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  :דימוי כחומת ביצורים

  יהודית-גברים אשר מנציחים את הפטריארכיה ההגמונית הישראלית

 דרך דימוי אוריינטליסטי של נשים ערביות

 

 עידן עדות

 

, בין עובדת דואר ערבייה 2017ליו באביב זה הוצת על ידי מפגש שהייתי עד אלכתוב את המאמר הבהעניין שלי 

דואר. אחרי שהגיע תורו של הגבר היהודי, הסוגיה אדמיניסטרטיבית שגרתית בסניף יהודי סביב  למקבל שירות

לטפל שסיימה העובדת המשקף מתח העולה בשיח האנתרופולוגי. כ בחור צעיר יחסית, התעורר בין השניים שיח

מערב ישראל(, כל -זרקא )כפר בצפון-א רמג'אסעבודה טובה לאישה ערביה  פנה אליה ואמר: "זאת, ובענייני

והשאלה  הכבוד. אבל בעלך בטח לא מבסוט מזה.". סניף הדואר היה מאויש בנשים יהודיות בלבד פרט אליה

זרקא, ולא מבסוט, לא..." ענתה והישירה איליו מבט. הבחור -א . "חס וחלילה מג'אסרמשכה את תשומת ליבן

 "ות נראות לי כולכן אותו הדבר...לא התכוונתי לפגוע, אתן הנשים הערבי מיהר לתקן את עצמו אמר: "אוי סליחה..

השניים חייכו זה לזו והבחור המשיך  ל תדאג..." היא השיבה מיד.את מכינה לו?..", "אה זה יש א מקלובה טובה"

שה של האיהדימוי  שעומדת בבסיס עבודה זו. לעניין . מששמעתי את חילופי הדברים עלתה בי השאלהבדרכו

 שלטעמי השימוש בו מגביל ומקבע. דימויישראלי, -הערבייה  בעיניו של יהודי

 

 מבוא

מאמר זה דן במתח שבין הכוחות החברתיים ששואפים לשמר את הסדרים החברתיים הקיימים לבין הכוחות 

 והסוכנים החברתיים ששואפים לשמרם. בראשית המאמר אציג סקירה תיאורטית אשר עוסקת בשימור ושינוי

, הנצחת הערכים ההגמוניים באמצעות דימויים והתפיסה האוריינטליסטית הקיימים החברתייםהסדרים 

גבריות ונשיות במזרח תבסס על סדרת מאמרים אשר עוסקים בהמאמר יהישראלית של הנשים הערביות. 

מוי יהודיים מנציחים את הפטריארכיה ההגמונית המקומית דרך די-אנסה לבחון שגברים ישראלים התיכון דרכם

אוריינטליסטי של נשים ערביות. בעקבות מפגש חולין בסניף דואר מקומי בו נוצר מפגש בין תרבותי, בין עובדת 

ביצורים אשר מנציחה ת משמשת כמעין חומחברתית כיצד פרדיגמה  הראותל אנסהערבייה למקבל שירות יהודי, 

יהודים מנציחים את הפטריארכיה -טענתי היא שגברים ישראליםהערבייה בישראל.  את מעמדה של האישה

 ההגמונית הישראלית באמצעות דימוי אוריינטליסטי של נשים ערביות.

 

 שימור הסדרים החברתיים

, המוסדות, היחסים, המנהגים המונח סדר חברתי שאני עושה בו שימוש מתייחס למערך המבנים החברתיים

 Hechter and)  של התייחסויות והתנהגויות. םר משמרים, שומרים ואוכפים דפוסים מסוימיאש והפרקטיקות

Horne 2003.)  המונח סדר חברתי משמש כבסיס להתבוננות באופן שבו כוחות הגמוניים דוחפים לשימור
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לכוחות אשר משמרים את  מסייעתלחיבור זה, כיצד עוצמה סמויה  ישירבהקשר והסדרים החברתיים הקיימים, 

סכמות קוגניטיביות או אמונות מאורגנות, משמשות . (Hechter and Horne 2003) .הסדר החברתי הקיים

 DiMaggio). קבוצות וקטגוריות חברתיותלשימור הסדרים החברתיים באמצעות הנחות יסוד אודות כבסיס 

, הוא אשר מהווה את מגבלותיו של הסדר ים בחברה מאמצים את אותן הקטגוריותהאופן שבו פרט .1997)

דוגמא לאופן שבו מאמצים הפרטים את הסדרים החברתיים . (Hechter and Horne 2003)החברתי הקיים 

הינו מאמרה משמשות כבסיס לידע על קבוצות וקטגוריות חברתיות, אשר סכמות קוגניטיביות  הםהקיימים וב

של עמליה סהר שבמסגרתו היא מראה כיצד נשים מעודדות שלא להפוך את חוזקן האישי למעמד סמכותי 

ציבורי. כשהן נמנעות במפורש מיריבות עם גברים או מקריאות תיגר על הסדר המגדרי הקיים: קוד ההתנהגות 

הסדר (. 2007 )סהרדר המגדרי הקיים המגולם בטיפוס ה"קויה", פועל כמנגנון יעיל לבלימת שינוי רדיקלי בס

באמצעות סוכנים חברתיים אשר מפעילים סוגים שונים של כוח,  חבריוונשמר על ידי החברתי הקיים מתוחזק 

תו של כוח זה במטרה לשמר את הסדרים החברתיים הקיימים. רבים עוסקים בהפעל םאתנוגרפיימחקרים 

י מפעלי טקסטיל גדולים מחקר אתנוגרפי שנערך בשנמתבסס על מאמרה של מארי דובוק, לדוגמא, אשר 

אשר השתנו לאחר מחאת עובדות ועובדים שניסו  ,במצרים, עורך ניתוח של הדינמיקות החברתיות והמגדריות

)באופן גלוי וסמוי( לשנות את הסדרים הקיימים. מפעל הטקסטיל מגלם בדיוק כוח מסוג זה, בהובילו ניסיון גלוי 

ומעקב אחר התנהגותם והגיונם המגדרי ]במקרה זה[ של העובדים והעובדות בו. פעולות להתוות דרך משטור 

התנהגויות . (Duboc 2013)המחאה ]הנשיות[ התפרשו כניסיון לשינוי הסדר החברתי ונתקלו בהתנגדות חריפה 

החברתי מהוות סיכון על שמירתו וקריאת תיגר על שלמותו ועל מדות מנגד להתנהגות המקובלת בסדר שעו

הלגיטימיות שלו. לפיכך, מופקדים סוכנים חברתיים על שמירתו. חוקים הלכתיים מהווים דוגמא לסוכנים מסוג 

זה, כאשר יש בסמכותם לשלוט בחייהם האישיים של הפרטים שחיים במסגרתם. עבודתה של ליאת קוזמא 

נות מסוג זה על המערך ההלכתי במרוקו שהיווה הגבלה קיצונית על עצמאותן המשפטית מהווה מודל להתבונ

והחברתית של נשים, על יכולתן לנהל ולשלוט בחייהן האישיים ובחיי משפחתן כבעלות דעות וזכויות עצמאיות 

מצוא ניתן ל "שימור הסדרים החברתיים"דוגמא טובה ביותר למהותה של ההגדרה . (2011)קוזמא משלהן. 

להתעלות נשים בעבודתן דנות גילברט וגובאר באופן שבו הצליחו  ,דתן של סנדרה גילברט וסוזן גובארבעבו

כיצד הצליחו נשים יוצרות לכתוב ספרות, בתרבות  ממדר:מקבע והמעל להגדרות הסדר החברתי ההגמוני ה

ת המגבלות שהטיל הסדר הן בחנו א. (Gilbert and Gubar 1986)שהגדירה אותן כמשוללות כוח יצירה 

ואת הדרכים  החברתי על אפשרויות היצירה וההתקדמות של נשים, את דרכי המילוט של אותן נשים ממגבלותיו

מעבודתן עולה כי . (Gilbert and Gubar 1986)השנים את הנרטיב ההגמוני המגביל.  בהן אימצו נשים לאורך

 אוטיפים מיניים, וכך תורמים לאפלייתן החברתית של נשים.נרטיבים גבריים הגמוניים נוטים לייצר ולשמר סטרי

 

 שינוי הסדרים החברתיים

"שינוי הסדר החברתי" מתייחס לניסיון לשנות את מערך המבנים החברתיים, המוסדות, היחסים,  צירוף המונחים

של התייחסויות והתנהגויות בחברה.  םוהפרקטיקות אשר משמרים, שומרים ואוכפים דפוסים מסוימיהמנהגים 

(Hechter and Horne 2003) .ישינוי הסדר החברתי משמש כנקודת משען לסוכנים החברתיים ששואפים לשינו 

במאמרה "המאבק הפמיניסטי המרוקאי לשינוי חוק המעמד האישי" דנה ליאת  ההסדרים החברתיים הקיימים.
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יניסטית המרוקאית להביא לשינוי בסדר החברתי הקיים בדמות קוזמא באופן שבו הצליחו חברות התנועה הפמ

שינוי מעמדן החוקי והחברתי. במאמרה היא מתארת את המאבק לשינוי הסדרים החברתיים הקיימים ואת 

התמודדותן של הנשים עם הקשיים והמכשולים שעומדים מולן, מצד ההגמוניה )השלטונות, מתנגדים 

: נשים הנאבקות לשיפור מעמדן החוקי והחברתי בחברות מוסלמיות נאלצות אידיאולוגיים, דתיים וחברתיים(

דוגמא נוספת שבאמצעותה ניתן לעמוד את צירוף . (2011)קוזמא לגיטימציה של מאבקן. -דה תלהדוף ניסיונו

אודות העדרן של נשים פלסטינאיות  המונחים "שינוי הסדר החברתי", מתוארת בעבודתה של אמירה אמאל

שצריך להגדירן לטענתה כסוכנות חברתיות  -)של האינתיפאדה הראשונה( מהשיח התרבותי מתאבדות 

ששואפות לשנות את הסדרים החברתיים הקיימים ולא ככלי פוליטי וכקורבן של הנסיבות. בעבודתה מדגישה 

כסוכנות חברתיות  תאמאל את הניסיון לשנות את הסדר החברתי באמצעות תיאורן של נשים פלסטינאיו

ההכרה בפיגועי ההתאבדות כצורה פוליטית משמעותיות שבמעשיהן הן מעבירות ביקורת פמיניסטית מהפכנית: 

אשדאדיה. אדרבא, ראייתה כסוכן פוליטי -אל/תהמתאבד תשל אלימות אינה מערערת ואינה מייצגת את המחבל

 ליהוקן שלולאומיות, שמעבר להיא צעד ראשון והכרחי להשקת ביקורת פמיניסטית על נשים, מיליטריזציה 

 ערכו סוזאן וגובאר .(Amal 2005)  .קטלניתהנשים הפלסטיניות כ"שדים "," מלאכים "או" קורבנות של תרבות 

הסדר החברתי  יסקירה ספרותית רחבת היקף ותיארו את המסלול שעברה האישה היוצרת בדרך לשינובעבודתן 

שנציגתה ההגמונית היא התרבות ו, יים שכפו עליה סדרים אלהלהקיים. מסלול של התמודדות עם דימויים שלי

 . תהפטריארכלי

 

 הנצחת הערכים ההגמוניים באמצעות דימויים

ישנם דרכים ואמצעים שונים שבאמצעותם ההגמוניה חותרת להשגת סדר, החל באמצעים גלויים יותר, כמו 

נהלים הכפופים לחוקים, תקנות רשמיות וידע של מומחים, וכלה בשיטות עקיפות, שגרות מאורגנות ורעיונות 

ערכים( לבין בין השלטת סדר )הנצחת קיים קשר כוח הדמיון של הפרט.  תעשויים לשמש להגבלשסוגסטיביים, 

עושה שימוש בנרטיבים סטריאוטיפיים בכדי לשמר ההגמוניה  .אופן פעולתם של המוסדות החברתיים המרכזיים

זו בדיוק, אודות האופן שבו טקסטים גבריים  בסוגיה גילברט וגובארבעבודתן דנות  את הסדר החברתי הקיים.

 Gilbert and)ורמים לאפלייתן החברתית של נשים. תכך בו טיפים מיניים,הגמוניים נוטים לייצר ולשמר סטריאו

Gubar 1986) . השתיים מראות כי התרבות ההגמונית יצרה מארג של דימויים שליליים אודות נשים יוצרות

מאמרה  .(Gilbert and Gubar 1986) )ונשים בכלל(, אותו היא כפתה על החברה בכללותה ועל נשים בפרט.

, הנצחת ערכים גילברט וגובארמדגימה את הרעיון שעומד במרכז עבודתן של  (1999)חסן של מנאר חסן 

הגמוניים באמצעות דימויים, בהצביעה על: גורמים ומכניזמים הפועלים לשימורה של התופעה של רצח נשים על 

תרבותי -ווה דימוי חברתי, )מושג שמה(1999)חסן "כבוד המשפחה"  ירקע מה שמכונה בשיח הפטריארכל

מסוים(. מושג זה משמש כמעין חומת ביצורים שמאחוריה מתכנסים כל הכוחות המגבילים את חירותה של 

האישה. מושג שמנציח את נחיתותה הכללית והחברתית של האישה בעוד שהוא מדגיש את זכויות היתר של 

בין היתר, על ידי מערכת חוקים, ובעיקר הגבר: קיומה של התופעה בחברות הערביות במדינות ערב נתמך, 

שדנה אף היא  (Amal 2005)אמאל אמירה . (1999)חסן סעיפים בחוק הפלילי הפוטרים מעונש את הרוצחים. 

באופן שבו דימויים מנציחים מעמדות, מדגימה זאת במאמרה. תפיסה רווחת )שנוסחה והונצחה בעיקר על ידי 

גויה שעומדת בדרכן של נשים  והפכה אותן לכלי פוליטי בידי ההגמוניה הכוחות ההגמוניים(, יצרה פרדיגמה ש
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כאשר הפמיניסטיות המערביות, למשל, מתייחסות למגדר ולאומיות ביחס לנשים הפלסטיניות, ת: יהפטריארכל

הן מעניקות לפוליטיקה מינית את כל השאר, כגון היסטוריה, מעמד, מלחמה וכיבוש. התוצאה היא הפרטת 

במקום פוליטיזציה של הפרט. אחת התוצאות החשובות של ההפרטה היא היעלמותן של נשים כסוכנים הפוליטי 

 .(Amal 2005)לאומיים. 

 

  של הנשים הערביותהישראלית התפיסה האוריינטליסטית 

יהודים בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, משתמש סמי סמוחה במושג הנרטיב )סיפר( -במאמרו יחסי ערבים

ובכך מורה על מכלול השיטות והדרכים שבאמצעותם בונים ומארגנים גרסה סובייקטיבית להיסטוריה. לטענתו 

לאומיות אחרות: הנרטיב  הנרטיב הישראלי מעצב וממצב את יחסם של מי שמוגדר כ"ישראלים" כלפי קבוצות

פועל כפריזמה שדרכה משתקף העבר, אך גם נתפסים ונשפטים האירועים בהווה. במילים אחרות, הנרטיב 

מעצב את ה"שיח"  המורכב ממושגים ומהנחות סמויות ומקודים המשמשים את הקבוצה להבנת מצבה ולקביעת 

וב מאמרה של אמירה אמאל בו היא מציגה דוגמא טובה לכך היא ש .(2001)סמוחה יחסה לקבוצות אחרות 

מנקודת מבט כיצד נקודות מבט מערביות מעצבות וממצבות שיח תרבותיסטי מקבע, אודות נשים פלסטיניות. 

זו של גופי הנשים הפלסטיניות, אין זה מפתיע כי כל הסבר למעורבות הפוליטית שלהן ייראה כדוגמה לגופים 

 .(Amal 2005) ם שלהם או כניסיון נואש להימלט מתרבות הדיכוי שלהם.ולמוחות הכנועים שלהם לאוהבי השדי

במאמרה מראה אמאל כי קיימת תפיסה רווחת )שנוסחה והונצחה בעיקר על ידי חוקרות מן המערב( אשר רואה 

הנרטיב הבדיוני שמטיל נשים ממדינות העולם השלישי כקורבנות של לאומיות קיצונית ומציאות אלימה ותו לא: 

זו לטענתה פרדיגמה שגויה שעומדת בדרכן של הנשים  .(Amal 2005) הנשים כתמיד קורבן לתרבותן.את 

 .(Amal 2005)הפלסטינאיות לפני כל ניתוח תרבותי אובייקטיבי. 

 

 שימור מול שינוי

הסדרים החברתיים הקיימים, מתעמתים כל העת עם גורמים אשר  הכוחות ההגמוניים ששואפים לשמור על

שמנסים לשנותם. מאבק זה בין  מנהגיםשנות את מערך המבנים החברתיים, המוסדות, היחסים והמנסים ל

בהם עושים שימוש בני ובנות החברה.  ,שבא לידי ביטוי בדפוסים ובפרקטיקות ,בחברההקטבים יוצר מתח מבני 

יהודים שמייצגים בחיבור זה את הכוחות המשמרים ואשר עומדים בראש ההיררכיה -הגברים הישראלים

המקומית, עושים שימוש בדימויים אוריינטליסטיים בכדי להנציח ולשמר את הסדר החברתי הקיים. סדר שמנציח 

הגברים ייה בעוד שהוא מדגיש את זכויות היתר של הגבר. את נחיתותה הכללית והחברתית של האישה הערב

אותם הם כופים על החברה בכללותה  ,יהודים עושים שימוש במארג של דימויים אודות נשים ערביות-הישראלים

ועל הנשים הערביות בפרט ובכך מנציחים את מקומה של האישה הערבית בחברה. זהו מעין מכניזם משוכלל 

יהודית -ישראלית-אשר מנציח פרדיגמה שמחד משמרת את העליונות הגברית ,ותיסטישמעצב וממצב שיח תרב

פועלים הכוחות המשמרים דוגמא טובה מאוד לאופן שבו  ומאידך עומדת בדרכן של הנשים הפלסטינאיות.

א מנסה לספק תשובה לשאלה, מדוע נשים ולא גברים מובאת מתוך עבודתה של חסן, בה היזה  בהקשר

ן "כבוד המשפחה", ומראה כי הסיבה לכך היא שרצח האישה הוא "זול יותר". רציחות של גברים מוקרבות למע

רצח בנואפים עלולות להיות פצע פתוח ומקיז דם ברקמת השבט או החמולה. ולפיכך הוחלף רצח הגבר הזר 
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חיר נמוך קל יותר, ועולה במ (,זאתחברתי שמאפשר שלה דימוי ) אישההאישה על ידי קרוביה. התעמרות ב

 מקבל השירות הסדרים הקיימים. רשבעירומאשר קריאת תיגר על הסמכות השלטת והסכנה לחברה יותר 

היהודי שכבדרך אגב חדר בשאלותיו למערכת היחסים הפנים משפחתית של עובדת הדואר ולאופן שבו פועלות 

דרה(, אף הוא עשה זאת הדינמיקות הפנימיות שבביתה וביחסיה עם בעלה )על שביעות רצונו ממנה או הע

וכך  הסכמות הקוגניטיביות והאמונות המאורגנות אשר משמשות כבסיס לשימור הסדרים החברתיים.במסגרת 

, באמצעות הנחות יסוד אודות קבוצות וקטגוריות חברתיות, בתשובתה. בשאלתו הפעיל מקבל השירותגם היא 

החברתי הקיים. זאת בעוד שעובדת הדואר  עוצמה סמויה אשר בהתבוננות רחבה, מסייעת לשמר את הסדר

עצמה, שמהירה להסביר את עצמה לאותו עובר האורח )אודות יכולתה להוות מודל מקובל לדימוי שיש לאישה 

הערבייה בעיניו(, אף היא עשתה זאת במסגרת אותן סכמות קוגניטיביות ומערכת דימויים אוריינטליסטיים בהם 

מחזקת את ההקשר התיאורטי שבו התקיים דיון זה ושבמסגרתו הובאה עבודתה של סהר  עשה הוא שימוש.

כיצד נשים פלסטינאיות בישראל מעודדות שלא להפוך את חוזקן האישי למעמד  כך שהיא מדגימהב ,מובאה זו

דמות סמכותי ציבורי. כשהן נמנעות במפורש מיריבות עם גברים או מקריאות תיגר על הסדר המגדרי הקיים. 

דימויים אלה הם למבחן ראשית אל מול הדימויים שכופה הסדר החברתי והנחות היסוד שלו.  תעומד האישה

. ייצוגים אלה תהפטריארכלישמתווים את הדרך שבה נתפסות ומיוצגות נשים ערביות בעייני התרבות ההגמונית 

רכן של בד ומדות, יוצרים פרדיגמות שגויות שעמקורותיהם בבורות, חוסר הבנה והשכלה תרבותית צרהלרוב ש

לגברים, מפרנסות, מלומדות וכדומה. אמירה אמאל מותחת התבוננות אחרת, של שוות  הנשים הערביות לפני כל

על ייצוגן של הנשים הפלסטינאיות המתאבדות של האינתיפאדה הראשונה בידי המערב ביקורת בעבודתה 

מוטה מהווה בסיס לפרשנות שגויה של שלטענתה סובלות בדיוק מכך. היא טוענת כי תרגום תרבותי שגוי ו

מניעים תרבותיים, ומתארת כיצד נשים מערביות )במקרה זה( צובעות את הנשים הפלסטינאיות המתאבדות 

 אינן משתנות.בין היתר ( ככבולות, חסרות חיוניות ושובכלל שטחיים ומוגבלים שמציגים אותן )כפרטים צבעיםב

דרך מרכזי בדרך להנצחת הפטריארכיה ההגמונית בחייהן של הנשים  הוא סמן, לפיכך הדימוי האוריינטליסטי

כללים אשר מעצבים את פני החברה. סדרים החברתיים, בנורמות ובזו היא אשר שולטת בהגמוניה  הערביות.

מתוך שאיפתם של הכוחות  סדרים אלה הם אשר בתורם, משרתים את האינטרסים של הקבוצה השלטת.

חברתיות מסוג זה של מארג  תבפרקטיקוההגמוניים למסד ולקבע את מעמדם, עושים סוכניה החברתיים שימוש 

מדגימה סוג כזה של סוכנות חברתית בדמות מפעלי טקסטיל  הדימויים המוזכר מעלה. עבודתה של דובוק

ומתווים דרך התנהגות והתנהלות תרבותית, מפעלים אלה מגלמים לדידה תפקידים מגדריים  (,במצריים)

את  ל בני ובנות החברה, מתווה ומכווננתסוכנות חברתית זו חולשת על כלל תחומי החיים ש חברתית ופיזית.

הניסיון ההגמוני לשלוט  עד כדי משטור הגוף )גופן של הנשים(.והתרבותיים ההסדרים והנורמות החברתיים 

באמצעות סוכנים חברתיים מיוצג לרוב בדרכים סמויות, אך כפי שמאמרה  בכלל תחומי החיים של בני החברה

שליטתה של ההגמוניה  עין בלתי מזוינת.לשל דובוק מראה, לעיתים ניסיונות אלה נחשפים והופכים לגלויים 

והשפעתה על המבנים, היחסים והפרקטיקות החברתית באה לידי ביטוי גם ואולי בראשית, בשליטה במוסדות 

ן של קאת מאב , בו היא מדגישה(2011)קוזמא ליאת קוזמא של  במאמרה מובאת בבירור דוגמא לכך הכוח.

גמונים המרוקאיות לשיפור מעמדן החוקי במרוקו. מאבק שעיקרו בחוקים ההפמיניסטיות הנשים ה

הל ולשלוט נהגבלה על עצמאותן המשפטית והחברתית, יכולתן להלכה למעשה מהווים , שיםהפטריארכלי

ערכת ההגמונית הינה מערכת המ בחייהן האישיים ובחיי משפחתן כבעלות דעות וזכויות עצמאיות משלהן.

מקיפה אשר פועלת בכדי להתוות ולעצב את השיח בכל הרבדים החברתיים והתרבותיים, החוק השלטוני הוא 

, עומדת סוגיית הדימוי הרעיונות המחברים שהצגתי כאןאולם מבין כל  דוגמא לרובד שמשמעותו הגלויה ברורה.
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הם, השפעה אדירה על בני י ובנות החברה אודות עצמם והשונישמספרים בנ)נרטיב( כבמרכז הבמה. לסיפור 

והסדרים החברתיים שבתוכם הם פועלים ועל המקום כות היחסים בניהם, על הפרקטיקות גבולותיהם של מער

יש סמי סמוחה את ההבדלים בין יהודים במאמרו מדגוהתפקיד החברתי שהם לוקחים בחברה ובתרבות. 

מושגים, הנחות סמויות וקודים שבאמצעותם מבנים אנשי  לערבים שמקבלים פרשנויות סובייקטיביות שמשקפות

הדימוי השולט הוא זה שמתווה את היחסים החברתיים הקבוצה את מצבם ומעצבים את יחסם לקבוצות אחרות. 

בחנו בעבודתן עשרות יצירות ספרותיות  גילברט וגובארבתוך החברה. בעודו מאפשר או מגביל פרטים וקבוצות 

, יצירות שהיוו במשך שנים ארוכות מגבלה תהפטריארכליה השונים של ההגמוניה שנכתבו בידי מיציג

משמעותית על נשים בחברה כיוון שהם הנציחו רעיונות ודימויים שגויים שעיצבו את גבולות האפשרי והבלתי 

ושאיננו מקובל, את גבולות הנורמה, השיח והשפה החברתית והתרבותית שהדירה באופן גס  אפשרי, המקובל

בני ובנות החברה בוחנים  שמסגרתם יםההגמוניים או הנחות היסוד הדימויאת עולם היצירה הנשי על כל רבדיו. 

והם אשר מהווים את המגבלות שמטילה  את עצמם ואת השונים מהם, הם אלה אשר מעצבים את יחסיהם

  התרבות.

 

 דימוי כחומת ביצורים

ערביות, מהווים בסיס ליחסם ישראלים נשים -בוחנים גברים יהודיםדימויים והנחות יסוד הגמוניים שבמסגרתם 

כלפיהן וייצוג פרקטי של המגבלות שמטילה עליהן התרבות. המערכת ההגמונית אשר פועלת בכדי להתוות 

, מדביקה לנשים הערביות דימוי ובכדי לשמר את הסדר החברתי הקיים את השיח החברתי והתרבותי ולעצב

אוריינטליסטי אשר מהווה סמן דרך מרכזי בהנצחת הפטריארכיה ההגמונית בחייהן. זאת כאשר דמות האישה 

אל  ת היסוד שלווהנחוהקיים הערבייה עומד בכל עת למבחן אל מול דמויים אלה שכופה עליהן הסדר החברתי 

דימויה )ש יהסוכנים חברתיים אשר פועלים בדרכים גלויות וסמויות של הפעלת עוצמה. האישה הערבימול 

)שלא מהווה כלל סכנה שבערעור על הסדרים הקיימים( החברתי המסוים מאפשר זאת(, הופכת בשל כך לכלי 

 .יםהפטריארכליבאמצעותו מונצחים הדימויים ההגמונים 

 

 סיכום

מזדמן כלפי אישה ערבייה את  מקבל שירותוהאופן שבו הנכיחו דבריו של המפגש האגבי שהייתי עד איליו 

הקיימים )באמצעות דימוי אוריינטליסטי(, הובילו אותי להבחין  יםוהפטריארכליהערכים והסדרים ההגמונים 

שדוחפים לשימורו של הסדר  לבין הכוחות ,במתח שבין הכוחות )הסמויים והגלויים( שדוחפים לשינוי חברתי

 התבונן באופן שבו מפעילה ההגמוניה סוכנים חברתיים במטרה להנציח את מעמדה. ודרכם  ,הקיים

האופן בחנתי את . גבריות ונשיות במזרח התיכוןעוסקים בה ,סקירה תיאורטית של סדרת מאמריםבאמצעות 

 ת דרך דימוי אוריינטליסטי של נשים ערביות.יהודיים מנציחים את הפטריארכיה ההגמוני-שבו גברים ישראלים

אשר  ,נוכחתי לראות כיצד פרדיגמה שגויה משמשת כמעין חומת ביצורים שמאחוריה מתכנסים כוחות חברתיים

מאבק זה על אופיו וצורתו של הסדר  מגבילים את חירותה של האישה הערבייה ומנסים להנציח את מעמדה.

, שואב את כוחו ממערך (האישה הערבייהעל דימוייה ומקומה של אשר מבוסס באופן אבסורדי לדעתי ) החברתי

המבנים החברתיים, המוסדות, היחסים, המנהגים והפרקטיקות בהם עושה שימוש ההגמוניה החברתית 
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ת, לאומיות ומודרנישהשיח האנתרופולוגי מקיים עם נושאים דוגמת  ,מציגים את הדיאלוגהבישראל.  המאמרים 

וסמלי מפתח פופולריים בייצוגי המזרח התיכון, עזרו לי לשפוך אור על תופעת ייצוגן האוריינטליסטי של הנשים 

 , והם אשר היוו עבורי את מקור הידע ונקודת המשען לטענתי. ישראלים-בידי גברים יהודים הערביות בישראל
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