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 والمسكن المالئمكن في الّسات البدوّيالعربيات النساء  حّق

سوسن زهر
1 

 

"Our house is not simply a place where we go to sleep at 

night, but it represents our home, which means everything 

to our lives".
2
 

 
 

المسكن النقب في السكن والالتي يسكّن ات البدوّيالعربيات ساء الّن سأتناول في هذا المقال مسألة انتهاك حّق

قة بتخطيط الحّيز في النقب ولغرض مناقشة هذه المسألة، سأستعرض باقتضاب سياسة الحكومة المتعّل. المالئم

، سأتناول نفوفًقا لهذه السياسة في هذين المجالي. اتوكذلك سياسة تصميم البيوت التي تسكن فيها النساء البدوّي

وفي النهاية، . المسكن المالئمووضعية انتهاك الحق األساسي للنساء البدويات بالنقب في السكن  بالتحليل

موجة هدم البيوت في النقب وبين استفحال ظاهرة العنف ضّد النساء كانتهاك  بين ماسأستعرض باقتضاب العالقة 

دمت بيوتهّن في أن الء النساء اللواتي ُهما كانتهاك لحّق هؤفحسب، وإّن ّنويهؤفّظ ال يقتصر على حّقهّن في سقف ي

    .  كرامة، األمن والالمبالّس َينعمَن

 

 الجماهيرية والخاصة اتجراءات تخطيط الحّيزغياب المشاركة في إ

هاء الحكم العسكري الذي ُفرض على القرى والمدن العربية تننّيات القرن المنصرم وبعد اخالل سبعينيات وثماني

الحكومة في النقب سبع قرى معترف بها، بهدف إسكان البدو الذين بقوا في منطقة النقب بعد  سرائيل، أقامتإ في

وانتقل جزء منهم للسكن في هذه البلدات، التي أقامتها الدولة ومنحتها اعتراًفا، بينما بقي الجزء . إقامة الدولة

لقد جرت إقامة القرى ". غير المعترف بها القرى"اآلخر في البلدات التي لم يتم االعتراف بها بعد، والمعروفة بـ 

كجزء من نزعة تهويد ، تخصيص الحد األدنى من الموارد واألرض لغرض إسكانهم من خاللالمعترف بها 

لدى البدو والحتياجاتهم مطبق لنمط الحياة المتبعتجاهل  النقب عبر
3

سياسة وكان هناك من ادعى أن الدولة تتبع . 

من أجل إحكام السيطرة السياسية عليهم ومن أجل تقليص الى الحد األدنى الممكن  مواقع إسكان البدو" تقليص

"سكانالمادية واالجتماعية في مواقع اإلكلفة البنى التحتية ت
4
تتمّيز هذه السياسة بتقليص  ،باإلضافة الى ذلك .

ار مديرية أراضي ، في إط"ر البدومديرية تطوي"وجاءت إقامة . مشاركة البدو في إجراءات التخطيط نفسها

،سرائيلإ
5

دة، لُتستغل كوسيلة أحياء جديدة في البلدات المعترف بها وإقامة بلدات جدي المسؤولة عن إنشاء 

                                                
 .المركز القانوني لحقوق األقلية العربية في إسرائيل –محامية في عدالة  1

2 Somporn Surarith, Women's Struggle for Housing in Thailand 11(2) CDN. Women STDS 15, 15 

(1990). 
 (بالعبرية. )2، ص 6002، مركز أدفا، أيلول مواطنون شفافون، سياسة الحكومة تجاه البدو في النقبسبيرسكي وحسون،  3

 
سبيرسكي : ، من9111ايمر ألبحاث السياسة، معهد فلورسه: القدس. أفينوعام مئير، التوّتر بين بدو الّنقب والدولة سياسًة وواقًعا 4

 (.بالعبرية) 8، ص 3وحّسون، الهامش 
هذا ليس سًرا أّن " :عامر الهزّيل، الذي شغل وظيفة مستشار إستراتيجي للمجلس اإلقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب. د بصياغة

الحيز التخطيطي عن طريق تركيز أكثر ما يمكن من العرب على هدف التخطيط اإلسرائيلي على المستوى القطري واللوائي هو تهويد 

القرى غير المعترف بها هامر الهزيل، . د". أقل ما يمكن من األرض وتوزيع أقل ما يمكن من اليهود على أكثر ما يمكن من األراضي
محاضرة في معهد  ،طيط مؤسسيتخطيط بديل مقابل تخ في النقب من الخطاب السياسي الُمقصي إلى الخطاب التخطيطي المعترف،

 3 8-9 ص . سبيرسكي وحّسون، الهامش: من3 43.3.2 طرومان، الجامعة العبرية،
 . ، لغرض إدارة مفاوضات مع سكان بدو قّدموا دعاوى بشأن الملكّية على أراٍض في النقب9182أقيمت مديرية تطوير البدو عام  5
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ُتحَول بواسطة المديرية، وليس  صة للبدوالميزانيات الحكومية المخّص فكّل. جراءات التخطيطللسيطرة على إ

ليهم مباشرةإ
6
.  

 

وهدفها السيطرة على  ،"لى األسفلمن األعلى إ" جاههااّتسياسة تخطيط هذه بأنها سياسة ال ي فنستروبط. تصف د

حسب . جراءات التخطيطن في ذلك النساء بينهم، بواسطة إان، بمالحّيز، تصميمه وتقسيمه بدون مشاركة السّك

جغرافي وتوزيعه رأيها، يعتبر التخطيط في النقب وسيلة للسيطرة على حّيز األقلية العربية وتصميم الحّيز ال

فال يعكس التخطيط نمط حياة البدو وهو يتجاهل احتياجاتهم االجتماعية، االقتصادية . لصالح األغلبية اليهودية

والنتيجة المترتبة على ذلك هي حّيز تنعدم فيه المساواة، ومقّسم وفًقا . والحّيزية، بما في ذلك احتياجاتهم الثقافية

دريلالنتماء اإلثني، الطبقي والجن
7

ن عدم التطّرق الى الفروقات الثقافية بين المجموعات أ وتضيف فنستر. 

الطغيان القصوي على حياة النساء وإقصائهن من الحّيز العام وإعادتهن الى ساهم في يالمختلفة وتجاهلها،  اإلثنية

 والغاية من عزل عن األخرى،، سكنت القبائل البدوية، تاريخًيا وتقليدًيا، الواحدة بمفمثاًل. الحّيز الخاص المحدود

ا تخطيط القرى الجديدة وتركيز القبائل أّم. جال األغرابمنع اللقاء بين نساء القبيلة والّرضمن أشياء أخرى،  ذلك،

، الى حشر النساء في الحّيز الخاص داخل بيوتهّن يا، فقد أّد(البلدات المدينية)واحد  المختلفة في حّيز محدود

لقاءاتبغرض ضمان منع تلك ال
8
.  

 

غياب بنى تحتية كافية  بفعلقصاء نحو الحّيز الخاص، يجري تقييد الحقوق األخرى للنساء باإلضافة إلى اإل

وهكذا فإن البدو الذين انتقلوا . التعليم، الرفاه، الماء، الكهرباء، المواصالت العامة وغيرها :للخدمات الحيوية مثل

نهم من جهة يث أاقتصادية، ح-ا الدولة يعيشون في فقاعة سياسيةللعيش في القرى المعترف بها التي أقامته

. يط والتطوير الحكوميةيفتقرون الى الخدمات الحيوية واألساسية، ومن جهة أخرى، هم مغّيبون عن خطط التخط

سياسية-هم يعيشون في فقاعة قانونيةفي القرى غير المعترف بها فإّن أما هؤالء الذين بقوا
9

م ، حيث ُيحظر عليه

لديهم سلطة محلية  تة؛ ليستسجيل مكان سكناهم في بطاقة الهوّيفي األساس  قامة بيوت دائمة، وُيمنع عنهم الحّقإ

ة، واألهم في ي خدمات الرفاه األساسّيخاصة بهم وُيحظر عليهم االنتخاب والترُشح لالنتخابات؛ وُيمنعون من تلّق

ل باقتناء مسكن وبيعهالمتمّث ملكيةالاألساسي في  عليهم ممارسة الحّق يحظر: سياقنا
10
.  

 

تهاء الحكم العسكري في نفقد كان ال. البيت -الحّيز الخاص للنساء البدويات، أيًضا، في تخطيط ليس ثّمة دور

كن في الخيام تأثير على أنماط حياة البدو في النقب، وبدأ التغيير بعد االنتقال من الّس 9122سرائيل عام إ

" بيوت الشعر"فقد كانت . لى بيوت مصنوعة من الزنكإجيد التي حيكت من شعر الماعز، جاالمصنوعة من الّس

بين جزء ُخّصص للرجال وآخر، منفصل، ُخّصص  عبرها تقسيم الحّيز داخل البيت ة، تّمفة من أقسام رئيسّيمؤّل

نها اعتادت حتى إبل ال  .عر وتصميمه وصيانتهإذ اعتادت المرأة في الماضي بناء بيتها المصنوع من الّش .للنساء

لى بيوت الّزنك، إمع االنتقال  ،لكن. األعمال المرتبطة باالقتصاد البيتي من دون مساعدة الرجل على القيام بكّل

                                                
 613 ، ص3الهامش رقم  6

7 Fenster, T, Space for Gender: Cultural Roles of the Forbidden and the Permitted, Environment 

and Planning, D: Society and Space 17 (1999), 227-246 
 .المصدر أعاله 8
 .3، ص 3الهامش رقم  9

 .المصدر أعاله 10
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أيًضا، كان لغياب البنى  ،في هذا المستوى. انتقلت صالحية بناء البيوت، تصميمها وصيانتها من المرأة إلى الرجل

سيطرة المرأة ، تأثير على سات التعليم وأماكن العملالكهرباء، مؤّست العامة، الماء، التحتية الحيوية كالمواصال

المحيط ببيتها الحّيز الخاّصعلى 
11
.  

 

 ؟"حق"أم " حاجة"

للنساء والمسكن المالئم كن إقرار مفهوم الّس هل تّم: في ضوء المذكور أعاله هوالسؤال المرتبط بموضوعنا 

ذا حول ما إالسؤال هو  ، أي أّنالمسكنهن في ذلك أم تبًعا لحّقلصة، وفًقا لحاجة النساء عامة، وللنساء البدويات خا

 ؟(positive rights)" ةالحقوق الوضعّي"أم  (need)" الحاجة"ان الخطاب هو خطاب ك

 

للنساء، حتى اليوم، كحاجة وليس كحقالمسكن المالئم جرى تعريف 
12

ء لدى النسا" الحاجة"د فنستر جانب وتؤّك. 

. بدويات باالعتبار وليس تجاهلهاأخذ احتياجات النساء ال د أنه يجب، في تخطيط الحّيزين العام والخاص،وتؤّك

رأيها، إن التوّطن العفوي للبدو ثبت كوسيلة أكثر نجاًحا من مشاريع التخطيط المديني، ألنه يلبي حسب 

مديني الذي يجبي ثمًنا اجتماعًيا وثقافًيا باهًظااالحتياجات الثقافية واالجتماعية للمتوطنين مقابل التوطين ال
13

 .

: فمثاًل. وتقّدم فنستر عدًدا من األمثلة على المّس باحتياجات النساء في أعقاب االنتقال الى االستيطان المديني

رّية يتيح للنساء ح أو إضافّي دون مدخل خلفّيالمديني مبنّية بمدخل واحد فقط، من البيوت الجديدة في االستيطان 

بفعل وجود رجال أغراب فيه عليهّن" محظوًرا"التحّرك داخل البيت أو خارجه، في حال بات الحّيز الخاص 
14
. 

 

. رات التخطيطية التي حدثت في العقود األخيرة قد أثرت على مصادر دخل البدوالتطّو ضافة الى ذلك، فإّنباإل

شية الى العمل في البناء، الخدمات العامة والصناعةوتجّسد هذا التطّور في االنتقال من الزراعة ورعاية الما
15

 .

ات سًعا من الوقت للقيام بالمهّم، تبقي لهن مّت"ةنسائّي"أّما أماكن العمل التي ظّلت متاحة أمام النساء فهي وظائف 

ة المتمثلة بالعناية بالبيت، الزوج واألطفالاألساسّي
16

نسبة النساء فإن تغيير أماكن العمل أثر بدوره على ، وكذلك. 

المقّلصالبيت  نطاقى الى إقصاء النساء وإعادتهن الى العامالت وأّد
17
.  

 

لتعريف المقبول وفقا لص مجال الخاص، المخّصالتمييز بين ال. ةلمرأاال خالف على أن البيت هو مصدر قمع 

 لمجتمع، وبحسبها فإّنص للرجال، يكّرس تقسيمة الوظائف بين الجنسين في اللنساء، وبين المجال العام، المخّص

في حاالت معّينة، كحالة المرأة البدوية، فإن فغم من هذا، وعلى الّر. جل خارجهمكان المرأة هو البيت ومكان الّر

البيت هو مكان رعاية األطفال، وهو يشّكل  .هو المكان الوحيد الذي تكون النساء قادرات على العيش فيه" البيت"

                                                
 423 ة العربية في النقب، صاتحاد الجمعّيات النسائّي –، مًعا 5002 واقع وتحّد: المرأة العربّية في النقب 11

12 L. Farha, Is There A woman in the House? Women and the Right to Adequate Housing,  

Resource Guide to Women's International Human Rights (Transnational Publishers, 1998), p. 17. 
 699، ص  7الهامش 13
 73 الهامش 14
 .المصدر أعاله 15
 3 ..-6. ص 99امش اله 16
 الحولية اإلحصائية للبدو في النقب ،6. ص 66 الهامش: لالطالع على المزيد بشأن مشاركة النساء البدويات في دائرة العمل، ُينظر 17

ُينظر، أيًضا، تقرير لجنة العمل حول مكانة النساء  3مركز النقب للتطوير المنطقي ومركز بحث المجتمع البدوي وتطّوره ،2..4

 :يمكن االّطالع عليه في 23..4 التابعة لألمم المتحدة في العام CEDAWلسطينيات المواطنات في إسرائيل الذي ُقّدم للجنة الف
http://www.adalah.org/heb/cedaw.php#wg 3 

http://www.adalah.org/heb/cedaw.php#wg
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خلمصدًرا إلنتاج الّد ،أيًضا ،قاربة يشّكلملجأ من الشارع وفي أحيان مت
18

البيت يشّكل  ، فإّنإلى ذلك باإلضافة. 

وتجد احتياجات النساء في هذه الحالة . ة بين الرجال والنساء، وبين النساء أنفسهّنمصدًرا للعالقات االجتماعّي

، وهو هن في بيتهّننتاج لوجودهو  تعريف احتياجات النساء تجسيًدا عملًيا أكثر من تلك التي لدى الرجال، ألّن

ة جارية، توّفر الغذاء، الحاجة في مياه نقّي: مثال. فعل على ظروف الحياة التي يشهدنها ويعشنها يومًيا يتطّور كرّد

البنى التحتية أو روضات الطفولة المبكرة
19
.  

 

" الُمتاح"البدوية، هو المجال ، الذي يكّرس قمع المرأة ذلك المجال الخاص فنستر، أيًضا، في بحثها الى أّنتشير 

و " الممنوع"وبين ثنائية مفاهيم " العام"والمجال " الخاص"مقارنة بين ثنائية المجال فنستر تجري . لها وألجلها

حيث يمكن ، وتّدعي أن المعايير الثقافية في المجتمع البدوي تمّيز بين الحّيز المسموح، وهو البيت، "المسموح"

مقابل الحّيز الممنوع، الذي ُيمنع فيه على المرأة من أن تكون  فيه، فيوالتجول رأة أن يكون فيه حضور للم

، مثاًل "ممنوع"، الذي قد يتحّول أحياًنا، بتغُير الظروف، الى "المسموح"وهي تؤكد ديناميكية المكان . حاضرة

ي الممنوع والمسموحص لوجود النساء قد يتراوح بين قطبوهكذا، فإن الحّيز المخّص. بحضور رجال أغراب
20
. 

 

. ، هناك توجهات أخرىالمالئم المسكنمقابل التوّجه الذي يؤّيد تعريف الحاجة لدى النساء في تحديد شروط 

أنه يجب التمييز بين الحاجة الفعلية لدى النساء، وهي نتاج للقمع داخل البيت، وبين بفمثال، تّدعي كارولين موزر 

وعليه . ُتلزم تغييًرا لتركيبة المجتمع وطبيعة العالقات بين الجنسين ماعي،الحاجة في استراتيجية لتغيير اجت

فيمكن، حسب ادعائها، أن تشمل احتياجات النساء الحاجة في القضاء على تقسيمة الوظائف بين الجنسين، أو في 

تغيير عبء المسؤولية عن اقتصاد البيت وتربية األطفال
21
.   

 

حكم معارضو هذا التوّجه يّدعون أنه ب. جاهات مختلفةمعّرض للنقد من اّت ،يًضاأ ،ه خطاب حقوق اإلنسانتوّج إّن

رجل، مرأة معّينة دون أو ال  مرأةالهوية صاحب الحق المعّين،  ليحددتوّجه الحقوق جاء  ًها ليبرالًيا، فإّنكونه توّج

تلك، ويخرجها من دائرة مستحقي  وفًقا لذلك، فإن هذا التوّجه يشّكل خطًرا على هذه المجموعة أو .غيرها، وهكذا

هذا الحق أو يقّيد استحقاقها
22

" التنافس"ويّدعي آخرون أن توّجه الحقوق بحّد ذاته يمّيز من ناحية جندرية بفعل . 

بين الحقوق المختلفة
23

توجد في المجتمع البدوي بنية تراتبّية للحقوق وألصحاب الحقوق، وبحسبها فإن  ،مثاًل. 

من وجهة نظر . ال غير معطاة للنساء أو للمموضعين في موقع منخفض داخل تلك التراتبيةالحقوق المعطاة للرج

عاء صحيح بالذات حين يكون عدد من هذا االّد. ساهم بالضرورة في دفع مكانة النساءينسوّية، فإن منح الحقوق ال 

                                                
 3 3، ص 96الهامش  18
 .المصدر أعاله 19

 
 73الهامش  20

21 Caroline Moser, Women, Human Settlements, and Housing: A Conceptual Framework for Analysis 

and Policy-Making in Women Human Settlements, and Housing 12, 12 (Caroline Moser and Linda 
Peake eds., 1987). 
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ن حقهم في شروط تقسمة سكنية الحقوق المتنافسة، مثل، حق النساء واألطفال في أال يكونوا هدًفا للعنف كجزء م

حياة أسرية خاصة بهمقابل حق الرجل في بيته أو حقه في  حّيزية الئقة ومحمية،
24
.  

 

لنساء الحق في السكن ، من خالل منح ا"الحقوق"وبين خطاب " اجةالح"يجب الدمج ما بين خطاب  ،في اعتقادي

باإلضافة الى ذلك، فإن . المسكن المالئم ديد شروطتح وأخذ احتياجاتهن باالعتبار حين يتّمالمسكن المالئم وفي 

وتوّفر لها غطاء في أوامر قانونية واضحة " الحاجة"ة تعّزز أهمّي والمسكن المالئمفي السكن " الحقوق"لغة 

 أو إهمال الحق الُمعطى وفق/ل من وفمن شأن أوامر كهذه أن تصّعب على مؤسسات الحكم التنّص. وسلسة

القانون
25

 وبظروفه الالئقة كحّق الخاص بهّنالمسكن المالئم لتوّجه الذي تملك النساء بحسبه الحق في يجب دعم ا. 

في  والمسكن المالئمالسكن في وتزداد أهمية الحاجة في حماية حق النساء . اقتصادي، تقّدمي ووضعّي-اجتماعي

" مسموح"، في الحّيز المعّرف كـ ضوء حقيقة أن المزيد والمزيد من النساء، كالنساء البدويات، يبقين في بيوتهن

ام حياتهن، فيهلى قضاء معظم ساعات النهار، وأحياًنا معظم أّيإضطررن ي، حيث من ناحيتهّن
26
.  

 

السكن السكن وفي تتعّزز في ضوء تعريف الحق " الحقوق"وخطاب " الحاجة"ة الدمج بين خطاب أهمّيإّن 

ماعية واالقتصادية الدولي للحقوق االجت الميثاقه في ا جلًيا لويجد هذا الحق تعبيًر. يفي القانون الدولالمالئم 

في  السكن له ولعائلته، بما في ذلك الحّقفي حق الكل إنسان لعلى أن ( 9)99نص في البند يي والثقافية، الذ

 الحق في السكن البند أّنهذا ويضيف . ةيعيشمظروف الالاستمرارية تحسين المأكل، الملبس والسكن والحق في 

أن الحق  تحتى أن لجنة األمم المتحدة حدد. ممستوى معيشة الئق ومالئفي وهو الحق  –هو جزء من حق أوسع 

 peace, security and)منح كل إنسان مكاًنا للسكن بسالم وأمن وكرامة يُيفترض أن المسكن المالئم  في

dignity) انية الوصول للخدمات، المواد وهو يشمل مرّكبات أساسية مثل االستقرار في مكان السكن، إمك

والمنشآت، البنى التحتية، المالءمة مع عادات المكان والثقافة، والموقع الالئق
27

هي أن تعريف الحق  إًذا، النتيجة. 

أخذ  كذلك،، ووالمسكن المالئمالسكن األساسي والوضعي في  يشمل االعتراف بالحّقوالمسكن المالئم في السكن 

 .باالعتبار الحقجانب الحاجة لدى صاحب 

 

في  أساسّي كحّقالمسكن المالئم في السكن وفي  ، بالحّقأيًضا سرائيلاالعتراف، في إ ه لم يتّمغم من أّنعلى الّر

األساس قوانين
28

، يحمل في طّياته جانًبا اجتماعًيا وجانًبا مدنًيا، وُمعترف به "مختلط"ُعّرف كحق  ، إال أنه قد

9116، يتهنسان وحّركرامة اإل: قانون أساسنسان المنصوص عليها في لكرامة اإلكجزء من الحق األساس 
29

 .

                                                
24 H. Charlesworth, C. Chinkin and S. Wright, Feminist Approaches to International Law 85 AM. J. 

INT'L L. 613, 635 (1991). 
 3 67، ص96هامش  25
 693 المصدر أعاله، ص 26
لحّق في المسكن المالئم ، أّن ا4أقّرت لجنة األمم المتحدة لميثاق الحقوق االقتصادية، االجتماعية والثقافية في المالحظة العامة رقم  27

 :يتضّمن العناصر الحيوية التالية
Legal security of tenure; Availability of material facilities and infrastructure; affordable; habitable; 

accessibility; location; culturally adequate. 
كرامة اإلنسان وحريته كحّق أساس ُيمنع المّس به إال في شروط فقرة التقييد : خالًفا للحّق في الملكية المعروف في الحق األساس 28

 .للقانون األساس
 إصدار رموت، جامعة تل أبيب،) شنيبراك، كمقّدمة للحقوق االقتصادّية، االجتماعّية والثقافّية في إسرائيل، يورام رابين ويوفال 3 أ 29

اف بالحقوق االجتماعّية، بما في ذلك الحّق في السكن، كجزء من حقوق األساس كانت هناك مؤّخًرا محاوالت لالعتر3 2 ، ص(2..4

لكل ساكن الحق في إرضاء احتياجاته األساسية لغرض العيش : "حقوق اجتماعية يحّدد: من اقتراح قانون أساس 3البند : مثاًل. الرئيسّية
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أساس  الحد األدنى من العيش بكرامة ومكانته كحّققضية الحق في  لقد جرى في المحكمة العليا، مؤّخًرا، بحث

سرائيليفي النظام القضائي اإل
30

بكرامة  حّقال" أّن د رئيس المحكمة القاضي أهرون براك في قرار الحكموقد أّك. 

 ".الكرامة إحقاقل منظومة من الحقوق المطلوب المحافظة عليها بغرض اإلنسان، بمعناه الجوهري، يشّك

نسان في حق اإل تشمل" اجتماعية"أو كحقوق " مدنية"وأضاف براك أن هذه الحقوق من شأنها أن ُتضّمن كحقوق 

في  ، هنا أيًضا، تناُول مسألة الحّقولم يتّم .سانيته كإنحّر أن يمارسظروف حياة تسمح بالعيش الذي يمكنه فيه 

ون الدولي، في القان ذاته، ولكن يمكن أن نستخلص من تعريف الحّق أساسي بحّد كحّقوالمسكن المالئم السكن 

قت وقد صاد. الكريم نسانيفي الحد األدنى من العيش اإل سرائيلي بوصفه يشمل الحّقتعريفه في القانون اإل

حق كرامة العيش بكرامة هو بالفعل جزء من الحد األدنى من في أن الحق  ذه المسألة، وحددتالمحكمة، في ه

الحق الدستوري في العيش بكرامة هو "نسان وحريته، وأن كرامة اإل: وص عليه في قانون أساساإلنسان المنص

لمعيشة في المجتمع الذي يحيا ا التي تسمح له بتحصيلنسان حًدا أدنى من الوسائل المادية، في أن ُيضَمن لإلالحق 

"فيه
31
. 

 

لكترونية لمركز عدالة في شهر آذار، الذي ُيصادف في مطلعه يوم ُينشر في المجلة اإل بما أن هذا المقالوختاًما، 

المرأة وفي آخره يوم األرض، من الجدير التعاطي ليس مع االنتهاكات المتواصلة لحق النساء البدويات في السكن 

لقد . ي ينجم عن هدم البيوت في النقببمفهومه المادي، والذ انتهاك الحّق فحسب، بل أيًضا معئم والمسكن المال

وال . ة آالف من أوامر الهدم التي لم ُتنّفذ بعدللبدو في النقب، وهناك عّد منزل 600، هدم أكثر من ًرامؤّخجرى، 

ون، رّضع رجال، نساء، أطفال، مسّن –النقب  الناس الذين يسكنون في ا على مجمللهدم البيوت تأثيًر في أّن شّك

سات الهدم التي تقوم بها مؤّسعمليات لى التأثيرات غير المباشرة لموجة إوّدي التطّرق باقتضاب لكن في  –

 .السلطة على النساء البدويات

  

 نتهاك في حرمان كّلاالهذا ويتجّسد . والمسكن المالئم في السكن ة للحّقالبيوت هو أحد االنتهاكات الفّظ هدم إّن

في  في ذلك النساء، الحّق نفهو يسلب من العائلة، بم. بناء العائلة الذين يعيشون في البيت من سقف يؤويهمبنات وأ

كل  ولكن قبل. الكاملةليمة وّساألسرية الحياة ال، والعيش بكرامة، ضمن الحّد األدنى المطلوب للعيش اإلنساني

 ، فهناك عالقة وثيقة بين انتهاك الحّقإلى ذلك ضافةباإل. هن، أمنهن وسالمتهنمن كرامتشيء، فهو يحرم النساء 

العائلة التي تم هدم بيتها الى  فظاهرة هدم البيوت تضطّر. في السكن وبين تعاظم ظاهرة العنف ضد النساء

وتتمّيز . قاسية جًدا ظروف العيش مع العائلة الموّسعة. االنتقال للسكن، بشكل مؤقت أو دائم، مع العائلة الموّسعة

للمرأة البدوية " مسموًحا"ية وجعل الحّيز الذي يفترض أن يكون الخصوصية، تقييد الحّر بالكثافة العالية، انعدام

على كاهل الواقعة المسؤولية أما . وجود رجال آخرين غير الزوج، االبن واألببأكمله، بسبب " ممنوًعا"حّيًزا 

                                                                                                                                       
وضع على طاولة  47373.2 كما أنه في تاريخ333"3 الجتماعيفي مجاالت الصحة، السكن والرفاه ا ...اإلنساني الكريم، وبضمن ذلك

لكّل مواطن الحق في السكن بمساحة، بجودة وبظروف على : "، أّن9الحق في السكن الذي يحدد في البند : الكنيست اقتراح قانون أساس
ربطت المحكمة العليا حتى ما بين الحق في  جامزوفي قضية  ".أن ال تكون أسوأ من المستوى الذي سيتحّدد في القانون أو بقّوة القانون

 ".الشخص الذي يسكن في الشوارع وال سكن لديه، هو شخص مّست كرامته كإنسان" السكن وبين كرامة اإلنسان وحريته بذكره أن
 723., .1. ، ص(.)22، قرارات المحكمة العليا جامزو ضد يشعياهو 29.2898 استئناف مدني

 قرار حكم من يوم ،وآخرين جمعية االلتزام بالسالم والعدل االجتماعي وآخرون ضد وزير المالية ..8888, ..118. المحكمة العليا 30
 3(لم ُينشر بعد) 643643.2

 .المصدر أعاله 31
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 صبحن مسؤوالت عن العناية ليس بأزواجهن، أوالدهن أو آبائهنيكبران، بحيث تفالنساء ووظيفتهن داخل البيت 

ظروف المعيشة داخل كثافة عالية، وسط ازدياد . ، أيًضاوا إليهابأبناء العائلة الموّسعة التي انضّمو، بل فحسب

وط بين الزوجين الفقر، اإلحباط والضغ حدة ، تزيد من"المسموح"المسؤولية وحركة الرجال داخل الحّيز الخاص 

النساء داخل العائلة المصّغرة  لى تنامي العنف ضّدإي وهو ما قد يؤّد. بنات وأبناء العائلةمجمل نفسيهما وبين 

 .والموّسعة

 

ة لسيطرة على أقلّيلغرض ا ليسلطة لى وسيلة بيد الّسإ" من األعلى إلى األسفل"هة هكذا تتحّول السياسة الموّجو

اليد اليمنى التي تساعد على تكريس وتقوية إلى أيًضا  تتحّوللكي ، بل فحسب مط حياتهاعلى تحّركها ونوإثنية، 

  .تحديًدا ، وفي الحّيز الخاّصوًمافي الحّيز الواسع عم ظاهرة قمع النساء

 

   


