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تقديم

صندوق هايرنخ بيل هو املؤسسة املرتبطة بحزب الخرض يف أملانيا. هايرنخ بيل، الذي حاز جائزة نوبل لآلداب عام 1972 وتويف عام 

ا لتحّمل مسؤولّية  1985، كان أحد أشهر كّتاب أملانيا ما بعد الحرب. وقد انتقد هايرنخ بيل املجتمع األملاين ألنه مل يكن مستعدًّ

املواقف  لكنه عارض  والسبعينّيات،  الستينّيات  الطالبية يف  الحركة  متعاطًفا مع  كان  النازية.  الفرتة  اإلنسانية خالل  جرامئه ضّد 

املعادية إلرسائيل والتي أصبحت شائعة يف صفوف الحركة الطالبية بعد حرب 1967. إّن اسمه يجّسد القَيم التي متّثلها املؤسسة: 

الدفاع عن الحرية، الشجاعة املدنية، التسامح والحوار املفتوح. يعمل صندوق هايرنخ بيل يف أكرث من 60 بلًدا يف شتى أرجاء العامل، 

ولديه 28 مكتًبا يف الخارج. وأسوة مبكتبها يف تل أبيب، فللمؤسسة مكتبان إضافيان يف الرشق األوسط، أحدهام يف مدينة رام الله 

والثاين يف بريوت، وهام يعمالن يف جميع أرجاء املنطقة.

يجري عمل صندوق هايرنخ بيل يف إرسائيل ضمن السياق املعّقد للعالقات األملانية-اليهودية، العالقات األملانية-اإلرسائيلية 

والرصاع اإلرسائييل–الِفَلسطيني، واإلرسائييل-العريب. وتعمل املؤّسسة مع منظامت غري حكومية، مؤّسسات أكادميية وجهات أخرى 

ذات شأن يف إرسائيل، من أجل تقوية املجتمع املدين واملشاركة الدميقراطية وتعزيز العدالة البيئية والنشاط ملكافحة التغرّيات 

تتعاون مع  األورويب وإرسائيل، وهي  االتحاد  أملانيا وإرسائيل، وبني  العالقات بني  تعميق  تبذل جهوًدا من أجل  امُلناخية. وهي 

املجموعات التي تعمل من أجل حقوق النساء والدميقراطية الجندرية.

لطاملا شكلت حقوق النساء والدميقراطية الجندرية قضية مرَكزية بالنسبة إىل املؤّسسة خالل عملها داخل أملانيا وخارجها. 

ونهدف يف إرسائيل إىل تعزيز مكانة النساء، اجتامعيًّا، قانونيًّا وسياسيًّا، وتطوير فرصهّن للمشاركة يف عملية اتخاذ القرار السيايس.

لقد بنّي العمل املشرتك مع مختلف املنّظامت يف الحقل النسوّي عىل مدى سنوات، أّن النشاط النسوّي يف إرسائيل، والذي 

يشمل مجموعات سكانية مختلفة ويرتبط، فعاًل، بكّل مناحي الحياة، بات واحًدا من قوى التغيري االجتامعي الرائدة يف إرسائيل. 

فارتفاع عدد املنّظامت النسوّية، أسوة باتساع نشاطها وتأثريها القوّي عىل الرأي العاّم اإلرسائييل والسياسة الحكومية، صار أمرًا 

جليًّا.



ورغم اتساع نشاطات الحقل النسوّي، أجنداته وإسرتاتيجّياته، بدا أن هناك حاجة إىل إطار عمل إضايّف غايته جمع مرّكبات 

هذا الحقل، اتجاهاته ومساهامته الكثرية وتوثيقها. وتجدر اإلشارة إىل أنه تّم نرش تقرير هاّم حول املنظامت النسوية الِفَلسطينية 

يف إرسائيل عام 2006 باللغة العربية، صدر عن مرَكز الطفولة. ومع هذا ظلت هناك حاجة إىل بحث يغّطي منّظامت إضافية. 

لذا، عندما توّجهت دوريت أبراموفيتش إىل املؤسسة بفكرة إجراء مسح وتحليل تاّمنينْ لحقل املنّظامت غري الحكومية النسوية 

اليهودية-الِفَلسطينية واليهودية يف إرسائيل، انتبه فرع هايرنخ بيل يف تل أبيب فورًا إىل الزخم الكامن يف مثل هذا التقرير. إّن 

دوريت أبراموفيتش هي كاتبة نسوية قديرة، محارضة، ومنّسقة حمالت إعالمية متمرّسة، زرعت بذور فكرتها يف حقل خصب.

قامت منّسقتا الربنامج، أولريك غولدنبالت وأيانا سيغال-كوهني، بتطوير املرشوع ومرافقته مع دوريت أبراموفيتش يف مراحله 

األوىل. وبعد أن تركتا املؤّسسة، شاركت يف املرشوع رومي شابريا، منّسقة الربنامج الجديدة لحقوق النساء والدميقراطية الجندرية. 

ر التقرير إىل مرشوع متعّدد األبعاد وشامل،  أدركت دوريت ورومي أّن نطاق العمل يجب أن يكون أوسع من الفكرة األّولية. فتطوَّ

وتطلَّب املزيد من الوقت، الجهد واملوارد ملواصلته وإنهائه قياًسا مبا تّم التخطيط له يف البداية. رومي شابريا، التي نشطت يف 

العديد من مبادرات التغيري االجتامعي يف إرسائيل عىل مدى سنوات، أصبحت هي محرِّرة التقرير.

ب، وإّنا نأمل، أيًضا، أن يكون مصدرًا مرشًدا  لقد مّكن الجهد من عرض تقرير، ال نعتربه مصدرًا ممّيزًا من التوثيق فحسنْ

للعديد من األشخاص واملنظامت الذين كانوا ينتظرون إصداره. كّلنا نأمل، يف ما يتصل بهذا التقرير، وملا يحتويه من معلومات 

وملنظورہ الحّساس والواعي، أن يلعب دورًا يف دفع الجهود قدًما لتحصيل حقوق النساء والدميقراطية الجندرية يف إرسائيل.

يورن بوهِمه

املدير

صندوق هايرنخ بيل، إرسائيل
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مقّدمة

إّن تحليل حقل املنّظامت النسوية يف إرسائيل َمَهمة مركبة ومليئة بالتحّدي، خصوًصا يف فرتة الزيادة الِجدية يف عدد املنّظامت، يف 

حجم نشاطها، يف أشكال التعاون فيام بينها، ويف مختلف املجاالت التي تعمل فيها. َمَهمة مسح هذا الحقل وتحليله أمر واجب، 

أيًضا، يف ضوء ازدياد حضور ومرَكزية نشاطات املنظامت النسوية وأفكارها عىل األجندة االجتامعية - السياسية يف إرسائيل. فارتفاع 

يصبح  تحليله وفحصه، حتى  الحقل،  توثيق هذا  إىل  الحاجة  وّلدت  بينها،  باالتساع  اآلخذة  الرشاكة  إىل جانب  املنظامت،  عدد 

باإلمكان االعرتاف بأهميته وبتأثريہ اآلخذ باالزدياد عىل الحّيز العاّم يف إرسائيل. 

بدأت املقابالت وجمع املواّد لهذا التقرير يف شهر ترشين األول 2007. كتابة الفصل الذي يعرض مسح املنظامت وتوثيق 

نشاطات كّل منظمة وفًقا ملجموعات ثابتة، انتهى مطلع عام 2008.* إىل جانب ذلك، فهذا الفصل الذي يتناول تحليل الحقل 

النسوّي يف إرسائيل يتطرّق، أيًضا، إىل االتجاهات واملمّيزات التي سادت خالل عام 2008 يف الحّيز املذكور. جميع املنظامت التي 

تّم استعراضها يف املسح تعترب نفسها منظامت نسوية. صحيح أن التقرير يكاد ال يستعرض منظامت نسوية غري ُمَمَسسة، لكن 

هذا ال يقلل من أهمية النشاط النسوّي غري املنظم يف إطار جمعيات، أو من أهمية النشاط النسوّي لنساء ال ينتمني إىل هذہ 

املنظمة أو تلك. 

املنظامت  وبني  بينها  متّيز  ال  بذلك  النسوية، وهي  املنظامت  وتحّلل حقل  توثق  برّمتها  فالوثيقة  ذلك،  إىل  وباإلضافة  هذا 

النسائية. وكام ُذكر، حتى إذا كانت جميع املنظامت التي تّم استعراضها تعترب نفسها منظامت نسوية، فإّن هناك من يّدعنَي أن 

القاسم املشرتك الحاسم لدى معظمها هو كونها منظامت أقامتها، تقودها وتفّعلها نساء. هناك منظامت يشارك فيها رجال، ولكن 

لدى هذہ، أيًضا، يشكل الرجال أقلية عددية. هذہ املسألة تطرح الحاجة إىل بحث إضايّف يتناول ما هو مشرتك وما هو مختلف بني 

هذين التصنيفني – املنظامت النسائية مقابل املنظامت النسوية. 

املنظامت النسوية التي تّم استعراضها يف فصل املسح، الذي ُكتب هذا التقرير مبوجبه، هي املنظامت التي استجابت للتوجه 

الذي تّم نرشة بطرق مختلفة لغرض إجراء مقابالت والظهور يف التقرير. رغم الجهد الطويل األمد للوصول إىل مجمل املنظامت 

النسوية اليهودية واليهودية - الِفَلسطينية يف إرسائيل، من الواضح أنه كانت هناك منظامت غابت عن هذہ الوثيقة بشكل غري 

مقصود. االرتفاع املضطرد يف عدد املنظامت النسوية، إقامة منظامت جديدة يف السنوات األخرية، وغياب الحضور الكايف ملجمل 

* فصل مسح املنظامت الخاص بهذا التقرير متوفر باللغة العربية فقط ومرفق بصيغة إلكرتونية عىل قرص مدمج.
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الهاّم - غري معروضة يف هذا  الحقل، تقود كّلها إىل فرضية أن هناك منظامت - ورغم نشاطها  الناشطة يف هذا  املنظامت 

التقرير. ورغم ذلك، فإن التقرير يعرض ألول مرة قامئة بـ 46 منظمة، منها ما مل تكن معروفة بشكل كاٍف لدى غالبية الناشطات 

يف الحقل املذكور. 

هذہ الوثيقة، التي تحّلل الظواهر واالتجاهات يف حقل املنظامت النسوية، مرّت خالل عام 2008 بتغرّيات كثرية أوجبتها كرثة 

ًثا قدر اإلمكان. النقطة الزمنية التي انتهت  العمل، اتساع الخطاب، توّجهات جديدة تلوح عىل السطح والحاجة إىل أن يكون ُمَحدَّ

كتابة التقرير عندها، تحسم، أيًضا، املواضيع التي تظهر فيه، الظواهر واالتجاهات املشار إليها فيه، واملسائل التي تّم تناولها. فليس 

األمر، فقط، أّن الوثيقة ال تزعم التحليل “املوضوعّي”، بل إنها تؤكد عىل امتدادها أهمية اإلقرار بأّن كّل ما ُكتب فيها، مبا يف ذلك 

املضامني، تقسيم املواضيع، األسلوب، اللغة واملوضع الذي أفِسح لكّل موضوع، نابع من قرار املؤلفة الشخيّص - السيايّس ومن 

انخراطها املبارش يف هذا الحقل. ومن هنا، فإن هذا التقرير يسعى، الحًقا، لخلق زوايا نظر جديدة، وتوسيع النقاش حول العمل 

املتفّرع، الخطاب الزاخر واألّخاذ، ممّيزات حقل املنظامت النسوية وتأثرية عىل الحّيز العاّم - السيايّس يف إرسائيل.

يستوجب العمل النسوّي توثيًقا، يتطلب معرفة ويطالب بتأثري عىل الحّيز العاّم. إحدى الفرضيات األساسية يف التقرير، هي أنه 

كّلام ازدادت معرفة كّل منظمة بسائر املنظامت الناشطة يف الحقل، ازدادت املعرفة بالنشاطات املختلفة وبجامهري النساء املتنّوعة 

يف كّل منظمة، وكّلام فهمنا أكرث تشكيلة وجهات النظر والُهوّيات التي تؤّلف الحّيز الذي ننشط فيه، ننجح يف تعزيز الرشاكة بيننا، 

توسيع الحوار بيننا جميًعا، وبناء عليه، تعميق تأثرينا عىل األجندة السياسية - االجتامعية يف إرسائيل. هذا التقرير يسعى ليشّكل 

أداة لجميع النساء املنخرطات يف النشاط النسوّي، توسيع نظرتهّن إىل ما يجري يف هذا الحقل، ويف الوقت نفسه تشكيل وسيلة 

لتوسيع حضور هذا الحّيز لدى جامهري إضافية.

يهدف التقرير إىل إعالء ممّيزات الحقل النسوّي الحايّل وتوّجهاته إىل سطح الفضاء العاّم، وإىل تشكيل واحد من عدة مداميك، 

التوّجهات واملمّيزات األساسية الخاّصة بحقل املنظامت  التحليل لوصف عدد من  النسوية يف إرسائيل. يسعى  يف تاريخ الحركة 

النسوية، والتمكني من مواصلة البحث يف هذا الحقل وتوثيقه، والذي تطّور بدرجة كبرية يف السنوات العرش األخرية. الهدف من 

ثة للحركّية القامئة يف الحقل النسوّي من عدة جوانب: تطّورة، مجاالت العمل األساسية، منّو  الوثيقة هو ترسيم صورة وضع ُمَحدَّ

منظامت جديدة والتقسيامت فيام بني املنظامت، االتجاهات التي متّيز نشاط املنظمة والنشاط بني املنظامت، والفرص التي تسنح 

لالنخراط يف هذا الفضاء.

التنظيمية،  الُهوّية  الرؤية،  التأسيس،  سنة  ثابتة:  لخانات  وفًقا  املنظامت  من  واحدة  لكّل  مفّصل  التحليل عىل مسح  يقوم 

هذہ  الرئيسية.  واملنشورات  الطاقم  ُبنية  اإلنجازات،  األساسية،  املشاريع  األساسية،  الهدف  الجامهري  اإلسرتاتيجيات،  األهداف، 

الخانات متّكن من تعرّف املمّيزات األساسية الخاّصة بكّل منظمة، دوافع إقامتها، إنجازات نشاطها والحّيز املديّن والتنظيمّي الذي 

تنوجد فيه. إحدى نتائج املسح هي، إًذا، تشخيص محاور نشاط املنظامت اليوم، وتعرّف املمّيزات األساسية للحّيز برّمته. املسح 

هو نتاج مقابالت جرت مع ممثالت املنظامت ويالئم مبضامينه أقوالهّن ووجهات نظرهّن حول املنظمة التي ينشطن فيها. من 

نافلة القول إّن االعتامد عىل الوصف الذي قّدمته ممثالت هذہ املنظامت، والتقسيم إىل الخانات املذكورة، يقّرران، أيًضا، طابع 

التحليل ومضامينه.

االمتناع  وِفَلسطينّيات يف إرسائيل.  ليهودّيات  ليهودّيات ومنظامت مشرتكة  النسوية عىل منظامت  املنظامت  يشتمل مسح 

عن مسح منظامت ِفَلسطينية يف إرسائيل وتحليلها، نبع من التزام القيمة النسوّية الخاّصة بالحوار املتبادل، الذي ميكنه أن يجري 

ألزمني  الدولة،  الِفَلسطيني يف  والجمهور  اليهود  بني  املتأصلة سياسيًّا واجتامعيًّا يف إرسائيل  بالَهرَمية  فاالعرتاف  بشكل متكافئ. 
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بتقييد حقل التحليل ضمن الحّيز الذي ال تقوم فيه، بشكل متأصل، عالقات قّوة قومية. إنني أقّر بغياب الرشعية لدّي كيهودية، 

لتحليل حّيز مديّن - نسوّي تنتمي الِفَلسطينيات الناشطات فيه إىل مجموعة سكانية تتعرّض لتمييز سيايّس، اجتامعّي واقتصادّي 

من قبل السلطة اإلرسائيلية-اليهودية، وهذا ما ال يسمح يل بالتايل بالتأّمل فيه من دون الوقوع يف خطأ املوقف االستعاليّئ. كذلك، 

فقد نرش املركز النسوّي الِفَلسطينّي، الطفولة، قبل نحو ثالث سنوات، تقريرًا واسًعا ميسح ويستعرض منظامت نسوية ِفَلسطينية 

يف إرسائيل.1 وقد صدر هذا التقرير باللغة العربية.

بوّدي التطرّق إىل كون التقرير قد ُكتب باللغة العربية. فاللغة العربية هي، عىل الغالب، لغة االتصال الوحيدة بني املنخرطات 

يف الحقل النسوّي، وهي حقيقة ُتربز الغائب الذي ال يزال شّفاًفا فينا. ميكنني كيهودية بذل جهد وتعّلم اللغة العربية، ولكن ما 

يشّكل اختيارًا بالنسبة إيّل، بل حتى ترًفا، هو بالنسبة إىل النساء الِفَلسطينيات رضورة قرسية، لكونهّن أقلية سياسية ُفرض عليها 

يعانني  الذي  القمع  تعرّب عن  أن  اتصال ميكنها  السياسية، وكذلك ألنهّن سيبَقنينْ خالف ذلك من دون وسيلة  األكرثية  لغة  تبّني 

منه ويقاومنه. للغة أهمية، لديها دور، معنى، حدود وهي برّمتها مضامني فكرّية نابعة مّمن أنتجوها. عىل نحو مشابه، ُتضطر 

الرشقيات خالل احتجاجهّن إىل االستخدام الواسع للغة اليهودية – األشكنازية، لغرض التعبري عن قمعهّن، وكذلك املِثنِْلّيات، مغرّيات 

الجنس وسائر الجندرات، إذ إنهّن مضطرات إىل إحضار ذواتهّن، احتجاجهّن ولّذتهّن من داخل لغة مغايرة الجنس**.

مقابل  “اآلخر”  هّن  الِفَلسطينيات  الغريب.  امُلقىص،  اآلخر،  الغائب،  الضمري  هّن  الِفَلسطينيات  الطاغية،  العربية  اللغة  يف 

خضوعهّن  تجسيد  عليهّن  تفرض  التي  الحديثة  العربية  اللغة  مبحدودية  مقّيدات  وهّن  الـ”نحن”،  مقابل  الـ”هّن”  “الواحد”، 

لالحتالل، مقاومته ووصفه باللغة نفسها التي ُخلقت من خالل محوهّن. وهكذا، فنحن نعيش مقّيدات إىل قيد لغوّي وِقيِمّي، كّل 

ما بوسعنا عمله هو التآمُر عليه، العمل مبواجهته والعثور عىل الدرب الضّيق الذي ُيبقيه لنا بغية التعبري عن تشكيالت وجودنا 

واحتاللنا وأشكالهام. 

يجب التأكيد عىل أّن وجود وثيقتني منفصلتني، واحدة تتناول منظامت نسوية يهودية ويهودية – ِفَلسطينية، وأخرى تتناول 

منظامت نسوية ِفَلسطينية، يعكس، أيًضا، توّجًها من االنفصام يف نشاط هذين الحقلني النسوّيني. عىل أثر الواقع السيايّس السائد 

يف إرسائيل واملِنطقة، الذي مُيّيز ويفصل - مبفاهيم قومية – جغرافية -اقتصادية- اجتامعية بني مجموعة السكان اليهود ومجموعة 

األقلية السياسية الِفَلسطينية، يعمل معظم الحقل النسوّي، أيًضا، وفًقا لهذہ الحدود. ولهذا، فغالبية النساء الناشطات يف املنظامت 

ال تعرف الواحدة منهّن األخرى، ال عىل الصعيد الشخيّص وال عىل الصعيد السيايّس، والرشاكة بني املنظامت من جهَتي املرتاس 

– القومّية والهرمّية، رشاكة ضئيلة. ومع ذلك، ال أقصد التقليل – ال سمح الله - من أهمية وجود املنظامت النسوية املشرتكة 

ليهوديات وِفَلسطينيات، حتى لو أنها ال تزال قليلة العدد يف الحقل التنظيمي عموًما.

إّن تأليف التقرير ونرشة أتيحا بفضل دعم صندوق هايرنخ بيل، حيث إنه عدا التمويل الذي منحه للمرشوع، كان رشيًكا 

عىل امتداد املسرية يف التفكري والعمل الكبريين، اللذين تطلبهام إصدار هذہ الوثيقة. إّن مشاركة صندوق هايرنخ بيل يف العمل 

النسوّي يف إرسائيل، والرغبة املشرتكة يف توسيع تأثري الحّيز النسوّي عىل األجندة العاّمة- السياسّية يف الدولة، جعلتا الصندوق 

الرشيك الطبيعّي لهذا هذا التقرير.

** يشري مصطلح “الرشقيات” اىل اليهود الذين تعود أصولهم اىل الرشق األوسط، أواسط آسيا والقفقاز. ويشري مصطلح “األشكنازيات” 

اىل اليهود الذين تعود أصولهم اىل مركز ورشق أوروبا.
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الفصل األول

حول والدة التقرير وميزاته الرئيسية 

تظهر يف السنوات األخرية نزعة من اتساع التعاون بني منظامت نسوية من أجل إدارة حمالت توعية ونضاالت مشرتكة، قصرية 

امرأة  انتخاب  الحملة من أجل  األمد. هذا إىل جانب وجود تحالفات طويلة األمد ملنظامت نسوية، سأتوّسع فيها الحًقا. ففي 

للرئاسة، والتي استمرّت من أيلول 2006 حتى نيسان 2007، شاركت يف البدابة ثالث عرشة منظمة، ويف الحملة من أجل إبعاد 

مجرمي الجنس عن الحكم، من شباط حتى أواخر متوز 2007، شاركت يف البداية ثالث عرشة منظمة لتنضّم إليها، الحًقا، سبع 

النشاط يف نضاالت مشرتكة يف قضايا  الرؤى، ومجاالت  الُهوّيات،  منظامت إضافية. فقد تجّندت منظامت من طيف واسع من 

النساء  املختلفة  املنظامت  بني  األجل  القصرية  التحالفات  ومّكنت  بينها.  فيام  والخالفات  الفوارق  عىل  وتغلبت  اتفاًقا،  أتاحت 

الناشطات من التعرّف واحدة إىل األخرى بشكل مبارش، إجراء حوار متواصل، إنشاء آليات لتحقيق اتفاق حول نشاطات وتنفيذها، 

والتعاطي مع الخالفات، الصغرية منها والكبرية. وهكذا نجحت املنظامت يف التجّند مًعا يف نشاطات كان تأثريها الجامهريّي الكبري 

نابًعا من الطيف الواسع للمنظامت التي شاركت فيها.  يف غضون ذلك، سيفحص التقرير اإلنجازات والثمن الناجمني عن تعّدد 

املنظامت الناشطة عىل حدة، إىل جانب النزعة اآلخذة باالتساع للرشاكة بني املنظامت، والتي تخلق أثرًا لحركة نسوية واسعة، 

يًّا، من قدرة الحقل النسوّي يف إرسائيل عىل التأثري الجامهريي.  وتزيد، ِجدِّ

سأتطرّق، الحًقا، بتوّسع، إىل هذہ النضاالت الجامهريية وإىل النزعة نحو إقامة رشاكات ظهرت بفضلها عىل األرض. مع انتهاء 

الحملة من أجل إبعاد مجرمي الجنس عن الحكم، عرّبت الناشطات يف املنظامت، رصاحًة، عن رغبتهّن يف مواصلة بلورة مواضيع 

للنشاط املتفق عليه، متكنهّن من التكاتف مًعا يف نضاالت محّددة، نضاالت تبنّي أنها ناجعة من دون أدىن شّك. تجّسدت هذہ 

الرغبة، أيًضا، من خالل مواصلة النشاط املشرتك للمنظامت ضّد ظاهرة اإلجرام الجنيّس يف الحكم خالل فرتة سنة إضافية بعد 

االختتام الرسمّي للحملة. خالل هذہ الفرتة نجحت املنظامت يف إطالق نشاطات فّعالة مشرتكة أخرى، منها: عقد مؤمتر نسوّي 

مقاالت  ضّد  مشرتكة  توّجهات  تشكيل  العايل،  التعليم  معاهد  يف  الجنيّس  التحرّش  ظاهرة  ضّد  جامهريية  حملة  إقامة  ُقطرّي، 

ودعايات تنطوي عىل كراهية للنساء يف اإلعالم، وغريها. هنا، سيكون التطرّق، أساًسا، إىل تحالفات واسعة بني املنظامت، تشتمل 

عىل عدد يصل إىل عرشات املنظامت، مبا يتجاوز وجود تحالفات بني عدد أقّل من املنظامت النسوية، والتي تنشأ بوترية متسارعة 

هي األخرى يف السنوات األخرية.

إّن الطموح إىل القيام بنشاط مشرتك وفاعلية هذا العمل، يشّكالن الدافعّية األساس لدّي لغرض فحص املنظامت القامئة اليوم، 

وبالتايل متكني جميع الناشطات، أيًضا، من تعرّف مجمل الجهات الفاعلة يف هذا الحقل. كانت الفرضية أّن تعرّف املنظامت الفاعلة 
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منّظامت نسوية يهودية ويهودية-فلسطينية يف إرسائيل

اليوم ونشاطاتها، سيوّسع من املعرفة بخصوص كّل واحد منها، وميّكن من إقامة شبكة نسوية أوسع. إحدى املسائل التي حثتني 

عىل كتابة هذہ الوثيقة، إًذا، هي إجراء تعارف بني العدد األكرب، واآلخذ باالزدياد، من املنظامت يف الحقل النسوّي، من أجل توسيع 

التعاون، ُبغية تعميق فاعلية سريورات التغيري االجتامعي. يف غضون ذلك، أسعى لتشخيص املواضيع التي ُتشغل املنظامت املختلفة 

 . اليوم، وهي مواضيع من شأنها أن تشّكل يف املستقبل محاوَر لتحالفات العمل والنضال املشرتكنينْ

يجدر االعرتاف بأنني مل أعرف، يف بداية املرشوع، تصنيف جميع املنظامت النسوّية الناشطة يف إرسائيل اليوم، أو تفصيل 

مواضيع نشاطها. الغاية األصلية من تشخيص حقول النشاط النسوّي املنظم ومسحها، انعكست من خالل سريورة مستمرة من 

تعرّف عرشات املنظامت الجديدة، التي أقيم العديد منها يف السنوات العرش األخرية، وهي تعمل يف مواضيع مل أعرفها بشكل 

معّمق، مثل ناشطات كثريات أخريات. 

إّن الحاجة إىل إجراء مسح للمنظامت النسوية يف إرسائيل نبعت، أيًضا، من الحاجة إىل توثيق نشاطها املتفّرع. خالل سنوات 

نشاطي الكثرية يف الفضاء النسوّي، انتبهت إىل ممّيز رئييّس مشرتك بني جميع املنظامت النسوية: غياب توثيق ُمرٍض للعمل الراهن 

والتاريخّي يف هذا الفضاء. يبدو يل أنه لدينا، كنساء، يف كّل مناحي حياتنا، نزعة إىل بذل وقت وَجهد يف النشاط، ولكّن التقليل من 

توثيقه، وهو ما من شأنه املساهمة يف االعرتاف الذايّت والعاّم بأهمية عملنا من أجل تغيري املجتمع الذي نعيش فيه. رغم الرؤية 

النسوية التي تحتّج عىل غياب االعرتاف العاّم بعمل النساء ومساهمتهّن، فإّن الحقل النسوّي، جزئيًّا، يقع أحياًنا يف الفّخ البطريريك، 

بكونه ال يوثق وال ينرش العمل الجاري فيه، بشكل كاٍف. وهكذا، فإّن عمل النساء السيايّس - االجتامعّي والتاريخ الذي تكتبه 

النساء، قد يظّل عىل هامش الوعي. من غري النساء، قد ُنبقي توثيق تاريخ التغيري االجتامعّي يف إرسائيل بأيدي الرجال وأقالمهم، 

رغم أنه ليس هناك شّك يف أّن النشاط النسوّي يساهم مساهمة كبرية وحاسمة يف التغيريات السياسية واالجتامعية التي تجري 

يف إرسائيل. 

إّن مجرّد وجود سّت وأربعني منظمة نسوية يهودية ويهودية - ِفَلسطينية، عىل األقّل، وتسع عرشة منظمة نسوية ِفَلسطينية 

- حَسب الطفولة – يف إرسائيل، هو دليل عىل حجم العمل النسوّي يف املجتمع املديّن يف إرسائيل. وبناء عليه، ال شّك يف أنه يجب 

إنتاج تاريخ نسوّي متواصل، ليحيك، ضمن أشياء أخرى، عن نشاط متعّدد السنوات، آخذ بالتوّسع، آلالف النساء اللوايت ينشطَن، 

يوميًّا، من أجل تغيري أمناط التمييز والقمع الذكورّي، وخلق مجتمع عادل، متساٍو وكريم للنساء. 

ال ُيفرتض بعدد املنظامت التالية أن يكون نهائيًّا ودقيًقا. املنظامت املعروضة هنا عرّبت عن رغبتها يف أن ُتشَمل ضمن هذا 

املسح، وأن تكون معرّفة كمنظامت نسوية. بودي االعتذار، مسّبًقا، أمام املنظامت التي ال يشملها املسح، رغم أنها لرمبا كانت 

معنّية بذلك، ألنها مل تكن تعلم بتحضري التقرير. كذلك، فغالبية املنظامت املوثقة يف املسح ال تستويف التعريف الذايّت كنسوّية 

ب، بل التعريف الرسمّي للمنظمة، أيًضا، واملسّجلة كجمعية، تشّغل طاقاًم ثابًتا يعمل بشكل يومّي وثابت، وهي تقوم من  فحسنْ

ناحية تنظيمية عىل إدارة، طاقم، متطّوعات، تتوّجه إىل جامهري هدف محّددة وتقوم عىل رؤية وأهداف تستند إليها النشاطات 

واملشاريع املختلفة. صحيح أن املسح يشتمل عىل عدد من املنظامت النسوية غري املسجلة كجمعّيات، لكّن هذہ الوثيقة تضّمنتها 

ّي عىل الحقل النسوّي مبجمله، وألّن بعضها، كذلك، يعمل وينشط كمنظمة متاًما.  بسبب تأثريها الِجدِّ

ال تشتمل هذہ الوثيقة عىل املنظامت النسوية غري امُلَمَسسة، التي رغم أنه ليس بوسعي توثيق عددها، آخذة يف االزدياد 

أن  إىل  كثريات  نساء  لدى  الحاجة  تخدم  املنظامت  هذہ  سواء.  حّد  عىل  والقطرّي  املحيّل  املستووينْن  عىل  األخرية  السنوات  يف 

يكّن ناشطات يف الحقل النسوّي ويؤّثرَن عىل املجتمع يف إرسائيل بدون إقامة جمعية، بكّل ما يرافق ذلك من بريُقراطية معقدة 

وُمَمَسسة. كام أّن الناشطات يف هذہ املنظامت غري ملزمات إقامة أجهزة لتجنيد األموال، وهّن متحّررات من إنشاء جهاز طواقم، 
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نشاًطا متحّررًا من  أحياًنا،  تتيح،  أيًضا،  املنظامت،  الطاقم واملتطّوعات. وهذہ  أحياًنا، هرمّية داخلية ومتييزًا بني  ما يخلق،  وهو 

القواعد والتعليامت التي متليها الصناديق التي متّول الجمعّيات املنظمة. ومن هنا، فإّن هذہ املنظامت، خالًفا للمنظامت امُلَمَسسة، 

قادرة عىل القيام بنشاط ال يتطلب االستناد إىل رؤية، إسرتاتيجية وأهداف معرّفة، أو أن تتمّيز بتقسيمة َوفًقا ملشاريع، وال تطلب 

تحقيق نتائج وإنجازات واضحة. مُيكن للمنخرطات يف مثل هذہ املنظامت االكتفاء بنشاطات متفرّقة، مُيكن تغيريها بشكل فورّي 

وفًقا الحتياجات اللحظة، ومن يُقدَن النشاط ال يعتشن منها. من نافلة القول إنه يف غياب موارد مالية، تواجه املنظامت دامئًا 

خطر اإلنهاك الرسيع والنشاط القصري األجل والفورّي، وهي مرتبطة بالوقت املتاح الذي مُيكن أن تخّصصه النساء العامالت يف 

أماكن أخرى. تشمل مثل هذہ املنظامت، مثاًل، مجموعات مثل، نسوية ناشطة – مجموعة نشاط وحوار أنشئت للقيام بنشاطات 

ميدانية راديكالية ضّد دعايات حافزة جنسيًّا، و”إيال” – جامعة بدون تحرّشات، التي أقامتها مجموعة طالبات من جامعة برئ 

السبع وجامعة تل أبيب، عىل أثر النرش حول تحرّشات جنسية يقوم بها محارضون بحّق طالبات يف معاهد التعليم العايل. هذہ 

املجموعة تتمحور هي األخرى يف النشاط االحتجاجّي داخل الجامعات، تجنيد دعم طالبات/طالب ضّد إساءة استغالل عالقات 

القّوة بني محارضين/ات وبني طالبات/طالب، واملبادرة إىل لقاءات مع واضعي السياسات يف داخل مؤّسسات التعليم العايل، لهدف 

وضع أنظمة واضحة ملنع التحرّشات الجنسية وتقديم املشتبه يف تنفيذها إىل محاكامت. بني النساء املنخرطات يف هذہ املجموعات 

وغريها، مّمن يعملَن ليعتشَن يف منظامت نسوّية أو يف أماكن عمل أخرى. 

اّدعت بعض من تّم إجراء مقابالت معهّن لهذا التقرير، أّن إقامة منظامت نسوية غري ُمَمَسسة لرمّبا تدّل عىل معارضة الثمن 

املنوط بإقامة منظامت مسّجلة كجمعيات. وكام قلَن، تتّم، أحياًنا، مامرسة الضغط من قبل قسم من مصادر التمويل املختلفة 

ُبنية إدارية واضحة،  نيًّا، ما يعني الحسم يف تقسيمة وظائف واضحة يف املنظمة، مبا يشمل  ِمهنْ عىل الجمعّيات، حتى تتخّصص 

تخّصًصا وتحصياًل علميًّا ُمثبًتا يف مجاالت النشاط، َمننْهجّية، تقسيم النشاط الجاري إىل مشاريع ذات أهداف واضحة ومحّددة زمنيًّا، 

وإثبات نجاعة يف النشاط ونجاح يف املشاريع من خالل مقاييس دقيقة وخطّية. مبوجب اّدعاء ممّثالت قسم من املنظامت التي 

نّي معناة تبّني تقاليد وقواعد عمل ذكورية َهرَمية وتذويتها، ال ُتبقي موارد مالية ووقًتا لنشاط  جرى مسحها، فإّن التخّصص املِهنْ

َ أّن  اجتامعّي وِضمن سريورة، ال ُيلّبي، بالرضورة، معايري النجاح “املوضوعية”. يف املقابل، كانت هناك مقاَبالت أخريات مّمن ادَعنينْ

نّي معناه نشاًطا أكرث تنظياًم ونجاعة، ميّكن من تجميع منّظم للموارد، ُيلزم بتأّمل األشياء، مينع التبعرث بني النشاطات  التخّصص املِهنْ

واالستمرارية، ولذلك ليس األمر، فقط، أّن هذا ال ميس القَيم النسوية، بل إنه، أيًضا، يزيد من فاعلية العمل وتأثريہ عىل الفضاء 

العاّم. وسأتوسع يف هذہ املسألة الحًقا. 

إّن تحليل الحقل النسوّي التنظيمّي يقوم عىل مقابالت شخصية مع ممثالت املنظامت، وعىل املواّد اإلعالمية املكتوبة التي 

إىل  االنضامم  اختيار  بوسعها  كان  املنظامت، حيث  الكثري من  إىل  اإللكرتويّن  الربيد  وِعرب  توّجهت شخصيًّا  الغرض،  لهذا  توّفرها. 

الجمعيات. خالل  اللقاءات يف مكاتب  التنظيم، وانعقدت غالبية  املقابالت عىل لقاء شخيّص مع ممثلة  التقرير أو ال. اشتملت 

املقابلة عرَضت أمامي كّل ممثلة أفكارها ومواقفها يف كّل واحدة من الخانات التي متّيز املنظمة وُوجهات نظرها بشأن الحقل 

النسوّي عموًما. وقد زّودتني غالبية املمّثالت الّلوايت قابلتهّن، أيًضا، مبواّد إعالمية حول املنظمة، والتي يظهر قسم منها، أيًضا، عىل 

مواقع اإلنرتنت الخاّص باملنظامت. ويف حال كانت هناك حاجة إىل إكامل املعلومات التي كانت بحيازيت، كنت أتصل مبن قابلتها 

مرّة أخرى. صحيح أّن الحسم يف مسألة إجراء مسح للمنظامت وفًقا لخانات ثابتة يختزل الوصف التنظيمّي إىل ُبًنى محّددة، لكّن 

املعايري املتامثلة متّكن من عرض متساٍو لجميع املنظامت.

يجدر التشديد عىل أّن التقرير جاء يف البداية لهدف إجراء مسح وتحليل لحقل منظامت النساء يف إرسائيل. ولغرض دمج 
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املنظامت النسوية التي ليست منظامت نسائية بشكل واضح، أيًضا، تقّرر تغيري التعريف الشامل لهذہ الوثيقة. فالتعريف كمنظمة 

نسوية كان خاضًعا لقرار كّل منظمة، ومل مُيَل عىل املنظامت أّي تعريف أو وضع خارجّي ملصطلحات جديدة للنسوية. 

ال يّدعي التحليل التايل تحليل جميع املمّيزات، النزعات، اإلنجازات والتحّديات الخاّصة بحقل املنظامت النسوية يف إرسائيل. 

بل إّن هدفه هو أن يطرح عىل السطح أفكارًا، وجهات نظر، مامرساٍت ونزعات قامئة يف الحقل، أماًل يف أن تقود املعلومات إىل 

شّق طريق نحو بحث أسايسٍّ أكرث يف كّل واحد من املواضيع املطروحة هنا. فالوثيقة، إًذا، ال تسعى لتشكيل الكلمة األخرية، بل 

عىل العكس متاًما، إّنها تعرّب عن أمنية ُمفادها مواصلة التوثيق والتحليل املتواصلني والعميقني الخاّصني باملجتمع املديّن النسوّي يف 

إرسائيل. فهي تهدف إىل اقرتاح معلومات ونظرة شاملة للفضاء النسوّي يف إرسائيل وللعمل الذي يجري فيه اليوم. زاوية الرؤية 

هذہ تحاول التقليل من التنافس ما بني املنظامت، توسيع حقل الرؤية ُبغية تعميق التضامن فيام بني املنظامت، ومنح اعرتاف 

للعمل الواسع الذي تتشارك فيه جميع املنظامت وللمكانة املحرتمة التي يحتلها حقل املنظامت النسوية يف املجتمع املديّن يف 

إرسائيل. وتتضّمن الوثيقة كذلك، تعبريًا عن األمل يف أّن التزام قيم نسوّية أساس، التكاتف املشرتك، زيادة القّوة املشرتكة، النشاط 

بشكل متكافئ وااللتزام املتبادل، وخلق رشاكة لحركة نسوّية واسعة، متحّركة ومؤثرة، ستحظى بوزن مساٍو عىل األقّل اللتزام كّل 

امرأة نحو املنظمة التي تنشط فيها وعملها الذي تنجزة يف إطارها. 

ِبَنشاِطي عىل امتداد سنوات يف تنّظامت ومنظامت نسوّية يف إرسائيل. وبناء عليه،  أيًضا،  إّن تحليل الحقل املذكور متأثر، 

نّي - الفكرّي لدّي. إحدى الغايات التي  فهو تحليل ال يّدعي خلّوة من االنحيازات الِقيِمّية النابعة من حقل الرؤية الشخيّص - املِهنْ

رات، بني عامالت املنظمة الاليت  ِنّيات واملترضِّ تطرحها الوثيقة هي تقليل الفصل الحاّد ما بني التخّصص والعمل امليدايّن، بني املِهنْ

مات الخدمات ومتلّقياتها. وحتى لو كانت هذہ التمييزات  رات القابعات خلفهّن يف الظّل، بني مقدِّ يتحّدثَن عالنية لإلعالم واملترضِّ

السياسة  تغيري يف  فّعالة وخلق  توفري خدمة  باإلمكان  يصبح  الهدف، حتى  الجامهري  ماهّية  تحليل  يتسّنى  أحياًنا، حتى  ُمهّمة، 

غ من الحقل النسوّي ألكرث  نحو مجموعات سكانية مختلفة، يجب أن نبقى متّيقظات للثمن املحتمل املتمثل بإقصاء غري ُمسوَّ

مجموعات النساء ترّضرًا. إّن تخفيف الفصل الحاّد املذكور وإنشاء رشاكة متكافئة بني مجموعات نساء مختلفة يف املجتمع وبني 

أقليات سياسية متنّوعة بني الجمهور، سيعّمق من التضامن داخل الحقل النسوّي، يوّسع من القدرة عىل التجنيد الجامهريّي يف 

هذا الحقل، ويقّوي بشكل ِجّدّي من تأثري املجتمع املديّن النسوّي عىل الخطاب السائد يف إرسائيل.

رة من أفكار ومامرسات ذكورية، كّل واحدة  تسعى هذہ الوثيقة لتحقيق اعرتاف فاعل ومتواصل بأّن كّل امرأة هي مترضِّ

الجنيّس  التمييز  من  نفسه  األملس  املنزلق  مختلفة عىل  نقاط  تقف يف  واحدة  كّل  الِجننْدرّي،  انتامئها  لسبب  ما  لقمع  خاضعة 

والِجننْدرّي يف املجتمع. اّدعايئ هو أّن التضامن النسوّي بني النساء، التجنيد الجامهريّي النسوّي للنساء، الرجال وسائر انتامءات 

الجندر، مبقدورهام أن يتشّكال ويتوّسعا انطالًقا من االعرتاف مبختلف أنواع التمييز التي تعاين منها مجموعات مختلفة يف املجتمع، 

ومن الوعي للرابط بني أنواع مختلفة من القمع. هذہ الوثيقة تسعى إلضافة مدماك إضايّف للتعارف واملعرفة بني الرشيكات يف 

هذا الحقل.

إّن األمنية التي تطرحها الوثيقة باالعرتاف بتشكيلة الُهوّيات واألفكار وتركيبتها، نابعة، أيًضا، من طابع االنخراط يف هذا الحقل. 

إّن االكتفاء الكبري الذي شعرت به خالل تعّريف عن قرب العمَل النسوّي - املنظم ينبع، أيًضا، من كوين يف الوقت نفسه ضحّية لعنف 

جنيّس، مرّكزة حمالت جامهريية – بينها ما متحور يف مكافحة العنف الجنيّس، محارضة، باحثة وناشطة نسوية متحّررة جنسيًّا. 

لقد وجدت يف حقل املنظامت النسوية يف إرسائيل مكاًنا وفضاء لتشكيلة واسعة من الُهوّيات، يف املستويني التنظيمّي والشخيّص 

عىل حّد سواء. خالل العمل امليدايّن عىل هذا املرشوع، وجدت الكثري من الرشيكات املختلفات، أحياًنا، داخل مجاالت نشاطهّن، 
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يف وجهات نظرهّن، معتقداتهّن، ُهوّياتهّن الِجننْدرّية، ومع هذا فقد نشأ مع كّل واحدة منهّن حوار يقوم عىل االعرتاف املتشابه 

بالحاجة إىل إحضار قيم ومامرسات نسوية إىل الحقل الجامهريّي - السيايّس يف إرسائيل. حني بدأت أوىل خطوايت قبل سنوات يف 

الحقل النسوّي يف إرسائيل، مل أكن قد قّدرت بعد أن الفضاء الذي قّررت االنتامء إليه سيصبح متنّوًعا وثرّي العمل وسيشمل مئات 

بل آالف النساء الاليت ينهضن كّل صباح ليوم عمل شاّق، فّعال ومرّكب، لهدف تغيري وجه املجتمع، املجتمع نفسه الذي يحّول 

العديد من بني النساء واألقلّيات السياسية اإلضافية إىل ضحايا يف جميع مجاالت حياتهّن. ويف ضوء تاريخي الشخيّص – السيايّس، 

وبدافع اإلميان الكبري بالقدرة عىل التحّرر من الِقَيم واملنظومات التي تقمعنا جميًعا، إنني أنتهز هذہ املِنصة املكتوبة، قبل كّل 

يشء، ألقول شكرًا لجميع املشاركات يف هذا الحقل.
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الفصل الثاين

استعراض تاريخّي

لغرض عرض صورة حال حقل املنظامت النسوية يف إرسائيل وتحليلها، اليوم، يجدر وصف ذلك التسلسل التاريخّي الذي قادنا إىل 

ما نحن عليه اليوم. التحليل التاريخّي للنسوية يف إرسائيل سيظّل عىل الدوام نابًعا من نظرة من تِصفه، وعليه فإنني اعتذر، مسّبًقا، 

إذا مل يتساوق هذا االستعراض القصري مع جميع ُوجهات النظر القامئة.

بوّدي التأكيد مرّة أخرى عىل أّن االستعراض التاريخّي يتطرّق أساًسا إىل العمل النسوّي اإلرسائييّل اليهودّي، ألنه - كام ُذكر 

- ليس لدّي حّق، من وجهة نظر تاريخية ومعارصة مًعا، يف تحليل الفضاء الِفَلسطيني الخاضع لقمع قومّي - اجتامعّي من قبل 

إرسائيل. وآمل أن يتّم يف املستقبل إلغاء الَهرَمية والقمع القومّيني، اللذين يعود مصدرهام - بنظري - إىل قرارات وأيديولوجّيات 

ذكورية تستوجب، يف هذہ املرحلة، تحلياًل منفصاًم للفضائني النسوّيني، اليهودّي - اإلرسائييّل والِفَلسطينّي - اإلرسائييّل - وأن يقود 

هذا إىل بحث، تقرير وتاريخ مشرتكة.

النسوية يف  اكتفيت باستعراض تاريخّي موجز ال يزعم قدرته عىل وصف كّل ما تّم عمله عىل مدى السنني يف حقل  لقد 

إرسائيل. فُكتب مثل: “ال نريد أن نكون لطيفات – النضال ألجل حق االقرتاع وبداية النسوية الجديدة يف إرسائيل” )2006(، تأليف: 

د. حانه سفران؛ “أن تفكر كامرأة – نساء نسويات يف مجتمع رجويل”، تأليف: د. أرئيال شدمي )2007(؛ وعدد من املقاالت يف كتاب 

“إىل أختي – سياسة نسوية رشقية”، الذي حررته شلوميت نري )2007(؛ هي جزء صغري من مجموعة منشورات تتطرّق إىل نشوء 

الحركة النسوية ومضامينها. وقد اخرتت، بأًس ولكن عن وعي، أاّل أشري إىل أسامء النساء الاليت قدَن الحركة وإىل النضاالت النسوية 

عىل امتداد السنني، حتى ال أقع يف الخطأ األيديولوجي الشائع، الذي يعرتف مبساهمة نساء محّددات وأسامئهّن، غالبيتهن يهودّيات 

أشكنازّيات، لكنه ُيخفي نساء رائدات كثريات أخريات. وليس املقصود يف هذا أبًدا إخفاء التقدير الكبري الذي يجب أن تناله كّل 

من أقمن ووّسعن من صفوف العمل النسوّي يف إرسائيل.
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هيونية. هناك من سريى يف  لغرض رسد قصة النسوية اليهودية يف إرسائيل، يجب عيّل موضعة بداية االستعراض يف بداية الصِّ

هيويّن  والتاريخ النسوّي يف إرسائيل، بالذات، ميكن  هذا وجهة قيمّية. وستّدعي أخريات أنه بفعل العالقة املتأّصلة بني التاريخ الصِّ

فهم نشوء الحركة النسوية وتطّورها يف الدولة.

االقرتاع  النساء من أجل حّقهّن يف  اليهودّي يف إرسائيل من نضال   - النسوّي  التاريخ  البدء برسد  يتّم  أن  العادة عىل  جرت 

هيونية. تّم االعرتاف بهذا الحّق عام 1899، وتّم تطبيقه بعد مرور عرشين عاًما، فقط، عىل أثر نشاط  واالنتخاب للهستدروت الصِّ

متعّلامت  َعلامنّيات،  املدن،  يف  يقطّن  نساء  من  “تألفت  املنظمة  إرسائيل.  يف  الحقوق  ملساواة  العربّيات  النساء  اتحاد  منظمة 

وأشكنازّيات، مّمن رأيَن يف أنفسهن منظمة قطرية غري حزبية تنشط تحت شعار “دستور واحد وقانون واحد للرجل واملرأة”. 

منذ القرن التاسع عرش نِشطت يف املِنطقة منظامت لنساء يهوديات، مثل حركة العامالت التي أقيمت قبل الحرب العاملية األوىل، 

هيونية هداسا التي أقيمت عام 1913، فيتسو التي أقامت هنا أّول فرع منذ عام 1920 ونعامت التي أقيمت عام  الهستدروت الصِّ

1921. وقد انقسمت هذہ املنظامت إىل تيارين: منظامت وضعت دفع املرأة ُقُدًما يف املجتمع عىل رأس سّلم أولوياتها، ومنظامت 

نّي.  متحورت يف نشاط الدعم لنساء يف ضائقة، يف خدمات صحة للنساء، يف إنشاء حضانات ألطفال نساء عامالت ويف التأهيل املِهنْ

هيونية هي ما وقف يف مرَكز عاملها..”.2  “رغم الفروقات يف ُوجهات النظر لدى املنظامت املختلفة... فإن األيديولوجيا الصِّ

وباإلضافة إىل املنظامت املذكورة أعاله، أقيمت عام 1948 منظمة حركة النساء الدميقراطيات. وقد أّسست املنظمة تعريفها 

الذايّت والِقيِمّي عىل النشاط املشرتك لنساء عربّيات ويهودّيات يف إرسائيل. وقد وضعَن نصب أعينهّن، مًعا، هدف العمل ألجل 

حقوق متساوية للنساء يف جميع مجاالت حياتهّن، والدفاع عن حقوق أوالدهّن. وقد أعلنت املنظمة عىل امتداد سنوات نشاطها 

إميانها بالسالم العادل بني الشعبني. 

من غري امُلمكن وصف تطّور النشاط والوعي النسوّي يف إرسائيل بدون وصف شخصية “اليهودّي الجديد”، التي تأّسست عليها 

هيونية”. “اليهودّي الجديد” يختلف عن شخصية  هيونية، والتي حظيت بالتعزيز من خالل مختلف مقوالت “آباء الصِّ األسطورة الصِّ

“اليهودّي القديم”، يهودّي الشتات، الخانع، املسّن املخادع والجشع، الشاحب، املحنّي الظهر واملكسور العني. الشخصية الجديدة 

، ُمعلن وخفّي مًعا، ضّد اليهود يف رشق أوروبا، الذين مل ينجحوا، حَسب الزعم، يف الوقوف الجريء ومحاربة من  ُخلقت كتحدٍّ

أرادوا إبادتهم. فمن جهة، خلقت فظائع الكارثة رشعية غري مسبوقة إلقامة دولة يهودية توّفر بيًتا آمًنا لضحايا الالسامية العاملية 

من اليهود )وكان املقصود، أساًسا، يهود أوروبا(، ومن جهة أخرى بلورت شخصية اليهودّي الجديد – اليهودّي البطل الذي يقاتل 

هيونية كّلها،  بشجاعة من أجل بيته. القراءة النسوية لهذہ الشخصية تجد فيها أسًسا قضيبية طاغية، ُنسجت منها األيديولوجيا الصِّ

هيويّن هو من مواليد البالد، زاهي لون البرشة والشعر،  منذ ذلك الحني وحتى اليوم. فـ “اليهودّي الجديد”، “التسابار”، الطالئعّي الصِّ

طويل القامة، شاّب، منتصب القامة ومفتول العضالت، صدره املكشوف يطّل من قميصه املتعرّق، نظرته مرفوعة إىل األمام، وبيده 

الثابتة واملقبوضة يقبض بزاوية عمودّية عىل سالح، عىل شاكلة بندقية طويلة أو أداة الحتالل األرض. 

هيويّن ونتيجته، الذي تأّسس منذ البداية عىل ِقَيم الشجاعة، العنف ومحاربة العدّو  كانت هذہ الشخصية أساس الفكر الصِّ

الهائل، الذي يهّدد مبالحقة اليهود وإبادتهم. العدّو يف هذہ الحالة ليس املسيحّي الـ “غوي” الالّسامّي، فقط، بل إّنه العدّو العريّب، 

أيًضا، الذي ال يحّركه سوى الحاجة املتخّلفة إىل قتل كّل يهودّي يصطدم به يف الطريق. من أجل املحاربة كقومية مستقلة، تطّلب 

األمر الَوحدة وصهر جميع الحاجات الشخصية وحقوق الفرد يف كتلة واحدة ُبغية إمناء األّمة. وتطّلب األمر خصوًصا التبّني الِقيِمّي 

التاّم ألسطورة اليهودّي الجديد الذي ترك مكاًنا هامشيًّا، فيام لو ترك، للشخصية غري العنيفة وغري الذكورية. 

مُيكن أن نوازي العالقة ما بني “اليهودّي الجديد” و”اليهودّي القديم” مع العالقة املعتمدة يف مجتمع أبوّي بني الرجل واملرأة. 
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فالرجل )أي، اليهودّي الجديد( قوّي، مرفوع الهاّمة، شجاع وتحّركه إرادة واقعية ومنطقية للدفاع حتى املوت عن بالده، بينام 

املرأة )أي اليهودّي القديم( تتلّخص بوظائفها األمومية وبتقديم الخدمات، فهي عاطفية، مخادعة، خانعة وضعيفة. حتى لو أن 

هيويّن”، وكان بينهّن من  األسطورة اليهودية سّطرت عىل لوائها املساواة للنساء، وشاركت النساء، فعاًل، يف ما يسمى الـ”املجهود الصِّ

شقت الطرق وفلحت األرض، فقد نشأت، فعليًّا، فجوة ِجننْدرية أخذت باالتساع مبرور السنني. املقصود فجوة متّيز ما بني الشخصية 

الذكورية بامتياز، القيادية، املسيطرة عىل الفضاء العاّم بشجاعة وحكمة، وبني الشخصية الهامشية حّد الشفافية، التي مبقدورها 

- يف أحسن األحوال - أن تفهم كيفية االندماج يف وظائف الرجل ومساندته، وأن تشّكل مساعًدا له. االنفصام بني شخصية الرجل 

الطاغي لوجود عدّو متوّحش وغري  الفهم  اليهودية يف إرسائيل، تعّمق أكرث مبرور السنني، مع سيطرة  هيويّن وشخصية املرأة  الصِّ

إنسايّن يهّدد بإبادتنا. إّن الفهم امُلَهيِمن الذي أمىل الخوف من العدّو، الشجاعة املطلوبة لالنتصار عليه والحاجة إىل الوقوف دوًما 

عىل أهبة االستعداد ببندقية جاهزة، ترك النساء الاليت ُنظر إليهّن كغري رشيكات يف املجهود الحريّب الدائر عىل الجبهات، يف العمق 

املديّن الشفاف، الهاميّش والتافه. 

هيونية التي اّدعت أّن النساء العربّيات يف إرسائيل متّتعَن مبساواة تاّمة يف الحقوق، منعت - عىل امتداد فرتة  إّن األسطورة الصِّ

طويلة - النقاش الجوهرّي حول وضع جمهور النساء يف املِنطقة. “عىل أثر هذہ األسطورة، التي بدأت بالتعّزز يف فرتة إقامة الدولة، 

وعىل أثر منح الحّق يف التصويت للنساء يف إرسائيل، تقلصت قّوة نشاط النساء يف إرسائيل – عىل نحو شبيه بحركة النساء يف الواليات 

املتحدة، التي ضعفت قّوتها عىل أثر نيل الحّق يف التصويت”. الدمج ما بني املطلب بالتنازل عن احتياجات وحقوق “فردية” لصالح 

هيويّن القومّي، أسطورة املساواة بني الرجال والنساء ومنح الحّق يف التصويت للنساء، أضعفت كّلها وقلصت نضاالت  النضال الصِّ

املنظامت وعرقلت تطّور حركة نسوية - اجتامعية جامهريية يف إرسائيل. كانت الفرضية أنه بنيل الحّق يف التصويت، سيقود ذلك، 

أيًضا، إىل تغيري مكانة مجمل النساء يف املجتمع. ومن دون التقليل من نشاطات املنظامت التي واصلت نشاطها طوال السنني، 

سوف ميّر مع ذلك نحو أربعني سنة أخرى، وصوالً إىل السبعينّيات، إىل أن تصل إىل إرسائيل املوجة الثانية لحركة النساء، وإىل أن 

ينترش املصطلح “نسوية” ويضّم يف داخله أنواًعا مختلفة من املنظامت، األفكار والنشاطات من أجل النساء. 

حركة النساء التي منت يف بداية السبعينّيات يف إرسائيل، تأثرت من الحركات النسوية يف غرب أوروبا وِشامل أمريكا، التي 

بدأت برتك بصمتها يف ستينّيات القرن العرشين. “ألّول مرّة تّم تحّدي الفهم املتعارف عليه بني الجمهور الواسع ويف األكادمييا، 

ومبوجبه منذ إقامة االستيطان اليهودّي يف أرض إرسائيل، كانت النساء رشيكات متساويات يف عملية بناء املجتمع الجديد... وحني 

ُطرح عىل األجندة الجامهريية، فقط، املطلب النسوّي بالتعاطي مع قمع النساء يف املجتمع، بدأ ينمو ببطء الوعي لكون املساواة 

بني الجنسني يف إرسائيل مل يكن لها أساس من الواقع وأنها أسطورة بأكملها”.3 أحد التجديدات الرئيسية يف تلك الفرتة كان إقامة 

منظامت نسائية غري مؤّسسية، وهذہ، مبوجب موقف نسوّي راديكايل جديد، رأت يف املؤسسة جهاز حكم ذكوريًّا، يخلق ويكرّس  

دونية النساء وقمعهّن. 

كان النشاط املتمّيز يف بداية هذہ الفرتة هو لقاء مجموعات لرفع الوعي النسوّي، وانتهى عام 1981 مع إغالق منظمة صوت 

املرأة، التي كانت ناشطة يف املدن الثالث الكربى: حيفا، القدس وتل أبيب. فالنساء يف تل أبيب وحيفا أقمن الحركة النسوية يف 

إرسائيل، والتي رغم محاولتها العمل يف إطار قطرّي، ترّكزت يف األساس يف تل أبيب. يف نهاية السبعينّيات بدأت تعقد مؤمترات 

نسوية قطرية، وعندها بدأت النساء املثليات بإقامة منظامت خاّصة بهّن. وكذلك، بدأت تنشط يف هذہ الفرتة منظامت توفري 

الخدمات، كمالجئ النساء املرضوبات ومراكز مساعدة ضحايا االعتداءات الجنسية.

الواليات  الناشطات مهاجرات من  الثانية ال يرتبط، فقط، بكون قسم من  الذي بدأ مع املوجة  الراديكايّل  النسوّي  النشاط 
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املتحدة ومتأثرات بالنسوية الراديكالية التي تطّورت هناك، بل يرتبط، أيًضا، بأحداث سياسية مرَكزية أّثرت عىل املجتمع اإلرسائييل. 

فحرب 1973، صعود اليمني ألول مرّة إىل الحكم عام 1977، وتوقيع اتفاقية السالم مع مرص، دفعت مجموعات مدنية متنّوعة 

نحو الخروج إىل نضاالت احتجاجية، وقد لفتت هذہ انتباہ الجمهور إىل الرشخ العميق بني مجموعات سكانية مختلفة، وصدعت 

سة حول الَوحدة اليهودية القومية واالجتامعية. األساطري املؤسِّ

اإلرسائييل  االحتالل  رفض  عن  عرّبت  يسار  ومنظامت  سالم  حركة  أيًضا،  ضّم،  مديّن  مجتمع  إرسائيل  يف  ُولد  الفرتة  تلك  يف 

واالستيطان اليهودي يف املناطق الِفَلسطينية. ويف ذلك الحني بدأت، أيًضا، اللقاءات التي كانت محظورة مبوجب القانون حينذاك، 

مع ممثيل منظمة التحرير الِفَلسطينية. عىل هذہ الخلفية، ومببادرة من نشطاء يف اليسار، بدأ يظهر احتجاج مديّن قوّي ضّد القمع 

والتمييز من قبل مؤّسسات السلطة، املؤّسسة والنخبة األشكنازية ضّد الرشقيات والرشقيني. يف عام 1971 قامت حركة الفهود 

السود التي جّندت آالف املتظاهرات واملتظاهرين يف املدن الكربى. وقد خلق االحتجاج ألول مرّة يف إرسائيل عالقة متبادلة بني 

نضاالت اإلثنية، الطبقية والقومية. فحركة السالم، حركة االحتجاج الرشقية والحركة النسوية، بدأت، إًذا، بالنشاط يف الفرتة نفسها. 

ورغم التاريخ املشرتك لنمّو هذہ الحركات، فسيستغرق األمر ما يزيد عن عقد حتى يبدأ قيام الرابط بني مواضيع النضال املختلفة، 

النسوية،  النسوّي املركزّي، وحتى تقوم سلسلة من حركات السالم  النسوية الرشقية وتطالب مبكان لها يف الخطاب  حتى تظهر 

باإلضافة إىل حركة النساء الدميقراطيات وغريها، والتي ستحتل حضورًا أوسع يف الفضاء الجامهريّي. 

رغم أّن الحركة النسوية مل تجرف إليها ضمن هذہ املوجة حشود النساء، فإّن نشاطها يف العقد األول عىل إقامتها قد أّسس 

األرضية التساع التأييد والتجّند الذي حققته يف طريقها الحًقا. يف السبعينّيات نِشطت النساء، ألّول مرّة، مبعزل عن الرجال عىل 

املستوى الجامهريّي، ومتحورَن يف دفع مكانة النساء وحقوقهّن ُقُدًما يف املجتمع، ويف االحتجاج ضّد قمعهّن. كام ُذكر، حتى لو كانت 

هناك منظامت نسائية يف املوجة األوىل، مثل فيتسو، إمونه ونعامت التي نِشطت منذ العرشينّيات، فإّن الصورة الجامهريية التي 

نشأت حينذاك تجاهها كانت عىل الغالب ملنظامت تربعّية تعمل، أساًسا، يف تفعيل نواٍد للنساء وحضانات نهارية وروضات أطفال، 

وأقّل من ذلك كمنظامت نسوية تعمل من أجل التغيري االجتامعّي.

بني النشاطات التي أشارت إىل نشوء براعم وعي نسوّي غري مؤسيّس يف إرسائيل، كانت مظاهرات عىل قضايا مختلفة، منها 

ما هو من أجل اإلجهاض الحّر واملجايّن، ومنها ما هو من أجل أجر متساٍو مقابل عمل متساٍو، ومنها ما هو من أجل إلغاء التمييز 

يف التعليم، ومنها ما هو من أجل قضايا مدنية، ضّد مسابقة ملكة الجامل وغريها. أصدرت املجموعات يف حيفا صحيفة تناولت 

التحليل الراديكايل للتمييز ضّد النساء يف املجتمع اإلرسائييّل الذكورّي. وعرّبت الصحيفة عن وجهة النظر النسوية، بأّن مفهومي 

الذكورة واألنوثة نابعان من آراء مسّبقة، وهام، أساًسا، قيم اجتامعية وثقافية متنح الرجال دفعة ورشعية للتقّدم، وألن يكونوا 

حارضين يف جميع املؤّسسات والفضاءات يف الدولة، لكنها تعطي النساء صورة خاملة وترتك لهّن وظائف رعاية األوالد واآلخر. 

كذلك، دعت النسويات إىل ضامن متثيل متساٍو للنساء يف مؤّسسات الدولة السياسية واالقتصادية، وإىل تحريرهّن من القمع املعلن 

واملخفّي، الذي ُيبقيهّن يف البيت ويف وظائف خدمة تقليدية.

النساء  نفسه. “مشاركة  الوقت  السّيئ يف إرسائيل، يف  السيايّس واالقتصادّي  النساء  املطالب عىل خلفية وضع  جاءت هذہ 

السياسية تتجّسد، تقريًبا، من خالل متثيل ضئيل، فقط، ُيراوح بني مثاين وعرش عضوات كنيست، ومنذ إقامة الدولة مل تكن سوى 

قلة من النساء وزيرات يف مختلف الحكومات. فلم يجِر دفعهّن ُقُدًما إىل وظائف مديرات عاّمات، ومل يتّم انتخابهّن كرئيسات 

بلديات ومجالس محلية. شّكلت النساء نحو 39% من مجمل موّظفي الدولة ومل تكن سوى 9% منهّن يف درجة كبرية. ومل يكن 

وضعهّن أفضل يف سائر املهن. فـ 1%، فقط، من املهندسني كّن نساء، 7% حقوقيات.. وأكرث من ثلث النساء بقليل خرجن للعمل 
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خارج بيوتهّن وشّكل مدخولهّن السنوّي 60% منه لدى الرجال”.4 

باإلضافة إىل النشاط االحتجاجّي، متّيزت املوجة الثانية للنسوية يف إرسائيل، أيًضا، بالخالفات بني النساء يف املنظامت املختلفة. 

النضال  اّدعنَي أنه يجب فصل  النساء من  اليسار السيايّس. فقد كان بني  النسوية وبني  أحد الخالفات األساسية كان العالقة بني 

النسوّي عن النضاالت السياسية األخرى. واّدعت أخريات أن السياسة الطاغية للسلطة تقوم عىل الحرب واحتالل شعب آخر وعىل 

ُقلَن،  اليهودّيات والِفَلسطينّيات يف جميع مجاالت حياتهّن.  وبناء عليه، كام  النساء  التمييز ضّد  أفكار عسكرية تؤثر كّلها عىل 

يجدر الربط بني االحتالل وقمع الِفَلسطينيني ومجموعات اجتامعية أخرى مع قمع النساء. هنا يظهر التمييز بني نشاط املجموعة 

املجموعة  من  أبيب وقسم  تل  وبني مجموعة  والقومية،  االجتامعية  النسوية،  النضاالت  بني  الربط  أرّصت عىل  التي  املقدسية، 

الحيفاوّية، اللتنينْ رّكزتا عىل رفع الوعي النسوّي والنضال للمساواة يف الحقوق والفرص للنساء يف إرسائيل. ورغم الرغبة يف إقامة 

دة يف مواقفها، حالت الخالفات األيديولوجية دون التحقيق الكامل لذلك. ونشب خالف آخر بني مجموعة  حركة نسوية قطرية موحَّ

تل أبيب التي أرادت التنّظم كجمعية وكمنظمة ذات نظام داخيّل، وبني مجموعة حيفا التي عارضت النشاط امُلَمَسس، ألنه كان 

فيها من رأين يف ذلك اندماًجا يف املؤسسة.

“كان واضًحا طيلة السبعينّيات أّن النسوية يف تل أبيب ال تشبه النسوية يف القدس وال تلك يف حيفا. حيث كان للنسوية يف 

ا يف القدس، والنسوية العدمية اللون الحزيّب  ا، ولرمبا أكرث ميينية، مقابل النسوية اليسارية جدًّ تل أبيب انتامٌء ِصهيوينٌّ ووطنيٌّ جدًّ

يف حيفا”.5  

يف عام 1974، وهي الفرتة التي بدأت خاللها الحركة النسوية يف إرسائيل بالتبلور، انُتخبت للكنيست عن حزب “راتس” عضوة 

كنيست نسوية. مل تشعر جميع النسويات بأنهّن رشيكات يف اإلنجاز، ومل تحَظ عضوة الكنيست، الحًقا، بدعم شخيّص وأيديولوجّي 

َ أّن املعارضة التي أثارتها لدى العديدات من عضوات الحركة النسوية،  يف مواقفها من داخل حزبها. كانت هناك نسويات اّدَعنينْ

نبعت من الربط الذي دأبت عىل صنعه بني أفكارها النسوية الراديكالية وبني دعمها لحّق الِفَلسطينيني يف تقرير املصري الوطنّي. 

رغم املعارضة التي أثارتها، نجحت - ولو مرّة - يف طرح قضية العنف ضّد النساء عىل أجندة الكنيست والرأي العاّم، وهناك من 

َيّدِعني أّن هذہ كانت مساهمتها الحاسمة يف تطوير العمل النسوّي يف إرسائيل.

أحد النضاالت األخرى التي جرت يف الفرتة ذاتها كان من أجل الحّق يف اإلجهاض الحّر. هذا النضال وّحد جميع املجموعات 

. عام 1977، عىل أثر  التي نِشطت يف املدن املختلفة، وقد ُنّظمت مظاهرات مشرتكة حظيت بتغطية إعالمية وصًدى جامهرييٍّ

نضال متواصل، صّدقت الكنيست عىل القانون الذي يعرتف بالحّق يف اإلجهاض الحّر، وشعرت العديد من النساء - للمرّة األوىل - 

بتأثري نشاطهّن عىل الجمهور وعىل الجهاز السيايّس. 

يف الحلبة السياسية امُلَمَسسة، قّررت عضوة الكنيست النسوية نفسها التنّحي يف ختام الكنيست الثامنة. بعد تنّحيها، ويف ضوء 

الفشل الذي ملسته يف االنضامم إىل حزب ال تشّكل النسوية هدفه الوحيد - حَسب اّدعائها - بدأت - إىل جانب زميالت أخريات 

- بدفع فكرة إقامة حزب نساء ُقُدًما. ورغم معارضة معظم النسويات لهذہ املبادرة، لسبب الخالف حول أهمية النشاط الربملايّن، 

انطلق هذا الحزب عام 1977. وماّم ورد يف برناَمج الحزب: “من الواضح أّن إحالل السالم الشامل والدائم يف ِمنطقتنا هو جزء ال 

يتّجزأ من بناء مجتمع متساٍو. وعليه فإّن حزب النساء يدعم كّل مبادرة تقود إىل حّل للرصاع اإلرسائييّل - العريّب من خالل االعرتاف 

بحقوق الشعب الِفَلسطيني يف تقرير املصري، ومن خالل ضامن وجود دولة إرسائيل اآلمن”.6  مل ينل الحزب يف االنتخابات سوى 

6,000 صوت، ثلث ما كان مطلوًبا للفوز مبقعد واحد.

قريًبا من نهاية الَعقد األّول عىل النشاط النسوّي املتمّيز يف إرسائيل، بدأت تتطّور اتجاهات نشاط جديدة. وقد اشتملت عىل 
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إقامة منظامت دعم لضحايا االعتداءات الجسدية والجنسية، مؤمترات نسوية قطرية، إقامة منظامت ومراكز نشاط جديدة. ملجأ 

النساء املرضوبات الذي بدأ العمل يف حيفا عام 1977، خلق منوذًجا هو األّول من نوعه، ويقوم عىل غياب الَهرَمّية الطبقّية يف 

مجتمع النساء بني العامالت وبني امُلعتدى عليهّن، وعىل اتخاذ القرارات باإلجامع. عام 1978 تّم فتح امللجأ الثاين للنساء املرضوبات 

يف هرتسليا. إّن إقامة هذين امللجأينْن ُتعرف يف التاريخ النسوّي كنقطة تحّول، من حركة تعمل، أساًسا، يف النضال األيديولوجّي، 

إىل حركة تعمل، أيًضا، يف تقديم خدمات دعم ملجموعة نساء كبرية. عىل هذہ الخلفية، توّلد، أيًضا، األمل يف أن “يهضم” الجمهور 

النسوية، التي كان يرفضها حتى ذلك الحني لسبب األفكار الراديكالية التي عرضتها الحركة. عام 1980 ُفتحت، أيًضا، مراكز دعم 

مُلترّضرات االعتداءات الجنسية يف تل أبيب وحيفا، وأقيم مرَكز صوت املرأة يف حيفا، الذي عمل عىل رفع الوعي وتقديم املشورة 

َن  رُجنْ )أخنْ ُوْرإينا  ْتِسانا  بُعنوان  مشابهنينْ  مرَكزينْن  إقامة  نجاًحا وشّجع عىل  حيفا  النشاط يف  متنّوعة. حّقق  أطرًا  للنساء، وعرض 

واننُْظرنَْن( يف تل أبيب والقدس. بفعل صعوبة تجنيد تربّعات يف البالد والخارج، عملت هذہ املراكز عىل أساس تطّوعّي، فقط، ومل 

تصمد سوى سنوات معدودة.

عام 1978، يف املؤمتر النسوّي األّول، ُسِمع - للمرّة األوىل - صوت مشرتك لنساء ِمثنِْلّيات، كان جزء منهّن من قائدات الحركة 

النسوية يف أرجاء البالد. واصلت املؤمترات النسوية القطرية االنعقاد بشكل ثابت، مرّة كّل سنتني، حتى عام 1986، حيث كان 

. يف املؤمتر الثالث  أحد أهدافها، أيًضا، ضّم نساء من األطراف الِجغرافية - السياسية - االقتصادية إىل الخطاب والعمل النسوّينينْ

ًدا، الخالف العميق الذي مّيز الحركة يف إرسائيل. فجزء من املشاركات طلنَب أن تّتخذ املشاركات يف املؤمتر  عام 1980، تكّشف، ُمجدَّ

قرارًا ينّص أّنهّن “يعرّبنَْن عن تضامنهّن مع أخواتهّن الِفَلسطينيات يف املناطق املحتلة يف نضالهّن كنساء من أجل املساواة االجتامعية 

وكِفَلسطينيات ضّد سلطة االحتالل...”.7 وكانت املعارضة لهذا اإلعالن جارفة، وقد ُفّض املؤمتر. 

“مبوازاة إغالق مراكز النساء التي عملت يف نهاية السبعينّيات ومطلع الثامنينّيات، بدأ املزيد من النساء بالنشاط يف منظامت 

وّفرت مساعدة لنساء عاننَي من العنف ضّدهّن. النسوية الراديكالية، التي منت يف السبعينّيات يف إرسائيل، أخَلت مكانها للنسوية 

الليربالية يف الثامنينّيات، ولحركة السالم الخاّصة بالنساء التي بدأت تتبلور عام 1982، مع بداية حرب لبنان”.8

مُيكن، بتعميم ما، تصنيف الخالفات التي كانت قامئة حينذاك وال تزال قامئة اليوم، أيًضا، يف الحركة النسوية يف إرسائيل، إىل 

ثالثة مجاالت. خالف أيديولوجي رئييّس، دار حول العالقة مع السياسة الرسمية ومسألة النشاط خارج املؤسسة أو داخلها. وعىل 

مستًوى سيايّس آخر، دار النقاش حول املوقف من االحتالل اإلرسائييّل يف املناطق والتمييز ضّد الشعب الِفَلسطيني. وهناك خالف 

آخر دار حول التوّجه نحو النساء املِثنِْلّيات وموقعهّن يف الحركة النسوية.

الواضح، والذي تحّدى  النسوية الرشقية  التسعينّيات، بدأ ُيسمع يف إرسائيل صوت  نهاية  التسعينّيات، وأكرث منها يف  خالل 

التعريفات النسوية التي كان متعارًفا عليها حينذاك، وقامت عىل وجود ُهوّية نسوية متجانسة وكونية. اّدعت النسوّيات الرشقّيات 

أنه يجب توجيه مسار العمل األسايّس يف الفضاء النسوّي يف إرسائيل من دفع النساء املقتدرات إىل مواقع كبرية يف السياسة ويف 

االقتصاد، إىل النشاط مع - ومن أجل - النساء املستضعفات من األطراف الِجغرافية، الطائفية، االقتصادية واالجتامعية يف إرسائيل. 

النسوية الرشقية غرّيت زاوية الرؤية لغالبية الحقل النسوّي. فإذا كانت النظرة قد ُوّجهت - حتى ذلك الحني - نحو األعىل، نحو 

السقف الزجاجّي الذي صّد تقّدم النساء، فقد تّم توجيهها اآلن إىل الجوانب، إىل النساء املحشورات يف الهامش. تلكم النساء الاليت 

َن تحت عبء احتالل ثقايّف - قومّي - طائفّي - اقتصادّي يف جميع مجاالت حياتهّن. النسوية  يواجهن حياة العوز االقتصادّي ويُنؤنْ

الرشقية طالبت، إًذا، مبنح حضور لجمهور تلكم النساء الهائل، والذي هو مبوجب رؤيتها جمهور شفاف بنظر الجمهور، وبنظر 

الحقل النسوّي عىل حّد سواء.
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“النسوية الرشقية هي مفهوم آخذ استخدامه باالتساع لغرض وصف طموحات النساء الرشقّيات لتوسيع الخطاب اإلرسائييّل 

من  النساء  لجميع  اإلنسان  الِجننْدرية وحقوق  املساواة  ُقُدًما  يدفع  تّيارًا  اإلرسائيلية  النسوية  يف  ترى  الرشقية  النسوية  النسوّي. 

زاوية نظر كونية. َوفًقا لهذا التوّجه، ال فرق بني النساء، ولديهّن جميًعا قاسم مشرتك واحد ملجرّد كونهّن نساء. فالفروق الطبقية 

واالقتصادية أو الفروق الثقافية - من وجهة النظر هذہ - تغيب ومّتحي معها عالقات الهيمنة والقمع املشتقة من هذہ الفروق. 

َن  يِعشنْ الاليت  والنساء  الرشقّيات  النساء  أجل متكني  من  النسوّي  النضال  توسيع  إىل  الرشقية  النسوية  تطمح  الخلفية،  عىل هذہ 

  9.” ويعملَن داخل سياقات الثقافة والبيئة اإلرسائيلّيتنينْ

إىل جانب املطلب باالعرتاف بُهوّيات جوهرّية نسوّية مختلفة، بأشكال متنّوعة لواقع حياة النساء وبالقمع املتأّصل داخل 

جمهور النساء نفسه، أيًضا، وخصوًصا يف اتجاه أشكنازّيات تجاه رشقّيات، مهاجرات، وِفَلسطينيات، منت يف حقل النسوية النظرّي 

ويف حقلها العميّل، نسوية أخرى ترفض التقسيمة الجوهرية لُبنى ُهوّية محّددة وترفض سياسة الُهوّيات. هذہ الرؤى اّدعت أنه 

ٌم، لكوننا جميًعا مرّكبات، متغرّيات، وعدميات الجنسانية الواحدة املتاميزة أو  ال توجد ُهوّيات، وأّن الُهوّيات الجوهرّية هي َوهنْ

القاطعة. هذا الخطاب يتواصل حتى اليوم يف الحقل النسوّي األكادميّي والتنظيمّي عىل حّد سواء، وهناك من يسّمينه اليوَم خطاًبا 

ُمتحّرر الجنس أو خطاًبا ما بعد حدايّث. 

“املوجة الثالثة للنسوية، التي بدأت يف التسعينّيات يف إرسائيل، تحاول منذ بدايتها التحّدي واالمتناع عن التعريفات الجوهرية 

للـ “أنوثة” كام كان األمر يف املوجة الثانية. مبوجب املوجة الثالثة، هذہ التعريفات تفرتض عىل الغالب ُهوّية نسائية كونّية متجانسة 

وتشّدد أكرث من اللزوم عىل تجربة املرأة البيضاء من الطبقة املتوسطة - الُعليا. التفسري ما بعد الُبنيِوّي للِجننْدر والجنسانية، هو 

تفسري مرَكزي يف معظم أيديولوجية املوجة الثالثة. نظرّيات املوجة الثالثة تشتمل عادة عىل نظرّيات متحّررة الجنس، وعي النساء 

السوداوات، نظرّيات ما بعد استعامرية، نظرّيات نقدية، نظرّيات متجاوزة للقوميات، نسوية بيئية وتفكري نسوّي جديد..”.

منذ أواسط التسعينّيات، انضاف، إًذا، نضال ضّد املركزانية - األوروبية )هيمنة ثقافة أوروبا( وضّد االسترشاق )الصورة النمطية 

هيونية خصوًصا(. مببادرة من نسوّيات رشقّيات، ِفَلسطينّيات وِمثنِْلّيات  للرشقّي “األسود” كام تكرّست يف ثقافة الغرب عموًما ويف الصِّ

يف إرسائيل، اعُتمدت يف الفرتة األخرية طريقة “األرباع”، الهادفة إىل ضامن متثيل الئق ملختلف األوساط: الرشقّيات، الِفَلسطينّيات 

مواطنات إرسائيل، املثلّيات واألشكنازّيات. طريقة األرباع، التي تستند إىل الرواية املعروفة باسم “سياسة الُهوّيات”، ال تزال قامئة 

يف الحقل النسوّي، رغم اّدعاء العديد من النسوّيات بأنه يجب التخيّل عنها ألنها ُتقيص ُهوّيات كثرية ومرّكبة أخرى لنساء يف الدولة 

واملِنطقة. وال تزال هذہ املسألة، حتى اليوم، تحتّل مكاًنا يف النقاش بني املنظامت، وبني النساء الناشطات يف هذا الحقل. 

خالل التسعينّيات، بعد اندالع االنتفاضة األوىل عام 1988، إىل جانب إقامة منظامت نسائية إضافية نِشطت من أجل دفع 

العنف، بدأت تنشط منظامت سالم نسوية ومنظامت مشرتكة ليهوديات وِفَلسطينيات.  السياسة ومساعدة مترّضرات  نساء يف 

االنخراط الفّعال للنسوية الرشقية، الِفَلسطينية واملِثنِْلّية يف النضال من أجل االعرتاف بالتّيارات املختلفة وبجميع مجموعات النساء 

يف الدولة واملِنطقة، نجح يف أن يطرح عىل األجندة الحاجة إىل منح حضور لوجود نساء من مختلف الطوائف، الطبقات، القومّيات 

اليوم. ومثلام  أّن هذا االعرتاف ظّل جزئيًّا حتى هذا  يّدِعنَي  النسوية ومنحها متثياًل. هناك من  القيادة  العمل ويف  والثقافات يف 

يُقلنَْن، فالعديد من النساء يف املنظامت النسوية الناشطة اليوم، ال تزال ترفع لواء “الَوحدة النسائية” و”الكونية النسوية”، ويوجد 

للنساء األشكنازيات املغايرات الجنس حضور مرَكزّي يف املنظامت املختلفة. وكذلك، هناك نشيطات يف املنظامت املختلفة لتقديم 

مات مّمن يَرينْن يف إقامة حركة سالم نسوية سبًبا جوهريًّا يف االنقسام الذي نشأ بني املنظامت ويف الحركة النسوية عموًما.  الِخدنْ

وهناك من يؤّكدَن أّن النسويات الناشطات يف حركة السالم يضعن عىل رأس سّلم أولوياتهّن قمع النساء الِفَلسطينيات، الشعب 
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منّظامت نسوية يهودية ويهودية-فلسطينية يف إرسائيل

القمع والتمييز داخل إرسائيل، وليس جمهور  الذي يعاين من  الِفَلسطيني  املناطق، والجمهور  الخاضع لالحتالل يف  الِفَلسطينّي 

النساء يف الدولة عموًما.

قطاعات االتفاق والخالف بني التيارات النسوية املختلفة، تشكيلة النشاطات التاريخية والراهنة، الخطاب املتنّوع والرثّي، تدّل 

كّلها - برأيي، أيًضا - عىل أفضليات العمل النسوّي يف إرسائيل. هناك توّجهات نسوية تنارص تعّدد الروايات مقابل الرواية الذكورية 

الواحدة، من أجل تنويع التوجهات والنشاطات وتنّوعها، إزاء الُبنية الِقيِمّية األبوية القامئة عىل أحادية القيم وعىل قّوة وخطاب 

مرّكزين ومتجانسني، وليس موّزعني ومختلفني. من هنا، مُتكن قراءة الرصاعات املذكورة، أيًضا، بوصفها دلياًل عىل الوجود التاريخّي 

والراهن لحقل نسوّي دينامييّك ومثمر، يرّص عىل التوّسع والتعّمق طيلة الوقت.

حول وضع النساء يف إرسائيل اليوم ضمن السياق السيايّس - االقتصادّي - االجتامعّي، أجريت وال تزال ُتجرى أبحاث كثرية، 

ا وموجزًا، فقط،  وهي متأل األدبّيات النسوية يف إرسائيل. ُيفرتض بوصف مكانة النساء يف إرسائيل اليوم أن يوّفر لنا مفهوًما عامًّ

للتحديات املاثلة أمام املنظامت النسوية. يجب التشديد عىل أّن املعطيات التي سرتد، الحًقا، تعكس صورة جزئية، فقط، للتمييز 

ضّد النساء يف إرسائيل، فهي ال متّيز بني مجموعات النساء املختلفة، وال ُتشري إىل الفجوات يف جميع مجاالت الحياة، بني مجموعات 

والتحصيل  العمل  املتدّنية يف حقول  النساء  مكانة  إىل  عاّمة  نظرة  توفري  لكن مبقدورها  السكان يف إرسائيل،  متعّددة من  نساء 

العلمّي، كانعكاس للتمييز ضّدهّن يف مجاالت حياتية كثرية. 

“مطلع عام 2007 كانت تعيش يف إرسائيل 2,616,400 امرأة بنات خمسة عرش عاًما فام فوق، وهّن يشّكلن 51.3% من مجمل 

السكان يف هذہ الرشيحة العمرية… تواصل النساء العمل أكرث يف املَهن املساّمة “نسائية”، والتي تتمّيز باألجر املنخفض. املقصود 

أعامل كالتعليم يف املدارس االبتدائية ويف روضات األطفال، موظفات، بائعات وعامالت تنظيف. تشكل النساء يف كّل واحدة من 

هذہ املَهن غالبية تفوق الـ 70%. تكسب املرأة باملعدل نحو 63% من أجر الرجل. 86.2 ألف امرأة عملن عام 2007 يف مجال 

لني يف هذا املجال... وتدّل املعطيات عىل أّن النساء  التكنولوجيا العالية الـ”هايتك”، وهّن يشّكلن نحو 33.8% من مجمل املشغَّ

َ املدرسة الثانوية  اإلرسائيليات ذوات تحصيل علمي أكرث من الرجال: 15.0% من النساء يف جيل مثانية عرشة عاًما فام فوق أنهنينْ

بدون شهادة بجروت، مقابل 20.4% من الرجال. الفجوة لصالح النساء تتواصل، أيًضا، يف املجال األكادميّي، 15.1% مّمن هّن يف جيل 

مثانية عرش عاًما فام فوق يحملن اللقب األّول، مقابل 12.3% من الرجال. وتحافظ النساء عىل األفضلية، أيًضا، فيام يتعلق باللقب 

الثاين: 8.0% من النساء يحملن اللقب الثاين مقابل 7.4% من الرجال. وحني نصل إىل اللقب الثالث - الدكتوراة - ينقلب التوّجه. 

فإّن 0.7% من النساء يحملن اللقب الثالث مقابل 1.3% من الرجال. 3.8% من النساء يف جيل مثانية عرش عاًما فام فوق مل يتعّلمن 

باملرّة، مقابل 1.5% من الرجال”.10 
 

  

 

 



منّظامت نسوية يهودية ويهودية-فلسطينية يف إرسائيلمنّظامت نسوية يهودية ويهودية-فلسطينية يف إرسائيل

25

السنوات التي أقيمت فيها املنظامت النسوّية يف إرسائيل

من  القارئات/القّراء  ميّكن  وِفَلسطينّيات،  ليهودّيات  املشرتكة  النسوية  واملنظامت  اليهودية  النسوية  للمنظامت  مسح  إجراء  إّن 

اختبار تطّور الحقل النسوّي برمته، عن قرب، عموًما، التقسيمة بني املنظامت، املشرتك واملختلف بني املنظامت والتحّوالت التي 

طرأت يف الفضاء النسوّي منذ ما قبل الدولة وحتى اليوم. استعراض حقل املنظامت، كام ينعكس يف الجزء املتعلق باملسح حول 

املنظامت يف التقرير، ُيلقي الضوء عىل القصة النسوية اإلرسائيلية، تطّورها، ممّيزاتها، مواضيعها املرَكزية والتوّجهات التي متّيزها 

يف كّل واحدة من الفرتات. 

قبل أن أتوّسع يف املمّيزات الرئيسّية للحقل النسوّي - التنظيمّي يف إرسائيل اليوم، وبعد االستعراض التاريخّي القصري الذي 

وصف تطّور النسوية يف إرسائيل، من املناسب أن أعرض تواريخ إقامة املنظامت الناشطة. إّن ذكر تواريخ إقامة املنظامت ميّكن 

القارئات/القّراء، قبل إجراء التحليل، من تقيّص توّسع العمل النسوّي يف إرسائيل وتغرّيہ.

منظامت نسوّية أقيمت قبل قيام الدولة

فيتسو – حركة ِصهيونية عاملية لنساء متطّوعات لتحسني املجتمع يف إرسائيل -1921

نعامت – حركة نساء عامالت ومتطّوعات – 1921 

إمونه – حركة املرأة املتدّينة الوطنّية – 1935  

حركة النساء الدميقراطيات – حركة نساء دميقراطيات يهوديات وعربيات– 1948 

منظامت نسوية أقيمت يف املوجة الثانية

ل. أ. – مكافحة العنف ضّد النساء – 1977

مالجئ لنساء مرضوبات – ابتداء من 1977 

مراكز دعم لضحايا االعتداءات الجنسية – ابتداء من  1980 

مرأة للمرأة – مركز نسوّي يف حيفا– 1983 

لويب النساء يف إرسائيل– 1984 

ل.خ.ن. – لدعم كرة السلة والرياضة للنساء– 1985 

نساء بالّسواد – إلنهاء االحتالل اإلرسائييل يف املناطق– 1988 

نساء ألجل املعتقالت السياسّيات– 1988 

مركز استشارة للمرأة– 1988 

حركة ش.ي.ن. – الحركة من أجل مساواة متثيل النساء– 1989

منظامت نسائية أقيمت يف املوجة الثالثة 

التمييز بني املوجة الثانية وبني املوجة الثالثة، يأيت ألغراض هذا التقرير، وقد تصّح تقسيامت أخرى، ال تقّل موثوقية. يجب التشديد 

عىل أّن التقسيمة بني املنظامت وفًقا لسنة إقامتها ووفًقا لتقسيامت التعاقب التاريخّي الحاّدة بني املوجة الثانية واملوجة الثالثة 
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للمنظامت، منذ عام 1990، قد ال تصيب أهداف املنظامت التي تأّسست قبل ذلك ومضامينها.

املنظامت  بني  فمن  ذلك،  ولتجسيد  نشاطه.  وّسع  أو  منها  غرّي  من  والثانية، هناك  األوىل  املوجة  أقيمت يف  التي  املنظامت  بني 

يف املوجة الثانية من عملت، أساًسا، يف دفع النساء إىل مواقع كبرية يف السياسة املؤسسّية، ووّسعت نشاطها، أيًضا، إىل التمكني 

االقتصادّي لنساء يف األطراف، إىل نشاط مع فتيات يف خطر وغريها. ومبوازاة ذلك، هناك منظامت تأّسست يف املوجة األوىل أو 

الثانية، رّكزت، حينذاك، عىل العمل الجامهريّي والنشاط امليدايّن، ووّسعت نشاطها يف السنوات األخرية، أيًضا، إىل تقديم خدمات 

فردية. وسأتناول هذا الحًقا.

اتحاد مراكز دعم مترّضرات ومترّضري االعتداءات الجنسية – 1990 

نيسان – لدفع قائدات فتيات ونساء يهوديات وعربيات – 1994 

بنت السالم – ألجل حّل عادل للرصاع اإلرسائييّل - الِفَلسطينّي – 1994 

صوت املرأة – مرَكز نساء - القدس– 1994 

واحدة من تسع – نساء ألجل املصابات برسطان الثدي– 1994 

َمُفوي َسُتوم – ألجل املعّلقات واملرفوضات التطليق– 1995 

يد للمرأة – للقضاء عىل ظاهرة املعّلقات واملرفوضات التطليق - 1995 

جمعية التمكني االقتصادّي للنساء - 1997 

كوليخ – ُمنتدى نساء متدّينات - 1998

عائلة جديدة - 1998 

ْبُروِفيل َحداش – حركة لتمدين املجتمع يف إرسائيل - 1998 

حركة أختي – ألجل النساء يف إرسائيل - 1999

برملان نسايّئ – ألجل النقاش والحوار بني مجموعات مختلفة من النساء - 1999 

معهد تودعا – لبحث الدعارة واالتجار بالنساء يف إرسائيل والعامل - 2000

غرنيت – طالق نساء، استشارة، دعم وترشيع - 2000

ك”ن – قوة نساء يف إرسائيل ألجل متثيل النساء يف الكنيست ومراكز التأثري - 2000 

تحالف النساء للسالم - إلنهاء االحتالل ومن أجل عدالة اقتصادية – اجتامعية - ِجننْدرية - 2000 

إيتاخ - َمَعِك – حقوقيات من أجل العدالة االجتامعية - 2001 

مركز ركمن – مركز قانوين لدفع مكانة املرأة - 2001 

حاجز  Watch- إلنهاء قمع الِفَلسطينيني عىل الحواجز - 2001 

مجموعة نساء يتعّلمن – لبناء مجتمع نسوّي يهودّي - ِفَلسطينّي يف األطراف - 2002 

َعتسو”م – هيئة النضال ضّد االتجار بالنساء - 2002 

الساحة النسائية – فضاء لتمكني فتيات عربيات، مهاجرات ويهودّيات مستضعفات - 2003 

بيئة داعمة – مركز لدفع النساء يف األعامل - 2003 

إىل القلب – منظمة لفنون القتال للنساء يف إرسائيل - 2003 

مركز العدل للنساء – ألجل نساء يهودّيات يرغنب يف الطالق - 2004 
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مفوضية النساء الدولية – ألجل سالم إرسائييّل - ِفَلسطينّي عادل ودائم - 2005 

مركز َمُهوت – معلومات، إرشاد وتشغيل للنساء - 2005 

بيت نساء نسوّي – فضاء للنقاش وتعّلم النساء - 2005 

نساء بأجسادهّن – نرش معلومات طبية بديلة حول صحة املرأة وجسدها - 2005 

نيطع – نساء ألجل مستقبلهّن – ألجل دفع النساء يف وظائف إدارية - 2006 

امل – ألجل إلغاء التمييز ضّد الِفَلسطينيات/ين - 2007  بنت الشِّ

روح نسائية – استقالل اقتصادّي لنساء مترّضرات من العنف - 2007 

مركز ْتُورا – املركز القانويّن ملنع التمييز - 2007 

كام تظهر يف الفصل حول مسح املنظامت الحركة التقليدية يف إرسائيل، التي أقيمت عام 1979 فعاًل، لكّنني أنسب نشاطها إىل دفع 

مكانة املرأة ومساواتها يف الدين إىل املوجة الثالثة، لسبب االتساع الِجّدّي لنشاطها يف هذا املجال خالل السنوات األخرية.
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الفصل الثالث

مجاالت نشاط املنظامت النسوّية

يعرض رسد تفاصيل سنوات إقامة املنظامت النسوية االرتفاع امللحوظ يف عدد املنظامت، وحجم العمل الجاري يف هذا الحقل. 

قبل أن أدخل يف تحليل ميزات أهداف ونشاطات املنظامت، بوّدي اإلشارة إىل أن االرتفاع الِجّدّي يف عددها يدّل عىل التوّسع نحو 

مجاالت عمل جديدة، وكذلك عىل تنّوع أكرب يف األفكار واملامرسات النسوية. كام يدّل االرتفاع الِجّدّي عىل الحاجة املتزايدة يف 

الفضاء النسوّي إىل توفري حلول الحتياجات مجموعة نسائية أكرب، من مختلف القومّيات، الطبقات، الطوائف، الثقافات والُهوّيات. 

إًذا، فاملوجة الثالثة تتمّيز - قبل كّل يشء - باعرتاف الكثري من النسوّيات بأّن هناك فروًقا يف املمّيزات، االحتياجات، األهداف والنوايا 

لدى مجموعات نساء بني السكان، وأّن إحدى وظائف الحقل هي التعاطي مع التنويعة املذكورة وزيادة حضور مجموعات نساء 

مختلفة وزيادة الوعي بوجودها وحاجاتها.

“مل تكن النسوية يف إرسائيل َقّط حركة متاميزة ومعرّفة، بل مجموعة من املنظامت، النشاطات، التحالفات واألفكار... النضال 

املنظامت  النساء، يف  داخل حركات  فقط. يف  واحد،  قمع  إىل  ينظر  أاّل  األبعاد ومرّكب، ويجب  متعّدد  االجتامعّي  التغيري  ألجل 

النسوية، أنِجز عىل امتداد السنني الكثري من العمل وقامت سريورة من فهم تركيبة النضاالت االجتامعية. النسوية هي مفهوم 

واسع ومعقد ميّكن من وجود أنواع كثرية من املدارك. ولذلك، كان من املهّم لنا جميًعا اإلرصار عىل توفري أدوات تقود إىل االعرتاف 

بوجود أنواع مختلفة من القمع ومعانيها. فلم يعد يكفي أن تكوين امرأة؛ ميكن للنساء أن يكّن، أيًضا، جزًءا من مجموعة قامعة. 

نحن أنفسنا مُيكننا أن نعاين من القمع وأن نكون منتميات إىل مجموعة قامعة يف الوقت نفسه. كان يجب تفكيك هذا الوضع 

لغرض خلق واقع جديد”.11 

... واكتشفت  “كلمة “نحن” ذات تاريخ طويل يف الحركة النسوية يف الغرب، وكان لها يف الستينّيات والسبعينّيات معًنى ثوريٌّ

العديدات من املشاركات يف املجموعات الناشطة لرفع الوعي، أنهّن مَررنَْن تجارب مشابهة. وهكذا، عايشن فكرة أّن “الشخيّص هو 

السيايّس”. التجارب التي عرفها املجتمع والبيئة كتجارب شخصية هي، عمليًّا، تعبري سيايّس عن وضعنا كنساء يف مجتمع أبوّي. لقد 

خلق “الشخيّص هو السيايّس” شعورًا باألخِتّية )sisterhood(، كان ُيفرتض به أن يشّكل إسرتاتيجية مناقضة لسياسة “فرّق تسّد” 

األبوّية، وجاء املفهوم  Sisterhood is Powerful. يف السبعينّيات يف الواليات املتحدة، ومّتت كتابة وثيقة من قبل حركة النساء 

)ترجمت إىل العربية، أيًضا( وفيها تبدأ كّل جملة بالكلامت “ألننا نساء”... وواصلت وصف أوضاع تعرفها الكثريات من النساء، مثل: 

“نحن نكسب أقّل من الرجال”، “نحن نتعرض لالغتصاب” وما شابه. 
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لكن ما هو ذلك الـ “نحن”؟... “لقد رأينا ضمن سريورة الحديث والكتابة، مًعا، أّن الفروق بينا ال تسمح لنا بالتحّدث بصوت 

واحد... ليس هناك تناُظر بني أنواع الـ “نحن”، ألّن بني النساء فروقات من حيث القّوة.. املفهوم “نساء” مثل املفهوم “نحن” هو 

مفهوم فضفاض، ويتجاهل وضًعا قامئًا، تقوم فيه بني نساء من مجموعات مختلفة عالقات مرّسخة بشكل هرمّي ومعرّفة وفًقا 

لعالقات القّوة”.12

النشاط  األهداف ومجاالت  الُهوّيات،  األفكار،  أساًسا، عىل نسوية كونية من حيث  يقومان،  االنتقال من فهم ومامرسة  إّن 

البعض أنه ال تزال تقوم يف الحقل النسوّي يف إرسائيل  الثالثة للنسوية يف إرسائيل. حتى لو اّدعى  املختلفة، ميّيز بالتايل املوجة 

هيمنة يهودية أشكنازية، تزعم وجود تجانس نسايّئ ورضورة إىل توحيد النساء يف النضال ضّد القمع العاّم - الذكورّي، فإّن االرتفاع 

الدراماتييّك يف عدد املنظامت، الفروقات بينها والحضور املتزايد للنقد ضّد املطلب بالتجانس يف العمل، الِقَيم واللغة، تدّل كّلها 

عىل التحّول الذي طرأ يف هذا الحقل. 

ميكن تقسيم ممّيزات املنظامت ونشاطاتها إىل عدد من الخانات )وهي ُتعرض وفًقا للرتتيب األلفبايّئ بالعربية(*:

العنف ضّد النساء

نشاطات مرَكزية: مساعدة املترّضرات من العنف، دفع ترشيعات، نضاالت قانونية ونشاطات ميدانية ضّد الظاهرة. املنظامت التي 

تتمحور يف املوضوع هي: ائتالف مراكز دعم ضحايا االعتداءات الجنسية )ويضم تسعة مراكز دعم يف البالد(. مكافحة العنف ضّد 

النساء، مركز استشارة للمرأة، و أربعة عرش ملجأ لنساء مرضوبات. منظامت يشّكل هذا واحًدا من مجاالت نشاطها: حركة أختي، 

إيتاخ - َمَعِك، إمونه، مرأة للمرأة، فيتسو، مركز متورا، نعامت، نساء بأجسادهّن، برملان نسايّئ، تحالف النساء للسالم، صوت املرأة، 

روح نسائية، لويب النساء يف إرسائيل. 

التمييز الطائفّي – اإلثنّي - الطبقّي

سكانية  مجموعات  من  مستضعفات  لنساء  مشرتك  جامهريّي  نشاط  واقتصادّي،  شخيّص  متكني  قانويّن،  دعم  مرَكزية:  نشاطات 

مختلفة واحتجاج فّعال ضّد التمييز العنرصّي يف إرسائيل. منظامت تتمحور يف املوضوع: أختي، مركز متورا. منظامت يشّكل هذا 

واحًدا من مجاالت نشاطها: مرأة للمرأة، الساحة النسائية، مجموعة نساء يتعّلمن، تحالف النساء للسالم، صوت املرأة.

جسد، صحة ورياضة للنساء

نشاطات مرَكزية: مساعدة نفسية للمترّضرات من رسطان الثدي، جمع معلومات بديلة وتعميمها حول جسد النساء وصّحتهّن، 

دفع رياضة النساء ُقُدًما وزيادة حضورها يف اإلعالم، إكساب مهارات دفاع عن النفس للنساء. منظامت تتمحور يف املوضوع: واحدة 

من تسع، إىل القلب، ل.خ.ن.، نساء بأجسادهّن. منظامت يشّكل هذا واحًدا من مجاالت نشاطها: مرأة للمرأة، بيت نساء نسوّي.

* الفئات يف هذا الفصل وأسامء املنظامت فيها وردت يف األصل العربي حسب الرتتيب األلفبايئ العربي. هذا الرتتيب الوارد يف األصل 

العربي تّم اإلبقاء عليه يف هذہ الرتجمة العربية.
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رفع الوعي النسوّي

نشاطات مرَكزية: إنشاء فضاءات للنساء وتفعيلها لغرض التعليم، التعزيز املتبادل والتعاون يف الضائقة، األفكار واملبادرات لغرض 

تأسيس مجتمع نسوّي محيّل وقطرّي. منظامت تتمحور يف املوضوع: بيت نساء نسوّي. منظامت يشكل هذا واحًدا من مجاالت 

نشاطها: أختي، مرأة للمرأة، برملان نسايّئ، مجموعة نساء يتعّلمن، تحالف النساء للسالم، صوت املرأة، لويب النساء يف إرسائيل. 

التمكني االقتصادّي للنساء

عمل  أماكن  يف  تعيني  ومرافقتها،  تفعيلها  مصالح صغرية،  تطوير  مجال  يف  وجامعّي  شخيّص  اقتصادّي  متكني  مرَكزية:  نشاطات 

نية. يجري النشاط مبعظمه مع ومن أجل نساء من األطراف الِجغرافية – االقتصادية  مقابل أجر، اكتساب تحصيل ومهارات مهنْ

- االجتامعية، ويشمل فتيات ونساء ِفَلسطينيات، رشقيات، مهاجرات إىل إرسائيل ومترّضرات عنف. هناك جمعيات تتمحور يف 

مجموعات نساء مقتدرات لغرض دفعهّن إىل وظائف إدارية كبرية أو لدفعهّن نحو مكانة اقتصادية متوسطة فام فوق. منظامت 

تتمحور يف التمكني االقتصادّي للنساء: الجمعية ألجل التمكني االقتصادّي للنساء، مرَكز َمُهوت، نيطع، بيئة داعمة، روح نسائية. 

منظامت يشكل هذا واحًدا من مجاالت نشاطها: إيتاخ - َمَعِك، أختي، مرأة للمرأة، الساحة النسائية، فيتسو، مرَكز ركمن، نعامت، 

مجموعة نساء يتعّلمن، صوت املرأة، لويب النساء يف إرسائيل.

تكني الفتيات

نشاطات مرَكزية: عمل جامهريّي مشرتك مع فتيات ِفَلسطينيات ويهوديات، متكني اقتصادّي لفتيات مستضعفات واكتساب أدوات 

ومهارات للعمل. منظامت تتمحور يف املوضوع: الساحة النسائية، نيسان. 

الدعارة واالتجار بالنساء

وتعميمها، ومامرسة ضغط  إرسائيل  الظاهرة يف  معلومات حول  للمترّضرات، جمع  وقانونية  فردية  مساعدة  مرَكزية:  نشاطات 

جامهريّي عىل مستويات اتخاذ القرار يف البالد والعامل للقضاء عىل الظاهرة، مبا يف ذلك الدفع بترشيع حول املوضوع. منظامت 

تتمحور يف املجال: معهد توداعا، َعتنُْسوم. منظامت يشكل هذا واحًدا من مجاالت نشاطها: أختي، مرأة للمرأة، برملان نسايّئ، لويب 

النساء يف إرسائيل.

االحتالل والعسكرة 

نشاطات مرَكزية: مساعدة فردية وقانونية لشبيبة قبل التجّند للجيش ودعم رافضات/ي تجنيد، نشاطات إلنهاء االحتالل اإلرسائييّل 

يف املناطق وللقضاء عىل التمييز بحّق السكان الِفَلسطينيني يف إرسائيل واملناطق، تعميق نسوية حركة السالم يف إرسائيل، رفع الوعي 

للنضال ضّد االحتالل لدى الشبيبة، النضال ضّد انتهاك حقوق اإلنسان الخاّصة بالِفَلسطينيني عىل الحواجز ويف املحاكم العسكرية، 

والخاصة باملعتقالت السياسّيات، تشكيل ضغط عىل مستويات اتخاذ القرار يف البالد والعامل بهدف دفع مشاركة النساء يف مفاوضات 

امل، محسوم  السالم، تحقيق سالم عادل قائم عىل قيم متساوية - نسوية. منظامت تتمحور يف املوضوع: بنت السالم، بنت الشِّ

ووتش Watch، مفوضية النساء الدولية، نساء بالسواد، نساء ألجل املعتقالت السياسّيات، بروفيل َحَداش، تحالف نساء للسالم. 

منظامت يشكل هذا واحًدا من مجاالت نشاطها: أختي، مرأة للمرأة، نيسان، مجموعة نساء يتعّلمن، حركة النساء الدميقراطيات.
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قيادة وتثيل للنساء يف السياسة 

يهودّيات  ونساء  لفتيات  سياسية   - اجتامعية  قيادة  ورشات  جامهريية،  تأثري  مراكز  إىل  ودفعهّن  نساء  دعم  مرَكزية:  نشاطات 

وِفَلسطينّيات يف إرسائيل، برملان جامهريّي لناطقات من مجتمعات، ُهوّيات ومجموعات سكانية مختلفة. منظامت تتمحور يف 

املوضوع: حركة ك”ن، برملان نسايّئ، حركة ش.ي.ن.، منظامت يشكل هذا واحًدا من مجاالت نشاطها: )معظمها ال تعمل يف دفع 

نساء إىل مؤسسات سياسية، بل تتمحور يف قيادة نسائية جامهريية(: أختي، إيتاخ - َمَعِك، إمونه، مرأة للمرأة، فيتسو، نعامت، 

مفوضية النساء الدولية، لويب النساء يف إرسائيل.

مكانة املرأة والعائلة يف الّدين والرشيعة )هالخا( اليهودّينْي 

نشاطات مرَكزية: مساعدة فردية، نفسية وقانونية لنساء يف إجراءات الطالق، مرفوضات التطليق، نضال قانويّن فّعال ضّد سيطرة 

املحاكم الدينية اليهودية عىل مجال الطالق يف إرسائيل، جمع معلومات جارية وتعميمها، حول املكانة القانونية للنساء يف الرشيعة 

اليهودية )هالخا(، وحول قرارات محاكم دينية متّس النساء، نشاط من مامرسة الضغط للويب يف الكنيست، رفع الوعي بشأن وجود 

“عائالت جديدة” ونرش معلومات قانونية حول إمكانية إقامة أرَس بغري الُبنى املقبولة عىل الرشيعة اليهودية. رفع الوعي النسوّي 

لدى نساء متدّينات ودفعهّن إىل مراكز تأثري، نضال ضّد العنف بحّق النساء يف املجتمع املتدّين. املنظامت التي تتمحور يف هذا 

املجال: إمونه، غرنيت، الحركة املحافظة يف إرسائيل، يد للمرأة، َمُفوي َسُتوم، عائلة جديدة، مركز ركمن، مركز العدل للنساء، كوليخ. 

منظامت يشّكل هذا واحًدا من مجاالت نشاطها: فيتسو، نعامت.

نسوية رشقية

نشاطات مرَكزية: احتجاج فّعال ومتواصل ضّد التمييز والقمع بحّق نساء رشقّيات يف إرسائيل، مجموعات للتمكني االقتصادّي - 

االجتامعّي لنساء من مجموعات ُمقصاة، تعاونّيات اقتصادية لنساء مهاجرات من إثيوبيا ونساء ِفَلسطينيات، خلق وزيادة حضور 

الفّن والثقافة الرشقّيني، الدعم والتمثيل القانويّن، دعم إقامة منظامت مستقلة ملجموعات نساء رشقّيات ومهاجرات جديدات من 

دول يف إفريقيا. املنظامت التي تتمحور يف هذہ املواضيع: أختي، مركز متورا. املنظامت التي تشكل هذہ جزًءا من نشاطها: إيتاخ 

- َمَعِك، مرأة للمرأة، الساحة النسائية، برملان نسايّئ، مجموعة نساء يتعّلمن.

رشاكة يهودية - ِفَلسطينية 

نشاطات مركزية: تنمية التضامن بني فتيات ونساء يهودّيات وِفَلسطينّيات يف إرسائيل، خلق احتياطّي من القائدات املجتمعّيات اليهودّيات 

االحتالل،  إنهاء  ألجل  مشرتك  احتجاجّي  نشاط  وِفَلسطينّيات،  يهودّيات  ُمستضعفات  لنساء  نشاط  مجموعات  خلق  والِفَلسطينّيات، 

للمساواة يف الحقوق والقضاء عىل التمييز، إقامة رشاكة مع نساء يف املناطق املحتلة وتقديم دعم غذايّئ، دوايّئ وغريه لهّن. املنظامت 

التي تؤلف ُهوّيتها املركزية رشاكة متكافئة يف الطاقم والنشاط بني اليهودّيات والِفَلسطينّيات يف إرسائيل: مجموعة نساء يتعّلمن، حركة 

النساء الدميقراطيات، منظامت يقوم نشاطها عىل رشاكة أيديولوجية بني يهودّيات وِفَلسطينّيات يف إرسائيل، من دون تقسيم متكافئ يف 

امل، نيسان، نساء بالّسواد، نساء ألجل املعتقالت السياسّيات، تحالف النساء للسالم.  الطاقم والنشاط: مرأة للمرأة، بنت السالم، بنت الشِّ

يجب التشديد عىل أنه يف أواسط عام 2008، تغرّيت ُبنية تحالف النساء للسالم وانتخبت لرتكيز املنظمة امرأة يهودية وامرأة ِفَلسطينية، 

مًعا. منظامت يشّكل هذا أحد مواضيع نشاطها: أختي، الساحة النسائية، مفوضية النساء الدولية، برملان نسايّئ.  



منّظامت نسوية يهودية ويهودية-فلسطينية يف إرسائيلمنّظامت نسوية يهودية ويهودية-فلسطينية يف إرسائيل

33

منظامت متعّددة املواضيع

نشاط يف مجاالت متعّددة، بينها: تفعيل حضانات نهارية ونواٍد نسائية، التمكني االقتصادّي، دفع قيادات نسائية، تفعيل ضغط 

، توفري معلومات شاملة حول  لويب ودفع ترشيعات، مساعدة فردّية خاّصة، نفسّية وقانونّية، الدفع ُقُدًما بالثقافة والفّن النسائّينينْ

حقوق النساء يف مجاالت متعّددة. املنظامت الناشطة يف هذا اإلطار هي: أختي، إمونه، مرأة للمرأة، فيتسو، نعامت، صوت املرأة، 

لويب النساء يف إرسائيل. يجدر التشديد عىل أّن املنظامت: أختي ومرأة للمرأة يف حيفا، وصوت املرأة يف القدس، تتمحور، أيًضا، يف 

إنشاء مجموعات نساء يف مناطق نشاطها. 

حركات جامهريّية - اجتامعّية

تتمّيز هذہ الحركات عن املنظامت املتعّددة املواضيع بكونها تتمحور يف إنشاء مجموعات نساء من طبقات، طوائف، قومّيات 

يوفر  الذي  الطاقم  وعمل  الفردّي  الدعم  أقّل  بصورة  تتناول  بينام  مجتمعّي،  نسوّي  نشاط  يف  تتمحور  فهي  مختلفة.  وثقافات 

نية لجمهور من املستهلكات. ويشمل النشاط النضال ضّد التمييز بحّق النساء يف جميع مجاالت حياتهّن، تحليل  معلومات مهنْ

الرابط بني أنواع مختلفة من التمييز، تعميق الوعي بشأن مجاالت القمع التي كانت “شفافة” بني الجمهور ويف الحقل النسوّي، 

، كتابة تقارير وأوراق موقف وغريها وتعميمها. الحركات الناشطة يف هذا اإلطار:  جعل ثقافة النساء املستضعفات وفنهّن مرئّينينْ

أختي، مرأة للمرأة. وينشط تحالف النساء للسالم ضمن إطار مشابه يف كّل ما يتعلق بالنضال ضّد التمييز بحّق النساء يف جميع 

توفري خدمات  وليس يف  االحتجاجّي  النشاط  والتمحور يف  املختلفة  التمييز  بني مجاالت  الربط  التشديد عىل  مجاالت حياتهّن، 

فردية. 

صحيح أّن تقسيم املنظامت َوفًقا ملجموعات متعلقة مبواضيع محّددة هو أمر مفيد للتمييز بني املنظامت ومجاالت العمل 

املختلفة، لكن هذا التقسيم ال يتالَءم دامئًا بدقة مع طابع نشاط املنظامت. فمثاًل، يدمج قسم من املنظامت النشاط االجتامعّي 

واملجتمعّي مع الدعم القانويّن الذي توّفره خبريات. ويتمحور قسم آخر يف النضال ضّد االحتالل اإلرسائييّل وضّد التمييز بحّق 

النساء الِفَلسطينيات، لكّن نشاطها يشتمل، أيًضا، عىل النضال ألجل العدالة االجتامعية - االقتصادية للنساء والنضال ضّد العنف 

الجنيّس.

التقسيم إىل مجموعات، سواء أكان يف جانب إجراء مسح للمنظامت أم يف تحليل الحقل التنظيمي، قد يؤّدي إىل فهم مخطوء 

للفكر النسوّي الذي  يحاول تطبيق مبادئه من خالل نشاطات متنّوعة ونضاالت ضّد القمع الذي يظهر يف مجاالت مختلفة. عالوة 

عىل ذلك، فإّن نشاط قسم من املنظامت ال ُيقّسم وفًقا ملشاريع فقط، بل يرتك مساحة للنشاط املتعّدد املراحل واملجتمعّي، والذي 

ال مُيكن وضعه تحت ُعنوان واحد وتعريفه وفًقا ملقاييس دقيقة من حيث األهداف والنتائج. فمثاًل، يشّكل قسم من املنظامت 

بيًتا مفتوًحا وآمًنا للنساء الاليت يلتقني، يتشاركن، يطرحن مواضيع للنقاش، ينشنئ شبكات اجتامعية، وغريها. مثل هذا النشاط غري 

قابل للتحديد الكمّي من ناحية حجمه، موارد الوقت والتمويل املطلوبة، وكذلك من ناحية نتائجه، التي غالًبا ما تكون غري فورّية 

وغري قابلة للتأطري من ناحية موعد البداية والنهاية. سيتّم تناول هذا املوضوع يف الفصل الفرعّي، أيًضا، الذي يتناول نزعة املهننة 

والتخّصص اآلخذة باالتساع يف الحقل النسوّي - التنظيمّي ويف العالقات املركبة بني املنظامت وصناديق التمويل ومصادرہ.
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أين منظامت املِثنِْلّيات؟

قبل سنتني  ما  وِفَلسطينيات. حتى  ليهوديات  املشرتكة  املِثنِْلّية  اليهودية واملنظامت  املِثنِْلّية  املنظامت  أعالہ غياب  القامئة  يربز يف 

نِشطت يف الفضاء النسوّي منظمة “كالف” )“مجموعة ِمثنِْلّية نسوية”( وتوجد اليوم محاولة مجّددة لهدف إعادتها إىل النشاط. 

أقيمت املنظمة عام 1987 مببادرة من مجموعة نساء مثليات ُكّن من قائدات النضال النسوّي يف إرسائيل. وقد عرّفت املنظمة 

غايتها املرَكزية عىل أنها نضال من أجل الحرية واملساواة يف الحقوق لكّل مثلية، من دون متييز يف األصل اإلثنّي أو الدينّي. صحيح 

أن املنظمة بدأت نشاطها مع مجموعة ناشطات مثليات ينتمني بآرائهّن إىل اليسار اإلرسائييّل، ولكن مبا أنها كانت املنظمة املثلية 

الوحيدة، فقد وضعت لنفسها هدف تنظيم جميع النساء املثليات، مهام كان انتامؤهن السيايّس. بفعل طابع النشاط، الذي متحور، 

أيًضا، يف تعميق الوعي النسوّي - املثيّل، ويف ضوء حقيقة أن النساء املثليات املنخرطات يف النضال ألجل التغيري االجتامعّي انتمنَي، 

أساًسا، إىل اليسار، فقد كان طابعه نسويًّا- سياسيًّا، وهكذا عرّفت غالبية ناشطاته أنفسهّن. لقد ساد املنظمة الشعور بأن االنفتاح 

السيايّس نحو نساء ذوات مواقف أخرى لن ميّس املبادئ األيديولوجية املعروفة عىل أنها راديكالية، بخصوص املساواة يف الحقوق 

والحرية للجميع.

انتقلت  لنشاط سيايّس نسوّي.  اقرتاح فضاء  أي،  أيديولوجّي، وعىل ضوء هدف واضح،  املنظمة من موقف نسوّي  خرجت 

املنظمة يف سنواتها األخرية ، أساًسا، إىل النشاط االجتامعّي غري السيايّس، ووّفرت، أيًضا، مساعدة فردية لفتيات ونساء قبل “الخروج 

من الخزانة” وبعدہ. توقفت املنظمة عن النشاط، أيًضا، لسبب ديون مادية وبفعل مصاعب يف تجنيد متويل ملواصلة النشاط.

نية” تشّغل ثالث عامالت  هناك من يّدعني أّن أحد األسباب الرئيسية إلغالقها كان االنتقال من منظمة تطّوعية إىل منظمة “مهنْ

بأجر، بينهّن مديرة، بدون عملية استعداد مالمئة. إّن محاولة تخفيف اللهجة األيديولوجية لدى املنظمة، تعيني مديرة مل تكن 

خلفيتها األساسية النشاط النسوّي، تخفيف عبء النشاط الذي ألقي عىل عاتق متطّوعات كّن بغالبيتهّن من املجموعة النسوية 

التي أقامت املنظمة، هي أسباب أّدت إىل تغيري رسيع يف ممّيزاتها األساسية. صحيح أن أسباب وقف نشاط املنظمة مل تبَحث بعد، 

لكن هناك من يّدعنَي أّن الهدف املتمثل بتوسيع الصفوف، وتشكيل منظمة شاملة تالئم كل امرأة مهام كانت، تخفيض اللهجة 

األيديولوجية، أحياًنا، لصالح مناسبات اجتامعية تتوّجه، أيًضا، إىل نساء غري منخرطات سياسيًّا وال يعتربن أنفسهّن نسويات، قد 

َ أّن هذہ السريورة عّمقت، أيًضا، من صعوبة  شّوش خطاب املنظمة وصوالً إىل درجة تالٍش ما، ِقيِميًّا وتنظيميًّا. وكان هناك من اّدعنينْ

تجنيد أموال كاٍف للمنظمة، والتي مل تتمكن يف إحدى املراحل والحًقا من مواصلة دفع أجر العامالت ومتويل استمرار النشاط.

إّن العديد من النساء الاليت عملَن كمتطّوعاٍت لسنوات طويلة، تعنَب من النشاط أو تركنه، ألنهّن شعرَن أن املنظمة تبتعد عن 

غاياتها الِقيِمّية األصلية. النواة املركزية التي قادت املنظمة لسنوات طويلة أخذت بالتقلص، ومل تنشأ نواة واسعة مبا فيه الكفاية 

لتكون قادرة عىل تشكيل احتياطّي جديد من النساء امللتزمات، مّمن يشعرَن بااللتزام األيديولوجي بالنشاط السيايّس، كام كان 

األمر يف السابق. إّن تجربة نقل املسؤولية املرَكزية من النواة السياسية إىل العامالت مقابل أجر، والاليت مل يكّن جميًعا رشيكات يف 

العمل النسوّي عىل امتداد سنني، شّوش عىل مواصلة نشاط املنظمة.

تنسب العديد من الناشطات أسباب وقف نشاط “كالف” إىل توّجه اجتامعّي - سيايّس أوسع، هو إنكار السياسة النسوية - 

املثلية املتمّيزة وإقصاؤها، وقيام املجتمع امُلتباين الجنس املسيطر بضّم مجموعة النساء املثليات، وسأتوسع يف هذا، الحًقا.
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عام 2002، حني تكشفت الديون املالية لدى “كالف”، وفهمت الناشطات أنها تواجه مصاعب، منت منظمة سياسية راديكالية 

أّي سياق  منقطعة عن  كانت  التي  االحتفالّية،  تشويش  بهدف  الفخر  قبيل مسرية  التنّظم  بدأ  أسود”.  “غسيل  جديدة سّميت 

سيايّس سوى حقوق املثليات واملثليني )اليهود أساًسا(، وشحن املسرية مبقوالت سياسية تخلق عالقة متبادلة بني القمع السيايّس – 

االجتامعّي – الِجننْدرّي، وبني القمع عىل خلفية الُهوية الجنسية. كانت املبادرات إىل إقامة “غسيل أسود” )وكّن، أساًسا، مثليات 

لكن كان بينهّن مثلّيون ومغرّيات - جنس( مّمن مل يجدن مكاًنا لهّن يف “كالف” وسعني إلقامة رابط ما بني النضال السيايّس إلنهاء 

االحتالل وألجل العدالة االجتامعية، وبني النضال املثيّل - النسوّي.

مسرية الفخر التي أقيمت عام 2002، ُتذَكر حتى اليوم كنقطة تحّول يف االحتجاج النسوّي - املثيّل يف إرسائيل. فمن جهة، 

يًّا وحظي بربوز هائل لدى الجمهور والصحافة، ومن جهة أخرى أشارت إىل نهاية النشاط املثيّل  اكتسب االحتجاج طابًعا سياسيًّا ِجدِّ

- النسوّي املنظم واملرتب لدى الجمهور اليهودّي يف إرسائيل. إّن ناشطات “غسيل أسود” الاليت عارضن املأسسة، رفضن التحّول إىل 

جمعية ومنظمة َهرَمية، وأردن مواصلة االستناد إىل النشاط التطّوعّي، فقط، مل ينجحن يف مواصلة النشاط، ومل تعد املنظمة قامئة 

منذ ما يزيد عن السنتني. فالنشاط التطّوعّي الكثيف للعديد من الناشطات أّدى إىل تآكل رسيع نسبيًّا، ونشأت صعوبة يف خلق 

جهاز عمل نسوّي طويل األمد ملواجهة الرصاعات الداخلية.

عام 2002، أقيمت يف إرسائيل منظمة مثلية - ِفَلسطينية ُسّميت “أصوات”. وقد ربطت يف خطابها منذ البداية بني االحتالل 

القومّي – الثقايّف - الِجننْدرّي وبني االحتالل عىل خلفية “امليل” الجنيّس، وبهذا أرشََعت الباب أمام الناشطات املثليات لالنضامم إىل 

نشاطات مببادرتها، وخصوًصا بعد أن توقف نشاط مجموعة “غسيل أسود”. تقرتح منظمة أصوات إطار نشاط ملثليات، مزدوجات، 

املثليات نحو تعريفات إضافية،  الِفَلسطينيات من إرسائيل واملِنطقة. توسيع مصطلح  الجنس  متغرّيات، متحّررات، وازدواجّيات 

مّيزت مجموعة غسيل أسود، أيًضا، وهي متّيز، اليوم، مطلب العديد من الناشطات النسويات، املثليات ومتغرّيات الجنس، بتوفري 

ظهور واعرتاف مبختلف الُهويات الجنسية - الِجننْدرية التي ال تقع ضمن املغايرة الجنسية.

عام 2005 أقيمت منظمة ملثليات يهوديات متدينات سّمي “بات كول”. وتسعى النساء الناشطات يف بات كول إىل الحفاظ 

عىل ُهويتهّن الدينية ويف الوقت نفسه مزاولة حياتهّن كمثلّيات، مبا يشمل إقامة أرسة مؤلفة من امرأتني. تنّظم بات كول لقاءات 

ثابتة ونشاطات اجتامعية ملثليات متدينات، وتضّم اليوم نحو ِمائة عضوة.

غياب املنظامت املثلية عن الحلبة العامة اليهودية مل يحَظ بعُد ببحث أسايّس. كّل ما كتب حتى اآلن كان محدوًدا وجزئيًّا. 

وباإلضافة إىل ذلك، انخفض بشكل ملحوظ حضور نساء مثلّيات - نسوّيات يف طواقم العامالت واملديرات يف املنظامت. يف اثنتني 

من بني املنظامت الستة واألربعني التي أشري إليها أعاله، فقط، املديرة/املرّكزة معروفة كمثلية. قسم من النساء الاليت كّن ناشطات 

يف هذا املجال تركن الحقل السيايّس - الجامهريّي، كام ُذكر. املثليات الفّعاالت سياسيًّا املنخرطات اليوم يف حقل النشاط النسوّي، 

وجدَن لهّن مكاًنا للنشاط يف عدد من املنظامت النسوية واالجتامعية، لكّن معظمهّن ال يركّزَن عملهّن يف النضال الجامهريّي ضّد 

التمييز بحّق األقلّيات الِجننْدرية يف الدولة. يف غضون ذلك، تراجعت، أيًضا، األهمية التي أوليت يف السابق لحضور مثلية يف طاقم 

املنظمة ويف إطار مؤمترات ونشاطات نسوية )يف إطار طريقة األرباع(. إحدى النساء الاليت ينّظمَن نقاشات نسوية جامهريية قالت 

يل: “أنا ال أتنازل عن طريقة األرباع وأشّدد عىل أن تشمل املِنّصة متثياًل لرشقية، ِفَلسطينية، أشكنازية ولكن ال توجد متحّدثة مثلية 

دامئًا، ألّنني ال أنجح دامئًا يف العثور عىل واحدة تريد التحّدث تحت هذہ الُهوّية”.

السائدة يف  النزعة  مًعا، إىل  التنظيمّي والسيايّس  املستويني  ينسنَب تحّول مثليات إىل “شفافات” نسبيًّا عىل  ناشطات  هناك 

السنوات األخرية لدى ما ُيسّمى بـ “املجموعة املثلية”. أي الرغبة يف أن تكون مقبولة إىل درجة الذوبان يف الجمهور الواسع. أحد 



منّظامت نسوية يهودية ويهودية-فلسطينية يف إرسائيل الفصل الثالث - مجاالت نشاط املنظامت النسوّية

36

األعالم املرَكزية التي ترفعها املجموعة، ولرمّبا أكرثها مرَكزية، هو الرغبة يف مامرسة الحّق يف إقامة أرسة “كالجميع”، التزّوج ونيل 

اعرتاف قانويّن بأطفال لوالدين ليسا مغايرين. إن محاولة تحصيل هذہ الحقوق جرت أساًسا بوسائل قانونية، التامسات إىل املحاكم 

ومحاوالت تجنيد دعم يف الكنيست. بهذا املفهوم، الطموح املرَكزّي إىل “الذوبان” يف الجمهور العاّم ونيل الحقوق املمنوحة له، قد 

قطع استمرارية الُهوية السياسية - املثلية املتميزة والرغبة يف اإلرصار عىل سياسة وُهوية متاميزتنينْ عن تلكام السائدتني. يف إرسائيل، 

أيًضا، كام هي الحال يف الواليات املتحدة، قويت بني النساء املثليات ظاهرة Baby Boom- الـ “ِبيِبي – بوم”، فبدأت العديدات 

منهّن بإقامة أرسة والتمركز يف الحاجة إىل تحصيل الحقوق ذات الصلة. إًذا، من أقلية سياسية تنظمت يف نشاط اجتامعّي نسوّي، 

تحّول قسم من جمهور النساء املثليات إىل جمهور غري متاميز وغري متمّيز، ولكن لهذا السبب بالذات تّم قبوله باتساع أكرب بني 

الجمهور اليهودي يف إرسائيل. وهنا يصّح التشديد عىل أن النساء الاليت قدَن الحقل املثيّل – النسوّي، أيًضا، كّن بغالبيتهّن العظمى 

أشكنازيات من سكان املدن الكربى.

قبيل املؤمتر النسوّي القطرّي الذي ُعقد يف أواخر عام 2008، رست يقظة مجّددة للنسوية املثلية واملغرّية يف النقاشات ما بني 

املنظامت. فقد وافقت ممثالت املنظامت التي شاركت يف التحضري للمؤمتر عىل أنه يجب فتح فضاء للنقاش حول النسوية املثلية 

واملغرّية وموقعها يف الحقل النسوّي يف إرسائيل. وألّول مرة، لّبت غالبية املمثالت مطلب افتتاح املؤمتر، بجميع منصاته وورشاته، 

الذي بات  املثيّل،  أّن هذا املؤمتر قد موضع وأعاد تحديد مكان “الربع”  أيًضا. هناك من يقّدرن  بحضور ناشطة نسوية مغرّية، 

شفاًفا يف الحقل النسوّي خالل السنوات األخرية، وأيقظ املعرفة بأن النسوية تقتيض حضورًا مرئيًّا لخطاب أقليات سياسية ِجننْدرية، 

احتجاجها ونشاطها. 
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الفصل الرابع

بني الّدعم الفردّي والّنشاط الجامهريّي العاّم

ُمصطلح النشاط الجامهريّي يتطرّق إىل وصف نشاطات املنظامت التي ترّكز عملها، يف األساس، عىل النشاط االحتجاجّي واملقاوم 

اتخاذ  التظاهرات واملسريات، وتفعيل ضغط مديّن وإعالمّي عىل مستويات  املظاهرات، االعتصامات،  العاّم، من خالل  الحّيز  يف 

القرارات. ويف املقابل، هناك منظامت أخرى ترّكز، أساًسا، عىل تقديم خدمات دعم فردّية يف الحّيز الخاّص – التنظيمّي. وكّلها ُتكرِّس 

نشاطها إلحداث تغيري اجتامعّي من خالل اتخاذ إسرتاتيجّيات مختلفة، قسم منها مندمجة مًعا من خالل تنفيذها، ومنها: تقديم 

وّية، تجنيد الرأي العاّم ومتخذي/ات القرار واملقاومة الجامهريّية. غالبية املنظامت ُتدمج بني أنواع الفعالّيات،  خدمات، الرتبية النسنْ

إاّل أّن مرَكز الثقل يتفاوت بني منظمة وأخرى، وذلك وفًقا لُهوّياتها وأهدافها.    

امُلقابالت التي أجرَيت مع ممثالت املنظامت، مع استعراض وتحليل ُهوّية املنظامت، رؤيتها، أهدافها ونشاطاتها، أبرزت عىل 

وّي. وانطالًقا من وجود مفاهيم مختلفة بالنسبة إىل تأويل امُلصطلح  السطح نزعة رئيسية من املهننة يف الحقل التنظيمّي- النسنْ

مهنّية ومهننة، سأعّمم مّدعية أّن هذہ النزعة تنعكس من خالل تزايد املنظامت التي تقوم بتقديم الخدمات الفردّية، وترّكز قسم 

َدَمة طواقم العمل، يف التوزيع اآلخذ بالتوّسع بني  َ أجرًا لقاء عملهّن يف املنظامت، ويف أكنْ وّي لدى َمن يتلقنينْ كبري من العمل النسنْ

َ أجرًا وبني الجامهري الهدف، يف الرتكيز عىل إجراء وتنفيذ مشاريع بأهداف ومقاييس نجاح واضحة، يف العمل  نّيات يتقاَضنينْ نساء مهنْ

لة.  وّي خارج املشاريع امُلَموَّ املنهجّي املدروس يف إطار املشاريع، وتقليص الوقت والجهد املبذولنينْ يف النشاط النسنْ

خالل املقابالت مع ممثالت املنظامت، برز عىل السطح بوضوح، خالف حول هذہ النزعة، يستدعي النقاش والتعمق. يجب 

التأكيد عىل أّن هذا الخالف ال ينفي االعرتاف املتبادل بقيمة النشاط بأنواعه، الذي يتّم يف مختلف املنظامت. وقبل أن أخوض يف 

التفاصيل، سأعّدد القضايا الخالفّية األساسّية.    

وّي - التنظيمّي يف إرسائيل يخطو يف اتجاه املهننة، وأّن ذلك يخلق  َ أّن الحقل النسنْ كان من بني ممثالت املنظامت َمن اّدعنينْ

أي  الهدف،  الجامهري  املنظامت، وبني  أجرًا يف   َ يتقاضنينْ اللوايت  الخدمات،  أصاًل، بني مقّدمات  قامئة،  اجتامعّية  من جديد فجوة 

نّي،  َدَمة والتخّصص املهنْ وّي يف اتجاه األكنْ متلقّيات الخدمات. بناء عىل هذا االّدعاء، فإّن الخطوات الرسيعة للحقل التنظيمّي - النسنْ

واستناده عىل أساس التمييز بني األجريات – ذوات املعرفة، وبني الجامهري الهدف – القليلة املعرفة، ُتنتج من جديد هرَمّية أبوّية 

بني املجموعات السكانية املختلفة. فحَسب هذا املفهوم، ُتنَقل الالمساواة االجتامعية جزئًيا، إىل بنية وطابع النشاط الخاّص ببعض 
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التي متّيز  التشكيلة العمودّية  الرغبة يف متكني مجموعات نسائّية متنّوعة، تتبّنى، أحياًنا،  وّية. فهذہ، انطالًقا من  النسنْ املنظامت 

التوزيعة االجتامعية بني النساء الخبريات وبني النساء املحتاجات، بني مقّدمات الخدمة وبني متلقيات الخدمة. َوفًقا لهذا االّدعاء، 

َ أجرًا يف املنظامت، القدرة عىل تجنيد مجموعات سكانية مختلفة،  نّيات يتقاضنينْ وّي عىل نساء مهنْ ُيقّيد اعتامد غالبية العمل النسنْ

بعيدة ِجغرافيًّا، اجتامعيًّا واقتصاديًّا عن املرَكز التنظيمّي، اىل أفكار ونشاطات نسوية.

الجامهري الهدف لهذہ املنظامت تشمل، أيًضا، املجموعات السكانية املوصوفة كالتايل: النساء اللوايت يواجهَن الفقر، النساء 

األسريات يف الدعارة، ضحايا التمييز العنرصّي، املعلَّقات واملرفوضات الطالق، ضحايا االعتداء الجنيّس، ضحايا االعتداء الجسدّي، 

نساء من دون تحصيل علمّي معرتف به، وما شابه. أغلبية املوصوفات واللوايت ُيعترَبنْن جمهورًا هدًفا، هّن رشقّيات، مهاجرات، 

طبقة  من  أشكنازّيات  يهودّيات-  غالبيتهّن  أن  امُلساِعدات”، حيث  الـ”خبريات  تقف  املقابلة،  الجهة  ويف  وفقريات.  ِفَلسطينّيات 

باعرتاف جامهريّي )مقارنة مبعرفة  أكادميّي، ومن أن يكّن ذوات معرفة تحظى  ومكانة اجتامعية مكنتهام من تحقيق تحصيل 

نّية ذات ِصلة أو “ُمعترَبة” يف سوق العمل  النساء امُلستضعفات الكثريات، غري املعرتف بها كتحصيل علمّي، وال ُتقبل كمهارة مهنْ

نّية. ينّص هذا املوقف، إًذا، عىل أّن عملّية املهننة يف املنظامت، تجد صعوبة يف طرح بديل  بأجر( والتقّدم يف مراحل الهرَمّية املهنْ

واضح للفجوة االجتامعّية - الِجننَْدِرّية يف إرسائيل، أيًضا لسبب كونه مبنيًّا، يف جزء منه، عىل أساس توزيعات اجتامعية هرَمّية، وعىل 

 . التمييز بني املعرفة الالئقة واملعرتف بها، واملعرفة املفتقرة إىل التقدير واالعرتاف الجامهريّينينْ

 Professional( نّية  املهنْ وّية  النسنْ نزعة  تعّزز  أّن   َ اّدعنينْ أخرى  منظامت  ممثالت  هناك  كانت  االّدعاءات،  هذہ  ومقابل 

Feminism( ُيتيح تقديم مساعدة أكرث نجاعة وفاعلّية للجامهري الهدف، ومُيّكن مقّدمات الخدمات من التخّصص وعرض دعم 

ومتكني مبستًوى أعىل ملتلقيات الخدمات. إّنهّن يّدِعنَي، إًذا، أّن التخّصص يزيد - بصورة قابلة للقياس وكبرية - من فرصة املجموعات 

السكانية الهدف للتحّرر من املكانة االجتامعية واالقتصادية امُلستضعفة والهامشّية. ووفًقا لهذا االّدعاء، ليست التوزيعة القامئة 

بني النساء ذوات القدرات والنساء املفتقرات إىل قدرات معّينة هي املسألة الرئيسّية واملرَكزّية، بل مدى القدرة املنْهنّية للمنظامت 

نّية وشعورّية لُتمّكنهّن من االندماج يف  عىل مساعدة النساء عىل إطالق قّوتهّن وقدراتهّن الكامنة للنور وترجمتها إىل مهارات مهنْ

املجتمع والتحّرر من القمع الشخيّص – االقتصادّي - االجتامعّي امُلامرَس ِضّدهّن.

نّية جاءت، يف األساس، من منظامت ترّكز عىل تقديم خدمات مساعدة ودعم يف املجاالت  وّية املهنْ االّدعاءات املؤّيدة للنسنْ

املختلفة. فمن جهتها، النشاط املبنّي عىل أساس تقديم خدمات، يستوجب التخّصص والعمل املنهجّي املدروس واملتواصل مع 

املجموعات السكانية الهدف، لتنجح هذہ يف النجاة والتخّلص من قاع الوحل االجتامعّي ومن الشفافية التي يقبعون فيها اآلن.

نّية، هكذا يّدِعنَي، من امُلمكن أن تنبني عىل  وّية املهنْ ، أيًضا، أّن التناقض بني املوقفنينْ ليس حتميًّا. فالنسنْ َ كان هناك َمن اّدَعنينْ

أساس ِقَيم تعرتف باملساواة بني النساء، أن تكون واعية للتمييز االجتامعّي – القومّي - االقتصادّي الذي يقمع النساء، وأن تقرتح، 

نّي املتبادل للنساء امُلستضعفات - الحوار بني مجموعات النساء املختلفة، حوارًا خالًيا من االستعالء.  أيًضا - إىل جانب الدعم املهنْ

وَوفق هذا املفهوم، ليس هناك سبب ألن ُتعترَب املساِعدات وامُلمّكنات “متفّوقات” عىل األخريات، بل ذوات قدرات معّينة متّكنهّن 

من دعم نساء أخريات ومساعدتهّن عىل تلقي االعرتاف بقدراتهّن.  

الخالف، كام تصفه ممثالت املنظامت املختلفة، يعكس نوًعا واحًدا من الحوار ُتجريه النشيطات يف املنظامت فيام بينهّن. ال 

يدّل النقد، بالرضورة، عىل انفصام مينع التعاون، وعىل ذلك سيدلنا الفصل الذي سيظهر الحًقا، وسيتناول النزعة اآلخذة بالتوّسع، 

النقد، عىل حّد  املهننة، واملعرتضات عىل  ُمنتقدات إسقاطات  املختلفة.  للمنظامت  بإنشاء تحالفات ونشاطات مشرتكة  الخاّصة 

امُلعالَجة  املواضيع  النشاطات ويف  التنويع يف  وأّن  العمل،  أشكال  لجميع  ُمّتَسع وحّيز  يكون هناك  أن  أّنه يجب  يعتقدَن  سواء، 
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وّي للنشاط الخاّص  يف املنظامت أمر مبارك. وعىل حّد قولهّن، املسألة املتبقّية تتناول، أساًسا، وزن الثقل امُلعطى يف الحقل النسنْ

باملساعدة الفردّية، وللسؤال، كيف مُيكن ضمن تقسيامت تنظيمّية قامئة، وبالرتكيز عىل تقديم خدمات، أن ينشأ ويتطّور عمل 

وّية واسعة، تؤّثر يف املجتمع كّله، وتغرّي املبنى االجتامعّي - األبوّي الذي تعارضه جميع النساء.  جامهريّي لحركة نسنْ

يجب التأكيد عىل أّنه يف املقابالت التي أجرَيت مع ممثالت املنظامت، كان موضوع املهننة واحًدا، فقط، من املواضيع التي 

ا لشبكة العالقات املعقدة بني املنظامت  مّتت مناقشتها، وأّن طرح القضية يف خانة منفصلة، من امُلمكن أن يرسم صورة ضّيقة جدًّ

الكثرية، وبني النساء النِشطات فيها. ومع ذلك، وجدُت من املناسب أن أعرض اآلراء املختلفة يف هذہ املسألة، لسبب مرَكزّيتها، 

وّية.    اليوم، يف النقاش الجاري يف حقل املنظامت النسنْ

نّية. مثاين  من بني ست وأربعني املنظمة امُلستعرَضة يف املسح، ثالثون منها تعمل، أساًسا، يف تقديم خدمات متكني ومساعدة مهنْ

عرشة منها أقيمت منذ عام 1995. ويجب أن ُنضيف إىل هذہ املنظامت الثالثني، تسعة املراكز ملساعدة ضحايا االعتداء الجنيّس، 

وّي  واملالجئ األربع عرشة للنساء املرضوبات، التي ال تظهر عىل ِحدة يف فصل املسح واالستعراض. ففعليًّا، توجد يف الحقل النسنْ

ثالث وخمسون منظمة ترّكز عىل تقديم املساعدة الفردّية والخاّصة، يف مقابل ست عرشة منظمة ترّكز عىل أساليب عمل أخرى. 

معظم امليزانية يف الحقل النسوّي نجدها يف منظامت املساعدة والدعم، ويعود ذلك، أيًضا، إىل التكلفة العالية لتقديم خدمات 

إّنه  النشاط الوحيد، بل  ، ليس ذلك هو  نّينينْ نّية. يف أغلب املنظامت التي تشتغل بتقديم املساعدة والدعم املهنْ دعم ومتكني مهنْ

النشاط الرئييّس للمنظمة. غالبية هذہ املنظامت ال ترى يف خدمات املساعدة والدعم هدًفا بحّد ذاته، فقط، بل، أيًضا، وسيلة 

مهّمة للتغيري االجتامعّي.   

يف املنظامت التي مّتت إقامتها قبل عام 1995، أيًضا، ترتسم نزعة آخذة بالتعّزز نحو املهننة، توسيع شبكة النساء الخبريات 

عامالت  حقوقّيات،  محاميات،  أيًضا،  تقّدمها،  نّية  املهنْ الخدمات  األكادميّيات.  العامالت  عدد  زيادة  ونحو  املنظمة،  يف  نّيات  واملهنْ

نّي إضافّية يف املنظمة. يف غالبية هذہ املنظامت، ُتعطى األولوية  اجتامعّيات، طبيبات نفسّيات، ونساء مَررنَْن بعملّية تأهيل مهنْ

نّي يف الَقبول للعمل بأجر.   لذوات التحصيل األكادميّي والتخّصص املهنْ

النشاط ضّد  العاّم والجامهريّي، تعمل، أساًسا، يف  الحّيز  الفاعلة يف  وّية  النسنْ املقاومة  ترّكز عملها يف  التي  املنظامت  أغلبية 

االحتالل اإلرسائييّل، ضّد التمييز ضّد الِفَلسطينّيات/الِفَلسطينيني أو ضّد  التمييز ضّد النساء الرشقّيات يف املجتمع. َخمٌس من هذہ 

وّية. َسبٌع من بني ست وأربعني من هذہ املنّظامت  املنظامت هي منظامت جامهريّية يف أساسها، وترّكز عىل إنشاء مجتمعات نسنْ

تعمل من دون مديرة أو مرّكزة، ومن بني املديرات/املرّكزات يف تسع وثالثني املنظمة املتبقية، أربٌع، فقط، رشقّيات، وكّلهن من 

وّية - جامهريّية.  منظامت نسنْ

التمييز بني صاحبات مَهن  وجامهري هدف، له إسقاطاته، أيًضا، عىل الوجود املهينْمن للـ “خبريات” كمتحدثات يف املناسبات 

وّي عاّم، بأّن كّل امرأة هي ضحية عنف اجتامعّي - ِجننَْدِرّي  وّية. حتى لو كان هناك اعرتاف نسنْ العاّمة ويف الكثري من املؤمترات النسنْ

نة وبني َمن تتلقى الخدمة – امُلستضعفة - الضحية، تقّلل من شأن هذہ الدراية،  ما، فإّن اللغة املعتمدة التي متّيز بني صاحبة املِهنْ

وُتربز، بالذات، التدريج االجتامعّي بني مجموعات سكانية مختلفة. هذہ التعريفات اللغوية ُتنتج تقسيامت ُهوية أحادية البعد، 

ال متّيز بني مجموعات مختلفة من النساء، فقط، بل تنضّم، أيًضا، إىل املفهوم الهرَمّي املقبول وامُلتبع، الذي يرى إىل ضحايا العنف 

وّي - اجتامعّي شامل ُيزيل التقسيامت  نساًء ضعيفات، خامالت ومحتاجات. هذہ النزعة ُتضعف القدرة عىل إحداث تغيري نسنْ

األبوّية، يحّد من التضامن الفاعل والنِشط بني النساء من مجموعات سكانية مختلفة، وُيضعف القدرة عىل التجنيد الجامهريّي، 

وّي - التنظيمّي.      من جانب الحقل النسنْ
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التامثل  يؤّكدان عىل  وّية واسعة،  نسنْ لحركة  القليل  والنشاط  نفسها،  املنظامت  العمل داخل  غالبية  تركيز  أّن  االّدعاء  مُيكن 

والتضامن حول مواضيع مشرتكة لتشكيلة نسائّية واسعة ومتنّوعة، هو الذي ُيضيف إىل خلق وتكريس هذہ التمييزات الهرَمّية. 

وّي املشرتك، من قبيل الحمالت التي أدارتها، مًعا، منظامت يف السنوات األخرية، وّفرت دلياًل عىل أّن عملّيات الفصل  العمل النسنْ

القاطع بني النساء تتالىش، وُتتاح الفرصة أمام تجنيد جامهريّي واسع، عندما يعرتضَن ويعملَن مًعا إلنتاج بدائل لسياسة قامئة.  

الكثري من منظامت الخدمة، تتبّنى - كام ُذكر - املفهوم القائل إّن املساعدة الناجعة، التي يف مقدورها أن ُتحِدث تحّسًنا ملموًسا 

لة. التخّصص مبوضوع واحد أو ببضعة مواضيع مُيّيز  نّية متخّصصة يف املجال ذي الصِّ يف وضع َمن تتلقى الخدمة، تستلزم معرفة مهنْ

ه إليها، أحياًنا، ادعاء نقدًيا، ُمفاده أّن التخّصص مينعها من أن تصل بنشاطاتها اىل مقاومَة  غالبية املنظامت مُبختلف أنواعها. ُيوجَّ

األنواع املختلفة لقمع النساء والستضعاف مجموعات أقلّية سياسّية أخرى يف املجتمع. حرص التغيري االجتامعّي يف موضوع معنّي، 

وّي عىل إنتاج نشاط جامهريّي مشرتك يسعى اىل إنتاج بدائل، إعالء  والذي مُيّيز قساًم من املنظامت، ُيضعف قدرة الحقل النسنْ

التجنيد الجامهريّي وتغيري وجه املجتمع األبوّي، بجميع االحتالالت التي ينتجها. وَوفق هذا االّدعاء، فإّن تزايد املنظامت مييل إىل 

وّية، غرَي مرّة، االّدعاء  وّية واسعة. ُسمع لدى منظامت سالمّية نسنْ وّي الشامل، ومن البلورة املتواصلة لحركة نسنْ الحّد من النضال النسنْ

أّنه يف املظاهرات ضّد االحتالل يف املناطق، وضّد قمع الِفَلسطينّيات/الِفَلسطينيني يف إرسائيل، ُتشارك بضعة نشيطات، فقط، من 

نّية. تّدعي بعٌض مّمن أجرَيت معهّن مقابالت يف هذہ املنظامت، أّنه يجب أاّل يثور العجب من وجود نساء،  منظامت الخدمات املهنْ

َ مع اليمني أو املرَكز السيايّس، وهّن بذلك ُيعِربنَْن عن اعرتاضهّن عىل نوع واحد  أيًضا، بني النشيطات يف منظامت الخدمة، يتامَهنَينْ

من العنف ضّد النساء، فعاًل، إاّل أّنهّن ُيعِربنَْن، أيًضا، عن دعمهّن لنوع آخر من العنف أو أّنهّن يتجاهلَنه. االنقسام بني املنظامت، 

َيِويًّا، يفصل أنواع احتالل بعيدة بعًدا ِجغرافيًّا أو قوميًّا عن أنوع احتالل قريبة؛ من قبيل العنف  يعكس، وفًقا لهّن، أيًضا، انقساًما َوعنْ

الجنيّس واالقتصادّي، حيث إّن مقاومتهام أكرث قبوالً لدى الجمهور اليهودّي يف إرسائيل. هناك من بني املنظامت التي ترّكز عىل 

مقاومة العنف تجاہ النساء، َمن تّدعي أّن أقلّية من بني النساء يف حركات السالم ُيشارِكَن يف نشاطاتها، وأّن تركيزها عىل االحتالل 

القومّي - الِجننَْدِرّي وعىل قمع الِفَلسطينّيات، مينع كثريات منهّن من املشاركة بصورة متواصلة يف نشاطاتهّن.      

للنساء  تفّعل مالجئ  التي  املنظامت  املؤسسة.  بتعاون مشرتك مع  العمَل  املنظامت  ُيلزم قساًم من  نّية  مهنْ تقديم خدمات 

التطليق، والتي  النفسية والقانونية للمعلَّقات واملرفوضات  التي تقّدم الخدمة  العنف الجنيّس،  التي تساعد ضحايا  املرضوبات، 

تعمل من أجل التمكني االقتصادّي، وما إىل ذلك، تتعاون، أحياًنا، مع مؤسسات حكومية وبلدية، اختيارًا وطوًعا بحكم الرضورة. 

يكون التعاون مع املؤسسة، أحياًنا، لرضورة يفرضها الواقع، وذلك لسبب امليزانية الكبرية املطلوبة لتفعيل قسم من الخدمات، 

مبا يف ذلك الحاجة إىل مباٍن ومعّدات، إاّل أنه يكون نابًعا، أحياًنا، من إميان هذہ املنظامت بأّن التعاون مع املؤسسة من شأنه أن 

ُيحِدث تغيريًا، وأن يؤّدي إىل اعرتاف جامهريّي أوسع بحاجات جمهور النساء وبالتمييز القائم ضّدهّن يف مجاالت حياتّية مختلفة. 

كان من بني ممثالت املنظامت نساء من اّدعني أّن الحصول عىل امليزانّيات والدعم من املؤسسة، أرغمهّن عىل أن يكّن “لطيفات”، 

وأّنه، أحياًنا، لسبب العالقة بني املؤسسة، وجدَن صعوبة يف الخروج باحتجاج واضح ضّد هذہ السياسة السلطوّية أو تلك، إاّل أّنهّن 

َنه أقّل من الفائدة املجنّية من الرشاكة.  ، أيَضا، أّن الثمن الذي يدفعنْ َ اّدَعنينْ

َن هذا التعاون.  وّية التي ترّكز عىل املقاومة واالحتجاج، ينتقدنْ من الجدير بالذكر أّن قساًم كبريًا من الناشطات يف املنظامت النسنْ

التأثري عليها، بل عن االنصهار فيها، ويرتتب  الحديث، غالًبا، ليس عن رشاكة مع املؤسسة أو عن  أّن   َ اّدَعنينْ قسم من املمثالت 

عىل ذلك حرمان املنظمة من القدرة عىل التكّلم والعمل علًنا ضّد السياسة السلطوية واملؤسسية، التي ُتضعف الجامهري الهدف 

نية”. فيّدِعنَي أّن املنظمة، من جهة، تساعد ضحايا السياسة السلطوّية يف إرسائيل التي ُتضعف النساء يف كّل  للمنظامت الـ”املهنْ
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مجاالت حياتهّن، ومن جهة أخرى تصافح السلطة التي تقوم بتمويل قسم من النشاط، وهي بذلك تخّلص ضمريها وتعفي نفسها 

من املسؤولية. أحد األمثلة البارزة عىل ذلك، هي تنّصل الحكومة من أّية مسؤولية عن السالمة الشخصية واالقتصادية لجميع 

سكان الشامل يف أثناء حرب لبنان الثانية. الجمعّيات املختلفة، ومن بينها منظامت نسائية، هي التي اهتّمت بحاجات السكان يف 

الشامل؛ فقامت بتوزيع الغذاء، قّدمت املساعدة النفسية، حّصلت من مؤسسة التأمني الوطنّي مخّصصات للنساء، وما إىل ذلك. 

هناك َمن يّدِعنَي أّن الحكومة تتنّصل، ضمن أشياء أخرى، من مسؤوليتها عن رفاة السكان، ألّن الجمعيات املختلفة تأخذ عىل عاتقها 

ِعَي، أيًضا، أّن نشاطات املساعدة والتصّدق، بالذات، التي تقوم بها جمعيات  األدوار التي من املفروض أن تضطلع بها الدولة. وادُّ

مختلفة، تخفي أو تقّلل من ظهور اإلرضار البالغ مبجموعات سكانية مختلفة، نتيجة للسياسة الحكومية. فالدولة ال تخرج يف هذہ 

ب، بل، أيًضا، معفّية من املقاومة الجامهريية الفاعلة تجاهها، التي  الحالة معفّية من املسؤولية عن رفاه وسالمة السكان، فحسنْ

كان من شأنها أن تربز عىل الساحة لوال أّن احتياجات املجموعات السكانية امُلترّضرة سّدتها الجمعّيات. 

“ مُيكننا أن نعرف حجم مشاركة الجهات غري الحكومية يف توفري خدمات الرفاہ ، أيًضا، من خالل املعطيات لسنة 2004 التي 

نرشها مراقب الدولة، والتي تبنّي أّن فروًعا رئيسّية يف وزارة الرفاة ُتخّصص كّل ميزانياتها، تقريًبا، لرشاء خدمات من منظامت غري 

حكومية. 96% من ميزانية فرع الخدمات الشخصية واالجتامعية، و93% من ميزانية فرع إعادة التأهيل، ُخّصصت عام 2004 لرشاء 

خدمات من منظامت غري حكومية.”13

وّية، بالذات، يف الحّيز العاّم، تلك التي  َ أّن نشاط املقاومة النسنْ نّية اّدَعنينْ وّية مهنْ ويف املقابل، كانت هناك ممثالت منظامت نسنْ

تعارض، بغالبيتها، نزعة املهننة، ال تساهم مساهمة كبرية يف تعزيز مواضيع ونضاالت نسوّية. وبناء عىل أقوالهّن، فاملنظامت التي 

النساء إىل تغيري وضعهّن اآليّن، هي ومشغولة  الفورّية لكثري من  الفّعالة والنشطة، متيل إىل تجاهل الحاجة  ترّكز عىل املقاومة 

باحتجاجات يف الشوارع أو مبؤمترات سياسية مقّلصة، فقط، للـ”مقتنعات”، وال تقوم بتجنيد النساء امُلنهمكات مبَهّمة البقاء اليومّي 

وّية الفاعلة والنِشطة، بالذات، مذنبة باالستعالء، ألنها تتحّدث  َن صعوبات معيشّية أساسّية. يّدعي هذا التوّجه أّن النسنْ وُيجاِبهنْ

باسم مجموعات نسائية كثرية ليست رشيكة، بشكل فعيّل، يف نضالها، وال تقرتح حلوالً واقعية للقمع والعنف، وتكتفي مُبُثل خاّصة 

بتغيري اجتامعّي يف مستقبل غري منظور، ال ُيساهم بيشء لتغيري واقع الحياة امللموس للنساء يف الحارض. 

صة  ُمشخَّ مواضيع  حول  العمل  يف  واملنهجّية  املهننة  معارضة  أّن  كان  املنظامت،  ممثالت  به  رّصحت  الذي  اآلخر  االّدعاء 

ومحددة، من امُلمكن أن تؤّدي إىل انعدام النظام وإىل التمحور الداخيّل يف العمل التنظيمّي، إىل االنتقال الرسيع وغري املدروس من 

نشاط إىل نشاط، وإىل التشتت لخوض نشاطات يف مواضيع كثرية يؤّدي إىل انعدام الفاعلية. وقد اّدعت بعٌض مّمن أجرَيت معهّن 

مقابالت أّن ضغط النشاطات وكرثة مواضيع العمل مبضامينها املختلفة، التي تنشأ، أحياًنا، يف املنظامت النِشطة سياسيًّا أو اجتامعيًّا، 

النضال ال يدّل، بالرضورة، عىل غنى العمل أو نجاعته، بل من  ا من املواضيع. تزايد مجاالت  ا بكثري جدًّ تجعلها تهتّم قلياًل جدًّ

نّية مُيكن قياس النجاحات،  امُلمكن أن يؤّدي إىل عدم تركيز، حيث نتيجته امُلمكنة هي “كثري حَركة.. قليل بَركة”. يف املنظامت املهنْ

مثاًل، بعدد النساء اللوايت زاد أجرهّن، اللوايت وجدَن عماًل بأجر، اللوايت فتحن مصلحة مستقلة، اللوايت اندمجَن يف الحياة العملية 

النشاط االحتجاجّي  املبنّية عىل أساس  املقابل، ففي املؤسسات  نتيجة للعنف. ويف  العزلة والضائقة،  واالجتامعية بعد فرتة من 

واملقاومة الجامهريّية، من األصعب قياس نجاحات وأن نرّصح بوضوح تاّم مبدى فاعلّية النشاط.    

نّية يعتربَن الرتكيز عىل النشاط االحتجاجّي نوًعا من الرتَف مقارنة  وّية مهنْ الكثري مّمن أجريت معهّن مقابالت من منظامت نسنْ

بالجهد الشعورّي والفعيّل الهائل املطلوب منهّن يف تقديم املساعدة الشخصية والتمكني الفردّي. وقد اّدعت َمن أجرَيت معهّن 

مقابالت، أّن العمل الذي يرّكز عىل املناسبات االحتجاجية واملؤمترات العاّمة، يتمّلص، عمليًّا، من عبء اللقاء اليومّي، وجًها لوجه، 
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مع املترّضرة والرضر، وأّن االستثامر يف السيايّس ُيقيص الشخيّص، سواء أكان ذاك عن الوعي أم عن مجال رؤيتهّن. غياب اللقاء 

ا  املبارش مع العنف القريب منهّن وتكريس االلتزام لالحتجاج ضّد االحتالل يف املناطق، مثاًل، ُيبقيان القمع أبعَد من أن ميّس مسًّ

حقيقيًّا بحياة ونفس ضحايا عنف بأنواعه. وَوفق هذا املفهوم، فإّن النشيطات يف هذہ املنظامت، يكتِفنَي باملقاومة واالحتجاج 

، حيث هام أسهل بأضعاف مضاعفة من الدعم اليومّي ملئات النساء ضحايا العنف، اللوايت يحتجَن  غري املتواصلنينْ وغري اليومّينينْ

مساعدة عينّية، متاثال وإنصاًتا لضائقتهّن. هؤالء املشغوالت، أساًسا، باملقاومة الجامهريّية يجب أاّل يساومَن عىل القَيم، فالحلول 

الوسط التي ال مُيكن منعها عندما يتوّجب مساعدة امرأة يف امليدان عىل الهرب من زوجها العنيف، العثور عىل عمل، فتح مصلحة 

تجارية صغرية، التحّرر من ضائقة نفسّية وحياتّية لسبب العنف وغرية. من األسهل، كام يقلن، مقاومة املؤسسة عندما ال تكون 

هناك حاجة إىل مقابلة امرأة معّينة وتقديم املساعدة لها، والتي تتطّلب، أحياًنا، تعاوًنا مع مؤسسات سلطة يقاومَنها. النشاط 

وّي هو، إًذا، الحّق يف اإلميان بالعدالة االجتامعّية املطلقة، عدم املساومة عىل مقاومة املؤسسة وأاّل يكّن متعلقات  االحتجاجّي النسنْ

بها، ويف الوقت نفسه، االبتعاد عن لقاء قريب مع ُمترّضرات ومع أمثان الرضر الشخيّص لنساء من رشيحة واسعة من املجموعات 

السكانّية.  

تزايد  فإّن  املهننة،  نحو  بالتعّزز  اآلخذة  النزعة  رغم  إّنه  القائل،  الرأي   َ تبّننينْ َمن  مقابالت،  معهّن  أجرَيت  َمن  بني  من  كان 

وّي،  املنظامت، الفروق القامئة يف املفاهيم الفكرية ويف أساليب تطبيقها، وحضور النشاط االحتجاجّي والنشاط الجامهريّي النسنْ

نّية، هذہ كّلها ُتخّل بالعمل. أيًضا بني الناشطات اللوايت يَرينَْن أّن هناك رصاًعا بني  إىل جانب منظامت ترّكز عىل تقديم خدمات مهنْ

وّي، أصاًل، ُيراوح بني املقاومة  َن بأّن مجرّد الوعي للرّصاع هو نوع من الحّل، ذلك ألّن العمل النسنْ املفاهيم، كان هناك َمن رّصحنْ

َ باالعرتاف  الشاملة للثقافة وللمؤسسة األبوّية من جهة، وبني الرغبة يف أن تندمج النساء وأن يظهرَن يف املجتمع القائم، ويحَظنينْ

نيًّا، فرديًّا وجامعيًّا  وّي يف مبناہ الحايّل، قادر عىل أن يوّفر حالًّ مهنْ مبطالبهّن، احتياجاتهّن وحقوقهّن، من الجهة األخرى. الحّيز النسنْ

الحتياجات آنّية لنساء ُمستضعفات، ويف الوقت نفسه، الخروج بنشاط احتجاجّي سيايّس يسعى لتغيري اجتامعّي شامل. مثاًل، ضحايا 

نّي فردّي وجامعّي عرب خطوط الطوارئ، املشاركة يف مجموعات دعم، الحصول  العنف الجنيّس يف إمكانهّن الحصول عىل دعم مهنْ

وّية إىل جانب منظامت  عىل عالجات نفسّية وغريها، ويف إمكانهّن املشاركة يف احتجاجات شوارعّية ُتجريها منظامت املقاومة النسنْ

نّية، تبادر، أحياًنا، إىل  املساعدة والدعم. يجب التأكيد مرّة أخرى، عىل أّن قساًم من املنظامت التي ترّكز، أساًسا، عىل املساعدة املهنْ

نشاط ميدايّن، وهي ال تتجاهل بأي شكل من األشكال أهمّيته. وبالعكس، فبني املنظامت السياسية والجامهريّية بطبيعتها، هناك 

نّيات” خبريات يف املجال الذي يقّدمن املساعدة والدعم  نّي الفردّي الذي تقّدمه “نساء مهنْ َمن يشمل نشاطها، أيًضا، الدعم املهنْ

فيه. 

انطالًقا من كّل ما تقّدم، يتبلور تحدٍّ رئييّس أمام الحقل النسوّي- التنظيمّي. هذا التحّدي من امُلمكن أن يكون ُمشارًا إليه 

وّية غري ممّسسة، مكّونة، فعاًل من املنظامت، أيًضا، إاّل أّن هذہ املنظامت ُتصبح يف هذہ  باختصار كقضية تطّور وتوّسع حركة نسنْ

للحّيز  السنتنينْ األخريتنينْ إىل قناة عمل إضافّية  ُترجم يف  التحّدي  الواسع والفاعل. هذا  وّي  النسنْ الجامهريّي  العمل  ُمنفذات  الحالة 

وّي. يف السنتنينْ الفائتتنينْ بدأت تتشّكل رشاكات متداخلة بني املنظامت حول موضيع نضالية مشرتكة، نجحت يف أن تزيد من  النسنْ

وّية غري  وّي، من هنا مُيكن أن نشري إىل األمل يف أن تتوّسع هذہ السريورة وتتعّزز مع الوقت. الحركة النسنْ التأثري العاّم للحقل النسنْ

املؤسسة ُتضيف إىل فاعلّية وظهور املنظامت، وال تهّدد بتوحيدها أو اخضاعها ألية منظمة فوقية. مثل هذہ الحركة مبقدورها أن 

تكون قامئة إىل جانب املنظامت، إذا استطاعت هذہ التجّند ليس ملجاالت نشاطها، فقط، وليس لغرض أن ُتربز كّل منها أفضلياتها بغية 

تحصيل متويل رضورّي، فحسب، بل، أيًضا، لتشكيل حّيز مشرتك ومتواصل ُمعّد للحوار املتبادل وللعمل املشرتك عىل حّد سواء. 
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وّي الذي ال ينبع من هذہ املشاريع،  وّي يتمّيز يف أغلبه بنشاط منظامت، بالرتكيز يف مشاريع، بقّلة النشاط النسنْ يف حقل نسنْ

باملنافسة الشديدة عىل موارد بني املنظامت، بُشّح امليزانّيات الدائم، تقريًبا، وبضغط العمل الهائل للعامالت يف املنظامت، يتطّلب 

األمر التجّند الحثيث واالبتكار املشرتك لبدائل أو وسائل توسيع للنشاط التنظيمّي القائم.      
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تعّزز نزعة املهننة

هناك ثالثة أسباب رئيسّية لتعّزز نزعة املهننة

هيمنة الفكر الليربايّل الجديد يف املجتمع، وإسقاطها عىل طبيعة نشاط املجتمع املديّن.  1 .

تأثري الليربالّية الجديدة عىل سياسة الصناديق تجاه منظامت املجتمع املديّن.   2 .

فورّية  أكرث  حّل  لتوفري  املتصاعدة  والحاجة  اإلرسائييّل،  املجتمع  يف  جوهرّي  تغيري  إحداث  عىل  القدرة  مبفهوم  مّس  3 .

ملجموعة سكانية تتوّسع من النساء، هي ُمستضعفة يف شتى مناحي الحياة.

الفكر الليربايّل الجديد وتأثريال عىل املجتمع املديّن:

يقوم الفكر الليربايّل الجديد، أيًضا، عىل أساس اإلميان بالسوق الحرّة وعىل إزالة تدّخل الحكومة ومسؤوليتها تجاة سكان الدولة. 

هذا الفكر هو استمرار للمفهوم الليربايّل العاّم الذي اكتسب تسارًعا يف سنوات السبعينيات. تطالب الليربالّية االقتصادية بتقليص 

تدّخل الدولة يف السريورات الحياتية، وتؤّيد عمل األفراد، َوفق مصالحهم واحتياجاتهم، كوصفة ملجتمع متوازن ومزدهر اقتصاديًّا. 

تقوم هذہ املفاهيم يف جزٍء منها عىل أساس خطاب الحقوق، وتنادي، أيًضا، مبامرسة حّق الفرد يف التمّلك والحرّية يف إدارة شؤون 

حياته االقتصادية، وذلك لغرض تحقيق أهدافه الخاّصة.    

تقليص تدّخل الحكومة يف االقتصاد ويف إدارة األمالك العاّمة، يعني نقل الرشكات من امللكية العاّمة إىل امللكية الخاّصة، عملية 

من الخصخصة. فهكذا تحّول الحكومة مسؤوليتها، الكاملة أو الجزئية، عن توفري الخدمات العاّمة واالجتامعّية وعن الُبنى التحتية 

العاّمة، إىل جهات خاّصة. 

هذہ االيديولوجيا ال تنحرص مُبصطلحات االقتصاد الحّر واملصالح االقتصادية، وهي تقوم برتسيخ تأثريها يف كّل مناحي الحياة 

السياسية، االجتامعية، الثقافية ويف مجاالت الرفاة، التعليم والصّحة. والخصخصة ال تقف عند األجهزة التجارية، فقط، بل تتوّسع 

لتشمل أجهزة الرفاہ، التعليم، العمل، السجون، التعليم العايل والثقافة. ففي هذہ املجاالت، أيًضا، يتحّدث الفكر الليربايّل الجديد 

مُبصطلحات حقوق الفرد الليربالّية، باّدعاء أنه يشّق طريق املواطنني/املواطنات نحو حياة من الحرية والتحّرر. الكثري من الليرباليني 

تتنافس عىل  سياسية  ومجموعات  أحزاب  بني  الحرّة  للمنافسة  مطابقة  أنها  كام  للحرّية،  ُمطابقة  الرأساملّية  أّن  يّدعون  الُجدد 

السلطة. تدّخل الدولة يتقلص حَسب هذہ الطريقة إىل حّد دعم قوى رأس املال التي تحرّك السوق، ويؤّدي إىل خصخصة التضامن 

االجتامعّي - السيايّس بني الرجال/النساء امُلستضعفات/امُلستضعفني، ومن بينهم عامالت/عاملون اعتادوا عىل االتحاد يف املايض يف 

نّية.   إطار لجان عامل ونقابات مهنْ

وغري  ممّسسة  غري  وية  نسنْ مجموعات  ونشاط  إنتاج  من  الثانية  باملوجة  منه،  جزٍء  يف  ُمتمّيزًا،  كان  الذي  وّي،  النسنْ الحقل 

مسّجلة، يف جزء منها، كجمعّيات، غرّي من أساليب نشاطه وممّيزاته يف املوجة الثالثة. وأحد األسباب الرئيسية لذلك هو إرضار 

االقتصاد والسياسة الليربالّية الجديدة مبجموعات كبرية من السكان، غري متصلة مبراكز رأس املال االقتصادية والسياسية. املترّضرات 

األساسّيات من جّراء هذہ السياسة ُكّن النساء، اللوايت أصبحَن يفتقرن إىل الدعم والحّل من جانب مؤسسات الدولة ملصاعبهم 

املتفاقمة. وإنشاء منظامت خدمة، مثل مراكز مساعدة ضحايا االعتداء الجنيّس، مالجئ النساء املرضوبات، املنظامت التي تشتغل 

يف مجال التمكني االقتصادّي، وما إىل ذلك، جاء ليسّد الفراغ االجتامعّي الذي حصل، ولُيشّكل إطار دعم لنساء اسُتضِعفَن أكرث فـأكرث 
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يف أعقاب السيطرة الضخمة والتقيلة لليربالّية الجديدة عىل حياة املجتمع واالقتصاد، ومتّلص الدولة اآلخذ بالتزايد من مسؤوليتها 

تجاه السكان الذين يعيشون يف املنطقة.  

ملنظامت  بالتوّسع  آخًذا  طابًعا  واكتسب  وّي،  النسنْ النضال  وبضمنه  بأكمله،  السيايّس  النضال  عملية خصخصة  بدأت  هكذا 

مؤّسسة، خارج حكومية، الهدف األسايّس منها – كام ُذكر – وقبل كّل يشء، هو تقديم الخدمات التي أسقطتها الدولة عن كاهلها. 

وّية إىل منظامت مسّجلة، ترّكز عىل أدوار املساعدة الفردّية، وعىل  خصخصة الحركة والنضال معناها توّزع وانقسام الحركة النسنْ

الرقابة  امُلتحّللة من  املستقّلة  املال  َن تحت قوى رأس  وأخِضعنْ الجديدة،  الليربالّية  باسم  بهّن  التضحية  اللوايت متت  النساء  دعم 

واملتحّررة من التقييد. ومن دون االنتقاص من األهمّية الحاسمة لهذا الدعم، ومن دون إنكار حقيقة أّنه بغياب خدمات كهذہ، 

الحركة  الذي دفعته  الباهظ  الثمن  أيًضا،  أن ندرك،  أّي وقت مىض، فيجب  أكرث من  النساء مرتوكات وشّفافات  الكثري من  بقي 

وّية عىل عملية الخصخصة التي خربتها هي نفسها.     النسنْ

وّية مسّجلة، مقارنة باملنظامت غري املمسسة التي مّيزت أكرث نوعّية النشاط يف  كام سبق وُذكر، ما ميّيز وجود منظامت نسنْ

نّيات اللوايت  املوجة الثانية، هو طبيعة نشاطها املمسس واملستقّر. هذہ املنظامت مبنّية، يف غالبّيتها، عىل طواقم من النساء املهنْ

وّي الذي يقودهّن إىل اختيار العمل يف هذا املجال - يحرتفَن يف مجالهّن وميلَن  يعملَن لقاء أجر، وهّن، أيًضا – عدا مفهومهّن النسنْ

إىل االنتقال من منظمة إىل أخرى لغرض االستمرار يف كسب رزقهّن يف حقل تخّصصهّن. وبكلامت أخرى، إّن الناشطات الفاعالت 

نّيات خبريات يقّدمَن من معرفتهّن وخربتهّن للمنظمة التي يشتغلَن فيها. هكذا أصبح النشاط  وّيات هّن، اليوم، أساًسا، مهنْ النسنْ

غالبية  الحقل.  هذا  يف  متواصل  بشكل  املشاركات  النساء  عدد  ملموسة  بصورة  حّدد  وبالتايل  متخّصصة،  نة  مهنْ الفاعل  وّي  النسنْ

ب، بل،  َ أجرًا، فحسنْ نّيات اللوايت يتقاَضنينْ وّية يف املوجة الثالثة ال تتمّيز من خالل استنادها إىل طاقم من النساء املهنْ املنظامت النسنْ

دة َوفق أهداف عينّية، غايات واضحة ومحددة، أساليب نشاط ثابتة، ولدى غالبيها، إىل  أيًضا، استنادها إىل طبيعة نشاط ُمحدَّ

تقديم خدمات فردّية خاّصة. أما اإلجراءات العاّمة للتغيري االجتامعّي، مع النشاط الفاعل للجمهور، املجنِّد واملحتّج، فقد ظّلت 

تساند نشاط املساعدة الرئييّس، وال تشّكل حقل نشاط رئييّس لغالبية املنظامت. كّل ما هو مذكور أعاله، ُيربز من تلقاء نفسه 

قضية مدى قدرة نشاط من هذا النوع عىل زعزعة استقرار الجهاز السيايّس واالقتصادّي، إقالق ارتوائه وراحته، وإحداث تغيري عاّم 

ب، بل، أيًضا، ُيربز  يتحّدى الخطوط الهيكلية واملضامني الخاصة بالسياسة املسيطرة بحيث ال يجّند لصالحه جامهري واسعة فحسنْ

عىل الساحة بدائل ملموسة للنظام االقتصادّي – االجتامعّي القائم.  

وّية التي ترّكز عىل تقديم خدمات، يلّبي – من جهة – الحاجة إىل توفري حّل لجمهور آخذ بالتوّسع  إّن تزايد املنظامت النسنْ

لنساء ترّضرَن وبِقنَي محروماٍت من املوارد االقتصادّية، االجتامعّية والشعورّية، وهو - من جهة أخرى – ُيظّلل اإلرضار املتواصل 

والعميق من جانب الدولة وأصحاب رأس املال تجاہ مجموعات سكانية واسعة. وفيام املنظامت ُتضيف إىل أمن نساء أفراد كثريات، 

من خالل قيامها بالتخفيف من مصاعبهّن القامئة، وال ترتكنهّن يواجهَن الواقع االقتصادّي – االجتامعّي القائم َوحدهّن، فإّنها، أيًضا، 

وّي مكشوف،  تتسرّت – بشكل من األشكال- عىل هذا الواقع، ذلك ألّن الحّيز العاّم يظّل، غالبّية الوقت، من دون نشاط فاعل نسنْ

محتّج ومجنِّد. غالبية اإلجراءات الرامية إىل إحداث تغيري اجتامعّي التي تقوم بها غالبية املنظامت، ترّكز عىل النشاط القانويّن وعىل 

التحشيد يف الكنيست، وكام ُذكر، تقوم مبرافقة العمل املرَكزّي الخاّص بتقديم خدمات اجتامعّية لنساء من مجموعات سكانية 

وّي  مختلفة. خدمات املساعدة بأنواعها، تصل نساء كثريات يف املجتمع، فعاًل، إاّل أنها بطبيعتها، ال تشّكل أداة تجنيد عاّم لنشاط نسنْ

وّي الفاعل،  واسع، ُيدمج يف داخله نساء من تشكيلة ِجغرافّية – ثقافّية – اجتامعّية – اقتصادّية واسعة. فهكذا بقي النشاط النسنْ

أيًضا، مقصورًا، أساًسا، عىل أولئك املشاركات، أصاًل، يف املراكز التنظيمّية.       
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األمومة  الرعاية،  عىل  القامئة  الخدمات  تقديم  بأدوار  كُمضطلعات  اجتامعيًّا،  ومعرَّفات  محصورات  فالنساء  ذلك،  عىل  زِد 

والتغذية، خصوًصا يف الحّيز الخاّص. انطالًقا من كون الليربالّية الجديدة أضعفت بشكل ملموس مجموعات سّكانّية واسعة من 

لتقديم  تطّوعت  وّية  نسنْ منظامت  أيًضا،  محّلها،  حّلت  فقد  الدولة،  جانب  من  دون خدمات رضورّية  من  بِقنَي  اللوايت  النساء، 

وّي - التنظيمّي، تطرح قضية العودة عن غري قصد إىل الدور واملوضع  الخدمات املذكورة. هيمنة أدوار الخدمات يف الحّيز النسنْ

وّي لغرض تحّديه. وانطالًقا من أّن تقديم املساعدة، يتّم، غالًبا، داخل الحدود  املحدود والتقليدّي للنساء، والذي جاء الحقل الّنسنْ

وّي يتقّلص وُيصبح أقّل ظهورًا يف الحّيز العاّم. أحداث يف الحّيز العاّم،  الِجغرافّية للمنظمة، ويف الحّيز الخاّص، فإن الحضور الّنسنْ

وّية، االحتجاج الصارخ، احتالل حّيز، التشديد عىل الصوت الرافض أو امُلطالب ببدائل مقابل الصوت القلق واملساعد  املقاومة النسنْ

الذي يحوي الضحّية، هي أمور تزعزع كّلها النظام األبوّي العاّم، الذي يرسم تقسيمة جوهرّية بني أدوار وعادات النساء والرجال.  

وّي؛ فمن  النظام الليربايّل الجديد، الذي تعارضه غالبية املنظامت وهي واعية لثمنها، يفرض، إًذا، رصاًعا معقًدا أمام الحقل النسنْ

جهة هناك الحاجة إىل تقديم خدمات اجتامعّية، اقتصادّية وقانونّية ملجموعات نسائّية واسعة ترّضرت أبلغ رضر من الطريقة 

وّية واسعة ومتحّركة، التضامن  الّليربالّية الجديدة، ومن جهة، هناك الحاجة إىل إعادة، توسيع وتعميق الجهوزية لدى حركة نسنْ

والحضور الفاعل يف الحّيز العاّم لغرض زعزعة النظام العاّم وتجنيد مقاومة جامهريّية ملموسة للمجتمع الليربايّل الجديد، الذي 

ُيعّزز أصحاب رأس املال والسيطرة الذكورّية عىل املجتمع.  

عىل  كام  املنظامت  مسلكّية  عىل  تؤّثر  وّي،  النسنْ الحّيز  يف  وُيرّسخها  ُينتجها  التي  والسريورات  الجديد  الليربايّل  املفهوم  إن 

أساليب اتصال صناديق ومصادر متويل مختلفة مع املنظامت. فمن جهة، أصبحت املنظامت متعلقة، إىل حّد أبعد، بالصناديق، 

وذلك النبنائها عىل أساس العمل مقابل أجر. ومن جهة أخرى، فإن الصناديق ُمتأّثرة هي األخرى من الخطاب الغريّب، الليربايّل 

الجديد، وهي رشيكة، أيًضا، يف إدخال قاموس لغوّي يقوم عىل أساس حقوق الفرد وعىل حسابات الكلفة - الفائدة. إّن ازدياد 

بني  عمل”  “تقنيات  نرش  من  يوّسع  أعاله،  اسُتعرَِضت،  التي  لألسباب  نتيجة  إرسائيل،  يف  وّي  النسنْ العمل  يف  الصناديق  تدّخل 

املنظامت املدعومة ماديًّا من قبلها، سواء أكان ذلك من خالل تشكيل منظامت مراَفقة تقّدم املساعدة والتوجيه بال مقابل )برو 

بونو( ملنظامت العمل، أو بالتوجيهات والطلبات الواجبة عند الحصول عىل متويل ملشاريع، أو بوسائل أخرى. ونتيجة لذلك، متيل 

د من ناحية جدول عمل ونشاط، تّم نقله من الغرب، من دون  وّي موحَّ وّية يف أرجاء العامل إىل العمل وفق منوذج نسنْ منظامت نسنْ

مالَءمته للسياق املحيّل، أي للتجربة الحياتّية لنساء مختلفات، لثقافات مختلفة، وللظروف، للفرص، وللضغوطات السياسّية يف 

كّل دولة. 

حَسب توزيعة األدوار الِجننَْدِرّية يف املجتمع، فإّن النساء يضطلعَن بأدوار اإلنصات، الرعاية واملراقبة. النشاط يف إطار جمعّيات 

ومؤسسات ليست لغاية ربحّية، هو مسار رئييّس للمشاركة املدنّية، خصوًصا بالنسبة إىل النساء. لكّن املشكلة تكمن يف أّنه عرب 

وّية تستعيد، وال تتحّدى،  اختيار هذا املسار تعود النساء إىل منح رشعّية ملعايري ِجننَْدِرّية، حيث إّن املنظامت التي تتبّنى رؤية نسنْ

وّية يف الدميقراطية الليربالّية برشوط األخرية، ومبا  األدوار واآلراء االجتامعية املسبقة. فحَسب هذا االّدعاء، تندمج املنظامت النسنْ

يتفق مع قوانينها، وهي تقوم برتجمة وضعها بواسطة سياسة كلفة - فائدة، احتياجات وحقوق، مصالح وُهوّيات. ومن خالل 

تقديم خدمات اجتامعية ال تقوم الدولة بتوفريها، تقوم املنظامت بصورة غري مبارشة مبنح الرشعية للسياسة التي متّس النساء 

والرجال، وُتبقي النساء يف وظائف ِجننَْدِرّية رِصنَْفة. وبكونها تتغّذى من الطريقة السياسّية - االقتصادّية، ُتضطّر املنظامت إىل الرتكيز، 

أحياًنا، عىل حلول لعوارض، مُيكن تقديرها وقياسها، وليس عىل أسباب املشاكل وسبل منعها، أي ليس يف تغيري منظومّي شامل 

وّية املختلفة.    إلنتاج مفهوم مشرتك من بني مختلف املطالب النسنْ
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تأثري الصناديق واملتربّعني عىل نزعة املهننة يف الحقل النْسوّي- التنظيمّي 

إّن انتشار االقتصاد الليربايّل الجديد يف الغرب، بلور ووّسع لدى الكثري من الصناديق، العاّمة منها والخاّصة، سياسة تتمثل بدعم 

مشاريع تقّدم خدمات ألفراد ومجموعات تترّضر من هذہ الطريقة. إّن ازدهار وتزايد منظامت الخدمات، نابع، أيًضا، من سياسة 

الكثري من الصناديق، التي تفّضل متويل مشاريع مبنّية عىل أساس قاموس لغوّي وأهداف راسخة، هي األخرى، يف اللغة الليربالّية 

مة للصناديق والتي تحظى بتمويلها، مبنّية عىل أساس  ويف السوق االقتصادّية - الرأساملّية القامئة. قسم كبري من املشاريع املقدَّ

ومبارش  واضح  حّل  توفري  أساس  وعىل  املساعدة،  يتلقنَي  اللوايت  النساء  عىل  ستعود  التي  العينّية  وفائدته  النشاط  كلفة  تحليل 

الحتياجات ومصالح عينّية لنساء معّينات. هؤالء النساء ُيصبحن بهذہ اللغة زبونات املنظمة، حيث الهدف منها هو االهتامم بأن 

يكّن زبونات راضيات عن خدماتها، وبذلك إعالء ُفرص دعم الصناديق لنشاطها. غالبية املشاريع التي تحظى بالتمويل، مبنّية عىل 

أساس لغة وتجربة اإلخالل بالحقوق ومامرستها، وأقّل منه عىل ُمصطلحات النشاط الفاعل واملقاومة الجامهريّية، التي ال مُيكن 

أن تكون محسوبة مُبصطلحات كلفة - فائدة رِصنْفة. مُيكن، إذا كان األمر كذلك، أن نصف سياسة الصناديق، ونوع املشاريع التي 

وّية ليربالّية، تؤّكد عىل حقوق الفرد لدى املرأة، عىل الدفع يف اتجاة اندماجها  تحظى، غالًبا، بتمويلها، بأّنها مبنّية عىل أساس لغة نسنْ

يف املجتمع القائم، وعىل تقّدمها يف درجات السّلم االقتصادّي - السيايّس ببنيته الحايّل. إّن السياسة والّلغة املبنّيتان عىل أساس 

وّية  وّي الجامهريّي، للنشاط الفاعل يف الحّيز العاّم، للمقاومة النسنْ وّية الليربالّية - الغربّية، ُتبقيان القليل من الحّيز للعمل النسنْ النسنْ

وإلحداث تغيري اجتامعّي ال مُيكن أن يكون مرتجاًم إىل فائدة ملموسة يف املدى القصري. 

زِد عىل ذلك، كون غالبية عنارص التمويل قامئة يف الغرب وتتحّدث بلغته، فإّن لغة ومضامني املشاريع التي تحظى، غالًبا، 

ا لعامل امُلصطلحات والتجارب  بالدعم، ُتضطّر إىل أن تصوغ نفسها وتعمل َوفق قاموس املصطلحات هذا، وُتبقي حّيزًا ضّيًقا جدًّ

وّية النابعة ليس من مفاهيم أخرى، بل، أيًضا، من حياة وتجربة نساء مختلفات يف املجتمع. هذہ، كام ُذكر، تظّل يف موضعها  النسنْ

َمُصوَغة  مشاريع  إطار  العمل يف  إىل  ُيضطَررنَْن  اللوايت  أنفسهّن،  وّيات  النسنْ نّيات  املهنْ من  الخدمات  تحصل عىل  كجامهري هدف 

وموّجهة لقاموس لغوّي غريّب - ليربايّل. سياسة الكثري من الصناديق، وحاجة املنظامت إىل العمل حَسب أساليب النشاط واللغة 

املطلوبتنينْ لكسب التمويل، ُتبقي التأكيد عىل توفري حّل لعوارض الطريقة الليربالّية الجديدة، التي مُيكن تقديرها وتقييمها من 

خالل اختبارات تخمني تقديرّي دقيقة. يبقى القليل من الحّيز والتمويل للنشاط امُلعّد لتغيري وتحّدي املبنى االجتامعّي - االقتصادّي 

مُبجمله، القَيم التي ينبني عىل أساسها، وأسباب منّوہ وسيطرته عىل ُمجمل املباين االجتامعّية يف الدولة. الدعم االقتصادّي لعنارص 

لتغيريها، تزيد من  الشامل  بالنضال  أقّل  النطاق لعوارض آفات املجتمع، وعىل نحو  املنهجّية واملحدودة  باملعالجة  متويل كثرية 

وّي يتموضع أكرث وأكرث كجدار فاصل بني السلطة وبني أولئك اللوايت يعاِننَي من سياستها. ويف  التخّوف من أّن املجتمع املديّن - النسنْ

، حيث يف إمكان السلطة، بسهولة أكرب، مواصلة سياستها  الوقت نفسه، تظّل اآلفات خافية، نسبيًّا، عن العني وامليدان الجامهريّينينْ

وّية واسعة متحّركة وفاعلة، تعمل، يف األساس،  من دون تعطيل ومن دون مقاومة جامهريّية شاملة وحقيقية. فبغياب حركة نسنْ

يف الحلبة العاّمة وأوسع من ُمجمل منظامتها، تظّل الطريقة القامئة منفصمة، أحياًنا، لكن يف إمكانها أن تواصل الحركة من دون 

وّي جارف ومجنِّد إلسقاطاتها.  اعرتاض نسنْ

َن عىل أّنهّن يجدَن  رغم توّسع منظامت الخدمة نتيجة للسياسة الليربالّية الجديدة، ال تزال ممثالت الكثري من املنظامت يشهدنْ

صعوبة يف التعامل مع الطلب الذي تضعه غالبية الصناديق، وهو عرض مشاريع مبنية عىل أساس ُمصطلحات الكلفة - الفائدة 

وعىل تقدير النشاط بأهداف وإنجازات قابلة للقياس. ويف الوقت نفسه، برزت، أيًضا، الصعوبة يف تنظيم كّل مرشوع حَسب جدول 

مواعيد عينّي وُمحّدد، ال ُيالئم، دامئًا، التطّورات والتغرّيات التي من شأنها أن تنوجد فيه. تأثري الليربالّية الجديدة ملموس، أيًضا، 
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يف الضغوط التي يتّم تفعيلها عىل الصناديق من جانب الجهات التي تقوم بتعيينها. حيث تكون الصناديق ُمطالَبة بأن تربهن 

الفائدة. من هنا تنتج عملية  الكلفة -  التي تقوم بدعمها، تحقق إنجازات واضحة وذات فاعلّية مُبصطلحات  أّن املشاريع  عىل 

التي متّولها أن تربهن عىل نجاعة وفاعلّية املشاريع  العنارص  ُملزَمة تجاه  الليربالّية الجديدة: الصناديق  الطريقة  َجَدلّية، تغّذي 

التي قامت باختيارها، واملنظامت، بغالبيتها، تعمل هي األخرى، أيًضا، َوفق مسار النشاط نفسه، سواء أكان ذلك لسبب تركيزها 

َ أجرًا، أم لسبب رضورة تقسيم النشاط الجاري إىل مشاريع ذات احتاملّية عالية للحصول عىل متويل  نّيات يتقاضنينْ عىل نساء مهنْ

من الصناديق.  

َن عىل أّن أغلب املشاريع التي تحظى بالتمويل، هي تلك املشاريع التي تعرض تطّورًا خطيًّا،  ممثالت غالبية املنظامت شِهدنْ

ارتفاًعا منهجيًّا بعدد الزبونات الراضيات، ونواتج ملموسة مُيكن قياسها. وقد قام بعضهّن مبقارنة صيغة ومبنى الطلبات للصناديق 

ب، بل، أيًضا، إىل إنجازات ُمثَبتة، هي كّمّية،  بتلك الخاّصة بُخطة تجارية، ال تستند إىل هدف وغايات واضحة وقابلة للقياس، فحسنْ

يف الغالب. ويف إطار الوقت املحّدد واملضغوط امُلتاح للمنظامت لتحقيق أهداف املشاريع، تبقى ُفسحة مقّلصة من الوقت للنشاط 

وّي غري املتعلق مبارشة مبجاالت العمل التنظيمّي، أو كتلك  دة، ضمن أشياء أخرى، كتلك امُلكرَّسة للعمل النسنْ خارج املشاريع امُلحدَّ

امُلكرّسة ملقاومة وتجنيد جامهريّي، ال يستطيعان، دامئًا، تحقيق نجاحات فورّية أو رِصنْفة.  

ا من موارد الوقت للتأّمل  النشاط املرّكز عىل ابتكار مشاريع، تجنيد ميزانّية لها وإخراجها إىل حّيز التنفيذ، ُيبقي القليل جدًّ

الذايّت للمنظمة، للمعالجة الذاتّية لإلجراءات التنظيمّية، إلعادة نظرديناميكية ومتواصلة بشأن  أساليب العمل ومالءمتها لرؤية 

املنظمة وأهدافها، بشأن العالقات الشخصية والسياسية فيها، واألساليب امُلمكنة لتحسني الوضع القائم. ففي غياب الوقت واملوارد 

للرّد  العاّم،   - السيايّس  امليدان  ملا يجري يف  يقظات  أحياًنا،  املنظامت،  ناشطات  تكون  أن  مُيكن  الذايّت، ال  التأّمل  لسريورات من 

الفورّي عىل ما يجري، من أجل تشكيل ضغط جامهريّي فاعل، مالَءمة عمل املنظمة لهذہ التغرّيات، والتجّند لسريورات من التغيري 

ط لها ُمسبًَّقا. لقد تم االّدعاء، أيًضا، أنه بني طلبات تلبية األهداف والجداول الزمنّية، وضغط العمل الهائل،  االجتامعّي مل ُيخطَّ

الذي يتشّكل نتيجة لذلك، تفقد السريورة نفسها من أهميتها وُتصبح ثانوّية بالنسبة إىل أهداف املرشوع ونتائجه. انطالًقا من أّن 

وّي يؤّكد، غالًبا، عىل أهمّية العملية السياسّية والشخصّية، ليس أقّل من تحصيل النتيجة الواضحة والعينّية، يجد الحقل  التفكري النسنْ

وّي نفسه يفقد واحًدا من الحجارة األساس ملفاهيمه.   النسنْ

ولغرض تجسيد االّدعاء، مُيكننا أن نخترب النشاط الواسع الذي تقوم به منظامت تشتغل مبشاريع للتمكني االقتصادّي. فاملطلب 

بأن ُيثبت يف امُلعطيات ارتفاع تعيني نساء يف عمل مقابل أجر، ارتفاع يف عدد النساء اللوايت ُينشنَئ مصلحة تجارية مستقّلة، زيادة 

أرباح عملهّن وغريها، ال يأخذ بالحسبان الواقع االقتصادّي الذي ُيصّعب عىل النساء املواظبة عىل العمل بسبب االستغالل وظروف 

القّوة االقتصادية  العمل، تراجع  النساء عىل إنشاء مصالح تجارية صغرية بسبب وضع غالبية سوق  الصعبة، وال ُيشّجع  العمل 

التجارية وطلبات فرض رضائب، ال توائم  التي من املفروض أن تكون جمهورًا هدًفا استهالكيًّا لهذہ املصالح  املتوسطة  للطبقة 

مداخيلهّن، أحياًنا. أما النساء اللوايت ينجحَن، أيًضا، يف االندماج يف سوق العمل مقابل أجر مبساعدة املنظامت، فيجدَن أنفسهّن، 

أحياًنا، بعد وقت قصري، من دون عمل ألسباب عّدة: سواٌء أكان ذلك بسبب األجر املنخفض الذي ال ُيتيح العيش، أم لسبب ساعات 

العمل الكثرية، أم لسبب الصعوبة يف ترتيب شأن األوالد بكلفة معقولة، أم لسبب التعامل امُلهني واالستغالل من جانب امُلشّغلني. ال 

يكفي اكتساب مهارات تجارّية، وال تطوير قدرات مهنّية قامئة، وال التمكني الشخيّص واالقتصادّي. أحياًنا، تكون السياسة االجتامعّية 

– االقتصادّية هي التي تحّد من قدرة النساء عىل التخّلص من القمع الذي توجدہ تجاههّن. إذا قامت النساء بفتح مصلحة تجارية 

صغرية، إاّل أّنهّن ُيغلقَنها بعد وقت قصري، إذا أنشأَن، مًعا، جمعّية تعاونّية تجارّية، إاّل أّنها تتطّلب سنواٍت طويله لتتمسس، وإذا 



منّظامت نسوية يهودية ويهودية-فلسطينية يف إرسائيلمنّظامت نسوية يهودية ويهودية-فلسطينية يف إرسائيل

49

بِقنَي عىل هامش سوق العمل مقابل أجر، فال يجب االستنتاج من ذلك أّن املنظمة فشلت أو أنها مل تِف باملََهاّمت التي وضعتها 

ُنصبها. املسؤولية عن ذلك يجب البحث عنها يف الوضع االجتامعّي – االقتصادّي الشامل وامُلضعف، حيث النساء ُمضطرَّات إىل 

التحرّك والبقاء فيه.

وإذا كّنا نتناول النظام االقتصادي – االجتامعي يف إرسائيل، ففي ما ييل بعض من إسقاطاته عىل النساء يف املجتمع: “املبدأ 

زات يف ‘مَهن نسائّية’ و’خانات  املنظم للنساء يف سوق العمل اإلرسائيلّية كان وال يزال مبدأ ‘املعيلة الثانية’. كام أّن النساء ُمركَّ

نسائّية’ وأجرهّن أقّل من أجر الرجال عن العمل نفسه أو عمل مشابه له. نسبة الِبطالة بني النساء أعىل بصورة ملموسة من 

ن أجر الحّد األدىن هّن من النساء، وأّن 65% مّمن يتلّقون استكامل  نسبة الِبطالة بني الرجال... ال عَجب أّن نحو 60% مّمن يتقاَضونْ

دخل هّن من النساء، وأّن 60% من العاطلني من العمل هّن عاطالت من العمل... الكثري من الرشقّيات ُمدمجات يف أنواع العمل 

النساء  أمام  التي تجدها مفتوحة  العلمّي والعمل،  التحصيل  نابعة من ُفرص مختلفة يف مجال  الطبقية  الفروق  اعتبارًا...  األقّل 

األشكنازّيات والرشقّيات، نتيجة للُبعد الِجغرايّف – الطبقّي الذي يِعشَن فيه: يف ‘األطراف’ هناك متثيل زائد لنساء رشقّيات مقارنة 

بالـ ‘مرَكز’ ويف ‘األطراف’ ُفرص تعّلم وعمل أقّل... عام 1999 كانت نسبة اليهودّيات يف سوق العمل 52%، ووصلت نسبة العربّيات، 

مواطنات دولة إرسائيل إىل 20% فقط، هذا رغم أّن النساء ُيشّكلَن اليوم أكرث من 56% من الحاصلني عىل شهادة بجروت بني العرب 

– الِفَلسطينيني مواطني دولة إرسائيل”.14  

غالبّية الصناديق متيل أقّل إىل متويل العمل الجامهريّي، حيث ال مُيكن تقديره وتحديد إنجازاته الرصيحة والواضحة يف نطاق 

وّي، لفعالّيات اجتامعّية وثقافّية ولزيادة الوعي  زمنّي محّدد ومحصور. املنظامت امُلعّدة أو التي تعمل لبناء وتوسيع جمهور نسنْ

وّي، ُتضطّر إىل القيام بها بتمويل أدىن أو من دون متويل بتاًتا، وأن تقّلص، أحياًنا، حجم مثل هذا النشاط بشكل ملحوظ لصالح  النسنْ

لة. هذا هو أحد األسباب األساسّية لقّلة عدد املنظامت الجامهريّية، ولقّلة العمل الجامهريّي، ومن الجانب اآلخر،  املشاريع امُلَموَّ

هو أحد محّركات نزعة املهننة التي متّيز املنظامت. 

إىل  كّلها  تؤّدي  املنظامت،  كبري من  الصناديق عىل عدد  ِهبات  وتوزيع  اإلرسائييّل  االقتصاد  الركود يف  الدوالر،  قيمة  تراجع 

وّي – التنظيمّي  ضغط هائل يف العمل بني الجمعّيات، عىل عدد كبري من املشاريع يف الوقت نفسه. االنتقال الرسيع للحقل النسنْ

، مل ترافقه، دامئًا، صناديق ومنظامت بعملية تعّلم وبحث معاين تبّني أساليب العمل هذہ. الضائقة يف  إىل لغة وتجربة مهنّيتنينْ

امليزانية السائدة يف الكثري من املنظامت، إخراج الكثري من املشاريع إىل حّيز التنفيذ، تجنيد أموال مكثف بالتوازي، والحاجة إىل 

إثبات األفضلية عىل منظامت أخرى، أبَقت قضايا جوهرّية عىل هامش الطريق. إحدى الصعوبات الرئيسية متعلقة مبسألة اإلدماج 

وّية، بني إدارة منظامت ومشاريع وبني الحفاظ والحرص عىل التعاون والرشاكة داخل املنظمة وبني  بني الحرَِفّية وبني القَيم النسنْ

النجاعة  توازًنا دامئًا ومتواصاًل بني مصطلحات من  لتخلق  بناء منظومات فكرية  تأمل ذايّت، وعىل  جمهورها، عىل مرحلّية، عىل 

وّية، واإلجراءات  وّية، االستشارة التنظيمية النسنْ والتحصيل وبني مصطلحات من التضامن، توزيع القّوة واملساواة. قضايا اإلدارة النسنْ

التي تضمن أاّل تظّل املعرفة والخربة يف أيدي قليالت، وقضايا اعادة النظر وخلق حوار متبادل متواصل مع جامهري موجودة خارج 

نّية قامئة، قسم منها مأخوذ من لغة وتجربة ذكورّية، وبني مفاهيم  املنظمة، ظّلت قليلة التناول. قضّية اإلدماج بني ُمصطلحات مهنْ

ُتنتج ضغًطا إضافيًّا داخل طواقم املنظامت، املوجودة  وّية، هي قضية مل تعالَج بعد. هذہ القضية بحّد ذاتها،  وديناميكيات نسنْ

يف حالة رصاع دائم بني الحاجة إىل إثبات نجاحات للجهات املموِّلة وبني الحاجة إىل إنتاج نشاط فاعل داخل وخارج املنظامت 

وّي يف إرسائيل مل ينُم عىل مهله ليضطلع بنشاط يرّكز عىل الخدمات،  وّية، يتحّدى اللغة القامئة. انطالًقا من كون الحقل النسنْ النسنْ

وإىل نشاط مطلوب مُلصطلحات املهنّية، بل غرّي غالبية مالمحه برسعة، نتيجة للواقع االقتصادّي – االجتامعّي يف إرسائيل، ولسياسة 
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غالبية الجهات املموِّلة، ظّلت هذہ القضايا ماثلة أمامه، لكّنها ليست يف مرَكزہ.           

عىل  الحكومية  غري  املنظامت  بني  بالتزايد  اآلخذة  املنافسة  هو  الجديدة،  الليربالّية  عرص  يف  املديّن  املجتمع  ممّيزات  أحد 

امليزانّيات. املعارضة التي عربت عنها عنها عدد من ممثالت املنظامت عىل سياسة بعض الصناديق، تفقد من معناها يف ضوء تعلق 

املنظمة بتمويل الصناديق والرضورة إىل السري مبوجب الخطوط الهيكلية املفروضة من قبل بعٍض منها. هناك الكثري من الصناديق 

التي تسمح، فعاًل، بحوار متواصل وُمرٍث بينها وبني املنظامت، ُبغية التعرّف عن كَثب إىل الرضا واالنتقاد من جانب متلقي التمويل، 

إاّل أّن الُبعد الجغرايّف لبعض من الصناديق، وجود مفاهيم مختلفة وكونها هي التي تسيطر عىل امليزانّية املطلوبة من قبل مجموعة 

كبرية من املنظامت، متنع، أحياًنا، الحوار املتواصل والفاعل، القادر، أيًضا، عىل تغيري السياسة القامئة لدى الجهات املموِّلة. 

كّل ما ُذكر أعالہ، ُينتج حقاًل ولغة تنافسّينينْ بني املنظامت، وقيام كّل منظمة بالرتكيز عىل نشاطها وإنجازاتها، غياب التشبيك 

القطرّي الفّعال والدينامي بني املنظامت، النزعة إىل إعالء قيمة “الذايّت” الخاّصة باملنظمة، من خالل شطب املنظمة األخرى، الرتكيز 

الزائد عىل الرقابة تجاه منظامت أخرى تعمل يف الحقل نفسه، وأقّل من ذلك عىل النقد املشرتك للنظام السيايّس – االجتامعّي يف 

وّية واسعة، متنّوعة مبضامينها ومبفاهيمها،  الدولة، ونزعة التعزيز يف داخل املنظامت، التي تأيت، أحياًنا، عىل حساب تعزيز حركة نسنْ

وتؤثر انطالًقا من التعاون املشرتك بني املنظامت. هناك َمن يّدِعنَي أّن املنافسة بني املنظامت باتت ُتشبه – يف بعض ممّيزاتها – 

املنافسة بني املنظامت التجارّية. كّل منظمة تحاول إنتاج املزيد واملزيد من املشاريع من النوع املقبول أكرث عىل الصناديق يف 

الوقت نفسه، لتتمّكن من مواصلة البقاء اقتصاديًّا، ومتويل نشاطها. وكام قالت إحدى الاليت أجريت معهّن مقابالت، “املنافسة بيننا 

هي عىل َمن لديه ... ‘أكرب’؟’’ أو بكلامت أخرى، َمن مّنا تستطيع أن تعرض إنجازات ملموسة أكرث، قابلة للقياس وكبرية.  

هة لتمويل مشاريع نجاحها ملموس و/أو كّمّي، ُتضيف إىل النزعة املتصاعدة إىل استئجار  إّن سياسة قسم من الصناديق املوجَّ

نّية وبني  نّية يف مجالهّن. وُيعترَب ذلك سبًبا آخر لتعميق االنقسام بني طاقم املنظمة األكادميّية واملهنْ عامالت مع معرفة وتجربة مهنْ

الجامهري الهدف.

بني  الحوار  لتوسيع  فرصة  يخلق  وسياستها،  الصناديق  إىل  مقابالت  معهّن  أجرَيت  َمن  وّجهته  الذي  النقد  فإن  ذلك،  ومع 

، ويزيد من التناغم بني احتياجات الصناديق وبني رغبات املنظامت.  صناديق التمويل وبني املنظامت، ليعود بالفائدة عىل الجانبنينْ

بني تلك الصناديق التي تواظب عىل اقامة حوار كهذا، تتحدث جيًدا عن فوائد التخصيب املتبادل وعن النتائج اإليجابّية للتدارس 

املشرتك من جانب ممثالت الصناديق واملنظامت. عىل فرض أّن الصناديق كام املنظامت معنّية بإحداث تغيري اجتامعّي يف إرسائيل، 

ومقاومة قمع املجموعات السكانّية امُلستضَعفة، فإن من شأن مثل هذا الحّيز من الحوار االستمرارّي واملتواصل، أن ُيثمر أنواع 

حلول وحوار جديدة، ستحّسن القدرة املشرتكة عىل إحداث تغيري عاّم – سيايّس حقيقّي.

مّس مفهوم القدرة عىل إحداث تغيري جوهرّي يف املجتمع اإلرسائييّل

الطريقة  السلطة، من  يوّجه  الذي  السيايّس  الخّط  الحكومّية، من  السياسة  يأس كبري من  َن عىل وجود  النساء يشهدنْ الكثري من 

النضاالت  النِشط،  وّي  النسنْ العمل  اإلرسائييّل. ورغم عرشات سنوات  املجتمع  كّلها عىل  إسقاطات هذہ  القامئة ومن  االقتصادّية 

الترشيع  أخرى،  بني جامهري  وّي  النسنْ الوعي  إعالء  لها،  ال حرَص  التي  واالحتجاجات  املظاهرات  والعنف،  التمييز  املتواصلة ضّد 

والنشاط القانويّن وغريها، مل يتغرّي املجتمع تغرّيًا حقيقيًّا بخطوطه الهيكلّية العسكرية واألبوّية. عدد ضحايا العنف الجنيّس يرتفع 

متواصل،  واملهاجرات  الرشقّيات  الِفَلسطينّيات،  النساء  ضّد  التمييز  أزواُجهّن.  يقُتُلهّن  اللوايت  النساء  عدد  وكذلك  دامئة،  بصورة 

املغايرة الجنسّية ال تزال تغّيب الوجود الشخيّص – السيايّس للمثليات والنساء من ِجننِْدرات أخرى، غالبية جمهور النساء تعيش 
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حالة الفقر، االحتالل اإلرسائييّل يف املناطق متواصل ومتصاعد، والخصخصة اآلخذة بالتوّسع يف االقتصاد تسلب املزيد واملزيد من 

َ أنه يف واقع اجتامعّي – اقتصادّي آخذ بالتفاقم،  النساء األمل مُبستقبل اقتصادّي أفضل. بعض مّمن أجرَيت معهّن مقابالت، اّدَعنينْ

مل يبَق إاّل تقديم املساعدة الفردّية لكّل امرأة يف إطار املبنى االجتامعّي القائم. 

، التي ُيعترَب التعامل املرّض وامُلمّيز تجاه  كثري من املنظامت توافق عىل أّن الثقافة الذكورّية للسلطة واملجتمع اإلرسائيلّينينْ

وّي قادرًا عىل تغيريها  النساء، واحدة من نتائجها الواضحة والرصيحة، هي ثقافة أقوى وأعمق من أن يكون املجتمع املديّن – النسنْ

وّي، سواٌء أكان تقديم خدمة ومساعدة للمرأة أم مؤمترًا، مظاهرة ونشاًطا احتجاجيًّا،  بشكل جارف وحاسم. أمام كّل نشاط نسنْ

تعمل قًوى أقوى بكثري نابعة من سلطة تستثمر غالبية ميزانّية الدولة يف التسّلح واالستعداد للحروب القادمة. غالبية املجتمع يف 

إرسائيل تؤمن بأّن “األمن” العسكرّي أهّم من األمن املديّن – االجتامعّي، االقتصادّي، البيئّي، الِجننَْدرّي. الخوف من الـ”عدّو”، الذعر 

من الحرب القادمة، تذويت مفهوم أّن أدوات الحرب هي مفتاح األمن، وثانوّية مجاالت مدنّية مقابل مواضيع “سياسّية”، ُتبقي 

وّينينْ غري مرَكزّينينْ مبا فيه الكفاية، مقارنة بالقيم امُلهيمنة واملسلكّية املرَكزية يف السلطة واملجتمع يف إرسائيل.   العمل والوعي النسنْ

يف واقع سيايّس - اجتامعّي كذلك القائم يف إرسائيل، فإن الكثري من النشيطات رشيكات يف الشعور باليأس من القدرة عىل 

ا من النشاط للتغيري االجتامعّي، استنتج الكثري من النساء  تغيري املبنى االجتامعّي والفكرّي امُلسيطر. يف مثل هذا املجال الضّيق جدًّ

ل مساعدة امرأة واحدة عىل املزيد من مظاهرات االحتجاج، التي ستبتلعها األخبار الـ”األمنية”  الناشطات يف هذا الحقل أّنه ُتفضَّ

الريتينج العايل. صحيح أّن املساعدة الفردّية تستوجب وجود رشاكة مع املؤسسة، أحياًنا، هي تلك الرشاكة التي اعتادت  ذات 

وّية يف جزء منها معارضتها، إاّل أّن الخدمة الناجعة من شأنها أن تؤثر أكرث من مظاهرة اضافية. توفري رّد هاتفّي لضحايا  الحركة النسنْ

العنف الجنيّس، التمكني االقتصادّي، حيث إّن الكثري من النساء ينجحَن بفضله، فعاًل، يف كسب املزيد قلياًل، مساعدة املرأة عىل 

التخّلص من كونها معلَّقة والدعم النفيّس لضحية الدعارة، يف إمكانها جميًعا، عىل األقّل، أن ُتضعف ولو قلياًل، من القيود الشعورّية 

نّية و/أو االجتامعّية،  ع من أجلها ومعها الشبكة املهنْ واالقتصادّية التي تكّبل املرأة، ومنحها الشعور بأنها ليست وحَدها، وأن ُتوسَّ

نّية نحو التوّسع يف  لتحّررها، ولو قلياًل، من عزلتها وشفافّيتها. هذہ كّلها تساهم هي األخرى، أيًضا، يف نزعة منظامت املساعدة املهنْ

وّي. الحقل النسنْ
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الفصل الخامس

تحالفات طويلة األمد

تزايد املنظامت النسوّية، التنافس عىل املوارد والتفاوت يف وجهات النظر بينها يف مجاالت العمل، يف املبنى وبأسلوب العمل، تثري 

كّلها التساؤل حول قدرتها عىل التعاون. سأقوم يف هذا الفصل باستعراض التحالفات التنظيمية القامئة واألنواع املختلفة للتعاون 

تنظيمية  لقاءات أجريتها مع ممثالت تحالفات  املختلفة. االستعراض والتحليل هام مثرة  اليوم مبيزاتها  املنظامت  القامئة ما بني 

مختلفة ومع ممثالت املنظامت املشاركة فيها. ومثله مثل كّل ما قيل حتى اآلن، فهذا االستعراض، أيًضا، متأثر بالنظرة السياسية 

الشخصية للكاتبة.   

التنافس  ضوء  يف  األخرية.  السنوات  يف  يظهر  الذي  التحالفات  تشكيل  توّجه  بروز  بسبب  املوضوع  هذا  أتناول  أن  اخرتُت 

والرصاعات بني املنظامت، التي ُوصفت يف الفصل السابق، يّتسع لدى الكثري منها االعرتاف بالحاجة إىل القيام بأشكل من التعاون 

يف مواضيع مختلفة، من أجل زيادة تأثري عملها يف الحقل العاّم ولدى متخذي القرارات، عىل حّد سواء. هناك حملتان واسعتا 

النطاق بادرت إليهام تحالفات قصرية األمد ملنظامت نسوّية، خالل السنتني 2006-2007، أثبتتا أن هناك استعداًدا للعمل مًعا من 

أجل أهداف مشرتكة. الحضور الواسع الذي حظيت به هذہ املنظامت يف وسائل اإلعالم ويف الخطاب العاّم والربملايّن، أوضح، أيًضا، 

أن العمل املشرتك ذو تأثري كبري.  

ومن أجل الكشف الالئق، وقبل أن أستعرض هذہ الرشاكات وأحّلل ممّيزاتها، يجب أن اؤكد أنه كان يل دور كبري يف املبادرة 

، اللتني سأتوسع يف الحديث عنهام، الحًقا. استندت الحملة األوىل إىل تحالف من ثالث عرشة  إىل، ويف تركيز الحملتنينْ املذكورتنينْ

منظمة عملت بشكل مشرتك الختيار امرأة لرئاسة الدولة. وقد استندت الحملة الثانية إىل تحالف من ثالث عرشة منظمة )وتوّسع 

الحًقا ليضّم عرشين منظمة( خرجت لتناضل من أجل إبعاد مرتكبي الجرائم الجنسية عن سّدة الحكم. مشاركتي النشطة يف هذہ 

نية مًعا. إنني أّدعي أن العمل املشرتك للكثري من املنظامت، أي الحّد من التنافس  التحالفات كانت نابعة من  رؤيتي النسوّية واملهنْ

واالنقسام لصالح العمل امُلشرتك، غنّي بلغته وبأساليب عمله، كام أّن توثيق أوارص العالقات الشخصية والعالقات بني املنظامت، 

أكرث نجاعة يف تحقيق  إنه  الواسع، حتى  للجمهور  التنظيمّي، وإيصاله  امليدان  النسوّي داخل  الحديث  دائرة  يساهم يف توسيع 

األهداف التي تنّظم التحالف من أجلها. النضاالت املشرتكة للمنظامت والعمل الواسع النطاق بني املنظامت، هام فضاءات العمل 

نية وبني مفاهيم نسوّية من الرشاكة والتعاون، التبادلية، السريورية،  التي تنجح، غالًبا، يف إنتاج تكامل بني ُمصطلحات من املهنْ

توزيع املعرفة والحضور. مُيكن االّدعاء أن هذا هو أحد أسباب نجاح هذہ النضاالت يف تحقيق تجنيد جامهريّي، الدفع يف اتجاہ 
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التغيري االجتامعّي الحقيقّي، إثارة الوعي لدى مجموعة متنّوعة من السكان وموضعة الحقل النسوّي كُمحِدث تغيري يف امليدان 

نية إىل اللغة النسوية، وعندما ُترتجم لغة نسوّية، أيًضا، إىل لغة  العاّم ويف السياسة السلطوية. عندما تتّم ترجمة مصطالحات مهنْ

نية وتخلق فيها مضامني جديدة، تزيد قدرة تأثري الحقل لزعزعة معتقدات وتطبيقات مهينْمنة يف املجتمع، وإحداث تغيري يف  مهنْ

مجاالت العنف والتمييز ضّد النساء واألقليات السياسية األخرى.    

هناك نوعان أساسّيان من الرشاكات بني املنظامت: التحالفات الطويلة األمد، التي تعمل حول موضوع مشرتك طوال فرتة 

غري محّددة، والتحالفات القصرية األمد التي تنشأ لتجنيد منظامت للعمل املشرتك ومن أجل تحقيق أهداف فورية يف موضوع 

د ُمسبًَّقا، ال يتجاوز السنة، غالًبا. الفرق الجوهرّي بني هذين النوعني  متفق عليه. هذہ التحالفات تعمل َوفق جدول زمنّي ُمحدَّ

من التحالفات – الطويلة األمد والقصرية األمد – متعلق، أيًضا، مبسألة اقامتها. التحالفات الطويلة األمد التي اخرتت الرتكيز عليها 

يف هذا الفصل هي ممسسة، غالًبا، ُمخّصصة لبناء حوار طويل األمد بني منظامت مختلفة، تحديد امُلشرتك يف ما بينها، بناء أجندة 

مشرتكة للمنظامت، وباإلضافة إىل ذلك، لفت أنظار الجامهري إىل املواضيع التي تربط بني هذہ املنظامت. هذہ التحالفات تنّظمها 

وترّكزها، يف كثري من األحيان، شتيل – خدمات دعم ومشورة ملنظامت التغيري االجتامعّي، التي تعمل، ضمن أشياء أخرى، كمنظمة 

مظلّية ممثِّلة لهذہ التحالفات، وكجهة متّول، غالًبا، نشاطاتها.  

التحالفات القصرية األمد التي سأتطرق إليها، الحًقا، بالتفصيل، تتمّيز، ضمن أشياء أخرى، بغياب املأَسسة، بتعاون منظامت 

لغرض الدفع يف اتجاہ النضال الجامهريّي – النسوّي ملوضوع تطرحه األجندة االجتامعّية – السياسّية يف الدولة. هذہ هي تحالفات 

ترّكز، أساًسا، عىل حمالت جامهريية ُمحّددة الوقت وذات حضور إعالمّي كبري. هذہ التحالفات ال تديرها منظمة ما، وليست هناك 

منظمة مظلية ما متّثلها. متويل التعاونات القصرية األمد هذہ، يصل يف كّل مرّة من منظمة مختلفة، فلو كانت املبادرة إىل الرشاكة 

بني املنظامت نابعة منها، أيًضا، فهي، أساًسا، مقّر للنشاط املشرتك حتى انتهاء الحملة.   

التحالفات الطويلة األمد والقصرية األمد بوصف ممّيزات، نشاطات وإنجازات كّل منها. وسأعرض، الحًقا،  سأبدأ استعراض 

تبعات هذا النشاط، واإليجابيات والسلبيات التي تنطوي عليها الرشاكات الطويلة األمد والقصرية األمد. وصف نشاطات وإنجازات 

التحالفات يصّح حتى بداية سنة 2008. 

تنشط يف الحقل النسوّي، بشكل ممسس، التحالفات التالية: 

تحالف “يحداف” – ملنع العنف يف األرسة اإلثيوبية،

تحالف “عيكار” – لحقوق امُلعلَّقة واملرفوضة التطليق،

ُمنتدى نساء من أجل ميزانية عادلة.

التحالف ملقاومة االتجار بالنساء أنهى نشاطه قبل أكرث من سنة. 

زة من  هناك تحالفان طويال األمد، أساليب عملهام مختلفة اختالًفا جوهريًّا عن أساليب عمل التحالفات املبادر إليها أو املركَّ

قبل شتيل. وهام تحالف النساء ألجل السالم وتحالف النساء – حيفا.

تحالف النساء ألجل السالم، الذي أنشئ  عام 2000، مل ُيشمل يف هذا الفصل ألنه، أوالً وقبل كّل يشء، حركة مستقلة، رغم 

كونه مكوًنا من عرش منظامت، ورغم أن قساًم من نشاطاته مشرتك بني جميع أو بعض هذہ املنظامت. واملنظامت هي: بنت 

السالم، بنت الشامل، األم الخامسة(، حاجز  Watc، نوغا- دورية نسوّية، ن ل”د- نساء من أجل التعايش، نساء بالسواد، بروفيل 
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املنظامت من  يتناول مسح  الذي  القسم  املنظامت ال يظهر يف  الدميقراطيات، و Wilpf. قسم من هذہ  النساء  حداش، حركة 

التقرير، ألنها ال تعمل كجمعيات مسّجلة، بل كمنظامت تعمل من حني آلخر. منوذج تحالف النساء ألجل السالم يستحق البحث 

والتعمق، ذلك ألنه يقرتح ديناميكية مختلفة وبنية مختلفة عن تلك املنترشة بني تحالفات أخرى طويلة األمد، أو بني منظامت 

مستقلة. وبخالف التحالفات األخرى التي ستوَصف يف هذا الفصل، فإن كثريًا من الناشطات يف تحالف النساء للسالم، الذي يرّكز 

عمله يف النضال ضّد االحتالل يف املناطق وضّد قمع الفلسطينيات/ين يف املنطقة، ويف الربط بني أنواع قهر مختلفة ملجموعات 

أقلية سياسية يف املجتمع، لسن ممثِّالت للمنظامت الرشيكة يف التحالف. قسم من النساء نشيطات، أيًضا، يف تحالف النساء ألجل 

السالم كمنظمة مستقلة، وأيًضا، يف واحدة أو أكرث من املنظامت الرشيكة معها أو يف منظامت أخرى. وألّن التحالف ال ينشط، غالًبا، 

كمن يدير الحوار بني املنظامت املختلفة، وغالًبا، أيًضا، ال يلعب دور الوسيط يف ما بينها، ففي إمكانه أن يواصل إطالق نشاطات 

وإجرءات يف إمكان ُمجمل املنظامت أن تحظى بأن تكون رشيكة لها، إاّل أنها غري ملزمة بذلك. وأكرث من كونه ينشط كمنظمة 

مظلية، فإنه ينشط كحركة سالم نسوّية تتيح للنساء اللوايت ُيرِدن العمل يف هذا املجال االنضامم إليه، حتى إذا مل يكّن منتميات إىل 

هذہ املنظمة أو تلك. الوصف األكرث تفصياًل للتحالف، يظهر يف القسم الذي يتناول مسح املنظامت النسوية يف إرسائيل.  

تحالف النساء – حيفا مكّون من أربع منظامت: مرأة للمرأة – مرَكز نسوّي حيفا، مرَكز مساعدة ضحايا االعتداء الجنيّس، 

التحالف خالل  منظامت  إنشاء  تّم  ـ  مثلّيات.  فلسطينّيات  نساء   – أصوات  عربيات،  نساء  تأسيس  من  نسوّي  تنظيم   – كيان 

م يف إرسائيل. الهدف الرئييّس للتحالف هو أن يكون بيًتا  السنوات الخمس والعرشين األخرية، من قبل رائدات النضال النسوّي املنظَّ

مفتوًحا وآمًنا ملجموعات متنّوعة من النساء، من بينهّن نساء يهودّيات، عربّيات، مثلّيات، روسّيات، إثيوبّيات، درزّيات ومجموعات 

عرقّية أخرى. 

التعاون بني منظامت تحالف النساء – حيفا ينعكس، أساًسا، بالعمل تحت سقف واحد. لكّل منظمة مكتب خاّص بها، إاّل 

النشاط داخل بيت مشرتك بني  العامالت والناشطات.  اليومّي وبال وساطة بني  اللقاء  ُيتيح   ، أن العمل يف مبًنى وفضاء مشرتكنينْ

املنظامت، ُيتيح إجراء مشاورات جارية بني نساء املنظامت، وكذلك القيام، مًعا، باالحتفاء مبناسبات، مثل يوم املرأة العاملّي، يوم 

مقاومة العنف ضّد النساء، اليوم العاملّي ضّد الخوف من املثلّية، وغريها. 

سة بالنسبة إىل  كام يف تحالف النساء ألجل السالم، فإن تحالف النساء – حيفا، أيًضا، ال ُيعترب منظمة مظلية ممثِّلة ومؤسَّ

املنظامت الناشطة فيه. ما ميّيز تحالف النساء – حيفا، هو إنتاج حّيز مادّي وفكرّي مشرتك، هو مبثابة بيت آمن للنساء النسوّيات يف 

ًصا إلنتاج نشاطات، فقط، بل إنه، أيًضا، مكان مُيكن املكوث فيه والتقاء نساء أخريات، مطالعة األدبيات النسوّية  حيفا، ليس ُمخصَّ

املوجودة فيه، املشاركة يف لقاءات جارية عن موضوعات متنّوعة  تقوم بتنظيمها واحدة من املنظامت أو كّلها، وغرية. 

شتيل من تأسيس الصندوق الجديد  زة من قبل  كام ُذكر، غالبية التحالفات الطويلة األمد يف إرسائيل، تتشكل أو أنها مركَّ

إلرسائيل. منظمة شتيل، التي تأسست عام 1982، هي مرَكز يوّفر ِخدمات دعم ومشورة ملنظامت التغيري االجتامعّي يف إرسائيل. 

تعمل شتيل من أجل العدل االجتامعّي واالقتصادّي، حقوق اإلنسان واملواطن، التعددية الدينية واالجتامعية، املهاجرين من إثيوبيا 

واالتحاد السوفييتي السابق، الدفع يف اتجاہ حقوق الفلسطينيني، والدفع يف اتجاہ مواضيع متعلقة بالبيئة واملجتمع. 

كونها مرَكزًا لتطوير قدرات املنظامت امليدانية للتغيري االجتامعّي، تقوم شتيل بتمكني مجتمعات مظلومة من خالل إكسابها 
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أدوات لتحسني حياتها، ومن خالل بناء منظامت تدفع يف اتجاہ التغيري االجتامعّي للمدى البعيد. تستجيب شتيل لالحتياجات 

النابعة من امليدان، كام أنها تعمل بشكل وقايّئ – تصل إىل الجامهري املوجودة عىل الهوامش االقتصادية والجغرافية للمجتمع، 

وتعّزز قّوتها من خالل إنتاج ُمنتديات مُلنظامت. نشاط شتيل يقّوي الدميقراطية يف إرسائيل، من خالل تشجيع املواطنني عىل أن 

يكونوا طرًفا يف اإلجراءات السلطوية، وتعزيز السعي للعدل االجتامعّي. املكتب الرئييّس لـ شتيل قائم يف القدس، مع خمسة فروع 

أخرى يف أنحاء البالد. تقوم شتيل مبساعدة أكرث من 1.000 منظمة للتغيري االجتامعّي يف السنة، يف مراحل إنشائها ويف نشاطها 

الجاري. 

تحالف يحداف – تحالف نساء نِشطات من جالية القادمني من إثيوبيا 

أقيم التحالف يف نهاية عام 2005، مببادرة من شتيل. وقد انطلقت الرشاكة بعد أن قام زوج املرحومة لِمِلم زهايئ بقتلها، وقد 

ا لولدينْن.   كانت نِشطة يف املجتمع اإلثيويّب وأمًّ

األهداف

حول وصف إنشاء وأهداف التحالف ُكتب:

نشهد يف السنوات األخرية مظاهر عنف خطرية تحدث داخل العائلة، حيث إن أخطر هذہ املظاهر هو قتل النساء. 25% من 

ُمجمل النساء اللوايت يقتلهّن أزواجهّن يف إرسائيل، هّن نساء ينتمني إىل جالية القادمني من إثيوبيا، وهي ظاهرة آخذة يف التفاقم... 

الهدف من التحالف ]د.أ.[ التأثري عىل تخصيص املوارد وتحديد مسارات رصفها بنجاعة، لهدف الحّد من ظاهرة العنف؛ تشجيع 

التنسيق والتعاون بني الجهات التي تقوم مبعالجة املشكلة داخل الجالية وخارجها، واملساهمة فيها؛ التأثري عىل سياسة االستيعاب 

التقليدية  القيادة  املجتمع؛ متكني  املستقلة يف  الحياة  إىل  الخروج  االستيعاب ولدى  الهجرة، يف مراكز  قبل  املختلفة،  يف مراحلها 

للقادمني من إثيوبيا وتشجيعها عىل املشاركة بشكل فّعال يف معالجة املشكلة داخل املجتمع؛ تشجيع تقديم دعم فورّي واسع 

يأخذ الثقافة واللغة باالعتبار، للواقعني يف ضائقة؛ طرح تعقيدات املشكلة عىل الوعي الجامهريّي داخل جالية القادمني من إثيوبيا 

خصوًصا، ولدى املجتمع اإلرسائييّل عموًما”.15 

)أنا وأنِت(،  َهَحلوم، ع ل م ي”أ، أين فآت  بوتحيم شاَعر، هجشامت  هيوط، طله،  التحالف هي:  الرشيكة يف  املنظامت 

كول هكهيال )صوت الجالية(، منهيجوت نشيم )قيادة نسائية(، رابطة النساء القادمات من إثيوييا، إفرشي )ُممكن(، مرَكز دعم 

سة عىل عمل النساء، ويف بقّية املنظامت  ضحايا العنف يف العائلة – حيفا. تركيز التحالف: شتيل. عدا يف جمعية “إفرشي” املؤسَّ

يف التحالف، ينشط نساء ورجال. ورغم التوّجه إىل هذہ املنظامت يف القسم من التقرير عن مسح املنظامت النسوية، مل ُيَجب أّي 

من هذہ املنظامت.

مرّة يف الشهر تنعقد جلسة كاملة مُلمّثالت جميع املنظامت، اللوايت يتوّزعن إىل خمس مجموعات عمل: طاقم العمل مع 

املؤسسات، طاقم اإلعالم، طاقم تجنيد الرجال، طاقم لتقديم التعازي يف حاالت القتل، وطاقم عمل مع القيادة الروحية للجالية. 

مرّكزة التحالف، التي تعمل بنصف وظيفة، تجلس يف مكاتب منظمة شتيل التي تقوم بدفع أجرها ومتّول النشاط. العمل الجاري 

يشمل، أيًضا، زيادة الوعي الجامهريّي للموضوع من خالل العالقات العاّمة ومقابالت يف وسائل اإلعالم، ومن ضمنها وسائل إعالم 

الجالية اإلثيوبية يف إرسائيل. 
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اإلنجازات

مسح شامل ملراكز الدعم، برامج وعناوين تعمل، أيًضا، يف معالجة العنف يف العائلة عموًما، ولدى الجالية اإلثيوبية خصوًصا، تحضري 

التعامل مع العنف يف األرسة اإلثيوبية، وعرضها يف لجنة رفع مكانة املرأة يف الكنيست، تحضري ونرش  ورقة موقف يف موضوع 

محارضة إرشادية للعالج الوقايّئ للعنف داخل العائلة. لقاءات مع ُمديرين يف وزارة االستيعاب ويف وزارة الصحة، املشاركة يف لجان 

مشرتكة لوزاريت الرفاة واالستيعاب، تناقش وتبلور حلوالً يف هذا املجال، وعمل إعالمّي بني مستويات مختلفة يف الرشطة. 

تحالف عيكار – التحالف الدويّل لحقوق امُلعلَّقة واملرفوضة التطليق

، فقط. فقبل سّت سنوات قّرر الصندوق الجديد  كانت بداية هذا التحالف قبل نحو 15 سنة. حيث كان قد عمل حينها سنتنينْ

إلرسائيل بواسطة منظمة شتيل، تجديد النشاط وأنشأ التحالف من جديد. يف السنة األوىل قامت شتيل برتكيز التحالف، كام قامت 

بتوفري مشورة تنظيمية جارية للمديرة وملمثلّية املنظامت املشاركة. عيكار هو تحالف دويّل ملنظامت تعمل للدفع يف اتجاة حلول 

التحالف بتوحيد منظامت اجتامعية،  الظاهرة. يقوم  التطليق، وملنع  املعلَّقات واملرفوضات  اليهودية، ملشكلة  يف إطار الرشيعة 

منظامت نسائية، منظامت من أجل حقوق اإلنسان والعدل االجتامعّي، ومراكز أكادميية، ذات مفاهيم حياتية وتوّجهات دينية 

مختلفة ومتنوعة. يرى التحالف يف كّل نشاط ُيتيح التعليق ورفض التطليق مامرسة عنيفة وقاسية، تؤّدي إىل املعاناة وتسلب املرأة 

ا لحياة أرستها ولصورة املجتمع كّلها. يعمل  ا لكرامة املرأة، مسًّ حّريتها وكرامتها. يؤمن التحالف أّن يف التعليق ويف رفض التطليق مسًّ

التحالف من أجل جميع النساء اليهوديات يف إرسائيل والعامل، بأساليب مختلفة، من بينها: 

•إنشاء موقع إنرتنت  	

•الدفع يف اتجاة - واملبادرة إىل - سّن القوانني    	

•إجراء أبحاث لغرض التوّصل إىل حلول رشعية وقانونية  	

•الدفع يف اتجاہ استخدام حلول رشعية وقانونية قامئة والعثور عىل أخرى جديدة لدى الجمهور واملؤسسة الدينية 	

•نشاطات يف املجال الرتبوّي  	

•تشجيع استخدام االتفاقيات السابقة للزواج 	

وهذا كّله من أجل الوصول إىل وضع ال تكون فيه وال حتى امرأة واحدة، مقّيدة بحبال الزواج بخالف رغبتها.”16

املنظامت املشاركة يف التحالف هي: أحويت، إمونا، مرأة للمرأة، جرنيت، هداسا إرسائيل، املرَكز لبحث املرأة يف الرشيعة إىل 

جانب معهد شخطر للدراسات اليهودية، املرَكز للتعّددية اليهودية، مرَكز ركامن، الحركة املحافظة، فيتسو، ح م د”ت، ياد إليشاہ، 

ل.أ.، ليف لعام، ليجات نشيم لليهودية التقليدية، مافوي ستوم، معهد عتيم، مرَكز دعم النساء املتدينات، مرَكز تسيدك لنشيم 

املرأة(،  كول هإشاہ )صوت  اليهوديات،  للنساء  نعمت، مرشوع معكاف لحقوق اإلنسان  نئامين توراہ فعفودا،  للنساء(،  )العدل 

كولِخ )صوتِك(، لويب النساء يف إرسائيل، شتيل. ورغم أّن الرشكاء ليسوا كّلهم منظامت نسائية، تقّرر أن تكون امُلمّثالت يف التحالف 

نساء، فقط.  

يعمل التحالف عىل عّدة صُعد

املشكلة  تجاة  مواقف  وتغيري  التطليق،  واملرفوضات  املعلَّقات  النساء  ملشكلة  الوعي  زيادة   – االجتامعّي  •الصعيد  	

إلكسابها مكانة ظاهرة اجتامعية، ووقف التعامل معها كصعوبة شخصية المرأة بعينها. وبالروح ذاتها، تغيري املوقف 
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العاّم تجاہ رفض التطليق، لُيعترب فعاًل عنيًفا وتنكيليًّا. 

•الصعيد الرتبوّي – عمل وقايّئ ضّد رفض التطليق والتعليق من خالل إكساب معرفة عن املوضوع وحلوله؛ الرتبية عىل  	

قَيم الكرامة، املساواة والحرية يف العالقة الزوجية. 

•الصعيد القانويّن والسيايّس – الدفع يف اتجاة معالجة قضية النساء املعلَّقات واملرفوضات التطليق عىل جدول أعامل  	

مستويات اتخاذ القرارات، مندويب الجمهور ورجال الدين؛ جهود رامية إىل تغيري الوضع القانويّن القائم، من أجل خلق 

تكافؤ وتوازن بني النساء والرجال يف قوانني األحوال الشخصية؛ تحسني مكانة النساء يف املحاكم الرشعية اليهودية 

وتطبيق الحلول القامئة. 

•عىل صعيد الرشيعة – الدفع يف اتجاة حلول بروح الرشيعة وتطبيقها من أجل التوصل إىل تكافؤ وتوازن يف القوى  	

بني النساء والرجال يف قوانني األحوال الشخصية.

اإلنجازات

يقوم التحالف بنرش صالة من أجل املعلَّقات ُيقرأ يف الُكُنس ويف االعتصامات، يشارك يف جلسات خاّصة يف لجان الكنيست، ُيبادر 

إىل معارض وعروض يف املوضوع، يتظاهر أمام الكنيست وأمام بيوت رافيض التطليق. قام التحالف بإنشاء بنك معلومات، يشتمل 

، حيث إنه – حَسب  ث. كام أّنه قام عام 2006 بتقديم اقرتاح قانون عالقات الرثوة بني الزوجنينْ عىل كتبه وموقع إنرتنت ُمحدَّ

االقرتاح – إذا تأخر إجراء التطليق أكرث من تسعة أشهر، فسيكون يف اإلمكان اقتسام امُللك امُلشرتك كّله قبل التطليق. ويف حال 

العنف، ستكون املحكمة الرشعية اليهودية واملحكمة التي تنظر يف قضايا األحوال الشخصية مخّولتنينْ تقديم موعد اقتسام امُللك. 

مني  مني يف محاولة للتأثري عىل أن يتّم اختيار ُمحكَّ قّدمت املنظامت مًعا التامسات إىل محكمة العدل الُعليا يف موضوع تعيني ُمحكَّ

يلّبون املعايري املنصوصة يف القانون، وأاّل يكون تأثري لضغوطات مجموعات املصالح.    

أحد النشاطات األساسية التي من حّق التحالف أن ينسبها إىل نفسه هو تثبيت يوم املعلَّقة يف العرشين من آذار. يف يوم 

املعّلقة عام 2008 قام تحالف عيكار بتنظيم مسرية احتجاجية، ُعنوانها: “الزواج ليس سجًنا”، من املحكمة الدينية اليهودية يف 

القدس إىل الكنيست. وقد روِفَقت املسرية بيوم درايّس قطرّي يف موضوع الحلول التي تشملها الرشيعة اليهودية لرفض الطالق. 

كام تّم إصدار طابع لالستعامل الشخيّص أو التنظيمّي يشري إىل اليوم. 

يرى التحالف إىل زيادة الوعي الجامهريّي واإلعالمّي ملسألة املعّلقات واملرفوضات التطليق، كإنجازہ األسايّس، الذي انعكس، 

أيًضا، يف مباحثات يف املوضوع أديرَت يف لجان الكنيست املختلفة. نجح التحالف يف أن ُيجّند للعمل يف املوضوع، أيًضا، منظامت 

مل تعمل يف التحالف حتى إقامته، تقريًبا، ويف بناء شبكة واسعة من املنظامت، املختلفة مبفاهيمها وبنشاطاتها، تعمل، مًعا، من 

أجل الهدف املشرتك. 

مقّر التحالف قائم يف جمعية ياد إليشاة حيث تقوم الجمعية بدفع أجر مديرة التحالف التي ُخّصص لها نصف وظيفة.

تنعكس الرشاكة بني املنظامت من خالل العمل نفسه، كام من خالل اللقاءات الثابتة. تجتمع الهيئة مرّة كّل ثالثة أشهر مبشاركة 

امُلمّثالت من جميع املنظامت. اللجنة القانونية املكّونة من محاميات من املنظامت املختلفة تجتمع مرّة كّل شهرين. وتجتمع لجنة 

التوجيه مرّة يف الشهر، وتشارك فيها عرش نساء مُيّثلن املنظامت األكرث نشاًطا. يقوم التحالف برتكيز نشاطه يف اللويب الربملاين للدفع 

يف اتجاة الترشيع، ويف النشاط االحتجاجّي الجامهريّي.
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ُمنتدى نساء من أجل ميزانية عادلة
“أقيم امُلنتدى يف آب 2004، من أجل العمل عىل الدفع يف اتجاة سياسة اقتصادية عادلة للنساء، من خالل تحليل ِجننِْدِرّي مليزانّيات 

حكومية. أهداف امُلنتدى – أن ُتطرح عىل مائدة الحوار الجامهريّي والربملايّن اإلسقاطات الِجننِْدِرّية للسياسة االقتصادية، املشورة 

يف تطوير آلّيات وإسرتاتيجّيات للتحليل الِجننِْدِرّي يف الوزارات الحكومية ويف الجهات العاّمة، خلق شفافية: جمع، تحليل ونرش 

ُمعطيات ِجننِْدِرّية، تشجيع مراقب الدولة عىل استخداد عدسة ِجننِْدِرّية عندما يأيت الختبار نشاطات الحكومة، تعيني خرباء بأجر 

من أجل ميزانية عادلة للنساء يف الوزارات الحكومية ويف الجهات العاّمة، ترسيخ واجب التطرّق إىل اعتبارات الِجننِْدر عنَد مناقشات 

لجان الكنيست عىل تصديق بنود امليزانية، توسيع التعاون مع منظامت نسائّية ومنظامت اجتامعية يف املواضيع الخاّصة باملساواة 

الِجننِْدِرّية يف السياسة االقتصادية.

نشاطات امُلنتدى تشمل: التحليل الِجننِْدِرّي لُخطط، مشاريع وقرارات حكومية؛ كتابة ونرش أوراق موقف يف مواضيع امليزانية 

الجهات  ولدى  املحيّل  الحكم  الحكومية، يف سلطات  الوزارات  الكنيست، يف  مركزيني يف  ورجال  نساء  أمام  لويّب  والِجننِْدر، عمل 

االقتصادية؛ تنظيم ورشات وأيام دراسية مُلتخذي القرارات، لإلعالم وللجمهور الواسع، والتوعية أمام وسائل اإلعالم.”17

يشمل امُلنتدى ثالثني منظمة: مرَكز أدفا، أجندا، األهايل، أحويت، مرأة للمرأة، معِك، الزهراء، جمعية حقوق املواطن، َوحدة 

التمكني  اليهودّية، جمعّية  للتعّددية  املرَكز  االقتصادّي،  للتطوير  العريّب   - اليهودّي  املرَكز  الكييبوتسية،  الحركة  النساء يف  تقديم 

االقتصادّي للنساء، نوعه - نساء وعمل، مرَكز متوراة، فيتسو، املجلس النسايّئ تل أبيب – يافا، مهباخ، مرَكز اليرب لدراسات املرأة 

والِجنِدر، مرَكز مهوت، مرَكز مساواة، نساء ضّد العنف، عدالة، كول هإيشاہ )صوت املرأة(، كوليخ )صوتِك(، لويب النساء يف إرسائيل، 

كن(، تحالف النساء ألجل السالم.       فميننيس – الكلّية لتمكني النساء، جمعّية إفشاري )ُممنْ

امُلنتدى ثالث أجريات: مرّكزة يهودية ومرّكزة فلسطينية، كّل منهام بنصف وظيفة، وموظفة تحشيد بثالثة أرباع  يعمل يف 

الوظيفة. وقد أنشئ مببادرة من مرَكز أدفا. تعمل عامالت امُلنتدى من مرَكز أدفا، الذي يقّدم لهّن ِخدمات مكتب ومساعدة يف 

تجنيد أموال من صناديق. 

أكادميّيات لسن عضوات يف إحدى  أيًضا، نساء  إلكرتويّن، تشمل،  بريد  ُتدار من خالل شبكة  املنظامت  الجارية بني  العالقة 

املنظامت. ُتتيح الرشكة إجراء نقاشات بني املشاركني ونقل بالغات. ويف إطار امُلنتدى تعمل لجنة قانونية، مكّونة من محاميات من 

قبل املنظامت، حيث يُقمن بصياغة اقرتاحات قانون وهّن مسؤوالت عن التحليل القانويّن للنرشات املختلفة. وتقوم املختّصة بعمل 

اللويب باملبادرة إىل لقاءات يف الكنيست، وترافق ممثالت املنظامت إىل لقاءات، بتناوبية ُتتيح املشاركة األقىص لجميع املنظامت 

املشاركة يف النشاط املشرتك. وتجتمع الهيئة العامة مرّة كّل شهرين، ويف كّل مرّة ُيطرح أمامها موضوع آخر للنقاش. ُتدعى إىل 

الهيئة العامة ممثالت من كّل املنظامت. 

اإلنجازات

نية وخبري يف مجاله يف مراكز اتخاذ القرارات. ُيسّجل امُلنتدى لنفسه، مثاًل، حقيقة أن عضوات/أعضاء  امُلنتدى معروف كجهة مهنْ

الكنيست قد ذّوتوا ُمصطلح ِجننِْدر مبعانيه املختلفة، وأّنه هناك استعداد كّل عام لقبول مالحظات من امُلنتدى عىل ميزانية الدولة 

واقرتاحات للتعديل؛ ويف أعقاب العمل الحثيث للويب يف الكنيست ويف الوزارات الحكومية، اعرتفت وزارة املواصالت بغياب التحليل 

الِجننِْدِرّي مليزانيات الوزارة؛ اللويب الذي عمل من قبل امُلنتدى يف الكنيست يف موضوع إسقاطات أجر الحّد األدىن عىل جمهور 
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النساء، نجح يف تبكري النقاش يف الكنيست يف موضوع رفع األجر من كانون األول اىل َحزيران 2008؛ الضغط الذي مارسه امُلنتدى 

يف موضوع قانون التسويات، أّدى إىل إلغاء املبادرة إىل فرض رضيبة عىل ُمخّصصات التأمني الوطنّي، لسبب اإلسقاطات التي كان 

من املفروض أن تكون لذلك عىل النساء اللوايت يِعشن حال الفقر، وغريها.

التحالف ملقاومة االتجار بالنساء 
يف أعقاب تقرير لويب النساء يف إرسائيل، أقيم عام 1997 التحالف ملقاومة االتجار بالنساء. الرشكاء يف التحالف كانوا منظامت 

وضعت ُنصَبها هدف القضاء عىل االتجار بالنساء يف إرسائيل ومعالجة ضحاياہ. عمل التحالف حتى عام 2007. 

األهداف 

•“ستقوم دولة إرسائيل باختبار الخطر الذي تتعرّض له النساء لدى العودة ىل البالد، ومُبقىض الحاجة، ستمنحهّن مكانة  	

الجئ، أو أنها ستهتّم بالعثور عىل دولة أخرى الستيعابهّن”. 

•سُتنشئ الدولة ملجأ محميًّا للنساء امُلتاَجر بهّن، سواء أشِهدَن ضّد التجار أم مل يشَهدَن. سُيقّدم لهّن يف امللجأ مساعدة  	

طبية، نفسية وقانونية. 

•إعطاء فرتة أولية للتعايف، سُتقّرر فيها املرأة ما إذا كانت تريد تقديم شهادة.  	

•عناية شخصية للنساء ذوات االحتياجات الخاّصة – النساء الحوامل، املدمنات عىل املخّدرات والقارصات.  	

•يجب أن تأخذ الرشطة بزِمام املبادرة إىل تخصيص موارد ملقاومة االتجار بالنساء.  	

•يجب أاّل ُيسَمح بإطالق رساح النساء امُلتاَجر بهّن بأموال كفالة أودعها القّوادون.  	

•يجب أن تقوم الدولة بتعويض الضحايا يف إطار اإلجراء الجنايّئ.  	

املتورّطني  ضّد  شهدن  اللوايت  بهّن  امُلتاَجر  للنساء  الشهود  حامية  برنامج  يف  حامية  بتوفري  الدولة  تقوم  أن  •يجب  	

باملتاجرة.”18  

املنظامت األعضاء يف التحالف كانت لويب النساء، مرأة للمرأة، مرَكز مساعدة العاّمل األجانب، رابطة مراكز مساعدة ُمصابات 

املرأة(،  هإيشاہ )صوت  كول   – ل.أ  كلف،  أمنستي،  منظمة  املواطن،  أناحنو شفوت، جمعية حقوق  الجنيّس،  االعتداء  وُمصايب 

شومري مشبات –  ربانيم ملاعن زخويوت آدام )حاخامون من أجل حقوق اإلنسان(، القوس الدميقراطية الرشقية و عتسوم. 

اإلنجازات

يف أعقاب الضوء املسّلط الذي وّجهه إىل إرسائيل تقرير منظمة أمنستي لعام 2000 وتقرير وزارة الخارجية األمريكية لعام 2001، 

إعالن إرسائيل كـ “دولة عظمى” يف االتجار بالنساء، والتهديد بفرض عقوبات من جانب الواليات املتحدة، تّم إنشاء طاقم حكومّي 

بني وزارات ولجنة تحقيق برملانية. وقد متّخض عنهام عام 2000 يف الكنيست القانون الذي قّرر أّن االتجار ببني البرش لغرض 

الدعارة هو مخالفة، ورّتب مساعدة قانونية للنساء اللوايت توِجَر بهّن، حتى إذا مل يكّن مقيامت يف إرسائيل أو مواطنات. ونتيجة 

لذلك، ُبلِورَت يف النيابة العاّمة ويف الرشطة سياسة جديدة من االستعداد للحرب ضّد الجرمية املنظمة، حيث ُتعترب صناعة الدعارة 

واالتجار بالنساء واحدة من أذرعها. بدأت النيابة العاّمة والرشطة، أيًضا، بتطبيق قانون منع تبييض الرثوة  عىل ُممتلكات تّجار 

م للنساء يف  النساء والقّوادين. وقد قامت وزارة الرفاہ عام 2004 بفتح مأوًى الستيعاب النساء اللوايت تّم االتجار بهّن، حيث ُتقدَّ
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املأوى ِخدمات عاملني/ات اجتامعيني/ات، خبري بالصّحة النفسية ومستشار قانويّن. ويف املقابل هّددت الواليات املتحدة بفرض 

عقوبات اقتصادية ضّد مرص ويف مرحلة معّينة ضّد إرسائيل، إذا مل تتخذا خطوات ملنع تهريب النساء عن طريق أراضيهام والقضاء 

عىل ظاهرة االتجار ببني البرش.  

بدأ التحالف طريقه كرشاكة بني منظامت قليلة. ويف أعقاب تزايد عدد املنظامت التي عملت يف هذا املجال وانضامم منظامت 

التوّجه إىل  منظمة شتيل لتقوم برتكيز النشاط، لتساعد يف تجنيد األموال ولتقّدم مشورة  أخرى إىل التحالف، تقّرر عام 2003 

بعقد جلسات  قامت  شتيل،  مكاتب  التي جلست يف  املرّكزة،  وظيفة.  بنصف  زة  مركِّ للتحالف  املنظمة  عّينت  جارية.  تنظيمية 

مُلمثالت املنظامت، أنتجت مواّد إعالمية، بادرت إىل – ونّظمت – نشاطات ميدانية، نّسقت اللويب يف الكنيست وغريها. ويف أعقاب 

الخالفات بني املنظامت، التي سأتوسع يف الحديث عنها، الحًقا، تقّرر يف شتيل التوقف عن تركيز التحالف، وبعد ذلك بوقت قصري 

توقف عن العمل. 
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التحّديات املاثلة أمامنا

كّل واحد من التحالفات التي ُوصفت أعاله، اعترب زيادة الوعي الجامهريّي للموضوع الذي ميّيزہ، واحًدا من أهدافه الرئيسية. 

مشاركة الكثري من املنظامت يف النشاط الجاري واملتواصل يف موضوع مرَكزّي معنّي وبارز، ساعد جميع هذہ التحالفات عىل الدفع 

َن أن مقاومة العنف تجاہ النساء القادمات من إثيوبيا، النشاط من  يف اتجاہ أهدافها. غالبية َمن أجرَيت معهّن مقابالت، افرتضنْ

أجل امُلعّلقات واملرفوضات التطليق، إدراك اإلسقاطات الِجننَْدِرّية مليزانية الدولة والنضال النسوّي ضّد االحتالل، ما كانت لتحظى 

بصًدى جامهريّي ملموس لوال وجود التحالفات. املوافقة عىل أّن تحالفات منظامت قادرة عىل أن تؤثر تأثريًا حقيقيًّا يف الدفع يف 

اتجاہ املوضوع الذي أنشئت من أجله، عابرة للمنطامت، للنساء وللمفاهيم.   

تسود، إًذا، موافقة عىل أّن االمتياز الرئييّس للتحالفات، مقارنة مبنظامت منفصلة، هو حجمها وتركيزها يف نشاطات من أجل 

التغيري االجتامعّي، تلك النشاطات التي تعّزز من قّوتها عىل طرح املوضوع عىل جدول األعامل اإلعالمّي والجامهريّي، وأن تكون 

مجموعة ضغط ذات فاعلية. وسائل اإلعالم تفّضل تغطية نشاطات تحالفات تنظيمية واسعة، فبذلك يتبلور االنطباع لدى الجمهور 

الذي يتوجه إليه اإلعالم أّن الحديث عن مواقف متثل جمهورًا واسًعا وليس رأًيا ضّيًقا. ُيعترب األمر صحيًحا، أيًضا، بالنسبة إىل تأثري 

النضال عىل جهات يف مراكز اتخاذ القرارات. فلويب يف الكنيست ويف الوزارات الحكومية، مُيّثل منظامت عديدة، ينجح يف تجنيد 

دعم أكرب، ويحظى بتجاوب أكرب يف أروقة الكنيست ويف الوزارات الحكومية.    

االمتياز الثاين الذي يتمتع به التحالف، هو اللقاء الذي ينشأ بني منظامت تعمل يف املجال نفسه، سواء أكان ذلك عىل الصعيد 

الشخيّص من املحادثة بني شتى املمثالت، أم يف إمكانية مسح مواقف واحتياجات املشاركات وبلورة جدول أعامل مشرتك. هذہ 

الذي ميّيز  الضغط  الظهور واملوارد.  املتنافسة مع بعضها بعًضا عىل  املنظامت  املوافقة بني  التحالفات تسعى لتشكيل حّيز من 

جدول أعامل الناشطات يف املنظامت، عموًما، ال يسمح لهّن بالتفّرغ إىل التعارف و/أو إىل رشاكة متواصلة مع نشيطات يف منظامت 

أخرى. مرّكزة التحالف هي التي تبادر وتنظم النشاط املشرتك، وهي بذلك ُتتيح لقاءات دامئة بني جميع النساء، من دون أن ُتضطّر 

َن فيها. غالبية  املمثالت إىل أن يأخذن عىل عواتقهّن َمهاّمت كثرية ستنضاف إىل ضغط العمل املطلوب منهّن يف املنظمة التي ينشطنْ

املنظامت ال تتفّرغ لعمل لويب جاٍر ومتواصل يف الكنيست ويف الوزارات الحكومية، ويف قسم من املنظامت يحظى اللويب بدرجة 

منخفضة نسبيًّا من األولوية لسبب ضغط العمل اليومّي. كام أّن غالبية املنظامت ال ُتشّغل ُمختّصات بعمل اللويب، لسبب عدم 

وجود ميزانية. وإّن غالبية التحالفات، أيًضا، تحظى بظهور إعالمّي واسع نسبيًّا، وذلك لسبب انشغالها الرئييّس يف تغيري مواقف 

لدى الجمهور. تركيز التحالفات املختلفة يف الدفع يف اتجاہ التغيري الوعيوّي اإلدرايّك املفاهيمّي يف الحّيز العاّم، ُيتيح للمنظامت، 

ز، غالًبا، عىل جامهري هدف عينّية، ويف الوقت نفسه، االستمتاع باالمتياز الذي يوّفرہ لها النشط  إًذا، مواصلة نشاطها الجاري، امُلركَّ

الجامهريّي للتحالف.  

َن عىل أّن مشاركة منظمتهم يف التحالف، زادت من الوعي الجامهريّي والربملايّن، أيًضا،  بعض مّمن أجريت معهّن مقابالت شهدنْ

تجاہ املنظمة التي ينشطَن فيها، وساهمت يف قدرتها عىل الدفع يف اتجاہ املوضوع وتجنيد موارد أكرب. ورغم التنافس الذي ينشأ يف 

َ أّن جميع املنظامت الرشيكات يف التحالف تخرج رابحة من اتساع ظهور املوضوع  هذا السياق، بني املنظامت، كان هناك َمن اّدعنينْ

املشرتك، الذي ال يجّند دعاًم جامهرييًّا أو برملانيًّا أكرب فقط، بل يزيد، أيًضا، من الوعي للموضوع لدى الصناديق.   
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املنافسة بني املنظامت وبني التحالفات 

إحدى الصعوبات الرئيسية الناشئة من نشاط التحالفات الطويلة األمد، هي التنافسية الزائدة من جّرائها، بني املنظامت املنفصلة 

أو الحًقا، كمنظامت  البداية  التحالفات عملت، من  أّن   َ اّدعنينْ املالية. كان هناك من  املوارد  الظهور وعىل  التحالفات عىل  وبني 

مستقلة متعلقة بتجنيد موارد لنفسها، األمر الذي ألزمها توضيح نشاطها وإنجازاتها، حيث هي، عمليًّا، شبيهة بنشاطات وإنجازات 

قسم من املنظامت املشاركة فيها.

قد ُتتقل التنافسية عىل املحادثة بني املنظامت املشاركة يف التحالف، وأن ُتربز، بالذات، الرصاع يف ما بينها عىل حساب ما هو 

َن عىل كفاية كون منظمة واحدة تعترب التحالف نفسه منافًسا لها، سواء  متفق عليه. وفعاًل، قسم مّمن أجريت معهّن مقابالت شهدنْ

أكان ذلك يف مجال النشاط أم يف تجنيد املوارد، لزعزعة التجربة االنطباعية للرشاكة، ودافع أو محرّك بقية املنظامت. حالة تحالف 

عيكار، تجّسد هذہ الحركية. فرغم أّن الرشيكات يف عيكار ال تطعّن يف إنجازاته الكبرية يف الدفع يف اتجاہ الوعي ملسألة املعّلقات 

َن التحالف عىل أنه يتوّجه، حَسب رأيهّن، إىل الصناديق نفسها التي تتوّجه إليها، أيًضا،  واملرفوضات التطليق، كان هناك َمن انتقدنْ

منظامت مشاركة فيه للحصول عىل متويل.  

االنتقاد املذكور، يتطرّق، أيًضا، إىل التنافسية التي نشأت بني نشاطات التحالف، وبني النشاطات الجامهريية والقضائية لقسم 

من املنّظامت املشاركة فيه. يوجد من بني املنظامت َمن تعمل يف تقديم خدمات أو يف زيادة الوعي لدى الجمهور من خالل 

اإلعالم، ويف الكنيست من خالل لويب، وتتنافس يف ما بينها عىل رشف تحقيق نشاط معنّي. وسائل اإلعالم ال متيل إىل ذكر أسامء 

أنه، أحياًنا،  النتيجة  التحالف، فقط. وتكون  النشاط الذي حظي بتغطية إعالمية إىل  جميع املنظامت املشاركة، وغالًبا ما تعزو 

ولسبب التنافس عىل التغطية اإلعالمية والظهور الجامهريّي بني املنظامت املختلفة، يتّم إرسال البالغات للصحافة بالتوازي، من 

قبل التحالف ومن قبل منظامت رشيكة فيه. كثريًا ما ُتزاِيد املنظامت عىل بعضها بعًضا عىل املبادرة إىل النشاط أو قيادته، وقد 

َ عىل ِحدة مع عضوات/أعضاء كنيست أو بادرنَْن إىل احتجاجات  كانت هناك حاالت، فعاًل، ملمثالت من منظامت مختلفة التقنينْ

جامهريية منفصلة.  

ورغم النزاع الذي نشب يف تحالف عيكار، ففي تحالف يحداف مل يكن هناك نزاع شبيه، ذلك ألّن غالبية املنظامت املشاركة 

فيه، يافعة وصغرية نسبيًّا، وقليلة املوارد. ُيساهم التحالف يف زيادة الوعي الجامهريّي، وهو بذلك يزيد من احتامالت املنظامت 

رنَْن أنه يف حال أصبحت واحدة من  الناشطة لتجنيد الدعم والتمويل للموضوع الذي كان شفاًفا نسبيًّا قبل إنشائه. هناك َمن ُيقدِّ

املنظامت ذات أقدمية وأكرب ماّم هي عليه، وتحظى بتمويل أكرب، ففي تحالف يحداف، أيًضا، ستظهر تنافسية كتلك املوجودة يف 

عيكار.

الرئيسية نشأت من  أّن الصعوبات  التحالف ملقاومة االتجار بالنساء، اتضح  التي تناولت نشاط وظروف حّل  يف املقابالت 

التجربة االنطباعية التنافسية نفسها. التحالف، الذي كان عليه أن ُيجّند لنفسه متوياًل للعمل، تنافس، عمليًّا، وفق أقوال عدد مّمن 

أجريت معهّن مقابالت، مع قسم من املنظامت املشاركة فيه. يف هذہ الحالة، أيًضا، دار النزاع حول االعتبار الجامهريّي للنشاطات 

التحالف،  املنظامت وليس  فإّن هذہ  لذا  أو ذاك،  النشاط  بادرنَْن إىل هذا  أّنهّن  اّدعنينْ  املختلفة. ممثالث من منظامت مختلفة، 

استحقت الحصول عىل االعرتاف اإلعالمّي والجامهريّي. 

حالة التحالف ملقاومة االتجار بالنساء تعكس التعامل املرتّدد للُمنظامت بالنسبة إىل املشاركة يف التحالف. فمن جهة، وليك 

يجري  ثانية، عندما  النشاط. ومن جهة  استمرارية  له  لُيتيح  إىل مصدر متويل مستقّر  التحالف  يحتاج  الحياة،  قادرًا عىل  يكون 

ب، مُتّكن من  الحديث عن منظمة تأخذ عىل عاتقها تركيز ومتويل النشاطات، رسيًعا ما يتّم التعامل معها ال كجهة ُمجدية، فحسنْ
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العمل، بل، أيًضا، كجهة تقوم بإمالء التوّجهات واملضامني لنشاط جميع املنظامت. التحالف ملقاومة االتجار بالنساء ما كان ليستمّر 

زة ونفقات النشاط، إاّل أّن بعًضا مّمن أجريت معهّن مقابالت،  يف الوجود، لوال أن أخذت منظمة شتيل عىل عاتقها متويل راتب املركِّ

َ أنهّن يَرينَْن أّن ذلك كان، أيًضا، العامل من وراء حّل الرشاكة. من جهة، الكثري من املنظامت بحاجة إىل إجراء رشاكة تكافؤية  اّدعنينْ

وحديث بني جميع املنظامت الرشيكة يف التحالف، وغالًبا، ليس لدى أّي من املنظامت موارد الوقت أو األموال، إلنشاء وتركيز 

النشاط الجّم املطلوب. ومن جهة ثانية، فالجهة نفسها التي تبادر إىل، أو ُتتيح استمرار وجود التحالف، ُينظر إليها كَمن ُيسَمع لها 

كونها َمن يدفع. ال ُيعرف حتى اليوم عن تحالف، طويل أو قصري األمد، قامت املنظامت املشاركة كّلها بتمويله. كان هناك ممثالت 

َ أنه، أيًضا، إذا كانت حّدة النزاع انخفضت وأصبح أقّل مرَكزّية يف هذہ الحالة، ما كان ليختفي. املوارد االقتصادية للمنظامت  اّدعنينْ

مختلفة، لذا فإن املنظامت املشاركة ال تستطيع استثامر موارد متساوية. االستثامر املختلف للموارد يف نشاط التحالف، من امُلمكن 

أن يؤدي إىل تجربة انطباعية هرمية بني املنظامت وتخّوف دائم من أن يكون للمنظمة الـ “الغنية” أكرث تأثري أكرب. من هنا، تظّل 

ب، إاّل أنها تستأهل املناقشة  إمكانية مشاركة املنظامت يف متويل نشاطات مشرتكة طويلة األمد، يف هذہ املرحلة، نظرية فحسنْ

والتفكري يف إمكانيات إخراجها إىل حّيز التنفيذ.
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توصيات

يف ضوء ما جاء حتى اآلن، مُيكننا تقديم سلسلة من التوصيات لتعزيز قدرة املنظامت عىل العمل مًعا يف إطار تحالفات طويلة 

األمد. وقبل تفصيل التوصيات، من الالئق طرح القضية الفكرية الناشئة من الرصاعات التي متّيز عمل قسم من التحالفات. ولكون 

الهدف  أحياًنا،  عملها،  واستمرارية  نفسها  املنظمة  ُتصبح  منفصلة،  منظامت  أساس  عىل  بغالبيته،  مبنيًّا،  اليوم  النسوّي  امليدان 

الرئييّس. الفرصة امُلتاحة أمام املنظامت هي توسيع امليدان النسوّي املكّون من َوحدات تنظيمية منفصلة يف حركة نسوية واسعة، 

ال تعمل كمنظمة مظلية، بل تعيش إىل جانب املنظامت وتضيف إىل تأثريها وظهورها الجامهريّي. حتى إذا تطّلب األمر املزيد من 

َن،  التفكري والنقاشات حول أساليب ذات فاعلية للقيام بإجراءات نسوية كثرية املنظامت وغنية بالنساء من مختلف املفاهيم، ُيرِدنْ

مًعا، تغيري الواقع القائم، فال مُيكن أن نسمح لهذا التحّدي بأن يفلت مّنا، فإنه ينطوي عىل فرصة كبرية لتوسيع تأثري مفاهيم نسوية 

عىل الحّيز العاّم- السيايّس يف إرسائيل.   

ُيستحسن إنشاء تحالفات طويلة األمد لتعمل يف موضوع خاّص، ال يعمل فيه بشكل مبارش أّي من املنظامت املشاركة،  1 .

لذا سيرتاجع احتامل نشوء رصاعات ومنافسة بني املنظامت املشاركة.  

اقرتاحات لنشاط تحالفات نِشطة، تسود فيها املنافسة عىل املوارد والظهور بني منظمة واحدة أو أكرث وبني التحالف: 2 .

النتهاء  موعد  تحديد  محّدد.  زمنّي  ملًدى  املشرتك  التجّند  زيادة  أجل  من  التحالف،  لعمل  انتهاء   موعد  تحديد  أ.   

واسعة موافقة  هناك  ألّن  منعها.  بل  ال  املنافسة،  تلطيف  أو  تليني  سُيتيح  واضح،  مًدى  يف  التحالف  عمل     

املطروح، للموضوع  والربملايّن  العاّم  الوعي  زيادة  يف  كثريًا  يساهم  املنظامت  امُلتعّدد  التحالف  أن  عىل    

االستمتاع، املنظامت  لجميع  ُتتيح  الوقت  من  محّددة  لفرتة  املنظامت  تتعاون  أن  امُلستحسن  فمن    

الصناديق. ولدى  الجمهور  لدى  املوضوع  به  حظي  الذي  الظهور  بفضل  أنجع  أموال  بتجنيد  الحًقا،    

ب.  يجب عىل مرّكزات التحالفات املختلفة الحرص عىل إعطاء اعتبار واسع لجميع املنظامت النِشطة يف إطار التحالف.

          صحيح أّن اإلعالم مييل إىل عزو نشاط معنّي إىل جهة معّينة، لكن مُيكن أن ُيطلب من الصحافيات/يني أن يذكرنَْن/يذكروا يف

         االستعراض يف كّل مرّة، أيًضا، بعًضا من املنظامت املشاركة، لئاّل يخرج التحالف وحَده هو الرابح من الظهور الجامهريّي.

هناك مجال  كّل  يف  معروف،  هو  كام  التمويل.  مصادر  من  املوارد  تجنيد  قضية  عىل  استمرارّي  حوار  إنشاء  ج. 

سلبياته تفوق  وإيجابياته  ُممكن،  التقسيم  فإّن  لذا  النشاط،  مواضيع  بدعم  تقوم  التي  الصناديق  من  عدد    

فإّن هذہ التوّجه إىل مصدر متويل معنّي،  التنازل عن  إىل  املنظامت  أو اضُطرّت إحدى  التحالف  إذ اضُطّر     فحتى 

بينها.    ما  يف  والتكافل  التضامن  من  وستزيد  املنظامت،  جميع  بني  واملوافقة  الرشاكة  ستشّجع  الحركية    

فيه  األعضاء  املنظامت  من  واحدة  كّل  من  التحالف  نشاط  تويل  يف  الرمزية  املشاركة  طلب  د. 

تقليص يف  سُيساهم  فإنه  املنظامت،  جميع  بني  متساوًيا  املايّل  االستثامر  يكن  مل  إذا  حتى    

التحالف.   مع  املنظامت  من  بعٍض  عالقات  اليوم  متّيز  التي  الهرمية  االنطباعية  التجربة    
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. 3 مُيكننا أن نشتق من البند د، أيًضا، توصية لصناديق ولسياسة متويل الرشاكات بني املنظامت. يف إمكان الصناديق أن 

تشجع طلبات متويل، يقوم بتقدميها بعض املنظامت املعنّية بأن تقوم، مًعا، بإنشاء تحالف. من األهمّية مبكان أن نؤّكد 

أّن الحديث عن سياسة تشجيع تحالفات ُمتعّددة املنظامت، وليس عن سياسة مُتيل وجود مثل هذہ التحالفات. هذہ 

السياسة ستساهم يف عمل تحالفات قامئة وستشّجع تزايد تحالفات ُمتعّددة املنظامت، برشط أن تحرص الصناديق عىل 

سياسة من عدم التدخل يف القرارات التي تّم اتخاذها مبوافقة املنظامت املشاركة. الفصل يف مسألة َمن سرتّكز عمل 

التحالف، وما هي األولوّيات بني النشاطات املختلفة، ستكون متعلقة، فقط ال غري، باملوافقة بني ممثالت املنظامت، 

وليس بالسياسة التي تشكلت يف الصندوق. هذا اإلجراء سُيلزم املنظامت، أيًضا، أن تقّرر تغيري سياسة تجنيد املوارد. فإّن 

طلًبا مشرتًكا للتمويل، سُيتيح التوّصل، مسبًقا، إىل اتفاق واسع عىل أهداف التحالف، وعىل املضامني الرئيسية لنشاطه 

املستقبيّل. 
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الفصل الّسادس

تحالفات قصرية األمد

البحث حول التحالفات القصرية األجل سيستند إىل حملتني مشرتكتني لعّدة منظامت تّم إجراؤهام خالل السنتني 2006 و2007. 

ففي أيلول 2006 بدأت حملة من أجل انتخاب رئيسة إلرسائيل، وقد استمرّت حتى آذار 2007. ويف شباط 2007 انطلقت حملة 

إلقصاء مرتكبي جرائم الجنس من السلطة، وقد استمرّت حتى نهاية متوز من العام نفسه. وانطالًقا من قيامي برتكيز الحملتني 

املذكورتني، فإّن إدرايك لهذہ اإلجراءات نابع، أيًضا، من كوين ضالعة فيها. 

حملة انتخاب رئيسة إلرسائيل

جاءت املبادرة إىل انتخاب امرأة للرئاسة يف جلسة منظمة برملان نساء يف آذار 2006. ففي هذہ الجلسة اقرتحت ممثالت منظامت 

نسوّية أسامء النساء الجديرات – بنظرّهّن – بتبّوء هذا املنصب. كانت مضامني هذہ الجلسة انطالقة يف الوعي العاّم ويف الوعي 

النسوّي يف هذا املوضوع، ذلك ألّن قساًم من النساء اللوايت اقرُتحَن كجديرات بأن يكّن مرّشحات ملنصب الرئيسة، مل يكّن عضوات 

كنيست أو نساء بارزات من األكادمييا، فقط، بل كانت غالبّيتهّن ناشطات يف منظامت. النساء اللوايت اقرُتحَن كمالمئات لتبّوء منصب 

َ مواقف سياسية متباينة. من هنا، كانت  رئيسة إرسائيل ُكّن ذوات وظائف مختلفة، وقد ِجنَئ من طبقات وطوائف مختلفة، وتبّننينْ

املبادرة إىل انتخاب امرأة للرئاسة مغروسة، من بدايتها، بلغة فكرية مختلفة عن تلك اللغة السائدة، وهي ليست بالرضورة، فقط، 

تسعى لرتقية نساء مسؤوالت كبريات إىل مناصب أكرب. 

بعد مرور وقت قصري عىل عقد الجلسة العاّمة بادرت حركة أحويت إىل حملة انتخاب رئيسة إلرسائيل، ودعت منظامت أخرى 

امرأة ملنصب  انتخاب  العاّم لرضورة  الوعي  الرئييّس للحملة زيادة  الهدف  الجامهريية واإلعالمية. كان  إىل االنضامم إىل املعركة 

ة منظمة إىل الحملة: القوس الدميقراطّي الرشقّي، تحالف النساء ألجل اسالم، لويب النساء  رئيسة إرسائيل. وقد انضّمت اثنتا عرشنْ

يف إرسائيل، صوت املرأة، نعامت، برملان نساء، حركة ش. ي. ن.، معِك، جمعّية ك”ن، بورتال نرش، مركز مساعدة ضحايا االعتداء 
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الجنيّس يف تل أبيب واملنظمة التجارية – النسوّية كوم إيل فو. 

املبادرة إىل انتخاب امرأة للرئاسة نجحت يف إثارة صًدى جامهريّي واسع، عىل خلفية النرشات اإلعالمية عن الشكوك حول 

األبوّي  املفهوم  الحاجة إىل تغيري  الحملة عىل  أّكدت  الحني، موشيه كتساف، مخالفات جنسّية متتالية.  الرئيس يف ذلك  ارتكاب 

الخاّص بالسلطة والحكم يف إرسائيل، الذي يفرض أن يكون َمن يرتأس رجاًل، حيث إّن مكانة السيدة األوىل نابع من كونها امرأته. 

ومن جملة ما قيل يف موقع اإلنرتنت الذي أنشئ من أجل هذہ الحملة بشكل خاّص، وتّم إيصاله إىل الجمهور الواسع عرب الربيد 

اإللكرتويّن، ما ييل:

د أن يرأس الدولة رئيس. ومنذ إنشاء دولة إرسائيل رأسها مثانية رؤساء، ومل ينشأ حتى اآلن،  “قانون أساس رئيس الدولة ُيحدِّ

ُينتخب فيه رجال، فقط،  الذي  الواقع  الهاّم. يبدو أن  الرسمّي  انتخاب رجال، فقط، لهذا املنصب  أبًدا، نقاش عاّم حول أسباب 

لرئاسة مؤسسة الرئاسة، اعُترب أمرًا طبيعيًّا ال اعرتاض عليه، إىل أن ظهر يف املوقع الرسمّي لرئاسة الدولة يف اإلنرتنت هذا الُعنوان: 

“رؤساء وزوجاتهم.” بهذہ الطريقة يتّم تثبيت مفهوم ذي ُبعد واحد وُمقٍص ال يسمح بالتوازن، باملساواة وبالتعاون، التي يحتاجها 

املجتمع اإلرسائييّل. 

... حقيقة أّن من يرأس هذہ املؤسسة املوقرة واملهّمة يواجه اتهامات باعتداءات جنسية عىل نساء، تعّزز الحاجة إىل انتخاب 

شخصية مُيكن اإلركان إىل ِصدقّيتها، استقامتها وقدرتها عىل متثيل ُمجمل سكان الدولة باحرتام. 

املنظامت النسائية واملنظامت االجتامعية، التي تعرف عن قرب الجانب األقّل إضاءة للمجتمع اإلرسائييّل، اّتحدت للدفع يف 

اتجاہ انتخاب رئيسة لدولة إرسائيل، انطالًقا من الوعي واالعرتاف بقدرة املرأة ذات الوعي النسوّي االجتامعّي عىل إثارة االلهام. 

تلك التي ستستطيع جرس الفجوات املفتوحة يف املجتمع اإلرسائييّل من خالل إتاحة الفرصة أمام املجموعات امُلستضعفة للتعبري 

عن نفسها، وانطالًقا من القدرة عىل نسج ُمجمل األصوات واألطياف الخاّصة التي تؤّلف املجتمع اإلرسائييّل بأسلوب يدفع قدًما 

... االحرتام املتبادل ...”19. 

قامت الحملة عىل أساس العمل النِشط يف مجال بالعالقات العاّمة، والذي حظي بتجاوب واسع من جانب اإلعالم يف إرسائيل. 

ففي كّل أسبوع ظهر، باملعّدل، نحو ثالثة أخبار تناولت املوضوع يف وسائل اإلعالم املختلفة. كام تّم نرش إعالن دعم النتخاب 

رئيسة إلرسائيل موّقع من قبل رائدات/رّواد رأي عاّم من أوساط ومنظامت نسوّية، اجتامعية، سياسية وغريها. الكثري من املوقعات 

واملوقعني كانوا نشيطات ونشطاء يف منظامت اجتامعية تعمل مع وباسم أقليات سياسية مختلفة، من مختلف الثقافات، الجاليات 

والطبقات. ويف املقابل، تّم نرش عريضة موقعة من قبل نحو 3,000 امرأة ورجل من جميع أنحاء البالد، أتاحت تجنيد الجمهور 

الواسع حول هذا الهدف. ويتبنّي من استطالع أجرته إحدى وسائل اإلعالم بعد عدد من األشهر التي نِشطت خاللها الحملة، أّن 

نحو سبعني باملِائة من ُمجمل الجمهور يف إرسائيل يدعم انتخاب امرأة للرئاسة. وقد أقيمت يف إطار الحملة، أيًضا، مظاهرة تأييد 

للمرّشحة للرئاسة أمام الكنيست، مؤمتر دعم لهذہ املبادرة وغريہ. 

حركة أحويت قامت بتمويل الحملة، واملرّكزة، التي عملت يف إطار نصف وظيفة، عملت من مكتب الحركة. ومرّة يف الشهر 

ُعقدت جلسات ملمثالت املنظامت التخاذ قرارات يف شأن النشاطات القادمة، وجرت العالقة اليومية بني ممثالت املنظامت من 

خالل الربيد اإللكرتويّن. 

إنجازات الحملة

أرست الحملة قاعدة لديناميكية من الرشاكة القصرية األجل بني منظامت تعمل مًعا من أجل هدف متفق عليه. وقد نجحت 
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الرشاكة يف أن تصمد رغم االختالفات القامئة يف املفاهيم، يف مجاالت العمل ويف أساليب النشاط الخاّصة باملنظامت. وقد حصدت 

الحملة إنجازات كثرية: اللغة اإلعالمية - الجامهريية التي انبثقت عنها إىل الحّيز االجتامعّي، كانت مكّونة من مصطلحات ومفاهيم 

نسوّية راديكالية، تسعى لتغيري النظام القائم، وذلك، أيًضا، بواسطة تغيري البنية العائلّية - األبوّية امُلمثَّلة مبؤّسسة الرئاسة والراسخة 

فيها. وانطالًقا من أّن الهدف الرئييّس للحملة كان ترسيخ مفهوم نسوّي يف قطاعات جامهريية واسعة، السعي املكشوف ضّد طبيعة 

االنتخاب وضّد ممّيزات الشخصيات التي يتّم انتخابها ملناصب كبرية يف إرسائيل وزيادة الوعي العاّم للعالقة بني قّوة السلطة-

الذكورية منفلتة الرقابة والقيود، وبني الشك الذي يحوم حول الرئيس حينها يف ارتكاب مخالفات جنسية متتالية، نجحت الحملة يف 

أشهرها األوىل يف تحقيق األهداف التي ُوضعت ُنصبها يف بدايتها. مل يكن القصد من الحملة، أّوالً وقبل كّل يشء، االنتخاب الفعيّل 

والفورّي لرئيسة بدالً من رئيس، ومل تكتِف، فقط، بتغيري جنس الشخصية التي يتّم انتخابها لهذا املنصب. كانت الحملة، أّوالً وقبل 

كّل يش، حملة فكرية، وكان القصد منها إدماج مفاهيم نسوّية يف النقاش الجامهريّي السائد تتحّدى النظام القَيمّي القائم. كان 

هناك من اّدعى أّن املصطلحات واملفاهيم النسوّية الواضحة التي نبعت من الحملة وانترشت يف وسائل اإلعالم، أضافت إىل تجّند 

الجمهور، ومل تنتقص منه بالتأكيد. نتائج االستطالع، التغطية اإلعالمية املتتابعة، تجّند النساء واملنظامت من تشكيلة واسعة من 

املواقف، دعم رائدات/ ورّواد رأي عاّم من مختلف األوساط، ودّلت جميًعا يف األشهر األوىل من الحملة إىل تغلغل مكثف ملفاهيم 

وخطاب نسوّية لدى الجمهور الواسع.    

تكّللت الحملة بالنجاح، وذلك، أيًضا، ألّن املبادرات إليها والناشطات فيها أدركَن أّن الجمهور واإلعالم يعيشان حالة ملل من 

الفكر والبنية السلطوّية القامئة. وعىل خلفية تغطية إعالمية يومّية، تقريًبا، للشكوك حول ارتكاب الرئيس حينها مخالفات جنسية 

متتالية، كان يف إمكان النسوّيات أن يقرتحَن حالًّ بروح مبادئهّن: طرح مبادرة ولغة نسوّية يف امليدان العاّم، كانت لهام حظوظ يف 

أن تحظيا بإصغاء جامهريّي يساهم يف تغيري واقع ُمزِعج وعنيف. 

نجحت الحملة يف تحقيق واحد من أهدافها الرئيسية، عندما اتضح أّن جمهورًا واسًعا يدعم، فعاًل، فكرة انتخاب امرأة للرئاسة. 

ورغم ذلك، نشأت هناك صعوبة يف تجنيد نساء من طوائف وطبقات مختلفة، لعرض ترّشحهّن ملنصب الرئيسة. بعض من النساء، 

والكثري منهّن ناشطات يف الحقل النسوّي، قلَن إّنهّن متخّوفات من مبارشة عملّية عرض الرتّشح للرئاسة، ويعود ذلك، يف األساس، 

إىل الدعم املطلوب لذلك من جانب أعضاء/عضوات الكنيست، الذين يقومون بانتخاب الرئيس/ة القادم/ة. كان هناك تجاوب من 

امرأة واحدة، فقط، عضو الكنيست كوليت أفيطال. وقد أعربت نساء أخريات عن تخّوفهّن من عرض ترّشحهّن، ألّنهّن مل يؤمّن 

بأّنهّن سيحظنينْ بدعم كبري. حقيقة أّن انتخاب الرئيس/ة هو بأيدي الكنيست وليس الجمهور، قّلصت – إىل حّد كبري – من حظوظ 

انتخاب امرأة للمنصب، وَثَنت نساء لسَن عضوات كنيست عن عرض ترّشحهّن. 

رغم أّن كوليت أفيطال مل تحَظ بدعم األغلبية يف الكنيست، وحّلت يف املرَكز األخري من بني املرّشحني الثالثة للرئاسة، فهناك َمن 

اعترب الخطوة التي اتخذتها سابقة مهّمة، سواء أكان ذلك بفضل الدعم الجامهريّي لرتّشح امرأة ملنصب الرئيسة، أم مبجرّد اقرتاح 

امرأة كمرّشحة للرئاسة. وكان هناك أخريات اعتربَن ترّشح كوليت أفيطال الوحيد دلياًل عىل الصعوبة التي تواجهها نساء نسوّيات، 

لسَن مندمجات يف الجهاز السلطوّي القائم، يف احتالل مناصب عاّمة كبرية. وقد اّدعت هؤالء، أيًضا، أّنه إىل جانب اإلنجاز الذي 

قادته كوليت أفيطال، برزت، مرّة أخرى، الصعوبة التي تواجهها نساء من طوائف وطبقات غري مهيمنة، يف تحقيق دعم وظهور 

واسع بني الجمهور، داخل املؤسسة ويف السلطة. 
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الحملة إلقصاء مرتكبي املخالفات الجنسّية من السلطة

املبادرة إىل الخروج بحملة ملنظامت نسائية تناضل من أجل إقصاء مرتكبي املخالفات الجنسّية من السلطة، منت عىل خلفية القضايا 

التي تّم الكشف عنها خالل السنة التي سبقتها يف اإلعالم اإلرسائييّل، بالنسبة إىل مخالفات جنسّية ارتكبها موظفون كبار يف السلطة. 

الجنيّس، من خالل توجيه إصبع االتهام إىل املعتدي  الهدف توسيع وتغيري طبيعة الخطاب الجامهريّي حينها حول االعتداء  وكان 

الشخيّص والجامعّي الذي متّتع مبكانة سياسية كبرية، ومن خالل الخروج بنشاط احتجاجّي حثيث ضّد العنف الجنيّس تجاہ النساء. 

تحالف النساء ألجل السالم وافق عىل متويل الحملة، وقد تجّند، أيًضا، للعمل عىل تحقيق أهدافها. قامت مرّكزة الحملة 

بالتوّجه يف البداية إىل تسع منظامت نسوّية لتنضّم إىل العمل املشرتك، وقد استجابت كّل ممثالتها لهذا التوّجه. املنظامت الرشيكة 

يف الحملة كانت تحالف النساء ألجل السالم، أحويت، اتحاد مراكز مساعدة ضحايا االعتداء الجنيّس، إيتاخ – معِك، مرأة للمرأة، 

جمعية الدراسات النسوية وبحث الِجننِْدر، مركز الدعم يف تل أبيب، صوت املرأة، لويب النساء يف إرسائيل. وانضّمت اىل الحملة 

الحًقا، أيًضا، املنظامت: “فيتسو”، مرَكز متورا وكوليخ. وبعد انتهاء الحملة استمّر النشاط املشرتك حول مقاومة العنف الجنيّس 

ملوظفني كبار يف السلطة. وقد انضّمت إىل هذا النشاط، أيًضا، جمعّية التمكني االقتصادّي للنساء، مرَكز مهوت، “نعمت، املرأة 

لجسدها، برملان نساء، روح نسائية، وحركة ش.ي.ن..        

يف آذار ونيسان 2007، تجّندت لحملة إقصاء مرتكبي املخالفات الجنسّية من السلطة منظامت نسائية من طيف سيايس - 

ا يِقًظا وواسًعا ضّد  نسوّي واسع، ومن مجاالت نشاط مختلفة. وافقت املنظامت عىل أن تبني يف ما بينها رشاكة، لتثري مًعا نقاًشا عامًّ

مّس سالمة جمهور النساء يف إرسائيل، يف أعقاب العنف الجنيّس من جانب موظفني كبار يف السلطة تجاہ مرؤوساتهم. 

السلطة، من  الجنسّية من  أّيار عام 2007، دعت اىل إقصاء مرتكبي املخالفات  انطلقت يف  التي  الرئيسية للحملة،  الرسالة 

خالل التأكيد عىل العالقة بني القّوة السلطوّية وبني العنف الجنيّس ملوظفني كبار تجاہ النساء. وقد وضعت الحملة ُنصب عينيها 

هدفني أساسّيني:

تجنيد ِصحافّيات وِصحافيني من وسائل اإلعالم املختلفة لدعم رسالة الحملة، ومن خالل ذلك توعية الجامهري للظاهرة،  1 .

ومنع عنارص مؤثرة يف اإلعالم من التجّند لصالح مرتكبي مخالفات جنسّية يف السلطة.

إنشاء حوار مشرتك بني املنظامت النسائّية، ليقوم بتوسيع رقعة الوعي الجامهريّي لظاهرة العنف الجنيّس من قبل 2 .

موظفني كبار يف السلطة، ولطرق مقاومتها املختلفة. 

رّكزت ُخطة الحملة عىل بعٍض من ُصُعد النشاط 

النشاط الحثيث الخاّص بالعالقات العاّمة يف قضايا مرتكبي املخالفات الجنسّية من املوظفني الكبار.  1 .

حملة إعالنّية يف اإلنرتنت. 2 .

نة” وبني ضحايا  نشاطات ميدانّية لنساء ضّد الظاهرة املذكورة، تؤّكد عىل إلغاء الفصل القاطع امُلتبع بني “صاحبات املهنْ 3 .

العنف الجنيّس، ليك ُيذوَّت داخل املنظامت وخارجها مفهوم أّن كّل امرأة هي ضحية عنف جنيّس بهذا الشكل أو ذاك.  4 .

تجنيد رائدات/رّواد رأي عاّم والجمهور الواسع للنشاط من أجل إقصاء مرتكبي املخالفات الجنسّية من السلطة.  5 .

نشاط قانويّن ملحاكمة ووصم مرتكبي املخالفات الجنسية من املوظفني الكبار بالعار.    6 .
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طبيعة الرشاكة بني املنظامت

تحالف النساء ألجل السالم مّول الحملة وأجر املرّكزة، لذا فإّن املنظامت التي انضّمت مل تكن ُمطالبة باملشاركة يف متويلها.  

املحادثات بني املنظامت مّتت بأساليب عّدة: أجريت يف بداية الحملة جلسات للقيام مًعا ببلورة رسائل الحملة وأهدافها. وقد 

التقت خاللها ممثالت املنظامت عّدة مّرات مع مكتب الدعاية الذي تربّع بخدماته بال مقابل، لتبلور مًعا الدعاية التي أطلقت 

عىل اإلنرتنت يف موقع ynet، وكذلك مع رشكة االستطالعات التي أجرت يف بداية الحملة استطالًعا تناول مواقف الجمهور بالنسبة 

إىل املخالفات الجنسّية يف جهاز السلطة. وقد قامت ممثالت املنظامت خالل الحملة ببناء شبكة بريد إلكرتويّن، مّكنتهّن من إجراء 

اتصال دائم، يومّي، أحياًنا. وقد اّتسعت بعد الحملة شبكة الربيد اإللكرتويّن، وهي تشمل اليوم ممثالت من 30 منظمة نسائّية، 

يواصلَن التحادث يف الشبكة عن مظاهرات، احتجاجات، إبداء آراء، ونشاطات مشرتكة أخرى. 

اإلنجازات

تّم إنجاز هديَف الحملة بصورة فاقت التوّقعات: حتى بداية الحملة اعتاد اإلعالم اإلرسائييّل تغطية مجال العنف الجنيّس بصورة 

وضعت ضحية العنف الجنيّس يف مكانة الضحية التي ال حوَل لها وال قّوة من األطراف الجغرافّية – الطبقية - الطائفية، ُمظّللة الوجه 

وبال اسم. وقد اتبع اإلعالم اإلرسائييّل يف كثري من املّرات التعاون مع النظرة املتشككة، وحتى املتِهمة تجاہ ضحايا العنف الجنيّس، 

وبوطأة أشّد عندما كان املشكوك فيهم واملَدينون بارتكاب مخالفات جنسّية موظفني كبارًا. يف هذہ الحملة وضع تحالف املنظامت 

النسائّية ُنصب عينيه هدًفا: مترير “ساعة تربية” لالعالميني يف إرسائيل، عن ظاهرة العنف الجنيّس عموًما، وعن ظاهرة العنف الجنيّس 

يف جهاز السلطة خصوًصا. وقد أجريت خالل الحملة مئات املحادثات مع ِصحافّيات/ِصحافيني حول املوضوع، من أجل تعليمهم حول 

املمّيزات الرئيسّية للعنف الجنيّس يف جهاز السلطة، ليك يذّوتوا رسائل الحملة وليك يغرّيوا من تجّندهم من أجل مرتكبي مخالفات 

جنسّية من بني املوظفني الكبار، واستبداله باالعرتاف بوجود ظاهرة العنف الجنيّس ضّد النساء وبدعم ضحايا العنف.

حالة حاييم رامون هي حالة اختبارية. فمنذ بداية تغطية الفعل املشني الذي اقرتفه بحّق امرأة، تجّند من أجله غالبية رجال 

اإلعالم، ونرشوا أخبارًا شّجعت النظرة املتشّككة تجاه املشتكية ضّدہ. وابتداء من منتصف الحملة تبّدلت التغطية اإلعالمية وكثري 

حافيني غرّين/وا من موقفهّن/موقفهم تجاہ رامون، سواء أكان ذلك بالنسبة إىل املخالفة نفسها أم بالنسبة  حافّيات/الصِّ من الصِّ

ا العالقة التي بنتها مضامني الحملة بني  حافيني تبنَّونْ حافّيات/الصِّ إىل محاوالت الطعن بالضحية. زيادة عىل ذلك، فالكثري من الصِّ

إجراءات وترّصفات مرتكَبي املخالفات الجنسّية الكبريينْن – موشيه كتساف وحاييم رامون. 

يف األشهر الثالثة األخرية من الحملة، بني أّيار وآب 2007، حدث انقالب يف الخارطة اإلعالمية يف البالد. فشخصيات رئيسية يف 

اإلعالم، مبَن فيهم محّررو ُصُحف، أمثال أمنون دانكرن )الذي كان حينها محّرر “معاريف”(، نرشوا آراء انتقدت مرتكبي املخالفات 

الجنسّية من املوظفني الكبار، وأعربوا عن دعم ضحايا العنف الجنيّس. ويف هذہ األشهر تجّند اإلعالم اإلرسائييّل كّله لتغطية العنف 

الجنيّس الذي ميارسه موّظفون كبار يف جهاز السلطة. 

وليس هذا، فقط. فمن موضوع تّم الزّج به، دامئًا، إىل هامش النقاش اإلعالمّي يف إرسائيل، أصبحت ظاهرة املخالفة الجنسّية 

حافة املكتوبة، يف صدارة النرشات  يف جهاز السلطة واحًدا من املواضيع األكرث تطرًّقا وتغطية إعالمية، عىل الصفحات األوىل للصِّ

اإلخبارية يف اإلذاعة والتلفزيون، ويف املواقع اإلخبارية يف اإلنرتنت. ولغرض تجسيد ما نقول، ففي األشهر من أّيار حتى مّتوز 2007، 

تّم نرش مائة واثنني وسبعني خربًا يف اإلعالم من ِقبل الحملة، ذلك باإلضافة إىل عرشات مقاالت الرأي يف املوضوع. لقد ذّوت اإلعالم 

حافية التي ُنرشت  اإلرسائييّل فورًا وجود الجهة امُلساّمة املنظامت النسائية، ومن الشهر الثاين للحملة، قامت غالبية األخبار الصِّ



منّظامت نسوية يهودية ويهودية-فلسطينية يف إرسائيل الفصل الّسادس - تحالفات قصرية األمد

72

يف هذا املوضوع، مبنح املنظامت النسائية الثقة. هكذا ُذوِّت لدى الجمهور يف إرسائيل وجود جهة واسعة وذات تأثري كبري، هي 

املنظامت النسائية. 

بفضل االلتامسات إىل محكمة العدل العليا، التي قام بتقدميها مركز “تورا” وحركة أحويت ضّد تعيني حاييم رامون يف الحكومة، 

وااللتامسات التي قّدمها لويب النساء يف إرسائيل، اتحاد مراكز املساعدة وصوتِك ضّد صفقة االّدعاء ملوشيه كتساف، مواصلة النقاش 

القانويّن حول قضية العار الذي سيوَصم به الرئيس السابق، وسلسلة طويلة من املظاهرات، يواصل اإلعالم اإلرسائييّل تغطية نشاط 

املنظامت النسائية يف هذا املوضوع حتى اليوم، رغم أّن الحملة الرسمية انتهت يف نهاية متوز 2007.

اإلنجاز املهّم اإلضايّف لهذا التحالف القصري األجل، هو الرشاكة التي تشّكلت بني املنظامت النسائية، رشاكة أخذت بالتوّسع 

وقت الحملة وبعد انتهائها. يجري الحديث عن انطالقة يف مجال العمل املشرتك يف الحقل النسوّي، خصوًصا ألّن الحديث عن 

قساًم من  أّن  ورغم  العمل.  أم يف مجاالت  باملفاهيم  ذلك  أكان  اختالًفا جوهريًّا، سواء  اآلخر  منها مختلف عن  منظامت قسم 

املنظامت مييل، بشكل مفهوم، إىل التأكيد، أّوالً وقبل كّل يشء، عىل الثقة التي تحظى بها املنظمة، وبعد ذلك، فقط، التحالف الذي 

تشّكل، يبدو أّنه تبلورت إمكانية ملوضعة العمل والنضال املشرتكنينْ عىل رأس سّلم األولوّيات النسوّي.

باإلضافة إىل ذلك، فإّن النشاط املشرتك للمنظامت مّكن من توسيع وتنويع النشاط يف مجال العنف الجنيّس، إعادة صياغة 

مفاهيمه، توسيع وتجديد أساليب مقاومة الظاهرة. اإلدماج بني النشاط يف امليدان، النشاط اإلعالمّي، النشاط القانويّن والدعاية، 

التجّند  عىل  للحملة  الدرامّي  التأثري  نبع  أيًضا،  هنا،  ومن  وبتخّصصاتها،  مبفاهيمها  مختلفة  منظامت  بني  التعاون  بفضل  أتيَح 

الجامهريّي ضّد ظاهرة ارتكاب موظفني كبار يف جهاز السلطة مخالفات جنسّية. فعىل سبيل املثال، بعد أن انترشت صفقة االّدعاء 

الخاصة مبوشيه كتساف يف وسائل اإلعالم، يف بداية الشهر األخري من الحملة، اشرتك يف مظاهرات املنظامت النسائية يف ساحة رابني 

يف تل أبيب نحو 20,000 متظاهرة/متظاهر، وهو عدد غري مسبوق قياًسا باحتجاجات أقيمت يف السابق ضّد العنف الجنيّس. 

َن عىل رؤية بضع مئات من املتظاهرات، عىل األكرث، يف مجال مقاومة  َ أّنه حتى ذلك الحني تعّودنْ ناشطات عريقات يف املجال، حكنينْ

العنف الجنيّس ضّد النساء.    

زِد عىل ذلك، أّن التعاون بني املنظامت النسائية مّكن من إنشاء حوار بني مفاهيم نسوّية مختلفة، بني توّجهات تدعو، أّوالً 

التامهيات،  الُهوّيات،  وقبل كّل يشء، اىل املساعدة، وبني توّجهات تعطي أولوية لالحتجاج الجامهريّي، وبني نساء من مختلف 

الطوائف، القوميات، والطبقات يف املجتمع. هذا التعاون يستند، أيًضا، إىل تعارفات شخصية جديدة، ألنه، أيًضا، إذا كان كثري من 

النساء نشيطات يف الحقل النسوّي يف إرسائيل لسنوات طويلة، فإّن االنقسام الببني تنظيمّي منع هذہ التعارفات. 

ل لهذہ الحملة إنجاز آخر: رغبة كّل واحدة من املنظامت يف أن تثبت للجمهور وللصناديق، عىل حّد سواء، كونها طرًفا يف  ُيسجَّ

الحملة. لدى إجراء املقابالت مع ممثالت املنظامت، اتضح أّن جميع الجمعيات التي شاركت يف الحملة، عرضت نشاطها يف التقرير 

السنوّي الذي أرِسل، أيًضا، إىل الصناديق التي تقوم بتمويلها. منظمتان عىل األقّل حصلتا عىل متويل من الصناديق خالل الحملة 

ا مع النضال. بفضل مشاركتهام، وقسم من املنظامت حصلت، أيًضا، عىل تربعات من أفراد متاَهونْ

يف الحوار ما بني املنظامت وما بني النساء ظهرت خالل الحملة اتفاقات واختالفات. وحتى إذا كانت قامئة قبلها، فإّنه كان من 

امُلمكن خاللها االعرتاف بها ومواجهتها، وإتاحة الفرصة بذلك الستمرار الرشاكة التي بقي قسم منها حتى اليوم. سأتوّسع بالحديث 

عن النزاعات التي نشأت بني املنظامت وقت الحملة وبعدها، يف الفصل الثانوّي التايل. 
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الفصل الّسابع

تحالفات املنظامت – بني امُلنافسة والرّشاكة

التحالفان القصريا األجل اللذان ُوصفا أعالہ، عمال يف إطار حملة مشرتكة، وقد كان مركز نشاطهام رفع الوعي العاّم من خالل وسائل 

اإلعالم. اجتامع املنظامت حول حملة محدودة لبضعة أشهر، هو السبب األسايّس لنجاح هذہ التحالفات. الجدول الزمنّي الضّيق 

إىل جانب تركيز النشاط يف العالقات العاّمة، أتاحا للمنظامت املختلفة املوافقة عىل األهداف وعىل مضامني الرشاكة، ويف وقت 

دة، خطة عمل واضحة وتوزيع أدوار ومهاّم  النضال نفسه، طغت املوافقة عىل خالفات الرأي بينها. القدرة عىل وضع أهداف محدَّ

بني املنظامت، زادت بشكل ملحوظ عندما كانت الرشاكة قصرية األجل. يف مثل هذہ الرشاكة تطغى قدرة كّل الرشيكات عىل  إبداء 

الليونة ملّدة زمنية قصرية لغرض تحقيق األهداف املتَفق عليها، وترك الخالفات املعروفة فيام بينها جانًبا.

الحصول عىل  للتنازل عن  أحياًنا،  استعداد،  املنظامت عىل  النشاط املشرتك، تكون  عندما يكون هناك موعد محّدد النتهاء 

االعتبار يف وسائل اإلعالم. ويف إطار التحالف القصري األجل، ال تكون أّية منظمة مطالَبة بالتنازل عن الظهور اإلعالمّي ملّدة طويلة، 

حيث إّن الفائدة املجنّية من تسليط الضوء عىل موضوع النضال املشرتك أمام الجمهور، تطغى، من ناحية كّل واحدة من املنظامت، 

عىل الثمن القصري األجل املتعلق بخفض االعتبار املمنوح لكّل منظمة عىل ِحّدة. الزيادة الدراماتيكّية يف التغطية اإلعالمية لظاهرة 

العنف الجنيّس، أتاحت التجّند الجامهريّي الواسع للنضال املشرتك، وساهمت - يف نهاية الحملة عىل حّد سواء – يف زيادة التغطية 

اإلعالمية للمنظامت التي واصلت النشاط يف هذا املوضوع، ويف قدرتها عىل تجنيد الدعم االجتامعّي واملوارد.  

يف هذينْن التحالفني، طغت املوافقة عىل النزاع وقت الحملة. فالرشاكة التي تشكلت حول انتخاب امرأة للرئاسة، تشّكلت 

ا من النزاعات، ذلك ألّن موضوع الحملة مل يكن متامهيًّا يف أيٍّ من مضامينه مع أيٍّ  بسهولة أكرب، وكانت مشحونة بالقليل جدًّ

من املنظامت الرشيكة، لذا فهو مل ينافس منظمة أو نشاًطا قامئًا. وبكلامت أخرى، حقيقة أنه مل تكن هناك منظمة نسوّية قامئة 

متامهية مع نشاط من أجل انتخاب رئيسة إلرسائيل، منعت املنافسة بني التحالف وبني الرشيكات فيه. وباإلضافة إىل ذلك، فإّن 

امرأة واحدة، فقط، عرضت ترّشحها للرئاسة، ولو أّن نساء أخريات عرضن ترّشحهّن، لكان من املحتمل ظهور خالفات يف الرأي 

بني املنظامت عىل دعم لهذہ املرّشحة أو تلك. زِد عىل ذلك، أّن موضوع الحملة كان مقبوالً عىل نساء يتبّنني مفاهيم نسوّية أكرث 

ليربالية، ونساء يتبّنني مفاهيم نسوّية أكرث راديكالية. فاألوىل اعتربت ترّشح امرأة ملنصب رسمّي ُمعَترَب ورفيع إنجازًا بحّد ذاته. أّما 

األخرية فقد اعتربن الحملة فرصة لرتسيخ مفهومها الّساعي لتغيري املالمح األبوّية للّدولة واملجتمع، بني الجمهور، سواء أكان ذلك 
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من خالل انتخاب امرأة نسوّية ملنصب رفيع، أم من خالل املحاولة لتجنيد مرّشحات لهذا املنصب من جاليات، ثقافات وقومّيات 

مقموعة وُمقصاة. وهؤالء اتبعَن تكتيك اختيار موضوع مُيكن أن ُيجّند لصالحه قطاع واسع من الناس من خالل بناء حوار نسوّي 

– جذرّي حوله. 

عملّية بلورة اتفاقات بني املنظامت حول انتخاب امرأة للرئاسة، أصبحت مسألة معقدة ومثرية للّتحدي أكرث، يف حالة الحملة 

العامل  مراكز املساعدة والدعم  الحملة اعُتربت  السلطة. فحتى بداية  الجنسّية من جهاز  الرامية إىل إقصاء مرتكبي املخالفات 

الوحيد أو امُلهيمن الذي يهتّم مبواجهة العنف الجنيّس. لذا، كانت مشاركة مراكز املساعدة والدعم رضورية، إاّل أنها، أيًضا، هي 

التي خلقت يف النهاية خالًفا بينها وبني قسم من املنظامت الرشيكة. وكام سبق أن أّكدُت، ففي أغلب فرتة الحملة طغت املوافقة 

عىل الخالف، وقد استجابت مراكز املساعدة والدعم للرشاكة، ألنه كان يف مقدورها أن ُتربز إىل حّد بعيد عىل األجندة العاّمة 

املوضوع الذي تشتغل به بإخالص كبري عىل امتداد سنني ِطوال. أّما بالنسبة إىل باقي الرشيكات يف التحالف، فقد كان العمل النَِّشط 

والحرصّي يف مقاومة العنف الجنيّس، جديًدا، وعىل األغلب مل يكن متامهًيا مع النشاط التنظيمّي الرئييّس لهّن. االنضامم إىل العمل 

يف املوضوع الذي نجح يف تجنيد تشجيع جامهريّي واسع، إىل جانب الثقة التي حظي بها قسم من املنظامت الرشيكة يف الحملة 

بصورة مبارشة أو غري مبارشة، زادا من دافع املنظامت ألن تكون طرًفا يف النشاط، وساهام يف توسيع شبكة املنظامت التي ُضّمت 

إىل التحالف الحًقا. ويف املقابل وقريًبا من انتهاء الحملة، تراجع دافع مراكز املساعدة والدعم ملواصلة العمل املشرتك، لسبب نشوء 

نزاعات مع قسم من الرشيكات عىل جودة الحملة ومضامينها، التخّوف املرشوع من تشويه مالمح الحرصّية يف هذا املجال من 

النشاط، ويف منافسة منظامت أخرى، عىل الظهور اإلعالمّي والجامهريّي يف املوضوع. 

قبل انتهاء الحملة بشهر، ويف أعقاب الكشف عن صفقة االّدعاء الخاّصة بكتساف، طغت خالفات الرأي بني املنظامت عىل 

الخالف حول  االّدعاء.  النطاق ضّد صفقة  احتجاجّي واسع  نشاط  إىل  للمبادرة  بينها، خصوًصا ألّنه ظهرت فرصة  ما  االتفاق يف 

البالغات التي يجب أن تحملها املظاهرة وحول طبيعتها، جعلت اتحاد مراكز املساعدة، الذي كان حتى ذلك اليوم رشيًكا مساوًيا 

لبقية منظامت الحملة، يقوم بنفسه بتنظيم تظاهرة يف ساحة رابني داعًيا اىل إلغاء صفقة االّدعاء. ويف الوقت نفسه، كانت بقية 

املنظامت، أيًضا، تعمل عىل تنظيم تظاهرة وعىل مراقبة املقوالت التي ستتبناها، من دون أن تكون هناك موافقة بني املشاركات 

حافة وعىل مضمون االحتجاج نفسه. مراكز املساعدة والدعم  يف التحالف عىل مضمون اإلعالن الذي نرش خرب التظاهرة يف الصِّ

ومنظامت أخرى وجدت نفسها تقف عىل طريَف نقيض مع منظامت أخرى اعتقدت أنه يجب تشكيل احتجاج متنّوع املضامني ضّد 

صفقة االّدعاء، مبا يف ذلك أعامل اإلخالل بالنظام العاّم يف شوارع املدينة. أحد الخالفات دار حول السؤال، هل يجب التظاهر فقط 

ضّد صفقة االّدعاء الخاّصة بكتساف، أم يجب أن ُيضاف إىل ذلك، أيًضا، االحتجاج ضّد عودة رامون إىل الحكومة، بعد ادانته بارتكاب 

فعٍل مشني. أّما الخالف اآلخر فكان حول طبيعة املظاهرة: فمراكز املساعدة والدعم ومنظامت أخرى وقفت إىل جانب تجنيد 

خطيبات/ خطباء للمظاهرة، وخصوًصا من القطاع السيايّس – االجتامعّي املركزّي، ويف املقابل، اّدعت منظامت أخرى أنه يجب 

منح الرشيكات يف التحالف معظم الحضور عىل منّصة الخطيبات. وقد اختلفت املنظامت فيام بينها، أيًضا، عىل طبيعة االحتجاح. 

فمراكز املساعدة والدعم ومنظامت أخرى دعمت أن تكون املظاهرة قانونية ومنظمة، قادرة عىل تجنيد اإلجامع السيايّس حولها. 

وكانت هناك منظامت أخرى اّدعت أّن اإلخالل السافر بقواعد العدل كام ظهر يف صفقة االّدعاء التي اخرتعها املستشار القضايّئ 

ب”.    للحكومة للرئيس السابق، يستوجب أن تقوم املتظاهرات باإلخالل بالنظام االجتامعّي وبناء احتجاج “غري مؤدَّ

االنشقاق الذي انعكس من خالل خالفات شديدة اللهجة من وراء كواليس املظاهرة، ظهرت يف األخري عىل الساحة، ووصلت، 

تقريًبا، إىل حّد خروج مظاهريَت احتجاج يف الوقت نفسه. ففي ساحة رابني أقيمت تظاهرة منظمة تخللتها كلامت لخطيبات/
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خطباء، أغلبهّن من الخارطة السياسية – اإلعالمية املرَكزية، وكانت رسالتها إلغاء صفقة االّدعاء مع كتساف. صحيح أّن ناشطات 

جميع املنظامت ُكّن حارضات بني الجمهور، إاّل أّن قساًم من املنظامت بادرت إىل تظاهرة إضافية، بدأت ُقبينْل انتهاء التظاهرة 

يف الساحة. أكرث من ألف امرأة، كثري من هّن أدركن أنفسّن ألّول مرّة كضحايا عنف جنيّس، أغلقن شوارع وعّطلوا حركة السري، 

بنداءات توافقت مع الرسالة العاّمة للحملة، أي الدعوة إىل إقصاء مرتكبي املخالفات الجنسية من جهاز السلطة، إلغاء صفقة 

االّدعاء مع كتساف وفصل حاييم رامون من الحكومة.    

الشهر األخري من الحملة كان مشحوًنا بالخالفات، خصوًصا بني مراكز املساعدة والدعم وبني منظامت المؤّسسية. ورغم ذلك، 

فمع انتهاء الحملة، عندما التقت ممثالت ُمجمل املنظامت، نجحن يف التحادث، وناقشن، أيًضا، النزاع فيام بينهّن، وكذلك رغبتهّن 

يف مواصلة العمل مًعا يف املستقبل. وقد اعرتفت جميع املمثالت بأّن الحملة حققت إنجازات طيبة وباركن إقامتها، وتبلور هناك 

د.   شعور بأّن العنرص املقرِّب بينهّن أقوى من كّل ُمبعِّ

يف أعقاب تسلسل األحداث بعد انتهاء الحملة، ومن جملتها التصديق عىل تعيني حاييم رامون يف منصب القائم بأعامل رئيس 

الحكومة، ومناقشات االلتامسات ضّد هذا التعيني، وضّد صفقة االّدعاء الخاّصة بكتساف، واصل اإلعالم اهتاممه بنشاط املنظامت 

النسائية يف هذا املوضوع. واآلن، طلبت منظامت أخرى، أيًضا، االنضامم إىل الرشاكة، رغم أّن نشاط التحالف، عمليًّا، قد انتهى. 

املنظامت النسائية التي كانت رشيكة يف الحملة، ومنظامت أخرى، مل ُترِد وقف النشاط.  

مراكز املساعدة والدعم، التي كانت حتى هذہ الحملة، كام ُذكر، املنظامت التي متاهت أكرث من غريها مع موضوع العنف 

الجنيّس، ظّلت ُمنشقة. صحيح أّن استمرار الرشاكة وّفر فرصة ذهبية ملواصلة زيادة وعي الجمهور للموضوع الذي تشتغل به 

املراكز، أي مقاومة العنف الجنيّس، إاّل أنها، يف الوقت نفسه، تخّوفت، وبحّق إىل حّد ما، من أّن مضمون االحتجاجات ومضمون 

حافّية التي صدرت باسم املنظامت النسائية، ال ُيوائم قناعاتها وطبيعة عملها. قسم من االحتجاجات، ومثلها،  جزء من البالغات الصِّ

أيًضا، قسم من األخبار التي انترشت يف وسائل اإلعالم، متّيزت بنقاشها الجذرّي والالمؤّسيّس – وقسم منها خرجت حتى بدعوات 

واضحة ورصيحة إىل الخروج بأعامل شغب وعدم اإلذعان للرشطة وقت املظاهرات. صحيح أّنه مل توافق جميع املنظامت عىل 

طبيعة الخطاب واملسلكّية، إاّل أّن املعارضة أتت، أساًسا، من مراكز املساعدة والدعم، التي تخّوفت من أن تكون متامهية مع 

قَيم، مضامني ونشاطات ال تليق بطبيعة منظامتها. قسم من املتطّوعات واألجريات يف مراكز املساعدة والدعم، ال يتامهنينْ بالذات 

مع مواقف يسارّية أو المؤّسسّية. فاملراكز تأخذ قساًم من ميزانيتها من الوزارات الحكومية، وهي تعمل بتعاون مع اليمني ومع 

اليسار يف الكنيست إلحداث تغيريات يف الترشيع، ونشاطها األسايّس هو تقديم خدمات مساعدة ودعم لضحايا العنف الجنيّس. 

لذا، فإّن النشاط النسوّي الالمؤّسيّس الذي برز منذ أّيام الحملة واستمّر بعدها، إىل جانب الحوار الذي نشأ يف اإلعالم حول احتجاج 

املنظامت النسائية، وكان متامهًيا يف قسم منه مع مواقف المؤّسسّية، صّعد النزاع بني مراكز املساعدة والدعم وبني قسم من 

املنظامت التي واصلت العمل يف موضوع العنف الجنيّس. 

ويف املقابل، فالدافع اآلخذ بالتعّزز لدى الكثري من املنظامت النسائية للمشاركة يف النضال ومواصلته، منعهّن من االعرتاف 

إذا  تقريًبا. حتى  املجال َوحدها،  السنني يف هذا  التي عملت لعرشات  والدعم،  املساعدة  مراكز  ِضمًنا لدى  املفهومة  بالصعوبة 

كسبت مراكز املساعدة والدعم خالل الحملة من الظهور الهائل ملقاومة العنف الجنيّس، والذي بفضله استطاعت، أيًضا، إعالء 

تجنيد الِهبات والتربّعات لنشاطها، ففي نهايته وبعده قسم من املنظامت األخرى، التي كانت معنّية بالعودة إىل أن تكون طرًفا يف 

النضال يف املوضوع بلغتها وعىل طريقتها، اعتربتها ُعرضة للنزاع. االنتقال الرسيع من موضوع حرصّي منسوب إىل منظمة معّينة، 

إىل موضوع واسع يتامهى مع املنظامت النسائية، هو - من جهة – إنجاز، ومن جهة أخرى، مصدر للنزاع، ومل تعرتف كّل الرشيكات 
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برشعية هذا النزاع. غياب وجود طرح منّظم للحوار بني ُمجمل املنظامت، يف أعقاب االنتهاء الرسمّي للحملة، أّدى إىل أن إدارة 

زة بأجر.    النشاط من هذہ املرحلة والحًقا، كانت من دون مركِّ

من اللحظة التي انتهت فيها رسميًّا الحملة إلقصاء مرتكبي املخالفات الجنسّية من جهاز السلطة، أصبحت، عمليًّا، ائتالًفا 

طويل األجل من دون موعد انتهاء، وبدأت تظهر فيها النزاعات نفسها التي متّيز رشاكات غري محدودة بزمن. َمن أجريت معهّن 

مقابالت من مراكز املساعدة والدعم أعربن عن خيبة أمل نابعة من اإلحساس بأّن إنجازاتهّن ِطوال سنوات يف مجال مقاومة العنف 

الجنيّس، اّمحت من وعي بعٍض من املنظامت، وكذلك حقيقة أنهّن يواصلن يوًما بعد يوم تقديم املساعدة والدعم لضحايا االعتداء 

الجنيّس، ومواجهة الصعوبات الهائلة والعمل الكثري الذي تبقى للقيام به يف هذا املجال. وجاء عىل لسانهّن، أّن نجاح الحملة وّلد 

لدى قسم من املنظامت الشعور بأّن التغرّي يف الرأي العاّم بالنسبة إىل هذا املوضوع، طرأ بفضلها، واآلن، كّل من املنظامت تريد 

قطف مثار إنجازات السنة األخرية، من دون االعرتاف بحقيقة أّن مراكز املساعدة والدعم هي التي وّعت ألّول مرّة الرأي العاّم 

لوجود ظاهرة العنف الجنيّس. هذہ االّدعاءات متّيز النزاع املعروف بني املنظامت التي ترّكز، أساًسا، عىل املساعدة والدعم، وبني 

منظامت ترّكز، أساًسا، عىل االحتجاج واملقاومة. يجب التأكيد عىل أّن مراكز املساعدة والدعم تدمج يف نشاطها، كّل الوقت، أيًضا، 

منحى التغيري االجتامعّي، سواء أكان ذلك من خالل لويب فّعال يف الكنيست، أم من خالل مناسبات عاّمة، حتى لو كانت، أّوالً وقبل 

كّل يشء، تشتغل بتقديم املساعدة والدعم لضحايا العنف الجنيّس. ُتنكر منظامت املساعدة والدعم عىل الناشطات يف امليدان ما 

يحظنينْ به من ترف، كونهّن متفّرغات للتظاهر باسم ُمُثل ُعليا، إاّل أنهّن ال يواجهّن بشكل يومّي التعقيد الخاّص بتقديم املساعدة 

والدعم لضحايا العنف. بينام تحتّج منظامت االحتجاج عىل منظامت املساعدة والدعم، ألنها، يف رأيهام، تعمل داخل النظام القائم، 

تتعاون مع املؤسسة، وال تقوم مبا يكفي لتغيري املبنى االجتامعّي الذي ُينتج املزيد واملزيد من الضحايا. 

 

الجدل الذي استمّر بني املمثالت، عرب الربيد إللكرتويّن، فقط ال غري، تقريًبا، بدالً من التحادث وجًها لوجه، عّمق، يف البداية، 

الشعور بأّن الخالف يطغى عىل االتفاق. ما اعُترب يف نهاية الحملة خالًفا يصعب تجاوزہ، نجح يف التاليش أمام االعرتاف بأّن الخروج 

املشرتك للعمل النسوّي يحّقق إنجازات، ال تستطيع منظمة واحدة تحقيقها. يف صيف 2008، بعد سنة عىل انتهاء الحملة الرسمية، 

نجحت مرّة أخرى سبع وعرشون منظمة يف الخروج بنضال قصري األجل ضّد ظاهرة التحرّشات الجنسية ملوظفني كبار يف مؤّسسات 

التعليم العايل ضّد طالبات. التحادث الرسيع عرب شبكة الربيد اإللكرتويّن، التوقيع املشرتك عىل طلب ضبط معيار أخالقّي مينع 

العالقات الحميمّية بني املحارضين والطالبات، وحملة إعالمية مكثفة ملنظامت نسائية، أّدت كّلها إىل إنجاز غري مسبوق. فبعد 

أسابيع قليلة عىل العمل املشرتك، أعلنت الجامعة العربية يف القدس أنها تتبنى طلب ضبط معيار أخالقّي ضّد التحرّشات الجنسّية، 

وقد أعلنت وزيرة التعليم أنها ستعمل عىل تبّني هذا املعيار يف بقّية مؤّسسات التعليم العايل، وقد تجّندت/تجّند حتى ِصحافّيات/ 

ِصحافّيون كبريات/كبار لدعم الطلبات وحوار املنظامت حول هذا املوضوع عىل حّد سواء.  
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توصيات

العنارص. 1  كّل  لتنّسق بني  الجاري،  النشاط  بتنظيم  لتقوم  املنّظامت يستوجب توظيف عاملة أجرية  املتعّدد  النشاط 

التمويل  النشيطات. غياب وجود موظفة أجرية وغياب  والنشاطات، لتدير الخالفات وتحرص عىل وجود حوار بني 

ملواصلة النشاط املنتظم، كانا من األسباب التي أّدت إىل احتكاكات بني املنظامت مع انتهاء الحملة إلقصاء مرتكبي 

املخالفات الجنسية من جهاز السلطة. إذا أعربت الناشطات عن رغبتهّن يف مواصلة العمل املشرتك بعد انتهاء عمل 

التحالف القصري األجل، يجب أن تهتّم جميع املنظامت بتمويل مُيّكن من مواصلة النشاط املنظم.  

أيًضا، يوىص بأن تقوم جميع املنّظامت. 2  التحالفات القصرية األجل،  التحالفات الطويلة األجل، يف  كام هي الحال يف 

املشاركة بالتربّع قدر استطاعتها لتمويل النشاط املشرتك. حتى إذا كان هناك اختالف يف حجم امليزانية التي تستطيع 

كّل منظمة املساهمة بها، فإّن املشاركة يف التمويل ستزيد من التزام كّل املنظامت بالنشاط العينّي، وستؤّكد عىل 

املنظمة  االّدعاءات نحو  املنظامت سُيقّلص  التمويل من جانب جميع  املشرتكة.  املَهّمة  املنظامت يف  اشرتاك جميع 

التحالف من  أنشئ  الذي  االحتجاج  املضامني وعىل طبيعة  بأنها تسيطر عىل  النشاط،  بتمويل  تقوم  التي  الرئيسية 

أجله. فهذا الذي حصل يف حالة النقاش اإلضايّف يف محكمة العدل العليا ضّد تعيني رامون قامئًا بأعامل رئيس الحكومة، 

الذي شارك يف متويله صندوق واحد ومثاين منظامت. فاملشاركة يف التمويل عززت من تجربة الرشاكة بني الجمعيات 

وجّندت مزيًدا من املنظامت، التي مل ينشط قسم منها حتى ذلك الحني يف إطار التحالف، وهي بانضاممها عرُبت، 

عمليًّا، عن دعمها للنضال. 

التجربة تعّلمنا أّن التحالفات القصرية األجل تنجح يف طرح مواضيع نسوّية عىل األجندة العامة، كام تنجح يف تجنيد. 3 

الجمهور للعمل من أجلها. تثبت املنظامت أنها قادرة عىل الوصول إىل اتفاقات وعىل تقليص النزاعات فيام بينها، 

عندما تنشط يف إطار محدود زمنيًّا. إذ كان الوضع كذلك، فإنه من مصلحة الصناديق أن تشّجع رشاكات تبادر إليها 

الخالفات ويف  تنجح يف مواجهة  لوقت محّدد،  أنشئت  التي  املنظامت  املتداخلة  الرشاكات  أّن  العلم  املنظامت مع 

االتحاد للنضال املشرتك.

التحالفات القصرية األجل، التي تتعاون لغرض النضال يف موضوع يتامهى مع واحدة من املنظامت الرشيكة، ملزمة. 4 

أكرث من غريها بتحديد وقت عملها بسبب املنافسة التي تتشكل مع مرور الوقت بني التحالف وبني هذہ املنظمة. إذا 

كانت هناك رغبة يف مواصلة النشاط املشرتك بعد الوقت الذي ُحّدد له، أيًضا، منذ البداية، يجب أن ُيتاح للتحالف 

مجال للعمل يعكس تنّوع أساليب النشاط وأمناط الحوار، وعدم محاولة اإلدماج بني رسالة كّل املنظامت، ويف الوقت 

نفسه عدم املطالبة بأسلوب احتجاجّي واحد. التحدي الذي يواجه املنظامت التي تخرج مًعا يف نشاط مشرتك، هو 

إعطاء مجال ومنح اعرتاف ملفاهيم نسوّية متنّوعة، تجربة دامئة عىل إنتاج رسالة ُتدمج بني جميعها وحوار بني النساء 

ب، بل، أيًضا، يف اإلنصات إىل املختلف والتعّلم  أنفسهّن، وبني املنظامت نفسها، ال ينجح يف االعرتاف بالتنّوع، فحسنْ

منه. مثل هذا اإلجراء الِقَيمّي مُيكن أن ُيصبح حجر الزاوية لوجود حركة نسوّية طويلة األجل، وترجمة النجاحات التي 
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ُسّجلت يف السنوات األخرية إىل تحالفات متداخلة التنظيامت، إلنتاج نشاط تواصيّل لكيان نسوّي واسع وذي تأثري.  

لجميع الجمعيات املشاركة. ال تستطيع غالبية الجمعيات  ز . 5 التحالف القصري األجل ُيتيح تجنيد جهد كبري وعمل مركَّ

السامح لنفسها بالتفّرغ من نشاطها الجاري ملّدة طويلة من الوقت من أجل التعاون مع منظامت أخرى. فمقارنة 

بالنزعة التي متّيز التحالفات الطويلة األجل، حيث أنه  مع مرور الوقت قسم من املنظامت الرشيكة، فقط، تواصل 

نشاطها فيها، بوسع التحالف املقّيد بوقت الحفاظ عىل مشاركة نِشطة لجميع املنظامت الرشيكة.

النسائية عىل العمل املشرتك. وإىل جانب  التحالف القصري األجل يف إمكانه زيادة عدد املواضيع التي ستحّث املنظامت . 6

القليل من التحالفات الطويلة األجل، من املحّبذ املبادرة إىل الكثري من النشاطات املشرتكة، التي ُيحّدد موعد ابتدائها 

وموعد انتهائها ُمسّبًقا، وبذلك يرتفع تدّخل النشيطات يف املنظامت يف مواضيع مختلفة من مجال نشاطهّن الرئييّس. 

التعارف بني املنظامت ومن معرفة جميع املنظامت مبواضيع متنّوعة يف  كرثة الرشاكات القصرية األجل ستزيد من 

الحقل الّنسوّي.

حّيز مشرتك للمنظامت النسوّية

جميع َمن أجِريت معهّن مقابالت أعربَن عن رغبة يف إقامة رشاكات تعمل يف املواضيع الثابتة التي تشتغل بها ويف مواضيع أخرى. 

عىل أساس كّل ما جاء أعالہ، ُيوىص، إًذا، بأن ُيقام من أجل النشيطات يف املنظامت النسوّية حّيز ثابت، ُيتيح التعارف الشخيّص 

واملنظاميّت، الحوار، النقاش يف مواضيع الساعة، التعرّف عىل مجاالت املعرفة الخاّصة باملشاركات والرشاكة يف املعرفة، البناء املشرتك 

ملنظومات مواجهة للخالفات، ومًعا، إنتاج استمرارّية ألجندة نسوّية. فاملقصود ليس إنشاء منظمة جديدة، إمّنا عن إنتاج حّيز ماّدّي 

س، يسمح بالحوار املذكور.   وفكرّي غري مؤّسيّس وغري مؤسَّ

مع تصاعد املنافسة بني املنظامت بالذات، عىل الظهور واملوارد، يف فرتة زاد فيها عدد املنظامت يف امليدان النسوّي زيادة 

دراماتيكية، وتزايدت مواضيع النشاط يف الحّيز النسوّي – التنظيمّي يف إرسائيل، تتصاعد الحاجة إىل إنشاء حّيز مشرتك ليؤّسس 

الرشاكة، وباملناسبة، فهو سيساهم بذلك يف طرح مواضيع نسوّية عىل األجندة العاّمة. 

يف إمكان املنظامت أن تضيف إىل الدافع الرئييّس الذي يحّركها اليوم - نعني الدفع يف اتجاہ حّيز نشاطها العينّي – الحاجة 

إىل إنشاء وتأسيس حّيز مشرتك من أجلها، لزيادة املعرفة والقدرة، أيًضا، عىل تحقيق إنجازات يف امليدان العاّم. إذا كان املفهوم 

النسوّي مؤّسًسا عىل مبدأ أفضلية الجامعة عىل الفرد، عىل الحاجة إىل تشكيل نظرة تبادلية وتكافؤية وعىل إلغاء الهرمّية املتأصلة 

التي أساسها االستغناء  للَمَهّمة املعقدة،  النشيطات ُمجنَّدة  عىل ُصُعد املجتمع األبوّي كّلها، من املهّم أن تكون كّل واحدة من 

الجزيّئ عن الحاجة إىل إبراز نشاط املنظمة التي هي طرف فيها، فقط، للعمل من أجل الحّيز النسوّي كّله، ومن أجل توسيع تأثرية 

الجامهريّي. 

ليس يف هذا القول ما ُيلغي أفضلية وجود الكثري من املنظامت، وتفّهم حاجة كّل منظمة إىل البقاء من الناحية االقتصادية، 

والعمل عىل الدفع يف اتجاہ مصالحها. وإىل جانب مجمل النشاط املتعّدد املنظامت، الجاري اليوم، من الصحيح إنشاء حّيز إضايّف 

باسمها.  التي نعمل جميعنا  النسوّية  القَيم  املبادرة والعمل املشرتك، وُيحقق بذلك، بشكل فعيّل،  الحديث،  التعرّف،  ميّكن من 

إذا مل تكن هناك رغبة يف أن ننسخ، بال قصد، املنافسة مبا ُيسّمى “السوق الحرّة”، إذا كان هناك دافع لتكريس النشاط ال لتأكيد 

أفضليات املنظمة “خاّصتنا”، فقط، مقارنة باملنظامت األخرى، إذا كان هناك اعرتاف بأّن الفكر النسوّي بأنواعه، مبنّي، دامئًا، عىل 

أساس االعرتاف بقمع النساء يف كّل مجال من مجاالت الحياة، عندها، مُيكن وُيطَلب من جميع املشاركات يف هذا امليدان، أن 



منّظامت نسوية يهودية ويهودية-فلسطينية يف إرسائيلمنّظامت نسوية يهودية ويهودية-فلسطينية يف إرسائيل

79

يتعرّفن بصورة أعمق عىل مجاالت معرفة ونضاالت إضافية لتلك التي يتخّصصَن هّن بها، وتنمية ِصلة بني جميعها وبني جميع 

املواضيع التي يعايشنها. 

ليس عبثا تبلور قرار مبادرة مرأة ملرأة – يف هذه الفرتة – إىل مؤمتر نسوّي قطرّي إضايّف، ضّمت عملّية اإلعداد له، منذ البداية، 

ممثالت كثريات ملنظامت وتنظامت نسوّية. هناك َمن يّدعنَي أّن هذا املؤمتر الّنسوّي جاء – ضمن أشياء أخرى – لإلشارة إىل بداية 

فرتة جديدة يف التاريخ النسوّي يف إرسائيل، حيث الحوار والعمل النسوّيان فيها من شأنهام أن يتبلورا إىل درجة عمل متداخل 

املنظامت مشرتك ومتواصل. اللقاءات ُقبيل املؤمتر والبلورة املشرتكة  للمواضيع التي سُتناقش فيه، وّفرت فرصة لتضامن نسوّي 

حول مواضيع مختَلف عليها، أيًضا. حقيقة أّن هذا املؤمتر أقيم يف النارصة، يف شهر ترشين الثاين 2008، جديرة هي األخرى بالذكر، 

لسبب الحضور اآلخذ باالزدياد يف امليدان النسوّي للحاجة إىل العمل املشرتك واملتبادل ليهودّيات وِفَلسطينّيات، ولنساء من مناطق 

ِجغرافّية – اجتامعّية – اقتصادّية مختلفة.

ص ألن ُيسفر عن  ص ُمخصَّ هذا املؤمتر النسوّي انتهى مؤّخرًا، فقط، ولدى كتابة هذہ السطور مل يكن قد أجري بعُد لقاء ملخِّ

استنتاجات بالنسبة إىل العملية التي كانت وبالنسبة إىل اتجاهات العمل الحًقا. من هنا، ال ُيكن – يف هذہ املرحلة – التوّسع 

يف نتائج املؤمتر، بل، فقط، التعبري، بصورة موجزة، عاّم كان موجوًدا فيه، وعاّم يبدو أنه قد غاب عنه. النساء اللوايت شاركَن يف 

َ حتى ذلك الحني،  املؤمتر حِظنَي بالتعرّف إىل مجموعة هائلة ومتنّوعة من النساء من منظامت وتنظيامت أخرى، مل يكّن قد التقنينْ

ومل يتعرّفَن إىل بعضهّن وببعضهّن ال شخصيًّا وال سياسيًّا. هناك َمن يّدعنَي أّن السريورة املتواصلة للتحضري للمؤمتر، أنتج أفضليته 

الرئيسية، نعني إتاحة الفرصة للحوار املتواصل والواسع بني نشيطات من منظامت مختلفة. حقيقة أنه كان هناك ظهور بارز، 

يف عملّية التحضري للمؤمتر، ويف إطارہ، أيًضا، لناشطات من منظامت ِفَلسطينية ولنساء من منظامت المؤّسسّية، هي، بنظر قسم 

املشاركات إيجابية، وبنظر أخريات سلبية. الكثري من املنظامت النسوّية اليهودية التي ترّكز عىل الدعم الشخيّص الفردّي، مل تشارك 

يف املؤمتر أو أنها شاركت يف القليل منه، فقط. كان من بينهّن َمن اّدعت أّنه، أيًضا، لو كانت قد دعمت الحضور املهيمن للحوار 

السيايّس – الراديكايل يف سياق مقاومة االحتالل يف املناطق والتمييز ضّد ِفَلسطينّيات يف إرسائيل، فإّن مثن ذلك كان سيكون غياب 

َن أّن ما  التطرّق الواسع مبا فيه الكفاية إىل مواضيع أخرى تشغل امليدان النسوّي يف إرسائيل كثريًا. قسم من الحارضات يف املؤمتر أّكدنْ

متّيز به هو غياب النزاعات الصعبة، التي مّيزت قساًم من املؤمترات النسوّية السابقة حول موضوع مامرسة القمع ضّد ِفَلسطينّيات 

يف إرسائيل ويف املناطق املحتلة. وأخريات ُقلَن إنه رغم أّنهّن عارضَن أن يحتّل هذا املوضوع غالبية الحوار، تخّوفَن من التعبري عن 

ذلك بصوت مرتفع، لئاّل يواجهَن احتجاًجا من ِقبل غالبية املشاركات.

من املحتمل أنه يف ما ييل من الحمالت املشرتكة، للمؤت مر النسوّي القطرّي وللحوار الجاري الذي تشّكل يف شبكة الربيد 

اإللكرتويّن يف السنتني األخريتني، سيكون يف اإلمكان إجراء نقاش مشرتك ومتبادل مع ممثالت/ي صناديق حول قضية أساليب التمويل 

القامئة اليوم. اندماج عنارص متويل يف الحاجة القامئة إىل العمل النسوّي املشرتك والفاعل، ُيكن أن ُيعّظم إمكانّية تشكيل نشاط 

نسوّي واسع، متعّدد النساء واملنظامت وتواصيّل. كام ُذكر، فليس املقصود متويل منظمة جديدة أو قامئة ستوّحد ومتّثل نشاًطا 

مشرتًكا ملنظامت أخرى، إمنا عن متويل نشاط مشرتك، حيث تأيت مثل هذہ الرغبة من جانب املنظامت املوجودة عىل الساحة. 
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تلخيص

الخاصة  األساسية  امليزات  استعراض  إىل  إرسائيل  واليهودية-الفلسطينية يف  اليهودية  النسوية  املنظامت  تحليل حقل  سعى 

بعمل ونشاط هذہ املنظامت، إىل جانب التوّجهات واملساقات البارزة يف هذا الحيز. كام أّن قرار الرتكز يف ميزات معينة وتحليلها 

بتوسع ينبعان من املضامني التي وردت يف اللقاءات التي أجريت مع ممثالت املنّظامت املختلفة ومن ترجمة هذہ املضامني، أيًضا، 

وفق املدارك الخاصة بالكاتبة ووفق الروايات التي توّجه وجهة نظرها. وعليه، فمن الناجز أّن التحليل يستند إىل منظومة الكاتبة 

النشاطات املتنوعة والغنية  النسوي. مع هذا، ورغم رضورة إيجاز  الحيز  التي تضلع منذ سنوات كثرية يف ضمن  الذاتية، وهي 

يف هذا الحقل، فإّن التحليل يحاول عكس أكرب عدد ممكن من وجهات النظر. كام أّن هذا التحليل ال يتجارس عىل عرض جميع 

مميزات الحقل النسوي-التنظيمي، بل يسعى إىل ذكر مواضيع الفعاليات والخطاب البارزة، إىل جانب ترسيم توجهات مستقبلية 

من التحاور والعمل املستقبليني. 

كام يتطرّق التقرير إىل التحديات والصعوبات التي متيز العمل يف الحقل النسوي-التنظيمي، إال أّنه ال يهدف لنقد املسلكيات 

املتبعة يف هذا املجال، بل إىل تسليط الضوء صوب اإلمكانات الكامنة يف تطوير التحاور بشأن املسائل املختلفة. وغنّي عن القول إّن 

الكاتبة ترى نفسها جزًءا من الحراك املطروق يف هذا الباب من التقرير وهي ال متوضع نفسها خارجه لتنظر من هناك إىل ما يحدث 

يف داخل املنظامت وفيام بينها. كام أّن الكتابة بضمري الغائب تنبع، من ضمن سائر األسباب، من التطرق إىل املناظري املختلفة التي 

انعكست يف أقوال امُلستبَينات، وهي تسعى لتمكني القارئات/القّراء من التمتع بنظرة شاملة عىل ميزات الحقل ونزعاته، من دون 

تثبيت صورة واحدة، موضوعية ظاهرًيا، للمنظامت النسوية يف إرسائيل. 

ليهوديات  املشرتكة  املنظامت  جانب  إىل  اليهودية  النسوية  املنظامت  ويحلل  يستعرض  التقرير  أّن  نذكر  أن  الالئق  من 

وفلسطينيات، ليس إال. وقد ُخصص تقرير مستقل للمنظامت الفلسطينية يف إرسائيل صادر عن تنظيم “الطفولة”. وتعكس رضورة 

ُ كتابة تقريرين الواقَع السيايّس اإلرسائييّل، الذي يفرض فصاًل بني السكان اليهود وبني السكان الفلسطينيني يف إرسائيل يف جميع 

مناحي الحياة. كام أّن الفصل بني اليهوديات/اليهود وبني الفلسطينيات/الفلسطينيني يف املناطق السكنية ال ينحرص يف كونه مميزًا 

حيزًيا، بل هو يف أساسه فصل عرقّي، قومّي وطبقّي، هدفه تقليص احتامالت االلتقاء والتحادث بني املجموعتني. وعليه، فإّن تثبيت 

تحاور مبارش بني اليهوديات/اليهود وبني الفلسطينيات/الفلسطينيني يستوجب بذل جهد تنظيمي ونوايا إيديولوجية.

ويف ظّل انعدام فرص االلتقاء بني املجموعتني من خالل مكانة متساوية نتيجة للواقع السيايّس يف إرسائيل واملنطقة، فإّن غالبية 

املنّظامت النسوية تخضع لهذا الفصل القومي. كام أّن قساًم من املنّظامت يتبنون الفصل القومي من خالل وعيه النعدام إمكانية 

طرح نشاط متساٍو لليهوديات والفلسطينيات، ولكن حتى املنظامت التي تنشط ضد االحتالل ومن أجل املساواة بني اإلرسائيليات/

اإلرسائيليني اليهوديات/اليهود وبني الفلسطينيات/الفلسطينيني يف إرسائيل واملنطقة، تكتسب الفعاليات اليهودية لديها، يف بعض 

التمييز  سواء،  حّد  عىل  الهرمية،  هذہ  وتعكس  الداخيل.  التنظيمي  الخطاب  يف  الفلسطينية  الفعاليات  مقابل  مركزية  األحيان، 

القومي-الثقايف القائم بني املجموعتني السكانيتني، وانعدام الرغبة لدى الكثري من الفلسطينيات يف بذل الجهود يف ضمن املنظامت 

اليهودية أو املشرتكة، التي تحوي عادة أقلية عددية وسياسية، وذلك بدال من املنظامت الفلسطينية. ونتيجة لهذا، ينشأ وضع 

تحتوي فيه منظامت اليسار النسوية، أحياًنا، عىل أقلية من املشاركات الفلسطينيات وأغلبية من الناشطات اليهوديات. ُيضاف إىل 
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هذا أّن حرية العمل واالحتجاج لدى اليهوديات/اليهود أكرب بكثري يف دولة يهودية، فيام ميكن لنساء فلسطينيات أن يدفعن مثًنا 

شخصًيا وسياسًيا باهًظا، لقاء احتجاجهّن. 

إنطالًقا من كّل هذا، فإّن التضامن النسوي وحدہ هو القادر عىل التغلب عىل الوضع القائم، إىل جانب العناد النسوي للربط 

بني أنواع االحتالل املختلفة التي تعانيها النساء واألقليات السياسية األخرى. وحتى لو كان من حّق كل منظمة أن ترتّكز يف حقل 

نشاطها ورغم حقيقة أّن ثقل العمل يف كّل منظمة ُيبقي مساحة ضيقة للنشاطات األخرى، إال أنه ال ميكن التنازل عن التحّدي 

املعقد لخلق حركة نسوية واسعة تربز بالذات حضور وريادة مجموعات النساء األكرث استضعاًفا يف املجتمع اإلرسائييل. فهذہ طريق 

أخرى ميكن أن يثبت من خاللها الخطاب النسوّي بدياًل حقيقًيا وعلنًيا لألجندة السياسية-البطريركية يف إرسائيل. 

نحن نرى منظامت نسوية تحرص كل الحرص عىل الفصل القومّي نتيجة للعزوف عن االندماج يف الجدل السيايس الدائر بني 

النشاطات الساعية الستمرار االحتالل وبني تلك املعارضة له. كام متتنع املنظامت عن الجدل بغية تجنيد نساء من مختلف املواقف 

السياسية، ما يجمعها هو مواضيع عمل ونشاطات هذہ املنظامت. كام أّن محاولة تجنيد املزيد من النساء اليهوديات إىل النشاط 

النسوي مينع منظامت كثرية من خلق رابط واضح وعلني بني إسقاطات االحتالل الجندرية والقومية. وهكذا، ينشأ انشقاق بني 

املنّظامت النسوية املستندة إىل منظومة “النساء من أجل النساء” وبني املنّظامت النسوية التي ترّص عىل إقامة الصلة بني جميع 

أنواع االحتالل التي تقبع يف ظلها النساء واملجتمع املدين يف إرسائيل ويف املنطقة. ويّدعي القسم الثاين من املنّظامت أّنه يف ظّل 

غياب اعرتاف بالصلة الجوهرية بني العنف الجنيس والجسدي واالقتصادي ضد النساء، وبني القمع القومي والثقايف الذي يقبع 

يف ظله قسم من النساء، فال مجال لتحسني وضعية النساء يف إرسائيل ويف املنطقة. وتّدعي  هذہ املنظامت أّنه ما دام املجتمع 

امليزانيات  يف  العسكري  و”األمن”  الجيش  مركزية  العسكرية-الرجولية وعىل  املدارك  يقوم عىل  السياسية  ومؤسساته  اإلرسائييّل 

والخطاب املتداول، فإّن رقعة العنف ضد النساء لن تضيق وستكون النساء الجمهور األسايس الذي سيواصل الرضوخ للمعاناة. 

يعكس التوصيف أعالہ أحد املميزات األساسية الخاصة بالحقل النسوّي يف إرسائيل: الفصل القومي القائم بني غالبية املنظامت. 

إًذا، علينا هنا أن نتمنى بأن ينجح الحّيز النسوّي يف إرسائيل مستقبال وأن يقّدم بدياًل للواقع السيايس-الرجويل الذي تعيش فيه 

النساء. وتقرتح منّظامت نسوية روايات بديلة ألمناط التمييز والعنف املوجهة ضد النساء، ومن الجائز أن يكون بوسعها، مستقبال، 

طرح بديل، أيًضا، لسياسة الفصل التي تفرق اليوم بني السكان اليهود والسكان الفلسطينيني يف إرسائيل. ولكن ما دامت هذہ 

املنّظامت تواصل انتهاج الفصل بني القوات وفق الثنائية القومية بدالً من دمجها، فإّن الفصل والهّوة سيستنسخان نفسيهام ليصال 

إىل النساء عرب الطرف الثاين من الجدار، الحقيقّي واإليديولوجّي. ال تتجاهل هذہ األمنية الفوارق القامئة، أحياًنا، بني املسائل التي 

تشغل بال النساء اليهوديات وتلك التي تشغل بال النساء الفلسطينيات؛ كام أنها ال تتجاهل حقيقة اضطرار النساء الفلسطينيات 

إىل مواجهة ما يتعّدى التمييز الجندرّي: التمييز العرقّي-القومّي. ومن املفرتض باملدارك النسوية أن تغرّي املبنى االجتامعّي-السيايّس 

القائم وأن تطرح بدائل تستند إىل مساواة النساء والقضاء عىل جميع أشكال العنف الرجويل التي تقمع النساء، ولذا، من املحّبذ 

أن يرى كل الحقل النسوي-اليهودي إىل مواجهة الفصل القومي مبثابة تحّد خاص به، حيث أّن هذہ املواجهة تفرق صفوفه هو، 

أيًضا.  

وعدا الفصل القومي القائم يف غالبية املنظامت النسوية يف إرسائيل، فإّن هذہ املنظامت تكشف عن عدة مميزات أخرى 

املنظامت  الرسيع يف عدد  فالنمّو  املنظامت.  الناشطات يف هذہ  النساء  أمام  ماثلة  أيًضا تحديات  فيها  أن نرى  بنا  هامة، يجدر 

الناشطة اليوم يف إرسائيل والفصل التام بني االختصاصات وهويات املنظامت أّديا إىل خلق كرثة مباركة يف مجاالت العمل يف الحيز 

النسوي من جهة، وإىل زيادة التنافس عىل الحضور ومصادر التمويل، من جهة أخرى. كام أّن ازدياد مجاالت العمل ميّكن من 
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توفري حلول للكثري من النساء اللوايت يواجهن شتى املصاعب. وإىل جانب هذا، توفر كرثة املنظامت مجاالً أرحب من النشاطات 

املعدة لجمهور النساء، سواًء أكان ذلك من خالل املساعدة النفسية أو النشاط القضايئ أو التمكني الذايت والسيايس واالقتصادي 

أو النشاطات االحتجاجية عىل اختالف أنواعها. مع هذا، يجب أن نذكر أّن غالبية النساء الناشطات يف الحقل النسوّي ينزعن إىل 

االنتامء إىل منظمة واحدة وإىل التامثل معها، وال ينزعن إىل بعرثة النشاطات والعمل بني عدة منظامت. وبالفعل، نرى أّن إحدى 

النتائج تتجىل، كام اّدعت عدة نساء التقيناهّن، يف كون “التامثل التنظيمي” أقوى من “التامثل النسوّي”. وعليه، وبحسب أقوالهّن، 

يجري املّس يف القدرة عىل املبادرة لنشاطات أوسع تكون مقبولة عىل جميع املنظامت ومشرتكة لها جميًعا، ومقابل هذا نرى 

تشكل نزعة لدى الكثري من الناشطات للتقليل من أهمية املنظامت األخرى مقابل أهمية “تنظيمهّن”.

وبالرغم من النزعة القامئة لدى املنظامت يف التنافس عىل الحضور واملوارد، إال أّن هناك ظاهرة آخذة يف التعاظم مفادها إبرام 

ائتالفات عىل األمد القصري وتشكيل رشاكات نسوية، تنجح يف إيجاد وخلق تعاون بني عدد كبري من املنظامت واملدارك الحياتية. كام 

أّن االجتامع عىل نشاطات مشرتكة من أجل تسيري حملة محدودة زمنًيا والنجاحات التي تحصدها مثل هذہ الحمالت يف نضالها 

من أجل فرض مواضيع عىل األجندة العامة والربملانية كانت حتى هذہ الحمالت أقّل حضورًا، أمثرت كلها يف جميع املنظامت رغبة 

ً واضحة ً يف مواصلة العمل وفق هذہ الطريقة. وصحيح أّن التحالفات بعيدة األمد وقصرية األمد تضطّر إىل مواجهة رصاعات بني 

ممثالت املنظامت، وبشكل متواصل، إال أّن الرصاعات مل متنع النساء من إدراك حقيقة أّن النشاطات املشرتكة تعود بالنتائج املثرية 

لالنطباع، وأّن املنظامت التي اجتمعت سوية تحظى باملنفعة واملردود.

عالجت  التي  االئتالفات  تلك  كانت  الرصاعات،  أغلبية  فيها  برزت  التي  األمد وقصريته  بعيدة  االئتالفات  غالبية  كانت  وقد 

مواضيع مرتبطة جًدا مع منظمة أو أكرث من املنظامت املشاركة يف االئتالف. ويف حال طالت فرتة الرشاكة وانعدم موعد واضح 

ومتفق عليه إلنهائها، كانت الرصاعات تنزع يف فرتة معينة للتعمق وللتغلب عىل األمور املتفق عليها، مام استوجب مرور فرتة 

زمنية ما إىل حني خلق عمل مشرتك واسع آخر. وال يتوقف األمر هنا: كلام أّدى النشاط املشرتك إىل حصد النجاحات أكرث وأكرث، زاد 

عدد املنظامت التي مل تعد تكتفي بالعضوية يف هذہ الرشاكات بل صارت ترغب يف االستحواذ عليها، وهذا أحد التحديات املاثلة 

اليوم أمام املنظامت املختلفة. وقد حظيت عدة منظامت يف السنوات األخرية بإنجازات محرتمة بفضل العمل املشرتك، إال أنها مل 

تخلق بعد حراًكا منتظاًم ملواجهة األزمات. 

تنبع تحديات أخرى يف الحقل النسوي من كون النساء الرشقيات والنساء املثليات شفافات يف داخل طواقم العامالت والناشطات 

املركزيات يف غالبية املنظامت. واملبنى الذي تأسس خالل املوجة الثانية من النسوية يف إرسائيل، أي سياسة األرباع، رسعان ما متّوة 

وذاب وعادت العامالت األشكنازيات واملتباينات جنسًيا ليُكّن مركزيات يف غالبية املنظامت. وتواصل النساء الرشقيات يف إرسائيل 

يف كونهّن جمهور هدف لنشاطات اإلعانة لدى غالبية املنظامت، ولكن –بوعي أو من دون وعي- يجري استبعادهّن عن الطاقم 

الرائد للتنظيم. كام أّن التمييز، اآلخذ يف التعاظم، بني “النساء املهنيات” املختصات واملتعلامت وبني “الحاصالت عىل اإلعانة”، يزيد 

من التمييز الطائفي يف الحقل النسوي. ومبا أّن املعرفة املعرتف بها يف إرسائيل هي الثقافة األكادميية-الغربية، ومبا أّن منظامت 

كثرية تنزع نحو تشغيل عامالت أكادمييات، فإّن الهوة بني النساء اللوايت ُكّن قادرات عىل اكتساب التعليم العايل بسبب مكانتهن 

االقتصادية وأصلهّن الطائفي، وبني النساء اللوايت حالت مكانتهّن وأصلهن دون تلقيهّن لهذہ الفرصة- آخذة يف التعاظم. ورغم أّن 

قساًم من املنظامت يحمل راية “التصحيح اإليجايب” للنساء يف أماكن العمل، إال أّن قساًم منها ال يقوم بتطبيق هذا املبدأ من أجل 

تصحيح التمييز القائم ضد النساء الرشقيات. 

النساء املثليات، اللوايت تجّمعن سابًقا يف تنظيم “كالف” ويف التنظيم االحتجاجي “كفيساه شحوراہ” اللذين توقفا عن العمل، 
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توّجهَن يف بعض نشاطهن صوب العمل يف منظامت أخرى أو أقللَن بشكل كبري من النشاط النسوّي. وحقيقة أّن هناك مديرة أو 

مركزة مثلية يف منظمتني من أصل ست وأربعني منظمة، هي أحد الرباهني عىل كون املسألة املثلية شفافة يف األجندة النسوية يف 

إرسائيل. وقد توقفت نساء مثليات كثريات ُقدَن يف السابق نشاطات كثرية يف الحيز النسوي، عن نشاطاتهّن ألنهّن يريَن أّن أهداف 

املجموعة يف إرسائيل قد تحققت. صحيح أّن ترّكز املجموعة املثلية يف حق تأسيس عائلة أّدى إىل إنجازات اجتامعية وقانونية-

قضائية يف هذا املجال، إال أنها أّدت، أيًضا، إىل نفي التمييز والتمييز الجنيس املتباين ضد املثليات، عن األجندة الجامهريية. الكثري 

التعامل معهن إىل  العام وعىل تحويل  الحيز  املثليات يشهدَن عىل وجود أصناف إذالل مختلفة موجهة ضّدهّن يف  النساء  من 

تعامل “إباحّي”. وحقيقة أّن العالقات املثلية النسائية مل تعد معرفة عىل أنها مرضية يف املرشد النفساين DSM أسهمت يف التطبيع 

املثليات  النساء  تزال  الذي ال  للقمع االجتامعّي-الجنيس-املغاير  أيًضا، تحولت إىل “مجّس”  أنها،  إال  الجندرية،  للهوية  الظاهري 

يعانينه. 

كام أّن مسألة اندماج “محّوالت الجنس” الرشعّي يف الحقل النسوّي مل ُتطرح بعد بعمقها. ونجد من بني الناشطات النسويات 

من يرفضن إمكانية إرشاك النساء اللوايت ال يطابق جنُسهّن جندرَهّن يف املؤمترات واملناسبات النسوية. وينبع رفض رشعية اندماج 

من ال يلّبون رشوط التقسيمة الجندرية السائدة يف الحقل النسوي من التشكيك والخشية، اللذين عرّب عنهام عدد من ممّثالت 

املنظامت، تجاہ نساء بيولوجيات يبدون مثل الرجال. وبحسب أقوالهّن، فإّن الحقل النسوي يوفر حيزًا محمًيا لجمهور النساء، 

وتواجد النساء اللوايت اخرتن أن يبدون “مثل الرجال” يهّز من شعورهّن باألمان. وحقيقة أّن املؤمتر النسوي القطري املنعقد يف 

التي متحورت يف املسائل املتعلقة باألقليات السياسية  النقاشات  الثاين 2008 شهد مشاركة ملتحّوالت جنسًيا وعدًدا من  ترشين 

والجنسية والجندرية، تشري إىل فرصة لخلق نشاط نسوي مثيل و”متحّول جنيس”، بعد ميض فرتة متواصلة تحول فيها “الربع 

الرابع” إىل شفاف وغري مريّئ. 

ويكمن تحدٍّ آخر ماثل أمام الحقل النسوي يف اندماج املنظامت النسوية الدينية يف العمل املشرتك القائم. وباستثناء منظمة 

“كوليخ” فإّن سائر املنظامت يف هذا املجال غري ضالعة يف الغالب وبشكل جاٍر يف النشاطات والنضاالت متعددة املنظامت. كام أّن 

املواضيع التي تنشغل فيها هذہ املنظامت غريبة، أحياًنا، عن املنظامت األخرى، ولكن وبالذات لهذا السبب، هناك حاجة لتجنيد 

هذہ املنظامت إىل النشاط القائم والتعّلم منها بشأن مضامني عملها. 

ال ينتقص مجمل التحديات املاثلة اليوم أمام املنظامت النسوية من اإلنجازات الكبرية التي حّققها الحقل النسوّي يف إرسائيل 

قوانني  دفع وترشيع  وتأثري حقيقّي،  بارز  ذات حضور  ومظاهرات  احتجاجات  يومّي،  شبه  إعالمي  األخرية: حضور  السنوات  يف 

وترشيعات ملنفعة النساء، قرارات قضائية غري مسبوقة لصالح النساء ومن أجل العدل االجتامعي لصالح أقليات سياسية واقتصادية، 

ربط آخذ يف التعاظم بني أصناف االحتالالت املختلفة من أجل خلق مجتمع غري عنيف تجاہ األقليات التي تحيا فيه، ازدياد كبري يف 

عدد النساء الضالعات يف نشاطات املنظامت، ارتفاع يف عدد املواضيع التي تضلع فيها املنظامت، خلق رشاكات مختلفة من أصناف 

مختلفة ولغايات مختلفة وإمكانية تلقي العون يف مجموعة واسعة من املجاالت. هذہ قامئة جزئية فقط من النجاحات التي ميكن 

نسبها إىل املنظامت. وإىل كل هذا نضيف الحوار املتواصل الجاري بني املنظامت النسوية يف شبكة الربيد اإللكرتوين والذي مُيّكن 

من طرح مثابر ومشرتك للمواضيع الحارقة املاثلة عىل األجندة الجامهريية. وبهذا املفهوم، فإّن الحقل النسوي يف إرسائيل نجح يف 

أن يخلق من داخله حراًكا من الخطاب املتبادل والرشاكة التنظيمية، والذي وإن كان مقترًصا اليوم عىل شبكة الربيد اإللكرتويّن، 

فإنه خاص ومتميز يف املجتمع املدين يف إرسائيل.  

الشجاع وقاهر  العضل،  الطويل، مفتول  الشاب،  األبيض،  الرجل  الجديد”-  “اليهودي  إقيمت عىل أساس أسطورة  من دولة 
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أعدائه، ومن دولة تنّكرت عرشات السنوات لغياب املساواة بني الرجال والنساء فيها، ال شّك أّن الجمهور يف إرسائيل طّور وعًيا 

النسوية  اليهودية واملشرتكة إىل جانب املنظامت  النسوية  إّن املنظامت الستة واألربعني  النساء.  الكائنني تجاہ  للتمييز وللعنف 

الفلسطينية يف إرسائيل، جميعها تنتج كمية هائلة من النشاطات، وكل هذہ النشاطات جعلت التمييز تجاه النساء يف إرسائيل 

أكرث حضورًا ومسألًة صار من الصعب أكرث إسكاتها.
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