد يحب أن يحرم البنت لها حاضر بتعرفي المحط قالت أريد هذه ال

  . من ملك بيت أبوها هي حره ، إن أخذت ال أحد يحكي عليها وإن ما آخذت هي حرة 
  يعني األكثرية يأخذوا وال ما يأخذوا ؟ 

  . ال األكثرية ال يأخذوا 
  . لماذا ؟ صافتيه 

زوجها وقلبها حنون ال تحب أن يعني أنها خالص ال تريد من أهلها ، التي تكون مبسوطه مع 
  .تأخذ من أهلها 

  طيب ليش دائماً النساء تصفت وال تأخذ ؟ 
  . ما بعرف ليش 

  . فكرك ليش ؟ فكري ألنه قلبهن حنون 
  بس ألنه قلبهن حنون ؟ 

  . نعم أكيد عندهن شفقة النساء ما هنش قاسيات 



ال هو في عندهم شيء . ء مع بنت أخرى وتسألها أخذتي من دار أبوك شي/ تتكلم أم منير (
  ) . آلخذه 

 



  )٦(ملحق رقم 
  
 

  ) :أبو محمد(سميح العبد : مقابلة فردية مع * 
  . سميح محمد عبد المجيد : اإلسم بالكامل 

  .  سنة ٦٠: العمر 
  . العمل السابق مدير مدرسة ثانوية في عابود ودير أبو مشعل / متقاعد حالياً : العمل 

  .  إناث ٤ ذكور و ٤: عدد األوالد 
  في عابود ، مثالً الكبار في السن عاشوا زمن بريطانيا ؟الحقب الزمنية التي عشتها 

 ، كيف كانت فترتها الحياة في عابود وكيف كانوا الناس ٦٧أنت كنت فترة األردن وإسرائيل فترة نكبة الـ 
  يعتاشوا ؟ 

لمادية في عهد األردن كانت األوضاع جيدة يسافروا على الخليج والممكلة العربية السعودية وأمريكا واألوضاع ا
  . جيدة  

  مصدر الرزق للناس ماذا كان ؟ 
  . باإلضافة إلى موسم الزيتون ، وجود أبنائهم المغتربين في الخارج 

  هل كان فترتها مدارس وخدمات صحية ؟ 
مدرسة إعدادية للذكور واإلناث ، والخدمات الصحية كانت بسيطة ووجود ممرضة دوامها لفترات قصيرة خالل 

  . ي البلد ، وكانت الخدمات الصحية مقتصرة على اإلسعاف األولي النهار وال تبقى ف
  هل كان هناك مؤسسات وجمعيات خيرية فترتها تعمل في عابود ؟ 

  . جمعيات خيرية لم يكن موجود ، كان هناك الكشافة فقط 
ن وعالقتهم مع الخدمات اإلجتماعية كيف كانت تقدم إلى عابود هل هناك خدمات تقدم أم كان اإلعتماد على السكا

  بعض ؟ 
  . نعم كان اإلعتماد على العونه وعالقات السكان مع بعضهم البعض ولم يكن هناك مؤسسات تقدم خدمات 

  بالنسبة للزراعة هل كان اإلعتماد على الزيتون ؟ 
  . كانوا فقط يعتمدوا على الزيتون والزراعات البسيطة مثل القمح وغيرة فقط 

   هل والدك كان عنده أراضي ؟
  . نعم كان عنده فقط زيتون 

  . برأيك األرض التي كان والدك يمتلكها عنده إنتماء إليها أكثر من عندك ؟ نعم صحيح 
  لماذا فكرك ؟ 

ألنني ، أذكر حادثة حصلت قديماً عندما كنت عائد من الجامعة في دمشق وفي فصل الشتاء وكانت برد ومطر 
ر كانت مليئة بالماء والوالد قال لنا أنه يريد أن يذهب إلى األرض وكانت لنا قطعة أرض فيها جسور وهذه الجسو

  . ويرى الماء الموجود فيها 



فأنا قلت له أنني ال أريد أن أذهب فأحسسته تضايق مني وأنا ال أحب أن يتضايق مني ، فقلت له حسناً سوف 
 وكأنه نسي أنني معه ، فقلت نذهب ، وعند معصرة الزيتون لف الدماية على خصره وأخذ يمشي بشكل سريع جداً

له من أين سوف ننزل فقال لي تعال معي وأنا سوف أريك من أين سوف ننزل ، فرفع بنطاله وخلع حذائه ووضع 
رجليه في المالي ، وقلت له أنا تركتك عاقل فماذا حصل لك ، فقال لي أنا مازلت عاقل ولكن أريد أن أحس إذا 

 ال ، وهذه قصة تحكي عن الذين يتحدثون عن اإلشتراكية واإلرتباط باألرض هذه الزيتونة أحست بالبرد مثلي أم
  . فالجيل القديم لدية أقوى درجات اإلرتباط باألرض 

  هل أثرت بك هذه اللحظات ؟ 
  . نعم أثرت ومازلت أرويها ألوالدي والجميع من حولي 

  رس وعالقتك باألرض سوف تخف ؟ فكيف أثرت هذه القصة بعالقتك مع األرض ومع أوالدك وبما أنك كنت تد
تأثيرها النفسي أوالً بعالقتي مع والدي فزادت عالقتي معه ومع األرض ، وأعطاني درس أن هذه األرض 

  . مرتبطة بالعظم واللحم وال يمكن أن نستغني عنها أبداً 
  . أنها المصدر الوحيد إذا غاب الرزق : ثانياً 
ذي ال يبت وال يقطع الذي يربطك بالعالم وببلدك على الصعيد اإلنساني أن األرض هي الحبل الوحيد ال: ثالثاً 

  . واإلجتماعي 
  بدورك ماذا عملت حتى يكون هذا الحديث مترجم على أرض الواقع ؟ 

كنت أمارس بعدها رحالتي على الزيتون أكثر من السابق وأيضاً آخذ أوالدي معي ويعرفوا حدود األرض جميعها 
قوا بها ويحافظوا عليها ، وأن يعرفوا أنها ليست المصدر الوحيد للرزق وإنما هذه الشجرة ويحرثوا األرض ويتعل

  . واألرض هي التي أحبها والدهم وجدهم وتعلق بها ) الزيتون(
  هل أوالدك متعلمين ؟ 

تجارة من الذكور واحد في الواليات المتحدة أنهى الثانوية العامة ويعمل في أمريكا ، والثاني إياس أنهى / نعم 
  . النجاح ويعمل في شركة غزة للتأمين ، والثالث جعفر في الحادي عشر والرابع في الخامس األساسي 

  . اإلناث أنهين المرحلة الثانوية وهن اللواتي ال يردن إكمال الدراسة و تزوجن 
   برأيك لماذا إرتباط الجيل األول في األرض أعلى من إرتباط جيلك على إرتباط جيلي أنا ؟

الجيل األول كان اإلستعمار بعيد أو على األقل لم نكن نراه مباشرة ولم تكن هناك مواجهة مباشرة ، وكانت هناك 
األردن بلد زراعي ومقتصر دورها على العمل والزراعة وكان فيها نهضة تعليمية مثل فلسطين والصحيح أن 

هل والخرافات واألساطير وأبعدت الناس عن التعليم الناس إنصرفوا للعلم ألن الدولة العثمانية خلفت تركه من الج
  . كثير فكانوا الناس أشباه أميين 

أما بالنسبة للنواحي الثانية التي أريد أن أتحدث فيها هي أننا نحن كطالب علم كنا نبني أو نعقد آمال إما في المجال 
 فيه األهالي كان بسيط جداُ أو حتى المدني أو العسكري ونطمح أن يوفر دخل جديد فالدخل الذي كانوا يتمتعوا

  . معدم يعني غير ثابت 
وكان اللحام وصاحب المالبس يعطي الشيء حتى نهاية العام فهذا الحديث كان له تأثير ودافع للناس بمحاولتهم 
لتوفير دخل جديد لهم وتحسين أوضاعهم ، فأصبحوا يرحلوا في الخمسينات إلى اإلمارات والكويت والسعودية 



 السعيد منهم الذي يصل إلى هذه البالد وصاروا يشتروا دور في رام اهللا وهنا يبنوا ، ألنه كان البيت وكان
  . مقصور على األسرة سواء تعدد أفرادها أو قل وكانت الدواب أيضاً شريكة في البيت والمنام 

  سؤالي هل لديك أخوات وكم عددهم ؟ 
  ) .  خوات ٢(نعم لدي أختان 
  لماذا ؟ . باطهن باألرض مثل إرتباطك أنت ؟ ال هل تعتبر أن إرت

يعني واحدة سافرت إلى عمان ) أرض أزواجهن(ألنهن تزوجن وأبعدن عن األرض وصار إرتباطهن في أرضهن 
  . وصارت تحاول أن تعلم أوالدها 

مع فالحي برأيك في عابود في جيلك من النساء والرجال من هم أقوى إرتباطاً في األرض ، وهنا في عابود مجت
  والجميع عنده أرض فهل هناك تمايز ؟ 

وعدم البقاء ) محصول الزيتون(الصحيح أن وضع الزراعة في بلدنا يجبر المرأة على مساعدة زوجها في األرض 
في البيت ، فهي مضطرة للمشاركة حتى وإن كانت مكرهة للمشاركة ، ومشاركتها أيضاً أصبحت تحب أن تدخل 

رجل فأصبحت إذا حصلت على الثانوية بإمكانها اإلنتساب إلى الجامعة لتغير من حياتها على البيت كما يدخل ال
ومجرى حياة أوالدها ، وذلك ألن الدخل من الزيتون أصبح غير مجدي وذلك بسبب ردائت أسعار الزيت والتي 

  . دعت الناس لإلبتعاد عن الزيتون والعمل به لهذا العام 
  ، إذا أنا أتيت لشراء أرض ما هي المواصفات الحقيقية لشراء األرض ؟ كيف ممكن أن تقدر قيمة األرض 

  . قربها من الشارع الرئيسي والمواصالت وسهولة الوصول إليها 
إذا كانت أرض زيتون فتقدر بعدد أشجار الزيتون فيها وكم جرة زيت تعمل هذه األشجار ، فجرة الزيت تساوي 

 . عشرة أرطال زيت يعني تنكتين 

 . ون هذه األرض وعرة أي أن تكون حراثتها سهلة آال تك

 . إذا كان هذا الزيتون منقب أم ال 

هل زيتونها خرب أم عامر ، أي أهله تركه ورحلوا ، الزيتونة العامرة تساوي عشرة آالف دينار و الخاربة 
إال أنه بقدر ما تساوي آلفين دينار ، بالرغم من أن شجرة الزيتون هي أحسن شجرة أو نبته على وجه األرض 

  . تهملي هذه الشجرة وتعودي إليها مرة ثانية وتهتمي بها فإنها تعود ممتازة وتعطي ثمر جيد 
  إذا أتينا إلى قضية الميراث بالعادة ماذا الناس ترث هنا ؟ 

أن الناس عاشوا في فترة عهد األردن وخرجوا من العهد العثماني وهم : الميراث معطل بسبب حاجة واحدة 
، وجائوا إلى عهد األردن ) قلة دين(لوا معهم الخراريف واألساطير والجهل وقلة التعليم وال يوجد عندهم دين يحم

حيث كان فيها الدين قليل ومقتصر على أئمة المساجد ، وقد يكون دور هؤالء األئمة قليل جداً باإلضافة إلى قلة 
كين بأرضهم أو حتى متمسكين بالزيتون فكان ال يوجد الدخل الذي كان يأتي إلى الناس فبقوا هؤالء النسا متمس

سخاء وال يتذكر الواحد إال نفسه فهذه عطلت قضية الميراث ، فأصبح بعد ذلك صحوة وأصبح الناس يقولوا أنا 
أريد أن أعطي أختي كذا أو إبنتي قطعة أرض أو زيتون أو كذا وكذا ، فصار حديث لكنه لم يطبق إلى على ندرة 

  .من الناس قليلة جداً 
  اآلن الذين يورثوا سواء رجال أو نساء تورث في عابود في الغالب أراضي يعني ليس عقارات أم مال ؟ 



  . نعم صحيح ألنه ال يوجد شيء آخر غير األراضي لكي ترثها النساء 
  ي عابود ؟ برأيك ما هو السبب الذي يدفع األهالي لعدم إعطاء بناتهم بالذات البنات من الميراث وهل أعطوهن ف

اآلن الميراث مصب على البنات واألخوات ، واآلن الذين صار يوجه النسا سواء بنت أو ولد هم أوالدك ولهم حق 
  . شرعي 

  . يعني زمان ما كانوا يعطوا ؟ نعم ما كانوا يعطوا 
  لماذا مع أنه زمان كان ارتباطهم بالدين أقوى ؟ 
 وكانت المرأة مهدورة المقام والمكان بينما اليوم لها الحرية وتزاحم ال ، اآلن ارتباطهم بالدين أقوى من السابق ،

الرجل في مواقع متعددة ولها دورها في المجتمع ، وتقريباً إنتاجها غزير مثل الرجل ، وهي مشاركة فعلياً وزاد 
  . تأثيرها 

  يعني أنت تقول أنه بدئوا يعطوا الميراث ؟ 
  .  حديث فقط أما بالفعل لم يطبق أبداً نعم اآلن مازال العطاء شفهي أو بداية

لماذا اآلن هو حديث ولم يبدؤوا بتطبيق إعطاء الميراث بالفعل مع أنهم بالدين يقولوا أنه للذكر مثل حظ األنثيين 
 ، كثير من األمور المنصوص عليها ممكن فيه شك ألن الشرع هو الذي نص عليهومنصوص علية وال يوجد 

يرها أو معارضتها ولكن هذا الموضوع بالذات هناك أمور أخرى نلعب دور معه وتدخل تطبيقها بسهولة وعدم تغ
  في عدم تطبيق النص الشرعي برأيك ما هذه األمور ؟ 

  . مثالً تحرير متزوجة في بلد أخرى غير عابود فكيف هم ينقلوا الملكية من بلدهم إلى بلد أخرى غيرها 
  مع أن هذه األرض لها وليس ألحد آخر ؟ 

عم صحيح ولكن هذه النظرة دقيقة جداً يعني هذا الذي يأتي وينازعني في ملك أبي وأمي وهو غريب ، فهذا كله ن
  . جهل وعدم دراية ومعرفة 

ولكن هل الحساسية أنه أحد غريب يأتي ويأخذ من ملكيتنا ، فإذا هم لم يربطوا الملكية بينهم وبين الغريب يصفى 
ن هذه الملكية بالنهاية سوف تعود إلى بنتي وليس إلى زوجها لماذا يتم دائماً الربط بالنهاية أنه ال يوجد حساسية أل

  بين البنت وزوجها ؟ 
ألن البنت إذا يا قدر اهللا طلقت أو توفي زوجها يبادر األب في منحها األرض بحيث هي وأوالدها يأخذوا الميراث 

و الميراث بالمقارنة مع البنت يعتبر ) البنت(هم واألرض بدون زوجها مع أن األهل أعطوا زوجها أغلى ما عند
يصبح الزوج ) مشاكل إجتماعية(شيء تافه فلماذا يحرمونه منه وقد يولد هذا الشيء مشاكل بين الزوج واألهل 

عنيد وخاصة إذا كان وضعه المادي صعب فتصبح إبنتهم كسهم يوجهه هو إلى أهلها للمطالبة بميراثها ، أي كأداة 
  . وع ضاغطة للموض

فهذا الشيء يكره أهل البنت في إعطاء البنات الميراث وأيضاً يجعلها هي ال ترغب في أخذ ميراثها وترفض أخذه 
  . من أهلها ، وهذا كله يسبب مشاكل مع أهلها وزوجها فلما ال يعمل ويكسب رزقه

  برأيك ما هي أيضاً األمور التي تمنع األهل من إعطاء بناتهم الميراث الشرعي ؟ 



هل وعدم معرفة بالشرع والدين وعدم معرفة النص الصحيح في الدين باإلضافة إلى التعصب الداخلي هذا أي ج
أنني متزوج في غير العائلة ، فكيف يأتي هذا الغريب إلى إستخدام هذه األرض وهل يسيء إستخدامها أم ال ، 

  .  ومراقب في كل لحظة ماذا عمل باألرض فيبقوا على مراقبة دائمة له ماذا عمل بها كيف تصرف بها وكأنه مقيد
  في عابود هل هناك حركة لنساء طالبن بحقهن بالميراث واألرض ؟ 

نعم يوجد وأخذن حقهن ولكن بدون حركة يعني بدون أي مطالبة األب هو الذي وزع وأعطى بناته ، يعني تقريباً 
  . فقط  % ٢ أو ١

  مع أنه يوجد مسيحيين فلماذا هذا العدد قليل ؟ 
المسيحيين ال يعطوا بناتهم الميراث ، ولكن يعطوا أموال ويزوروا بناتهم فقط وال يعطوا الميراث ، ويعتمدوا بذلك 

  . على الدين اإلسالمي حتى الدخول في زواجهم وفي طالقهم على الدين اإلسالمي 
  ين ومسيحيين ؟ قانون األحوال الشخصية للنساء والرجال ويتعلق بأمورهم الشخصية يمتثلوا له كمسلم

  . نعم صاروا يسمعوا من المسلمين هذا الحديث ولكن قبل ال 
ولكن حتى المسيحيين يمتثلوا إلى قانون الميراث الذي يخص المسلمين فهل يعطوا بناتهم أم هن أيضاً ال يعطوا 

  مثل المسلمين أيضاً ؟ 
 المسلمين مع أن المسلمين أولى من ناحية المسيحيين يختلفوا من ناحية أخرى حيث أنهم يحتضنوا بناتهم أكثر من

اإلحتضان والحماية والرعاية ، مثالً يوم األحد الزيارات والهدايا ال بد منها ، فهناك صلة ألرحامهم أكثر من 
  . عندنا بالرغم من أنه هذا الشيء يجب أن يكون عندنا نحن أكثر منهم 

  . يعطوا أرض لبناتهم ؟ ال أبداً 
 مرة ضعف منطقة رام اهللا أما منطقة رام اهللا ٦٠الخليل ونابلس وغيرها ممكن أن يعطوا بناتهم فمثالً تعالي إلى 

  .ال تعطي ألنها كوكتيل من الناس 
  
  

سؤالي في عابود أيضاً المسيحية ال يعطوا بناتهم أرض مثل المسلمين يوجد حساسية من أن البنت تورث أرض 
  أيضاً ؟

ن البنت ترث أرض أما عدم فهم لإلسالم أو لقانون الميراث ألنهم لم يطلعوا ال هم ال يوجد عندهم حساسية من أ
عليه، يأتي الراهب أو الكاهن أو الخوري لو بدئوا بالحديث فإن كالمهم يكون سطحي وغير معمق بالموضوع، 

عني ليس وهم ال يحضروا الصالوات جميعًأ وليس جميعهم يهتموا بالموضوع، إال أن البنت تبقى تأخذ حقوقها ي
  . حقوقها كاملة، إال أنهم يشعروها أنهم غير معها وليسوا هاجرينها 

  يعني يعوضوها بشيء آخر غير األرض ؟
ممكن ، وهي أيضاً تحسن أنها غير بحاجة إلى األرض أو الميراث ، يعني أهلها يزوروها ويعطوها هدايا وغيرها 

.  
يعني مثل البنات اللواتي أعمل معهن مقابلة أنهن ال يريدن أن يطلبن من أهلهن الميراث ألنها يكفيها دخولهم عليها 

  . بالعيد وتقول أنها ال تسوى أن أطلب من أخوتي حقي ، دخلتهم علي تسوى جميع األراضي والمال 



  مع أنه حق لها وشرعي وغير عن الزيارات والواجب ؟ 
وحتى اآلن هم صحوا وعرفوا المساواة بين ) هكذا يريد هو( أو شكر من أهلها بل هو من اهللا ال هو ليس منه

  . الرجل و المرأة وعرفوا أن المرأة شريكة مع الرجل في كل شيء لذلك يجب أن تورث
  إذا النساء حصلت على حقها في األرض وصار عندها أرض فكرك ممكن أن يتغير واقعها في عابود ؟ 

  . ن يتغير شيء ال عادي ل
  يعني ال يؤثر على واقعها في عابود ؟ 

إذا كانت فقيرة ممكن أن يغير شيء على وضعها المالي فقط ومستوى معيشتها ، مثالً النساء اللواتي تحدثن عنهن 
في عمان موجودين جمعيهم وهن اللواتي أجبرن أهلهن على إعطائهن الميراث هو أن  % ٢ أو ١اللواتي نسبتهم 

منهن تريد أن تبني بيت فأعطوها قطعة أرض لكي تبني عليها البيت وقدر ثمنها فغير ذلك مستوى حياتها واحدة 
  . أو معيشتها ، ولكن هي غير ممكن أن تأتي من عمان أو الزرقاء لكي تجد زيتون أو تزرع أرض 

ون له مكانة جيدة في سؤالي بطريقة أخرى حتى للرجال في عابود هل تشعر أن الذي يكون معه أراضي كثيرة يك
يعني في فترة من الفترات كنى نسمع أن سين من الناس له (البلد أم هناك قضايا أخرى ممكن أن تعطيه مكانه 

  ) . أراضي وعقارات فله مكانه في البلد هل هذا الشيء ما زال موجود أم ال 
ن رأس على عقب و إنصرفوا  وثم إنقلبت الموازي٦٥ بعد خروج الالجئين من ديارهم حتى ٤٨هذه سادت من 

يعني أن إبنه طبيب إبنته ممرضة أو طبيبة أسنان / الناس إلى التعليم وصاروا الناس يتفاخروا في تعليم أبنائهم 
  . فصاروا الناس يختلفوا عن السابق 

  
  يعني لم تعد المكانة التي يحصل عليها الشخص بسبب األرض أو العقار ؟ 

ت بشكل عام ، وعندما نتحدث عن أي واحد من العائالت في الحكومة نتحدث عنه وحتى مكانته اإلجتماعية تغير
بسخرية أما في زمن األردن عندما نتحدث عن دار المجالي تجدين اإلحترام والتقدير لهذه العائلة بطريقة كبيرة 

  . والملك عبد اهللا جداً أما اليوم فتقول عنه كأنك تقول عن ولد صغير ، أما اليوم تجدينا نرحم على أبو عمان 
  برأيك لماذا هذا الشيء تغير ؟ 

ممكن بسبب القنوات الفضائية والراديو والتلفاز التي أصبحت تثير السخرية على هؤالء األشخاص ويكشفوا 
  .أسرارهم 

 يعني تعتبر أن التكنولوجيا والمعرفة والعلم أصبحت أهم بكثير من ملكية األرض ؟ يعني األهمية والملكية أصبحت
  للمعرفة والعلم وليس لألرض والعقار وأعطت الشخص أهمية أكثر مكانه من مكليته لألرض أو غيرها ؟ 

نعم هذه األمور أصبحت أهم وأقوى مع أنه صعب أن يتخلى عن أرضه أو حتى يتنازل عنها ، مثالً تعالي لواحد 
ألنه يقول يأتي / فلماذا برأيك ذلك غني وقولي له أن يبيع أرضه ال يرضى بذلك ، مع أن زيتونه خارب وتالف ،

  . يوم عليها ونهتم بها ونحتاج لها 
فكرك إحنا إرتباطنا باألرض جاء أننا شعب تحت اإلحتالل فقط ، يعني لو أننا مصريين أو سوريين هل تعلقنا في 

  األرض يكون نفس الشيء أم ال ؟ 



م ، ونحن إنحرمنا منها ليست كباقي أراضي حرمان الفلسطينيين من أرضهم علم الناس كيف يحافظوا على أرضه
السودان أو مصر أو غيرها ، فنحن لدينا ساحل مطل وخصب وال يوجد له مثيل في العالم كله وهو أخصب بقعه 
وفيه أجود مناخ وأقدس مكان في العالم و إتصالها مفتوح على كل أماكن العالم ، باإلضافة إلى ذلك دولة صناعية 

غل كل قطعة من األراضي الفلسطينية لزراعتها ألكثر من مرة في السنة وأكثر من موسم كإسرائيل أصبحت تست
  . ودوره زراعية كل هذه األشياء تحصل لألرض وتعطي لهم المحصول في الوقت الذي نحن إخسرناها 

نحافظ نعم نحن إنتمائنا لألرض هذه ليس كقيمة أو إنتماء كوننا شعب تحت اإلحتالل وطول عمرنا نصارع حتى 
  . على هذه األرض من المصادرة أو التخريب 

نعم هي أنك تستحلي بيدك قطعة ذهب وجاء أحد ليأخذها بالقوة فتبقي محافظة عليها حتى تستسلمي له تحت 
الرصاص أو الضرب أو غيرها حتى تتركيها ، وهكذا األرض تمت المقاتلة عليها في العشرينات وبعد العشرينات 

   .٤٨ و ٦٧ و ٥٦ و٣٦ومرت عدة حروب أيضاً في وفي الحروب وغيرها 
  . هذا يعني أنه التخلي عنها حالياً بظل األوضاع السياسية واألزمة الحالية هو فقط لمكانة وفقد لوجود أيضاً 

  يعني أصبحت األرض تأخذ بعد سياسي أكثر من أنه بعد سلعي أو إقتصادي ؟ 
ني صفت المسألة أنه أنتي تمتلكي أرض حتى لو كانت بور نعم صحيح ، وال هو مهم السلعي أو اإلقتصادي يع

فأنتي صاحب األرض يعني أن تبقى أرضنا زرعت وال عمرها ما زرعت المهم أنها لنا وبقيت لنا ، مثل الولد 
الذي يتغرب ويترك أهله ، فاألرض إذا بدها تروح وراحت تكون صعبة العودة إليها أو إستردادها وخاصة مع 

إال إسرائيل التي تعتقد أنها هي أسبق منا على . . .  عن باقي األعداء مثل اإلنجليز واإليطال عدو شرس يختلف
هذه األرض ، مع أننا لدينا الوثائق التي تثبت أن هذه األرض لنا وملكنا وجاء الدين اإلسالمي وغيره وأثبتوا أن 

  . هذه األرض لنا 
لمعادالت والتغيير ومصادرة األراضي في عابود وكثير من اآلن سوف نأتي إلى موضوع النساء في ظل كل هذه ا

 مستوطنات وممكن إلى األمام ال قدر اهللا أن يمر منها ٣األراضي تمت مصدرتها ألنه صار على أرضها أكثر من 
  الجدار ، تعتقد أن النساء ممكن أن يمتنعوا عن المطالبة بحقهن وميراثهن ؟ 

ى رزقنا الحالي فكيف تأخذ من اآلخرين أراضي أخرى ، يعني يوجد عندنا المرأة أصبحت تقول يا اهللا نحافظ عل
أولويات لهذه القضايا وأجلت هذا الموضوع إلى وقت آخر ، والتي لها إبن شهيد أو أخ أو غيرها ، فهي مشغولة 

  . في مواضيع أهم من هذا الشيء 
  برأيك لماذا النساء تعزف عن مطالبة أهلها بقضايا الميراث ؟ 

  . ال تعزف هي 
  أو أنها ال تطالب هل هو عدم وعي بحقها أم يوجد إعتبارات أخرى تأخذها بعين اإلعتبار ؟ 

ال هي واعية وألنها متعلمة واآليات التي تقرأها من القرآن تجعلها تعرف بهذه األمور إذا لم تريد أن تعرف عن 
قولون لها أنه لها حق وميراث وكذا وكذا ، طريق أهلها ، وأحياناً تعرف عن طريق الزوج أو األبناء الذين ي

وأحياناً يكون الزوج طماع ويشجع زوجته على طلب ميراثها من أهلها ويقول لها أنه سوف يحضر لها من 
  . المحكمة جميع األوراق التي تحتاجها ، فلذالك صارت على علم بهذه األمور و دراية كاملة 

  حسناً لماذا ال تطالب أهلها بحقها ؟ 



  . يباً سوف تخجل من أن تطالب أهلها تقر .١
 . جهل بسيط جداً ، بالرغم من أنها تعلمت  .٢

 . كيف ممكن أن تأخذ هذه األرض للزوج الغريب  .٣

  ممكن أن تعمل حساب لكالم الناس في عابود ؟ 
  . نعم شيء مهم 

  بالعادة النساء اللواتي يطالبن بحقهن في عابود هل يحكى عنهن ؟ 
قة الجهل أن هذه مقطعة موصلة كيف تقاسم أهلها على لقمة العيش وعدد كبير ، فتخجل نعم يحكوا عليها بطري

  . البنت وتقول أنها ال تريد الميراث بسبب هذا الحديث عليها 
  إذا مجموعة من النساء وصلوا لمرحلة من الوعي للمطالبة بحقهن ماذا رأيك بهم ؟ 

  . يأخذوا حقهم ، ومن حقهم أخذه 
  . ها ؟ ال هل سوف تحكي علي

  هل أن مع أن يأخذن حقهن ؟
  . طبعاً إذا هي أخذت كل حقوقها في العالم لم يبقى إلى عرق الزيتون هذا حائل 

  إذا واحدة طالبت أهلها ورفضوا إعطائها وجاءت إليك وطلبت التوسط بالموضوع ، فهل تقبل بذلك ؟ 
 مع بعض أم ال ، ولكن هي لماذا توسط الناس أو نعم طبعاً ولكن حسب أهل هذه البنت ، إذا كنى على عالقة جيدة

  . أنا في الموضوع و الشرع والقانون والمحاكم في البلد 
  يعني أنت مع أنها تذهب للمحكمة والقانون ؟  

  . طبعاً إذا هي تريد حقها بالميراث وأهلها رفضوا ذلك فلماذا ال تذهب للمحكمة 
  اكل ؟ ماذا ممكن أن نعمل لكي يأخذن حقهن بدون أي حساسية ؟ برأيك متى النساء ممكن أن تأخذ حقها دون مش

إذا الناس إرتاحوا إقتصادياً ووقف الخراب والجوع ، واألهل قلت مشاكلهم وعلموا أوالدهم ولم يبقى لديهم مشاكل 
ن ممكن أن تصحيهم وممكن كالمها بطلب حقها يصبح غير ثقيل كما لو أنهم فقراء ، وتخرجها بشكل مزح فقط دو

  . أن تجرح المشاعر والقلب 
  يعني لو أخرجتها دون مزح وطالبت بحقها بشكل واضح وصريح فهل هناك مشكلة ؟ 

طبعاً ال ، هذا حقها ولكن ممكن أن يكون كالمها ثقيل عليها ، أما المزح فيكون مقبوالً وال يجرح القلب والحساسية 
  . ليست ذات تأثير كبير 

الحق لخبرتك ماذا ممكن أن نعمل مع طالب المدارس مع الجيل الصغير أو الكبير بما أنك تربوي صادق وأكيد ، 
  ، كيف ممكن أن نوعيهم ؟ 

التوعية تكون عن طريق الثقافة معرفة دور المرأة بشكل عام ، يعني ليست هذه المرأة التي خلقت للعمل والخبير 
، ال يجب رفع مكانتها وتطوير دورها والعمل مع و الطبيخ وغيرها ، ممنوع أن تشاهد التلفاز أو تقرأ أو تتثقف 

  . األوالد على أن لهم حق عند أجدادهم ويجب أخذه ولكن بالتدريج حتى يتحسن وضعهم ويزوجوا أوالدهم 
يعني التوعية تكون حول دور المرأة من داخل البيت ، ولكن في المدرسة كيف ممكن أن تكون ، يوجد هناك 

  ن أن يتضمن مثل هذه القضايا ؟ منهاج التربية المدنية ممك



  . هذا المنهاج يبقى بشكل عام وسطحي وال يستعرض هذا الموضوع بشكل دقيق 
  فممكن أن يكون من المهم للتربويين أن يتطرقوا لمثل هذا الموضوع ؟ 

 بالمساجد نعم طبعاً الزم يتطرقوا له ويفردوا له بحث ، وأكثر ناس ممكن أن يتعلموا به وينفردوا له هم المشايخ
ألنه لهم تأثير في نفوس المتقدمين في السن وخاصة في الحديث عن اآليات التي تتحدث عن الميراث وحق البنات 

  .  ، وأيضاً دور القضاء مهم جداً ألنه هو المسؤول األول 
 فتقريباً كل أما باقي القضايا تبقى سطحية ، ألن المرأة تتقدم يعني شاء الرجل أم لم يشاء في المشرق العربي ،

  . الناس راح يفهموا ذلك وهي راح تفهم دورها 
باإلضافة إلى النساء المتعلمات يجب أن يعقدن ندوات حول المرأة ودورها كإنسانه و واجباتها، وعدم التركيز على 

يس النواحي السياسية والمظاهرات وإنما التركيز على دورها كمعلمة لتكتب موضوع يفيد اآلخرين ويطورهم ، ول
دورها كأم شهيد أو زوجته فهذا أكبر من حجمها وهي تكون غير واعية لهذا الدور ، ولذلك هنا أمور ال توعى لها 

  . ويجب توعيتها بها 
مؤسسة كانت عاملة بحث عن دور المرأة وصدمة اإلجتياح ، فكل الحاالت كانت ألمهات شهداء ، فأخرجوا أمور 

دثت فيها أنها تحب فلسطين وتتمنى أن تجدها محررة ولكنها أيضاً تحب صعب الحديث فيها ولكن بعض النساء تح
لباس (أوالدها وال تتمنى أن تفقدهم ، هذا الحديث صعب أن تتحدث فيه ألنها أم شهيد تحمل لباس أكبر منها 

فقط في ويتم لغي كل الجانب الشخصي والعاطفي الذي عندها فهذا كثير مهم ، يجب أن يتنامي هذا وليس ) الماجدة
  . محاضرة ، وكيف أن األوالد اآلخرين أصبحوا مهمشين بسبب وفاة أخوهم كبير العيله حتى سلبياته على العيله 

اآلن البنات أصبحوا يتعملن أكثر من جيلك إلى أن األهالي يستثمروا تعليم البنات لصالح تعليم األوالد ، حالياً 
 الولد يجب أن تتعلم البنت أيضاً ألنه ال يوجد مصادر دخل أصبح مختلف الوضع وأصبح كما هو الزم أن يتعلم

أخرى غير تعليم األوالد ، ممكن أن يكون الميراث أخذ بعد آخر عند البنات ، يعني أن البنت أصبحت من المهم 
  لها أن تتعلم على أن تأخذ قطعة أرض أو جزء من المال ؟ 

ئ على أهلها من زوجها بالرغم من أنه زوجها، إال أنها ال البنت ممكن أن تحب أن تجمع بين الشيئيين وتكون أجر
  . تستطيع أن تجمع الشيئيين ولكن في واقع الحال إذا فازت بواحدة فهي فائزة ويعتبر هذا شيء ممتاز

يوجد تغيرات اليوم أو تخريجه للزوج الغريب ال يصح له أن يأخذ هنا ويعمل ما يريد في هذه األرض، فهذا األب 
زوج إبنته جاء ليمسح إسمه عن الزيتونة أو األرض وبذلك فإنه يعمل على تقسيم عدد زيتوناته على يتخيل أن 

بناته ويقدر سعر الزيتونة الواحدة ويعطي ثمنها إلبنته فهذه تعتبر تخريجه له لكي ال يعطي زوج إبنته أي جزء 
  . من األرض

ن أهلهن ومازلن غير واعيات للمطالبة بهذا الحق، هل تحدثنا أن البنات في عابود حساسات جداً للمطالبة بحقهن م
  هناك فرق بين النساء المتعلمات والغير متعلمات العامالت و غيرهن من المقيمات في البيوت؟  

  . المطالبة بالعادة ال تنبعث من ذات المطالبة بالحق ، يعني هي تطالب بدافع الفقر والظروف اإلجتماعية 
  كن أن يدفعوا المرأة للمطالبة بحقها ؟ برأيك ما أهم دافعين مم

  . الفقر والوضع اإلجتماعي السيئ .١
  . الدافع التحريضي سواء من قبل زوجها أو غيره .٢



  يعني في النهاية ال يوجد فرق بين المتعلمة أو غير المتعلمة ؟ 
أهلها وتستطيع أن ال يوجد فرق ، المتعلمة ممكن أن تكون أوعى وأدق للمطالبة بحقها أو ممكن أن تفهم نفسية 

  . تساوم ، أما الغير متعلمة ممكن أن يكون الرد عنيف أو سلبي وتخاف أن تطالب فقط 
  هل ممكن المتعلمة والتي لديها دخل أن ال تطالب أهلها ؟ 

  . ممكن أن تكون برجوازية وتطالب أهلها وممكن ال
ن باب المقايسة يعني أنا وأخوتي واحد لماذا كلما تقدمت بالعمل كلما زاد حقها في المطالبة ، وبعد ذلك يصبح م

هم يريدوا أن يسيطروا على كل هذا الميراث وأنا ال ، فهي رغم تقدمها العملي وعدم حاجتها للمال فكلما زاد 
  . العمل زادت المطالبة و كلما قل قلت المطالبة 

  ة ؟ هل كانت هناك عالقة بين ربط األرض بمهر المرأ) على زمانك (عندما تزوجت 
  .يجب ان يدفعه الزوج سواء كان له ارض أم ال ) كاش(بالطبع ال فالمهر دائما مبلغ 
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 .١٩٩٨ واحصاءات ،

 .١٩٩٦ ،مسح القوى العاملةدائرة االحصاء المركزي الفلسطيني ،  •



 . ١٩٩٨دائرة االحصاء المركزي الفلسطيني ، مسح القوى العاملة، •

كانون –دائرة االحصاء المركزي الفلسطيني ، مسح القوى العاملة،دورة تشرين أول  •
 .١٩٩٨أول ، 

االغاثة الزراعية حول االقتصاد المنزلي، بيانات دراسة نوفب بالتعاون مع  •
 .١٩٨٨غير منشورة، 

 .٢٠٠٣، النساء كعامل للتغيير ، ) ايفاد(الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  •

 .١٩٩٨المؤتمر الدولي للتشغيل في فلسطين ،  •

،الجهازالمركزي لالحصاء الفلسطيني،آب مسح الملكية والوصول الى المصادر •
،١٩٩٩. 

زهير شكر،المؤسسة . العميد دة منصور القاضي، مراجعة، ترجم الدستوريالمعجم •
  .١٩٩٦الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،

منشورات المعهد العربي .المرأة العربية والوضع القانوني واالجتماعي  •
  .١٩٩٦لحقوق االنسان،تونس،

حق ،رام ،مؤسسة النحو تقوية المرأة الفلسطينية:المرأة والعدالة والقانون  •
 .١٩٩٥اهللا،

 .٢٠٠٠ ، النوع االجتماعي والتنمية البشرية في فلسطين •
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