
الهدف من التقرير
يهدف هذا التقرير إلى فحص قضّية قابلية التنّقل في الوسط العربي وخصوًصا 
بني النساء العربيات. سيجري في إطار التقرير فحص قضّية املواصالت عن 
كَثب وخصوًصا في بلدات األطراف؛ حيث تقيم غالبية السكان العرب في 

الدوله.
لم يجِر حتى اليوم فحص أمناط التنّقل لدى النساء العربّيات من وجهة نظر 
جندرية. يتضح من التقرير أّن للقضية جوانب مختلفة: شخصية، سياسية، 

اقتصادية واجتماعية، وهو يطرح اجتاهات للحلول املمكنة. 
باإلضافة إلى ذلك، تقّدم هذه الوثيقة نتائج استطالع أّولي أجراه "كيان" حول 
مسألة "أمناط التنّقل املتوافرة لدى النساء العربّيات في دولة إسرائيل" في 
الفترة الواقعة ما بني أيلول 2005 وكانون الثاني 2006. ّمت إجراء االستطالع 

في11 بلدة عربّية في منطقتي املثّلث والّشمال.

ملخص
السابق  في  بها  القيام  ميكن  كان  التي  النشاطات  من  العديد  اليوم  أصبح 
مشًيا على األقدام يتطّلب السفر، لكّن وسائل املواصالت املتوافرة، ِاستخدام 
السيارة اخلاصة أو املواصالت العامة، ميكن أن تخدم النساء العربيات في 
متييًزا  ا  عملّيً تعاني  العربيات  فالنساء  فحسب.  محدود  بشكل  إسرائيل 
تقليدي  مجتمع  في  نساًء  وكونهن  إسرائيل  في  عربيات  كونهن  مضاعًفا؛ 
عمومًا. فاخلدمات التي ميكنهن تلقيها من خالل جهاز املواصالت العامة في 
القرى منقوصةمنقوصة، ألّن معظم خطوط الباصات ال تدخل تلك القرى أبًدا، كما أّن 

ا. ما يدخل منها إّمنا يدخل على فترات متباعدة جّدً
اإلقصاء االجتماعياإلقصاء االجتماعي هو وضع يجري فيه إبعاد أو نبذ فرد أو مجموعة نحو 
هامش املجتمع. اإلقصاء االجتماعي ناجم عن انعدام املساواة االجتماعّية، 
وهو جتسيد لفشل األجهزة االجتماعية، الثقافية واالقتصادية (مبا فيها جهاز 
املواصالت) في إحاطة املجموعات املختلفة في املجتمع. يؤّدي هذا الوضع 

إلى فصل املُقصى عن أجهزة املساعدة التي تتيح القدرة على املواجهة.
إّن إقصاء النساء العربيات داخل املجتمع ُيضاف إلى إقصاء املجتمع العربّي 
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أّن  جند  أننا  إال  سياقة  رخص  يحمل  النساء  من  قسًما  أن  ورغم  برمته. 
الُبنى  تخطيط  يأخذ  ال  كما  الرجل،  إلرادة  خاضع  العائلة  سيارة  استخدام 

التحتية في البلدة احتياجاتهّن باحلسبان.
في النماذج املتقّدمة لتخطيط املواصالت، ميكننا ملس التأثير املتبادل للطلب 
على االنخراط في النشاطات، جودة جهاز املواصالت العامة، مدة السفر، 
تغيير في جهاز  إحداث  أن  هنا  االستنتاج من  حيازة سيارة وغيرها. ميكن 
املواصالت كإضافة خطوط سفر في املواصالت العامة، بإمكانه زيادة طلب 

اجلماعات املقصاة على القيام بنشاطات مختلفة. 
إّن نسبة املشاركة في قوة العمل بني النساء العربيات منخفضة؛ نسبتها لدى 
النساء في سن 44-25 سنة هي %30، مقابل نسبة تصل إلى %80 بني 
النساء اليهوديات من الفئة العمرية نفسها. من املمكن أن يؤدي حتسني أجهزة 
املواصالت العامة إلى انضمام نساء أخريات إلى العمل، وهو ما يؤدي إلى 
متكينهّن، حتسني مكانتهّن في املجتمع وإلى تقوية احلالة االقتصادية للوسط 

العربي في املجتمع اإلسرائيلي.
لقد صّرحت %85 من النساء في إطار االستطالع حول مسألة "أمناط التنقل 
املتوافرة لدى النساء العربيات في دولة إسرائيل" في11 بلدة، بأنه لو توافرت 
مواصالت عامة داخلية في البلدة كّن سيستعملنها. وفي إزاء حقيقة أن 70% 
من النساء ال يخرجن من القرية وحدهّن؛ حيث يتّم القيام بغالبية النشاطات 
داخل القرية من دون مرافق، من الواضح أن التغيير األكثر إحلاًحا وجوهرية 
توفير  وألجل  القرى.  في  الداخلية  العامة  املواصالت  على  يطرأ  أن  يجب 
القرى يجب أن يجري تخطيطها مبشاركة اجلمهور،  مواصالت ناجعة داخل 
كما يجب االهتمام بأن تكون رخيصة، بوتيرة عالية وفي متناول َمن يعانون 
فيما  واملكان  بالزمان  املتعلقة  املعلومات  توفير  أيًضا  ويجب  احملدودّيات. 

يتصل بوسيلة املواصالت حيث تكون في متناول كّل بيت.
في  حاسمة  أهمية  منها  لكّل  املستويات،  من  عدد  في  توصياتناتوصياتنا  تتمحور 
تغييًرا  أيًضا  يستدعي  االجتماعي  اإلقصاء  فتغيير وضعّية  الوضع.  تغيير 
في تعاطي وموقف اجلهة التي متارس اإلقصاء جتاه من يتّم إقصاؤه، وعليه، 
فهناك أهمّية للّتغيير في الوعي لدى النساء أنفسهّن ولدى مّتخذي القرارات 

على املستويني: القطري والبلدي احمللي. 



مقّدمة
في  كنساء  مكانتهّن  لفحص  مقاييس  النساء  لدى  التنقل  أمناط  تشّكل 

املجتمع وكمواطنات في الدولة. 
"صديقاتي: أريد اخلروج من البيت للمشاركة في ورشة متكني. بوّدي املساهمة 
في متكني نساء أخريات ومن أجل املجتمع، ولكن من الصعب علّي الوصول. 
الذهاب  إلى  فسُأضطّر  ينقلني  زوج  أو  أخ  والد،  رجل؛  هناك  يكن  لم  إذا 
إلى  متأّخرًة  الوصول  اعتادت  التي  النساء  إحدى  قالته  ما  هذا  مشًيا!". 
لقاءات مجموعة نساء شاركن في ورشة نّظْمَنها قبل نحو ثالث سنوات في 

قرية املغار في الشمال. 
لقد قادتنا هذه اجلملة في "كيان" إلى القيام مبشروع جماهيري حول "قابلية 
التنقل والنساء"؛ حيث بدأت مجموعة نساء بتشغيل خط مواصالت داخلي 
أجري  الذي  األولي  االستطالع  قام  ثم  ومن  الحتياجاتهّن،  َوفًقا  املغار  في 
في 11 بلدة في املثلث والشمال، بفحص أمناط التنّقل لدى النساء في تلك 

البلدات.
لقد أفادت نساء في بعض املجموعات التي عملنا معها أنهّن لم يستعملن 
هذا  وحده.  القرية  خارج  قط،  يخرج،  لم  بعضهّن  قط،  العامة  املواصالت 
الوضع يشير إلى خسارة اجتماعية واقتصادية للجهات ذات الصلة كافة: 

النساء، املجتمع، وزارة املواصالت وشركات املواصالت العامة.
يعني إشراك مواطنني، نساء في حالتنا، في تخطيط  الوضع  إن قلب هذا 
وضع  إنه  القول:  خالصة  العربية.  البلدات  في  العامة  املواصالت  وتفعيل 

سيربح منه اجلميع.
برز خالل إعداد التقرير عدد من املعطيات التي تشهد على إشكالية وضع 
التنّقل في الوسط العربي وخصوًصا لدى النساء. فقد تبّدت عوامل كغياب 
األبحاث  مستوى  على  ذلك  أكان  سواء  الوضع،  حول  والوضوح  املعلومات 
في  شاركن  الالتي  النساء  ينقص  كان  ذلك،  إلى  باالضافه  املؤّسسات.  أم 
االستطالع الكثير من املعلومات حول أنظمة املواصالت العامة في بلداتهّن 

- املسارات، وتيرة سير اخلط، ساعات السفر، هذا إن توافرت أصًال.
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القسم األّول: خلفّية
1. اإلقصاء االجتماعّي . اإلقصاء االجتماعّي 

لقد عملت الّنساء الالتي خرجن للعمل في املاضي، ضمن حدود القرية، في 
على  مقتصًرا  العمل  يعد  لم  أن  بعد  اليوم،  أّما  البيت.  من  القريب  احلقل 
الزراعة، وقد أصبح خارج القرية؛ في املدن املجاورة، فقد بات من الضروري 

استخدام وسائل املواصالت.
نتج عن زيادة قابلية التنقل لدى الرجال تغيير في مبنى القرية، وهو ما أّدى 
إلى إقصاء النساء الالتي لم يُعد في وسعهّن الوصول مشًيا على األقدام إلى 
مراكز العمل، شراء االحتياجات والنشاط االجتماعي. أما التنقل عن طريق 

ا. السيارات اخلاصة أو املواصالت العامة فهو متاح بشكل محدود جّدً
إن جهاز املواصالت العامة في البلدات العربية منقوص من أساسه، فغالبية 
خطوط الباصات ال تدخل إلى القرى أبًدا. وباإلضافة إلى ذلك، إن ما يدخل 

من الباصات تبقى وتيرته شديدة االنخفاض.
إن اإلقصاء االجتماعي وضع يجري فيه إبعاد أو نبذ فرد أو مجموعة نحو 
هامش املجتمع. اإلقصاء االجتماعي ناجم عن انعدام املساواة االجتماعية، 
فيها  (مبا  واالقتصادية  الثقافية  االجتماعية،  األجهزة  لفشل  جتسيد  وهو 
جهاز املواصالت) في إحاطة املجموعات املختلفة في املجتمع. ويؤدي هذا 
الوضع إلى فصل املُقصى عن أجهزة املساعدة التي تتيح القدرة على املواجهة 

(ساتريار، بار يوسيف، 2001).
املعّرضني لإلقصاء؛ حيث  يتطلب اإلقصاء االجتماعي وجود طروحات لدى 
يدركون أن وضعهم تهميشي أو أّنه مينع انخراطهم في املجتمع (ساتريار، بار 

يوسيف، 2001).
واستعالء  تفّوق  لتكريس  التقليدي  الثقافي-االجتماعي  النظام  جاء  لقد 
الرجل على املرأة؛ حيث إنه جعل احلّيز العام تابًعا للرجل واحلّيز اخلاص من 
الفرص  الوظائف وعدم منح  النمطية تقسيمة  الصور  املرأة. وتكّرس  نصيب 
للمرأة. ومبا أّن اإلنسان يبني تصّوره الذاتي َوفًقا للبالغات الظاهرة واملستترة 
نفسها (إسبنيولي،  التي حتقق  النبوءة  تنشأ سيرورة  يتلقاها، فهكذا  التي 

 .(2006



ثالثة  فيه  تتوافر  أن  يجب  اجتماعّي،  كإقصاء  الغنب  حالة  تعريف  لغرض 
انفصال  املستويات، ذا دميومة زمنّية وذا  شروط متزامنة: أن يكون متعّدد 
مقرون مبسافة اجتماعّية. سيتّم خالل حتليل نتائج االستطالع فحص قضّية 

اإلقصاء االجتماعّي للنساء العربيات.
إّن إقصاء النساء العربيات في املجتمع ُيضاف إلى إقصاء املجتمع العربي 
برّمته؛ فكما سبق وُذكر، رغم أّن قسًما من النساء يحمل رخص سياقة، جند 
أّن منط استخدام السيارة العائلية خاضع للرجال في العائلة، كما ال يأخذهّن 

تخطيط الُبنى التحتية في البلدة باحلسبان.

2. النساء، املشاركة في قوة العمل وإمكانية التنّقل. النساء، املشاركة في قوة العمل وإمكانية التنّقل

رغم أن املزيد من النساء يحصل، اليوم، على رخص سياقة، جند أن استخدام 
متناولهّن  في  ليس  الالتي  النساء  أما  النساء.  بني  شائًعا  ليس  السيارة 
املواصالت  حتظى  ال  وحني  العامة.  باملواصالت  مرتبطات  فإنهّن  سيارات 
العامة بأفضلّية متقّدمة في سياسة املواصالت العامة القطرية، تصبح النساء 

من أولى املتضررات (بالتشر، غينزبيرغ، غارب، 2000). 
العربيات  النساء  بني  العمل  قّوة  املشاركة في  نسبة  فإّن  كما سبق وذكرنا، 
منخفضة: تصل نسبتها لدى نساء في سن 44-25 سنة إلى نحو 30%، 
مقابل نسبة تصل إلى %80 بني النساء اليهوديات من الفئة العمرية نفسها. 
ومع ذلك، نالحظ أّن هناك نزعة للتغيير تنعكس بارتفاع نسبة مشاركتهّن 
في العمل من سنة 1985 وحتى سنة 2000: ِارتفاع من نحو %10 إلى نحو 

%30 (سحايك، 2004).

هناك عالقة مباشرة بني نسبة مشاركة نساء في سن 50-18 سنة في قوة 
العمل املدنية وبني حجم البلدة التي يسكّن فيها؛ فنسبة املشاركة بني الالتي 
يسكّن في مدن مختلطة أو كبيرة هي نحو %50 (باستثناء القدس). وفي 
تصل  العربيات)  النساء  غالبّية  تسكن  (حيث  والصغيرة  املتوّسطة  املدن 
النسبة إلى نحو %24؛ بينما نسبتهّن في البلدات الصغيرة هي نحو 13% 

فقط (لوتان، 2005).
في حني أن العالقة النسبية بني النساء والرجال من حيث حيازة رخص السياقة 
ثابتة في الوسط اليهودي وتصل إلى %90، ففي الوسط العربي ترتفع هذه 

ا: من نحو %16 عام 1985 إلى نحو %79 عام 2003.  النسبة سنوّيً
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مصدر املعطيات: دائرة اإلحصاء املركزية - جدول رقم 4، أصحاب رخص السياقة َوفًقا 
للمجموعات السّكانية، اجلنس، سنة إصدار الرخصة واجليل.

نسبة النساء الالتي في متناول أيديهّن سيارات خاصة أقّل منها لدى الرجال، 
ويعود ذلك إلى عدد من األسباب: نسبة كبيرة من الّنساء تعمل داخل البيت، 
وخصوًصا في الوسط العربي، واألجيرات منهّن تقّل مدخوالتهّن عن مدخوالت 
الرجال. فقد تبّني أّنه في البلدات التي شملها االستطالع يشّكل متوّسط دخل 
الّنساء %57 فقط من متوسط الدخل لدى الّرجال. وهناك سبب جوهري آخر، 
هو قضّية اجتماعية تتعلق باتخاذ القرارات في العائلة، الوظائف التقليدية 
للنساء و“التصريح“ االجتماعي بإمكانية حتّركهن  باستقاللية خارج البيت. 

تتفاوت حدة هذه املسألة من بلدة إلى أخرى.

االستطالع قياًسا مبدخول الرجالمتوّسط األجر لدى النساء في قسم من بلدات 
متوسط األجر/ البلدة

رجال
متوسط األجر/ 

نساء
النسبة من 
أجر الرجال

ش.ج.ش.ج.
%5،6103،44561جديدة - املكر

%6،4243،79859دبورية

%6،7033،23148املغار

%5،8503،52860نحف

%5،3022،91955أم الفحم

%6،0173،84264عرعرة

%5،1122،79155الفريديس

   مصدر املعطيات: "مكان السكن ومستوى األجر، 2002"، شفارتس، 2005.

العالقة بني نسبة رخص السياقة لدى النساء قياًسا بالرجال في الوسطني، العربي واليهودي
عربيهود

ص 
رخ

د ال
عد

ة ل
سبي

 الن
القة

الع
جال

والر
اء 

نس
ى ال

لد

سنوات



املواصالت - ما هي وما هو دورها املواصالت - ما هي وما هو دورها.   .3
جهاز املواصالت هو جهاز خدمات، وظيفته خلق إمكانيات لتنقل األشخاص 
احلي،  مستوى  على  مختلفة،  وأهداف  انطالق  نقاط  بني  التجارية  والسلع 
البلدة، املدينة واملنطقة وتوفير إمكانية التوجه املطلوبة (هشمشوني، 1999). 
أهمية املواصالت من الناحية االقتصادية كبيرة؛ كونها الوسيلة التي تسمح 
بنقل أشخاص وسلع جتارية من مكان إلى آخر (هنسون، 2004). وباإلضافة 
للمواصالت في دمج األشخاص في  إلى اجلانب االقتصادي، هناك أهمية 

حياة املجموعة على املستوى االجتماعي-الثقافي.
وتقنيات  الطلب  بالَعرض،  بعيد  حّد  إلى  املواصالت  جهاز  مستوى  يتعلق 
السفر. فالطلب هو النتيجة املترتبة على بقية األجهزة التي يخدمها جهاز 
أما  ذلك.  إلى  وما  العمل  أماكن  العاملني،  السكانية،  املراكز  املواصالت: 

الَعرض فيترافق مع الُبنى التحتية وتقنيات السفر (هشمشوني، 1999).
املواصالت في البلدات العربية:املواصالت في البلدات العربية: إن جهاز املواصالت العامة من املدن والقرى 
العربية وإليها ليس في املستوى نفسه املتوافر في بلدات إسرائيلية أخرى. 
الشوارع املؤدية إلى تلك البلدات وشوارعها الداخلية في وضع سيئ. وهي 
حقائق جتّسد مكانتها املتدنية في املجتمع اإلسرائيلي (خمايسي، 1995). 
إن اتساع القرى وغياب املواصالت العامة فيها أّديا إلى وضعية من الفوارق 
ورخص  سيارات  حيازتها  في  قوية  مجموعات  هناك  جهة،  فمن  والتبعية: 
سياقة، وهناك، من جهة أخرى، مجموعات ضعيفة تفتقر إلى تلك الوسائل. 
وتتحول هذه املجموعات األخيرة إلى تابعة أكثر فأكثر، وهي نزعة تشتّد على 
خلفية اتساع القرية واالرتباط االقتصادي مبراكز العمل الواقعة خارج البلدة. 
هنالك فوارق وعالقات تبعية قائمة في عدد من احملاور: عرب - يهود؛ نساء 

- رجال؛ وبني النساء أنفسهّن.
هناك شارع رئيسي واحد، بشكل عاّم، يربط بني البلدة وبني العالم اخلارجي. 
وأحياًنا، يحاذي الشارع البلدة ويقطعها في أحيان أخرى. الشوارع الواصلة 
إلى مركز القرية أو البلدة ضيقة ومن دون منظومة تراتبية من حيث احلجم. 
أو  هندسي  شكل  إلى  متجانسة،  مقاييس  إلى  الشوارع  تفتقر  ما  وغالًبا 
الفتات سليمة، ألنها كانت، في األساس، دروًبا للمشاة وللمواشي. ويؤدي 
البناء الشحيح على هامش املدن والقرى إلى انعدام النجاعة في خلق بنية 
(غونني  العامة  واملواصالت  الشوارع  ذلك  في  مبا  اخلدمات،  وتوفير  حتتية 
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وخمايسي، 1995).
مشاركة اجلمهور في املواصالت:مشاركة اجلمهور في املواصالت: باشرت وزارة املواصالت، مؤّخًرا، إجراءات 
مبسألة  يتعلق  ما  كّل  في  احتياجاته  إلى  واإلصغاء  اجلمهور  إلشراك  هامة 
بداياتها، لكنها تنطوي على  تخطيط املواصالت. وهي عملية ال تزال في 
مجال  في  الناشطة  اجلماهيرية  التنظيمات  فقرار  هذا،  جانب  إلى  الكثير. 
املواصالت، إقامة مجلس شعبي لدفع املواصالت العامة، سيتيح قفزة نوعية 
في اإلصغاء إلى احتياجات اجلمهور. إن األسس التي توّفر عملية سليمة 
إلشراك اجلمهور هي: االلتزام بالشفافية، منح إمكانية للتأثير، النقل الفّعال 
سكانية  مجموعات  بني  فاعلة  مواطنة  وجود  أجل  من  والعمل  للمعلومات 
مختلفة. إن متكني املواطنني يحّسن من هذه العملية ويجعلها، على النتائج 

املترّتبة عليها، ذات أهمّية أكبر (كينان، 2005).

بلدات االستطالع بلدات االستطالع.   .4
اجلليل  في  احلجم،  متفاوتة  عربية  بلدة   11 في  االستطالع  أجري  لقد 

واملثّلث.
جديدة - املكر

تقع البلدة في اجلليل الغربي، على بعد 5 كيلومترات شرَق عّكا. هناك مدخل 
بني مفترق البروة   70 شارع  من  آخر  ومدخل  85 عكا-كرمئيل،  شارع  من 

(أحيهود) ومفترق الكابري.
عدد سكانها 17،200 نسمة، ومساحة مسّطحها نحو 8،300 دومن.

دبورية
ا عن الناصرة، ونحو  تقع حتت جبل الطور، على بعد نحو 10 كيلومترات هوائّيً
5 كيلومترات عن العفولة. يتّم الدخول إلى القرية عن طريق شارع 65 في 

املقطع الواقع بني العفولة ومفترق مسكنة (غوالني).
عدد سكانها نحو 8،100 نسمة، ومساحة مسطحها نحو 7،200 دومن.

يافة الناصرة
قرية على مشارف مدينة الناصرة، وهي تقع على طول الشارع املؤّدي إلى 

الناصرة من مرج ابن عامر؛ شارع 75.



عدد سكانها نحو 16،200 نسمة، ومساحة مسطحها نحو 4،000 دومن.
مجد الكروم

الواصل بني عكا   85 التوفانية (تيفن)، على شارع  قرية عند أسفل جبل 
وصفد، وتبعد كيلومترين غرَب كرمئيل. 

عدد سكانها نحو 10،000 نسمة، ومساحة مسطحها نحو 9،000 دومن.

يركا
تقع في مركز سلسلة جبال التوفانية. الدخول إليها من شارع 70 بني مفترق 

العياضية ومفترق الكابري.
عدد سكانها نحو 12،300 نسمة، ومساحة مسطحها نحو 15،000 دومن.

املغار
تقع في اجلليل الشرقي، بني املدن طبريا، صفد وكرمئيل.

عدد سكانها نحو 18،600 نسمة، ومساحة مسطحها نحو دومن.

نحف
تقع شماَل كرمئيل على السفوح األولى جلبال التوفانية. الدخول إلى القرية 

من شارع 85 الواصل من عكا إلى صفد.
عدد سكانها نحو 9،800 نسمة، ومساحة مسطحها نحو 5،000 دومن، بعد 

مصادرة نحو 9،000 دومن من أراضيها.

أم الفحم
تقع املدينة على سلسلة جبال أم الفحم، وأعالها جبل إسكندر الذي يصل 

ارتفاعه إلى 522 متًرا.
الدخول إلى املدينة من شارع 65 الواصل بني اخلضيرة والعفولة.

 25،000 نحو  40،000 نسمة، ومساحة مسطحها  نحو  املدينة  عدد سكان 
دومن.

عرعرة
تقع في مركز وادي عارة، الدخول إليها من شارع 65 الواصل بني اخلضيرة 
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والعفولة.
عدد سكانها نحو 15،200 نسمة، ومساحة مسطحها نحو 9،000 دومن.

الفريديس
تقع أسفل جبال الكرمل، قرب مفترق الفريديس الواقع بني شارع 70 الواصل 

بني زمارين (زخرون يعكوف) ويوكنعام، وشارع 4 من اخلضيرة إلى حيفا.
عدد سّكانها نحو 9،800 نسمة.

 تفاصيل عامة حول بلدات االستطالع:

 البلدة 
عدد 
السكان
12/04 

العاملون 
- رجال 

1995

العامالت
- نساء
1995

سيارات خاّصة
سيارة 
خاّصة

مواصالت 
عامة

منّظمسفر 
مشًيا 
على 
األقدام

مدخول 
النساء 
قياسًا 
بالرجال

وحدات
باآلالف

النسبة
النسبة

ل-1،000مواطن
   

 

جديدة-املكر
17.2

69.4
22.0

136.9
38.7

17.5
29.8

10.5
61%

دبورية
8.1

69.5
16.9

153.8
42.1

10.0
27.7

16.8
59%

يافة الناصرة
16.2

76.2
19.6

144.1
47.5

13.4
25.7

10.3
 

دير األسد
 

75.1
17.8

140.4
42.3

9.1
27.0

18.2
 

مجد الكروم
10.0 

72.5
19.2

127.5
30.7

12.9
35.7

17.8
 

يركا
12.3

55.2
19.9

182.9
40.1

10.1
29.1

15.0
 

املغار
18.6

53.4
10.5

137.0
39.1

11.7
28.6

15.7
48%

نحف
9.8

76.0
18.1

116.5
32.4

10.8
38.5

16.2
60%

أم الفحم
40.0

75.2
12.9

126.0
36.6

10.8
32.3

16.5
55%

زلفة
 

86.8
12.6

 
34.2

3.4
47.0

8.5
 

عرعرة
15.2

69.8
16.1

159.1
41.0

16.2
28.6

11.2
64%

الفريديس
9.8

76.8
11.6

115.7
36.6

12.4
31.1

14.9
55%

وسائل الوصول إلى العمل



مصادر معطيات الالئحة:
 (68 (ص   2.14 الئحة   ،2005  - السنوي  اإلحصائي  التقرير   -  12/04 السكان  عدد 

معطيات وفقًا ِل 12/04. 
 2 الئحة   -1995 واإلسكان  السكاني  اإلحصاء   -  1995 الرجال/النساء  من  العاملون 

- أبناء 15 فما فوق َوفًقا ملواصفات عمل مختارة وللدين.
سيارات خاّصة – السلطات احمللية في إسرائيل - بروفيل، 2003.

وسائل الوصول إلى العمل - اإلحصاء السكاني واإلسكان 1995 - الئحة 3 - أبناء 15 
فما فوق َوفًقا ملواصفات عمل مختارة ووسائل الوصول إلى العمل.

مدخول النساء قياًسا إلى الرجال – مكان السكن ومستوى األجر - 2002، تأليف: إيتي 
شفارتس، متوز 2005، إصدار أدڤا.

غير  ونسبة  عالية،  نسبة  هي  املثّلث  أهالي  من  العمل  قّوة  في  املنخرطني  نسبة 
العاملني منخفضة بشكل خاص؛ أي أّن وضع هذه املنطقة من ناحية تشغيلية جّيد، 

قياًسا ببلدات أخرى في الوسط العربي (سحايك، 2004).

15
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5. املواصالت في بلدات االستطالع. املواصالت في بلدات االستطالع

يتّم تفعيل املواصالت العامة من البلدات التي شملها االستطالع إلى املدن 
وشركات  ”العفيفي“  شركة  ”إيغد“،  شركة  قبل  من  محيطها  في  الكبيرة 
أخرى. ال تدخل الباصات إلى البلدات، حيث إن محطات النزول والصعود 

تقع على املفترقات احملاذية للبلدات.

في  القرية  تغادر  التي  الباصات  على  غالًبا،  العامة،  املواصالت  تقتصر 
الصباح الباكر وتعود إليها مع انتهاء يوم العمل. وغالًبا ما متّر هذه الباصات 
في شوارع رئيسية ومدن يهودية. الروابط الرئيسّية بني القرى العربّية نفسها 
ا. هناك باص واحد يخدم عدًدا من القرى على امتداد طريق رئيسي  ضئيلة جّدً
ا. وتخصص  جّدً بطيئة وطويلة  السفرة  واحد وهو يجولها جميًعا، ما يجعل 
شركات املواصالت لهذه اخلطوط أسوأ الباصات، وعادة ما يكون االزدحام 

كبيًرا.

وبفعل خدمات الباصات الشحيحة وغير املريحة، حتّولت سيارات األجرة إلى 
وسيلة نقل شائعة. وهناك نواقص عديدة لسيارات األجرة من حيث األمان 

ومدى توافرها خارج ساعات الذروة (بلتشر، غينزبرغ، غارب، 2000).

لقد طرأ ارتفاع كبير في العقد األخير على مدى استعمال الباصات الصغيرة 
السيارات  استعمال  في  طرأ  الذي  لالرتفاع  مشابه  وهو  األجرة،  وسيارات 

اخلاصة في بلدات االستطالع.

وسائل املواصالت املختلفة في البلدات التي شملها االستطالع

صة
اخلا

ات 
سيار

د ال
عد

غيرة
لص

ت ا
اصا

والب
رة 

ألج
ت ا

يارا
 س

عدد

باصات صغيرةسيارات أجرةسيارة خاصة



باص صغيرسيارة خاصةسيارات األجرةالسنة
1990        113        6،145  
1991          72        7،105  
1992          66        7،864  
1993          72        9،443              85 
1994          95       10،315              124 
1995        131      11،762              183 
1996        178       12،824              235 
1997        207       13،724              271 
1998        219       14،417              279 
1999        254       15،460              291 
2000        269       16،614              310 
2001        265       18،411              352 
2002        253       19،208              392 
2003        266       19،900              391 

                     املصدر: دائرة اإلحصاء املركزية 

6. املواصالت في إسرائيل: السياسة املعلنة والوضع القائم . املواصالت في إسرائيل: السياسة املعلنة والوضع القائم 

يّتضح من مقارنة املقاييس االقتصادية خالل السنوات اخلمَس عْشرَة األخيرة 
املاضية، أنه إزاء زيادة بنسبة %45 في عدد سكان الدولة، من نحو 4.7 إلى 
نحو 6.8 مليون نسمة، فقد ارتفع عدد وسائل النقل على شوارع البالد منذ 
عام 1990 وحتى اليوم بنسبة مضاعفة تصل إلى %91؛ فهناك، اليوم، نحو 

2.04 مليون وسيلة نقل مقابل 1.07 مليون عام 1990.

االستثمار  فإن  أعاله،  املذكورة  الالفتة  النمّو  معطيات  من  النقيض  وعلى 
في الُبنية التحتّية للمواصالت لم يرتفع كما هو مطلوب (كدمي، 2005). 
أكثر  متطورة  البالد  في  احلديد  شبكة سكك  كانت  العشرينيات  مطلع  في 
مناطق  تقوية  مبحاولة  والبدء  إسرائيل  دولة  إقامة  ومع  الشوارع.  شبكة  من 
التي  الرؤية  من  كجزء  للشوارع،  مضطردة  شّق  بعملية  البدء  مت  األطراف، 
كانت معتمدة في تلك السنوات في أوروبا أيًضا، حيث يجب، حَسبها، أن 
يسّد الَعْرض الطلب (طال، 2005). هناك خطة متتد على سنوات عدة للُبنى 
التحتية للمواصالت، وقد ُضّمنت، أول مرة، في تاريخ إسرائيل، بني صفحات 
العام.  لهذا  الدولة  أساس ميزانية   –  “2006 للعام  االقتصادية  ”السياسة 
مليار ش.ج.، في حني أن االستثمار في الُبنى   68 إلى  اخلطة  يصل حجم 
التحتية للمواصالت بني السنوات 2005-2000 وصل إلى 38 مليار ش.ج.؛ 

أي أن االستثمار املخطط يشكل زيادة حادة مبقدار 80%.
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           تقسم اخلّطة اخلمسية كما يلي:
االستثمار (باملليارات) البند

43بنية حتتية برية بني املدن

21بنية حتتية برية داخل البلدة الواحدة

4.5موانئ ومطارات

68.5املجموع

املدن كما يلي:يقّسم االستثمار في البنى التحتية البرّية بني 
االستثمار (باملليارات) البند

اخلطة اخلمسية التابعة إلى شركة الشوارع القومية -
19”ماعتس“ (شوارع)

20اخلطة اخلمسية لشركة القطارات (تضم 33 مشروًعا)
1.5شارع عابر اسرائيل - املقطعان 18، 20 

2األمان بني املدن (جلنة شيناين)

43.5املجموع

تقسيمة اخلطة اخلمسية
االستثمار في الشوارع

االستثمار في القطارات
االستثمار في املوانئ



البلدة الواحدة كما يلي:يقّسم االستثمار في البنى التحتية البرّية داخل 
االستثمار (باملليارات)البند

جهاز السفر الشعبي (القطارات اخلفيفة في تل أبيب، 
12.5القدس وحيفا)

في  البلدات  داخل  الطرقات  مستوى  ورفع  حتسني 
7.5السلطات احمللية

20املجموع

سيتّم تقسيم امليزانّيات في مجال املواصالت اجلوّية واملوانئ كما يلي: 1.8 
مليار ش.ج. للمطار في ”متناع“،  و 2.7 مليار ش.ج. للموانئ (كدمي، 

.(2005
إّن السياسة واضحة: ِاستثمار مكثف في الُبنية التحتية للمواصالت، مدعوم 
بخطة متتّد على سنوات عّدة. ولكن في اإلمكان فحص االستثمارات بطريقة 
في  املستثمرة  األموال  مقابل  الشوارع  في  املستثمرة  األموال  مثًال:  أخرى. 
إسرائيل.  وقطار  اخلفيفة  كالقطارات  الشعبي)  (الّسفر  العامة  املواصالت 
ويّتضح من وجهة النظر هذه، أنه سيتم ضمن اخلطة اخلمسية القادمة استثمار 
القطارات. هذه  32.5 مليار ش.ج. في  و  الشوارع،  30 مليار ش.ج. في 
االستثمارات ستحّسن شبكة املواصالت العامة، لكنها لن تنجح في جسر 
الُهّوة بني شبكة الّشوارع وبني شبكة سكك احلديد التي اّتسعت على مدار 

الّسنوات اخلمسني األخيرة.
في  املواصالت  وزير  عّرفه  كما  املواصالت،  وزارة  وضعته  الذي  الهدف  إّن 
حينه، مئير شطريت، هو ”إلغاء األطراف عن طريق املواصالت. إّن الوظيفة 
من  ساعه،  نصف  خالل  مواطن،  كّل  متكني  هي  املواصالت  لوزارة  املركزية 

الوصول إلى مركز متروبوليني كبير“ (نيسيم، 2005).
املواصالت العامة هي حاجة أساسية يجب على الدولة توفيرها بشروط وتكلفة 
بإمكانّية  التمّتع  في  احلّق  فإن  الطبيعي،  العدل  ملبادئ  وَوفًقا  معقولتني. 
ا حلّرية الفرد. قبل سنوات عّدة  التنقل هو حّق أساس، وإّن مّسه قد ُيعتبر مّسً
جرى جتميد اقتراح قانون أساس: احلقوق االجتماعية. وقد عمل ”الفوروم 

19

نسوي تنظيم   - كيان 



20

إسرائيل في  العربّيات  النساء  لدى  التنّقل  قابلّية 

من أجل املواصالت العامة“ على أن يدمج فيه مبدأ احلق في التمّتع بإمكانّية 
التنقل وجعلها في متناول اليد. وهكذا فإّن هذا احلّق ليس وارًدا، اليوم، في 

أيَّ قانون (أسيدون، 2004).

املواصالت العامة في العالم املواصالت العامة في العالم 
املتعلق  السلبي  للتطّور  العقود األخيرة  املتطّورة في  الدول  الوعي في  يزداد 
بالسيارات، االزدحام في الشوارع، ارتفاع نسبة اإلصابات بأمراض سببها 
تلّوث اجلّو، خسارة الساعات املخصصة للراحة أو العمل وغيرها. على هذه 
اخللفية بدأت تبرز أكثر فأكثر بدائل لالستعمال املتزايد واملضطرد للسيارات 

اخلاصة. 
الثمانينيات،  فعلى سبيل املثال، خّصصت املجموعة األوروبية، على مدار 
نحو %71 من استثماراتها في الُبنى التحتية للمواصالت على الشوارع. وقد 
طرأ في التسعينيات حتّول حاّد على سياستها؛ حيث جرى تخصيص معظم 

االستثمارات للقطارات (بلتشر، 2000).

7. مناهج الطلب على املواصالت. مناهج الطلب على املواصالت
تقترح املناهج الكالسيكية أربع مراحل لقياس مستوى الطلب على املواصالت، 

وهي تقود إلى قياس السفرات على شبكة الشوارع. 

املراحل األربع هي: 
  اإلنتاج: عدد السفرات التي يقوم بها الفرد.

  التوزيع: ِاحتمال السفر إلى هدف محدد.
  التقسيم: ِاختيار وسائل السفر لكّل سفرة.

  املوَضعة: ِاختيار مسار سفر الفرد لكّل سفرة.
تنّص الفرضية التي تقف خلف هذه املناهج أّن كّل مرحلة تقوم على قرارات 
كذلك،  ليس  األمر  لكّن  املراحل.  من  واحدة  كل  في  الفرد،  لدى  منفصلة 
بات املختلفة؛ الطلب على  فاملناهج األكثر تقّدًما تالحظ التأثير املتبادل للمرِكّ



املشاركة في النشاط، زمن السفرة، حيازة السيارة وطول السفرة. 

تتطّرق  بينما  حدة،  على  فرد  كّل  إلى  الكالسيكّية  املناهج  تتطّرق  كذلك، 
النشاط  في  املشاركة  بخصوص  العائلة  قرارات  إلى  تقدًما  األكثر  املناهج 
والتنّقل، كوحدة واحدة. ومن هنا، ميكن االستنتاج أن التغّيرات التي تطرأ 
على جهاز املواصالت؛ أي حتسني جهاز املواصالت العامة، من املمكن أن 

يؤّدي إلى ارتفاع الطلب على النشاطات (چولوب، 1997).

مخّطط لطلب األسرة على املشاركة في الفعاليات والتنّقل

21

نسوي تنظيم   - كيان 

مستوى وسائل التنقل 
في حوزة األسرة

الطلب على 
التنّقل

مدى توّفره

مشاركة أعضاء األسرة 
في النشاطات وفًقا 

لنوع النشاط

قت
 الو

ظيم
ر تن

تأثي

مواعيد سفر األسرة في 
وسائل النقل كافة سفرات األسرة

قل
لتن

ل ا
سائ

ى و
 عل

لب
لط

ا

استعمال السيارة

رات
سا

ى امل
 عل

لب
لط

ا



22

إسرائيل في  العربّيات  النساء  لدى  التنّقل  قابلّية 

القسم الثاني - حتليل املعطيات، 
استنتاجات وتوصيات 

1. عّينة االستطالع . عّينة االستطالع 
ّمت جمع 154 استمارة، ضمن االستطالع، من 11 بلدة عربية في البالد:

النسبةعدد االستماراتالبلدة
117.1أم الفحم1
3120.1البعنة، دير األسد، مجد الكروم2
2013.0جديدة - املكر3
2013.0دبورية4
74.5زلفة5
53.2الفريديس6
159.7املغار7
149.1نحف8
63.9يافة الناصرة9
138.4يركا10
127.8عرعرة11

154100

و   17 بني  الواقعة  العمرية  الفئة  من  هّن  االستطالع  الالتي شملهّن  النساء 
%37 منهّن يحملَن رخص سياقة و %63 منهّن ال يحملَنها. نحو  9 سنة. 
الدراسة  النساء ذوات حتصيل دراسي ثانوي، %16 منهّن أنهني  %25 من 
اإلعدادية، %13 ذوات حتصيل ابتدائي و %17 يحملن شهادة جامعية أو 
ما يعادلها. %78 من املستطَلعات في حيازة عائالتهّن سيارة خاّصة و 7% 

منهّن في حيازة عائالتهّن سيارتان.



2. أهّم النتائج. أهّم النتائج
وجود مجموعتني  إلى  االستطالع،  في  تنعكس  كما  التنّقل،  عادات  تشير 
بارزتني تعادل كّل منهما نحو ربع املجموعة الكلية؛ إحدى املجموعتني تخرج 

من البيت مرة واحدة في اليوم باملعّدل، بينما تخرج الثانية مرتني في اليوم.
 

النسبةالعددعدد اجلوالت
3524.1جولة واحدة

3322.8جولتان

31711.7 جوالت

41913.1 جوالت

53926.9 جوالت

610.7 جوالت

810.7 جوالت
145100
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وسيلة التنّقل األساسية لدى املستطَلعات هي املشي. ّمت قطع نحو %40 من 
التي شملها االستطالع  من السفرات   50% األقدام.  على  مشًيا  املسارات 
كانت بواسطة السيارات اخلاصة، سواء أكانت املستطَلعة سائقة أم راكبة. أما 

التنّقل باملواصالت العامة فيشّكل نحو %5 فقط من مجمل السفرات. 
النسبةالعددوسيلة املواصالت

9723.3سائقة سيارة

12931.0مسافرة في سيارة

61.4باص عمومي

102.4سيارة أجرة عمومية

41.0سيارة خاصة

16238.9مشًيا على األقدام

71.7سيارة خاصة مقابل أجر

10.2آخر

41699.9

الّنساء الالتي سافرن في سيارة خاّصة، كسائقات أو  أفاد نحو %24 من 
كراكبات، أن عدد املسافرين في السيارة هو 4.

املسافرين  من   72% نحو  عالية.  السيارة  في  املسافرين  بني  القرابة  درجة 
ربطتهم قرابة من الدرجة األولى.  

عدد اجلوالت اليومية التي تقوم بها نساء االستطالع

ساء
الن

دد 
ع

عدد اجلوالت اليومية



لقمن  البلدة مواصالت عامة  لو كانت في  أنه  النساء  %85 من  أفاد نحو 
ليستخدمَن  ُكّن  ما  بأنهّن  النساء  من   15% نحو  وصّرح  باستخدامها. 

املواصالت العامة حتى لو كانت متوافرة في البلدة.

3. حتليل واستنتاجات: نقاط القّوة والضعف. حتليل واستنتاجات: نقاط القّوة والضعف

أفاد %85 من النساء الالتي شاركن في االستطالع أنه لو توافرت مواصالت 
منهّن   70% أن  حقيقة  خلفية  على  سيستعملنها.  لُكّن  البلدة  داخل  عامة 
ال يغادرن البلدة وحدهّن، وأن غالبية النشاطات داخل القرية تتّم من دون 
مرافق، فمن الواضح أن التغيير األكثر إحلاًحا هو توفير مواصالت عامة داخل 
البلدة. وألجل ذلك يجب أن تكون رخيصة، عالية الوتيرة وفي متناول ذوي 
احملدوديات؛ ومن نافل القول إن املعلومات عن أوقات السفر يجب أن تكون 

في متناول كّل بيت. 
أفاد %44 من الّنساء الالتي ليس في حيازتهّن رخصة سياقة أن سبب ذلك 
 23% و  سيارة،  إلى  بحاجة  لَْسَن  أنهّن  إلى  ذلك  َعَزْوَن   30% اقتصادي. 
النساء  أقوال  أّن ما يقف وراء  نرى  اجتماعية. ونحن  بوجود عوائق  صّرحن 
الالتي أفدن أنه ليس في حيازتهّن رخصة سياقة ألسباب اقتصادية أو لعدم 
حاجتهن إلى سيارة، هو مغًزى مستتر قد ذّوتَنه، وهو أن املرأة ليست بحاجة 
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إلى التنّقل و/أو أن رخصة السيارة لن تكون وسيلة تساعد في حتسني احلالة 
االقتصادية لألسرة. 

ُيستدل من هذا، أن السبب االجتماعي الذي يقف وراء عدم حيازتهّن رخصة 
سياقة يغيب هنا أيًضا. فالوضع الذي تقّر فيه النساء بوجود عائق اجتماعي 
هو بداية طيبة نحو التغيير، والنساء الالتي صّرحن بذلك بالذات، من املمكن 

أن يشّكلن مجموعة الهدف إلحداث التغيير.
يّتضح من نتائج االستطالع أن املرافقة تتغير حسب هدف التنّقل، وفي ما 

يلي النتائج:
مؤسسات  بزيارة  يقمن  حني  مبفردهّن  يصلن  أنهّن  النساء  من   76% أفاد 
عامة. ففي كّل ما يتعلق برعاية األطفال كالعيادات، عيادات األم والطفل 
واحلضانات، ليس هناك مرافق من العائلة لنحو %73 من النساء. %43 من 
إلى  يعود  األمر  فإن  لتفسيرهّن  وَوفًقا  بوجود مرافق،  تتّم  العائلية  الزيارات 

مضمون الزيارة. %54 من الزيارات االجتماعية األخرى ُيجِريَنها مبفردهّن.
بينما  مبفردهّن،  منهّن   40% تخرج  باملشتريات،  القيام  لغرض  اخلروج  عند 
السبب  األحيان،  غالبية  في   .34% لدى  عادًة،  أحدهم،  برفقة  ذلك  يكون 
هي  فهذه  ل-22%،  وبالنسبة  االجتماعية.  العوائق  هو  للمرافقة  املعلن 

اإلمكانية الوحيدة للخروج والقيام باملشتريات. 
اخلروج من البلدة: نحو %40 ال يخرجن من البلدة من دون مرافق، و 32% 
منهّن عادًة ما يكون معهّن مرافق. وُيستدل من هذا أن وجود مرافق يتعلق 

بهدف اخلروج.
هناك مجموعة من املعطيات املادية واالجتماعية التي متس إمكانية استعمال 
القرى،  تدخل  ال  الباصات  فغالبية  وأوردنا  سبق  وكما  العامة.  املواصالت 
ووتيرة املواصالت العامة منخفضة. هناك نقص في املعلومات حول خدمات 
املواصالت العامة املتوافرة، وليس هناك مركز معلومات لالستفسار عن ُهوية 
الشركة التي تخدم البلدة. وهكذا، فإن املرأة التي ال تعرف التفاصيل عن 
خط املواصالت العامة الذي ُيفترض أن تستعمله، ليست لديها وسيلة منظمة 

لالستفسار.
الباصات  يستعملن  ال  أنهّن  االستطالع  إطار  في  النساء  من   55% أفاد 
أفاد  فقد  أكبر،  األجرة  سيارات  استعمال  إن حجم  املقابل،  في  لكن  أبًدا، 

إسرائيل في  العربّيات  النساء  لدى  التنّقل  قابلّية 



%30، فقط، من النساء أنهّن ال يستعملن سيارات األجرة. ويبدو أن السبب 
ا  الذي يقف وراء االستعمال الواسع لسيارات األجرة هو وتيرتها العالية نسبّيً
ومرونة املسار؛ ففي إمكان املرأة الوصول إلى هدفها من دون أن تكون مرتبطة 

بوسيلة نقل إضافية. 

4. توصيات . توصيات 
تتمحور توصياتنا في عدد من املستويات، لكّل واحد منها أهمية حاسمة 
في  تغييًرا  يستدعي  االجتماعي  اإلقصاء  حالة  فتغيير  الوضع.  تغيير  في 
أن  يجب  الَوعي  في  التغيير  أن  أي  مًعا.  و“املُقصى“  ”املُقصي“  توجهات 
يحدث لدى النساء أنفسهّن ولدى مّتخذي القرارات على املستويني، البلدي 

والقطري.

احلكم القطري واحمللي 
 دفع قانون احلقوق االجتماعية الذي يشمل احلق في التنّقل كحق 
أساس. في وسع هذا القانون أن يشّكل أساًسا ملطلب التنظيمات 

الناشطة ضد إقصاء مجموعات مختلفة في املجتمع اإلسرائيلي.

التأكيد   إعداد خطة رئيسية للمواصالت في القرى، حيث يتّم 
فيها على مبادئ التنّقل وجعله في متناول النساء. 

 رفع ”َسْبَسَدة“ املواصالت العامة في القرى (مقارنة ببقية أرجاء 
كهذه  ”َسْبَسَدة“  فبفضل  املصّحح.  التمييز  ملنهج  َوفًقا  البالد) 

ستصبح املواصالت العامة في البلدات ذات وتيرة أعلى. 

فيها  تكون  السلطات احمللية حيث  في  إقامة جلان مواصالت   
اتخاذ  في  اجلمهور  بإشراك  اللجان  هذه  تهتم  للنساء.  عضوية 
القرارات املتعلقة باملواصالت في القرى، وتنشط من أجل تشجيع 
مشاركة  ملبادئ  َوفًقا  هذا  ويتّم  العامة؛  املواصالت  استعمال 
والتحفيز على  للمعلومات، شفافية واحلّث  فّعال  تقدمي  اجلمهور: 

إشراك اجلمهور في القضية.  
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تغيير الوعي على املستويات كافة
ملتخذي  وورشات  دراسية/  أيام  دورات/  القرارات:  متخذو   
القرارات على املستويات كافة حول مسألة العالقة بني قدرة النساء 
على املساهمة في االقتصاد واملجتمع وبني قدرتهّن على التنّقل. 
تذويت حق النساء في التنّقل، وإدراك أن مساهمتهّن في املجتمع 
عملية  وستسّرع  العامة  املواصالت  حتسني  أعقاب  في  ستزداد 

التغيير املطلوب. 

 النساء: عمل جماهيري إلعالم النساء بوسائل املواصالت، والعمل 
على املستوى االجتماعي على تشجيع سفر النساء مبفردهّن. 

جهاز  في  النساء  تنقل  إمكانية  موضوع  دمج  القادم:  اجليل   
التعليم الرسمي وغير الرسمي للشابات والفتيات. فجهاز الّتعليم 
ُبنيوية قادرة على خلق جتربة  املالئم إلحداث تغييرات  املكان  هو 
مغايرة لدى نساء املستقبل، تتيح لهّن التعّرف على مناذج أخرى 

حملاكاتها.

نشاطات تطبيقّية
من  القرى  في  التنّقل  إمكانّيات  حول  شامل  استطالع  إجراء   

ناحية املواصالت العامة.

يقّدم  العربية،  باللغة  املواصالت   إدخال مركز استعالمات حول 
مواعيد اخلروج والسفر وتكلفة مجمل املواصالت العامة في القرى. 
على هذا املركز أن يشمل جميع الشركات العامة التي تعمل في 

القرى.

 مواصلة املشاريع التمهيدية للمواصالت العامة في القرى، في 
إطار عمل جماهيري منّسق مع وزارة املواصالت، السلطة احمللية 

وتنظيمات إضافية وبإشراك اجلمهور.
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ملحق
املشروع التمهيدي في املغار

وصف الفكرة:وصف الفكرة:
في اللقاءات ضمن ورشة "الّتمكني اجلماهيري" التي قامت "كيان" بتوجيهها 
بناًء على طلب مجموعة من نساء املغار، وأقيمت عن طريق قسم اخلدمات 
االجتماعّية، كانت النساء يتأّخرن على اللقاءات، وقلن إنهّن يواجهن مشكلة 
في التنّقل حّتى بني األحياء املتجاورة في البلدة، النعدام توافر املواصالت 
العامة الداخلّية؛ حيث ُتضطّر الّنساء إلى االنتظار أو إلى طلب مساعدة من 
أحد الّرجال في العائلة لتوصيلهّن. أّما اإلمكانّية األخرى املتوافرة لهّن فهي 
وغنيٌّ عن  املطلوب.  املكان  إلى  الوصول  بغية  الزمن  من  ساعة  مّدة  املشي 
القول إّن الّنساء، عموًما، ال يغادرَن بيوتهّن، في األجواء املاطرة أو احلارة، 

إال حلاجات ضرورّية.

املجموعة: املجموعة: 
تتشّكل املجموعة التي نتحّدث عنها من اثنتي عشرة امرأة، ُتراوح أعمارهّن 
بني  مراحل دراستهّن  ُتراوح  بيوت،  رّبات  وهّن  الثالثني واخلمسني سنة،  بني 
ا على مستوى البلدة،  املرحلتني االبتدائّية واإلعدادّية، وهّن نشيطات اجتماعّيً
ويتمّيزن برغبة شديدة في العمل إلحداث الّتغيير وتنمية قدراتهّن في العمل 

مع اجلمهور.

وصف املشروع وأبعاده:وصف املشروع وأبعاده:
ملّا كان أحد أهداف هذه الورشة هو "العمل من أجل تخطيط وتنفيذ مشروع 
جماهيرّي يخدم جمهور الّنساء في األساس"، فقد اختارت املجموعة مشروع 
النساء  لدى  التنّقل  عملّية  لتسهيل  البلدة"  إلى  عامة  مواصالت  "إدخال 

واألطفال خصوًصا، ولدى أهالي البلدة عموًما.
البلدة، وجنح في  املجلس احملّلي في  بها  قام  لقد كانت هناك جتربة سابقة 
إدخال خّط مواصالت، لكن لم يستمّر طويًال. أجرت النساء فحًصا ألسباب 
بشكل  تتّم  ولم  كافيًة  تكن  لم  "التسويق"  عملّية  أّن  فاّتضح  اخلّط،  توّقف 
صحيح؛ حيث إّن غالبّية أهالي البلدة لم يعلموا بوجود هذا اخلّط، ولم تكن 

هناك الئحة تبّني أوقات ومحّطات وقوف الباصات بشكل واضح ومنّظم.
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لذلك، قّررت املجموعة بذل جهد خاّص في العمل على تشغيل "خّط باص 
داخلّي"، والتركيز على "عملّية التسويق"، وهذا ما قمن به.

بدأ خّط املواصالت بالعمل من قبل شركة باصات الناصرة - العفيفي في 
كانون الثاني 2005. عمل اخلّط مّدة سبعة أشهر متتالية ثّم توّقف.

ملاذا؟ ملاذا؟ 
ألّن نساء املجموعة عانَني صعوباٍت تتعّلق باخلروج من إطار البيت ووظائفه 
املعهودة، وعملَن ضمن مشروع يّتسم بطابع ثورّي بعض الشيء (كونه يساعد 
الدائم بالّرجال، ويعتبر خطوًة أولى نحو  الّنساء على فّك االرتباط والتعّلق 
االستقاللّية، خصوًصا في احلركة والتنّقل في مجتمع ما زال فيه بعض الّنساء 
وليس هذا فحسب،  واجتماعّي.  دينّي  بحرمان  ُيعاقنب  يقدن سّيارة  اللواتي 
حيث إّن العقاب يطول، أيًضا، َمن جتلس إلى جانب الّسائقة). لقد قامت 
وعودها  ورغم  احمللّية،  السلطة  أّن  إال  وجه،  أكمل  على  بدورها  املجموعة 
املتكّررة باحملافظة على هذا الّنجاح، لم تتعاون بشكل كاٍف، األمر الذي حال 

دون استمرار مواصلة سير اخلّط.
إّن ما ّمت وصفه أعاله هو مادة في غاية األهمّية، لكّن األهّم من ذلك هو 
السيرورة التي مّرت بها نساء املجموعة من خالل العمل على إجناز املشروع 
وتشغيل اخلّط، سواء أكان في اجلانب الّشخصّي أم اجلماعّي. وفي ما يلي 

بعض األمثلة على ذلك:
بعد أن واجهت الّنساء، أو على األقّل بعضهّن، استياًء وعدم ارتياح من قبل 
مقّربني في بداية املسيرة، يفتخر، اليوم، أبناء، أزواج وعائالت الّنساء بإجناز 

قريباتهم ويشاركونهّن املسيرة.
فِمن ال شيء  الواقع،  أرض  مترجمة على  قدراتهّن  وملسن  الّنساء  رأت  لقد 
البلدة  أهالي  وأقّر  والعاملّية،  اإلعالم احمللّية  تناولته وسائل  أجنزن مشروًعا 
بهذا اإلجناز، سواء أكان ذلك في املهرجان االفتتاحّي أم على الشارع عند 
املجموعة:  نساء  إحدى  قالت  وكما  كثيرين.  اخلّط ومساعدته ألناس  وجود 
"إذا كنت قد استطعت أن أساهم في إجناز كبير كهذا، فال بّد أّنني أستطيع 
أن أجنز أشياء أخرى عالقة لدّي وأحّقق املزيد من الطموحات في املستقبل". 

وهذا ما أردناه فعًال: التمكني. 
لقد عرضت هذه التجربة أمام جهات مسؤولة عّدة، وهي ُتعتبر، اليوم، الّتجربة 
األولى على أرض الواقع التي يتّم فيها إشراك جمهور النساء العربّيات، في 

تخطيط الُبنى التحتّية، مبا فيها املُواصالت العامة الداخلّية.
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نساء من مجموعة املغار في الباص يوم 29.1.05، في حفل افتتاح اخلط
נשים מקבוצת מגאר באוטובוס ביום 29.1.05, אירוע חגיגי לפתיחת הקו




