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 ملخص البحث 

 تم هذا البحث للحصول على اللقب الثاني  )االطروحة( بدعم من"  صندوق شاليم " 

(.  المتطرفهذا الدراسة الجوانب القانونية, الثقافية واالجتماعية لزواج النساء ذوات المحدودية في المجتمع المتدين )تفحص   

ذوي  خاص االشاة حي  نظيملت  ا  ايديولوجي  اطارا   قود االخيرةعلذي يشَكل في ال, واالحقوق  خطاب  ناللقاء بي  الدراسة تتناول

وعلى المعايير وطرق المعيشة التي تميز المجتمع   ة ودي اليه لديانةترتكز على ا والتي دينية للعالمالنظرة وبين ال  ,المحدودية 

    . المتطرف-المتدين

  من االتفاقية الدولبة التي تتناول حقوق االشخاص ذوي 23ص ذوي المحدودية في البند االعتراف بحق الزواج لالشخا تم 

زواج  الذي يخضع له ال ةالديني  بالحدود    زواجحق ال في االتفاقية, واشترطت موافقتها لهذا البند  ت دولة اسرائيل فظدية. تحالمحدو

.  في اسرائيل  

  بالوجود الصارم للديانة اليهودية,  طريقة الزواج على انها دين موسى واسرائيل, والمجتمع المتدين, االيمان  يهودية تحدد الديانة ال

لدى المجتمع  ومعيار اجتماعي مركزي ثقافية عميقة   هو ذات قيمة ان الزواج ارسة الزواج بما يالئم ذلك.مت ممتي نظالو

. بسبب التفتيش  المرشحين التوفيق بين بواسطةعادة ما يتزوج ابناء المجتمع في جيل اصغر من المتوسط في اسرائيل . المتدين

والحميمية لدى    التزواج تحقيقيلة الوحيدة التي تتيح الزواج هو الوس -سينجن بين ال على العالقاتنة البهودية ياللدالشديد 

بتحقيق المعايير االجتماعية والرغبة بالزواج بشكل مساو البناء جيلهم بدون   طموح , هذا باالضافة لل ص ذوي المحدودية االشخا

 محدودية. 

  للسعي , لكن القاعدة االجتماعيةة المختلف حدوديات لما  بين -ت منطق داخلي خاصذا-  مالئمةمع ذلك بال عملية التوفيق تسمح 

. " عارفت لتحقيق التوفيق الكامل قد تترك االشخاص ذوي المحدودية خارج " سوق ال  



 

 

 

 

 

 
التوجه الليبرالي)الحر(. حسب   اعة مكان مركزية الفرد والتي تميز: تحل مركزية الجملتزم قيم خاصة بهلدى المجتمع المتدين الم 

نحو الفرد ومن   يةمسؤولية المجتمعالمن  مستمده تاحة)التعديل( والمساعدة لالشخاص ذوي المحدودية اال ذا, يم هالق مقياس

موح  طال . الزواج ب حق البيق  مقياس القيم هذا بتطينعكس  .وق ال ينطبق عليهالتعاطف, في حين ان خطاب المطالبة بالحق تصورات 

عطاء االنسان  الواج هذا تستمد من نفس الرغبة للمساعدة, للدعم والز بناءقة طري محدودية بالزواج و السماح لالشخاص ذوي الب 

يشارك بها الممثلين خاصية في الطريقة التي تنعكس هذه ال .قالليةمن مجرد تطبيق حق المساواة او تحقيق االست  بدال   الضعيف

والموظفين من داخل وخارج  اقم المهني الط ية وبينقيادة الدين بين ال حيوية المختلفين الذين يشكلون مشهد الزواج وبالعالقات ال 

.المجتمع  

  ثقافية للتعددية القانونية.-هو نقطة التقاء اجتماعية جتمع المتدينالتوفيق)التعارف( بين االزواج ذوي المحدودية في الموبالتالي فأن 

والذي    -معايير القانون الرسمي و ول هالنظام االا نظمة معيارية مختلفة. اليد نقطة تقاطع من الممكن تحد في هذه المرحلة

وهي ضرورية من ضمن امور اخرى من اجل تخصيص الموارد الالزمة لتحقيق   دولية.  قوائم واجراءات  , قوانين,وثائق مل,يش

   موضوع الزواج. الذين لهم دور في  وتشرف على عمل االساتذة المهنيينالدولة   تدرب  هذا الزواج. كما 

ممارسة زواج   رشد, ي اسطة القيادة الحاخاميةبو شريعة الكتب وتفسيرهامذهب  .اليهودية )المذهب(  النظام الثاني هو الديانة 

ة  , طريقة التحضير القام يير الزواج , تحديد معاعلى سبيل المثال, , سواء بتطبيق الزواج بشكل عاماالزواج ذوي المحدودية 

زواج واالجابة على اسئلة محددة لكل فرد. يد جدوى اليشة المفضل, وسواء في تحدطهارة االسرى وحتى نمط المعوصايا    

يل الزواج, اجراء التوفيق  و نظام المعايير االجتماعية داخل المجتمع. والتي تحدد جالنظام الثالث, الذي يهيمن على هذا الزواج ه

محدودية. تشمل هذه المعايير,  سب احتياج االزواج ذوي الح يل هذه المعايير مثالي, وكذلك يتم تعدال اسلوب الحياةوالتعارف و 

تدريب مرشدات خاصات   محدودية,  ي ت ذوالمرشحون والمرشحا صد يق والذي   على سبيل المثال, اقامة نظام خاص للتعارف

سكنية   ت راخياق محدودية من اجل خلبالغين ذوي خصصة لالبنى السكنية المتدينة المالتزام  للعرائس ذوات المحدودية, وحتى

لقانون الدولي  , حيث ينظر ل, تبرز سيادة النظام الدينياالنظمة المعيارية من بين  ديني.  اشرافخالل محدودية لالزواج ذوي ال

   المذهب. وفقا لهذا اسلوب حياتي فضل موارد داعمة لالشخاص ذوي المحدودية ولتحقيق الخلق على انه اداة 

فسر المعايير  الذي ي  لشرعيلحاخام, القاضي الدى ا. لهاوالخضوع نة اليهودية يالدتستمد المعايير االجتماعية ايضا من ا

   ير االجتماعية. مكانة مركزية في تشكيل المعاي  االجتماعية

لمجتمع  يتحمل ا  من المنظور الثقافي الموجودة فيها.   المحدودية, من الممكن تحديد كيفية تعريف المحدودية  نقدوفقا لنظرية 

. مع ذلك فأن المبادئ المركزية بالنموذج االجتماعي شخاص ذوي المحدودية ايضالالحة ادراك قيمة الزواج اتامسؤولية 

هذه   وزتتجا معايير الدينية واالجتماعية التيحرية االختيار قد يتم رفضها من قبل الية , المساواة و, مثل االستقاللللمحدودية 

عادات والتفاقم الديني عندما يتعلق االمر  ونه معينة باللك. حتى وان كان هنالك مر. قوانين طهارة االسرة هي مثال على ذالمبادئ

االزواج الغير قادرين على اقامة المعايير  لن يستطيع  سيكون بدون تحفظ. الدين  أدب بمبزواج اشخاص ذوي محدودية فأن االلتزام 

ود هذا  على وج ابة صارمة كون رقي سوف  -الدينيةيعة وفي حالة الشك بالقدرة على المحافظة على الشرن يتزوجوا,  االدينية 

ن. ي المساس بخصوصية واستقاللية الزوجعلى حساب   الزواج, حتى وان كان   



 

 

 

 

 

 
يتعرض  ان من المشكوك فيه مركزية في المجتمع الديني, ليست واالستقاللية  لمساواة افي   المتمثلة اليةالليبر نظرا الن القيم

عهم للشريعة  اثناء خضوة الزواج ل ادراك قيم ها من اج التخلي عن  عين عليهمعندما يت حقوقهم االزواج ذوي المحدودية النتهاك 

   اليهودية.

بني مقياس القيم الثقافية الذين ينتمون اليه, والذي  االشخاص ذوي المحدودية من المجتمع المتدين بشكل عام يرغبون بت  انيبدو 

. وفقا للشريعةتي ديني نظام حياهره االنصياع الحكام التوراة واقامة جو  
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