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תקציר
ואכן,  דמוקרטית.  מדינה  של  בהגדרתה  מרכזי  רכיב  היא  האזרח  זכויות  על  ההגנה 
ההיסטוריה של הדמוקרטיה היא במידה רבה ההיסטוריה של התפתחות זכויות האזרח. 
מאז הופעתה של התנועה הפמיניסטית בסוף המאה ה-19, למחויבות להגנה על זכויות 
על  תדיר  מצהירים  דמוקרטיים  משטרים  הללו.   בזכויות  והולך  גדל  מקום  יש  האישה 
מחויבותם לקידום זכויות נשים ולהגנה עליהן. בד בבד, השיח על שוויון מגדרי, זכויות נשים 
והגנה עליהן הולך ומסתבך בשל הצורך לכלול בו התייחסות  לערכי תרבות ולהשתייכות 
דתית ותרבותית –סוגיות שמעוררות שאלות מהותיות על טבעו של השוויון המגדרי ועל 
תפקיד המדינה באחריות לשמירה על ביטחונן של נשים ולהבטחת שוויון הזכויות שלהן.

המאמר בוחן באופן ביקורתי את תפקידה של המדינה בהגנה על נשים וחוקר את 
ההקשרים הרחבים שבהם מדינות יוצרות תפיסות של ביטחון וחוסר ביטחון של נשים. 
אנו טוענות שהמושג ביטחון אונטולוגי חיוני להבנה עמוקה יותר של מגוון המניעים של 
המדינה בהתייחסותה לנשים מקבוצות מיעוטים ולזכותן להגנה. אנו בוחנות את הקשר 
בין תפיסות של ביטחון אונטולוגי ברמת הפרט וברמת המדינה ואת היחסים המורכבים 
שביניהן. סוגיות אלו נידונות במאמר בהקשר של מדיניות ישראל בנוגע לפוליגמיה. אומנם 
הפוליגמיה אסורה בישראל על פי חוק, אך היא נפוצה מאוד באוכלוסייה הבדואית בנגב, 
ואכיפת האיסור רופפת ביותר. במאמר אנו מנתחות את השינוי שחל לאחרונה בעמדת 
המדינה לגבי פוליגמיה ומראות את הדרכים שבהן מדינות משתמשות ביסודות של ביטחון 
אונטולוגי כדי להצדיק את המדיניות שלהן כלפי מיעוטים, ובעיקר כלפי נשים מקבוצות 
מיעוט. ניתוח מדיניותה של ישראל לגבי פוליגמיה מבעד לעדשה של ביטחון אונטולוגי 
חושף את ההקשרים העמוקים והמורכבים שמתקיימים בין היבטים מגדריים, דתיים 

ולאומיים, כפי שהם באים לידי ביטוי במרחב הפוליטי.

מילות מפתח: ביטחון אונטולוגי; הגנה על נשים; פוליגמיה; זכויות מיעוטים; ישראל; מגדר. 
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Protecting the women or protecting the state? 
Polygamy and ontological security in Israel
Rebecca Kook and Ayelet Harel

Abstract 
Contemporary democratic regimes prompted by international organizations 
such as the OECD and the UN define the commitment to gender equality, 
the promotion and protection of equal rights for women, and the ability 
to protect women from violence as one of the hallmarks of political and 
economic development. Concomitant to this development, however, 
increasingly discourse surrounding women’s equality, rights and protection, 
has become implicated in discussions surrounding immigration, minority 
cultures and generalized debates surrounding cultural and religious values 
as well as cultural belonging. This has complicated the discourse raising 
fundamental questions regarding both the nature of gender equality, and 
the role of the state in guaranteeing equality and security. 

In this paper we critically explore the role of the state in guaranteeing 
the protection of women and investigate the wider contexts in which states 
comes to formulate notions of gender security and insecurity. To this end 
we engage with the concept of ontological (in)security focusing on its 
gendered dimensions. We ask whether, and if so – in what ways, does the 
safeguarding of women’s rights and the protection of women from violence 
factor in to state narratives of ontological security. 

We explore these wider issues in the empirical context of Israel’s policy 
towards polygamy in a comparative perspective. Based on a gendered 
analysis of policy and women’s narratives we suggest that gaps between 
the state level and the vernacular are an unavoidable component of 
ontological security and attest to the fluid and contingent nature of state 
formulated notions of security. We further demonstrate in our analysis the 
deep and complex connections that exist between conceptions of gender, 
and issues related to national identity and religion as they are expressed 
and represented in the political sphere. 

Key words: Ontological security; Protection of women; Polygamy; Minority 
Rights; Gender
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 حماية النساء أم حماية الدولة؟ 
تعّدد الزوجات واألنطولوجيا في إسرائيل

بكي كوك وأيلت هرئيل

ملخص
يالحفاظ على حقوق المواطن هو عامل مركزي في تعريفات الدولة الديمقراطية. 
فتاريخ الديمقراطية يعتبر إلى حّد كبير تاريًخا لتطور حقوق المواطن. ومنذ ظهور 
الحركة النسوية في نهاية القرن التاسع عشر، تحظى حماية حقوق المرأة بأهمية 
كبيرة متزايدة في هذه الحقوق. وفي أحيان كثيرة، تصرح األنظمة الديمقراطية عن 
التزامها لدفع حقوق المرأة قدمًا والحفاظ عليها. في الوقت عينه، فإن الخطاب 
حول المساواة الجندرية، حقوق النساء، وحمايتها آخذ بالتزايد ويشهد تعقيدًا متزايدًا 
بسبب الحاجة إلى التطرق إلى القيم الحضارية واالنتماء الديني والثقافي - تطرح 
هذه القضايا أسئلة جوهرية عن طبيعة المساواة الجندرية ودور الدولة ومسؤوليتها 
في الحفاظ على أمن النساء والمساواة في الحقوق. يفحص هذا المقال بشكل 
انتقادي دور الدولة في حماية النساء، والسياقات الواسعة التي تخلق فيها الدول 

تصوراتها حول األمن، ونقص أمن النساء.

نحن ندعي أن مفهوم األمن األنطولوجي ضروري للفهم األعمق لدوافع الدولة 
المختلفة للتعامل مع النساء األقليات وحقهن في الحماية. ونفحص العالقة بين 
مفهوم األمن األنطولوجي على مستوى الفرد والدولة، والعالقات المرّكبة بينهما. 
يناقش المقال هذه القضايا في سياق سياسة إسرائيل تجاه تعدد الزوجات. فرغم 
أن ظاهرة تعدد الزوجات محظورة في إسرائيل وفق القانون، إال أنها شائعة جدًا 
لدى البدو في النقب، والقانون متساهل معها جدا. نحن نتطرق في المقال إلى 
االختالف الذي طرأ مؤخرًا على موقف الدولة حول تعدد الزوجات ونشير إلى 
الطرق التي تستعمل فيها الدول مبادئ األمن األنطولوجي لتبرير سياساتها تجاه 
األقليات، ال سيما من النساء. يكشف تحليل سياسة إسرائيل لظاهرة تعدد الزوجات 
من خالل عدسة األمن األنطولوجي عن العالقات العميقة والمعّقدة التي تسود 

بين الجندر، الدين، والقومية، كما تتجسد في الحيز السياسي.

الكلمات الرئيسية: األمن األنطولوجي، حماية النساء، تعدد الزوجات، حقوق 
األقليات؛ إسرائيل، الجندر.
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א. מבוא
ואכן,  דמוקרטית.  מדינה  של  בהגדרתה  מרכזי  רכיב  היא  האזרח  זכויות  על  ההגנה 
ההיסטוריה של הדמוקרטיה היא במידה רבה ההיסטוריה של התפתחות זכויות האזרח. 
על  להגנה  למחויבות  ה-19,  המאה  בסוף  הפמיניסטית  התנועה  של  הופעתה  מאז 
זכויות האישה יש מקום גדל והולך בזכויות הללו. בעידודם של ארגונים בין-לאומיים 
דמוקרטיים  משטרים   ,)OECD( כלכלי  ולפיתוח  פעולה  לשיתוף  והארגון  האו"ם  כגון 
מצהירים בימינו על מחויבותם לקידום זכויות נשים ולהגנה עליהן, ומחויבות זו נחשבת 
 .)OECD, 2020; UN Women, 2020( סממן מובהק של התפתחות פוליטית וכלכלית
בד בבד, השיח על שוויון מגדרי, זכויות נשים והגנה עליהן הולך ומסתבך בשל הצורך 
לכלול בו התייחסות להגירה, לתרבויות מיעוטים, לערכי תרבות ולהשתייכות תרבותית 
(Kagan, Pinson and Schler, 2019( – כולן סוגיות שמעוררות שאלות מהותיות על 
טבעו של השוויון המגדרי ועל תפקיד המדינה באחריות לשמירה על ביטחונן של נשים 

ולהבטחת שוויון הזכויות שלהן.

להמחשת טענותינו ננתח במאמר את מנהג הפוליגמיה בקרב המיעוט הבדואי 
בישראל ואת השינוי שחל לאחרונה במדיניותה של מדינת ישראל כלפי מנהג זה. 
פוליגמיה נהוגה ביותר מ-850 קהילות בעולם )אבורביעה, 2011(. פוליגמיה היא מונח 
ניטרלי מבחינה מגדרית המתאר נישואים עם כמה בני זוג, ללא קשר להרכב המגדרי, 
ולכן זהו המונח השגור, אף על פי שב-78% מהתרבויות הפוליגמיות מדובר בנישואים 
פוליגיניים, כלומר נישואים של גבר אחד לכמה נשים. במדינות רבות הפוליגמיה אסורה 
על פי חוק, בכמה מהן היא אומנם אסורה אך האיסור אינו נאכף, ובמדינות אחרות 
היא חוקית. ככלל, סוכנויות בין-לאומיות תמימות דעים באשר לכך שהפוליגמיה היא 
פרקטיקה מפלה, שמזיקה מבחינה גופנית, כלכלית ופסיכולוגית לנשים ולילדים שחיים 
בחברה שבה היא נהוגה. בישראל הפוליגמיה אינה חוקית, אך למרות האיסור הקבוע 
בחוק היא נפוצה בקהילה הבדואית בנגב. זאת ועוד, עד לאחרונה נהגה המדינה מידה 
רבה של סובלנות כלפיה. המבקרים את המדינה על הימנעותה מאכיפת החוק האוסר 
פוליגמיה האשימו אותה בתמיכה במנהגים פוגעניים בקבוצת מיעוט שממילא היא 
מופלית לרעה ונדחקת לשוליים, ובפגיעה בזכויותיהן של הנשים המשתייכות לקבוצת 
המיעוט הזאת. התומכים במדיניותה של המדינה, לעומת זאת, הגנו עליה בשם הרב-

.)Boulos, 2019( תרבותיות, האוטונומיה התרבותית וההגנה על זכויות המיעוטים

שינוי דרמטי למדי בעמדת המדינה בנושא הפוליגמיה התרחש בשנת 2017, עם 
הקמתו של צוות בין-משרדי שמוּנה כדי להמליץ על דרכים להיאבק במנהג. בשנת 2018 
פרסם "הצוות הבין-משרדי להתמודדות עם השלכותיה השליליות של הפוליגמיה" דוח 
מסכם )הצוות הבין-משרדי, 2018(. בעקבות הדוח והפרסום הנרחב של ממצאיו החלו 
התייחסויות לפוליגמיה לחדור לשיח הפוליטי הרשמי והפכו לאלמנט מרכזי בדיונים על 
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המיעוט הערבי הבדואי. כחלק מדיונים נרחבים יותר בנושא זהות בדואית, מגדר והזדהות 
עם מדינת ישראל, נדרש השיח הזה גם לצורך להגן על הנשים הבדואיות מפני אלימות. 

המטרה שלנו היא לבחון באופן ביקורתי את תפקיד המדינה באחריות להגנה 
על נשים מקבוצות מיעוטים בהקשר הרחב יותר של ביטחון אונטולוגי. אנו מעלות 
שלושה טיעונים מרכזיים. הראשון הוא תיאורטי: אנו טוענות שניתן להשתמש במושג 
ביטחון אונטולוגי כדי לקדם את הבנתנו את תפקיד המדינה בהגנה על נשים מפני 
אלימות באמצעות התמקדות בפרשנויות המסוימות של ביטחון שמתייחסות למדיניות 
המדינה בהקשר זה. אנו טוענות שמדיניות המדינה והשיח על נושאים הקשורים לנשים 
ולאלימות מושפעים משלוש תמות מרכזיות: הגדרת ה"עצמי" הקולקטיבי כפי שהמדינה 
מעוניינת בו; הדרכים שבהן המדינה יוצרת היררכיות של השתייכות לאומית; והאמצעים 
שמשמשים את המדינה לקידום מושגים מגדריים של ביטחון. הטיעון השני שלנו 
מתמקד בישראל: אנו טוענות שאי-אפשר להבין את המדיניות של ההגנה על הנשים 
הבדואיות מבלי להתייחס לקשר בין ביטחון אונטולוגי לנרטיבים של השתייכות לאומית 
שהמדינה מעוניינת בקידומם. הטיעון השלישי הוא שבהקשרים של הגירה ופוליטיקה 
רב-תרבותית, נרטיבים מגדריים של ביטחון אונטולוגי, כמו הנרטיב שקידמה לאחרונה 
מדינת ישראל לגבי מנהג הפוליגמיה בקרב הבדואים, משמשים את המדינות עצמן 
שימוש אסטרטגי לחיזוק נרטיבים לאומיים של השתייכות, אגב פגיעה באינטרסים 
ובביטחון של נשים מקבוצות מיעוט. אנו טוענות שנטייה אסטרטגית זו מעידה על הטבע 
הנזיל והמשתנה של הרעיונות שהמדינה מנסחת לצורכי ביטחון. במאמר זה אנו טוענות 
אפוא שהרעיונות של ביטחון אונטולוגי ממלאים תפקיד מרכזי חשוב בדרכים שבהן 
מדינות מגבשות מדיניות הקשורה להגנה על נשים. ניתוח סוגיית הפוליגמיה בחברה 
הישראלית מאפשר לנו לדון בנקודות ההשקה בין לאום, דת ומגדר בצורה מעמיקה 

וייחודית.

ב. )חוסר( ביטחון אונטולוגי
של  המהותיים  ביסודות  יותר  רחבה  מהתבוננות  כחלק  אונטולוגיה  במושג  השימוש 
הקיום וההוויה נעשה נפוץ יותר ויותר בחקר מדעי החברה, והוביל למה שרבים מכנים 
"התפנית האונטולוגית" )Todd, 2016; Holbraad and Pedersen, 2017(. באופן כללי, 
המושג "ביטחון אונטולוגי" מציין את הצורך של הפרט בתחושת "עצמי" עקיבה כתנאי 
חיוני לחיים בריאים ויציבים, ובכך מוסיף למושג הביטחון רכיב לא-פיזי. המונח דילג 
בין תחומי ידע שונים: תחילה, הפסיכיאטר ר"ד לאינג )Laing(, אחד ההוגים של מושג 
זה, תיאר את "הפרט שיש לו ביטחון אונטולוגי" כמי שיש לו "תחושה של הנוכחות שלו 
בעולם כאדם אמיתי, חי, שלם, ובמובן הגשמי גם המשכי ורציף". היעדרה של תחושה 
זו, לעומת זאת, "הופך את הנסיבות הפשוטות של חיי היום-יום לאיום קטלני מתמשך" 
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)מצוטט אצל Zarakol, 2017: 39–40, 50(. בהיבט הסוציולוגי של המושג, הדגש מושם 
על החשיבות של אופנים שגרתיים של התנהגות וידע המכוּנים הביטוס )מושג שטבע 
בורדייה, מצוטט אצל Berger and Luckmann, 1991(. הקידום והשימור של סיפור 
זו. ברעיון של ביטחון אונטולוגי  חיוני בשגרה  ייחוס הם רכיב  חיים קוהרנטי כנקודת 
טמונה אפוא החשיבות של מבנים אונטולוגיים משותפים המאפשרים הקשר חברתי 

.)Mitzen, 2006b; Gazit 2021( משותף

כל ניתוח של ביטחון אונטולוגי ברמה הקולקטיבית יגרור התייחסות לנרטיבים 
הביוגרפיים הקולקטיביים ולמנהגים שגרתיים כאופנים להבניה ולקיימות של הביטחון 
האונטולוגי, ובכך יסייע לנו להבין כיצד מנהגים כאלה מעצבים את האפשרויות ואת 
ההשלכות הפוליטיות )Kinnvall, 2004(. בהקשר של מחקר במדע המדינה וביחסים 
בין-לאומיים, על פי נקודת מבט זו של ביטחון אונטולוגי, שחקנים מדינתיים )כגון 
מנהיגים או ממשלות( מזהים את החשיבות של הביטחון האונטולוגי נוסף על הביטחון 
הפיזי, ופועלים בדרכים שתורמות לתחושה יציבה של העצמי הקולקטיבי )ראו לדוגמה 
 Huysmans, 1998; Lang, 2002; Kinnvall, 2004; 2006; 2015; Barzilai 2010;
Zarakol, 2010; Rumelili, 2015; Subotić, 2016(. על כן מקובל להניח שמדינות 
 Mitzen, 2006a; 2006b; Delehanty and( הן סוכנוֹת השואפות לביטחון אונטולוגי
Steele, 2009; Zarakol, 2017; Rosler and Press-Barnathan, 2021; Krickel-

Choi, 2022(. מנקודת מבט זו הלגיטימיות של המדינה אינה טמונה רק ביכולתה לספק 
ביטחון פיזי, אלא ביכולתה לספק סדר; אין הכוונה לסוג מסוים של סדר, אלא לעצם 
הגדרת הסדר הציבורי ויצירת הכללים לשמירתו. במילים אחרות, תפקידה של המדינה 
לא רק לעשות את החיים אפשריים ובני קיימא, אלא לעשותם גם מובנים והגיוניים 

.)Huysmans, 1998)

במונחים של תיאוריית הביטחון האונטולוגי, תפיסות זהוּת עצמית של מדינות 
מוּבְנות מבפנים באמצעות התפתחות של נרטיבים אוטוביוגרפיים הנשענים על 
ההיסטוריה הלאומית ועל רגעים היסטוריים סלקטיביים המספקים "סיפורים מנחמים 
 Kinnvall,( "על העצמי[ במצבים של חוסר ביטחון אונטולוגי מוגבר וחרדה קיומית[
755 :2004(. את הצורך בתחושת עצמי בטוחה ומתמשכת המדינה מציעה ומקדמת 
כרכיב חיוני בשלמוּת הפיזית, החברתית והפוליטית שלה, בין שהצורך הזה קשור 
להשפעות הקיומיות של המודרניוּת ובין שהוא קשור להשלכות ארוכות טווח של 
 Giddens, 1990; Huysmans, 2006; Yuval-Davis,( הגירה המונית וסכסוכים אזוריים
2011(. באספקת הביטחון האונטולוגי המדינה נשענת לעיתים קרובות על נרטיבים 
המדגישים את היעדר הביטחון, ואת האיום והחרדה הנובעים מהיעדרו. בדרך כלל, 
כפי שציינה קטרינה קינוול )Kinnvall, 2015: 518(, יצירת ביטחון היא גם יצירת חוסר 

ביטחון.
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בעוד ההבניה השלילית של פחד, חרדה ואיום שזורה במגוון גורמים ורגשות 
הקשורים לתהליכי שינוי כלכליים ופוליטיים, מן המחקר העכשווי עולה שבעשורים 
האחרונים הנרטיבים של פחד וחרדה קשורים לרגשות כלליים של "אובדן" לאומי או 
תרבותי )Mudde, 2007(. כפי שמשתקף בעלייה של קבוצות ימניות ופופוליסטיות 
בחברות רבות )Norris, 2019; Spektorowski, 2003(, נרטיבים של חוסר ביטחון 
הרואים במהגרים וברב-תרבותיות איומים על הזהות מכוונים אל נטייתם של בני אדם 
להתגבר על חוסר הביטחון שלהם באמצעות תפיסתם של מיעוטים ומהגרים כמי 
שמסכנים את שלמות הקהילה הלאומית ומונעים שמירה על עצמי קולקטיבי יציב 

.)Minkenberg and Pytlas, 2012( ורציף

ג. קריאות מגדריות של )חוסר( ביטחון אונטולוגי
במחקר הפמיניסטי בתחום היחסים הבין-לאומיים הבחינו זה מכבר בהנחות המגדריות 
 (Tickner, 1996; Harel-Shalev, 2013( השונות העומדות בבסיס כוחה של המדינה
ובדרכים שבהן כוח ממורכז מומשג ומיוצג כמגלם נורמות "גבריות" בסיסיות ומייצגות 
(True, 2003(; וכן בנטייה של מחקרים בתחום הביטחון להמעיט בחשיבות של היבטי 
חורגים מן ההתמקדות  סוגיות סביבתיות, שכן הם  או  גלובלי  כגון אי-שוויון  "ביטחון" 
כביכול  ה"ניטרלית"  ה"גברית",  הביטחון  הבנת  את  המאפיינת  ובסכסוכים  במלחמות 
את  מותירה  זו  "ניטרלית"  מבט  נקודת   .)Tickner, 1996: 48–49( מגדרית  מבחינה 
הנשים ואת זכויותיהן והגנתן נחותות ושוליות, שכן ענייניהן נחשבים שוליים לביטחון 

.)Tickner, 1996; True, 2003; Golan, 2015( הלאומי

בניסיון להתרחק מההתמקדות בהבניות של גבריות, שמאפיינת את חקר הביטחון, 
המחקר העכשווי בוחן דרכים שונות לקידום ביטחון אונטולוגי על ידי המדינה ותורם 
 Kinnvall, 2004; Delehanty( להבניה של נשיות וסוגיות של זכויות נשים וההגנה עליהן
and Steele, 2009(. כיוון שהקנייתו של ביטחון אונטולוגי קשורה לידיעה שהקהילה 
הקרובה ביותר של האדם מוגנת ובטוחה בנוף הפוליטי, החברתי והכלכלי הרחב יותר, 
להמשגות בשיח הביטחון האונטולוגי יש שורשים במונחים המגדריים של משפחה, 
 Massey, 1992;( "אינטימיות ובית – ובסוג ההשתייכות שאנו מקשרים עם המושג "בית
Mitzen, 2018(. קשרים אלו, שמחברים רטורית בין המרכזיות של אינטימיות ובית 
ובין תחושת ביטחון, מוסיפים עוד רכיבים להבניה הפוליטית של נשיות והוויה נשית. 
כפי שציינה קינוול, "האומה ]נעשית[ קשורה עם הבית, המקום שבו הדלת תמיד תהיה 
פתוחה לפניך, שבו האש תידלק עם הגעתך, ושבו תקבל את הדאגה החמימה של 
אימא שלך. בבסיסן של מטפורות משפחתיות כאלה מונחת ראייה מהותנית של נשים, 
 (Kinnvall, 2004; 2015; 2019( קינוול .)Kinnvall, 2004: 761( "גברים, נשיות וגבריות
תרמה להבנת היחסים המגדריים בין לאום, ביטחון ובית, ולהבנה כיצד המשגה מגדרית 
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זו קשורה לרעיונות של הלאום כמשפחה. היא נשענת על מחקר חשוב קודם, שבחן 
את הדימוי הלאומי של האישה כמגינת האומה וכאימו הקדמונית של הלאום ובדק 
Berkovitch, 1997; Yuval-( כיצד נשזר הדימוי הזה באסטרטגיות של הבניית לאומיות
Davis, 2011(. ואולם, כפי שציינו אטיין בליבר )Balibar, 1991( ואחרים, דימויים של 
מגדר, גזע ולאום אינם כה רחוקים זה מזה )Kinnvall, 2004: 782(. במובן זה שימשו 
מטפורות משפחתיות כדי לשייך "אחרים" לשורות האזרחים מסוג ב, מנשים ומיעוטים 
נשלל לעיתים קרובות כל קשר ישיר לסוכנות הלאומית, ונשים מקבוצות מיעוט נתפסות 

.)Rossdale, 2015( לעיתים כאיום על ביטחון המדינה ויציבותה

מחקר פמיניסטי מן הזמן האחרון על מדיניות בנושאי פריון תרם לנקודת מבט זו 
באמצעות הרחבת הבנתנו את הבניית הנשים כאחראיות להמשכיות האומה ואת הדרך 
 Leuprecht,( שבה מדיניות בנושא הפוריוּת קשורה לנרטיבים של ביטחון אונטולוגי
Stopler, 2011 ;2010(. כפי שציין בריאן טרנר )Turner, 2001(, המדינה מקדמת 
את מידת הרציוּת )desirability( של פריון ורבייה כבסיס להשתתפות חברתית ובכך 
מדגישה את המטרה הדמוגרפית של הבטחה ושימור של הקשר בין רבייה לאזרחות. 
יתרה מזו, ניסיון העבר וההווה מלמד אותנו שמדיניות פריון שמדינות וקהילות מתוות 
כדי להיענות לצורכי האוכלוסייה מתעלמת לעיתים קרובות מהזכויות ומהצרכים של 
הנשים שגויסו כדי לממש אותה, ומעדיפה את זכויות הנשים בקבוצת הרוב על פני 
זכויות הנשים מקבוצות המיעוטים. העדפה זו מפלה במיוחד נשים בקבוצות מיעוט 
תרבותי הסובלות מכמה רמות של כפיפוּת. בהקשרים אלו פריון יכול להיתפס כאחד 
 ,(Skey, 2010( מרכיבי הביטחון, כאשר הוא מתמקד בנשים מקבוצת הרוב באוכלוסייה
או כאיום וכרכיב של חוסר ביטחון כאשר מדובר בנשים מקבוצות מיעוטים שוליות 
או מוכפפות. הפער בין הצרכים והזכויות של נשים כפי שמגדירים אותם המחוקקים 
ובין הצרכים והזכויות כפי שמגדירות אותם הנשים עצמן מדגיש ביתר שאת את 
הצורך לחקור ביטויים מקומיים של ביטחון אונטולוגי לצד נרטיבים שהמדינה מקדמת 

.)Vaughan-Williams and Stevens, 2016)

על כן, בעוד לבחינת ההנחות המגדריות שבבסיס השיח על ביטחון אונטולוגי יוחד 
מחקר רב, לנטייתן של מדינות להשתמש בנרטיבים של ביטחון אונטולוגי כשהן עוסקות 
בסוגיות של הגנה על נשים יוחדה פחות תשומת לב. המציאות של נשים מקבוצות 
מיעוט מוסלמיות בעולם המערבי היא דוגמה טובה להמחשת המצב: כיוון שהן נתפסות 
בו בזמן הן כאובייקט הזקוק להגנה של המדינה הן כסכנה למדינה, יש להן תפקיד כפול 
)ומנוגד( בשיח על ביטחון אונטולוגי. יתרה מזו, המחויבות של המערב להגן על נשים 
מוסלמיות הוצגה באופן שיטתי כחלק מהשיח על ביטחון אונטולוגי, לאו דווקא כחלק 
מהשיח על ביטחון פיזי (Kinnvall, 2019(. כך, לדוגמה, בכמה ממדינות המערב שיש 
בהן מהגרים מוסלמים רבים נחקקו חוקים שנועדו להגביל, ולעיתים אף לאסור, מנהגים 
מגדריים מוסלמיים כגון עטיית רעלה, שימור הסמכות הפטריארכלית החזקה במשפחה 
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ובמקרים קיצוניים גם מילת נשים – מנהגים שנחשבים מפלים ופוגעניים כלפי נשים 
(Abu-Lughod, 1990(. יוזמות חקיקה אלו, שאפשר לראות בהן פגיעה בזכויות 
תרבותיות, הוצדקו בהיותן חלק מתפקיד המדינה להגן על זכויות האדם של נשים, אך 
הן הוצגו כחלק מתפקידה לספק ביטחון אונטולוגי לנשים )שם(. חוקרות פמיניסטיות 
בחנו את הדרכים שבהן הצדיקה ארצות הברית את מעורבותה הצבאית באפגניסטן 
(Shepherd, 2006( ובעיראק בנימוק שנועדה להציל את הנשים. השימוש בחרדות 
ובפחדים ניכר גם בהתייחסויות של מדינות מסוימות במערב לפריון ולשיעורי הילודה 
 Goodwin, Willson and Stanley,( "בקרב המוסלמים בהקשר של "מאבק בטרור
2005(. מחקרים על קמפיינים נגד טרור באירופה הראו כיצד נשים מוסלמיות מוצגות 
לעיתים כ"פצצות דמוגרפיות" )שם(, וכיצד הן בשיח העממי הן בשיח שהמדינה מקדמת 
משתמשים במונחים כגון "השתלטות דמוגרפית" לתיאור שיעורי הילודה הגבוהים בקרב 
המהגרות המוסלמיות )Busher, 2013(. סיכומו של דבר, מדינות יכולות לקדם מדיניות 
שמיועדת לצמצם או להגביל פרקטיקות שנחשבות מזיקות לנשים ומתוך כך להגביר 
את הביטחון האונטולוגי שלהן, אבל בו בזמן לקדם מדיניות שמחזקת את הפחדים 
והחרדות הקולקטיביים שמעוררים מהגרים ואזרחים מוסלמים, ובכך להגביר את חוסר 
הביטחון האונטולוגי של מי שבאופן רשמי או לא רשמי מוגדר ה"אחר" – ביטחון וחוסר 

ביטחון שזורים יחד.

ד. החברה הישראלית, המיעוט הבדואי והפוליגמיה
החברה בישראל היא חברה מפולגת המורכבת ממספר רב של קהילות דתיות, אתניות 
 Karayanni, 2018;( אתנית-לאומית  בחלוקה  מושרש  הכוח שלה  ולאומיות, שמבנה 
זיהוי האומה  על  Ariely, 2021(. המבנה האתני-לאומי ההיררכי הזה מבוסס בעיקרו 
אזרחי  שכל  פי  על  אף  היהודית.  האתנית-לאומית  האומה  עם  העיקרית  הפוליטית 
לזכויות  זכאים  תהא,  הדתית אשר  או  האתנית  הלאומית,  ישראל, תהא השתייכותם 
אזרח בסיסיות, לרבות זכות ההצבעה, ההיררכיה האתנית-לאומית מעדיפה את הרוב 
היהודי על פני המיעוט הערבי הפלסטיני. הממד האתני-לאומי של ההיררכיה נחשב 
רכיב מרכזי בזהותה של מדינת ישראל, כמו שהוא מרכזי גם במדינות לאום אתניות 

.)Stein, 2017; Waxman and Peleg, 2020( אחרות

1. המיעוט הערבי הבדואי
הקהילה הבדואית בישראל היא מיעוט בתוך מיעוט. כערבים מוסלמים הבדואים הם 
18% מכלל האוכלוסייה  חלק מהמיעוט הערבי-פלסטיני של אזרחי ישראל, שמהווה 
 Abu-Kaf, Schejter and Abu Jafar,( בישראל ומורכב מ-80% מוסלמים ו-20% נוצרים
Waxman and Peleg, 2020 ;2019(. המיעוט הערבי-פלסטיני בישראל, בהיותו מיעוט 
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דתי, לאומי ושפתי )דובר ערבית בחברה דוברת עברית ברובה(, מגלם בעת ובעונה אחת 
שלושה קווי פיצול )Ghanem and Rouhana, 2001; Kook, 2017(. המיעוט בכללותו 
בנוגע  אפליה  לרבות  רבות,  בדרכים  המתבטאים  ומאי-שוויון  מוסדית  מאפליה  סובל 
לבעלות על קרקעות ולזכויות על נכסים, אפליה בהקצאת תקציבים ממשלתיים ואי-

.)Ghanem and Rouhana, 2001; Haklai, 2011( שוויון בהזדמנויות תעסוקה

הערבים הבדואים, כ-230 אלף מספרם, הם 3.5% מאוכלוסיית מדינת ישראל 
(Abu-Kaf, Schejter and Abu Jafar, 2019(. הם קהילה תרבותית מסורתית מובחנת 
בתוך המיעוט הערבי-פלסטיני המוסלמי הגדול יותר, אך באופן כללי הם עניים יותר 
ומוּדרים יותר )וייסבלאי, 2017(. רובם מתגוררים בקהילות בנגב )Nasasra, 2017(. רוב 
הרשויות המקומיות הבדואיות משתייכות לאשכולות הנמוכים ביותר בדירוג החברתי-

כלכלי של היישובים בישראל )הלמ"ס, 2019(, ומן ההערכות עולה שכמעט מחצית 
מהגברים הבדואים מוגדרים מובטלים, וששיעור האבטלה בקרב נשים מגיע לכ-78%.

אומנם יש הבדלים מסוימים בין קהילות בדואיות שונות, אך החברה הבדואית 
 Allassad( בכללותה היא חברה פטריארכלית הכפופה לנורמות של מסורת שבטית
Alhuzail, 2018(. מאז שנות השבעים של המאה העשרים הנשים הבדואיות נתונות 
להשפעתם של תהליכים סותרים. מצד אחד, ההיחלשות של הנורמות המסורתיות 
אפשרה לנערות ולנשים גישה לרמות גבוהות יותר של השכלה וזימנה להן הזדמנויות 
תעסוקתיות מגוונות יותר )Harel-Shalev, Kook and Elkrenawe, 2020(; מצד 
אחר, ההטמעה האמביוולנטית והחלקית של נורמות ומנהגים מודרניים תרמה לביצור 
השליטה הפטריארכלית העמוקה על הנשים, המתבטאת בשמירה על מנהגים מסורתיים 
 Abu ;2017 ,כגון פוליגמיה ורצח על רקע מה שמכונה "כבוד המשפחה" )יזבק וקוזמא

.)Rabia, 2011

2. פוליגמיה בקהילה הבדואית
העדות  לכל  דתית מלאה  אוטונומיה  ישראל מאפשרת  מדינת  ב-1948  מאז הקמתה 
נידונות  אישי  ומעמד  אישות  דיני  של  שסוגיות  הוא  הדבר  פירוש  שבה.  הדתיות 
ופוליגמיה. אף על פי  לנישואים  גיל המינימום  זה  יוצאים מכלל  בבתי הדין הדתיים; 
שפרשנויות מסוימות של האסלאם ושל היהדות מתירות פוליגמיה במצבים מסוימים, 
מדינת ישראל בחרה להגביל את האוטונומיה הדתית באשר למנהג זה ולהגדיר אותו 
בחוק,  הקבוע  האיסור  למרות   .)2011 )אבורביעה,  העונשין  בחוק  פלילית  עבירה 
 20 ההערכות  פי  ועל  מאכיפתו,  בשיטתיות  ישראל  ממשלות  נמנעו  השנים  במרוצת 
עד 40 אחוזים מהנישואים בקרב הבדואים בנגב הם נישואים פוליגמיים )הצוות הבין-
משרדי, Boulos, 2019 ;2018(. במשפחות הפוליגמיות הללו הבעל מקים משקי בית 
על  מדויקים  נתונים  למצוא  נשים. קשה  עד ארבע  נפרדים שבכל אחד מהם שתיים 
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מספר המשפחות הפוליגמיות בקהילה זו, מכיוון שכדי להימנע מסנקציות משפטיות 
רוב הנישואים הפוליגמיים נערכים בטקסים דתיים פרטיים ואינם מתועדים במרשמים 
הרשמיים של המדינה )Abu al-Asal, 2010; Boulos, 2019(. על כל פנים, יש נתונים 
בחברה  הפוליגמיים  הנישואים  שיעור  האחרונים  העשורים  שבשלושת  המראים 
הבדואית בישראל נשאר קבוע יחסית, בלי קשר לגיל, להשכלה או למעמד החברתי-

.)Aburabia, 2017( כלכלי

כדי להבין במלואה את עוצמת ההשפעה של המציאות הפוליגמית על חייהן 
של הנשים חשוב לבחון את המציאות הזאת בהקשר הרחב יותר של הפטריארכיה 
הבדואית. כאמור, הקהילות הבדואיות עדיין מתאפיינות בשליטה פטריארכלית על נשים 
)אבורביעה, Aburabia, 2017 ;2011(. נשים מצופות להמשיך ולמלא את התפקידים 
הנשיים המסורתיים בבית ולקבל עליהן את עיקר האחריות, ואפילו את כל האחריות, 
לטיפול בילדים, במשק הבית ובבעל. יתרה מזו, סמכותה של המשפחה המסורתית 
המורחבת מוסיפה להתחזק ולהתרחב ולשמר את השליטה בכל היבט בחייהן של 
הנשים )אבורביעה, Richter-Devroe, 2016 ;2011(. בד בבד מסתמנת מן הנתונים 
 Allassad Alhuzail, ;2017 ,מגמת עלייה בשיעורי האלימות במשפחות )יזבק וקוזמא
2018(. במשך עשורים תמכו ממשלות ישראל באופן פרואקטיבי במנהיגים השבטיים 
המסורתיים ועודדו מוסדות פטריארכליים המקדמים כניעה וצייתנות כדי להקטין את 
מחיר השליטה באוכלוסייה המקומית )Hasan, 2002; Boulos, 2019(. במובן זה מצבן 

של הנשים הבדואיות מושפע במידה רבה ממדיניות הממשלה.

בהקשר הישראלי, על כל פנים, טענות שתומכות בסובלנות למנהגים מסורתיים 
דוגמת הפוליגמיה בשם האוטונומיה התרבותית )הצוות הבין-משרדי, 2018( מעומתות 
עם העדויות המצטברות על ההשלכות המזיקות, האלימות אפילו, של הפוליגמיה על 
הנשים עצמן ועל ילדיהן. מחקרים שנערכו מתוך החברה הבדואית ומחוץ לה הראו, בין 
היתר, שבהשוואה לנשים במשפחות מונוגמיות, אצל נשים במשפחות פוליגמיות ניכרים 
שיעורים גבוהים יותר של בעיות בתחום בריאות הנפש, לרבות שכיחות גבוהה יותר של 
 .)Al-Krenawi and Slonim-Nevo, 2008; Shepard, 2013( דימוי עצמי נמוך ודיכאון
יתרה מזו, יש עדויות מבוססות מחקרית לכך שנשים בקהילות שהפוליגמיה נפוצה 
בהן נוטות לסבול מחרדה אפילו כשהן עצמן אינן נשואות בנישואים פוליגמיים, בגלל 
החשש מפני הצפוי להן אם בן זוגן יחליט לקחת לו אישה שנייה )אבו-שארב, 2017; 

.)Al-Krenawi and Lev-Wiesel, 2002

מחקר שהתבסס על ראיונות עם נשים ממשפחות בדואיות פוליגמיות סיפק ראיות 
לשכיחות של רגשי השפלה, פחד מאלימות פיזית, תחושה עמוקה של חוסר ביטחון 
קיומי ושל בידוד ואי-ודאות בקשר לזהות העצמית ולהשתייכות שלהן )אבו-שארב, 
2017; חסן, 2019; סער, 2020(. במקרים רבים האי-ודאות בתפיסת העצמי קשורה 
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לעובדה שמבחינתן של רוב הנשים, היציאה מנישואים פוליגמיים בקהילה הבדואית 
המסורתית כמעט אינה אפשרות מציאותית, בשל ההשלכות החברתיות השליליות 
של הגירושים ומשום שאין להן תמיכה מצד משפחותיהן וקהילותיהן )אבו-שארב, 
Harel-Shalev, Kook and Elkrenawe, 2020 ;2017(. לנוכח החשיבות של הקהילה 
והמשפחה לתחושת עצמי קוהרנטית בחברה הבדואית, לאיומים על תחושה זו יכולות 
להיות השלכות שליליות מרחיקות לכת, בייחוד עבור נשים )אבורביעה, 2011(. נשים 
בדואיות רבות בנישואים פוליגמיים חוֹווֹת חוסר ביטחון קיומי: הן דיווחו על הרגשה 
כללית של ייאוש וחוסר אונים, בעיקר לנוכח חוסר האמון שלהן בקהילתן וביכולת 
או ברצון של המדינה לסייע להן. חוסר האמון הזה מועצם בשל העוני הנורא שלהן 
והגישה המוגבלת שלהן למקורות תמיכה ומימון. נשים אלו לעיתים קרובות נושאות 
בעול פרנסת המשפחה, סופגות התעללות רגשית ופיזית גם יחד מצד בעליהן, ובמקרים 
מסוימים אף נמנעת מהן גישה לשירותים בסיסיים של בריאות, תעסוקה וחינוך )אבו-

.)Harel-Shalev and Kook, 2021 ;2017 ,שארב

ה. פוליגמיה, )חוסר( ביטחון אונטולוגי והזהות הישראלית
בישראל, מדינה שהוקמה בתוך הקשר גיאופוליטי של התנגדות ועוינות נרחבות, סוגיות 
 Barak and( של ביטחון פיזי היו מאז ומעולם שיקול מרכזי בקביעת מדיניות הממשלה
Sheffer, 2009(. כבר מלכתחילה לא התמצתה התנגדותן של מדינות ערב בהתנגדות 
רק לקיומה הפיזי של מדינת ישראל, אלא כוּונה גם כלפי זהותה כמדינה יהודית ומתוך 
כך גם כלפי הזהות האונטולוגית שלה. על כן, ברבות השנים שאפה ישראל לא רק 
להבטיח את קיומה הפיזי, אלא גם לזכות בהכרה בזהותה כמדינה יהודית ובסמכותם 
הלאומית  הזהות  של  קונקרטי  ייצוג  היהודי  לעם  לספק  הפוליטיים  מוסדותיה  של 
ישראל  של  המוצהרת  הזהות  של  המרכזיות  ואכן,  בטוחה.  אונטולוגית  ומסגרת  שלו 
כמדינה יהודית היא שמיקדה את ההתנגדות של רבות ממדינות ערב השכנות ושל העם 
הפלסטיני חסר המדינה, בשל ָהעֶמדה המדירה הנובעת ממנה כלפי לא-יהודים בכלל 
וכלפי ערבים פלסטינים בפרט )Barak and Sheffer, 2009(. בתוך הקשר רחב זה של 
חוקרים  החלו  הערבי-ישראלי  ובסכסוך  הפלסטיני-ישראלי  בסכסוך  הזהות  מרכזיות 
לאמץ את המושג ביטחון אונטולוגי לחקר הדינמיקות של הסכסוך והניסיונות ליישבו 
מאמציה   .)Mitzen 2006b; Lupovici, 2012; Rumelili, 2015; Subotić, 2016)
של ישראל לקדם ולשמר את זהותה כמדינה יהודית בהקשר הרחב יותר של ביטחון 
המדיניות  מאמצי  הנכון;  הוא  ההפך  הבין-לאומית.  לזירה  מוגבלים  אינם  אונטולוגי 
העיקריים להבטחת זהות זו מתרחשים בזירה הפנים-ארצית. בזירה זו הסתמנו בשיח 
שני יסודות מרכזיים בדיון על הזהות: השיח הדמוגרפי, המקשר בין יכולתה של ישראל 
לשמר את זהותה כמדינה יהודית ובין האיזון הדמוגרפי שבין יהודים ובין לא-יהודים; 
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ובין תפקידה  ישראל כמדינה דמוקרטית  זהותה של  בין  ושיח המודרניזציה, המקשר 
כסוכנת של מודרניזציה באזור הרחב יותר של המזרח התיכון.

אחד מצעדי מדיניות הפנים הבולטים שנקטה ישראל היה חקיקת "חוק-יסוד: 
ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי", המכונה באופן לא רשמי "חוק הלאום" )וכך 
יכונה גם כאן(. החוק, שנחקק ב-2018, מעגן בחקיקה את זהותה של ישראל כמדינת 
העם היהודי, וקובע שהזכות להגדרה עצמית לאומית במדינת ישראל היא זכות ייחודית 
לעם היהודי ושהשפה העברית היא השפה הרשמית של המדינה, ולכאורה משתמע 
ממנו שהמורשת וההיסטוריה של העם היהודי הן המסורת היחידה של המדינה. חוק 
הלאום, שקודם על ידי ראש הממשלה דאז נתניהו, מציע נרטיב – סיפור בעל משמעות 
על השתייכות ועל זהות. החוק עורר מחלוקת עזה בארץ ומחוץ לה, אם כי רבים ציינו 
שהוא בעצם רק מסדיר את המצב הקיים ממילא )Lustig, 2020(. ואולם במבט מבעד 
לעדשה של הביטחון האונטולוגי מתבררת מטרתו של חוק הלאום. מכיוון שנרטיבים 
של ביטחון אונטולוגי הם סיפורים שמדינות מספרות לעצמן ולקהילה הבין-לאומית 
על הזהות שלהן, הנרטיב המקודם על ידי חוק הלאום מספר סיפור על ישראל, על 
זהותה ועל התנאים ההכרחיים להבטחתה של זהות זו. אפשר לומר שבאמצעות עיגון 
בחוק של הזהות של המדינה חוק הלאום מספק לממשל הדומיננטי בישראל ולאזרחי 
ישראל היהודים מסגרת יציבה ובטוחה, המבטיחה את המשכיותה ושלמותה של הזהות 
הלאומית שלהם באמצעות הגדרה מפורשת של הנכללים בה והבהרת היררכיית 
ההשתייכות. בסיפור הזה יש לקהילות המיעוטים הערביות, הלא-יהודיות, תפקיד זעיר, 

ויש יאמרו לא בטוח.

 1. מדיניותה של ישראל בנוגע לפוליגמיה: 
העיסוק ב)חוסר( ביטחון אונטולוגי

פרסום הדוח המסכם של הצוות הבין-משרדי לבדיקת הפוליגמיה והקמפיין הציבורי 
שנלווה אליו הקדימו את חוק הלאום בשנה. לנוכח הסמיכות של שני האירועים אנו 
טוענות שאת הקמפיין של ישראל נגד הפוליגמיה אפשר לקרוא כפרק בסיפור המרכזי 
של הביטחון האונטולוגי שלה, פרק שמדגיש את ההיבטים המגדריים העומדים בבסיס 
שיקולי הביטחון של המדינה. "קמפיין הפוליגמיה" מספר סיפור על מהות זהותה של 
ישראל ועל מי ששייך אליה ומי שאינו שייך אליה. יתרה מזו, וחשוב ביותר בהקשר 
של מאמר זה, לעומת נרטיבים של ביטחון, שבהם המגדר נוכח תמיד במובלע, בקמפיין 
הפוליגמיה הזהות המגדרית מוצגת במפורש כמרכזית בנרטיב. ניתוח הקמפיין מבעד 
תפיסת  על  משפיע  המגדר  שבהן  הדרכים  את  חושף  האונטולוגי  הביטחון  לעדשת 

העצמי הפרטי והקולקטיבי שלנו.

כפי שצוין לעיל, הפוליגמיה אינה חוקית בישראל, ונישואים פוליגמיים הם עבירה 
פלילית לפי החוק הישראלי. האיסור נקבע כבר עם חקיקת "חוק שיווי זכויות האשה" 
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בשנת 1951, שכלל סעיף הקובע בפירוש שהפוליגמיה איננה חוקית. ככלל, חוק זה 
מילא תפקיד מכריע במיסוד שוויון הזכויות הרשמי של נשים, בכך שקבע את הגבולות 
החוקיים להתערבות המדינה בעניינים משפחתיים ובתפקידים מגדריים בכללותם 
)אבורביעה, Berkovitch, 1997 ;2011(. ואולם, כפי שציינה ראויה אבורביעה, "חוק 
שיווי זכויות האשה" הגדיר את אזרחותן של נשים, אך "האזרחות של הנשים המוסלמיות 
לא עמדה במרכז הדיונים והוגדרה בעקיפין כמשנית ושולית להגדרה הראשית של 
אזרחותן של הנשים היהודיות" )Aburabia, 2019: 311(. לפי טענתה של אבורביעה 
)שם(, את הפללת הפוליגמיה יש להבין בהקשר הרחב יותר של ההדרה והשוליוּת של 

המיעוט הערבי ושל היעדר ההכרה באינטרסים שלו, בזהותו ובזכויותיו.

כך או כך, במהלך השנים לא נאכף איסור הפוליגמיה הקבוע בחוק. עד שנת 2018 
הועמדו לדין בגין פוליגמיה רק מעטים, ורק אחדים מהם הורשעו )בן זכרי, 2019(. עד 
לאחרונה לא עוררה הפוליגמיה עניין רב גם בציבור ובתקשורת, ואפילו לא באקדמיה. 
תשומת הלב המועטה שיוחדה לפוליגמיה התרכזה עד שנות האלפיים בתחום בריאות 
הנפש, והתבטאה במחקרים רבים שהתמקדו באתגרים שעומדים לפני נשים שחיות 
במציאות פוליגמית. כמעט אין נתונים בנמצא, אך דומה שָהעֶמדה האדישה לכאורה 
של הממשלה מאששת את טענתה של אבורביעה בדבר משמעות ההקשר הרחב יותר 
של השוליוּת וההדרה של המיעוט הערבי-פלסטיני. חוקרות נוספות אף טענו שאיסור 
הפוליגמיה אינו נאכף משום שהממשלה מעוניינת בשיתוף הפעולה של כוחות 
 Hasan,( בקהילה הפלסטינית )פטריארכליים שמרניים )מנהיגים דתיים ושבטיים

.)2002; Boulos, 2019

ההזנחה וההתעלמות נפסקו בפתאומיות מה בשנת 2017, כאשר איילת שקד, אז 
שרת המשפטים וחברת מפלגת הימין הבית היהודי, הכריזה מלחמה על הפוליגמיה. 
בחסותה של שקד הקימה הממשלה צוות בין-משרדי לניהול מחקר מקיף בנושא 
פוליגמיה.1 הצוות נפגש והתייעץ עם אנשי אקדמיה, ראשי רשויות מקומיות בדואיות, 
שופטים בבתי דין שרעיים בישראל, חברי כנסת, פעילות פמיניסטיות, גורמים במשטרה, 
אנשי מקצוע ממשרדי ממשלה שונים, עובדים סוציאליים ובעלי מקצוע אחרים, וכן 
ביקר ביישובים בדואיים ובמוסדות בדואיים. הצוות פרסם את הדוח המסכם שלו ביולי 
2018, ובו הכיר בבירור בכישלון המדינה באכיפת האיסור הפלילי על פוליגמיה )הצוות 
הבין-משרדי, Boulos, 2019 ;2018(. לצד הצורך בצעדים ובתוכניות להכשרה חינוכית, 
תעסוקתית, התפתחותית, רווחתית וכלכלית הודגש בדוח גם הצורך לחזק את אמצעי 

האכיפה המשטרתיים והמשפטיים )הצוות הבין-משרדי, 2018: 215–229(.

בעקבות פרסום הדוח התעוררה תשומת לב תקשורתית ניכרת והושמעו הצהרות 

1  החלטה 2345 של הממשלה ה-34, "התמודדות עם תופעת הפוליגמיה", 29.1.2017.
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ממשלתיות, רשמיות ולא-רשמיות, לרבות של ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו. 
המאבק בפוליגמיה נעשה אפוא חלק מסדר היום הלאומי. על כל פנים, למרות ההיקף 
הרחב והאופי הבין-תחומי של הדוח והמלצותיו, הסיקור התקשורתי ומסיבות העיתונאים 
של הממשלה התמקדו בהיבטים מסוימים מאוד של הפוליגמיה שהוצגו בדוח, והם 
הקשר שבין דמוגרפיה, פריון וביטחון והקשרים שבין הסמכות הפוליטית של המדינה, 
אי-שמירת החוק בחברה הבדואית ותפקידה של ישראל ב"מודרניזציה" שלה – אותן 
סוגיות שעומדות כאמור בלב השיח הישראלי על ביטחון אונטולוגי. לא מפתיע אפוא 
שפרסום הדוח עורר ביקורת רבה מצד חוקרות ופעילות פמיניסטיות בדואיות )סער, 

.)2020

2. דמוגרפיה: הזהות ה”עצמית” היהודית של המדינה
ה"דמוגרפיה",  תמת  הייתה  הפוליגמיה  על  הציבורי  בשיח  שעלתה  דומיננטית  תמה 
הזהות  על  מהפוליגמיה  הנובעים  המוגברים  הילודה  שיעורי  של  ההשפעה  בעיקר 
הדמוגרפית של המדינה. ברוב המקרים ההתייחסויות ל"דמוגרפיה" נקשרו לתפיסות 
של סכנה ביטחונית. זמן קצר לאחר פרסום הדוח צוטט השר לביטחון פנים דאז, גלעד 

ארדן, באומרו:

הפוליגמיה בקרב הבדואים, בעיקר כאשר מדובר באישה פלשתינית, היא 
תופעה מטורפת ומסוכנת שחובתנו להילחם בה בכל דרך עד למיגורה. 
ילדים שגדלים כאן ומושפעים מהסתה פלשתינית עלולים לשמש כלי 
בנגב  שלנו  והמשילות  הדמוגרפיה  את  לסכן  ואף  הטרור  ארגוני  בידי 
ובילדים,  נוספים. לא רק שהפוליגמיה הבזויה פוגעת בנשים  ובאזורים 

אלא שזו ממש סכנה ביטחונית )סבן, 2019(.

דברים אלו של מנהיג פוליטי בכיר ממחישים את הקישור שנעשה במפורש בין טרור 
לפוליגמיה ואת כריכתה גם במושג הפריון. דברים ברוח דומה נאמרו בהודעת הליכוד 

שפורסמה בדף הפייסבוק של ראש הממשלה דאז נתניהו: 

)ריבוי נשים בנישואים, נפוצה בעיקר במגזר הבדואי בדרום(  פוליגמיה 
ובראשונה לא חוקית.  וכלכלית" – היא בראש  "תופעה חברתית  איננה 
האיזון  ערעור  ובנוסף  האישה,  במעמד  פגיעה  נשים,  ניצול  מהווה  היא 

הדמוגרפי בישראל על ידי ייבוא נשים. 

שהוא  שקד  איילת  המשפטים  לשרת  הבהיר  נתניהו  הממשלה  ראש 
לגיטימית  כתופעה  פוליגמיה  שתקבל  החלטה  לכל  לחלוטין  מתנגד 

במדינת ישראל )נתניהו, 2018(. 
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נימה דומה נשמעה גם בדבריו של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ':

בנגב  ימינה  מפלגת  של  בסיור   ]...[ היום  אמר  סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ 
לנטרל.  שצריך  פצצה  הוא  בישראל  הבדואית  בחברה  הילודה  קצב  כי 
עלינו הרבה  היא תתפוצץ   – ננטרל את המנגנון שלה  לא  "אם  לדבריו, 
"]...[ הם  ]...[ כי  ]...[ אמר סמוטריץ'  ]...[ בהצהרה לתקשורת  יותר חזק". 
 ]...[ בו  לטפל  זה משהו שצריך  ולכן  12 שנים  כל  מכפילים את עצמם 
ככל שתהפוך אותם ליותר מערביים, אז שיעור הילודה יהיה בירידה" )בן 

זכרי, 2020(.

3. מודרניזציה: “להציל” את הנשים המוסלמיות
המובאה שלעיל קשורה ישירות לתמה השנייה – המודרניזציה – המבליטה את הדעה 
שהנשים הבדואיות המוסלמיות הן קורבנות חסרי ישע, הנתונים לאיום מצד החברה 
ולהשפעת המודרניזציה שלה.  ישראל  מדינת  כוחה של  לעזרת  וזקוקים  עצמן  שלהן 
ובערכים  זו מציגה את ישראל כמדינה מערבית ליברלית המתאפיינת בנורמות  תמה 
את  להציל  שמסוגלת  מדינה  נמוך;  "מודרני"  ילודה  שיעור  בה  שיש  מדינה  מודרניים; 

הקהילה האסלאמית המפותחת פחות באמצעות קידום ערכים אלו.

תמה זו עלתה בדוח הצוות הבין-משרדי בדיון בגורמים העיקריים לפוליגמיה, 
שלדעת הצוות הם גורמים תרבותיים ולאו דווקא פוליטיים, כפי שמתבטא בהצהרות 
כגון "הפוליגמיה קשורה למבנה החברתי והפטריארכלי של חברות מסורתיות, אשר 
מתאפיינות בנורמות ובערכים הומוגניים המבוססים על מבנה חברתי שבטי" )הצוות 
הבין-משרדי, 2018: 14(. למרות זאת, במקום אחר בדוח )שם, 31–32( מבוטאת הכרה 
נרחבת בתפקיד של ההזנחה הכלכלית והפוליטית בשימור הפוליגמיה. בבחינת הסיבות 
לפוליגמיה הדוח מדגיש את הנרטיב המהותני: "מקור תופעת הפוליגמיה בקרב הבדואים 
בנגב בקוראן" )שם, 14(; ובמקום אחר הוא קובע כי למרות תהליכי שינוי שהתרחשו 
בעת האחרונה, "תהליך השינוי במעמדה ]של האישה הבדואית[ הוא איטי והתנהגותה 
החברתית מעוגנת עמוק במנהגים ובמסורת" )שם, 30(. באופן דומה הדוח מתייחס 
בפירוש להשפעה המודרניזטורית של ישראל על הקהילה הבדואית ומקשר אותה 

לבעיותיה של התרבות הבדואית: 

תמורות אלו ]בחברה הבדואית[ הן תוצאה של מפגש עם החברה הישראלית 
הממשלה  של  המאמץ  ועיוּר.  גלובליזציה  מודרניזציה,  תהליכי  הכללית, 
להסדיר שירותים שונים מחד, ולשפר את משילותה על ידי החלת חוקים 
כמקובל  החוק,  אכיפת  ורשויות  מקומי  שלטון  מערכות  הקמת  וכללים, 
החברה  של  ואינטגרציה  מודרניזציה  תהליכי  האיץ  מערביות,  במדינות 

הבדואית בחברה הישראלית )שם, 34–35(.
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מציאות  על  וכלכליים  פוליטיים  הקשרים  של  בהשפעתם  מכיר  שהדוח  אף  כן,  אם 
הפוליגמיה, הוא גם מציג את הפוליגמיה כרכיב אינהרנטי של הזהות הבדואית, תופעה 
תרבותית מסורתית במהותה, שיש למגר אותה בעזרת משאבים ותקציבים )שם, 31–

37(. חברי כנסת בכירים אימצו גם הם את דימוי המודרניזציה:

ככל שתהפוך אותם ליותר מערביים, אז שיעור הילודה יהיה בירידה. ]...[ 
ככל שהאוכלוסייה הבדואית תוסדר ותגור בערים וביישובים מסודרים, 
בן  )ח"כ בצלאל סמוטריץ', מצוטט אצל  ותצא לעבודה  תרכוש השכלה 

זכרי, 2020(.

ידיעת  "אי  בפוליגמיה:  להילחם  ביכולת  השפה  תפקיד  את  גם  מאוד  מדגיש  הדוח 
השפה העברית, והיעדר ממשקים עם השפה, גורמת לחברה הבדואית להפוך לחברה 
 .)142  :2018 הבין-משרדי,  )הצוות  הישראלית"  החברה  מכלל  ונבדלת  יותר  סגורה 
המוגבלת  ולגישה  הכוח  להיעדר  הכללית,  לחולשה  אפוא  קושרה  העברית  אי-ידיעת 
של נשים וילדיהן לרמות גבוהות יותר של הישגים חברתיים וכלכליים. היעדר השפה 
יותר,  טוב  השפה  את  יודעים  כלל  שבדרך  בבעליהן,  הנשים  של  התלות  את  מנציח 
ומחזק את בידודן של הנשים. את החשיבות של כישורי השפה העברית הדוח מבסס 
על מחקרים, אך גישות רב-שפתיות ורב-תרבותיות אחרות לא נבדקו בו כלל, בדיוק כפי 
כלל החשיבות של שימור הסביבה התרבותית המקורית של הקהילה.  נשקלה  שלא 
מודרניזציה  להשגת  וכאמצעי  הכוח  בעלי  של  כשפתם  בדוח  מוצגת  העברית  השפה 
ולשחרור מכבלי המסורת. מכך משתמע אפוא שרק אם ישתחררו מן הכבלים הללו 
יוכלו הנשים להיעשות מודרניות ולהימלט משליטת הפטריארכיה, ועוד משתמע מכך 
שדבקותן של הנשים הבדואיות בנורמות המסורתיות ובשפת האם שלהן מנציחה את 

שליטת הפטריארכיה, והיא כשלעצמה פעולה מסוכנת.

העמדה הכללית וההנחות התרבותיות של הצוות הבין-משרדי משקפות את ההנחה 
 Spivak,( "הפמיניסטית הליברלית של הצורך "להציל נשים חומות מגברים חומים
1993(. ההיגיון של הצוות הבין-משרדי מהדהד אפוא את "הפוליטיקה של המושיע" 
הנפוצה במערב, הרואה בנשים המוסלמיות נשים שזקוקות להצלה. היגיון מסוג זה נמנע 
משאלות פוליטיות, והוא מציג את עצמו כמעט כמפעל הומניטרי המביע רגשי אמפתיה 
בניסיון לעזור לנשים בנישואים פוליגמיים ולהציל אותן. ארגונים בדואים פמיניסטיים, 
שמתעקשים על המרכזיות של סוגיות פוליטיות כגון בעלות על קרקעות ודה-לגיטימציה 
פוליטית שיטתית, מעוררים חשדנות ונתפסים ככפויי טובה וכפרובוקטורים שבעצמם 
מונעים מנשים חסרות ישע אלו את העזרה שהן זקוקות לה )סער, 2020(. הקהילה 
המוסלמית מוצגת אפוא כסכנה הן לנשים ולילדים המשתייכים אליה הן לחברה 
הישראלית בכללותה. בשיח הפוליטי והציבורי שהתעורר סביב הדוח החברה הבדואית 
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מצטיירת כחברה מסורתית – אפילו פרימיטיבית לעיתים – המתעללת בנשותיה 
ובילדיה, חברה פורעת חוק שנתונה להשפעה של אידיאולוגיות הדוגלות בטרור ושל 
אינטרסים של ארגוני טרור, ולכן היא נתפסת כאיום ישיר על הביטחון הפיזי והאונטולוגי 
של המדינה. בה בעת, באמצעות הפיכת המאבק בפוליגמיה לחלק ממדיניות הממשלה, 
הנרטיב הזה תורם לקידום תפיסת הזהות הישראלית כזהות יהודית ומערבית )מושגים 
קשורים זה לזה מבחינה אידיאולוגית(, הטרו-נורמטיבית, מודרנית, שומרת חוק ושוחרת 
שלום, וככזו שמחויבת לשמירה על הביטחון על פי נרטיב הביטחון האונטולוגי שהמדינה 
מנסחת לעצמה בהקשר של חוק הלאום. אומנם מאמר זה עסק במקרה האמפירי של 
החברה הישראלית, אך הוא רלוונטי לא רק לה, מכיוון שמדינות משתמשות במנגנונים 

דומים של הדרה כדי לקדם את מה שנראה להן הביטחון האונטולוגי שלהן. 

ו. דיון ומסקנות
מאמר זה מתמקד בקשר שבין ביטחון אונטולוגי, מגדר ונרטיבים של השתייכות וזהות 
לאומית. הניתוח שלנו את השיח על הפוליגמיה בישראל בהקשר של ביטחון אונטולוגי 
תיאורטיות  תובנות  שלוש  ממנו  ועולות  אחרים,  אמפיריים  במקרים  גם  ליישום  ניתן 
הפרט  ברמת  אונטולוגי  ביטחון  של  תפיסות  בין  בקשר  עוסקת  הראשונה  עיקריות. 
התובנה  ה"עצמי".  של  הללו  הנרטיבים  שני  שבין  המורכב  ובקשר  המדינה  וברמת 
השנייה עוסקת במסקנות שאפשר להסיק מנרטיבים של ביטחון אונטולוגי על מסגרות 
הללו  הנרטיבים  כיצד  דיוק – בשאלה  וליתר  אותן,  מציגה  כפי שהמדינה  השתייכות 
משמשים לעיתים קרובות כמנגנוני הדרה. התובנה השלישית תורמת להבנה שלנו את 
התפקיד המהותי החשוב שיש למגדר וליחסי המגדר בנרטיבים של ביטחון אונטולוגי 

של המדינה.

1. ביטחון אונטולוגי: גישות ממוקדות פרט לעומת גישות ממוקדות מדינה
המתח  היא  האונטולוגי  הביטחון  סביב  שהתפתח  בשיח  המרכזיות  הסוגיות  אחת 
ובין גישות ממוקדות מדינה. מכיוון שהפוליגמיה, כמנהג  שבין גישות ממוקדות פרט 
נשים  של  בראייתן  הן  האונטולוגי  לביטחון  כסכנה  נתפסת  ופוליטי,  תרבותי  חברתי, 
עמדת  של  המקרה  המדינה,  פקידי  של  בראייתם  הן  פוליגמיים  בנישואים  הלכודות 
ישראל כלפי הפוליגמיה בקהילה הבדואית מספק הזדמנות לחקור את הדינמיקות של 

הפרספקטיבות הללו באותה מערכת מושגית.

אכן, הדיון שלעיל מראה שהפוליגמיה פוגעת פגיעה אנושה בתחושת הביטחון 
האונטולוגי של רוב הנשים שחיות בחברה פוליגמית. כפי שצוין לעיל, מחקר נרטיבי 
הראה שנשים במשפחות פוליגמיות חוֹווֹת באופן קבוע למדי תחושות של ניכור, 
ניתוק ושבר, היעדר מוקד השתייכות וחוסר יכולת לשמר תפיסת עצמי יציבה. נשים 
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במשפחות פוליגמיות הציגו את חייהן כחיים אלימים ומשפילים. יתרה מזו, הקהילה 
המקומית, שאמורה לספק תחושת שייכות, ודאות ואחדות, כשלה דרך קבע במתן 
תמיכה לנשים אלו ולילדיהן. זאת ועוד, מראיונות עם נשים שלא היו נשואות בעצמן 
בנישואים פוליגמיים התברר שאיום הפוליגמיה נוכח דרך קבע גם בחייהן ומאלץ אותן 

לשאת התעללות מפחד שמא יאבדו את מעמדן כנשים "יחידות".

מנקודת המבט של המדינה התחושה של חוסר ביטחון אונטולוגי המיוחסת 
לפוליגמיה הייתה שונה לחלוטין. המדינה, כאמור, סיפרה סיפור אחר על שלושה 
היבטים של הפוליגמיה: היותה מקור לחוסר ביטחון אונטולוגי בגלל הדרכים שבהן היא 
משפיעה על האיזון הדמוגרפי; הקשר שלה לאופני ההתנהגות ולערכים הנורמטיביים 
המסורתיים, הלא-מודרניים; והקשר שלה לאידיאולוגיות טרוריסטיות. לפיכך הפוליגמיה 
הוצגה כסכנה פיזית ואונטולוגית גם יחד: באמצעות הפריון "שלוח הרסן" שלהן, הנשים 
במשפחות הפוליגמיות מערערות באופן חמור את האיזון הדמוגרפי העדין במדינה, 

מסכנות את זהותה היהודית ופוגמות בזהותה המערבית, המודרנית והנאורה.

הסכנות השונות שנשקפות לביטחון האונטולוגי נשזרות כך באופנים שונים ובסוגים 
שונים של "עצמי". בעוד ה"עצמי" של הביטחון האונטולוגי שהציגו הנשים שתוארו 
לעיל הרגיש מאוים מהתנהגותם של הגברים, ה"עצמי" שהציגה המדינה הרגיש מאוים 
מהנשים, אשר נתפסות כ"כלי רבייה", כמקור של סכנה דמוגרפית וכאימהות של 
טרוריסטיים בפוטנציה. חלוקה זו מדגימה כיצד מדינות משתמשות בנרטיבים מגדריים 
של )חוסר( ביטחון אונטולוגי באופן אסטרטגי ומציגות את המדיניות שלהן כאמצעי 
להגנה על נשים מפני אלימות, אף שלאמיתו של דבר הן מוּנָעות מאינטרסים של זהות 

לאומית ושל ביטחון.

2. נרטיבים של ביטחון אונטולוגי והיררכיות של השתייכות
כאשר מדינות הן שחקניות המחפשות ביטחון אונטולוגי, התהליך שבו הן מגדירות את 
ייחודיות  "תחושה של  להגדרת  ייחודית  דרך  נעשה  האונטולוגי שלהן  הביטחון  צורכי 
לנו  גורם  האונטולוגי  הביטחון  של  ההיגיון  מזו,  יתרה   .)Mitzen, 2006b( מדינתית" 
להכיר בקשר המהותי שבין תחושה זו "של ייחודיות מדינתית" ובין הצורך האונטולוגי 
של הפרט בזהות ביוגרפית יציבה וקוהרנטית. כך מוסיפה גישת הביטחון האונטולוגי 
מיצן,  ג'ניפר  שציינה  כפי  לאומית.  זהות  בניית  על  התיאורטיים  לדיונים  נוסף  ממד 
"ביסוס הצורך הלאומי בביטחון אונטולוגי על מונחים של צורכי הפרט בדרך זו, משמעו 
שמוסדות המדינה אינם רק צבר של החלטות של מנהיגים, אלא שמדינות גם מקרינות 

.)Mitzen, 2006b: 352( "דימויֵי עצמי שהאזרחים ייקשרו אליהם בסבך של דרכים

תובנה תיאורטית זו קיבלה תוקף בניתוח האמפירי שלנו. בנרטיבים של מנהיגים 
ובדוח של הצוות הבין-משרדי הפוליגמיה מוצגת כסכנה אמיתית ומיידית לרכיבים 
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הבסיסיים של הזהות הישראלית, ולכן כסכנה לקיומה של סביבה קוגניטיבית יציבה. 
הפוליגמיה מובנית כאיום על ההמשכיות היציבה של הזהות היהודית של המדינה, 
ומתוך כך היא מאיימת על מה שנחשב טבעי, הולם ומקובל בעיני הרוב הישראלי 
היהודי. הגדרת ביטחון אונטולוגי במונחים אלו מסייעת למדינה לאכוף את ההפרדה 
בין הרוב ובין המיעוט – בין מי ששייכים באופן טבעי ובין מי שְמַסּכנים את קשרי 
ההשתייכות הטבעיים. על ידי הצגת הפוליגמיה כסכנה לאיזון הדמוגרפי, המדינה 
מחזקת את החשיבות של איזון דמוגרפי לזהות היציבה שלה, ומחזקת בתוך כך גם 
היררכיות של השתייכות. יתרה מזו, דימוי המודרניזציה, שמזהה מנהגים מסורתיים 
כמסוכנים, מחזק את דימוי המדינה היהודית כמדינה שהנוף המקומי סוגר עליה. כל 
עוד תחושת העצמי של ישראל טמונה בשני הדימויים הללו של מצור ושל מודרניזציה, 
התעקשותה להדגיש את הממדים הדמוגרפיים של הפוליגמיה ואת תפקידה כאחראית 
 (Zarakol, 2010( למודרניזציה של מיעוטים מסורתיים יכולה להיתפס לפי זרקול
כ"פרפורמנס" של )חוסר( ביטחון אונטולוגי ושכפול של תחושת ה"עצמי"' של המדינה. 
באמצעות נרטיב הפוליגמיה היכולת הטרנספורמטיבית של האומה הישראלית היהודית 
מחוזקת ומורכבת מחדש בהמשגות בינאריות בסיסיות: מודרנה לעומת מסורת; מערב 
לעומת מזרח; היגיון לעומת תשוקה. ההבניה הבינארית האחרונה ממקמת את היכולת 
הרציונלית של המדינה-אומה הישראלית לעומת הייצריות והתשוקה המינית של 

המיעוט הבדואי, ובה טבעו המגדרי של הנרטיב בולט במיוחד.

3. הטבע המגדרי של הביטחון האונטולוגי
ביטחון  מגדריות של  הבנות  ובית,  דמוגרפיה  פריון,  סוגיות של  על  הדגש שלהן  נוכח 
מהותיות לרטוריקה של ביטחון אונטולוגי. כפי שאמרה קינוול, בבסיסו של הצורך שלנו 
בביטחון נמצא הצורך ב"בית" יציב וזמין בכל עת, והוא נוכח תמיד בביטויים של צורכי 
ביטחון אונטולוגי ברמת המדינה )Kinnvall, 2019(. לנשים, כמגינות הבית והמשפחה, 
יהיה תמיד תפקיד בנרטיבים הללו. בשעה שהמחויבות להגן על זכויות הנשים ולמנוע 
אלימות כלפיהן נוכחת יותר ויותר בשיח על ביטחונן של מדינות, רעיונות מגדריים אלו 

מתקדמים מן הרקע אל חזית הבמה. 

בשיח הציבורי על פוליגמיה תפקיד המדינה כמגינה על השלמות הפיזית של נשים 
טבוע עמוק בדימויים ובנרטיבים של ביטחון אונטולוגי. האישה במשפחה הפוליגמית 
מכילה את הדואליות הטמונה בנרטיבים ובדימויים הללו: היא בה בעת האובייקט 
הזקוק להגנה וגם מקור הסכנה. כך, באמצעות ההתמקדות בגוף הנשי, שיח הביטחון 
האונטולוגי מציף את הקשר המהותי בין תפיסות של ביטחון ותפיסות מגדריות. בסוגיית 
הפוליגמיה שנידונה במאמר זה, שיח הביטחון האונטולוגי מבנה את היחסים ההיררכיים 
שבין הרוב היהודי ובין המיעוט הבדואי הלא-יהודי כיחסים שבהם מיועד לרוב תפקיד 
המגן והקורבן גם יחד: הרוב מגן על הביטחון הפיזי והאונטולוגי של הנשים הבדואיות, 
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אך הוא קורבן של תוצאות המנהגים שהן שותפות להם – טרור פוטנציאלי, השתלטות 
דמוגרפית פוטנציאלית והפרת חוק פוטנציאלית )שהיא אינהרנטית למושג הפוליגמיה(. 
ולבסוף, בנרטיב הביטחון האונטולוגי של המדינה, המגדר משמש מושג מארגן מרכזי 
אך בו בזמן גם מנגנון פוליטי אסטרטגי. הצורך "לביית" מיעוטים על ידי שירוש מנהגים 

פטריארכליים מתעללים משמש לא רק כדימוי אלא גם כמנגנון פוליטי אסטרטגי. 

במאמר זה הראינו שהמדיניוּת שנוקטות מדינות כדי להגן על נשים מקבוצות 
מיעוטים מפני אלימות נשענת על רעיונות, מושגים וערכים הקשורים לביטחון אונטולוגי, 
על נרטיבים של עצמי ושל השתייכות ועל זהות. במיוחד בעת הדיון בנקודות ההשקה 
שבין לאום, דת ומגדר, אנו טוענות שיש לראות בביטחון האונטולוגי דימוי מארגן להבנה 
מעמיקה יותר של מגוון המוטיבציות שמניעות את המדינה במקרים הקשורים לנשים, 

לאלימות ולתביעה לביטחון.
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