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  الملخص التنفيذي

ه في  م تجاھل ذي ت سطيني، وال سياق الفل ة في ال الم الرجول ة بع ادة المعرف تسعى ھذه الدراسة إلى تسليط الضوء وزي

ار وصغار . دراسات النوع االجتماعي في فلسطين ا الرجال كب تفحص ھذه الدراسة الطرق المختلفة التي يتعامل بھ

ذه الدراسة  .ء الرجال لعملھم ودورھم كمعيلين ألسرھمالسن مع مفھوم الرجولة في ظل فقدان ھؤال وقد تم تصميم ھ

سطينية) 1: لتحقيق األھداف التالية ة الفل ى الرجول صادية عل ذه ) 2. دراسة أثر األزمة السياسية واالقت ر ھ دراسة اث

ه . األزمة على ادوار وعالقات  النوع االجتماعي داخل األسرة والمجتمع الفلسطيني اء علي ساھم وبن ا نأمل أن ت فإنن

ال  ه الرج ي تواج ديات الت ا التح ا فيھ سطيني، بم ع الفل ي المجتم اعي ف وع االجتم ات الن م عالق ي فھ ة ف ذه الدراس ھ

. الفلسطينيين في التعامل مع رجولتھم ، نتيجة للحصار اإلسرائيلي والدور المتوقع منھم بالنسبة ألسرھم ومجتمعاتھم

فيذ العمل الميداني الخاص بھذه الدراسة، نظرا للحصار المستمر والطويل الذي شھدته وقد تم اختيار مدينة نابلس لتن

رائيلي ل االحتالل اإلس ة من قب ة خالل االنتفاضة الثاني ذه المدين ذه الدراسة بمراحل .  ھ صميم أدوات ھ ر ت د م وق

ات،  شملت أبحاث ستمرة لألدبي ة مستفيضة وم ةًامختلفة رافقتھا مراجع االت ودراس تج عن كل .  حاالت ومق د ن وق

ابالت أجريت مع رجال  في عدد من .  مرحلة إعادة تقييم وتطوير ألدوات الدراسة ى مق ة األول وتضمنت المرحل

ة ة .  المقاھي في مدينة نابلس ھدفت إلى التعرف بشكل عام على مفھوم الرجال للقضايا الخاصة بالرجول ا المرحل أم

رأةالثانية فتضمنت تنفيذ أربع مجموعات  ين رجل وام زة مع ثالث رة من العمل . نقاش مرك ة األخي وشملت المرحل

  .  الميداني تأكيد نتائج المجموعات المركزة من خالل مقابالت معمقة مع خمسة رجال

ة ائج من خالل المحاور التالي ل وعرض النت اطلون عن : تم تحلي ابلس، والرجال الع ة ن ا في مدين ة وأزمتھ الرجول

ات ال ل، وآلي ةالعم ة المتحول ة، والرجول ع األزم رة  م ل األس اطفي، وتعام سي والع ر النف صادي، واألث .  تكيف االقت

ة وليست  رات مؤقت وأظھرت النتائج أن التغييرات التي تطرأ على ادوار النوع االجتماعي خالل األزمات ھي تغيي

إضافة ). ذكوري( لى مفھوم بطريركي ًكافية إلحداث تغيير في عالقات النوع االجتماعي السائدة والمبنية أساسا ع

ة  سطيني، والتي تضمنت الرجول سائدة  في المجتمع الفل ة ال ة للرجول ائج األشكال المختلف إلى ھذا، فقد أطھرت النت

ي كانت  ة، والت ة المتواطئ شكل اآلخر فتضمن الرجول ا ال ال، أم وة والم سلطة والق المسيطرة، والمتمحورة حول ال

ال وال الرج ي أق ضا واضحة ف ت أي ي كان شة، والت ة المھم ث حول الرجول شكل الثال ا تمحور ال سن، فيم ً صغار ال

  .واضحة في روايات الرجال كبار السن

نسوية مختلفة تضمنت األنثوية المثبتة والمقاومة، وقد استند ھذان /إضافة  إلى ھذا، فقد أظھرت النتائج أشكال أنثوية

زداد الشكالن في سلوكھما على القيم والقواعد ا ة ي ضا شكل من أشكال الرجول ا أي إلسالمية، والتي ھي في حد ذاتھ

سطيني شعبية واسعة في المجتمع الفل ة، في . ًانتشارا بشكل كبير ويحظى ب ى أن األزم ائج ضمنيا إل ذه النت شير ھ ًت

ى ى المحافظة عل شجع الرجل عل رأة ت سيطرة، وأن الم ة الم تمرار شكل الرجول دعم اس سطيني، ت سياق الفل ه ال  قوت

  .  وسيطرته


