احملتوـيات


َ
قــود
ثالـثة عُ ٍ

َ
ومك ْمالت

نــســـــــــاء ضــــــــد العـنــــــــف
WO M E N AG A I N S T V I O L E N C E

تارـيـــخ وسريورة تطـور
مجعيــة نســاء ضــد العنــف

ّ
وتفكــر
استش ــفاف
نســـوي فلســطيين

تارـيـــخ وسريورة تطـور
مجعيــة نســاء ضــد العنــف

ّ
وتفكــر
استش ــفاف
نســـوي فلســطيين
الباحثة :دياـنا زرـيق
تحرير :نادرة أبو دبي سعدي
نساء ضد العنف
إصدار :جمعية| | 1

احملتوـيات

احملتوـيات


َ
قــود
ثالـثة عُ ٍ

َ
ومك ْمالت

نــســـــــــاء ضــــــــد العـنــــــــف
WO M E N AG A I N S T V I O L E N C E

تارـيـــخ وسريورة تطـور
مجعيــة نســاء ضــد العنــف

ّ
وتفكــر
استش ــفاف
نســـوي فلســطيين

الباحثة :دياـنا زرـيق
تحريـر :نـادرة أبـو دبـي سعـدي

||3

احملتوـيات

تاريخ وسريورة تطور مجعية نساء ضد العنف;

استشفاف وتفكر نسوي فلسطيين
إصدار :جمعية نساء ضد العنف
الباحثة :ديـانـا زريـق
مرشف ومرافق البحث :الناشط فتـحي مـرشـود مدير سابق ملكتب شتيل يف حيفا ،مستشار تنظيمي
*

ترجمة من اللغة اإلنكليزية :ريـم حـزان ،شـاهني نـصار
تحرير :نـادرة أبـو دبـي سعـدي
تدقيق لغوي :هشـام نـفــاع
تصميم وإنتاج :وائـل واكيـم
حقوق الطبع محفوظة
تموز 2022

هذا البحث تمت كتابته باللغة االنكليزية
ّ
مدرسة اللغة اإلنجليزية ،مرتجمة ومحررة باللغتني اإلنجليزية والعربية.
تدقيق لغوي للغة االنجليزية مايا باز حاجاي،
نـود أن نشـكر فتحـي مرشـود إلجرائـه جـزء مـن املقابلات ومراجعـة النـص عـدة مـرات ،واملسـاهمة يف هـذا البحـث
بمالحظات�ه وتخصيص�ه م�ن وقت�ه ومعرفت�ه.

جمعيـة نسـاء ضـد العنـف
ص.ب  313النارصة 16000
بريد الكرتونيInfo@wavo.org :
فاكس / 0097246553781 :هاتف 0097246462138
www.wavo.org
*

ديـانـا زريـق :باحثه حُ ره بمجال النسويّه وحقوق االنسان  /أُم إلبنتني ،نور وبرونا وجوزة باو  /مُحاميّه هجره ،مُقيمه يف برشلونا  /حاصله عىل
لقب اول من قبل «الجامعه العربيّه يف القدس» بعالقات دوليّه واللغه االسبانيّه  /تحمل شهاده بكالوريوس من قبل جامعه « »UAB-Spainبمجال
املحاماه  /حاصله عىل لقب ثاني من قبل جامعه « »UPF-Spainبعلم القانون

||4

احملتوـيات


احملتوـيات

ـكلمـة رئـيسـة اجلمعـية

7

عائةل نساء ضد العنف فخر واعزتاز

10

قائمة االختصارات

12

مقدمة 	 

13

بيان نسوي لسرية اجلمعية .تاريخ اجلمعية

15
15

خـلفـيـة

22

التسلسل الزمني
مسار النماء ال ّنسوي للجمعيّة

57

الخـطــاب

58

الثقافة التنظيمية 	 

63

«مهننة النسوية» ملاذا صارت النّسويّة وظيفة؟

72

ملاذا تقل أعداد الناشطات املتطوعات؟

86

الطموح نحو منافسة صحية

90

السياسة والسياسات

99

الرجـال رشكـاء

106

قيـاس االثـر

111

الهـويـة

133

االستنتاجات

135

قاـئمــة املراجـع 	 

138

قاــئمة األشخاـص الذـين تمتـ مقاــبلـتهـم

142

مـالحق

145

||5

احملتوـيات

احملتوـيات
مجلا ةـسـيئر ةـملـك

ـكلمـة رئـيسـة اجلمعـية
املحـاميـة نـاهـدة شحــادة ،رئيسة جمعية نساء ضد العنف
بـكل فخـر واعتـزاز نضع بين أيديكن/م نتائـج البحث األول مـن نوعه الذي بـادرت إليه جمعية نسـاء
ضـد العنـف ،وتم مـن خالله توثيـق واسـتعراض تجربة الجمعيـة خالل  30عامً ـا ،من يوم تأسيسـها
بشـكل رسـمي يف تاريخ  21/07/1992وحتـى يومنا هذا.
ٌ
ّ
مجموعة مـن النسـاء الرائـدات الغيـورات الطامحات لتغيير واقع
أسسـت جمعية نسـاء ضـد العنـف
النسـاء الفلسـطينيات املريـر ،املركـب واملهمـش الـذي حـدد مكانتهـن عىل جميـع األصعـدة ومناحي
الحيـاة؛ بـدءًا مـن نيـل حقهـن املبدئي األسـاس يف حيـاة عائليـة ،أرسيـة ومجتمعيـة آمنـه خالية من
ً
ووصـول إىل حقهن
العنـف بكافة أشـكاله وأنواعه ،مـرو ًرا بحقهـن يف التعليم والعمـل وتحقيق الذات،
يف املشـاركة يف مواقـع اتخـاذ القـرار والتأثري الفعال يف بلـورة الرأي العام ،وترسـيخ معايير اجتماعية،
ثقافيـة ،سياسـية ،اقتصاديـة وقانونية تسـتند إىل وتكـون مرجعيتها األسـاس املواثيـق الدولية ومبادئ
حقـوق اإلنسـان التـي تضع اإلنسـان وحقوقـه يف مركزها بغـض النظر عن جنسـه ،لونه ،عرقـه ،دينه،
انتمائـه الطبقـي أو القومـي أو السـيايس ،بهـدف الوصـول إىل مجتمـع حـر مبنـي عىل أسـس العدالة
االجتماعيـة وتكافـؤ الفرص والعيـش الكريم.

جـاء هـذا البحـث بعـد مـرور ثالثة عقـود ليسـلط الضـوء على حكايـة وتجربـة جمعية نسـاء ضد
العنـف النضاليـة ،التـي تعتبر الجمعيـة األوىل التـي رفعت رايـة فضح وكشـف العنف وتحريـر املرأة
مـن العنـف العائلي /االرسي بقـوة وتصميـم ودون تأتـأة ،بهـدف إفـراغ مـا يسـمى بالحصانـة
املجتمعيـة املتفـق عليها من جوهرهـا ،وهي التـي ترشعن العنـف االرسي /العائيل املمـارس ضد اإلناث
وتعتبره شـأنًا ومسـألة عائليـة خاصـة ال يمكـن التدخـل بهـا أو مناقشـتها يف الحيـز العام ،وإلرسـاء
مفاهيـم ومعايير اجتماعيـة تعتبر العنف ضد اإلنـاث جريمة بحق املجتمـع ككل من جهـة ،والعمل من
جهـة أخرى على تقديم الحمايـة والخدمات للنسـاء وأوالدهـن والفتيات ،والسـعي من خالل املشـاريع
املختلفـة واملتنوعـة لرفـع مكانة املـرأة على كل األصعدة.
يهـدف هـذا البحـث إىل تبـادل املعلومـات والخبرات املهنيـة التـي اكتسـبتها الجمعيـة يف مشـوارها
النضـايل مـع الجمعيـات النسـوية والحقوقيـة الفعالـة يف امليـدان ،ليصـب يف تعزيز الخطاب النسـوي
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الفلسـطيني خاصـة وعامـة ،وليكون مثـاال يُحتذى ودافعً ـا ومحف ًزا ومصـدر إلهام لألجيال الشـابة
مـن أجـل االنخـراط وأخـذ دورها يف هـذه املسيرة النضاليـة املرشفة.
ال شـك بـأن الباحثـة السـيدة ديانـا زريق نجحـت بأخذنـا يف رحلة شـيقة مؤثـرة لكل مراحـل تكوين
الجمعيـة ونشـاطها املمتـد لثالثـة عقـود مضـت ،منـذ أن ابتـدأ مشـوارها بتاريـخ  08/03/1992يف
الجلسـة االحتفاليـة بمناسـبة الثامن مـن اذار «يوم النسـاء العاملـي» التي عقـدت يف لجنة مكانـة املرأة
يف الكنيسـت ،برسـالة خطيـة صغيرة ،وهـزة رأس باملوافقـة بني اثنتني مـن مؤسسـات الجمعية.
ولنتوقـف بين الحين واألخـر يف املحطات الرئيسـية لحيـاة الجمعيـة ،والتي اتسـمت أحيانـا بالتصدي
والصمـود لسياسـة االقصاء والتهجـم والتحريض التـي اتخذت ابعادًا خطيرة هددت اسـتمرارية حياة
الجمعيـة كتنظيـم وكأفـراد ،لنتوقـف عنـد اإلنجازات والشـعور بالفـرح واالعتـزاز والفخـر ،وأحيانا
أخـرى يف األوقـات العصيبـة واألزمـات التـي عصفـت بهـا ،لتسـتمر مسيرتها بالرغـم مـن كل
املعيقـات ،اإلحباطـات ،اإلخفاقـات واألزمـات املوضوعيـة والشـخصية التـي واجهتهـا ،والتـي تمكنـت
الجمعيـة بوحدتهـا الفكريـة والتنظيميـة وبإرادة جامعـة لكل مكوناتهـا :إدارة ،طاقـم وعضوات من
النهـوض مـن كل ازمة عصفـت بها وجعلهـا فرصة ورافعـة لنشـاطاتها وفعالياتهـا ،لتصبح
جمعيـة نسـاء ضـد العنف ،جمعيـة رائـدة ومرجعية فكريـة ومهنية من أكبر جمعيات املجتمـع املدني
الفعالـة يف املجتمع الفلسـطيني  -محليًـا ،إقليميًا ودوليًا  -التـي تعني بمكافحة جريمـة العنف املمارس
ضـد االنـاث خاصـة والعنف عامـة ،ورفع مكانـة املرأة على كل األصعـدة ومناحـي الحياة.
ختامـا تلخـص الباحثـة رحلتنـا مـع جمعيـة نسـاء ضـد العنـف بطـرح توصيـات مـن شـأنها رفع
مسـتوى التفحّ ـص والتف ّكـر الذاتـي وأهميـة العمـل على انخـراط ودمـج الرجـال يف حيـاه الجمعية،
والعمـل عىل مشـاركة تجربتها ومعرفتها مع املؤسسـات النسـوية الفلسـطينية واملجتمـع املدني املعنية
بحقـوق اإلنسـان ،بهـدف فتح البـاب إلجـراء عملية عصـف ذهنـي ،وتبادل الخبرات واملعرفـة لوضع
خطـط واستراتيجيات محسـنة للعمـل والنشـاط ،وإيجـاد طـرق كفيلـة لتعزيـز التعاون والتنسـيق
بينهـم يف جميـع القضايا املشتركة لرتسـيخ وجعل هذا التعـاون خطوة لألمـام نحو بناء حركة نسـوية
فلسـطينية جامعـة موحدة.
لقـد تطلـب إنجاز هـذا البحث وإصـداره بهذه املهنيـة املوضوعيـة تكاتف العديـد من الجهـود الداعمة
ومـن هنـا نتقـدم بالشـكر للباحثـة السـيدة ديانـا زريـق عىل الجهـد الكبير واملهنيـة الراقيـة والعمل
الجـاد واملوضوعـي إلنجاز هـذا البحث.
كمـا ونتقـدم بالشـكر العميـق لجميـع الصديقـات واألصدقـاء ،الزميلات والزملاء ،عضـوات إدارة
ّ
تعـاون  /وا مـع الباحثة وقدمـن /وا كل
الجمعيـة ،وطواقـم املوظفـات واملوظفين اللواتـي  /اللذيـن
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املعلومـات املطلوبـة للبحـث بـكل موضوعيـة وسـخاء.
كما نخص بالشكر الزميلة نادرة أبو دبي-سعدي التي قامت بتحرير البحث.
وصنـدوق روزا لوكسـمبورغ الـذي دعـم املرشوع ماليًـا وأتاح لنـا فرصة تاريخيـة لتوثيـق حكايتنا –
حكايـة نسـاء ضـد العنـف – وقيـاس األثـر الذي أنتجـه نضالهـا املتنـوع واملركب على مكانة النسـاء
الفلسـطينيات يف البلاد ،وعلى املجتمـع عامـة عىل مـدى  30عاما.
وكلنـا أمـل ان يصبـح هـذا البحـث مرجعـا بحثيًـا ومهنيًـا ورافعـة يف عمل جمعية نسـاء ضـد العنف
خاصـة ،وجمعيـات املجتمـع املدنـي املعنيـة بمكانـة النسـاء وحقـوق اإلنسـان عامـة ،ومصـدر إلهام
لألجيـال الشـابة من النسـويات والنسـويني.

الـمســرية مسـتمــرة

مـكمالت
ّ
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عائةل نساء ضد العنف فخر واعزتاز
كأنه مبارح3 ،عقود من يوم ما بدينا ومكمالت ...
يف هـذا اليـوم بالـذات نُقـدِّر عاليا مؤسسـات الجمعيـة الطالئعيـات اللواتي كسرن التابوهـات بكل ما
يتعلـق بالعنـف املمـارس ضد النسـاء على انواعـه السـيايس ،االجتماعـي واالقتصـادي ،وكن مدرسـة
يف العطـاء والنضـال ومـا زالـت بصماتهـن وادوارهـن مركزية يف هذه املسيرة .هـذا التقديـر موصول
َ
يواصلـن العمل والنضال
ملكملات الدرب مـن موظفات/ين ،عضوات الجمعيـة والهيئة االداريـة اللواتي
مـن اجل مسـتقبل اكثـر ِآمـن وأمان للنسـاء واملجتمـع عامة.
رئيسات الجمعية عىل مدار 3عقود عضوات الهيئة اإلدارية
غادة شالعطة
 -1فاتنة حنا
عرين ماهيل
 -2كميليا مطانس
عبلة عموري
 -3ناهدة شحادة
أحالم دانيال
ليىل سليمان
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مديرات الجمعية
عايدة توما-سليمان
نائلة عواد

احملتوـيات
زتعاو رخف فنعلا دض ءاسن ةلئاع

عضوات/أعضاء الطاقم
راوية كريني
ابراهيم طه
رجاء الياس
اخالص صفية
رزان بشارات
ارليت سيباني سابا
رىل سليمان دهامشة
اسيل ابو وردة
رنني خازن
الهام بشارة
سارة شلبي
امال شهوان
سعاد طاطور
انعام خليل
سمر جمال عبود
بادرة سليم
سناء خشيبون
بسمة مرجية
سهيلة رشقاوي
حسني خليفة
رشوق خطيب
حنان حسني
شريين ابو دبي
دعاء سنونو

عبري حداد
عبري صفية
غدير بياطرة
فاتن مريش يوسف
فاطمة طوخي
كاملة طيون
كلثوم حسني
كيتي بشارات
لينا خوري
ليندا خوالد
ماريا زهران
محاسن عبد الهادي

موران اسبنيويل كريني
ميسم خالدي
ناديا حسن
ندى ابو عقل
نرمني بالن
نور حسني
هديل زطمة
هندية صغري
نادرة ابو دبي سعدي
هيا جربان
ياسمني لوبنايس

َ
يعملـن بحب
كمـا ونخـص بالشـكر ركائـز هـذا البيـت املناضـل وهـن املتطوعـات الرائعـات اللواتـي
وعطـاء غير محـدود ،باإلضافـة اىل الداعمـات والداعمين اللواتـي /اللذيـن سـاندوا ودعمـوا الجمعية
معنويـا وماديـا فلهـن/م الـف تحيـة وتقديـر .وننهـي بشـكر واعتـزاز لـكل امـرأة توجهـت و َوث َِقت
وشـاركت معنـا أصعب التجـارب التي ال يمكـن للعقل البشري ان يتخيلهـا ،أنتن مصدر قوتنا! ونشـد
على أيـدي كل امـرأة مـا زالت تواجـه العنف ،انـت لسـت وحيدة نحـن هنا معك وعشـانك! هـذا البيت
فخـور بكـن/م وسـوف يسـتمر يف العمـل بهمـة عالية وبعنـاد حتى ضمـان مسـتقبل أفضل للنسـاء
وبالتـايل للمجتمـع عامة.

كل عام ونحن اىل العدالة أقرب.
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قائمة االختصارات
_املواقـف تجاه املرأة الفلسـطينية« :املواقف من قضاي�ا وحقوق املرأة الفلس�طينية يف إرسائيل"،
بحـث نرشته جمعية نسـاء ضد العنـف يف عام 2005
_اتفاقي�ة القض�اء على جميـع أش�كال التميي�ز ضد امل�رأة :تـم تبنـي اتفاقيـة القضاء على جميع
أش�كال التميي�ز ض�د امل�رأة ( ،)CEDAWيف العـام  1979من قبـل الجمعية العامة لألمـم املتحدة،
وانضمـت اليها إرسائيـل يف الثالـث من ترشيـن األول .1991
_لجنة  :CEDAWلجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة التابعة لألمم املتحدة
_مجموعة عمل  :CEDAWلجنة العمل حول مكانة النساء الفلسطينيات املواطنات يف إرسائيل.
_ :CSOمنظمات املجتمع املدني
_ :DWMحركة النساء الديمقراطيات
_الجبهة :الجبهة الديمقراطية للسالم واملساواة
_لجنة املتابعة :لجنة املتابعة العليا لشؤون الجماهري العربية يف إرسائيل
_الوزارة :وزارة العمل والرفاه االجتماعي يف إرسائيل
_ :WAVOجمعية نساء ضد العنف
_ :WEPSIلجنة العمل للمساواة يف األحوال الشخصية
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احملتوـيات
 ةمدقم

مقدمة
يأس يُيضء وال يحرتق»
«اجلميالت هُ نّ القويّاتٌ ،
«الجميالت ُه ّن الجميالت» ،قصيدة ملحمود درويش.

1

تواجه النساء الفلسطينيات يف إرسائيل ثالث حلقات من التمييز كونهن:
1.نساء يف مجتمع ذكوري.
 2.نساء عربيات.
 3.نساء فلسطينيات من االقلية الفلسطينية.
تط�وّرت املنظمات النسـوية الفلسـطينية ،على مـدار السـنوات الثالثين املاضيـة ،بوتيرة متواصلـة،
ً
مكرسـة جهودهـا وعملها الـدؤوب للدفاع عـن حقوق النسـاء الفلسـطينيات املواطنـات يف إرسائيل ،من
خلال النضاـل من أج�ل تحسين واقعهن ونحـو التغيير االجتماعـي البنيوـي العمي�ق داخل املجتمع
العربي.
ْ
عمل�ت العديد منـ املنظمات النس�ويّة والنس�ويّات يوميًا وبكثافة على مجموعة متنوّعة مـن املوضوعات
الهام�ة ،يف معظم املناطق الجغرافية يف البالد من ش�مالها إىل جنوبها ،بواسـطة خطابات واستراتيجيات
مجتمعـة حملت ً
ً
هدفا
ع�دة .واتخ�ذت األنش�طة طابعً ا تش�اركيًا أحيانًا ومنف�ردًا يف أحيان أخـرى ،لكنها
مشتر ًكا هو :رفع مكانة املرأة الفلسـطينية.
ومـع ذلـك لـم تتخـذ الجمعيـات النسـوّية الفلسـطينية يف إرسائيـل حتـى يومنا هـذا مبادرة ملناقشـة
ومراجعـة خطاباته�ا أو /وأيديولوجياتهـا واستراتيجيات عملهـا مـن وجهـة نظر نسـوية لالسـتفادة
واالس�تنباط ال�دروس م�ن تج�ارب العم�ل والنض�ال ،ال بش�كل ف�ردي وال جماعي.
ه�ذا البح�ث ه�و مشروع توثيق�ي يس�تعرض ويح ّلل تجربـة جمعيـة نسـاء ضـد العنـف
1

�https://www.facebook.com/notes/diana-skelton/beauties-are-beautiful-by-mahmoud-dar
wish/10152649852596345/
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( ،)WAVOوهـي مؤسسـة غير حكومية تأسسـت عـام  1992وحـدّدت مهمّ تها األساسـية بالعمل عىل
تعزيـز مكانـة املـرأة الفلسـطينية يف املجتمـع ،تمكينها وتزويدهـا بالخدمـات التي هي بأمَ ّ
ـس الحاجة
إليه�ا؛ وتعتبر الجمعية إحـدى املنظماـت النس�وية الفلس�طينية الرائ�دة يف إرسائي�ل .كما أنها تشـكل
جـزءًا من مشروع كبري يطمـح إىل التف ّكـر الذاتي وتوثيق جميع األعمال وأنشـطة املؤسسـات النسـويّة
الفلس�طينية ،لغ�رض تبادل املعلوم�ات والخربات مس�تقبالً فيم�ا بينها.
يهدف هـذا املرشوع عىل املدى الطويل إىل تعزيز الخطاب النسـوي الفلسـطيني ،تحسين استراتيجيات
عمل�ه ،زي�ادة االحترام املتب�ادل والتغل�ب عىل التناقضـات القائمة بني مكوناتـه ،بحيث يفضي يف نهاية
املط�اف إىل زي�ادة التأثير عىل املجتم�ع باتجاه بناء أس�س العدال�ة واإلنصاف داخله وبين أفراده.
األهداف العينية للبحث:
1.رسد تاريـخ جمعية نسـاء ضد العنف ،إذ يسـتعرض البحـث رحلة من املـايض إىل الحارض،
نتوقف خاللهـا يف املحطات الرئيسـية لإلنجازات والتحديـات التي م ّرت بها.
2 .دراسـة استشـفاف وتف ّكـر يف تطـوّر ونمـاء الجمعية على م ّر السـنني ،كجمعية نسـاء
نس�ويّات مناضالت م�ن أج�ل حقوق اإلنس�ان.
 3.تب�ادل املعلوم�ات ،املعرفـة والخبرة التـي اكتس�بنها من خلال العم�ل مع اآلخرين،
لنقـدم مثـاال يحتذى بـه وليشـكل محفـ ًزا ألجيال جديـدة من النسـويات.
لغاية تحقيق هذه األهداف ،اعتمدنا املنهجيات التالية:
* مقابلات مـع مختلـف عضـوات وموظفـات الجمعيـة السـابقات والحاليـات ،وغريهـن من
املهنيين والناشـطني االجتماعيين والنسـويات الالتـي تربطهن عالقـة طويلة األمـد بجمعية
نس�اء ضـد العن�ف .قدّمـت كل امـرأة مـن اللواتـي أجريَت معهـن مقابلـة ،معلومـات مهمة
وتحدثـت عـن آرائهـا الشـخصية واملهنيـة إزاء الجمعيـة ،عن رحلتهـا الخاصة وعـن الحركة
النس�وية الفلس�طينية بش�كل عام.
* راجعنـا ً
أيضـا بعنايـة موقع الجمعيـة وصفحتها على موقع فيسـبوك واملنشـورات والوثائق
الداخلي�ة ،إىل جان�ب املصـادر الببليوغرافي�ة الخارجي�ة األخ�رى .نأمـل ان تسـتمتعوا بهـذه
الرحلـة النسـوية التـي تعيـد تعريـف معنى القـوة والشـجاعة والتفانـي يف قضيـة مناهضة
العن�ف والتميي�ز ضد النس�اء.
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بيان نسوي لسرية اجلمعية.
تاريخ اجلمعية
أنت َخ ِّي إذا َث َّ
بت عىل مبدأ واحد مع نفسك ،لكنك ال
ي حني تَ ْس َع
رشيراً إذا أنت لم تفعل .وأنت َخ ِّ ٌ
تُصبح ّ
شيراً حني
ذل من ذات نفسك ،لكنك ال تغدو ِ ِّ
جاهداً لل ْب ِ
تلتمس لنفسك ال ُغنم.

النبي «الخري والرش» جربان خليل جربان

خـلفـيـة
تعود بدايـات النشـاط والنضـال النسـوي الحديـث للقرن التاسـع عشر وبدايـات القـرن العرشين .إذ
رفعـت النسـاء يف جميـع أنحـاء العالـم أصواتهـن وبـدأن العمل والتّنظـم مـن أجـل إحقـاق حقوقهن
الفرديـة والجماعية لتحسين وضع ومكانـة املرأة يف شـتى املجاالت ،وأولها الحق باملشـاركة السياسـية
واالقتراع ،ثـم الحقوق االجتماعيـة ،االقتصـادي ،القانونية والسياسـية .عىل املسـتوى اإلقليمي يف الرشق
األوسـط تحديـدًا ،كانـت املـرأة املرصيـة أول من أنشـأ منظمات نسـوّية ناشـطة اجتماعيًا وسياسـيًا يف
مصر والشرق األوسـط أجمـع .عىل املسـتوى املحلي ،بـدأت النسـاء الفلسـطينيات يف تنظيم أنفسـهن
منـذ بدايـة القرن العرشيـن .ومع تصاعـد التوترات السياسـية يف فلسـطني ،انخرطت هؤالء الناشـطات
النسـويّات وغريهـن من الناشـطات سياسـيًا أكثـر فأكثر ،من خلال االنضمـام إىل األحزاب السياسـية
واملشـاركة يف املظاهـرات ضـد مشـاريع وممارسـات االنتـداب االسـتعمارية والحركـة الصهيونيـة،
ولعبـن دو ًرا هاما ،بقـي مغيبًـا على الرغم مـن أهميتـه ،يف توثيق حركة املقاومـة الوطنية الفلسـطينية
قبل وخلال النكبة عـام .1948
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مـن أجـل فهـم أفضـل للسـياقات الـذي تشـكلت فيهـا جمعية نسـاء ضـد العنـف ،سـنتطرق إىل عدة
مستويات:
توقيـت نشـأتها ،نشـاط حركـة النسـاء الديمقراطيـات ،وتوحيـد مجموعـة رائـدة من النسـاء
العربيـات النسـويات والناشـطات .وق�د ش�كلت الظروف التالي�ة التوقيتـ املناس�ب لنش�أة جمعية
نس�اء ض�د العن�ف يف مطلع س�نوات التس�عينيات م�ن الق�رن املايض:
املستوى الدويل:
*يف الثالـث م�ن ترشي�ن األول /أكتوبـر  1991صادقـت إرسائيـل على اتفاقيـة القضـاء على
جمي�ع أش�كال التمييز ضد امل�رأة ( ،)CEDAWوالتـي تبنتهـا الجمعية العامة لألمـم املتحدة
يف  ،1979وغالبًـا مـا يتـم التطـرق إليهـا كميثاق حقـوق املـرأة العاملي.2
*يف أيل�ول /سـبتمرب  1993تم توقيـع اتفاقيـة أوسـلو بين إرسائيـل ومنظمـة التحريـر
ا لفلسطينية.
*يف  20كان�ون الثان�ي /ديسـمرب ،1993 ،صادقـت الجمعيـة العامـة لألمم املتحـدة يف دورتها
3
104/48على ميث�اق "القضاء على العنف ضد املـرأة».
املستوى ُ
القطري:
*رفـع الحكـم العسـكري اإلرسائيلي الـذي قيّـد حريـة الحركـة والحقـوق األساسـية األخرى
للمواطنين العـرب يف إرسائيـل عـام .1966
*تأسيس لجنة رؤساء السلطات املحلية العربية عام .1974
*إنشاء لجنة الدفاع عن األرض عام .1975
*ي�وم األرض :قتـل سـتة مواطنني عرب بنيران قوات األمـن اإلرسائيليـة أثنـاء احتجاجهم عىل
مص�ادرة األرايض وه�دم املن�ازل 30 ،آذار /مارس .1976
*تأسيس الجبهة الديمقراطية للسالم واملساواة عام .1977
*تشكيل لجنة املتابعة العليا لشؤون الجماهري العربية يف إرسائيل عام .1982
2
3

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
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املستوى الربملاني والسيايس العام:
النشـاط النسـوي اليهـودي الذي بـدأ يف السـبعينيات ،الذي أفىض لوصول نسـويات يسـاريات
ملواقع اتخـاذ القرار.
*تـم انتخـاب العديـد مـن النسـاء لعضويـة الكنيسـت ،بمـن يف ذلـك السـيدة شـومليت ألوني
والسـيدة مارشـا فريدمان والسـيدة تمار غوجانس�كي -عضوة عـن الجبهة يف الكنيسـت،
وعض�وة لجن�ة العم�ل والرف�اه والصح�ة ،وكذلك عض�وة لجنة مكان�ة امل�رأة يف حينه.
*تعيين الس�يدة أورن�ا نمري (الت�ي ناضلت ض�د العنف املوج�ه ضد النس�اء) وزيـرة للعمل
والش�ؤون والخدم�ات االجتماعي�ة ،يف كانون األول /ديسـمرب .1992
عىل املستوى القانوني:
تـم اقرار قانون منـع العنف األرسي ،-1991 5751 ،يف الكنيسـت عـام  .1991ويهدف
القان�ون إىل محاربة العن�ف األرسي داخ�ل األرسة وحماية أفرادها.
عىل املستوى االجتماعي:
املبـادرات املدنيـة من قبل الناشـطات النسـويات اليهوديات اللواتي بدأن بتنظيم أنفسـهن ،وإنشـاء
الجمعيـات ملكافحـة العنف ضد املرأة واالعتداءات الجنسـية ،بشـكل طوعي ودون دعم رسـمي حكومي.
تـم إنشـاء أول خط مسـاعدة لدعم النسـاء املعنّفـات وأول مـأوى للنسـاء املعنّفات .أقيـم األول يف حيفا
عـام  ،1977وآخـر يف هرتسـليا عـام  ،1978وثالـث يف القدس عـام  1982أمـا الرابع فقد اقيم أشـدود
4
يف .1983
يف أواخـر الثمانينيـات مـن القرن املـايضُ ،قتل عدد كبري من النسـاء الفلسـطينيات يف أنحـاء البالد

املختلفة نتيج�ة لتفاقمـ العن�ف عىل خلفي�ة جندرية .لم تكـن هذه الجرائم هـي األوىل لكن أعمـال القتل
هذه وكثافتها ش�غلت انذار الخط�ر االجتماعي يف املجتم�ع العربي.
يف حينـه ،كانـت الخدمـات الوحيـدة املتوفـرة لحمايـة النسـاء الفلسـطينيات املعنّفـات هـي تلـك التي
تقدمه�ا مؤسساـت يهودي�ة .حيث لـم تكن هـذه الخدمات مالئمـة أو متخصصـة للتعامل مـع املجتمع
ً
أساس�ا كافيًا
الفلس�طيني ،ال م�ن حي�ث اللغ�ة وال الخصوصي�ة املجتمعي�ة .تلـك الخدماـت لم تش� ّكل
4

�https://www.btl.gov.il/SiteCollectionDocuments/btl/Publications/SocialSecurity/70/arti
 .cle5.pdfصفحات .93 - 86
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الحتياج�ات النس�اء املعنّف�ات وال املجتمع.
بحلـول العـام  1991كان هناك منظمة نسـوية واحدة 5وثماني جمعيات نسـائية عربية مسـجلة،
تعمـل يوميًـا عىل مجموعـة متنوعة مـن القضايا املتعلقة باملـرأة والطفـل ،والتي بدأت ً
أيضـا يف التعامل
مع القضايا النسـوية.6
يتبي ،فـإن الواقع ّ
كمـا ّ
تغير كثريًا يف السـنوات الثالثين األخرية ،قبيل إنشـاء جمعية نسـاء ضد العنف
يف العـام  .1992كان هنـاك إدراك ووعـي ،على املسـتوى الـدويل ،بـأن العنف ضـد املرأة يمثل مشـكلة
عامليـة تحتـاج إىل حلـول عامليـة .على الصعيـد القطـري ،صادقت دولـة إرسائيل على اتفاقيـة القضاء
على جميع أشـكال التمييـز ضد املـرأة وبـدأت يف اتخاذ تدابير لتنفيذهـا ،كمـا أقرت الكنيسـت قانونًا
يتنـاول مناهضـة العنـف األرسي .كل هـذه التغيريات أفضـت إىل نقاش هـام حول العنف ضـد املرأة يف
املجتمـع الفلسـطيني وهو مـا ّ
حفز مكاتب الشـؤون والخدمـات االجتماعية والناشـطات الفلسـطينيات
للبحـث عـن أسـاليب للتعامل مع العنـف األرسي الـذي تعاني منه النسـاء .وكان االسـتنتاج أن الطريقة
الوحيـدة ملطالبـة املجتمع الفلسـطيني بحقوقـه والدفاع عنهـا ومكافحـة التمييز هي من خلال تنظيم
نفسـه وإنشاء مؤسسـاته الخاصة.
أدى النشـاط السـيايس واالجتماعـي املكثـف إىل نشـوء قيـادات جديـدة وإنشـاء مؤسسـات جديـدة
ومنظمـات ترفـع صـوت املواطن الفلسـطيني يف الدولـة وتطالـب بتوفير الخدمـات له .تكمن املشـكلة
يف أن الدولـة وكذلـك املجتمـع العربـي ذاتـه ال يتعاملان مـع العنف ضـد املـرأة الفلسـطينية كقضية
اجتماعيـة تحتـاج إىل حلـول فوريـة وطويلـة األمـد .وبهـذا الطـرح ،لـم يكـن أحـد يتصـوّر أو ّ
يتوقع
أن توفـر الدولـة أو املجتمـع الحمايـة ألولئـك النسـاء .فدولـة إرسائيـل ،من ناحيـة ،ويف مثـال آخر عىل
سياسـتها التمييزيـة تجـاه األقليـة الفلسـطينية يف البلاد ،تعتبر العنـف ضد النسـاء مشـكلة داخلية
للمواطنين العـرب يف البلاد ،وعليـه ال تجـد نفسـها ملزمة للتدخـل فيها؛ ومـن ناحية أخـرى ،لم يعترب
ً
أصلا تسـتدعي التدخـل والعالج،
املجتمـع الفلسـطيني يف الداخل ظاهـرة العنـف ضـد املرأة مشـكلة
5
6

كانت «الفنار» أول منظمة فلسطينية نسوّية يف إرسائيل .تأسست يف حيفا عام  1991وكافحت ضد ظاهرة
"جرائم الرشف” يف املجتمع العربي – املصدر :رهام ابو العسل« ،الجمعيات النسائية الفلسطينية يف إرسائيل:
اسرتاتيجياتهم وأدوات العمل الحالية" ،مركز الطفولة ،مؤسسة حضانات النارصة .2006 ،ص.ب.60 .
وهي الجمعيات :حركة النساء الديمقراطيات يف إرسائيل -تأسست عام  ،1948جمعية املرأة اإلسالمية الخريية
 تأسست عام  ،1974جمعية النساء العكيات  -تأسست عام  ،1975جمعية الوفاء واألمل النسائية الخرييةباقة الغربية  -تأسست عام  ،1983جمعية نساء عارة وعرعرة  -تأسست عام  ،1989مركز الطفولة  -مؤسسة
حضانات النارصة  -تأسست عام  ،1989جمعية يسوع النارصي املسيحية  -تأسست عام  ،1990وجمعية خط
الطوارئ ملساعدة ضحايا االعتداء الجنيس  -وتأسست عام  .1990املصدر نفسه ،صفحة .71
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إنمـا اعتربها قضايـا أرسيـة خاصة.
رغم ذلك ،بدأ يتش�كل نش�اط نس�ويّ فلس�طيني ،راح ينم�و تدريجيًا ليبني مؤسساـته الخاص�ة .العديد
كـن ً
مـن النسـويات الفلسـطينيات ّ
أيضـا ناشـطات سياسـيات ،ومنخرطـات يف بنـاء تنظيمـات تدعم
النسـاء كمراكـز رعايـة األطفـال ،عقد محارضات لنشر التوعيـة وتطوير مكانـة املـرأة ،وإقامة مالجئ
لحمايـة النس�اء املعنف�ات .ش�كل عملهنـ ه�ذا ج�زءًا ال يتج�زأ م�ن النضال األوسـع مـن أجـل التغيري
املجتمعي والسـيايس ،وكان مـن الطبيعـي يف هـذا السـياق أن تبرز على السـطح ظاهـرة العنـف ضد
النس�اء والنض�ال ضده كج�زء من مجم�ل القضاي�ا التي تعامل�ت معها الناش�طات.
إحـدى املنظمات التـي بـدأ فيها نشـاط نسـوي مـن أجل املطالبـة بحقـوق املـرأة كانت حركة النسـاء
الديمقراطيـات 7التـي ترأسـتها يف حينه السـيدة سـمرية خـوري ،وهي ً
أيضـا إحدى مؤسسـات الحركة
ومـن أوىل الناشـطات النسـويّات الفلسـطينيات يف البلاد .منذ تأسيسـها يف عـام  ،1948ركـزت حركة
النسـاء الديمقراطيـات عملهـا مـع النسـاء الفلسـطينيات يف البلاد .وناضلت مـن أجل رفاهيـة وحرية
وتمكين النسـاء واألطفـال وكذلـك مـن أجـل املسـاواة والعدالـة االجتماعيـة والديمقراطيـة والسلام
يف املنطقـة .8كان كل هـذا العمـل يتم تطوّعً ـا .تأسسـت حركـة النسـاء الديمقراطيـات مـن قبل نسـاء
فلسـطينيات كن نشـيطات سياسـيًا واجتماعيًا قبل النكبة وخاللهـا ،وكن عضوات يف الحزب الشـيوعي،
حيـث عملـت الجمعيـة تحـت جناحـه .وبعـد إقامة دولـة إرسائيـل كانـت حركـة النسـاء أول جمعية
نسـائية عربيـة حديثـة املنشـأ حيث ال تـزال ناشـطة حتى يومنـا هذا.
أنشـأت حركـة النسـاء الديمقراطيات شـبكة مـن الحضانات وريـاض األطفـال يف جميع أنحـاء البالد،
نظمـت لقـاءات منزليـة ،ورشـات ومحارضات للنسـاء ،تغذيهـن فيها باملعلومـات التثقيفية وتكسـبهن
مه�ارات للعملـ ورف�ع الوع�ي الذاتي .كما ش�اركت يف نقاشـات حـول مكانة املـرأة وترجمـة دورها يف
الث�ورة والنكب�ة ومناهض�ة االحتالل .كان هدف النسـاء الديمقراطيـات رفع الوعي لحقوق املـرأة عمومً ا
على ه�ذه األرض .كـن أول مـن تحدثـن عن حقـوق املـرأة ،وضـد العنـف والتمييـز القائم على النوع

7

8

كان اسمها يف البداية النهضة النسائية ،وبعد ذلك تغري اسمها إىل حركة النساء الديمقراطيات العربيات .يف العام
 1951تم توحيدها مع منظمة النساء اليهوديات التقدميات ،وشكلتا سويًا «تاندي»  -حركة النساء الديمقراطيات يف
إرسائيل .ال يمكن يف هذه الورقة إدراج التاريخ الطويل واملثري لإلعجاب لحركة النساء الديمقراطيات ،بما يف ذلك جميع
أنشطتها ومشاريعها والدور الهام الذي تلعبه رئيستها ،السيدة سمرية يف مشهد وتاريخ النشاط النسوي الفلسطيني،
نظ ًرا للقيود املفروضة عىل املساحة واملالءمة ملوضوع الدراسة.
/http://www.rosalux.org.il/en/partner/tandi-movement-of-democratic-women-in-israel-mdwii
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االجتماعـي 9وع�ن االعت�داءات الجنس�ية .وق�د واجهن نق�دًا مجتمعيً�ا حادًا لنشاـطهن .نتيجة لنشـاط
السـيدة سـمرية خـوري العريـق ،كان لديهـا العديد من االتصـاالت السياسـية واالجتماعية مـع مختلف
الشـخصيات العربية واليهودية والجمعيات والناشـطات النسـويات والسياسـيني ،بمـن يف ذلك النائبتني
السـابقتني أورا نمير وتمارغوجانسـكي ،وكذلـك العديد من الناشـطات النسـويات الالتي شـكلن ً
الحقا
الناش�طات املؤسس�ات لجمعية نس�اء ضد العنف.
كانـت عضـو الكنيسـت تمار غوجانسـكي ،ممثلـة الحزب الشـيوعي اإلرسائيلي والجبهـة الديمقراطية
للسلام واملس�اواة ،والس�يدة خوري تلتقي�ان بش�كل دوري ملناقش�ة الش�ؤون السياس�ية والنس�ويّة.
وبمجـرد مصادقـة إرسائيـل على اتفاقية القضـاء عىل جميع أشـكال التمييز ضـد املـرأة والقانون الذي
تالهـا ،أخـذت وزارة العمـل والرفـاه االجتماعـي يف حينـه على عاتقهـا مهمـة تمويـل املـآوي الحالية
للنس�اء املعنّف�ات يف إرسائي�ل وإنش�اء مالج�ئ جدي�دة ،بم�ا يف ذل�ك للمواطنني الع�رب .أبلغت السـيدة
غوجانسـكي السـيدة خـوري أن الـوزارة تبحث عن جمعيـة عربية تعمـل يف مناهضة العنـف ضد املرأة
م�آو يف املجتم�ع العربي.
لتت�وىل أمر إنش�اء ٍ
تزام�ن ذلك م�ع عمل وتطوع العديد من الناشـطات النس�ويات يف حركة النس�اء الديمقراطيات .إحداهن
كانت املحامية ناهدة شـحادة ،10الناشـطة السياسـية يف الحزب الشـيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام
واملساـواة وعض�و مجل�س كفر ياس�يف املحيل .كانت السـيدة ناهـدة متطوعة نشـطة للغايـة يف حركة
النسـاء الديمقراطيـات وعملت جنبًا إىل جنب مع السـيدة سـمرية خوري وسـافرت معهـا يف البالد إللقاء
محارضات للنس�اء حول حقوقهن.
خلال احتفاليـة لجنـة مكانة املـرأة يف الكنيسـت باملصادقة على قانون منـع العنف يف العائلـة ،يف يوم
امل�رأة يف آذار /مـارس  ،1991تذكـر املحاميـة الناشـطة ناهـدة شـحادة بوضـوح اللحظـة التي قامت
فيهـا الناشـطة سـمرية خـوري بمناولتهـا بطاقة صغيرة كتبت عليهـا بخط يدهـا ،وسـألتها إذا كانت
ترغـب يف تسـجيل جمعية جديدة تعمل عىل إنشـاء املـأوى األول للنسـاء املعنفات ومكافحـة العنف ضد
املـرأة يف املجتمـع العربي .بمجـرد انتهـاء االحتفال ،حددتا موعـدًا ألول اجتمـاع لهما بهذا الشـأن .هذه
9

10

يف هذه الورقة ،سيستخدم مصطلح «العنف القائم عىل النوع االجتماعي» لإلشارة إىل أي نوع من العنف يمارسه
الرجل ضد املرأة ،نتيجة لعدم املساواة االجتماعية واالقتصادية والسياسية بني الجنسني (كما هو مذكور يف إعالن القضاء
عىل العنف ضد املرأة) .بنا ًء عىل هذا املفهوم ،ستتم اإلشارة إىل الظاهرة االجتماعية املتمثلة بقتل امرأة بأيدي رجل (عاد ًة
ما يكون أحد أفراد األرسة) نتيجة لسوء الفهم االجتماعي ملفهوم "الرشف" ،كـ قتل القائم عىل النوع االجتماعي.
كانت السيدة ناهدة شحادة املرأة العربية الوحيدة التي تشغل منصب عضو يف مجلس محيل ،بني األعوام  1983و ،1993
وثاني سيدة عربية تشغل منصبًا سياسيًا يف إرسائيل.
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الخطـوة تعتبر عالمة فارقـة ولحظـة تاريخية يف تاريخ نسـاء ضـد العنف.
انضمت إىل الناشـطة سـمرية خوري والناشـطة ناهدة شـحادة الشـاعرة الفلسـطينية الناشـطة زهرية
صب�اغ ،وباـرشن باإلعداد إلقامـة الجمعية من خالل اتصاالت مع نسـاء ناشـطات من مناطـق جغرافية
مختلفـة ،قـد تكـون لديهـن دافعيـة لالنضمـام لطاقـم إنشـاء الجمعيـة .كان البحـث باألسـاس عـن
نسـاء لديهـن املهـارات الالزمـة والوعي الـكايف ،ناشـطات اجتماعيات وسياسـيات ،محاميـات ،عامالت
اجتماعي�ات ،مفتشاـت للرعاي�ة االجتماعي�ة ،ومديرات مكاتـب للخدمـات االجتماعية التابعة للسـلطات
املحلي�ة ،وه�ذا بالتنس�يق والتواص�ل م�ع مفتش�ة املوض�وع يف ال�وزارة الس�يدة ن�وال أب�و حاط�وم.
وبالرغ�م م�ن أن�ه مبدئيً�ا وقانونيًا تكفي ثلاث عضوات لتس�جيل الجمعية إال أنهن سـعني السـتقطاب
وتحش�يد أكرب ع�دد ممكن م�ن املهنيّ�ات لضم�ان النجاع�ة والنجاح.
ب�دأت النسـاء املب�ادرات (ملحـق  ،11)١بعقد اجتماع�ات متتالي�ة قبل التس�جيل الرس�مي للجمعية (يف
مكت�ب املحامي�ة ناه�دة شـحادة يف ع�كا) ،وأجريـن نقاشـات طويلة وجـادّة تحمـل رؤيـة واضحة ملا
أردن�ه .يف تل�ك الفترة تحديدـا ترك�زت االجتماعاـت يف البحث عن مبنـى مناسـب إلقامة مأوى للنسـاء
املعنّفات ،وضعـ الخط�وط العريض�ة لل�رؤى ،تحدي�د أه�داف الجمعيةـ ،واستراتيجيات العم�ل .عقد
االجتمـاع األول يف  22كان�ون الثاني /ينايـر ( 1992امللحـق  )1وحرضته عضوات اللجنة التأسيسـية
املكون�ة م�ن جمي�ع املؤسس�ات الناش�طات :منى مـزاوي ،نـوال ابو حاطـوم ،ردينـة ابو احمـد ،نادية
جبران ،عايـدة تومـا ،نرسيـن خوري ،سـمرية خـوري ،أهيلة شـومر ،عرين هـواري ،عايدة بلال ،أمية
زريـق ،نرسيـن طبري ،زهيرة صبـاغ ،هالـة ضاهـر ،فاتنة غطـاس حنـا ،مها حـزان ،سـمرية عامر،
كميلي�ا امطان�س ،ناهدة شـحادة ،فاتن�ة فراج ،ردين�ة جراييس وهيفاء الس�يد .من أجل تنفيـذ األهداف،
ت�م اعتماـد استراتيجيتني رئيس�يتني للعم�ل :تزويـد النسـاء والفتيـات يف ضائقـة بخدمـات الحماية،
والعم�ل م�ع املجتم�ع عمومً ا عىل زي�ادة الوع�ي لظاه�رة العنف ض�د النس�اء والفتيات.
عق�دت العض�وات املؤسس�ات لقاءات ونش�اطات مكثف�ة قبل أش�هر من التس�جيل الرس�مي للجمعية.
(امللحـق  )3لق�د ُك ّ
�ن منظم�ات ،ومع خطة واضحة األمـر الذي لم يكـن متبعً ا يف عالم منظمـات املجتمع
املدن�ي .إذ ج�رت الع�ادة غالبا عىل إنش�اء الجمعي�ات بطريقة فوضوية وغير منظم�ة .وإن دل هذا عىل
يشء فإن�ه ي�دل عىل نضـوج فكري نسـوي أفىض لهـذا العمـل الرائد .ويف الحـادي والعرشيـن من تموز
مـن العام 1992تم تس�جيل الجمعية بش�كل رس�مي يف مكتب مس�جل الجمعيات.

11

يوىص بشدة قراءة املالحق ،مع إيالء اهتمام خاص للتواريخ واألسماء واملحتوى.
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التسلسل الزمني
“ال يكفي اتخـاذ خطـوات يجـب أن تـؤدي يف يـوم مـن
األيـام إىل الهـدف؛ يجـب أن تكـون كل خطـوة بحد ذاهتا
ً
هدف�ا يف نف�س الوق�ت ال�ذي تنقلك في�ه إىل األم�ام".
م�ن أجل فهم مكان�ة وواقع الجمعية الراهن بشـكل أفضـل والقيام بالتف ّكـرات املواتية حـول التغيريات
والتحديـات التـي مـرت بها ،يجب علينـا أوال ً مراجعـة رحلتها وتوضيح بعـض النقـاط املحورية الهامة
عىل م�ر الطريق.
 : 1992اإلنشاء :تلبية الحاجة كدافع مُلهم
يف الــ  21م�ن تمـوز /يوليـو  1992تـم تسـجيل الجمعيـة قانونيًا يف مكتـب مسـجّ ل الجمعيات
يف القـدس ،م�ن قب�ل املحامية الناش�طة ناهـدة ش�حادة (إحدى ِّ
املؤسس�ات) .وثائق التسـجيل تشـمل
األسـماء الكاملة للناشـطات النسـويّات العرشيـن اللواتي ّ
أسسـن الجمعية رسـميًا ،وأهدافها
الرئيس�ية (امللحـق رقم  .)4وهي تش�مل:
1.إنشاء خط الدعم واملساعدة يف املجتمع العربي للنساء والفتيات يف ضائقة.
2.إنشاء مأوى لحماية النساء املعنفات.
3.تقديم املساعدة للنساء واألطفال يف ضائقة عىل الصعيدين القانوني واالجتماعي.
باإلضافة إىل هذه األهداف املكتوبة رسميًا وقانونيًا ،سعت الجمعية ً
أيضا إىل:
*رفع مكانة املرأة يف املجتمع.
*املطالبة بإنفاذ حقوق املرأة.
*رفـع الوعي وخلـق النقاش للتغيير املجتمعي يف اآلراء املسـبقة والنمطية حـول ظاهرة العنف
ضد النساء.
هك�ذا وُل�دت منظم�ة مجتمعـ مدني جديدة ،باس�مها الرس�مي املس�جل" :جمعية مساـعدة النسـاء
والفتي�ات ض�د العن�ف" ،املعروفـة باسـم جمعيـة نسـاء ضـد العنـف  .WAVOجمعيـة نسـوية
فلسطـينية تعم�ل يف املجتم�ع املدن�ي العرب�ي داخل إرسائي�ل لتعزيزـ املس�اواة ومناهض�ة العنف .مع
التأسـيس شـعرت النسـاء بالقوة والفخر ،وعزز االسـم ً
أيضا شـعورهن بالفخر وكان محفـزا للمبارشة
بالعم�ل على مناهض�ة ظاهرة العن�ف ضد النس�اء دون تلعث�م وال تردد ،األم�ر الذي مـا زال يميز عمل
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الجمعي�ة حتى يومن�ا هذا.
كان ه�ذا عملاً خارج�ا ع�ن املأل�وف ،حيث ل�م يتحدث أح�د عن ه�ذا املوض�وع عالنية م�ن قبل.
كان عملاً رائـدا ً إذ أن الجمعية يف حينـه كانت الجمعيـة العربية األوىل والوحيدة التي تنشـط يف هذا
املج�ال .لقـد واجهت النسـاء الكثير من االنتقـادات ،الرفض القـوي ،وتعرضـن كأفراد وكجمعيـة لهجمات
رشس�ة وعدواني�ة مـن مجموع�ات محافظة داخ�ل املجتم�ع ،تمـ اتهامهن بتدمري بنيـة األرسة وعلـت مزاعم
بأن�ه ال يح�ق لهنـ التدخل يف هذه الش�ؤون ،ك�ون "العنف األرسي ش�أن داخلي ال يج�وز التدخل به".
فق�د ّ
كن ينصح�ن النس�اء املعنفات ويس�اعدنهن عىل كسر دوائر العنـف ،بينما كان الجميـع يخربهن
بضرورة البق�اء يف تل�ك الدوائ�ر املعنق�ة والخطيرة منعً �ا للفضيح�ة .اتُّهمـت الناشـطات بالجمعيـة
بالفسـق والعمـل غير األخالقـي ،من قبـل مجموعـات رافضـة للفكرة ،لكـن هذا لـم يردع الناشـطات
يف الجمعيـة أو يوقفه�ن .بـل على العكـس ،هـذا دفعهـن إىل األمـام ملواصلـة العمـل وكسر التابوهات
واملحظـورات املجتمعيـة .فقـد تميـز خطابهن منـذ البداية بالقـوة والثقـة والتصميم عىل وقـف العنف
ض�د النس�اء ،وإجم�اال يف املجتمع.
أدارت الجمعي�ة عمله�ا يف مق�ر حرك�ة النس�اء الديمقراطي�ات يف ح�ي األقب�اط يف الناـرصة .كان مـن
املفترض أن يكـون موقتًـا يف البدايـة ،حتـى تتمكـن الجمعية مـن الوقوف على قدميهـا والحصول عىل
املزي�د من امل�وارد.
غرفـة صغيرة ،طاولـة ،حاسـوب ،مكتـب واحـد ،وبعـض الهواتـف تحـت ترصف
خـط الدعـم والكثير مـن احلمـاس والتحفيز ،وكانـت االنطالقة.
أول مشـاريع جمعيـة نسـاء ضـد العنـف كان «خـط الدعـم للنسـاء العربيـات ضحايـا العنـف
ّ
أمـس الحاجـات يف ذلـك الحين ،كونـه أول خـط دعـم
واالعت�داءات الجنس�ية" .كان هـذا مـن
وارش�اد باللغة العربي�ة تدي�ره جمعي�ة فلسطـينية .تـم إنشـاء برنامـج تدريبـي كامـل للمتطوعـات،
متخصـص يف املجتم�ع العرب�ي ،بمسـاعدة ناش�طات نس�ويات فلس�طينيات (نبيلـة اسـبانيويل إيمـان
قندلفـت وأميـة زريق 12بالتشـاور مع الربوفس�ور محمد حاج يحي�ى) ذوات خربة يف هـذا املجال ،منهن
من عملن يف خط دعم عربي-يهودي ملساعدة نساء وفتيات يف ضائقة.

12

كانت الخدمة األوىل املقدمة للنساء العربيات املعنفات وضحايا االعتداء الجنيس جزءًا من جمعية خط الطوارئ لدعم
ضحايا االعتداءات الجنسية التابع للمركز اليهودي يف حيفا حيث عملت إيمان قندلفت .اهتمت املتطوّعات باملكاملات
الواردة من النساء العربيات .يف عام  1997غادرن املركز بأنفسهم وأسسن السوار -الحركة العربية النسوية.
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 :1993النمو واالنتقال ملقر مستقل للجمعية واوىل االزمات
ثاني مشـاريع جمعية نسـاء ضد العنـف كان إقامة أول مأوى للنسـاء العربيـات وأطفالهن ضحايا
العنف يف العالم.13
خلال الس�نة التي س�بقت إقام�ة الجمعية ،عملتـ العضوات املؤسس�ات أليام وسـاعات طويلـة وبذلن
الكثير م�ن الطاق�ة والجه�د يف البحث عن مبن�ى السـتئجاره يصلح إلقامة م�أوى .كن يفضلـن أن يقام
يف مدين�ة أو قريةـ عربي�ة (رغ�م أنـه ت�م البحـث ً
أيضا عنـ موقع يف ت�ل أبيب) .خلال بحثهـن واجهن
معارض�ة شدـيدة وتلقين ردود فعل س�لبية يف مواقع أخ�رى .يف نهاية املطـاف ،تم التواصـل مع رئيس
س�لطة محلي�ة وإدارة ش�جاعني اتاحا إقامةـ املأوى ضمن نطاق س�لطتهم( .لـم يتم ذكر االسـم حفا ً
ظا
على رسية املكان وأم�ان النس�اء وأطفالهن).14
وبهـذا تـم افتتـاح اول مـأوى للنسـاء العربيـات املعنفـات يف العالـم بـإرشاف وزارة العمـل والرفـاه
االجتماع�ي.
املشروع الثالـث كان إقامـة أول بيـت انتقـايل للنسـاء العربيـات وأطفالهـن .15الهـدف منـه هو
مرافقةـ النس�اء الالت�ي يغ�ادرن امل�أوى عائ�دات إىل املجتمعـ ،وتزويدهن باملسـاعدة والدعـم ،األدوات
واملهارات الالزم�ة للخ�روج لحياة مس�تقلة.
املشروع الرابـع إقامـة أول مـأوى للفتيـات العربيـات يف ضائقـة .16يف ذلـك الوقـت انضمـت
الجمعية التح�اد مراك�ز املس�اعدة لضحاي�ا االعت�داءات الجنس�ية يف إرسائي�ل .منظمـة توحِّ ـد تسـع

13

14
15
16

يف العام  1993تأسس أول مأوى للنساء العربيات املعنفات واوالدهن .يدار املأوى من قبل الجمعية حتى يومنا هذا بأسس
الفكر النسوي الذي يتيح مناقشة وصقل وتنظيم العمل املهني الفردي والجماعي يف املأوى من جهة ،وعىل أساس العمل
َ
املحافظة عىل تواصل مع عائلتها وبيئتها من
املنسق املشرتك مع العنارص املهنية يف امليدان إلتاحة الفرصة للمرأة النزيلة
جهة أخرى ،من أجل تنجيع العالج وتهيئة العودة للمجتمع.
ألسباب واضحة وقانونية تتعلق بسالمة وحماية النساء وأطفالهن املقيمني يف امللجأ ،ال يمكن ذكر املوقع الدقيق للمأوى.
وهو إطار الهدف منه تحضري املرأة للعودة للمجتمع بعد فرتة العالج وتهيئة الظروف من أجل اندماجها من جديد
وتحضريها لحياة مستقلة.
افتتحت الجمعية املأوى يف العام  ، 1993وهو أول مأوى لفتيات عربيات يف ضائقة ممّ ن ّ
كن بحاجة إلطار خاص لحمايتهن
ومعالجة املشاكل التي تواجههن .املأوى يعمل ملدة  24ساعة يوميا عىل امتداد كل ايام السنة .يتم تمويل املأوى من وزارة
العمل والرفاه االجتماعي وصناديق داعمة.
يقود املأوى فكر نسوي يتيح مناقشة ،تنظيم وصقل أساليب العمل املهني الفردي والجماعي يف املأوى من جهة ،والعمل
املشرتك مع العنارص والجهات املهنية والشعبية للمحافظة عىل صلة وتواصل الفتاة النزيلة يف املأوى مع عائلتها وبيئتها
من جهة أخرى.
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جمعيـات محلي�ة وهدفه�ا الرئيسي مناهض�ة العن�ف الجنسي.
مـع توسـع عمـل الجمعيـة بـرزت الحاجـة لوجود طاقـم متطـوع أكبر يلبـي احتياجات خـط الدعم
للـرد على التوجهـات وإتاحتـه بصورة أشـمل ولوقـت أطول .لهـذا تـم تنظيـم دورة تدريبيـة ثانية
ملتطوعـات خـط الدعـم ،باإلضافـة إىل بـدء العمـل يف مشروع رفـع الوعي مـع مجموعات النسـاء ويف
املدارس.
يف ه�ذه املرحلـة ،كان معظ�م العم�ل ال يـزال تطوعي�ا ً من قبل أعض�اء الطاق�م .ولكن مع زيـادة العمل،
كانتـ هن�اك حاج�ة لتوظيف سـكرترية ومنس�قة املش�اريع .بعد عمليـة تصنيـف واختيار ،تـم اختيار
موظفتين لش�غل املناص�ب ،وك�ن أوىل املوظفات الالتـي قدمـن مـن خـارج الجمعية وأوىل مـن حصلن
على راتب مقاب�ل عملهن.
منـذ البدايـة تلقـت جمعيـة نسـاء ضد العنـف الدعـم والتوجيه مـن شـتيل – 17منظمة تقـدم خدمات
الدع�م واالستشاـرة للتنظي�م الجماهيري للجمعي�ات .رافـق مستشـاروها الجمعيـة وقدموا املسـاعدة
واالستش�ارة التنظيمي�ة لعدة س�نوات.
األزمـة األوىل :أثنـاء عمليـة نقل املكتب ،فشـلت منسـقة الجمعيـة بـإدارة منصبها ،ممـا أدى إىل فقدان
الثق�ة به�ا بش�كل كبري وتم�ت إقالتها على الفور.
وظف�ت الجمعي�ة منس�قات جديدات للبي�ت االنتق�ايل للنساـء ،ومش�اريع التوعية يف املـدارس ومرشوع
من�ع االعت�داءات الجنس�ية .توس�ع نطاق العم�ل ،نمـا الفري�ق خط�وة بخط�وة ،وتم تأس�يس منظومة
عمل داخلية.
يف ش�هر أيلول /سـبتمرب من العـام  1993نُرش بيان رسـمي حول الجمعية ،يشـمل أهدافهـا وغاياتها
(امللح�ق الخام�س) .ويف الثانيـ م�ن ترشي�ن األول /أكتوبر مـن العام نفسـه ،1993 ،صاغـت املحامية
ً
خاصا بالجمعية وت�م اقراره يف نف�س العام (امللحق الس�ادس).
ناهـدة شـحادة دسـتو ًرا
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 :1994تحالف نسوي ملنظمات املجتمع املدني العربية
تـم تعيين الناشـطة عايـدة تومـا سـليمان بمنصب مديـرة جمعية نس�اء ض�د العنف .شـغلت هذا
املنصـب ملـدة  22عامً ـا ،حتى غادرته عـام .2015
يف االجتمـاع العـام للجمعية ،الطاقـم ومجلس اإلدارة تقرر تطويـر خدمات للفتيـات العربيات يف ضائقة
(مأوى وبي�ت انتقايل).
م�ن أه�م االنج�ازات لهذا الع�ام كانت املبـادرة إلنش�اء ائتلاف “البدي�ل” .18ملحاربة جريمة ما يسـمى
"رشف العائل�ة" .ش�مل االئتلاف منظم�ات نس�وية وحقوقي�ة وأف�رادًا مس�تقلني .ركز االئتلاف عمله
على مكافح�ة ما يس�مى "جرائم الشرف"( .ترفض الجمعيـة هذه التسـمية بالكامل ،ونسـتخدمها هنا
فقط للسـياق التاريخي للمرحلـة املذكورة)
كان بين أه�م فعاليات االئتالف يف ذل�ك العام تنظيم مظاهرة ضد قتل النس�اء .جـرت املظاهرة يف قرية
الرامـة الجليلية ،بمشـاركة أعضاء جمعية نسـاء ضد العنف ،ناشـطات وناشـطني نسـويات ونسـويني،
رجال ونس�اء م�ن املجتمع أقلقته�م الظاهرة ،وخلال املظاهرة تعرض املش�اركون واملش�اركات للعنف
الجس�دي من الرشطة وبعض الس�كان املحليين .وتم اعتقال البع�ض ً
أيضا.
 :1995االرتقاء.
يف هذـا الع�ام حصل�ت جمعي�ة نس�اء ضـد العنفـ على جائـزة "إميـل غريتسـفايغ لحقـوق
اإلنس�ان" التـي تقدمهـا جمعيـة حقـوق املواطـن يف إرسائيـل ،على كل ما تقوم به نسـاء ضـد العنف
19
م�ن عم�ل لحماية حق�وق امل�رأة وتعزي�ز حقوق اإلنس�ان.
يف ه�ذا العـام ً
أيض�ا جاءت املب�ادرة الثانية التي شاـركت فيه�ا جمعية نس�اء ضد العن�ف :إقامة لجنة
20
العم�ل للمس�اواة يف قضاي�ا األحوال الش�خصية  .))WEPSIاقيم�ت هذه اللجنة على خلفية إقرار

18

19
20

لسوء الحظ ،لم يعمل هذا التحالف إال ملدة خمس سنوات وتم حله يف عام  .1999ثم تم تحويله إىل مرشوع يف جمعية
الحركة النسوية العربية  -السوار ،ويف النهاية توقف عن العمل .بذلت نساء ضد العنف الجهود إلحياء ائتالف «بديل»
وخلق ائتالف آخر شبيه به ولكن دون نجاح .اليوم ،لجنة مناهضة قتل النساء قائمة ،لكنها غري فعالة .بالرغم من ذلك،
كانت نساء ضد العنف نشطة دائمً ا يف هذا املضمار ،حيث تعاونت مع اآلخرين ،ال سيما يف تنظيم املظاهرات والتحركات
الكربى.
https://law.acri.org.il/he/20376
يف اعقاب سن قانون محاكم العائلة يف العام  ،١٩٩٥تنظمت مجموعة من األطر النسوية والحقوقية والناشطات النسوية
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قانـون محكمـة العائلـة .وقد شـمل هـذا القانـون بعـض التغييرات القانونيـة املهمـة يف اإلجراءات
القضائيـة املتعلقة باألحوال الشـخصية للمرأة والرجل ،حيث ُسـمح للشـخص يف املرحلـة األوىل بالتوجه
إىل املحاك�م املدني�ة (محكم�ة العائل�ة) ،بدال ً م�ن املحاكم الديني�ة املتعلقة بالس�كان اليهود فق�ط .وهذا
مـا يميـز ضد سـائر الطوائـف املوجـودة يف إرسائيل ،ممـا يؤثر سـلبًا عىل خيارات النسـاء مـن طوائف
أخ�رى فيم�ا يتعل�ق بالحضانة ونفق�ة األطف�ال والحقوق املدنية للنس�اء.
عمـل هـذا االئتلاف منـذ تأسيسـه بشـكل دؤوب على إحـداث تغيير قانونـي واجتماعـي يف النظـام
القانون�ي اإلرسائيلي ويف املجتم�ع العرب�ي .فقـد كانـت هـذه املـرة األوىل التـي تواجَ ـه فيهـا مجموعـة
ظواه�ر اجتماعي�ة س�ائدة يف املجتم�ع العرب�ي مثل ظاهرة تعـدد الزوجـات وتزويج الطفلات وحقوق
امل�رأة يف قضاي�ا األحوال الش�خصية.
أدى ه�ذا األم�ر إىل ارتق�اء جدي�د يف عمل جمعية نسـاء ضـد العنـف ،ومكانتهـا يف املجتمـع عمومً ا ويف
املجتم�ع املدن�ي عىل وج�ه الخص�وص .على املسـتوى االجتماعي كانـت هذه هـي املـرة الثانية منذ
إنش�اء الجمعية التـي يتـم فيهـا علنًا تحـدّي تابوهـات يف املجتمع.
منذـ إقام�ة االئتلاف اسـتضافته الجمعي�ة ضمـن مكاتبه�ا وإدارته�ا التنظيمية ،وكانت هـذه الخطوة
ً
مسـتقبل
األوىل يف اسـتضافة ائتالفـات لـم ولـن تكـون األخيرة ،حيـث سـنرى كيـف قامـت الجمعية
باس�تضافة وتش�كيل ائتالف�ات أخ�رى ستش�كل ج�زءًا منها وم�ن نظ�ام عملها.
لكي تشـعر النسـاء باألمـان عندما يغادرن املـأوى ويعدن إىل املجتمـع ،يجب أن يكون املجتمع مسـتعدًا
لقبوله�ن واندماجه�ن .وعليـه بـارشت جمعية نسـاء ضـد العنـف يف إعداد مشـاريع رفع الوعـي داخل
املجتمـع مـن خلال تنظيـم ورشـات عمـل ومحـارضات ولقـاءات جماعية يف املـدارس حـول موضوع
العن�ف ،والتح�رش الجنسي (بشكـل ع�ام ويف أماك�ن العم�ل ً
أيض�ا) ،النـوع االجتماعـي ،املسـاواة
بين الجنسين وتكافؤـ الف�رص .ش�كلت هذه بدايـة سيرورة مـن العمـل املهني سـتتطوّر على مدار
الس�نني لتس�تمر حت�ى يومن�ا ه�ذا .خلال هذه السيرورة ،تـم تدريـب العديـد مـن الرجال والنسـاء
على كيفية تقدي�م املحاـرضات وورش�ات العمل ح�ول املوض�وع يف دورات تكوينية عقدته�ا الجمعية.
كذلـك ،نظمـت الجمعيـة دورات تكوينية ملعلمي املـدارس ،ونظمت مشـاريع للقيادة الشـابة فيما يتعلق
بحقـوق املـرأة ،وورشـات عمل مـع مجموعـات نسـائية ،ودورات تكوينيـة للقيـادات النسـائية ،وعدة
من الفلسطينيات يف إطار ائتالف سمي «لجنة العمل للمساواة يف قضايا األحوال الشخصية» ،بهدف تعديل قانون محاكم
شؤون العائلة بحيث يشمل املواطنني املسلمني واملسيحيني.
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دورات تدريبي�ة لرشائ�ح ع�دة يف مجتمعنا وبمواضيع ش�املة تع�زز مكانة املرأة وتحافظ على حقوقها.
كان شعار الجمعية يف هذه املرحلة:
كل واحد\ة منا ،ينبيغ ويجب عليه/ا أن ي /تتحمل مسؤولية إحداث التغيري.
 :1996النشاط الدويل.
يف ه�ذا العاـم وم�ن ناحية الطاق�م تم توظيف محاسـبة تعم�ل بدوام كام�ل .وكان هـذا تغيريًا
تنظيميًـا إداريًـا حيـث أنـه حتـى تلك اللحظـة ،كانـت مديـرات املشـاريع يف الجمعية مسـؤوالت عن
عملهـن وإدارة ميزانيتهـن ،وقامـت املديرة بتنسـيق اإلدارة املاليـة للجمعية بينما قام محاسـب خارجي
ِ
ملحاسـبة تعمل بشـكل
ب�إدارة الش�ؤون املالية .مـع نمو العمـل والطاقم بـرزت الحاجة لتوظيف مهني
يوم�ي ضم�ن طاقم العم�ل يف الجمعية تراف�ق وتدي�ر ميزانيات املش�اريع عامة.
مكتـب جديـد .مع نمـو عمـل الجمعيـة والطاقـم مجـددًا ،كانت هنـاك حاجة ملسـاحة أكبر فانتقلت
الجمعي�ة إىل مقـر أكرب على بعد بضعة أمت�ار من مقره�ا القديم .وباإلضافـة للطاقم اسـتُخدمت إحدى
الغ�رف يف املقر الجدي�د كمكتب ّ
ملنس�قة تحال�ف “البديل”.
الناشـطة نائلـة عـواد ،املديرة الحاليةـ ،بدأت رحلته�ا يف الجمعي�ة يف الثالث من أيلول /سـبتمرب وهي
يف سـن  21عامً �ا .ت�م تعيينها يف وظيفة ب�دوام جزئي كأول ّ
منس�قة الئتالف “البديل” ،الذي اسـتضافته
جمعي�ة نس�اء ضدـ العن�ف .بع�د ثالثة أي�ام فق�طُ ،قتلت رح�اب راغ�ب يف الن�ارصة عىل يد ش�قيقها.
وكان على نائلـة مر ّكـزة االئتلاف أن تصدر بيـان اسـتنكار ،وتتذكر الناشـطة نائلة عواد تلـك التجربة
املفصلي�ة يف حياتها:
كانــت هــذه تجربــة صعبــة مؤملــة ،تمكينيــة ال تُنــى بالنســبة يل ،إذ قامــت
ـتمرا بيننــا
ـودة ،ممــا خلــق حـ ً
الســيدة عايــدة بتوجهيــي يف صياغــة املسـ ّ
ـوارا مسـ ً
رافــق عالقاتنــا عــى مــدار الســنني .لقــد كان نقــدً ا ب ّنــا ًء ،وتبــاد ً
ال للمعرفــة
واإلرشــاد ،وأصبحــت قــدوة يل .ســاهمت هــذه العالقــة يف نمــوي املهين بعــدم
اخلشــية مــن النقــد وســاهمت يف بنــاء ثقيت بنفيس وقدريت عــى مواجهــة
درســا للمســتقبل.
مخــاويف والتغلــب علهيــا .كان هــذا ً
بعـد فترة قصيرة ،شـاركت نائلـة يف دورة تدريـب خـط الدعـم وأصبحت متطوعـة يف مركـز جمعية
نس�اء ض�د العنف.
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يف هـذا العـام ً
أيضا وقعت األزمـة الثانية :نتيجـة للخالفات الداخليـة والرصاعات على طريقة العمل
الهرميّ�ة ،وح�ول تش�كيلة وهيكلية تركيبةـ عضوات الجمعية وأدوارهن ،قرر ثالثة أشـخاص االسـتقالة
ّ
منهن منس�قة خ�ط الدعم واملرافقـة .تركت هذه األزمـة خط الدعم دون تنسـيق
ومغ�ادرة الجمعيـة.
أو إدارة ،األمـر الـذي هـدد اسـتمرار العمـل بـه لـوال وجـود متطوعـات ملتزمـات أخـذن عىل
عاتقه�ن إدارة الخ�ط وتفعيل�ه .فق�د تزام�ن ذلك م�ع إنهاـء مجموعة جدي�دة من املتطوع�ات دورة
تدريبي�ة .شمـلت ه�ذه املجموعـة املكونة من تس�ع نساـء كال من الناشـطات :نائلة عواد ،سوسـن توما
شقـحة ،رسي�ده منصوـر ،ف�داء طبعونـي نع�رة ،أحلام داني�ال ولينـدا خوال�د .وعلى الفـور وبدون
تـردّد ،تدخلـت املتطوعـات القدامـى ،وانضمت إليهـن املتطوّعـات الجديـدات ،واتخذن القـرار الصائب
واملس�ؤول بتفعيل خ�ط الدع�م إىل حين العث�ور على منس�قة جدي�دة .لقـد كان قـرا ًرا شـجاعً ا واعيًا
للغايـة ،فربغـم الخبرة املتواضعة وصغر سـن معظـم املتطوعات إال أنهـن نجحن بتصميم قـوي وإرادة
أقـوى بتفعيـل الخـط تطوعً ـا ،والرد على كل التوجهـات ملدة ثالثة أشـهر .وبدعـم من طاقـم الجمعية،
ن ّ
ظم�ت املتطوّع�ات وأدرن وقس�مّ ن جمي�ع األعمال بينهن يف االس�تجابة للتوجه�ات  21إذ ُك ّ
ـن عىل قناعة
تامـة بأنـه مـن الرضوري الحفـاظ عىل تشـغيل هـذه الخدمة وأنـه يتوجب عليهـن مسـاعدة كل أولئك
النس�اء املحتاج�ات لتوجيه ودعم.
أنقـذت هـؤالء املتطوّعـات الخط ،وفقـط بفضل عملهـن الشـاق وإيمانهن ال يزال خـط الدعم
ً
فعـالـ .لقدـ عمل�ن بحم�اس وجدـ وبدافعية .ش�عرن باالنتم�اء لهذا امل�كان .بـارشن يف االنخـراط أكثر
فأكثـر يف العمل اليومـي للجمعية واتخاذ القـرارات والحصول على مزيد من املعرفـة واملعلومات ،ونمت
حياته�ن املهنية وآراءهن النس�ويّة كل ي�وم .وعىل مر الس�نني ،أصبحت بعض ه�ؤالء املتطوعات عضوات
فاعلات يف الطاق�م تش�غلن مناصب مختلف�ة ،وأصبحت احداه�ن املديرة الحالي�ة للجمعية.
هــذه التجربــة ربطــت هــؤالء النســاء باجلمعيــة عاطف ًيــا وفكريًــا ،وخلقــت
جمموعــة نــواة مــن النســاء ذات جــذور قويــة ودوافــع مــن شــأهنا أن تقــود اجلمعيــة
إىل األمــام وصــو ً
ال إىل مــا يه عليــه اليــوم ،لتواجــه األزمــات املســتقبلية قوية
صامــدة.

21

علينا األخذ بعني االعتبار أنه يف ذلك الوقت ،لم تكن هناك هواتف محمولة وكان عىل املتطوعات إجراء مكاملات يف املكتب أو
تحويل املكاملات إىل منازلهن (والتي ستصبح مركز اتصال لهذا الغرض ،تشمل جميع أفراد األرسة) .كان معظمهن يعملن
بوظيفة بدوام كامل وكان عليهن استخدام وسائل النقل العام.
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تقريـر الظـل األول التفاقيـة القضـاء على جميـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة الـذي قدمتـه
إرسائي�ل إىل لجن�ة القض�اء كاف�ة اش�كال التميي�ز ض�د امل�رأة.
مرت سـت سـنوات مـن مصادقـة إرسائيل على اتفاقية القضـاء عىل كافـة أشـكال التمييز ضـد املرأة،
ً
هزيلا بعـدد قليل جـدًا من
إىل أن قدمتـ الدول�ة تقريره�ا األول إىل اللجن�ة الدولي�ة .لقـد كان تقريـ ًرا
الصفحـات التـي لـم تعكس الواقـع ،فقد تجاهلـت حكومة إرسائيـل تمامً ا وضع النسـاء الفلسـطينيات
س�كان دولة إرسائيل.
وعلى الفور تأسسـت لجنـة العمل حول مكانـة املـرأة الفلسـطينية يف إرسائيل 22يف حزي�ران /يونيو،
مـن قبـل تحالف مـن الجمعيات واألفـراد ،وقدّم طاقـم العمل تقريرا موّسـعا للجنة األمـم املتحدة
وتقري�را بديلا ("تقرير الظ�ل") للتقرير الحكومـي لدولة إرسائيـل إىل لجنة األمم املتحـدة للقضاء عىل
واقـع التمييـز واالضطهاد ضد املرأة الفلسـطينية داخـل إرسائيل.23
كان�ت جمعية نس�اء ضد العن�ف إحدى املب�ادرات إلقام�ة املجموع�ة ،وأحيانً�ا منس�قتها (بالتعاون مع
مرك�ز الطفولـة) وتسـتضيفها حاليًـا يف مكاتبهـا .24هذه هي املـرة الثالثـة التي تنخرط فيهـا الجمعية
ضمـن تحالـف على املسـتوى القطـري ،لكـن هـذه هـي املـرة األوىل التي يتـم الرتكيـز فيها على رفع
ص�وت املرـأة الفلس�طينية وحقوقه�ا يف املناب�ر الدولي�ة .كان�ت ه�ذه خط�وة هامة ومفصلية بالنسـبة
لجمعيـة نسـاء ضـد العنف ولبقيـة منظمـات املجتمـع املدنـي الفلسـطينية يف إرسائيل ،التـي تعمل يف
مج�ال حقوق اإلنس�ان وحق�وق املرأة.
نجحــت اجلمعيــات النســوية واحلقوقيــة يف اجملتمــع املــدين الفلســطيين
بتحطيــم الســقف الزجــايج عــى مســتوى املرافعــة الدوليــة فيمــا يتعلــق بواقــع
املــرأة الفلســطينية وحقوقهــا.

22
23
24

 .https://www.adalah.org/en/content/view/7517يف هذه الصفحة ،يمكن مراجعة قائمة األعضاء الحالية.
واع بعدم ضم النساء الفلسطينيات القاطنات يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،ألنهن يعشن يف واقع
لقد تم اتخاذ قرار ٍ
مختلف تمامً ا يف ظل االحتالل اإلرسائييل ،ولسن مواطنات دولة إرسائيل.
للحصول عىل قائمة كاملة باألعضاء املؤسسني ملجموعة العمل ،يرجى معاينة تقريرها األول ،ص https://www. :2
adalah.org/uploads/oldfiles/eng/intladvocacy/pal_women1.pdf
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 :1997التصميم والعمل املشرتك يصنعان التغيري
سـحبت إرسائيـل تقريرهـا األول وقدمـت تقريـ ًرا جديدًا ،بعـد الكثري مـن االنتقادات والضغـط من قبل
منظمـات دوليـة غير حكوميـة مختلفـة لحقـوق اإلنسـان ،يف إثـر تقديـم تقرير الظـل من قبـل لجنة
العم�ل ح�ول مكانـة امل�رأة العربي�ة يف إرسائي�ل .يف كل م�رة قدم�ت إرسائي�ل تقري� ًرا (،2010، 2003
 ،)2016قدمـت لجنـة العمل حـول مكانة املـرأة العربية يف إرسائيـل تقرير الظل وارسـلت مندوبات من
طرفهـا إىل جنيف للمشـاركة يف مناقشـات الطاولة املسـتديرة حـول التقرير واسـتنتاجات.
« :1998جسد املرأة ملك لها وليس للمجتمع وتقاليده»
التخطيـط االستراتيجي األول .يف هـذا التخطيـط جـرى نقـاش حـول مكانـة الرجال ومشـاركتهم
الفعال�ة يف مكافح�ة العنفـ ضد املرأة ومش�اركتهم يف مش�اريع الجمعية .هـذا املوضوع مهم وسـيبقى
ح�ارضً ا يف نقاش�ات الجمعي�ة على م�دار الس�نني .ومـن النقاشـات الهامـة األخـرى التي رافقـت هذا
التخطي�ط كان موضوع املـردود املـادي الذي يحصـل عليه مرشـدو املجموعات املسـتقلون مقابل التزام
املتطوعين يف دورة تدريبيـة مدتهـا أربعة أشـهر يتكفلون بمصاريف السـفر وأمور أخـرى عىل نفقتهم
الخاصة.
إطلاق مشروع مجموعـات تمكين املـرأة .تضمـن الربنامج  12لقـاء ،وتنظيـم النسـاء وتمكينهن
خلال العم�ل م�ع الجمه�ور ً
أيضا .قدمـت جمعية نسـاء ضد العنـف مشـاريع يف مدن عربيـة مختلفة،
بالتعـاون مـع مكاتـب الخدمـات االجتماعية يف السـلطات املحلية ،ومـع املراكز الجماهريية والناشـطات
النس�ويات املحلي�ات .مـع مـرور الوقـت ،تطـور املشروع إىل مشروع مجموعات القيـادات النسـائية
والناشـطات النسـويات ،بهدف تدريب الناشـطات يف املدن والقرى وتشـجيعهن عىل إنشـاء مشـاريعهن
ومبادراته�ن الخاص�ة .كان�ت الناشـطة نائلة عواد منس�قة للمرشوع لعدة س�نوات .تـم تجميد املرشوع
بع�د بض�ع س�نوات ،يف إثر نقاشـات وفحصـ فاعلي�ة الربنامج الذي ل�م يأت بالثم�ار املتوقع�ة (تنظيم
وتفعي�ل قي�ادة محلية فاعل�ة يف امليدان).
يف التاس�ع م�ن أيلول /س�بتمرب نظ�م تحالف “البدي�ل” مظاهرة كبيرة ،من أجل حقـوق املرأة
وض�د قت�ل النس�اء .نظمـت املظاهـرة كرد فعـل عىل عـدة جرائـم لقتل النسـاء جـرت هـذا العام يف
املجتم�ع العرب�ي .كانـت هذه أكبر وأقوى مظاهـرة إذ شـارك فيها أكثر مـن  500شـخص ،بمن فيهم
رج�ال وسياس�يون م�ن أحزاب مختلف�ة وبمش�اركة رئيس بلديـة النارصة .بعد مناقشـة حـول رشعية
رفـع بعض الشـعارات والالفتـات يف األماكـن العامة ،تقـرر يف نهاية املطـاف تضمني بعض الشـعارات
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القوي�ة الش�جاعة واملتحديـة ،مث�ل "امل�رأة له�ا الح�ق يف حياته�ا» ،و « جسـد املـرأة ملك لهـا وليس
للمجتم�ع وتقالي�ده" و "حق املرأة عىل جس�دها».
 :1999تشبيك عربي
شـاركت جمعية نسـاء ضد العنف يف الورشـة اإلقليميـة التي عقدت يف مرص بمبادرة مؤسسـة
هينرخ-ب�ل األملاني�ة وش�بكة "س�لمى" تحت عن�وان "الحماية للنسـاء املعنفات» ،شـاركت فيه
ممثالت عن الجمعيات النس�وية الناش�طة يف املنطق�ة العربية.
:2000عرص توثيق البيانات ،البحوث واملنشورات
بي�ت جدي�د :مرة أخـرى انتقلت جمعية نسـاء ضد العنـف إىل مقر جديـد يف مدينة النـارصة .مع نمو
العمـل والطاقـم وزيـادة الدخـل ،آن األوان لالنتقـال إىل مسـاحة أكرب ،وال تـزال الجمعيـة يف نفس املقر
حتى يومن�ا هذا.
نسـاء ض�د العن�ف واملج�ال األكاديم�ي :بـدأت املنظمـات النسـوية العربيـة عمليـة البحـث وتوثيق
حق�وق امل�رأة العربي�ة والتحديات الت�ي تواجههاـ يف املجتمع .كانـت هذه قفـزة كبرية يف الوعـي الذاتي
للجمعيـات النسـوية نحو إجـراء البحوث ووضـع الـرؤى النظرية وتوثيـق املعرفة املعتمدة على الذات،
واملتخصصـة يف جمهوـر النس�اء الفلس�طينيات يف إرسائي�ل ،تحدياتهـن وخصائصهن .كانـت هذه أول
م�رة يرتبط فيها النش�اط الس�يايس االجتماع�ي باملج�ال األكاديمي.
ً
مس�بقا بني الجمعي�ة والجانب األكاديم�ي (التعليم
يف جمعي�ة نسـاء ضد العنف كان هن�اك ارتباط قائم
ً
الع�ايل) إذ أن بعض الناشـطات النسـويات من عضواتها كن أيضا يعمل وينشـطن يف املجـال األكاديمي،
وهك�ذا تشـكل نش�اط ثالث�ي األبع�اد مهني-اجتماعي-أكاديمـي ،ملكافحة العنف ضد النسـاء
وم�ن أجل مجتم�ع أفضل.
أدركـت جمعيـة نسـاء ضـد العنـف أن الوقت قـد حان إلضفـاء مسـتوى آخـر لنشـاطهن وعملهن:
البحـث األكاديمـي املهنـي .كانـت الحاجـة داخـل الجمعيـة إىل بنـاء معارفهـا وأسـاليب عملهـا
واستراتيجياتها باالعتماد على األبحاث الخارجي�ة والداخليةـ ،ترافـق عمله�ا امليدان�ي املستـمر .وقـد
كان�ت ه�ذه الحاج�ة متبادلة ً
أيض�ا من قب�ل األكاديميات الالتي ش�عرن بضرورة االقرتاب م�ن امليدان.
تمثلت الفكـرة يف ترجمة جميـع أعمالهن امليدانية ونشـاطهن إىل لغة أكاديمية ومعرفـة أكاديمية وتوثيق
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كل املعرف�ة املرتاكم�ة الت�ي تملكه�ا الجمعي�ة من�ذ تأسيس�ها" .مـن املفيد والضروري تطبيـق أداة
للمعرفـة األكاديميـة ملراجعـة النظريـات الحاليـة ووضع نظريـات جديدة إن وجدت ،لتفسير
الواق�ع واس�تخدامه وفح�ص صحةـ النظري�ات وفاعليته�ا .االعتمـاد حرصًا على اإلحصاءات
والح�االت امليداني�ة غير ٍ
كاف لرؤية ش�مولية وتحلي�ل القضايا وايج�اد حلول له�ا" .إن ترجمة
عم�ل الجمعي�ة وصياغت�ه ضمن نظريـات ومعرفـة أكاديميـة مـن شـأنه رفع مسـتوى عمـل الجمعية
وتنجيع�ه ،مم�ا يرفع م�ن مكانة وق�وة الجمعي�ة ويزيد م�ن مهنيته�ا ومصداقيتها.
بحـث البوح عـن االعتداءات الجنسـية :كان هـذا أول بحث تنفذه جمعية نسـاء ضد العنـف بذاتها،
بالتع�اون مـع الجامع�ة العربي�ة يف القدس والربوفيس�ور نادرة ش�لهوب كيفوركيان .كانـت هذه خطوة
مهمـة للجمعيـة ألنها كانـت واحدة مـن أوىل املـرات التي تدمـج فيها منظمـات املجتمع املدنـي العاملة
داخ�ل املجتم�ع قواهـا وتتعاون م�ع املؤسسةـ األكاديمي�ة .كان أحـد االسـتنتاجات الرئيسـية أن تلقي
الدعـم مـن األرسة هو خطوة حاسـمة نحـو التعاطي مـع الصدمة وآثارهـا عىل ضحية االعتـداء الجنيس
أو االغتص�اب وعبوره�ا .هكذا يسـهل على الضحية طلب املسـاعدة ،تلقـي العالج كي تتمكـن من امليض
قدمً �ا يف حياته�ا بدال ً من إي�ذاء نفس�ها وقيامها بالتدمير الذاتي.
م�ن االس�تنتاجات األخرى :توسـيع خدمـات عملـ خدمة خـط الدعـم لـ  24يومـا ،سـبعة أيام يف
األسـبوع .اتخ�ذ طاقم عض�وات مركز الدع�م هذا الق�رار ،فقد اس�تنتجن أن خط الدعم ال بـد أن يكون
متاحً ـا ألي ش�خص يطلـب االستش�ارة والدع�م يف أي وق�ت .لـم يكـن هـذا القـرار سـهل التنفيـذ فقد
اسـتغرق األمـر نحـو عامني إلعادة ترتيـب املركز ،وخلال هذه الفرتة عملـت املوظفـات واملتطوعات بك ّد
كبير وبذل�ن جهدًا جب�ا ًرا معظم�ه كان تطوعيًا.
أدرجـت لجنـة العمـل للمسـاواة يف قضايـا األحوال الشـخصية على جـدول أعمالهـا النضال من
أجـل تغيري تعبري ش�ائع االسـتخدام هو "ال�زواج دون الس�ن القانونية" إىل "تزوي�ج الطفالت".
كان الهـدف تغيير التعابري التي يسـتخدمها األفراد ،وبشـكل خـاص املهنيون وصانعو السياسـات ،ألن
اس�تخدام اللغ�ة يؤثر على كيفية التط�رق للظاه�رة وتوجهه�م للتعام�ل معها والعمل عىل الح�د منها.
عنـد القـول إن امـرأة قـد تزوجـت يف سـن دون الــ  18عامً ا ،يظهـر األمر على انه خيارها الشـخيص،
لكـن هـذا غير صحيح ،فـأي شـخص دون سـن  18ه�و طف�ل/ة ،وعليـه يجـدر القـول إن أهلها قد
زوّجوه�ا عندم�ا كانـت ال ت�زال طفلة (فه�و تزويج ولي�س زواج) .هذا هو الفـرق بكاملـه ،والوعي بهذا
الف�ارق يبني بش�كل تدريجي الرف�ض واملعارضة له�ذه الظاهرة.
العمـل مـع الرجـال :يف سـياق النقـاش الدائـر حـول تغيير وجهات نظـر املجتمـع ُ
طـرح العمل مع
الرجـال كشركاء يف التأثير والتغيير .تنبـع الفكرة من كـون الرجـال ً
أيضا ضحايـا للنظـام الذكوري
| | 33

احملتوـيات
ّ
وتفكـــر نســـوي فلســـطيين
تاريـــخ وس�يــورة تط�وــر مجعي���ة نسـ��اء ضـ��د العنـ��ف; استشـــفاف

(البطريرك�ي) التمييـزي الـذي تعانـي منـه النسـاء .تسـبب ذلـك بنقاشـات إيديولوجية جديـة داخل
الجمعي�ة .ولك�ن يف الخت�ام ت�م التوص�ل لالس�تنتاج الت�ايل :التغيير الحقيقـي لـن يتحقـق إال عند
العمـل مـع كال الجنسين .الرجـال رشكاء يف إحـداث التغيري مـن خالل تعزيـز وتدعيم حقـوق املرأة
وحقوقه�م ه�م يف نهاي�ة املطاف ،وأخيرًا حقوق كل املجتم�ع .لكن لم يتـم تنفيذ أي مشروع للعمل مع
الرجال حتى العـام .2006
 :2001صوت املرأة ثورة
س�جّ لت الجمعي�ة اإلص�دار األول ملجل�ة «ص�وت امل�رأة" .يف هذا العـام خرجت جمعية نسـاء ضد
العن�ف لجمهوره�ا بمجلته�ا الس�نوية الخاص�ة .يف املجلة ،نشرت الجمعيـة معلومات حول أنشـطتها
الرئيسـية ،آرائهـا ومقـاالت إعالميـة كتبهـا مختصـون ومختصـات يف مجال حقـوق املـرأة وموظفات
الجمعيـة ،وأصدـرت بيان�ات ت�م جمعه�ا من عمله�ا اليوم�ي .لقد كانـت هذه طريقـة مبتكـرة لتوثيق
عمـل جمعية نسـاء ضـد العنـف ،ومشـاركة األكاديميين واملهنيين والشـخصيات العامـة للتعبري عن
آرائه�م ومن�ح أعض�اء طاقمها الفرصة إلس�ماع صوتهم .بهـذه طريقة نجحـت الجمعيـة بالتواصل مع
جمهـور أوس�ع ،توثيـق نش�اطاتها وأعماله�ا وجعلها يف متن�اول الجمهوـر الع�ام .أما عن اسـم املجلة
فق�د اختير للتأكيد عىل ص�وت املرـأة ومكانها .نشرت املجلـة الدورية عىل امتـداد ثماني سـنوات ،كما
نشرت على موقعهـا على شـبكة اإلنرتنـت ،ووُزعت مـن قبل الصحـف العربيـة املحليـة الوطنيـة وتم
توزيعه�ا يف كاف�ة نش�اطات جمعية نسـاء ضد العن�ف .توقف إصـدار املجلـة لكونها مسـتنفدة للوقت
والطاق�ات ،إضاف�ة إىل تكلفته�ا ،الت�ي تطلبت تخصي�ص ميزانية ل�م تتواف�ر يف ذاك الوقت.
25

 :2002فلسطينيات يف البحث والتأثري 
على مـدار عامـي  2001و ،2002شـاركت الناشـطات لينـدا خوالـد ،مقبولة نصـار ،نادرة أبـو دبي،
وريـم أسـعد يف ثالثة لقاءات سـنويّة لثالثة أشـهر يف قبرص والقاهـرة كمندوبات عن جمعيات نسـوية
بضمنه�ا جمعية نس�اء ض�د العنف .قدمت ه�ذه املشـاريع برنامجً ا تدريبيًـا للمدربني والقادة وشـملت
إعـداد أبحـاث نسـوية تعنـى بمكانـة وحقوق املـرأة ومن ثـم تحويـل األبحاث ملناهـج تدريبيـة هدفها
التأثير والتغيير .قدمـت املشـاركات مـن خمس مناطق تسـكنها نسـاء فلسـطينيات ،وكانـت أول مرة
25

http://www.wavo.org/ar/rcat/4-%D8%B5%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86
 .%D8%B3%D8%A7%D8%A1.htmlباللغة العربية.
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تشـارك وتلتقـي فيهـا نسـاء فلسـطينيات مـن األردن ،لبنـان ،الضفـة الغربيـة قطـاع غـزة ،والداخل
الفلس�طيني .نُظمـ التدري�ب بمباـدرة م�ن مركزـ الطفولـة وبتموي�ل م�ن “جلوبـال اكش�ن-جامعة
الخدمـات العامليـة  .”WUSلقـد كانـت تجربة قويـة للغايـة ومؤثرة يف حيـاة املشـاركات املندوبات عن
جمعيـة نسـاء ضد العنـف ،إذ أتاحت لهـن فرصة مقابلة نسـاء العربيات نسـويات مخرضمـات يف مثل
ه�ذه السنـ املبك�رة ،والتعل�م منهن وم�ن خرباتهن.
 :2003عقد من النشاط وعام من الخيبات
قانـون حقـوق متضرري الجريمـة .2001 ،تـم إقـرار هـذا القانـون نتيجـة العمل الشـاق املكثف
للعديـد مـن منظمـات املجتمع املدني والناشـطني ،حيث دعا إىل إسـماع صوت ضحايـا الجريمة واحرتام
حقوقه�م يف اإلج�راءات الجنائيةـ القانوني�ة .قبـل إقـرار القانـون ،اعتُبرت الدولـة واملدعـى عليه فقط
طرفين يف العملي�ة القضائي�ة ،يف تجاهل تم�ام ملكانة الضحي�ة وحقوقها.
برنام�ج «مس�اعدة الضحاي�ا والش�هود» .بعـد إصـدار القانـون املذكـور أعلاه ،أنشـأت الجمعية
ً
خاصـا يهـدف إىل توفري الدعـم املهني والعاطفـي للضحايا خالل املسـار الجنائـي والقضائي
برنامجً ـا
ويف مرحل�ة م�ا قب�ل املحاكمة ومرحل�ة املحاكمة .كان الهـدف منع حـدوث صدمة أخـرى للضحية أثناء
التحقي�ق ال�ذي تجري�ه الرشط�ة واإلج�راءات القانوني�ة .بالتـوازي ،بـدأت الجمعية بإلقـاء املحارضات
وتنظيـم أيـام تدريبية للقضـاة يف املحاكم واملدعيين العامني واملحامين والعاملين االجتماعيني وضباط
الرشط�ة ،وغريه�م ،بهدف رف�ع الوعي ح�ول واق�ع الضحاي�ا والصعوبات الت�ي تواجههن.
خسـارة مناقصـة مأوى الفتيـات .مـن الطبيعي أن تمـر الجمعيات بأزمـات كبرية بعـد مرور عرش
س�نوات عىل إنش�ائها .لكن هـذه كانت لربما ثالـث أزمة وأكربهـا واجهتها الجمعية منذ تأسيس�ها.
نتيجـة لسياسـات الخصخصـة الجديـدة ،قـررت الـوزارة طـرح مناقصـة إلدارة املـأوى ،مـع إعطـاء
املنظم�ات األخرـى فرصةـ تقدي�م عرض .كان�ت ه�ذه أول مناقص�ة مفتوحة علنيـا يف قطـاع الخدمات
العام�ة وتحديدـًا يف مج�ال الخدم�ات االجتماعية .شـاركت جمعية نسـاء ضـد العنف باملناقصـة لكنها
خرسته�ا .كانـت هـذه صدمـة كبيرة ورضبـة كبيرة للجمعيـة وللجمعيـات النسـوية الفلسـطينية يف
إرسائي�ل .لقـد شـعرن بخيبـة أمل كبيرة وإحباط وانشـغل بالهـن عىل ظـروف الفتيـات ،خصوصا أن
امل�أوى انتق�ل إلدارة جهة م�ن القط�اع الخاص.
بعـد عشر سـنوات مـن العمل اليومـي الشـاق ،تدريـب أفـراد الطاقم لرعايـة وتعليـم هـؤالء الفتيات،
انته�ى كل ه�ذا .ش�هد الجميع بتعبريه�ن ان الش�عور كان مش�ابهً ا لفقدان طفل .كافحت جمعية نسـاء
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ضـد العنفـ الس�تعادة امللجأ ب�كل الوس�ائل واألدوات القانونيـة املتاحة .وباالشتراك مع عيـادة حقوق
االنسـان يف جامعـة تـل أبيـب ،تقدمتـا باسـتئناف ضـد سياسـات الخصخصـة يف الدولـة إىل املحكمة
العلي�ا .وقـد اسـتندتا يف ادعائهما عىل منظومـات حقوق اإلنسـان وحقوق املرأة ،وسياسـات الخصخصة
بال�ذات ،لكنهما خرستا.
كان صع ًبــا ،إنــه شــعور كبــر بالفقــدان ،كفقــدان طفــل ،كان اخلــوف مــن تكــرار
الفقــدان .فقــد كانــت الرضبــة صعبــة لكــن تعلمنــا مهنــا وقررنــا مبــارشة بعــد
ذلــك الهنــوض وتوســيع عمــل اجلمعيــة ليشــمل عــدة أمــور تقــوي مكانــة املــرأة
وليــس فقــط الخدمــات
النهج الشمويل يف التغيري:
يف هـذه املرحلـة بـدأت املناقشـات داخـل الجمعيـة حـول الحاجـة إىل تطويـر وجهـات نظرهـا ،تغيري
استراتيجياتها وخطابهـا وتكييفهـا مـع الواقع الجديد ورضورة اسـتحداث استراتيجيات وسـبل عمل
تتعام�ل م�ع قضايـا املـرأة بشـكل شمـويل أوس�ع .بـدأت جمعية نسـاء ضـد العنـف يف طـرح خطاب
التميي�ز ال�ذي تواجه�ه امل�رأة فلس�طينية يف إرسائي�ل وال�ذي تح�دث عن تميي�ز ثالث�ي االبعاد:
1.كامرأة.
2.كامرأة يف مجتمع ذكوري.
3.كامرأة وجزء من األقلية الفلسطينية يف إرسائيل.
قــررت مجعيــة نســاء ضــد العنــف رفــع ســقف خطاهبــا وتوســيع اســراتيجيات
العمــل ومكافحــة هــذه املســتويات الثالثــة مــن التميــز.
 :2004الشدائد نفق إىل التطوير والتغيري
شـهدت السـنوات العرش األخرية ،مزيدا من النشـاط النسـوي والنسـائي ،نشـأت جمعيات جديدة تعمل
على رف�ع مكان�ة املـرأة الفلسـطينية يف إرسائي�ل .وتطـورت خطابـات نسـوية مختلفـة ،مـع أولويات
مختلف�ة .نظمـت جمعي�ة نسـاء ضـد العن�ف يوما دراس�يا ح�ول "خطابـات نسـوية متعددة،
أجن�دة عم�ل موح�دة “ ،وال�ذي احتفى بالي�وم العامل�ي للم�رأة يف الثامن م�ن آذار /مـارس ،يف فندق
عين الع�ذراء يف مدينة الن�ارصة .كان اليوم الـدرايس محاولة متواضعـة لجمع منظمـات املجتمع املدني
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واألفـراد العاملين عىل تعزيـز مكانـة املـرأة الفلسـطينية تحـت سـقف واحـد والتعـرف إىل الخطابات
النسـوية املختلفـة واملتنوعـة وبحـث املشترك واملختلـف يف وجهـات النظـر واستراتيجيات العمل بما
يتعلق بمكانـة املـرأة الفلسـطينية يف إرسائيـل ،وتشـجيع التعـاون بين املنظمـات املختلفـة ،يف محاولة
لخلق مسـاحة مشتركة للحـوار والنقاش حـول جميع األعمال النسـوية التي تـم القيام بهـا يف املجتمع
الفلس�طيني يف إرسائي�ل .بالرغـم مـن أن هـذا اليـوم الـدرايس لـم ينجـح يف بنـاء املظلة لكنه سـاهم يف
تعزيز أس�س التش�بيكات واالئتالف�ات الحقا.
التخطيط االسرتاتيجي املفصيل:
كان�ت ه�ذه خطوة مهم�ة ج�دًا للجمعية .تباحث�ت خاللها عضـوات الطاقـم ومجلـس اإلدارة وعضوات
وأعضـاء الجمعيـة مـن خلال مناقشـات عميقـة حـول الوضـع الحـايل واملسـتقبيل للجمعيـة بهـدف
مراجع�ة استراتيجياتها وبن�اء رؤى له�ا .كانـت هنـاك حاجـة للتعامل مـع فقـدان مـأوى الفتيات يف
ضائق�ة والتغلب على اإلحبـاط واسـتثمار كل تلـك الطاقـات يف مشـاريع جديـدة وأهـداف جديـدة
واستراتيجيات جدي�دة للعمل.
أهم النتائج التي توصل إليها النقاش:
عـدم االكتفـاء بتقديـم الخدمات .كانـت هناك حاجـة إىل تنظيـم وتفعيل رشائـح مختلفة مـن املجتمع،
للتأكيـد أن مكانـة النسـاء الفلسـطينيات هـي مسـؤولية الجميـع يف التغيير ،وال تقتصر على النسـاء
والجمعي�ات النس�وية فقط.
العمـل على تغيير السياسـات واملرافعة عىل عدة مسـتويات وتوسـيع نطـاق التعاون والتشـبيك
مـع الجمعي�ات األخرى .وتـم يف نهاية اللقاء وضـع وثيقة جديدة تجمـع أجندة واستراتيجيات الجمعية
26
الجديدـة املس�تحدثة ،أهدافه�ا وغاياتها ،والتي ش�كلت رؤية عم�ل الجمعية حتى يومن�ا هذا.
را يف طريقــة العمــل .كان هنــاك شــعور
را كبـ ً
كانــت هــذه قفــزة كبــرة وتغيـ ً
داخــل اجلمعيــة بــأن احتياجــات اجلمهــور قــد تغــرت ،وأن تأثريهــا عــى اجملتمــع
لــم يكــن قويـ ًا بمــا فيــه الكفايــة وأن علهيــا أن تعـ ّ
ـدل طــرق عملهــا وانتشــارها.
ويف الوقــت ذاته نمــت اجلمعيــة وأصبحــت قويــة بمــا يكــي للتغيــر ،ولدهيــا
كل مــا هــو مطلــوب مــن أجــل العمــل عــى إحــداث التغيــر يف اجملتمــع،
26

يمكن مراجعة النص الكامل يف قسم "من نحن" عىل موقع جمعية نساء ضد العنف باللغة العربيةhttp://www. .
wavo.org/ar/posts/1-٪D9٪85٪D9٪86_٪D9٪86٪D8٪AD٪D9٪86.html
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عوض��ا ع��ن العم��ل باســراتيجية "تطفاية احلرايق" .لقــد حــان الوقــت لدخــول
مواقــع جديــدة ،مثــل البدليــات واملجالــس املحليــة ،اـلـركات الخاصــة والعامــة،
ومكاتــب اإلدارة العامــة ،والكنيســت ولجاهنــا ،الحكومــة ووزاراهتــا ،ومــا إىل
ذلــك ،والتعامــل مــع صانيع السياســات ومتخــذي القرارات والعمــل عــى
تغيــر السياســات مــن األعــى .األمــر الــذي يتطلــب زيــادة كبــرة يف نطــاق
عملهــا وعــدد أعضــاء الطاقــم.
التغيريات الهيكلية يف جمعية نساء ضد العنف:
منـ نتائ�ج التخطيـط االستراتيجي املفصيل كان�ت إع�ادة هيكلة الوح�دات املختلف�ة يف الجمعي�ة .وتم
توزيـع املسـؤوليات والصالحيـات بني عضوات الطاقم مما سـهل العمل ورفع سـقف الطمـوح والتطور
املهني بين املوظفات.
بع�د سيرورة عم�ل اس�تمرت عامً �ا ونص�ف العـام ،بمرافقة مهنيـة تنظيمية من مستشـاري شـتيل،
باألسـاس فتحـي مرشـود وشـهرية شـلبي وجابـر عسـاقلة ،إلجـراء تحليـل معمـق لعمـل الجمعيـة
بالتنسـيق والتعـاون بين مجلـس اإلدارة وعضـوات اإلدارة والطاقم ،تم اعتمـاد هيكلية تسـاهم يف بناء
الق�درات وتوس�يع اآلف�اق للمس�اهمة يف وقي�ادة عمل الجمعية املس�تقبيل .مـن املواضيع الرئيسـية التي
ت�م اعتم�اد العم�ل بها ه�و املرافع�ة وتغيري السياس�ات.
مشروع املـرأة والتشـغيل 27.لقـد كان مرشوعً ـا ً
كبيرا وهامً ـا جـدًا حصـل على دعـم مـن االتحـاد
األوروب�ي ملـدة أرب�ع سـنوات ،واسـتمر بتمويل من قبـل جمعية نسـاء ضد العنـف حتى العـام 2020
ودخ�ول تحدـي أزم�ة الكورونا .م�ن أه�داف املرشوع:
*تشجيع اندماج املرأة الفلسطينية وخاصة األكاديميات يف سوق العمل يف إرسائيل.
*دراسة العقبات التي تواجهها.
*تغيري وجهات نظر املجتمع ازاء حق املرأة يف العمل.
* تطوير بيانات وإحصاءات عن واقع املرأة والتشغيل من خالل املشاركة يف البحث العلمي امليداني.
* دعم املرأة يف بحثها عن العمل وإحصاء عدد النساء العامالت.
27

http://www.wavo.org/ar/posts/546-٪D9٪85٪D8٪B4٪D8٪B1٪D9٪88٪D8٪B9_٪D8٪A7٪D9٪
84٪D9٪86٪D8 ٪ B3٪ D8٪ A7٪ D8٪ A1_٪ D9٪ 88٪ D8٪ A7٪ D9٪ 84٪ D8٪ B9٪ D9٪ 85٪ D9٪
84.html
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انطالقة  -حقوق املرأة حقوق إنسان ()2005-2007
 :2005التمييز املركب
لقد حقق هذا املرشوع نجاحً ا كبريًا ،وحصل عىل انكشاف واسع النطاق ورفع مكانة الجمعية يف املجتمع .كانت
هذه هي املرة األوىل التي تقوم فيها الجمعية بهذا النوع من املشاريع املتعددة الوسائط حيث أنتج فيما بعد
أبحاثًا 28أجريت بمشاركة العديد من الناس من جميع أنحاء البالد ،ومن مختلف الرشائح املجتمعية السياسية
والدينية ،مسف ًرا عن نتائج يف غاية األهمية ،أبرزها انه ساهم يف طرح النقاش إعالميًا ،سياسيًا ومجتمعيًا حول
موضوع التمييز املركب ضد النساء الفلسطينيات يف البالد .أفىض املرشوع إىل انطالق أول حملة ومبادرات
إعالمية شملت أيا ًما دراسية ،إعالنات يف الشارع وحملة رفع وعي جماهريية شملت إنتاج فيلم «مشاهد منسية»
 29للمخرجة تغريد مشيعل من إنتاج «رشكة األرز» اإلعالمية .استحرض الفيلم القصة الحقيقية للعديد من
النساء الفلسطينيات يف إرسائيل ،وتناول مواضيع التوظيف ،العنف ،الهوية ول ّم شمل األرسة.
 :2006عهد املساواة
شهد هذا العام ارتقاء يف العمل ومزيدًا من املبادرات واملشاريع ،نذكر منها:
“مب�ادرة  -الهيئ�ة لدع�م املجتم�ع العربي يف أوق�ات الط�وارئ" .تم إنشـاء التحالف اثنـاء الحرب
اإلرسائيلي�ة الثانيـة على لبنـان يف تم�وز /يولي�و .وه�و تحالف أخذ على عاتقـه تنظيم عـدة جمعيات
يف ظـل الحـرب لغـرض االسـتجابة الحتياجـات املجتمـع العربـي الـذي طالتـه أرضار الحـرب يف حني
تجاهل�ت الحكومة وض�ع املجتم�ع وحاجاته.
مشروع العم�ل م�ع الرج�ال .كان مرشوعً اـ جدي�دًا وهامً اـ داخـل وح�دة النش�اطات املجتمعية .تم
ً
رجـال أكثر انفتاحً ـا ودعمً ا لحقوق املـرأة ،ومجموعة
العم�ل م�ع مجموعتني من الرج�ال :مجموعة تضم
ثاني�ة مـن الرج�ال لديه�م آراء نمطية .رافق املرشوع نقاشـات مطولة حـول مكانة الرجـال يف الجمعية
ودورهـم ومسـؤولياتهم يف خلـق مجتمع آمن للرجال والنسـاء ،ومناهضة كافة أشـكال العنـف والتمييز
ً
انطالقـا مـن قناعة تامـة يف جمعية نسـاء ضد العنـف بأن مناهضـة العنف
والسـعي للعيـش الكريـم،
هي قضي�ة مجتمعي�ة وال تقترص عىل النس�اء.

28
29

http://www.wavo.org/pics/140403110016Executive٪20summary_Eng٪20(1).pdf
v=49G4xc8MYCQ؟ https://www.youtube.com/watchو �v=g؟https://www.youtube.com/watch
 .seeeHWZKD8بحلول شباط /فرباير  ،2019سجّ ل رشيطا الفيديو معا ً أكثر من  18000مشاهدة عىل .YouTube
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عهد املساواة مع األحزاب والهيئات التمثيلية الفاعلة:
انبثاقـا مـن مشروع «حقـوق املـرأة حقـوق انسـان» واالنطالقـة لتطويـر قضايـا النسـاء
يف مواقـع صنـع القـرار ،عمـل هـذا املشروع مـن أجـل التأثير والضغـط على كافـة التنظيمات
السياسـية الوطنيـة والتمثيليـة الفاعلة يف مجتمعنـا ،إلدراج قضايا النسـاء عىل جـداول أعمالهم وزيادة
ع�دد وتعزي�ز النس�اء يف املناصـب املركزي�ة .كانـت هـذه طريقة أخـرى إلزالة العقبـات التـي تواجهها
النس�اء لتب�وؤ مواق�ع صن�ع الق�رار وأداء دور نش�ط يف تغيير مجتمع�ي يزيد م�ن تكاف�ؤ الفرص.
وقـد التزمـت تلـك التنظيمـات بالعمـل عىل إحقـاق ثالثـة حقوق أساسـية يف جـدول أعمالهـا يجب أن
يلت�زم ب�ه التنظي�م السـيايس تج�اه حقوق املرأة:
* الحق يف العمل.
*الحق يف حياة خالية من العنف.
*الحق يف املشاركة يف عمليات صنع القرار.
حيـث التـزم كل طـرف موقـ ّع بتقديم تقارير سـنوية عـن الخطوات التـي اتخذها من أجـل إحقاق هذه
ّ
مفصلة
الحق�وق الت�ي الت�زم به�ا .حتـى يومنـا هذا ،نشرت جمعية نسـاء ضـد العنف ،سـتة تقاريـر
باالعتم�اد على املعلومات الت�ي تجميعه�ا و/أو التي ّ
وفرتهـا األحزاب.30
كان مـن اه�م النش�اطات التوّجه إىل لجنـة املتابعـة العليـا لقضايـا املواطنين العـرب يف إرسائيـل
(بالتع�اون مع جمعيات نس�وية أخرى ،طالبني تعديل دس�تورها لضم�ان زيادة تمثيل النس�اء يف اللجنة.
وتم ً
الحقا تطوير نفس نموذج العمل ليشمل السلطات املحلية العربية عام.2015
«كل شخص من موقعه يستطيع التأثري والتغيري»
بنضــوج مثــل هــذه الفكــرة واســتنادا عىل أنشــطة اجلمعيــة يف مجيع مشــاريعها،
وخاصــة يف مرشوع «حقــوق املــرأة حقــوق انســان» (املــروع األســاس) وُ جهت
بوصــة العمــل بشــكل مبــارش وواضــح أكــر نحــو تغيــر مواقــف النــاس نحــو
املــرأة ،قدراهتــا ووظائفهــا ،ومكافحــة العنــف يف مجيــع رشائــح اجملتمــع مــن وجهة
نظــر حقوقية نســوية.

30

 .http://www.wavo.org/ar/rcat/3-٪D8٪AA٪D9٪82٪D8٪A7٪D8٪B1٪D9٪8A٪D8٪B1.htmlبالعربية.
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 :2007املشاركة باالئتالفات الدولية ومرشوع تشغيل النساء
انضمـت جمعيـة نسـاء ضـد العنـف إىل التحالـف مـن أجـل الحقـوق الجنسـية والجسـدية يف
املجتمعـات اإلسلامية ( 31)CSBRالـذي تأسـس عـام  2001وال زال�ت عض�وًا فيه حت�ى يومنا هذا.
تش�كل ه�ذا التحالف من قب�ل منظم�ات املجتمع املدني م�ن جميع أنح�اء العالم العربي واإلسلامي (يف
آس�يا وإفريقي�ا والرشق األوس�ط).
يف ه�ذا الع�ام ً
أيض�ا تم افتت�اح أول ملجأ للنسـاء املعنفاـت يف مناط�ق الضفة الغربي�ة املحتلة.
رافقـت جمعيـة نسـاء ضـد العنـف مركـز املـرأة لإلرشـاد القانونـي واالجتماعـي وقامـت بتوجيهها
بفضـل الخبرة والتجربـة التـي اكتسـبتها الجمعيـة على مـدار  14عامً �ا .وهكـذا أصبحـت الجمعية
ً
متخصص�ا يف إقام�ة م�آوي حماي�ة النس�اء املعنف�ات وإدارتها ،على املس�توى اإلقليمي.
مرجعً �ا
"على هام�ش الهام�ش :النس�اء والعم�ل" 32أعـدت جمعيـة نسـاء ضـد العنف هـذا البحـث الذي
كان اس�تمرا ًرا للعم�ل ال�ذي ب�دأ قبل ثالث س�نوات يف إطار مشروع امل�رأة والتش�غيل .كان الهدف منه
كشفـ وضع النس�اء الفلس�طينيات يف س�وق العمل يف إرسائيل ،بهدف تسـليط الضوء عىل هذه املشـكلة
وتغيير الواقع ملسـاعدة هؤالء النس�اء وأرسه�ن .لقد كش�ف البحث واقعا قاس�يا من التمييـز واإلقصاء،
فقـد أظهـر البحـث أن حـوايل  80%من النسـاء العربيـات يف إرسائيـل محرومات من فـرص العمل وأن
حـوايل  40%مـن النسـاء األكاديميـات الفلسـطينيات محرومات من فـرص العمل أو يعملـن يف مجاالت
ال تتعلق بموضوع دراس�اتهن.
اسـتكماال للبحث السـابق ،أجـرت الجمعيـة بحثًا آخر يتعلـق باألكاديميـات والتشـغيل ،33يوفر البحث
بيانات واسـتنتاجات أكثر شـموال ً حول واقـع التحديات والعقبات التـي تواجهها األكاديميـات العربيات
يف إرسائيل.
يف اس�تنتاجاته ،أش�ار هذا البح�ث إىل أمري�ن ،االول :أن املرأة العربيـة تواجه حواجـز بنيوية تفرضها
عـادات املجتمـع العربي وسياسـات الدولـة اإلرسائيلية ،وهو ما يدحـض بوضوح الرأي السـائد لدى
املؤسس�ة الرس�مية أن النسـاء العربيات يتحملن مس�ؤولية عدم العمل بس�بب قلة اهتمامهن وكس�لهن.

31
32
33

http://www.csbronline.org/
هامش الهامش النساء والعملhttps://www.wavo.org/uploads//releases_pdf/5022163752022012 ،
7013941127500035.pdf
بحث الكاديميات يف سوق العملhttps://www.wavo.org/uploads//releases_pdf/200017801020220 :
127014117242657241.pdf
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األمـر الثانـي ،الحاجة بتغيري املصطلحات املسـتخدمة عند اإلش�ارة إىل النس�اء والعم�ل .إذ أن الواقع
القـايس للمـرأة العربية ،الناتـج عن عوامل خارجيـة وبنى اجتماعية ومؤسسـاتية ال تتحكم بها النسـاء،
ه�و املسبـب األس�ايس لوضعها .وعليـه أطلقت جمعية نسـاء ضـد العنف مصطلـح النسـاء املع ّ
طالت
عـن العمل بدال ً من االسـتخدام الشـائع النسـاء العاطالت عـن العمل لدحض االنطبـاع الخاطئ
عن امل�رأة العربية والعمل.
الهيكلة التنظيمية املحدثة:
بعـد مسـار بحثـي تنظيمـي معمـق ومـع تطـور العمـل واملسـؤوليات ،تـم التوصـل إىل هيكليـة عمل
جدي�دة م�ن أج�ل محارب�ة دوائ�ر التميي�ز الثالثة:
*وح�دة الخدمة (والتي ش�ملت خط دعم ومس�اعدة" ،برنامج مس�اعدة الش�هود والضحايا"،
امل�آوي ،والدار االنتقالي�ة للفتيات يف ضائقة).
*وحـدة النشـاطات املجتمعية (التي عملت بشـكل رئييس عىل رفع الوعي وشـملت مشـاريع
تثقيفية مختلف�ة ،معظمها يف املدارس).
*وحـدة املرافعـة التي عكس�ت التح�ول الجديد ال�ذي نفذته الجمعي�ة .بدأت الجمعيـة العمل
على مستـويني :القضـاء على العقبـات التـي تواجههـا املـرأة عنـد محاولتهـا بلـوغ فرص
العمـل والتشـغيل ،وتمثيـل املـرأة وقضاياهـا يف مواقع صنـع القرار.
 15 :2008عامً ا عىل التأسيس
يف هـذا العـام جـاء االحتفـال بمـرور  15عامً �ا عىل تأس�يس جمعي�ة نس�اء ضد العن�ف .عقد
االحتفـال بحضـور العديد من الشـخصيات السياسـية ،ممثلين عن مختلـف منظمات املجتمـع املدني،
ش�خصيات معروف�ة أخ�رى دعم�ت الجمعية عىل م�ر الس�نني ،والجمه�ور العام.
 :2009توسيع التحالفات اإلقليمية
انضمـت جمعية نسـاء ضـد العنف إىل شـبكة سـلمى اإلقليميـة -ملناهضة العنـف يف املنطقة
العربيـة ،التـي تأسسـت يف نفس العام ،بمشـاركة مؤسسـات مـن فلسـطني ولبنـان واألردن واملغرب
34

34

https://www.facebook.com/SalmaNetworkArabia/ & https://ps.boell.org/en/2013/11/05/
stronger-together-network-salma-against-violence-against-women-arab-world-democracy
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والجزائرـ واليم�ن ومصر وتون�س .وقامـت جمعيـة نسـاء ضـد العنف بتنسـيق عمـل الشـبكة خالل
الس�نوات الثلاث األوىل .لقـد كانـت هذه خطـوة جديدة يف ارتقـاء عمل الجمعيـة ،كونها أصبحـت جزءًا
مـن تحالـف إقليمـي ملنظمات نسـوّية عربيـة ،مما زاد مـن انتشـارها وقوتها لتكون قـادرة عىل
تنس�يق عمل تحال�ف اقليمي.
www.wavo-jobs.com
 :2010اطالق موقع البحث عن عمل
نظمـت جمعيـة نسـاء وجمعيات نسـائية أخـرى ضـد العنف مظاهـرة كربى ضد قتل النسـاء ،شـارك
فيهاـ جمه�ور واس�ع مـن السياس�يني/ات وأهـايل النسـاء ضحايـا جرائـم القتـل والجمهـور العام يف
الس�ادس من ش�باط /فرباي�ر يف مدين�ة النارصة.
تجميد العمل املكثف مع املجموعات املحلية النسائية:
كج�زء من الثقاف�ة التنظيمية للجمعي�ة ،تجري عملية داخلية مس�تمرة للرصـد الذات�ي والتقييم .نتيجة
لذلـك ،تطـوّر نقاش حـول نجاعة املشـاريع مـع مجموعات النسـاء ،خاصة املشـاريع املعنيـة بالتمكني
والقي�ادة .لقـد لوحظ أنه بمجـرد انتهاء الـدورات التدريبيـة ،كانت املشـاركات يعـدن إىل حياتهن ،ولم
يقمن بمب�ادرات أو مش�اريع ذاتي�ة يف مجتمعاتهن بش�كل مس�تقل .وبالنتيجة لم تظهر قيـادات جديدة
محلية كم�ا كان الهدف.
تعتبر هـذه املشـكلة اهم املشـكالت املتكررة التـي تواجههـا العديد من النسـوّيات ومؤسسـات املجتمع
املدن�ي األخرـى يف كثير م�ن األحي�ان :فهـي تقيـم مجموعـات ،وتقـدم للمشـاركني جميـع املعلومات
واألدوات بهدـف التمكين وتش�جيعهم ألخ�ذ دوره�م يف العمـل الجماهيري يف مجتمعاتهـم والتأثير
والتغيير يف قضايـا تخصهـم ،لكـن النتائج يف كثير من األحيـان ال تتالءم مـع التوقعات .كي تسـتطيع
الجمعي�ة فهم م�ا يح�دث بحث�ت يف التس�اؤالت التالية:
أي�ن تكمن املش�كلة؟ يف املحت�وى أم يف طريق�ة التدري�ب؟ وكيف مـن املمكـن أن تكون هـذه التدريبات
والتدخلات أكث�ر فاعلي�ة يف نش�اطها ومجال عملها؟
وعليـه قـررت الجمعيـة مرحليـا تجميد العمـل يف املجموعـات املحليـة حتـى التوصل للحلـول والطرق
املالئمة.
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 .WAVOJOBS35أطلقـت جمعيـة نسـاء ضد العنـف أول موقـع للبحث عن عمل مخصص للنسـاء
األكاديميـات املعطلات عـن العمـل يف إرسائيـل ،شـمل االتصـال باملشـغلني املحتملين وتـم جمـع
عـروض العمـل مـن القطـاع الخـاص والقطاع العـام ،وجعلهـا يف متنـاول يـد النسـاء الحاصالت عىل
ش�هادة أكاديمي�ة .باإلضافـة إىل ذلـك ،منـح املوقع هـؤالء النسـاء خدمة تشـبيك مع مشـغلني محتملني
م�ن خلال تحمي�ل سيرتهن الذاتي�ة إلتاحة االتص�ال بهن م�ن قبل املشـغل املحتم�ل .اليـوم ،انخفض
اس�تخدام املوقعـ بشكـل كبير بس�بب انتش�ار خدمات البحـث عـن عمـل يف عـدة مواقـع يف الشـبكة
ا لعنكبوتية .
يف هـذا العـام تـم ً
أيضا إعـداد وتقديـم تقرير الظـل كان�ون األول /ديسـمرب  2010للجنة سـيداو
ملناهض�ة العن�ف والتمييز ض�د النس�اء يف هيئة األم�م املتحدة.
 :2011تعديل دستور لجنة املتابعة العليا ،قرار تاريخي
املشـاركة يف مؤتمـر املعهد العربي لحقوق اإلنسـان يف تونس  .شـاركت جمعية نسـاء ضد العنف
مـع مؤسسـات مـن جميع أنحـاء العالـم العربـي يف برنامج للتكويـن والتدريـب املهني حـول موضوع
حماي�ة حق�وق امل�رأة يف مناط�ق النزاع�ات املس�لحة .لعبـت جمعية نسـاء ضد العنـف دو ًرا نشـ ً
طا يف
هـذا التدريـب ويف الـدورات التـي عقـدت يف السـنوات تلتها ،كجزء مـن سياسـتها للمشـاركة يف برامج
ومؤتمـرات التدريـب والتشـبيك حـول قضيـة حقـوق املـرأة وحقـوق اإلنسـان يف جميـع أنحـاء العالم
والتعلم منها.
36

تعديـل دسـتور لجنـة املتابعـة العليـا .نتيجـة عمـل دؤوب لجمعيـة نسـاء ضـد العنـف وائتلاف من
الجمعيـات النسـويّة مـع لجنة املتابعـة العليا 37لعدة سـنوات بهدف رفع عـدد املندوبات يف هـذه الهيئة
القطري�ة التمثيليـة للمواطنين الع�رب الفلس�طينيني ،أضيفـت مذك�رة هامةـ إىل دس�تور هـذه الهيئة
التمثيلي�ة ،تدع�و جمي�ع الح�ركات واألحـزاب إىل ضم�ان تمثيـل امل�رأة يف قوائمه�ا .وقد وافقـت جميع
األح�زاب على ذلك ما ع�دا الحرك�ة اإلسالمية-الش�ق الش�مايل.

35
36
37

www.wavojobs.com
http://www.aihr-iadh.org/ar/.
http://www.almotabaa.com/٪D8٪A7٪D9٪84٪D9٪86٪D8٪B8٪D8٪A7٪D9٪85بالعربية:
٪D8٪A7٪D9٪84٪D8٪AF٪D8٪ A7٪ D8٪ AE٪ D9٪ 84٪ D9٪ 8A
| | 44

احملتوـيات
عمجلا خيرات .ةيعمجلا ةريسل يوسن نايب

 :2012اغالق البيت االنتقايل للفتيات العربيات يف ضائقة
أعلن�ت وزارة العملـ والرف�اه يف حين�ه يف قرار أح�ادي الجانب وغري متوقعـ ،عن إغالق "البيـت االنتقايل
للفتي�ات يف ضائق�ة" الذي أسس�ته وأدارت�ه الجمعية .حاولـت الجمعية التصـدي للقـرار وتجنيد العام
والـرأي العـام وسياسـيني لوقفـه إال ان هـذا لـم يجـدِ ،فقـد حسـم األمر ونفـذ القـرار وتحـول البيت
االنتق�ايل إىل ن�زل للفتيات يف ضائق�ة ،تديره جمعي�ة أخرى.
“مؤرش األمن واألمان النساء”

38

شـاركت الجمعيـة يف مشروع بحثي نسـائي مـع منظمات نسـويّة عربيـة ويهوديـة ،تنـاول العنارص
الت�ي تخل�ق حالة عدـم األم�ان يف حياة امل�رأة يف إرسائي�ل .درسـت املنظمـات وحللت مفهـوم األمن من
ً
تعريفا أوسـع للمفهوم ،أخـذًا بعني االعتبـار تأثري االحتالل على مفهوم األمن
جوانـب مختلفـة ،ومنحت
لدى النس�اء .سـعت الجمعيـة إىل نرش تقارير سـنوية بغـرض رفع الوعي حـول هذا املوضـوع وتعزيز
التغيري االجتماعي والس�يايس.
ص�در كت�اب دراس�ات ـ كت�اب أبحاث سـنوي يص�در ع�ن مركز دراس�ات – املركـز العربـي للحقوق
والسياسـات ،39وصـدر هـذا العـدد بالتعـاون مـع جمعيـة نسـاء ضـد العنف حيث سـلط الضـوء عىل
واقـع النسـاء العربيـات بين البحـث والواقـع ،تطـرق للنسـاء العربيـات يف سـوق العمل نحـو تطوير
اجنـدة بحثيـة ،ذاكـرة مهجـرات الداخـل والنكبـة ،عـدم الخصوبـة ومكانـة النسـاء الفلسـطينيات يف
إرسائيـل ،املـرأة العربيـة يف مواقـع صنع القـرار ،تمثيل العمـل وقضاياهـم يف العمل الطالبـي ،وظاهرة
العن�ف الجنسي م�ن وجهة نظ�ر مركز املس�اعدة.
 :2013تعديل قانون سن الزواج القانوني 1950
بعـد نضـال طويل مـن الجمعيـات النسـويّة العربيـة واليهودية ،عـدّل الكنيسـت القانون ورفع السـن
القانونـي للـزواج من  17إىل  18س�نة .قادت لجنة العمل للمسـاواة يف شـؤون األحوال الشـخصية دو ًرا
مهمً �ا يف ه�ذا التعدي�ل الذي كان ل�ه تأثري كبير عىل املجتم�ع العربي.
تغيرات هيكليـة يف الجمعيـة :بين االعـوام  2007و 2012اسـتحدثت بعـض التغييرات الهيكليـة
يف عم�ل الجمعي�ة .كمـا أسـلفنا ،يف العـام  2007تم تأس�يس ثالث وحدـات للعم�ل (الخدمـات ،العمل
38
39

https://www.facebook.com/WomensIndex/.
https://www.wavo.org/uploads//releases_pdf/1969107916202201270136101923754908.pdf
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والتغيير املجتمعيـ واملرافع�ة) لكن مـع الوقـت توصلـت الجمعيـة إىل إدراك أن توزيع عمـل الوحدات
لـم يك�ن فع�اال ً .بـدا أن كل وحـدة تعمل بشـكل منفصـل ،مما تسـبب يف شـعور بالتباعـد والغربة بني
أعض�اء الطاق�م .فكانـت هنـاك حاجة إلعـادة تنظيـم العمـل وإجـراء اجتماعـات دورية للطاقـم .بعد
الدراسـة والبحـث قـررت جمعيـة نسـاء ضـد العنـف إعـادة تنظيـم هيكلـة عملهـا ،وإلغـاء العمل
بنظـام الوحـدات الثالث.
مؤتمر سلمى  -الشبكة اإلقليمية ملناهضة العنف ضد النساء يف املنطقة العربية
تح�ت "ش�عار الربي�ع العربي :النس�اء والتحول الديمقراطي" عقدت ش�بكة س�لمى – شـبكة منظمات
نس�وية عربي�ة اقليمية-مؤتمرهـا االقليمـي الـذي امتـد لثالثة أيـام يف العاصمـة األردنية بين 27-30
بدايـة هـذا األسـبوع وبمشـاركة أكثـر من  60امـرأة من قيـادات الحركـة النسـوية يف  11مـن البلدان
العربي�ة .فقـد حضرت املؤتمر نسـاء ممثلات ملنظمات نسـوية مـن لبنـان والبحرين واليمـن وتونس
ومصر وليبيـا واألردن وفلسـطني وسـوريا واملغـرب والعـراق ومندوبات جمعية نسـاء ضـد العنف ،يف
محاولـة لتناقـل الخبرات والدعم بني النسـاء العربيـات التي تمـر بلدانهن بظـروف الثـورة أو التحول
الديمقراطي.
يف هـذا املؤتمـر أقيم مشروع يعنى بحقـوق الالجئـات يف لبنـان واألردن وقادته جمعية املـرأة العربية
يف األردن 40بمش�اركة جمعي�ة نس�اء ض�د العنف .سـعى املشروع إىل فضـح انتهاكات حقوق اإلنسـان
بح�ق النسـاء الالجئاـت الس�وريات يف لبن�ان واألردن .مـن خالل ابحـاث ميدانيـة أجريت حـول وضع
هؤالء النسـاء وإقامـة مراكز املسـاعدة والدعم القانونـي والنفيس بالتعـاون مع جمعيات نسـويّة أخرى
يف املنطقة.
 :2014حشد ضغط وتأثري
تعديـل قانـون االنتخابـات للسـلطات املحليـة لضمـان تمثيل النسـاء :قادت جمعية نسـاء ضـد العنف
ً
ائتالفـا هامً ـا مـن أجـل تعديـل القانـون ،مؤ ّلف مـن جمعيـات يهوديـة وعربيـة نسـوية وحقوقية .تم

تجنيـد  23عضـوة كنيسـت ومـ ّر القانون بعد مسـار من الضغـط والتأثري وتحشـيد عضـوات وأعضاء
الكنيسـت ليمـر القانون أخيرا بتصويـت  57عضوًا وعض�وة معه.
40

http://www.civilsociety-jo.net/ar/organization/206
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 :2015التحدي الكبري
اختيـار مديـرة جديـدة للجمعيـة :إث�ر مغادرة الناش�طة عاي�دة تومـا س�ليمان منصبها بعد ما
يقـرب  22عامً ـا مـن العمـل يف الجمعيـة ،كانـت نقطـة انطلاق كبيرة وتحديًا كبيرًا وفرصـة إلجراء
تقيي�م خارج�ي وداخلي كامـل للجمعية .جـرت مناقشـات داخليـة طويلة حـول كيفية اختيـار مديرة
جديـدة م�ن الخ�ارج أو من الداخ�ل .يف النهاية ،قرر مجلـس اإلدارة أن يسـأل أفراد الطاقـم جميعً ا ،عن
أفض�ل طريق�ة للمضي قدما ً بش�كل يفي�د الجمعي�ة والطاقم .اإلجابـة التي حصـل عليهـا املجلس عند
ً
ش�خصا م�ن داخل املؤسسـة وأجمعن عىل أن
إج�راء االستشـارة كان�ت واضحة :يج�ب ان تكون املديرة
الش�خصية االنس�ب لش�غل هذا املنصـب هي الناش�طة نائلة ع�واد .تم انتخـاب نائلة باإلجمـاع بطريقة
سـلمية وهادئـة ،دون أي منافسـة أو رصاعـات ،دون اللجـوء إىل عمليـة طويلـة مـن اختيار املرشـحني
وبرشاك�ة تامة من الطاق�م واإلدارة.
 :2016اعرفها
حمل�ة إعالميةـ اجتماعيةـ هامة كش�فت النس�اء القويات ،املمي�زات يف عملهنـ وانجازه�ن بني العامالت
يف املجتم�ع العرب�ي يف إرسائي�ل .هدفـت هـذه الحملـة إىل تغيير الطريقـة التي ينظـر بهـا املجتمع إىل
النسـاء ،لتقديـر قدراتهـن ودورهن ويعترف بوجودهـن وأهميته ،باإلضافـة إىل أن تقديمهـن للمجتمع
ضم�ن الحملة سيشـكل نموذجً ـا يحتذى بـه لألجيال الحاليـة واملسـتقبلية ويم ّكنهن من شـغل مناصب
قيادية.
41

الجمعيـة تعمـل مـع نسـاء صاحبـات إعاقة .تطوعت وعملـت لعدة سـنوات يف الجمعية ناشـطتان
صاحبـات إعاقـة ،هما سـمر أبو قرشين وهناء شلاعطة ،حيث سـاهمتا بطـرح التحديات التـي تعاني
منهـا النسـاء صاحبـات إعاقـة مـن تمييـز وتهميـش .وهـذا شـكل محفـ ًزا للتباحـث يف دور الجمعية
لتطوي�ر منالي�ة خدماته�ا وإتاحة املساـحة لنس�اء صاحبـات إعاقة ملمارس�ة دورهن .طـورت الجمعية
توجهاته�ا وآلي�ات عمله�ا بحيثـ تت�م إتاحتها للنسـاء صاحبـات إعاقـة بدعم مـن صندوق مسيرة،42
أعـدت كتيبـات خـط الدعـم مطبوعـة بخـط برايـل كذلـك جـرى مالءمة جميـع املـواد التـي أصدرتها
الجمعي�ة وإتاح�ة موقعها.
41
42

https://www.youtube.com/channel/UC5pglzKaRp4mnjLdxDsRyQw
صندوق مسرية ومركز النهوض باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة يف املجتمع العربي يف إرسائيل.
mod=cat&ID = 3.؟http://www.masirafund.org/eng/
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إص�دار بح�ث ع�ن "دور السـلطات العربيـة املحلية املوقعـة عىل عهد املسـاواة يف إزالـة العقبات
واملعيقات أمام تش�غيل النس�اء" .43
 :2017ثبات ونمو مستمر
جمعية نساء ضد العنف تحتفي بـ  25عامً ا عىل تأسيسها.

44

 :2018صوتك قوة
ائتلاف "صوتـك قـوة" .تـم إنشـاء ائتالف يضـم  11جمعيـة نسـوية حقوقيـة وأطلقت حملـة كبرية
ومؤثـرة عش�يّة االنتخاباـت املحلي�ة يف ترشي�ن األول /أكتوبر .أه�داف االئتالف:
45

* رفع عدد املرشحات النساء ،ورفع عدد النساء املنتخبات.
*رفع صوت املرأة ،وتشجيع مناقشة وإدراج قضايا وحقوق املرأة يف أجندات األحزاب.
*تشـجيع الناخبني على التصويـت لصالح املرشـحني واملرشـحات الذين يروجـون قيم حقوق
اإلنس�ان وحقوق امل�رأة ومكافح�ة العن�ف يف املجتمع والعنف ض�د املرأة.
حقق�ت الحملـة نجاحً �ا كبيرًا وكان لها أث�ر واضح عىل ارتفـاع نسـبة التصويت ،كما وحظيـت مقاطع
الفيديـو التـي نرشتهـا الحملـة بأكثـر مـن  240000مشـاهدة ،وتـم انتخاب  28ام�رأة عربية  -سـبع
منهن ترأس�ن قوائ�م انتخابية.
إطلاق حملـة على االنرتنـت بموضـوع االبتـزاز والتحـرش االلكرتوني .هدفـت الحملـة إىل رفع
مسـتوى الوعـي حـول الزيـادة الرسيعـة يف اسـتخدام الهواتـف الذكيـة ووسـائل التواصـل االجتماعي
وأخطاره�ا مثل إس�اءة املعامل�ة وابتزاز النس�اء وخاصة الفتي�ات الصغريات ،والتهدي�د بنرش صورهن.
مؤتم�ر "حق�وق املرأة واألحوال الش�خصية :استراتيجيات نضال النسـويات الفلسـطينيات يف

43
44
45

دور السلطات املحلية املوقعة عىل عهد إزالة املعيقات أمام تشغيل النساء ،بحثhttps://www.wavo.org/up� .
loads//releases_pdf/164364182220210905024706503438389.pdf
_v=n1؟https://www.youtube.com/watchhttps://www.youtube.com/watch?v=n1_xxHm5IHE
xxHm5IHE
https://www.facebook.com/WomenlocalAuthority2018
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إرسائيل».

46

بمناسـبة اليوـم العاملـي ملناهضة العن�ف ض�د امل�رأة واليوـم العاملي لحقـوق اإلنسـان ،نظمـت لجنـة
ً
خاص�ا إلطلاق ثالث�ة أبحاث قام�ت بها.
العم�ل للمس�اواة يف ش�ؤون األح�وال الش�خصية مؤتم� ًرا
*النس�اء والنض�ال من أجل التغيير يف قوانني األحوال الش�خصية :حالة النسـاء الفلسـطينيات
داخـل إرسائيل
*أثر التعديل الخامس لقانون محاكم شؤون العائلة عىل جمهور الهدف
*مسار وأثر تعديل قانون سن الزواج لسنة 2013
ائتلاف «املسـدس على طاولة املطبخ» .شـاركت جمعية نسـاء ضـد العنـف يف حلقـات التعلم التي
نظمه�ا ائتالف "املس�دس على طاولة املطب�خ" املؤلف من مؤسسـات نسـويّة ومنظمـات مجتمع مدني
باـدرت لتقدي�م التم�اس إىل املحكم�ة العلي�ا اإلرسائيلي�ة ض�د وزارة األم�ن الداخلي .هدفـه االلتمـاس
مطالبة ال�وزارة بإلغـاء املعايير الجديدة املس�موح به�ا واملح�ددة يف آب /أغسـطس  2018فيما يتعلق
برتخيـص حمـل األسـلحة وإلغـاء الترصيـح الشـامل الـذي يسـمح للحـراس وعنـارص األمـن بحمـل
أس�لحتهم خ�ارج م�كان عملهم وبع�د س�اعات الدوام.
ظاه�رة قتلـ النس�اء تشتـد (النسـاء يُقتلـن فقـط لكونهـن نسـاء” (أنـا امـرأة ،أعلـن عـن
أرضابـي” 47،الراب�ع م�ن كان�ون االول /ديس�مرب .حالة طـوارئ اجتماعيـة أعلنتها مؤسسـات املجتمع
املدن�ي .نظم عـدد كبري من مؤسسـات املجتمـع املدني ،ومختلـف الجماعـات واألفراد ،العـرب واليهود،
46

47

https://www.arab48.com/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85
%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%
B1/2018/12/06/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7
%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B6
%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A?fbclid=IwAR1yrvrMOVFo_657
cSZqnGz9FdV7E8DRF1qlVQ1ugTtoNqhZe713QXGazXA
�https://www.google.com/imgres?imgurl=https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/me
dia/?media_id%3D1854058051360148&imgrefurl=https://www.facebook.com/WomenWagePeace/photos/a.624266291006003/1854058051360148/?type%3D3&docid=rm5BEzOOZfG4AM&tbnid=Wz_Ytv6tNuZKwM&vet=1&w=960&h=502&itg=1&hl=en&source=sh/x/im
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إرضابًـا قطريًـا ألول مـرة ،حيـث نظمـت مظاهـرات كثيرة يف جميع أنحـاء البلاد لالحتجـاج عىل قتل
النساء.
 :2019بني االنتخابات املحلية واالنتخابات الربملانية
شـهد هـذا العام أحداثًـا هامة عىل صعيد النشـاط السـيايس يف البلاد فمـا أن انتهت انتخابات السـلطات
املحليـة يف نهايـة  ،2018حتـى سـقطت الحكومـة وتـم االعلان عـن انتخابـات برملانيـة يف التاسـع من
نيسـان/ابريل ،لـم تكن األخيرة يف العام نفسـه إذ أعقبتهـا جولة أخـرى يف  17أيلول/سـبتمرب من نفس
العام.
فـور انتهاء االنتخابـات املحلية يف نهاية عـام  2018تابعت الجمعية التواصل مع النسـاء اللواتي ترشـحن
يف االنتخاب�ات ،ممنـ نجح�ن وممن ينتظ�رن دورهن للدخ�ول للعمل يف الس�لطة املحلية .بـادرت الجمعية
بالتعـاون مع جمعيـة الزهراء ومركـز الطفولة للتفكير بربنامج تدريبي يشـمل  3أنواع م�ن التدريبات:
1.مرافقة مهنية من أشخاص مختصني يف مجاالت محددة حسب احتياجات العضوات.
2.مرافقة تدعيمية من قبل عضوات وناشطات للعضوات املجالس املحلية.
3.تدريب كل شهرين بمواضيع مختلفة ً
وفقا للحاجة.

ً
مكثفا ملدة  3أيام بهدف بناء خطة عمل ،وتطرق التدريب ملا ييل:
أقامت الجمعيات الثالث تدريبًا
11.امله�ام امللق�اة على نس�اء ض�د العن�ف – التواصـل مع عضـوات املجالـس املحليـة لفحص
وضعيتهـن اليـوم بعـد مـرور  7اش�هر من�ذ ي�وم انتخابهن – مـا هـي احتياجاتهـن وكيف
يمك�ن املس�اعدة يف تلبيتها.
2.تحضير برنامـج تدريبـي مهنـي تدعيمـي واضح لـكل عضـوة مجلـس أعربت عـن التزامها
ورغبته�ا بالتدريب.
عشـيّة االنتخابـات األوىل يف اذار أصـدرت الجمعية بيانا لألحزاب املرتشـحة تطالبها بالعمل عىل مشـاركة
النسـاء يف النشـاط السـيايس العـام ملجتمعنا ،وطـرح قضايا املـرأة بصـورة أكثر وضوحً ـا وربطها عىل
نح�و منهجي بمجم�ل قضايا ش�عبنا ومراعاة املعايري اإلنس�انية والحقوقي�ة لدى انتخابه�م/ن ملمثليهم
وممثالتهـن يف القائمـة الحزبيـة .كذلـك ،األخـذ بعين االعتبـار أن اختيارهـم لرتكيبـة القائمـة مفصيل
وأسـايس للنهـوض بمجتمعنـا نحـو واقـع مغايـر يقوم على احترام النسـاء وحقوقهن ،بحيث يشـكل
اختياره�م/ن مـرآة تعكـس صـورة املجتمـع ،ومدى قدرتـه عىل خـوض التغيري نحـو التقـدم واحرتام
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َ
املنتخبـون ملتزمين بحقـوق االنسـان
اإلنسـان وحقوق�ه ،واالهتمـام بـأن يكـون املمثلـون واملمثلات
والنس�اء والعم�ل عىل تحقي�ق هذه الحق�وق وع�دم انتهاكها.
 :2020أزمة عاملية – جائحة الكورونا
يف آذار مـن هـذا العـام وصلـت تداعيات أزمـة جائحة الكورونـا العاملية إىل البلاد وبدأنا نشـهد ارتفاعً ا
نـواح :صحية،
بأعـداد االصابـات بالفيروس الـذي لم نكـن نعرف بعـد ما هي أبعـاده وآثاره مـن عدة
ٍ
مجتمعيـة ،اقتصادية ،نفسـية وحتى سياسـية .يف ظـل األزمة السياسـية يف البالد التـي نتجت من خالل
فشـل تشـكيل الحكومـة والذهـاب النتخابـات برملانيـة مـرة أخرى ،نشـأت حالة مـن التوتر السـيايس
والركـود االقتصـادي .بـدأ الهلـع من تأثيرات الفيروس صحيا ينتشر بالبلاد وتتالت اإلغالقـات التي
أثـرت سـلباٍ على االقتصـاد والحيـاة العامة فـازدادت البطالة وحـاالت العنـف والجريمة ،ال سـيما ضد
املجموعـات األضعـف يف املجتمـع العربـي عامـة وضـد النسـاء على وجـه الخصـوص وكان ال بـد من
التدخل.
شـاركت جمعيـة نسـاء ضـد العنف مـع مجموعة مـن الناشـطات والجمعيات النسـوية بإصـدار ورقة
موقـف نسـوي ،ورقـة املوقف من إعداد رهام أبو العسـل ،وبمسـاهمة نبيلة اسـبنيويل ،سـماح سلايمة
وناه�دة ش�حادة ،وبدع�م م�ن مؤسس�ة روزا لوكس�مربغ .وتم�ت كتابته�ا مـن خلال إجـراء مقابالت
فردی�ة م�ع مدیرـات الجمعیات املش�اركة (مركز الطفولة ،نسـاء ضـد العنف ،السـوار ،الزهـراء ،كيان،
نع�م نس�اء يف املرك�ز) :نائل�ة ع�واد ،رف�اه عنبت�اوي ،ملی�اء نعامن�ة ووف�اء ش�اهین؛ ومع الس�یدات د.
نهایةـ داود ،أم�ل النص�ارصة وألح�ان نحاس .بعد كتابـة النسـخة األوىل أجریت حلقات نقـاش متعددة
وجهتهـا السـیدة شـهیرة شـلبي شـارك فيهـا أكثر مـن أربعین ناشـطة وتـم مـن خاللها إعـداد هذه
الورقـة بصیغته�ا النهائي�ة .كتب�ت ه�ذه الورق�ة يف إط�ار مشروع العم�ل ّ النس�وي – ما بیـن املهنية
والسياس�ية ،م�ا بینـ النسـوية والوطني�ة .اجتمعـت يف هـذا املرشوع سـت جمعيـات نسـویة بالتعاون
مع مؤسس�ة روزا لوكس�مبورغ لتستش�ف وتراجع العمل النس�وي :أثـره وتأثیره ،مقوماتـه ومرجعیاته
الفكری�ة ،واستراتيجياته املس�تخدمة بین ناجحة وفاش�لة.
إقامـة حـراك صحفيـات ضـد العنـف ،48بمب�ادرة جمعي�ة نس�اء ضـد العنـف ومرك�ز اعلام -املركز
48

https://www.wavo.org/ar/posts/591-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%B5%D8
%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%
84%D8%B9%D9%86%D9%81.html
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العربيـ لإلعلام والحريات�و التنميةـ والبح�وث .وبالتزامن مع ي�وم امل�رأة العاملي ،أطلق مرك�ز "إعالم"
وجمعي�ة" نسـاء ضد العن�ف" ،مشروع "صحفيات ملواجه�ة العنف" ،الذي تشـارك فيـه مجموعة من
الصحفيـات واإلعالميـات ،العاملات يف وسـائل إعالميـة مختلفـة ،ولهـن حضورهن املهنـي واملجتمعي
والتأثير اإلعالم�ي .يأتـي هـذا املرشوع يف إثـر ما يعانـي منه املجتمـع العربـي الفلسـطيني يف إرسائيل
مـن ظاهـرة العنـف ،التي تشـكل خطـ ًرا عىل النسـيج االجتماعـي والرتابـط بني أبنـاء املجتمـع ،حيث
تعمـل عـدة أطـر ومؤسسـات للحـد مـن ومكافحـة ظواهـر العنـف يف مجتمعنـا بـكل أشـكاله ومـن
ضمنهـا العنـف ضد النسـاء ،حيث ُسـجل قتـل  11امـرأة ضحية للعنف خلال عـام  ،2019ناهيك عن
العنـف اللفظـي والجسـدي الـذي تتعرض لـه النسـاء ،باإلضافـة إىل التحرشـات الجنسـيّة التي تمس
بهـن وبكيانهـن كنسـاء ،وتثقل عليهن نفسـيًا وتشـكل خط ًرا عليهـن ،سـواء يف أماكن العمـل ،التعليم،
األماك�ن العامـة واملؤسس�ات املختلف�ة والت�ي يج�ب مواجهته�ا والكشـف عنه�ا .يرتكـز املشروع عىل
فرضيّ�ة أنّـه وبالرغم م�ن وجود بعضـ األبحاث ح�ول حقـل اإلعلام العربي-الفلسـطيني يف إرسائيل،
والتـي كتبـت يف أغلبيتها خلال السـنوات األخرية ،فـإن معظمها تطرق إىل وسـائل اإلعلام املختلفة من
حي�ث املبن�ى وم�ن حيث النشـأة والتط�وّر التاريخي .كما تتطـ ّرق بعض األبحـاث إىل ثقافة االسـتهالك
اإلعالمـي يف املجتمـع العربي الفلسـطيني يف الداخـل ،أو إىل تمثيل املجموعـات االجتماعيـة املختلفة مثل
النس�اء أو القي�ادات يف األجن�دة اإلعالمية العربية .ولم يجر أي بحث شـامل ومسـتقل حـول الصحافيّني
والصحافيـات العـرب الفلسـطينيّني يف إرسائيـل باعتبارهـم مجموعـة مهنيـة أو اجتماعيـة أو ثقافيـة،
ً
وخاصـة مدى مسـاهمتهم يف محاربـة اآلفات املجتمعيـة التي يعاني منهـا مجتمعنا
وادائهـم الوظيفـي،
الفلسـطيني وعلى رأسـها العنـف الذي بات يطـال كل منـزل تقريبًا ،عليه يأتـي هذ املشروع إثر الهوة
دور فعّ ال .عمل
لخل�ق حرـاك تق�وده الزميالت الصحافي�ات واإلعالمي�ات ملواجهة ظاهرة العنـف وأخ�ذ ٍ
مشروع "صحفي�ات ملواجه�ة العنف" عىل تنظيـم لقـاءات دورية للزميلات الصحافيـات واإلعالميات،
بمش�اركة م�ن "نس�اء ض�د العن�ف" التـي تعمل على توجيـه الصحفيـات ،لرصـد الصحافـة العربية
ً
خاصة ،وتـم إطالق
فأنتجـن دليلا للتغطيـة اإلعالميـة لظاهـرة العنـف عامـة ،والعنـف ضـد النسـاء
الدليـل يف تاريـخ  25.11.20-بالتزام�ن م�ع الي�وم العاملي ملناهض�ة العنف ضد النس�اء.
ن�دوة رقمي�ة ع�ن البح�ث :على الهام�ش  -العنـف ضـد النسـاء يف البلـدات العربيـة ودور السـلطات
املحليـة يف مكافحتـه واقـع وتحديـات ،هـذا البحـث ّ
يسـلط الضوء عىل سياسـة السـلطة املحليـة يف كل
بل�دة م�ن البلدات املش�اركة يف املس�ائل التالية :مكانة النسـاء يف السـلطة املحلية ومشـاركتها يف تصميم
وإقـرار سياسـة السـلطة املحليـة؛ امليزانيـة الجندرية املصـادق عليهـا املتعلقـة بمكانة املرأة واملسـائل
التـي تخصهـا وباألسـاس تلك املخصصـة ملناهضة جريمـة العنف ضد املـرأة بأشـكاله وأنواعه؛ فحص
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نوعي�ة الخدماـت املقدمة للمرأة (مراكـز مكافحة العنف األرسي وسلامة األرسة واألطـر العالجية ،مآوي
النساـء املعنّف�ات)؛ الوظائف وامللاكات املخصصـة ملناهضة العنف ضد املرآة؛ سياسـة السـلطة املحلية
لدعـم جمعيـات ومؤسسـات نسـائية أهليـة ،فحـص مضامين وأهـداف الفعاليـات النسـائية املحلية؛
برام�ج أقس�ام الرتبية والتعليم والش�بيبة ومشروع «مدينة بالً عن�ف” ومدى ت ّ
طرقهـا لقضية مناهضة
العنـف عامـة واملوّجـه منـه ضد املـرأة خاصـة ،وصـوال ً إىل املعيقـات التـي تواجـه السـلطة املحلية يف
املب�ادرة لربام�ج تناه�ض العن�ف ضد امل�رأة والت�ي ق�ام البح�ث بتلخيصها يف ثالث�ة عوامل أساس�ية:
 .1ش�ح امليزاني�ات الخاص�ة وغير املرتبط�ة بمش�اريع عيني�ة .2 .انعـدام الربامـج واملواد املهنيـة التي
ته�دف ملناهض�ة العنف ضد النسـاء ،املرص�ودة من قبل ال�وزارات املعني�ة  .3نقص يف املـوارد البرشية
املتخصص�ة التيـ تعمـل يف مج�ال مناهض�ة العن�ف ض�د املـرآة .ختاًمـا ،يخلـص البحـث إىل طـرح
توصيـات ألسـاليب عمـل السـلطة املحلية التـي من شـأنها النهـوض بمكانة املـرآة من خلال تقليص
الفج�وات الجندري�ة القائم�ة داخ�ل الس�لطات املحلية العربي�ة ويف مجتمعن�ا ،والتي حدده�ا البحث يف:
إقـرار وتنفيـذ أمـور إدارية ومشـاريع وفعاليات وبرامـج محلية مفصلـة ،وإنشـاء رشاكات وتعاون مع
جمعي�ات نس�وية و/أو جهـات مهنيـة معنية بمناهضـة العنف ضـد املرأة.
بيانـات عـدة يف مواجهـة الخطـاب األصـويل :شـهد هذا العـام العديد مـن االنتهـاكات بحق النسـاء من
قياديـات وصحافيـات واعتـداءات كثيرة .وبدورهـا أصدرت جمعية نسـاء ضـد العنف بيانات شـجب
واستـنكار بـدون مهادن�ة أو ت�ردد .كذلـك قدمـت الجمعيـة العديد مـن الرسـائل للفت نظـر متخذي
القـرار إلدمـاج النسـاء وضمان تمثيـل قضاياهن على أجنداتهم يف ظل أزمـة فريوس كورونـا مثل هيئة
الط�وارئ العربية والجبه�ة الداخلية.
اطلاق منصة تشـات لتوفير خدمة إضافيـة للنسـاء املعنفات يف ظـل الحجـر،“- WavoChat
مع�ك ب�كل كلم�ة” هو عبـارة عن مسـاحة آمنـة داعمة للنسـاء والفتيـات العربيـات اللواتـي يتعرضن
للعن�ف بمختلف أش�كاله (الجس�دي ،النفيس ،الكالم�ي ،االقتص�ادي ،االجتماعي والجنسي) .نمت فكرة
التواصـل عـن طريـق الدردشـة مـن خلال تجربتنـا عىل مـدار السـنني مـع النسـاء والفتيـات وملس
الحاجـة ّ
املاسـة لتطويـر الدعـم ومالءمته مـع عصر التكنولوجيا ومـع األجيـال املختلفـة يف مجتمعنا،
باإلضاف�ة إلتاحت�ه لكاف�ة الرشائ�ح بما يض�م األش�خاص مع محدودي�ة س�معية وكالمية .تم تأسـيس
الدردش�ة عبر اإلنرتن�ت " - WavoChatمع�ك ب�كل كلمة" لتوفير الدعـم واالصغاء واالستشـارة يف كل
العالمـ العرب�ي ً
أيضا .الدردشـة هي طريقة اتصال تشـبه الرسـائل النصية أو الواتسـاب ولكن بشـكل
رسي.
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ائتلاف فضـا :49انضم�ت جمعية نس�اء ض�د العنف الئتالف فض�ا -فلس�طينيات ضد العن�ف -ائتالف
نسـوي مناهـض للعنف ضـد املرأة ،ويضـم ّ 21
مؤسسـة نسـويّة فلسـطينيّة حقوقيّة تعمـل يف الضفة
الغربيّـة ،وقط�اع غ�زة والداخ�ل الفلس�طيني .يهـدف ائتالف فضـا إىل توحيد القـوى الفاعلـة من أجل
حق�وق النس�اء والتع�اون م�ن أجل تحفي�ز كل فرد يف املجتم�ع عىل أخ�ذ دوره /ا للحد مـن العنف ضد
النس�اء ،واملس�اهمة بصوت�ه/ا نصر ًة ملـن ال تتمكـن من إيصـال صوتهـا بحكـم القمع والعنـف الذي
يكت�م أص�وات الكثري من النس�اء.
 :2021الحاجة ام االخرتاع
افتتاح مأوى للنساء العربيات واليهوديات بإدارة جمعية نساء ضد العنف
افتتـح املـأوى يف  1/1/2021بعدـ جه�ود كبيرة ومكثفة منـ الجمعية وطاقمه�ا .اسـتقبلنا اول امرأة
يـوم  4/1وخلال السـنة اسـتقبلنا  76امـرأة  101طفل .يعمـل يف املـأوى طاقم متعـدد التخصصات
ويتك�ون من مديـرة ،عاملات اجتماعيات للعم�ل مع النسـاء ،معالجات/ي�ن عاطفيات/يـن للعمل مع
األطفاـل والوالديةـ ،أمهات بي�ت ،معلمة ،منس�قة فعاليات ،حاضنة ،مرش�دة مرافقة للنس�اء .إضافة إىل
استشـارة قانونيـة أولية ومعالـج نفيس .
إطلاق تطبيـق 50نس�اء ضـد العن�ف :تطبيق هـام جدًا تـم تطويـره إلتاحة خدمـات الجمعيـة بصورة
اقـرب لكل مـن يحتاجـه ،التطبيق يشـمل روابط لكل من خـط الدعم وخدمة الدردشـة وأيضـا إمكانية
االتص�ال املب�ارش بالرشطة للتبليغ ع�ن خطر أو عنف ممارس ضده�ن .باإلضافة لرابـط مواقع التواصل
االجتماع�ي للجمعي�ة واملوق�ع الخاص بالجمعية ال�ذي يوفر املعرف�ة االخبار األبح�اث واالصدارات.
موقـع بكفـي51 :موقـع بكفـي هـو موقع يهـدف إىل تسـليط الضـوء على أرواح النسـاء اللواتـي فقدن
حياته�ن لكونه�ن نس�اء .هذا املرشوع نتـاج تعاون بني جمعية نسـاء ضـد العنف واملصمـم الجرافيكي
ورد جرايسي الـذي كان قدـ ق�دم فك�رة التصمي�م له�ذا املوقع كمشروع تخرج ل�ه .وألهميـة املبادرة،
قـررت جمعية نسـاء ضـد العنف أخـذ هذه املبـادرة التطوعية وتطويرها بشـكل مشترك إلنتـاج موقع
معلوماتـي يوثـق حيـاة النسـاء اللواتي قتلـن ،والتطـورات يف مسـارات قضاياهن يف محاكمـة املجرمني

49
50
51

https://www.facebook.com/FDAorg.21/
https://www.facebook.com/wavo.org1/posts/1816061251918279/
https://www.facebook.com/599453993544831/posts/2104258173064398/?d=n
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وتقديمه�م للعدال�ة .كمـا تم التعـاون مع الباحـث مهيب زيـدان الذي عمل جاهدًا لجمع أسـماء النسـاء
الفلسـطينيات اللواتـي قتلـن ،مـن أرشـيفات جرائـد وصلت حتـى سـنة  ،1929ضمن بحـث علمي يف
مس�اره األكاديم�ي .وقد ش�ارك الباحث زي�دان املعلومات م�ع الجمعية تطوعا .بالنسـبة لجمعية نسـاء
ضـد العنـف توجـد ملخـزون املعلومـات هـذا أهمية كبيرة لذكـرى جميـع الضحايـا من أجـل تحقيق
حقهـن يف تقدي�م املجرمين للعدال�ة .ال تـزال الجمعية تعمل قـدر املسـتطاع للوصول إىل جميع أسـماء
النس�اء الفلس�طينيات اللوات�ي قتلن ونشر تفاصيلهن.
حواريـة خطـاب الحريـات :عقدت جمعية نس�اء ض�د العنفـ حوارية تحت عن�وان "خطـاب الحريات
وتمثيـل النسـاء يف األحـزاب العربيـة يف االنتخابـات الربملانية االخيرة يف البلاد  ،"2021وذلك من خالل
مشروع "قراري مس�تقبيل" والذي يتـم بالتعاون بني جمعية نسـاء ضد العنف ومؤسسـة كير الدولية
وطاق�م شـؤون املرأة الضفة/غزة يف فلس�طني وبدع�م من االتح�اد االوروبي .قدمت خلال الحوارية كل
مـن الباحثتين د .سـونيا بولـس و د .نجمـة عيل ورقـة موقف حـول تعامل وتحديـات القوائـم العربية
الوطني�ة م�ع قضاي�ا النس�اء والحريات الش�خصية خلال االنتخاباـت الربملاني�ة .وقد عبر الحضور يف
نهايـة الحواريـة عـن أهميـة وجوهرية تحفيـز حوار ونهـج الحريـات يف التعامـل الحزبي ،وشـدّد عىل
أهميـة تسـليط الضـوء داخل األحـزاب عىل قضيـة تمثيل النسـاء والحاجـة للتعديل وتخصيـص أماكن
متقدم�ة داخل االح�زاب وهيئاتها للنس�اء عض�وات األحزاب.
تأسـيس فوروم/منتـدى شـبابي مجتمعـي ملناهضـة العنـف والعنف ضد النسـاء يف املجتمـع العربي-
"مجتمـع  :« INمـن خلال عمـل الجمعيّ�ة على م�دار السنـوات يف كاف�ة املش�اريع ً
عامة ،ومـن خالل
مشروع رف�ع الوع�ي بش�كل خ�اص ،وإيمان�ا بمدى قـدرة الجيل الش�اب على التأثير ،ومـدى تم ّكنه
م�ن قي�ادة مجتم�ع بأكمل�ه وتغييره نحو األفض�ل ،وذلك مـن خلال الحصول على الفرصة املناسـبة
التيـ توجّ ه�هّ ،
تؤهل�ه وتُمكنّ�ه من تطوي�ر قدرات�ه  -قامت جمعية نسـاء ضـد العنف بإتاحـة الفرصة
للشـباب والفتيـات للحصـول على التمكين والتدريـب الرضوريين للقيـادة املجتمعية يف املسـاواة بني
الجنسين ومناهض�ة العنفـ ضد النس�اء .لذا فقـد بدأت يف السـنة األخيرة  ،2021،بتأس�يس فوروم/
منت�دى ش�بابي مجتمع�ي ملناهضة العن�ف والعنف ض�د النس�اء ،والذي يهـدف لرفع الوعي للمسـاواة
بين الجنسين ،ولفـت انتبـاه الجيل الشـاب ألهمية العمـل على مناهضة العنف بكافة أشـكاله بشـكل
ع�ام والعنف ضد النس�اء بش�كل خاص .يس�تند ه�ذا الفوروم/املنتـدى عىل قاعـدة شـبابية قيّاديّة من
ع�دّة بل�دات يف املجتم�ع العربي ،يحصل على تأهيل من خلال برنامج قيـادي تدريبي يتـم تمريره عىل
م�دار ثالث س�نوات متتاليـة ،ابتدا ًء من جيـل  13عامً ا مـرو ًرا بجيل  14عامً ـا ووصوال ً لجيـل  15عامً ا.
يتضم�ن الربنامج ورش�ات عم�ل ،مح�ارضات تثقيفية حواريّ�ة ،مب�ادرات مجتمعيّة ،حواريّـات وبرامج
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جماهريّي�ة مختلف�ة ،تسـاهم يف تغيير مواقـف وأفـكار نمطيـة ومسـبقة حـول مواضيع املسـاواة بني
الجنسين والعنـف الجن�دريّ  ،وتعمل عىل إكس�اب آليات للح�راك والتغيير املجتمعي ،التطـوع والقيادة
املجتمعيّ�ة .عدـد املشـاركني/ات :مـا يُقـارب  90من البلـدات املمثّل�ة :الن�ارصة ،كفر ياس�يف ،الرينة،
طم�رة ،املش�هد ،املغار ،س�خنني ،كفر من�دا ،ياف�ا ،اللد ،ياف�ة النارصة.
وصــوال إىل هــذا ،وبعــد مراجعــة وتدقيــق بالســرورة الطويــة املثــرة لإلعجــاب
عامــا ،يمكــن ان نــرى كيــف تحــول
الــي ســلكهتا نســاء ضــد العنــف خــال ً 30
نشــاط ميــداين ،نظمتــه  20امــرأة اىل مجعيــة منظمــة قويــة.
جمعيـة ذات جـذور قويـة  ،فـروع عديـدة وثمـار  .انهـا جمعية فريـدة من نوعهـا ورائـدة يف املنطقة
توفـر للمجتمـع إجابـات وخدمـات اجتماعيـة لقضايا لـم يكن لها حلـول  ،وهذا مـا حولها مـع الوقت
إىل وكيـل اجتماعي نسـوي وحقوقـي ال غنى عنـه يناضل من أجل عالـم أفضـل (Gaibar Constansó
 ، 2008 : 2و .)6
ومـن أجـل فهـم أفضل ملسيرة جمعية نسـاء ضد العنـف وتأثريهـا عىل املجتمـع  ،ودورهـا يف التاريخ
النسـوي الفلسـطيني والوجهة املسـتقبلية  ،نحن بحاجـة إىل مزيد من الخوض يف أنشـطتهن وبرامجهن
وتحليل نماءهـن وتطورهن
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مسار النماء ال ّنسوي للجمع ّية
يسـتند الخطـاب الذي تتبنـاه جمعيّة نسـاء ض ّد العنـف يف أيدولوجيّتهـا ونشـاطها إىل خطاب حقوق
اإلنسـان .إذ لطاملـا كان اإلعلان الدويل ّ لحقوق اإلنسـان هـو املرجعية الرئيسـية والقناعـة األولية الذي
يؤس�س فك�رة أن حقوق النساـء يف املق�ام األوّل ،هـي ،حقوق إنس�ان .ولطاملـا كانت املـرأة ،وحقوقها،
ّ
ومسـتقل ،واملالكـة
وضمان أمنه�ا ومكانته�ا يف صل�ب نش�اط الجمعيّ�ة .وتعتبر املـرأة فـردًا حـ ّرا
الحرصي�ة لجسـدها وعقله�ا وروحه�ا ،وبهذـا فمن حقه�ا أن تحيا حي�اة ح ّرة آمن�ة وكريم�ة .مثل هذه
الحق�وق ال يمك�ن خرقه�ا أو ف�رض قي�ود عليه�ا ،أو تقسيمها سـواء مـن جانـب الدولـة أو الديـن أو
ً
راسـخا بالفصل التـا ّم بني الديـن والدولة،
املجتمـع أو ايـة نظـم أخـرى .كمـا أن الجمعيّة تؤمـن إيمانا
52
إىل جانـب إيمانهـا باملسـاواة الكاملة بين جميـع املواطنني .
بالتـايل ،تؤكـد جمعيـة نسـاء ضـ ّد العنف على عـدم قبـول أيّ مربر السـتخدام أو تفسير دينـي يربر
انتهـاك حق�وق املرأة .وتناهض نسـاء ضـ ّد العنف االحتلال اإلرسائييل للأرايض الفلسـطينية يف الضفة
الغربيـة وقط�اع غزة ،ب�إدراك تام آلثاـر هذا االحتلال عىل النس�اء الفلس�طينيات اللواتي يعشـن تحت
االحتلال .كمـا بذلت الجمعيّـة الكثري من الجهود يف سـبيل تغيير السياسـات التمييزية التي تمارسـها
الحكومـة اإلرسائيليـة تجـاه األق ّليـة العربيّة ،وهي سياسـة تفرض الكثري مـن القيود عىل حقوق النسـاء
الفلس�طينيات يف إرسائي�ل .وتبـذل الجمعيّـة كل مـا يف وسـعها لتعزيـز الحركة النّسـويّة الفلسـطينية
والنش�اط النسويّ .
لقـد القت نسـاء ض ّد العنـف يف رحلتهـا هذه الكثري مـن التحدّيـات واجهت خيبـات األمـل واإلخفاقات،
إىل جانـب لحظـات االكتفـاء والنجـاح والفخر الذي يحفز نشـاطها ويسـاعدها بالتغلب على االحباطات
والتحديات.

52

يف األنظمة الديمقراطية املختلفة ،يمكن انتهاك الحقوق األساسية ألي فرد أو تقييدها أو تقليصها يف ظروف محددة
ومحددة للغاية ويف ظل رشوط صارمة ومحددة ،عادة ما ينظمها القانون .ليس هذا هو املكان املناسب ملناقشة هذه
الظروف وتفردها يف النظام القانوني اإلرسائييل ،ألن األمر يتعلق أكثر بالحقوق األساسية األساسية التي يجب أن تتمتع
بها املرأة يف كل مكان.
| | 57

احملتوـيات
ّ
وتفكـــر نســـوي فلســـطيين
تاريـــخ وس�يــورة تط�وــر مجعي���ة نسـ��اء ضـ��د العنـ��ف; استشـــفاف

سنناقش ،يف الفصل التايل ،جزءًا من هذه الجوانب ونحاول تفكيكها من أجل االطالع عىل صورة
أشمل ّ
وأدق السرتاتيجيات عمل جمعية نساء ض ّد العنف ،وآليات ح ّل املشكالت لديها ،والرؤية التي تملكها
الجمعيّة.

الخـطــاب

ظهـرت الحركـة النّسـويّة العاملية الحديثـة يف بدايـات القـرن التاسـع عشر يف أوروبا ،ومن ثـم امتدت
ً
الحقـا إىل أجـزاء أخرى مـن العالم ،حتـى وصلت منطقتنـا يف نهاية القرن التاسـع عرش .هنـاك تعريف
عـام وتفسيرات متعددة ومتنوعـة وديناميكيـة للنظرية النسـويّة انبثقت عبر التّاريـخ يف جميع أرجاء
العالـم تعرف بتيارات النظرية النّسـويّة ومـن أكثرها شـيوعا :الليربالية الكالسـيكية ،الليربالية الحديثة،
املاركسـية ،ال ّراديكاليّـة ،االشتراكية ،ما بعـد الحداثية ،وما بعد االسـتعمارية .53وكما أسـلفنا أعالهّ ،
فإن
خطاب نسـاء ض ّد العنف وأيّدولوجيتها ونشـاطها تسـتند إىل مقاربة نسـويّة حقوق اإلنسـان .ومع نمو
بشـكل تدريجي وتوسـع نطـاق خطابها النسـويّ وعملها ليشـمل مجاالت
الجمعيّـة ،تطوّرت نسـويّتها
ٍ
كثريا ،تتمثـل بمقاربات مركبـة من التيارات النسـوية.
الخارجـي ،إىل جمعية نسـاء ضـ ّد العنـف بوصفها جمعيّـة راديكاليـة بخطاب
كثيرا مـا ينظر العالـم
ّ
راديـكايل .وباالسـتناد إىل تعريـف قامـوس كامربيـدج ،ال ّراديكاليّـة هـي" :التعبير عـن ،أو االعتقـاد
اجتماعي أو سـيايس كبير أو جـذريّ " .وبالفعل ،هـذا هو ما عقـدت جمعية
بـضرورة إحـداث تغيير
ّ
نسـاء ضـ ّد العنف عزمها عليـه منذ البدايـة .إذ أنها قد ظهرت وهـي تتحدى املجتمـع بخطابها وفكرها،
العربـي ألنها كانـت تمثّـل تحديـا لواحدة من
األمـر الـذي عرضها النتقـاد شـديد من جانـب املجتمـع
ّ
أهـم مكوّناتـه األساسـية اال وهـي منظومـة عالقـات القـوة النمطيـة داخـل األرسة .ومع مـرور الوقت،
اتسـعت نشـاطات الجمعيّـة ،متحدية ً
أيضا املجتمـع اإلرسائييل وسياسـات الدولة .لقد كانـت جميع هذه
النشـاطات مرتافقـة دائمً ـا بخطاب غير تقليدي ،متسـق عنيد ،غير مهادن ،وواضح املسـارّ .
إن نسـاء
ضـ ّد العنـف ال تتلعثـم وال تقـدّم أيـة تنـازالت أو تراجعـات حينمـا يتعلق األمـر بممارسـة العنف ض ّد
ّ
فـإن الجمعيّة ترفـض الجلوس عىل نفس الطاولة أو املشـاركة يف ذات النشـاط
املـرأة ،عىل سـبيل املثال،
مـع مؤسسـة أو شـخص معـروف بممارسـته املسـيئة للمـرأة وحقوقهـا أو مكانتها .كذلك الجمعيّة لن

53

العربي وامتدادها إىل
لالطالع عىل تعريف للنسويّة ومراجعة جذورها يف أوروبا والواليات املتحدة ،وبداياتها يف العالم
ّ
إرسائيل ،وخصائصها ومقارباتها النسويّة( ،أبو العسل)2006،17-63 :
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تدافـع عـن أية جهة كانت ،سـواء كانـت فردًا من أفـراد األرسة أو زميـل عمل أو عضـوا يف موقع قيادي،
إذا مـا مارس هذا ّ
ً
أفعـال أو أبدى أفكارا تتعـارض والحقوق األساسـية للمرأة.
الشـخص أو هـذه الجهة
مثـل هـذا النـوع مـن النهـج الثّابت وغير املهـادن يُمـارس بصـورة دائمة مـن جانب عضـوات طاقم
نسـاء ض� ّد العنف وعض�وات مجلس إدارته�ا ،يف الحياة ّ
الش�خصيّة املهنيّة واالجتماعيّ�ة .إذ أن ّ ّ
هن يعتربن
ّ
أنفسـهن نسـويّات بصـورة شـاملة يف ك ّل مـا يقمن بـه ،ويف ك ّل ما تع ّلمنـه ويف كيفيّة مواجهة املشـاكل،
على الصعي�د الش�خيص واملهن�ي .لقـد اكتسـبت عضـوات طاقـم الجمعيّـة املعرفـة واألدوات الالزمـة
للتعام�ل وحل املش�اكل املتعلقـة بحقوق املرـأة أمنها ومكانتها بحساسـية ودبلوماسـية ،لكـن يف الوقت
ّ
ّ
أطفالهن
عائالتهـن
ذات�ه بضراوة ونجاع�ة .ويتم نقل هـذه القـدرات يف نهاية املطـاف إىل أبناء وبنـات
ّ
وأصدقائه�ن ليش�كلوا مجتمع�ا واعيا لحق�وق امل�رأة ومكانتها وليكملن املسيرة جيلا بعد جيل
ال ش� ّك ب�أن طريقةـ العم�ل هذه مثيرة لإلعجاب ،فه�ي طريقة عم�ل تنطوي عىل ش�جاعة وق�وة .وعىل
الرغ�م م�ن ه�ذا ال تزال هناك بع�ض جهات املجتم�ع التي تراهـا شـديدة ال ّراديكاليّة ،ال سـيّما تلك التي
ل�م تتمك�ن جمعية نس�اء ضـ ّد العن�ف من الوص�ول إليه�ا بعد (وهـي أساسـا األطـراف األكثـر تديّنًا
ومحافظ�ة) .يـؤدي األمـر ،يف بعض األحيان ،لص ّد عمل جمعية نسـاء ضـد العنف أو التردد من التعامل
أو املش�اركة يف فعالياته�ا .يف الوقـت ذات�ه ،حتى بعـض املنارصيـن للجمعيّـة ،لن يخاطـروا بالرضورة
بعملهـم أو بعائالتهـم أو بعالقاتهـم الحزبية السياسـية حينما يتم اتهام شـخص قريب منهـم باالعتداء
الجنسي أو بتعني�ف امل�رأة ألج�ل معتقداتهم النّس�ويّة .فيماـ س�يختار آخ�رون نهجا أق�ل راديكالية يف
ّ
ّ
ّ
الجنسي وعنف ض�د امل�رأة .إذ يفضل
مواجه�ة جه�ات أو أف�راد متهمين بارت�كاب أو دع�م اس�تغالل
ّ
أولئـك ،بـدال مـن التصـدي واملقاطعـة لتلـك الجهـات أو ّ
الشـخصيّات ،العثور على طرق بديلـة لخلق
ح�وار ومحادث�ة ومحاولة لتغيري وجه�ات نظره�م وافعالهم.
بشـكل عام ،وإىل
مـا يثري االهتمـام هنا هـو أن بعض النسـويًّات يوجّ هن االتّهـام إىل النّسـويّة املعارصة
ٍ
نس�اء ض� ّد العن�ف على وجه الخص�وص ،بع�دم كونه�ا جذريّ�ة بما يكف�ي .إذ يسـتذكر هـذا البعض
املـايض ،ويزعـم بـأن النشـاط النسـويّ الفلسـطيني يف إرسائيـل كان أكثر جذريّـة ،مبارشة ،وشـجاعة
يف بداي�ة التس�عينيات (على س�بيل املث�ال حينم�ا تم رف�ع ش�عارات "جس�دي ملك�ي" يف مظاهرات يف
الن�ارصة) م�ا يؤكد أن النّسـويّة قد باتـت تعاني من تراجـع يف ّ
السـنوات األخرية وهي بحاجـة إىل إعادة
إحي�اء وتوجي�ه مس�ارها اتجاهات أكثرـ راديكالية م�ن أجل تحقي�ق التقدم.
تقـوم جمعية نسـاء ضـ ّد العنف بتطبيـق مناهجها النّسـويّة املختلفـة يف استراتيجيّات عملها من خالل
تطوي�ر مش�اريع مختلف�ة عىل امتـداد الس�نني .وته�دف ه�ذه االستراتيجيات ملناهضة دوائـر التمييز
الثلاث فق�د ب�دأت الجمعي�ة أوّال النّضال من أج�ل حرية امل�رأة ،وتحريره�ا ،وحقها يف جس�دها (النهج
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الراديكـايل) ،وض� ّد النّظ�ام األبوي القمعـي (النهـج الكالسـيكي) .ومن ثم عارضت نسـاء ضـ ّد العنف
ّ
الجنسين (النهـج الليبرايل الحديـث) وكافحـت مـن أجـل توظيف
سياساـت الدول�ة الت�ي تمي�ز بين
ّ
النس�اء وض� ّد الطبقي�ة (التوجه املاركيس) .وخالل ّ
السـنوات األخرية ،تبنت نسـاء ضـ ّد العنف خصائص
ر يف وجهات نظر
الخطـاب االشتراكي ،حيـث أن التوصـل إىل تحقيق املسـاواة ليس كافيا إلحـداث تغيي ٍ
املجتم�ع والقي�م التـي يؤمـن بهاـ .وبم�ا أن النس�اء يبدأن مـن نقطـة انطلاق مختلفـة يف الحيـاة عن
54
ّ
ف�إن الحاجة تستـدعي العملـ عىل تحقيـق العدال�ة االجتماعيّ�ة وتكاف�ؤ الف�رص (العدالة)
الرج�ال
وعلى التمثي�ل النس�ويّ يف دوائر صن�ع القرار.
بالنسـبة للعالـم الداخلي ّ يف نسـاء ضـ ّد العنف (طاقـم الجمعيّـة) يف البدايـة ،كانت لغالبيـة العضوات
ّ
ّ
ّ
وأفكارهن النّسـويّة متجانسـة
مقارباتهن
املؤسسـات لنسـاء ض ّد العنف آراء نسـويّة متماثلة وقد كانت
جـدا .ولكـن ومع نمـو الجمعيّـة ،انضمّ ـت عضـوات طاقـم جديـدات ذوات توجهـات نسـويّة مختلفة
ّ
(بـل ّ
بعضهـن لم تكـن واعية بالنّسـويّة) فقـد يُنظر إىل خطـاب الجمعيّـة وأيدولوجيّتهـا بوصفهما
إن
متطرفين وعدوانيين أكثـر ممـا يجب هـذا األمر جعـل من الصعـب إيجاد رؤية مشتركة ومتجانسـة.
وقـد اضطـرت الجمعيـة نسـاء ض ّد العنـف إىل العثـور عىل حلـول للتعامـل مع الوضـع الجديد.
لطاملـا كانـت سياسـة الجمعيّـة منفتحة السـتقبال نسـويًّات مـن تيارات مختلفـة وتقب ّ
ّلهـن .ففي ك ّل
مـرة تـم فيهـا اإلعلان عن شـاغر جديـد يف الجمعيّـة ،لم تكن نسـاء ضـ ّد العنـف تتوقع من املرشـحة
أن تتبنـى ذات اآلراء املواقـف النّسـويّة السـائدة يف نسـاء ضـ ّد العنـف بالضبـط ،إال أنهـا كانـت تتوقع
مـن ّ
عملهـن ،وأن ّ
ّ
املرشـحات أن ّ
يكن ّ
يكن على األق ّل
حساسـات وواعيـات للمواضيـع النّسـويّة وملجال
منفتحـات وديمقراطيّـات .ومـع هـذا هنـاك الخطـوط الحمـراء التـي لـم يكن مـن املسـموح باملطلق
تجاوزها.
ل�م يك�ن من املس�موح للمرتش�ح/ة وتحـت أيـة ظـروف ،أن يدافع عـن أو يقبـل ظواهر تقمع النسـاء
وحقوقه�ن مثل تعـدد الزوجـات ،أو القتـل على خلفيـة جندريـة ،أو أي نـوع من أنـواع العنـف تجاه
النس�اء .هـذه ومـع مـرور ّ
السـنوات ،نجحـت الجمعيّة يف اسـتقبال تشـكيلة واسـعة من النسـويًّات يف
صفوفها ،بل وأن تسـهم يف تشـكل نسـويًّات فلسـطينيات جديدات ،فاتسـعت التوجهات النسـوية داخل
54

كما هو موضح يف املقال الشهري الذي كتبته ،”Anne-Marie Slaughter: “why women still can’t have it all
 ،2012 July\August ،The Atlanticcأو يف هذه الصورة الشهريةhttps://plus.google.com/+CraigFroeh� :
le/posts/AdKcNKesXwa and
ويف مقطع الفيديو املعنون ب ـ “�Equal opportunity? Different starting line” video; https://www.you
tube.com/watch?v=PJAgPF5FNTQ.
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الجمعي�ة وتنوع�ت األم�ر الذي س�اهم يف نمو ونض�وج العضوات النس�ويات.
"إننـا نؤمن بأن األمر يشـكل حالـة متوازنة يف الجمعيّـة ،ويحيلها إىل جمعيّة أكثـر ديمقراطية،
ويفتحهـا على تشـكيلة أوسـع ومتعـددة مـن الجمهـور ،ويتيح لهـا التعـاون مـع منظمات
مجتم�ع مدن�ي أخ�رى قد تك�ون لديها توجّ ه�ات نس�ويّة مختلفة".
وم�ع ذل�ك ،يب�دو أن الجمعيّ�ة لمـ تنج�ح دائمً �ا يف تطبي�ق ه�ذه ّ
السياس�ة .فأحيانـا نشـأت بعـض
الخالفات بين عضـوات ال ّ
طاقـم الجديـدات والعضـوات األكثـر قدمـا ،بسـبب وجهـات النظـر
واأليديولوجي�ات النّس�ويّة املختلفة ،فدارت نقاش�ات حامي�ة الوطيس ومن ضمنها الخالفـات التنظيمية
املتعلقـة بحقـوق عمـل مو ّ
ظفاتهـا ،وبشـأن رشعيـة الدفاع عن قريـب عائلـة أو عضو نشـيط قيادي يف
الح�زب تم اتهام�ه بممارس�ة العن�ف تجاه النس�اء.
ـويم يف اجلمع ّيــة قــد تحــدث بعــض الهـ ّـزات بســبب توتــرات
"خــال العمــل اليـ ّ
مهن ّيــة /شــخصية .وقــد تشــعر العضــوات الجديــدات يف بعــض األحيــان بوجــود
ـة عــى ذاهتــا .وقــد يتعــرض البعــض
ـة منغلقـ ٍ
ـات فرعيـ ٍ
مسـ ٍ
ـافة أو وجــود جمموعـ ٍ
للــوم ،أو االهتــام بســبب تبنيــه لـــ "أفــكار نســويّة غــر تقدميــة" ،مــا يتســبب يف
نشــوء نزاعــات ،بــل وحــى بمــا يــؤدي إىل اســتقالة ومغــادرة البعــض".
ّ
إن جمعي�ة نساـء ض� ّد العنـف واعي�ة له�ذه املش�كلة .وقد خاضـت العديـد مـن النّقاشـات حـول هذا
االستراتيجي املختلفـة ،وقـد اعتربتـه جـزءا مهمـا من استراتيجيّات
املوضـوع يف جلسـات التخطيـط
ّ
عمله�ا .وعلي�ه تواص�ل الجمعيّ�ة مس�اءلة ذاتها:
أي نوع من ال ّنسويّة نحن؟
النسوي الذي نع ّ
زت به؟
ما هو نوع اخلطاب
ّ
هل هناك مكان جلميع املدارس ال ّنسويّة بني صفوفنا؟
دائما سؤال :ما الذي تعنيه ال ّنسويّة أصال؟
وستطرح
ً
ّ
إن النّقاـش املتعل�ق به�ذه األسـئلة ه�و عالم�ة عىل النض�ج واملهنيّ�ة .لقد تم تبنـي هذه املمارسـة حتى
قب�ل التأس�يس الرس�مي للجمعيّ�ة ،وقد ظ ّلت ه�ي املب�دأ التوجيه�ي لعملها حت�ى يومنا هذا.
والتعلـم املسـتمر جعـل من الجمعيـة بيئة متقبلـة أكثر تتبنـى نهج نسـوية ديمقراطي يعتمـد النقاش
الداخلي .واملبـادرة إلجـراء لقـاءات تع ّلـم داخليّـة تقـوم الجمعيّـة بتنظيمها لعضـوات ال ّ
طاقـم يقرأن
ويتناقشـن التيـارات ،واالدبيات النسـوية والتيـارات املطروحة يف العالـم النظري وامكانيات االسـتفادة
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منه�ا بالتطبيق.
ّ
وتطورهن كنسـويًّات ،وخلق حيّزا مهنيـا لتبادل وتطويـر وجهات النظر
سـاهم األمر بإثـراء معرفتهـن
ّ
ً
ّ
واملهنـي داخل الجمعيّـة وقد وفرت
ـخيص
واألف�كار النّس�ويّة .وفـرت هذه االستراتيجية حيزا للنمو الش
ّ
ّ
له�م إمكاني�ة تنفي�س الضغط الناجم ع�ن عملهم الصع�ب واملكثف .إىل جانـب تعزيز التقبل والتسـامح
النس�ويّ يف أوس�اط طاقم نس�اء ض ّد العنف.
اليــويم للجمعيّــة وأدائهــا عــى
األهم ّيــة يف العمــل
نحــن نجــد األمــر شــديد
ّ
ّ
املــدى البعيــدّ .
إن مــن شــأن أشــد النســويًّات قــوة وثقــة بالنفــس أن تواجهــن
شــكوكا يف بعــض األحيــان تســتديع إعــادة النظــر يف آرائهــا ال ّنســويّة وتحديدهــا
ـز للتعبــر عــن ذاهتــا وتبــادل
مــن جديــد ،وهكــذا ســيكون بإمكاهنــا التمتــع بحـ ّ
األفــكار مــع زميالهتــا النســويًّات يف العمــل.
يتمثّـل التحـدي الـذي يواجـه جمعية نسـاء ضـ ّد العنف اليـوم يف العثور عىل مكان تشـعر فيـه بحرية
ري
وامـان .مـع تقـدّم الجمعيّـة وتطـوّر خطابهـا وأيديولوجيتهـا ،أدركـت بأنه قـد آن أوان إحـداث تغي ٍ
هيـكيل عميق يف املناحـي االجتماعيّـة واالقتصادية والسياسـية ،عىل املسـتويات ّ
الشـخصيّة واالجتماعيّة
والوطنيّـة ،م�ن أجـل النه�وض بمكانة املـرأة يف املجتم�ع .وبدال مـن مهاجمة الرجـال ،قـررت الجمعيّة
النظ�ر إىل الرج�ال بوصفهـم رشكاء يف نضاله�ن وعمله�ن .وعلاوة على ذلـك ،فقد ّ
وسـعت نسـاء ض ّد
العن�ف نطاـق عمله�ا يف ّ
الس�نوات األخرية ليش�مل املزيد من املج�االت التي يهيم�ن عليها الذك�ور .فبدال
مـن خـوض مجابهـة تسـتهدف الرجـال ،اختـارت نسـاء ضـ ّد العنف أسـاليب أكثـر ليونة ،على غرار
العم�ل مع الرج�ال املوجودي�ن يف دوائر صن�ع القرار للتأثير عليهم السـتخدام طرقا بديلـة للعمل أكثر
عدالـة باتجـاه النسـاء ،وتقديـم مقرتحـات لتحسين وخلق فـرص لتعميـم مراعـاة املنظـور الجندري
يف عمله�م .به�ذا النه�ج اسـتطاعت الجمعية بنـاء عالقـات أكثر مهنيّـة ،مرتكزة على االحترام والتفهّ م
املتبادلين ،م�ع أش�خاص يش�غلون مناصب رئيس�ية من ش�أنها أن تؤث�ر عىل حياة النس�اء.
بشـكل وثيـق ومكثّف مع مختلـف السـلطات املحلية العربيّـة واالحزاب،
تعمل نسـاء ضـ ّد العنف اليوم
ٍ
ّ
لتزويدهـا بجميـع املعلومـات واألدوات الالزمة إلدراك كيفيّة زيادة عدد النسـاء املوظفات يف مؤسسـاتها،
وكيفيّ�ة تخصي�ص املزيد من مساـحات العم�ل وامل�وارد املالي�ة لقضاي�ا النّس�ويّة ومناهضة العنف يف
العربي.
املجتم�ع
ّ
باإلضافـة للعمـل على زيـادة وجـود النسـاء يف املناصـب القياديـة والسياسـية والتأثير على االحزاب
والس�لطات املحلي�ة (وفق�ا للتي�ار النسوـي الليبرايل) وللتأثير على التوجهات أيضـا ،قامـت الجمعية
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بإجـراء الـدّورات التدريبيـة واملحـارضات التـي نظمتهـا نسـاء ضـ ّد العنـف لضبـاط الرشطـة بهدف
زيـادة الوعـي تجـاه الواقـع والعقبات التـي تواجهها النسـاء املشـتكيات للرشطـة ج ّراء العنـف ،حيث
قدّمـت هـذه الـدّورات للرشطـة طرقـا بديلـة للعمل ورفعـت من مسـتوى معرفتهـا لخصوصيـة املرأة
واملجتم�ع العرب�ي وكل ه�ذا به�دف حص�ول النس�اء عىل خدم�ة أفضل.
ّ
فـإن الجمعيّة لـم تتوقف عن توجيـه النقـد والتعبري عن غضبهـا تجاه المبـاالة الرشطة
إىل جانـب هـذا
وإهمالها وسـوء ترصفهـا وعنرصيتها أمـام العنف املتصاعـد يف املجتمع العربي ،وبحـث تعامل الرشطة
55
يف كل مـا يتعلـق بقضايـا حماية النسـاء .مثال على ذلك بحثها األخير الذي صدر عـام .2021
تشير هـذه األمثلـة إىل قدرة نسـاء ض ّد العنـف عىل الجمـع واملواءمة بني مناهج نسـويّة مختلفة ورسـم
خطابهـا النّسـويّ وتقديمـه للمجتمـع بجميع افـراده ومؤسسـاته من األحزاب السياسـية واملسـؤولني
العامّ ني وغريهم.
نهاية ،يمكننا القول بأن خطاب جمعية نساء ض ّد العنف لم يتوقف أبدا عن كونه راديكاليا.
ّ
إن وج�ود وعم�ل جمعية نسـاء ض ّد العنـف يتمحـور أوال وقبل كل يشء حـول وقف العنف تجـاه املرأة،
ر عميق وفعّ �ال عىل املدى القصير والبعي�د يف املجتمع لحف�ظ أمانها ورف�ع مكانتها.
وح�ول خل�ق تغيي ٍ
لطاملاـ كان خطاب نس�اء ض� ّد العنف دائمً �ا خطابا نس�ويًّا ،متوازنا ،عمليا ،وش�امال .وال تـزال الحقوق
األساسـية للنساـء والفتي�ات واقع�ة يف صل�ب عمل نس�اء ض ّد العن�ف .إن العنـف املوجه للمـرأة ال يزال
اليومي وعليه ستسـتخدم نسـاء ضـ ّد العنف جميـع الوسـائل السياسـية ،االجتماعيّة
جـزءا مـن الواقع
ّ
والنّس�ويّة املرتك�زة عىل مب�ادئ حقوق اإلنس�ان والحرية ،لغ�رض تعزيز حق�وق املرأة ورف�ع مكانتها.

الثقافة التنظيمية

56

تلعـب الثّقافـة التّنظيميّـة دو ًرا مهمً ا يف تشـكيل السـلوك داخـل املنظمـات والجمعيّات .كمـا وتؤثر عىل
التفاعلات بين جميـع املو ّ
ظفـات يف الجمعيّـة ،وتخلـق األجـواء السـائدة بين طاقـم العمـل وتنعكس

https://www.wavo.org/uploads//releases_pdf/122318595920220207101427711491235.pdf 55
 56تتوفر العديد من التعريفات ملصطلح الثّقافة التّنظيميّة ،وهي تتعلق أساسا بعالم األعمال التجارية .لقد اتبعنا يف هذه الورقة
التعريفات املستخدمة يف موقعي االنرتنت التاليني اللذين وجدناهما مالئمني ملنظمات املجتمع املدني واملنظمات غري الحكومية:
https://gothamculture.com/what-is-organizational-culture-definition/ https://hbr.org/2013/05/
what-is-organizational-culture.
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مـن خالل خطـاب الجمعيّـة ومشـاريعها .وكما أسـلفنا ،فقد كانـت مؤسسـات الجمعيّـة جميعهن من
النسـاء املحرتفـات اللواتـي يتمتعـن بدرجـة عالية مـن الجديـة واملهنية األمـر الذي انعكـس من خالل
مبـادئ توجيهيـة ،وأخالقيـات مهنيّة تربز بوضـوح يف التوثيق والخطـوات التي أدت إىل إقامـة الجمعيّة،
هـذه املبـادئ واألخالقيـات نراهـا تنعكس أيضا :يف سـبل العمـل بطريقة منظمـة ،والتحاور بشـأن كل
مـا يقمن بـه ويخططـن لتنفيذه.
ً
لطاملـا وجهـت نسـاء ض ّد العنف سـؤال إىل نفسـها حول ماهيّـة مهمتها؟ ما الـذي علينا فعلـه وما الذي
بإمكانهـن فعلـه من أجل تعزيـز أهدافهـن وغاياتهن؟ بسـبب الوعي والبحـث الدائم ومن خلال إجراء
عمليـات الفحـص الداخلي ّ مـن وقت آلخر كانت نسـاء ضـ ّد العنـف تعي وجـود املشـكالت واملصاعب،
أيّـة عقبـة تعرتض طريق نسـاء ضـ ّد العنف ،سـواء داخليّـة أو خارجيّـة ،ينبغـي معالجتهـا والتعامل
معهـا .بحثت نسـاء ضـ ّد العنف عن طـرق التعامل املثىل معهـا وحلها والتعلـم من الدروس املسـتفادة.
ر تنظيميّة ناجعـة تهدف
وكمـا يتضـح مـن تاريـخ الجمعيّة ،فقـد قامـت دائمً ـا بإجـراء عمليات تغيي ٍ
لتحسين وتحديث االستراتيجيّات واملناخات التنظيميّـة يف الجمعية
أش�ار الس�يد فتح�ي مرش�ود له�ذا بحديث�ه ع�ن الجمعي�ة" :إن أكثر مـا يميـز استراتيجية العمل
يف الجمعيّ�ة ه�و اتب�اع س�بل التفك�ر دائمً �ا والحوار قبـل أن تقـوم بالترصف بطريقة شـديدة
الرباغماتيـة .وعندمـا يسـود شـعور بأن شـيئا مـا ال يعمل كمـا يجـب ،فإنها تحـاول تغيريه؛
وحينم�ا تشـعر بتغير املجتمعـ واحتياجاته ،تح�اول التكيّف .بهـذه الطريقة تتطـوّر الجمعية
م�ع احتياج�ات املجتم�ع .إن نسـاء ض ّد العنـف تمارس النقـد والوعـي الذاتيني ،وهي تسـاءل
نفس�ها دائمً ـا ح�ول الطريق�ة التي ينبغـي من خالله�ا العمل بحيث تس�تطيع أن تحس�ن من
ّ
خاصـة وفريـدة مـن نوعهـا يف
ادائه�ا وأن تكسر س�قف الخطـاب املجتمع�ي .إنهـا طريقـة
العمـل ،وهـي تكسر املعتقد القائـل بأن املـرأة عاطفيـة ،متهورة ،وغير قادرة عىل السـيطرة
حي عىل أن النسـاء ليس فقـط بإمكانهـن أن يفكرن
عىل نفس�ها .إن نسـاء ضـ ّد العنف دليـل ّ
ويخططـن ويعملـن بنجاعة ،دون تجاهل ملشـاعرهن إنما بالتعامل مع املشـاعر واسـتخدامها
بحكم�ة ،بوصفه�ا دافعا ومح�ركا إلح�داث التغيري".
ّ
الخاصة التـي تقوم من خاللها نسـاء ضـ ّد العنف بتنظيـم أعمالها ونشـاطها ،ينبغي
ولفهـم الطريقـة
ّ
علين�ا اإلش�ارة إىل الخصائص الثقافي�ة التنظيميّ�ة التالية التي ت�م تطويرها عىل مدار الس�نوات:
التنظيمي:
املنهجي لخدمات التطوير
االستخدام
ّ
ّ
على الرغـم مـن خبرة واملهنيّـة والقـدرات الواسـعة التي كانـت لدى مـن قمـن بتأسـيس الجمعيّة ،إال
أنهـن فضلـن االسـتعانة باإلرشـاد واملرافقـة املهنيـة فإقامة تنظيـم من هذا النـوع وادارتـه يشء جديد
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تمام�ا وبرغ�م الخربة ه�و رحلة نح�و املجه�ول .وإلدراكهن بـأن الهيـاكل والعمليـات التنظيميّـة تؤثر
على س�لوك املو ّ
ظف�ة ودوافعها ،وجدن أن�ه من الضروري اسـتخدام خدمـات املهنيّين الخارجيّني من
ّ
مرشوعه�ن .فبعد إقامـة الجمعيّة مبـارشة قمن بدعـوة املستشـارين التنظيميّين التابعني
أج�ل إنجاـح
ّ
ّ
بهـن ،وتنظيم
الخاصة
لجمعيّ�ة "ش�تيل" لغرض االسـتعانة بهم من أجـل تصميم استراتيجيّات العمل
أعماله�ن الداخليّ�ة وإدارتها وتنفي�ذ العمل بما يتلاءم مع الخطاب والرؤى .رافق مستش�ارو "ش�تيل"
ّ
خاصـة أثنـاء األزمـات الكبيرة
الجمعيـة على مـدار األعـوام الثالثين املاضيـة يف مناسـبات عديـدة،
والتغييرات الهامّ ـة ،ما ّ
وفر لها إرشـادات مسـتم ّرة ومنهجيّة ومشـورة مهنيّـة ،وان كان هـذا دليل عىل
الذات�ي الكامن لدى نس�اء ض� ّد العنف.
يشء فه�و دلي�ل آخ�ر عىل املس�توى العايل م�ن النض�ج والوعي
ّ
ونتيج�ة له�ذا التع�اون يف العمل بني كل من نس�اء ض ّد العنف و "ش�تيل" ،فقد تشـ ّكلت سيرورة مثرية
لالهتم�ام :إذ ق�ام املستش�ارون الذين عملوا لدى "ش�تيل" بمرافق�ة الجمعيّة من�ذ البداية .عملوا سـويًّا
على تعزي�ز النّس�ويّة ومكافح�ة العن�ف ض� ّد امل�رأة عىل جمي�ع املس�تويات .عندمـا نقـرأ التخطيطات
االستراتيجيّة املختلف�ة الت�ي قام�ت بهـا الجمعي�ة ،يمكنن�ا أن نـرى دورا فعاال ملستش�اري "ش�تيل"
ورشاكـة يف القـرارات الكبرى خاصـة يف التعامـل مـع التحديات الهامـة التي مـرت بهـا الجمعيّة ،ومن
الجهةـ األخ�رى كي�ف أدت الجمعيّ�ة وعملها دورا مهم�ا يف حياة املستش�ارين الذين رافقوه�ا .أدى األمر
ّ
املهني
خاصـة طويلة األمد بني جمعية نسـاء ضـ ّد العنف واملستشـارين ،عىل املسـتويني
إىل خلـق عالقـة
ّ
ّ
�خيص ،ترتك�ز عىل االحترام والتقدير املتبادلني .هنالك ش�عور بأن مستش�اري "ش�تيل" والجمعيّة
والش
ّ
وأعضائه�ا قد نم�وا وتطوّرا س�ويًّا ،كأف�راد ،كمهنيّني ،بل وحتى كناش�طني.
فتحـي مرش�ود هو أحد مستش�اري "ش�تيل" الذين رافقوا نساـء ض ّد العن�ف منذ البداي�ة .كان فتحي
ق�د ب�دأ العمـل لت�وّه يف "ش�تيل" وق�د كانت نس�اء ض� ّد العنف ه�ي املؤسس�ة الثّالث�ة الت�ي يرافقها.
وق�د ق�ال" :نسـاء ضـ ّد العنـف هـي املؤسسـة التـي على األرجح قـد تلقـت معظـم الخدمات
االستشـارية منـي ،وهـذا يجعلني فخـورا جـدًا بالقدرة على مرافقتهـا وعىل كوني جـزءا من
مسيرتها .التجربـة لـم تكـن سـهلة لكنهـا كانت مرضيـة للغايـة بالنسـبة إيل ،عىل املسـتوى
ّ
واملهن�ي .لق�د كانت تجربة مذهل�ة ومجزية للغاية .إنـا أكن االحرتام لجميع النسـاء
�خيص
الش
ّ
ّ
اللوات�ي قابلتهنـ ط�ول املس�ار ،نس�اء مهنيات محرتفـات وناش�طات .أشـعر أننـي أتواجد يف
بيت�ي بكل م�ا يخ�ص الجمعية".
يف جمعيـة نسـاء ضـ ّد العنف يقـدرون مـا قدمته منظمـة شـتيل وباألسـاس املستشـارين التنظيميني:
فتحي مرش�ود وش�هرية ش�لبي وجاب�ر عس�اقلة الذين دعم�وا ورافق�وا سيرورة الجمعية.

| | 65

احملتوـيات
ّ
وتفكـــر نســـوي فلســـطيين
تاريـــخ وس�يــورة تط�وــر مجعي���ة نسـ��اء ضـ��د العنـ��ف; استشـــفاف

نموذجٌ إداريٌّ نسويّ :
نسـاء ضـ ّد العنف هـي جمعيّة أقامتها النسـاء ،وتتألـف عضواتها وهيئتهـا اإلدارية من نسـاء ،وتديرها
ّ
أجلهن .وتشير االبحـاث أن بيئة العمـل التي تديرها
كذل�ك نس�اء يعملـن يف املقام األوّل مع النس�اء ومن
النس�اء تك�ون أكثر انفتاحا وش�مولية ،مريحة وداعمة ال تس�يطر عليها أجواء املنافس�ة.
يف الواقـع ،أرادت الجمعيّـة منـذ البدايـة خلـق بيئـة عمـل نسـويّة ،تتيـح لجميـع العضـوات الفرصة
ّ
آرائهن والتأثري واملش�اركة يف عملي�ة صنع القرار .كجمعيّة نسـويّة ،أرادت نسـاء
والفض�اء للتعبير ع�ن
ضـ ّد العنـف العثـور على طريقـة نسـويّة إلدارة الجمعيّـة ومواجهـة املشـكالت واألزمـات والنزاعـات
وحله�ا .نسـاء ضـ ّد العنف تـويل أهمّ يّـة دائمة ملسـألة تمكين املرأة واحترام حقوقهـا وتقديـر عملها،
بداي�ة بتطبيقـ األمـر على نفس�ها وط�رق إدارته�ا .على سـبيل املثـال ،خلال أزمـة  1996واجهـت
يتعين عليهـا دفـع التعويضـات للمو ّ
ّ
ظفـات اللواتي تركـن العمل
الجمعيّـة النّقـاش حـول إذا مـا كان
(ول�م يك�ن هناك إلـزام قانون�ي يف ذلك الوق�ت بدفع املس�تحقات) .ويف نهايـة املطاف ،قـررت الجمعية
دف�ع التعويض�ات ،وق�د كان ه�ذا الحل ّ
حلا نس�ويًّا بامتياز.
ومـع ذلك ،وكمـا رأينا ،تصاعـدت املواجهات الداخليّـة والرصاعات حـول معنـى إدارة الجمعيّة بطريقة
ً
خصوص�ا فيمـا يتعل�ق بعملي�ة صنعـ الق�رار .فعىل سـبيل املثـال ،وأثنـاء تعيني عايـدة توما
نس�ويّة،
سـليمان كمديـرة للجمعيّـة سـنة  ،1994اعتبرت بعـض العضـوات أن هـذه الوظيفـة غير رضورية
واعتربهـا البعـض وظيفـة ذكوريّـة تالئم أكثـر عالم األعمـال التجاريـة ،وهـذا املنصب بالتـايل ليس له
مـكان يف جمعيّ�ة نس�ويّة على غرار نس�اء ض ّ
دـ العن�ف .ومن ناحيـة أخـرى ،اعتقدت معظـم عضوات
مجلـس اإلدارة والعضـوات املؤسسـات أن منصب املديـرة رضوري ألن هنالك حاجة إىل من تقود املسيرة
وتتخ�ذ القـرارات وتنظ�م جميع األعم�ال اليوميّ�ة .ويف ظل غيـاب مديرة وانعـدام وجـود توزيع واضح
للمسـؤوليات ،فـإن خطـر تقوض التسلسـل الهرمـي الداخيل ّ سـيظل قائما دائمً ـا ومن شـأنه أن يؤدي
اليوم�ي يف نهايـة املطاف .فبحسـب قـول نبيلة اسـبنيويل" ،حتى لو كانـت هنالك
إىل تخري�ب العم�ل
ّ
إدارة نسـويّة يشـارك فيها الجميـع ،فإن هنالـك أحيانًا مواقف يكـون فيها دور املديـرة حيويًّا
يف إدارة األزم�ات وحلها".
ومـع مـرور الوقـت ،اسـتوعبت املديـرة املزيـد مـن املسـؤوليات والسـلطة ،وهذا مـا خلـق العديد من
التوت�رات مـع ج�زء مـن عض�وات ال ّ
طاق�م .لقـد كان هنالك شـعور بانعـدام التعـاون يف عمليـة صنع
القـرار ،وانعـدام اليقين والضبابية فيمـا يتعلق بالوصـف الوظيفي لعضـوات الطاقم مـن ناحية املهام
واملس�ؤوليات .وبعد مناقش�ات جادة ،وبمس�اعدة "ش�تيل" ،م ّرت نسـاء ض ّد العنف بعمليـة الالمركزية
وتفوي�ض املس�ؤوليات .فق�د آن االوان النتق�ال بعض الصالحي�ات إىل عض�وات ال ّ
طاقم األخري�ات .وقد
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ج�رى اس�تحداث منصـب "مدي�رة املش�اريع" ،وتحدي�د موق�ع كل عض�وة ومس�ؤولياتها .لكـن مـع
مغ�ادرة عاي�دة الجمعي�ة للعمـل يف الكنيسـت ألغي�ت ه�ذه الوظيفة وتس�لمت نائل�ة عواد (مَ ن شـغلت
ه�ذه الوظيف�ة س�ابقا) منصب املدي�رة العام�ة للجمعية.
ً
سـؤال حول ما إذا كانـت حقيقة وجـود نفس املديـرة للجمعيّة عىل مـدار  22عاما
يمكـن لنـا أن نطـرح
يتناقـض ومبـدأ النّسـويّة والديمقراطيـة ،كذلـك تـويل نفس عضـوات مجلـس اإلدارة ورئيسـة مجلس
ّ
ّ
شـاقا
مناصبه�ن لس�نوات عدي�دة .ولكـن علينـا أن نتذكر أن التواجـد يف مجلس اإلدارة يعد عمال
اإلدارة
للغايةـ ،ويتطل�ب س�اعات طويلة وتفانيًا م�ن دون مقابل م�ادي (حيث أن ه�ذا العمل تطوّع�ي) ،كذلك
نـواح جسـدية وعقليـة ،إىل جانـب تحمل الكثير من املسـؤوليات
منصـب املديـرة شـديد التطلـب مـن
ٍ
ومقاب�ل رات�ب منخفض نس�بيا .هنالك سـؤال آخر يتوجـب طرحه يف هذا السـياق يتمحور حـول إذا ما
كان ينبغـي منـح األوّلويـة ملو ّ
ظفات نسـاء ض ّد العنـف الداخليّات يف الرتشـح للشـواغر املتاحـة أم فتح
املجال ملرشـحات خارجيات؟
تميـل الجمعيّـات عـادة إىل الحفاظ عىل نفـس املوظفـات والنّاشـطات واملتطوّعات لفترات طويلة ،ومع
ه�ذا فاسـتيعاب املو ّ
ً
وخصوصا م�ع تزايد مه�ام عم�ل الجمعيّة.
ظف�ات الجدي�دات ،أم�ر ال مف� ّر من�ه،
وكمـا رأينـا على مـدار تاريخ نسـاء ضـ ّد العنف هـذا األمر مـن شـأنه أن يـؤدي إىل خلق توتـرات بني
املو ّ
ظف�ات األكثر خبرة وبين الجديدات.
تظه�ر النزاع�ات يف أيّ�ة بيئ�ة عمل ،وه�ذا أمر طبيع�ي .فقد كانـت هنالك فترات زمنية يف تاريخ نسـاء
ضـ ّد العنـف لم تشـعر فيها بعـض عضـوات ال ّ
طاقـم بالراحـة أو بالرضا عن عملهـن ،ما أثار مشـاعر
االستراتيجي ويف التقييمـات التي خضعت
سلـبية ظهرت يف إش�كاليات ب�رزت أثناء جلسـات التخطيط
ّ
لهـا الجمعيّ�ة .عىل غرار املشـاعر السـلبية أو توجيه االنتقـاد ملجلـس اإلدارة واملديرة اإلداريّـة ،واملطالب
التـي أثارتهـا مجموعـات فرعيـة منغلقة داخـل الجمعيّـة سـاهمت بخلق مسـافة ومصاعـب يف العمل
ً
ً
خصوصا فيما يتعلـق بعملية
(خصوصا أم�ام العض�وات الجديدات) وعـدم التعـاون
س�ويًّا واالندم�اج
صن�ع القرار.
لقـد أثـرت ادعاءات مفادهـا أن املديرة تركز كل السـلطة يف يديها على جميع املشـاريع ،إىل جانب وجود
نق�ص للش�فافيّة يف الش�ؤون املالية املرتبط�ة بتمويل املش�اريع وامليزاني�ات ،وعدم وضـوح الحدود بني
عض�وات ال ّ
طاقـم ،واملدي�رة ،مجل�س اإلدارة وآلي�ة صن�ع الق�رار .كل هذا العوامـل أدت لخلـق توترات،
اليوم�ي ونجاعته.
واحت�كاكات ،وتفس�خ بين عض�وات الجمعيّة ،بم�ا أثّر عىل عمله�ا
ّ
كان التح�دي يتمث�ل يف كيفيّ�ة مواجهة ه�ذه الحاالت .إننـا ننظر إىل األمـر بوصفه مثريا وتجدر اإلشـارة
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إلي�ه ،ألن الجمعيّ�ة كانت تخت�ار اإلصغاء إىل ادع�اءات مو ّ
ظفاتها بدال م�ن تجاهلها.
عــى النــاس أن يتحدثــوا بانفتــاح ورصاحــة حــول شــعورهم ،وحــول مــا يزعجهم،
وحــول كيف ّيــة تحســهم .األمــر اســتثنايئ .هــذا ال يعــي بالــرورة أن التغيــرات
والقــرارات ســتتخذ بنــاء عــى رغبــة أيــة عضــوة ،ولك ّنــه يعــي بــأن آراء ومشــاعر
العضــوات كانــت مهمــة ،ومســموعة ،ومأخــوذة بعــن االعتبــار .ومعــى األمــر
ً
أيضــا يتمثــل يف أن التغيــرات قــد تــم تنفيذهــا بنــاء عــى ذلــك ،لكــي تعمــل
اجلمع ّيــة بصــورة أفضــل.
هنـاك جـدل دائم قائـم ومتطـوّر داخـل الجمعيّة حـول الطريقة األمثـل واألكثر نسـويّة لحل املشـاكل
استراتيجي وآخـر ،ومـا بين أزمة وأخـرى نمـت الجمعيّة
ومواصل�ة الطري�ق .ومـا بين كل تخطيـط
ّ
طاقـم؛ إن ال ّ
وتعلمـت اإلصغاء بشـكل أفضـل إىل عضوات ال ّ
طاقم بـأرسه ،بما فيه العضـوات األكثر قدمً ا،
والعضـوات الجديـدات ،بـل وحتـى مديرة املكتـب واملحاسـبة واملسـؤولة عن تجنيـد املوارد ،يشـاركن
ّ
مش�اركتهن يف النش�اطات والفعاليّ�ات األخرى).
االستراتيجي (إىل جانب
يف جمي�ع لقـاءات التخطي�ط
ّ
إن رأي الجمي�ع ه�ام .لقـد تعلمـت نسـاء ضـ ّد العنف أنهـا إذا كانـت راغبة يف خلـق بيئة عمـل مريحة
ونس�ويّة ،ف�إن هنال�ك حاج�ة إىل تعزي�ز العالقة بين عضوـات ال ّ
طاقم (وذلك مـن خالل إجـراء لقاءات
أسبـوعية تتيـح حيّ� ًزا للح�وار والحديث) وكذل�ك العالقة بين ال ّ
طاق�م والهيئ�ة اإلدارية .مـن املهم جدًا
بحسـب مـا قالتـه نائلة عـواد ،املديـرة الحالية ،فتـح قنـوات التواصل بين ال ّ
طاقم وبني مجلـس اإلدارة
دومً ـا ،وأن يقـوم كل طـرف بإعالم اآلخـر باملسـتجدات .ودور الهيئة اإلداريّـة يتمثل يف قيـادة الجمعيّة
واالهتمـام باحتياجاتهـا ،ولذلـك من الضروري أن تحصل دوما على املعلومات املرتبطة بأعمـال ال ّ
طاقم
وطواق�م املتطوّع�ات ،ودفع الجمعيّ�ة إىل األمام.
لقـد خلقت نسـاء ضـ ّد العنـف نموذجً ا نسـويًّا فريـدا خاصـا بها للإدارة ،ينبغـي دراسـته وتفحصه
أكث�ر .كمـا أشـارت عايدة تومـا سـليمان املديرة السـابقة للجمعيـة" ،لم يكـن هنالك نموذج سـابق
للإدارة النّسـويّة ،وقـد كانت نسـاء ضـ ّد العنف هـي الجمعيّة األوىل التـي اختـارت العمل وفق
نم�وذج م�ن هذا الط�راز .إنه نمـوذج صهر ،يجمـع ما بين أسـلوب اإلدارة الذكوريّـة التقليدي
التنظيمـي ،وما بني األسـلوب
املتمثـل يف وجـود مديـر ورئيـس مجلـس إدارة على رأس الهـرم
ّ
اإلداريّ النس�ويّ  ،م�ا يش�جّ ع على التع�اون والتعاض ّد م�ا بني جمي�ع األعضاء".
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القدرة عىل مواجهة املشاكل واألزمات والتغ ّلب عليها والنهوض منها:
املؤسسـات مجموعة موحّ دة شـديدة الرتابط؛ علاوة عىل ذلك ّ
كانـت مجموعـة الناشـطات ِّ
كـن صديقات
وقـد شـاركن يف نقاشـات عميقـة فيمـا يتعلـق بآرائهـن األيدلوجية قبـل إنشـاء الجمعيّـة أدى األمر إىل
تش�كيل قاعدة راس�خة متين�ة الجذور.
إن الطريقـة التـي أدارت بهـا الجمعيـة أزمتهـا األوىل سـنة  ،1993حني جـرى فصل مركـزة الجمعية
للم�رة األوّىل ،ق�د ّ
رس�م استراتيجية لح ّل األزم�ات يف املس�تقبل تعتم�د :االسـتجابة الفورية للمشـكلة،
مواجهتهـا واالعتراف بهـا ،والتحـاور حولهـا وإجـراء نقـاش بشـأنها ،االسـتعانة بالخدمـات املهنيّة
والتوجي�ه الـذي يوفـره استش�اري "ش�تيل" ،والبحث ع�ن الحل�ول لتطبيقها.
1.دفعـت أزمـة عـام  1993إىل اختيـار الناشـطة عايـدة تومـا سـليمان مديـرة للجمعيّة
على مـدار  22عامـا ،وهي اليـوم عضـوة برملـان يف القائمة املشتركة ممثلة عـن الحزب
الشـيوعي والجبهـة الديمقراطيـة للسلام واملسـاواة ومن موقعهـا هذا تواصل نشـاطها
وعملهـا لدعـم وتعزيـز وطـرح قضايـا النسـاء بوصفهـا رئيسـة للجنـة مكانـة املـرأة
ّ
الجنسين؛
واملس�اواة بني
2.أنتجـت أزمـة عـام  1996كبيرات املهنيّـات املسـتقبليات يف الجمعيّـة ،وأبـرزت قـدرة
ّ
الخاص�ة بكفاءة؛
الجمعيّ�ة على ح� ّل مش�اكلها
3.أتاحـت أزمـة عـام ( 2003خس�ارة مناقص�ة إدارة مأوى الفتي�ات يف ضائق�ة) للجمعيّة
الفرص�ة لتجدي�د طاقاتها ووفرت له�ا الوقت لتوس�يع أعمالها (املرافعـة ،البحث ،اصدار
املنش�ورات) ،وإجراء تغيريات كبرية يف أسـاليب عمـل الجمعيّة واستراتيجيّاتها ،وإلطالق
مش�اريع وأنش�طة جدي�دة ،وتحقي�ق زي�ادة كبيرة يف انتش�ار عملها وتحسين جودته.
لقـد مثلت هـذه األزمـة يف النهاية خطوة كبيرة لألمام ،حيـث فتحت حقبة مـن االزدهار
للجمعيّ�ة يمكن استش�عارها حت�ى يومنا هذا؛
4.و ّلـدت أزمـة عـام  2011املديرة املسـتقبلية ،وقد هيّأتهـا وهيأت الجمعيّة لخـروج عايدة
تومـا سـليمان ،فقـد أثبتت الجمعيـة بأن ال ّ
طاقـم قادر تمامـا على إدارة الجمعيّة يف ظل
غي�اب مديرته�ا .كمـا أبـرزت حاجـة الجمعيّة امللحـة إلعادة ترسـيم وتوزيـع وتفويض
الصالحيات املناطة ب�كل عضوة؛
5.أدّت أزمـة عام  2015إىل رفع مسـتوى عمل عايدة توما سـليمان ونشـاطها إىل املسـتوى
السـيايس ،ممـا عـزز موقعها كقائدة فلسـطينية نسـويّة ،وقـد أدت إىل ترقية عمل نسـاء
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ضـ ّد العن�ف ونش�اطها .وعىل الرغم م�ن ترك عاي�دة توم�ا إدارة الجمعي�ة فإن الطرفني
يحافظـان على أوارص العالق�ة الوثيق�ة والتع�اون .كما أظهرت هـذه األزمـة ً
أيضا قدرة
نسـاء ضـ ّد العنـف على اختيار مديـرة جديـدة مـن دون دخـول رصاعـات ،وأثبتت أن
العمـل لـم يكـن مقرتنـا بنشـاط إنسـان واحـد ،بعكـس مـا يحـدث غالبـا يف منظمات
املجتم�ع املدن�ي .إذ أن الجمعيّـة لـم تغلـق أبوابهـا بعـد رحيـل مديرتهـا بـل بـدأت يف
مسيرة جديدة نحو املس�تقبل.
يعـ ّد دور املديـرة حيويًّـا يف الكثير مـن الحـاالت ،ولكـن مـن املهـم بالقـدر ذاتـه للجمعيّـات أن تقوم
بتدريـب أفرادهـا على مواجهة األزمـات يف املواقف التي ال تسـتطيع فيها املديـرة القيام باألمر ،حسـبما
تشير الناشـطة نبيلة اسـبنيويل" .إن أزمـة عام  1996واملناسـبات التـي تغيبت فيهـا عايدة توما
سـليمان ،وكذلـك انتخـاب نائلـة كمديـرة جديـدة ،تظهر قـدرة الجمعيّـة عىل ح ّل مشـكالتها
باملواجهـة بلا تهرب مـن املسـؤوليّة .إن انتخاب نائلـة يعد املثـال األوضح عىل مسـألة اإلدارة
الهادئـة والناجحـة لألزمـات .فقـد تمت استشـارة جميـع عضـوات ال ّ
طاقم من قبـل عضوات
اإلدارة وبمرافقـة مـن "شـتيل" بمـا أدى إىل قـرار طبيعي باإلجمـاع الختيار شـخص من داخل
الجمعيّـة ،وهـي نائلة .لقـد كانت هذه الطريقـة غري تقليدية وسلسـلة وغري عاديّـة يف انتخاب
مديـرة جديـدة ،طريقـة خالية مـن التوتـرات أو املنافسـة التي ترتك تفسـخا وترشذمـا داخل
الطاقم".
ومجـددا ،يوضـح األمـر نضـج الجمعيّـة ونموهـا وقوتهـا ،كمـا يوضـح كيـف يمكـن لعمليـة اتخـاذ
الق�رار النّسـويّة أن تك�ون فعال�ة ،ويف ك ّل مـرة ،وتحويـل األمـر إىل فرصة لتغيير استراتيجيّات العمل
يف الجمعيّ�ة .قـد يظـن البعض أن نسـاء ضـ ّد العنف قد غيرت استراتيجيّات عملها وأطلقـت يف املايض
مشـاريع جديـدة نتيجـة لحاجتهـا إىل الصمود يف ظل وضـع اقتصادي قـاس ،ولربما يكون هـذا بالفعل
واحدـًا م�ن األس�باب .بيد أن نسـاء ضـ ّد العنـف لديها طريقـة فريـدة للعمل ،وقـد كانـت كل قراراتها
األسـايس يف تحسين مكانة املرأة
سـواء أكانـت استراتيجيّة أم ال اتخـذت بوعي تـام وانطالقا من هدفها
ّ
ًّ
يف املجتم�ع ومكافح�ة العن�ف والتميي�ز املم�ارس ضدّه�ا .ويف نهايـة املطاف ،هـذا هو املهم حقـا ،وهذا
ه�و الس�بب الحقيقي لوج�ود وعم�ل الجمعيّة.
والي�وم ،يمكنن�ا أن نجمل بأن جمعية نس�اء ض ّد العنف جمعية مسـتقلة راسـخة الجذور متينة بشـكل
كبير بحي�ث انه�ا قادرة على مواجهة أية حال�ة أو أزمة ق�د تعصف به�ا وتخرج منه�ا بوعي أكرب.
"نحـن نعتقـد بـأن واحـدًا مـن التحديات التـي تواجههـا الجمعيّـة يتمثـل يف خلـق بيئة عمل
إيجابيـة وتمكينيـه بني العضـوات األكثر خبرة والعضوات الجديـدات اللواتي يتـ ّم دمجهن مع
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مـرور الوقـت ".حسـبما أشـارت نبيلـة "ينبغي على الجمعيّـات أن تكون قـادرة عىل اسـتيعاب
أشـخاص جـدد قادمين مـن خـارج الجمعيّة ،ممن لـم يشـاركوا يف عمـل الجمعيّـة وتكوينها
على م�دار الس�نني للحل�ول مكان م�ن يقررون املغ�ادرة .ينبغـي عىل نسـاء ض ّد العنـف التأكد
مـن أن املوظفـات القديمـات اللواتـي يملكـن كل هـذه املعرفـة والخبرة موجـودات لقيـادة
ّ
يكـن محافظـات على تاريخهـا وهويتهـا ،بالتزامـن مـع
الجمعيّـة ،ونقـل معارفهـن ،وأن
ّ
الرتحيـب بالعضـوات الجديـدات ،وهـذا مـا سـيوفر لهن دوافـع جديـدة ومعرفة حديثـة ،وما
م�ن ش�أنه أن يكوّن الجي�ل القادم من النّاش�طات النس�ويًّات ملواصل�ة عمل الجمعيّ�ة .لقد ت ّم
ترس�يم معايير عم�ل عالي�ة يف الجمعية ،ويتوج�ب على القادمات الجدي�دات مواكب�ة األمر".
يف واق�ع األمـر ،لي�س الجميعـ ق�ادرا دائمً �ا ،أو حت�ى راغباـ ،على اتباع ه�ذه املعايير (وهذا هـو أحد
أس�باب اختي�ار بع�ض األعض�اء املغ�ادرة أحيانا).
جمعيّة ديناميكية تعمل بطريقة ديناميكية:
لق�د ت� ّم ترس�يم منهجيّة عمل نس�اء ض� ّد العنف خط�وة إثر خط�وة ،وهي تتط�وّر وترتقي باس�تمرار.
ّ
الخاصة ،وشـكلت استراتيجيّات
لقـد بنت نسـاء ضـ ّد العنف نفسـها من الصفـر ،وقد خلقـت معارفها
ً
مصغي�ة الحتياج�ات املجتم�ع والتغيرات الداخلية للجمعيّ�ة وخارجه�ا .وعليـه قامـت
عمـل جدي�دة،
ً
بتحدي�ث نفس�ها وعملها باس�تمرار .هنـاك حركة دائمـة وتحديـات جدية ما يشـكل بيئة وحيّـزا للنمو
ّ
الخاصـة بالثّقافـة التّنظيميّة
والتط�ور .ومـع مرور الوقـت ،طورت جمعية نسـاء ض ّد العنـف معرفتها
ّ
ّ
خاص،
بشـكل
بشـكل عـام ،ومنظمـات املجتمـع املدني النسـويّة
الرتابطيـة ملنظمـات املجتمـع املدنـي
ٍ
ٍ
ومنظم�ات املجتم�ع املدن�ي الت�ي تناهض العن�ف املمارس ض� ّد املرأة.
لقـد قامت نسـاء ضـ ّد العنـف بتوثيق جميـع مشـاريعها وأبحاثهـا واجتماعاتهـا وجلسـات التخطيط
ّ
الخاص�ة به�ا وقد نرشت بعضه�ا للجمهور .ومـع هذا يبقى السـؤال :هل قامـت الجمعية
االستراتيجي
ّ
بتحليـل ثقافتهـا التنظيميّـة وطريقـة تطوّرهـا وعملهـا يف مرحلـة مـا والتغييرات التـي طـرأت عليها
ً
وخصوص�ا لجمعية نس�اء ض� ّد العنف.
على مر الس�نني؟ ه�ذا األم�ر ذو أهمي�ة كبرية ل�كل مؤسس�ة،
إن مـن شـأن هـذه الجمعيّة أن تصير منظمـة تع ّلمية تجدر االسـتفادة مـن تاريخها وتجربتهـا املميزة
(كم�ا أوضح�ت نبيل�ة)" .إن مراجعـة ودراسـة تاريخ الجمعيـة ونظـم عملهـا أداة فعالة يمكن
للجمعيّ�ة أن تضيفه�ا إىل طريقه�ا التلقائ�ي عىل مس�ار النمـو واالرتق�اء .ومن شـأن األمر أن
ينت�ج تفكيرا داخليّا جماعي�ا يو ّلد املعرف�ة والقي�م الجماعية".
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«مهننة النسوية» ملاذا صارت النّسويّة وظيفة؟

النّسـويّة هـي حركة ناشـطة .وكما هو الحـال يف معظم نضـاالت حقوق اإلنسـان ،فإن جذور النّسـويّة
كامنـة يف اعتقـاد النـاس الراسـخ بأن الواقع غير عادل وينبغـي تغيريه .يكـرس النّاشـطون الكثري من
وقتهـم وطاقاتهـم تطوعً ا وبإرادتهـم الحرة .إن النشـاطية النّسـويّة ال تختلف بهذا املعنـى .حيث كانت
بشـكل كبري
هنـاك حاجـة ملحّ ـة وهامّ ة لتعزيـز حقوق املـرأة وحمايتهـا .ومع ذلـك ،فقد تغير الواقع
ٍ
خلال الثالثين عامـا املاضيـة ،وقد باتـت أصوات آتيـة من منظمـات املجتمـع املدني العاملـة يف مجال
الحركة النّسـويّة الفلسـطينية يف إرسائيل تعرب عن انشـغالها بانتشـار ظاهرة تحول النشـاط النسـويّ
لوظيفـة أكثـر مـن كونه نشـاطا يهـدف إىل تغيري الواقع ،وتتسـاءل عن األسـباب التـي أدت إىل األمر.
قبل توضيح األسباب ،يتوجب علينا اإلشارة إىل عدة حقائق:
أوال-علينـا أن نضـع يف اعتبارنـا أن النشـاط النسـويّ يف العـام  1992قـد كان يت ّم طواعيـة ،وقد كانت
هنالـك قلـة قليلـة من الناس قـد عملت بالفعـل يف وظائف يمكـن أن توصـف بأنها نسـويّة .وإىل جانب
ذلـك ،فقـد كان هنالـك عدد قليل جـدًا من النّاشـطات النسـويًّات العربيّـات ،وقد كان هنالـك حتى عدد
ّ
نشـاطهن .لقـد قامت مؤسسـات نسـاء ضـ ّد العنف
أقـل مـن الربامـج التـي يمكـن لهـا أن تسـتوعب
ّ
ّ
بإنشـاء الجمعيّـة ،وامللجـأ ،وخط الدعم ،كجـزء من نشـاطاتهن ،يف أوقـات فراغهن ،يف حني كـن يعملن
بوظائـف أخـرى بـدوا ٍم كامـل .ومـع مـرور ّ
السـنوات ،ت ّم إنشـاء املزيـد من منظمـات املجتمـع املدني
ّ
الفلسـطينية العاملـة يف مجـال حقـوق اإلنسـان والقضايـا النسـويّة يف إرسائيـل ،واليـوم ،بتنا نشـهد
عهـدا يتميـز بانتشـار منظمات املجتمـع املدنـي العربيّة واليهوديـة والدوليّـة العاملة يف القطـاع الثّالث
العربـي ،وهـي تتميز بخصائـص مختلفة ،وباستراتيجيّات عمـل ورواتـب مختلفة ،موفـرة العديد من
ّ
ّ
املنصات للمشـاركة النسويّة.
ّ
بشـكل
ثانيـا ،حصـل تغيري مهم آخـر ،تمثل يف أن عدد األشـخاص املنارصين للحركة النسـويّة قد ازداد
ٍ
كبير عمومً ـا ،وبني الفلسـطينيني عىل وجه الخصـوص .األمر ناج�م عن عدة عوامل م�ن ضمنها:
*اإلدراج التدريجي لتعميم مراعاة املنظور الجنساني يف جميع مجاالت الحياة؛
االجتماعي؛
*قوة وجود اإلنرتنت ووسائل التواصل
ّ

*العوملة واالنكشاف عىل الثقافة الغربية وتأثريه يف الحركة النّسويّة؛
* التثقيف النسويّ ؛
واإلسالمي،
العربي
*النمو املتسارع للنسويّة يف العاملني
ّ
ّ

*العمـل املتواصـل لجميـع منظمـات املجتمـع املدنـي الفلسـطينية النّسـويّة يف إرسائيل خالل
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ّ
الس�نوات الثالثين املاضية.
بشـكل عام وبين الفتيات
كل هـذه العوامـل قـد أثـارت التغيير والوعـي النسـويّ يف أوسـاط املجتمع
ٍ
الصغيرات والنسـاء وبعـض الرجـال عىل وجـه الخصوص.
ثالثـا ،التغير الكبري للواقع االقتصـادي واملايل يف إرسائيل ،النّظام ال ّرأسـمايل ّ الذي يسـيطر عىل السـوق،
وال�ذي يتّس�م بثقاف�ة النزع�ة االس�تهالكية ،ومقول�ة أن "الوق�ت يسـاوي ذهب�ا" ،والفرداني�ة .إضافة
لكلف�ة املعيش�ة العالية ج�دًا يف إرسائيـل مـا يرفعـ م�ن اإلنف�اق وبالنتيج�ة تك�ون الحاجة لدخل أعىل
لس�د النفق�ات واملصاري�ف .هذا الواقع قـاد األفـراد واألرس والشركات والجمعيّات يف إرسائيـل ،للرصاع
جميعً �ا م�ن أجل البق�اء ومواكب�ة هذا الواق�ع االقتص�ادي الصعب.
رابعـا ،نمـط حيـاة النسـاء وواقعهـن قـد ّ
تغي كثيرا هو اآلخـر عىل مـدار ّ
السـنوات الثالثين املاضية.
تتابـع املزيـد مـن الفتيـات والشـابات تعليمهـن بجميـع املسـتويات وتواصلن حياتهـن املهنيّـة ،تعمل
ّ
سـعيهن للبحث عـن حياة
النسـاء خـارج املنـزل ويتمتعـن بحيـاة اجتماعيّـة وحيوية نشـطة ،يف إطار
ّ
ّ
ً
العربـي ،لم يتقدم
وخصوصا املجتمع
لعائالته�ن .املشـكلة هنا هي أن املجتمـع،
أفض�ل
ألنفس�هن و /أو
ّ
ً
بنفـس الوتيرة ،حيـث ال يـزال يتوقع من املـرأة وأحيانـا كثرية يفـرض عليهـا دور ربة املنـزل ومقدمة
بشـكل
الرعايةـ ،وتوقعات�ه م�ن الرج�ال بقيت عىل حاله�ا نسـبيًا .ويف الوقت ذاته تغيرت البنية األرسية
ٍ
كبير ،كم�ا تقلصـت الش�بكات االجتماعيّةـ والعائلي�ة التقليديةـ الت�ي شكلت شـبكة إسـناد عاطفـي
ّ
وخاصةـ لألمه�ات .األمر يعـود بالكثري مـن الضغط عىل النسـاء ،حيـث يتوقع
وجس�دي وم�ايل للم�رأة،
منه�ن أن يصبح�ن "نس�اء خارق�ات" وأن يقم�ن ب�كل يشء ،يف ظ�ل انعدام وجود ش�بكة دع�م لهن.
لقـد خربت نسـاء ضـ ّد العنف هـذه التغييرات وشـهدتها بعملهـا اليومـي .فمع نمـو عملها ت ّم إنشـاء
وظائـف جديـدة وتعيني عضـوات جديـدات يف ال ّ
طاقم وتشـكيل دورات جديـدة من املتطوّعـات .صارت
نسـاء ضـ ّد العنـف ربـة عمل (مـكان عمـل) ،وواحـدة من أهـم أماكـن العمـل النّسـويّة الفلسـطينية
يف البلاد ،حيـث تجمـع بين النشـاط التطوعـي والعمـل التوظيفي ،مـزج من عنـارص عالم النشـاطية
(االكتيفيزيـم) وعالـم إدارة األعمـال .كمـا واسـتحدثت عنـارص جديـدة ،يف قوانين العمـل وحقـوق
املوظفـات وآليـات التوظيـف ضمـن جـدول أعمالهـا اليومي على مدار السـنوات.
إن دور جمعيـة نسـاء ض ّد العنـف ومكانتها كربة عمل بطاقمها النسـوي ،يشـكل حالة مثيرة لالهتمام
يف عالـم املنظماـت إجم�اال وال س�يما منظم�ات املجتم�ع املدني النس�وية منها .من شـأن هـذه التجربة
أن تكـون رائعـة ومؤثـرة ،ويف الوقـت ذاته غري سـهلة ومليئـة بالتحديـات والتوترات واملشـاكل .خاللها
الحظ�ت الجمعي�ة ثالث�ة أنواع من سيرورات عم�ل املوظفات:
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1.مو ّ
ظفـات تركـن الجمعيّـة بعد فترة زمنيـة قصرية مـن اندماجهـن وحصولهن على تدريب
تأهيلي موثوق وتش�كيلة واس�عة م�ن األدوات وامله�ارات التي خرسته�ا الجمعي�ة بذهابهن.
2.مغادرة املو ّ
ظفات املخرضمات بعد فرتات طويلة من العمل والنشاط.
3.املجموعة النووية (املؤسسة) الثابتة ممن ّ
كن يعملن يف الجمعيّة لفرتة طويلة جدا.
تسـاءلت نسـاء ض ّد العنـف مرا ًرا وتكـرا ًرا حول الدوافـع خلف كل واحـدة من هذه ّ
السيرورات ،وكيف
ّ
صـارت مرتبطـة بالنّسـويّة التـي صـارت وظيفـة ،وما أثرهـا على النشـاطية (االكتيفيزيم) النس�وي.
مـا السـبب الـذي دفع بعـض املو ّ
ظفـات إىل املغـادرة فيمـا بقيت أخريـات ،ومـا كيفيّة تجنيـد وتحفيز
املو ّ
ظف�ات امللتزم�ات والج�ادات يف عمله�ن .ويف الوقت ذاتـه ،تمثّل التحـدّي األكرب الـذي تواجهه جمعية
نس�اء ض ّد العن�ف يف الحاج�ة إىل الحفاظ على روح النش�اطية متّقدة.
ترغـب الجمعية بدراسـة هذه ّ
السيرورات ،للتعلـم منها وللتعامـل معها ،بحيث تسـتمر يف العمل وزيادة
تأثريهاـ على املجتم�ع .ولتحقيق هـذا ،فمن املهـم أن نفهم ونجيـب عىل األسـئلة والتحدّيـات املطروحة.
تختلـف اإلجابـات مـن جمعيّـة إىل أخـرى ،لكـن يمكننـا مالحظة العديـد من العنـارص املشتركة التي
تواجـه عالـم الجمعيّات وهي:
.1الدمج ما بني الوظيفة والنشاطية( :االكتيفيزيم)
عاـدة م�ا يكون حي�زا الوظيفة والنش�اط حيزي�ن مختلفني .معظـم النـاس ال يأبهون كثريا بالنشـاطية
أو التط�وّ ع يف املجتم�ع .والذي�ن يعمل�ون ع�ادة لق�اء راتب يف م�كان ما يتطوّع�ون يف مكان آخ�ر .نادرا
م�ا تقترن النش�اطية (االكتيفيزيـم) والوظيفة يف ذات املكـان والزمان .وحين يحدث هذا ،فـإن الحدود
مـا بين الحيزيـن تصبح غير واضحة ،وقد تتلاىش أحيانا مـع مرور الوقـت بحيث يصبح مـن الصعب
الفصل بين الحيزين.
بسـبب طبيعـة العمـل يف الجمعيـات ،فـإن املتوقع مـن املوظف تلقائيًّـا وضمنيّـا أن يكون ناشـطا وأن
ٍ
لسـاعات إضافي ٍّة مـن دون الحصول على راتب مقابل
يتطـوّ ع يف الوقـت ذاتـه عند الضرورة وأن يعمل
لذل�ك .تكـون النشـاطية (االكتيفيزيـم) هـي جوهـر العمـل والغرض مـن وجـوده ،يُتوقع أن تشـارك
املو ّ
ظفـات واملتطوّعـات يف النشـاطات التي تنظمهـا الجمعيّة ،ويف مناسـبات مختلفة تنظمها نسـاء ض ّد
العن�ف (على غ�رار زياـرة أرسة ضحي�ة جريمة قت�ل) واملشـاركة يف التظاهـرات حتى لـو أدى ذلك إىل
ّ
عمله�ن .من الطبيعي ،يف نسـاء ضـ ّد العنـف ،أن تعميل يف بعـض األحيان طيلة
بقائه�ن خارج س�اعات
اليـوم ،وأن تأخـذي العمـل إىل منزلـك ،بـل وأن تعملي يف عطلات نهايـة األسـبوع وخالل أيـام العطل
السنوية.
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تعتقـد الناشـطة كاميليـا امطانـس أنه "بالنسـبة ألولئـك الذين يحبـون عملهم ،والذيـن يتخذونه
رس�التهم الش�خصية بهدف تغيير الواقـع ،فإن هذه املسـألة لن تثير قلقا أو نقاشـا؛ فال ّراتب
عمومً ـا وسـاعات العمـل اإلضافيـة على وجه الخصوص ليسـت مـن أولويـات هـؤالء ،ألنهم
يعتبرون األم�ر جزـءا م�ن نش�اطهم وليـس تطوّع�ا أو عملا .هـؤالء مـن يعتبرن أنفسـهن
ِّ
مؤسسـات للجمعية،
نسـويًّات مئـة باملئـة أينمـا ذهبن ومهمـا فعلـن ،وبوصفهـن وكونهـن
فإنه�ن لن يقم�ن باحتس�اب أي م�ن نش�اطاتهن كعمل".
تكمـن املشـكلة يف أن مثـل هـذا النـوع مـن الوظيفـة ال يالئم شـخصية كل موظفـة أو نمـط حياتها أو
تطلعاته�ا املهنيّ�ة .وقـد ينظـر البعض منهـن إىل العمـل يف جمعية نسـاء ضـ ّد العنف بوصفـه وظيفة
ّ
ويفضل�ن التط�وّ ع يف مكان آخ�ر أو حتى ع�دم التطوّ ع عىل اإلطلاق .وأنه بمجـرد مغادرتهن
خالص�ة،
عملهـن يكـون قـد أنجـز ،وبنظرهـن هـذا ال يجعلهـن أقـل حماسـة أو التزامـا ،ألنّهنّ
ّ
للمكتـب ،فـإن
ّ
يعتقـدن أنه�ن ق�د استـثمرن بالفع�ل بما يكفيـ ،وأن لديه�ن أم�ورا أخرى لالهتم�ام به�ا .والبعض يف
الجمعيـة ال يـدرك ببسـاطة خصائـص الوظيفة داخـل الجمعية التـي تجمـع النشـاطية (االكتيفيزيم)
والعم�ل ،مم�ا قد ي�ؤدي إىل ش�عور بالرف�ض والخيبة.
ينبغـي على نسـاء ض ّد العنـف إعـادة النظـر يف توقعاتهـا التلقائية مـن كل موظفـة مـن مو ّ
ظفاتها يف
ّ
ّ
ونش�اطهن .األمر ال�ذي بطبيعة الح�ال ال ينطبق على كل املوظفات.
يك�ن ملتزماـت تمام�ا بعمله�ن
أن
لكـي تكـون املوظفـة ملتزمة بعملهـا ،هل من الضروري ًّ
حقا أن تشـارك يف جميع األنشـطة والفعاليّات
خارج سـاعات عملها؟

أليس من الرضوري ً
أيضا قضاء املرء بعض الوقت مع أرسته وأصدقائه ومعارفه؟».

تضي�ف الناش�طة كاميلي�ا امطان�س" .علينـا أن نعترف اليـوم أن معظـم مـن يعتربن أنفسـهن
منـارصات للنسـويّة ال يعتبرن ناشـطات بالضرورة يف الوقـت ذاته ،وهـن ال يرغبـن يف تقديم
كل يشء مـن أجـل القضيـة ،يقدمـن قـدر مـا يسـتطعن ،مـن الصعـب العثـور عىل نسـويًّات
ملتزم�ات بص�ورة تام�ة يف أيامن�ا ه�ذه .يف نهايـة املطاف علينـا أن نفهـم أن البعـض يلتزمن
بفعـل ذلـك ،والبعـض اآلخـر مـن املو ّ
ظفـات لن يفعـل ذلـك ،نعـم هنـاك حاجـة إىل امللتزمات
بش�كل كيل ،وكذل�ك مل�ن تعم�ل بجه�د وجدي�ة يف إط�ار وظيفته�ا دون ب�ذل املزيد».
للتغلـب على هـذا وعلى أيّ حـال ،يتوجـب على الجمعيّـة أن تكـون شـفافة لدى أيـة عمليـة توظيف
مسـتقبلية فيمـا يتعلـق بخصائـص وطبيعـة عملهـا والوظيفـة املعروضـة ،مع إيضـاح أن النشـاطية
اليومي ،وأنـه يتوقع ،يف بعض املناسـبات ،مـن املو ّ
ظفات،
(االكتيفيزيـم) تمثـل جـزءا حيويًّا من العمـل
ّ
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املشـاركة يف الفعاليّ�ات واألنشـطة الت�ي تق�ع خارج نطـاق وظيفته�ن .إنه مـن املهم مواءمـة التوقعات
واع من جان�ب كل م�ن ّ
املرش�حة والجمعيّة.
م�ع املتق�دم/ة للوظيف�ة ،بما ي�ؤدي إىل اتخ�اذ ق�رار ٍ

.2ال ّراتـب :حين يبح�ث الن�اس ع�ن وظيفة ما ،أي�ة وظيفة ،ف�إن ال ّرات�ب عادة م�ا يكون عاملا مهما.
ولكـن عندمـا يتقـدم املـرء إلشـغال وظيفـة يف منظمة مجتمـع مدنـي ،فاملفترض ً
أيضا أن املرشـحني
يبحث�ون ً
أيض�ا ع�ن تلك القيمة املضاف�ة الكامنة يف فع�ل أمر ذي طابع ّ
خير ومؤثر يف املجتمع .املشـكلة
هـي أن منظمـات املجتمـع املدني العاملـة داخل القطـاع الثّالث عـادة ما تكافـح من أجل البقـاء ،وهي
نـادرا مـا تكـون قـادرة عىل دفـع رواتب عاليـة ملوظفيهـا ،ويف بعـض األحيان ،تكـون هـذه الجمعيّات
ملزم�ة بتجمي�د روات�ب موظفيه�ا .األس�باب األكثر ش�يوعا لألمر هي:
1.ال تسـتطيع منظمـات املجتمع املدنـي الوصول إىل املـوارد املالية التي يوفرهـا القطاع الحكومي
ّ
والخاص ؛
2.نادرا ما تكسب منظمات املجتمع املدني أي دخل كبري بمفردها ،نتاج عملها؛
3.تتلقـى منظمـات املجتمـع املدنـي تمويلا مـن املتربعين الكبـار بصيغـة تربع لـكل مرشوع،
أمـوال محـددة يف طريقـة رصفهـا وليـس تربعـا عامـا للجمعية لهـا الحريـة يف قـرارات رصفه.
هنالك اسباب اضافية لدى الجمعيّات الفلسطينية يف إرسائيل تفاقم صعوبة الوضع:
1.كلفة املعيشة العالية يف إرسائيل.
االجتماعي االقتصادي املنخفض للسكان العرب يف إرسائيل.
2.املستوى
ّ
3.تدني معدّالت التربعات يف أوساط السكان العرب.
4.السياسـات التمييزيـة التـي تتبعها الدولـة تجاه األقلية العربيّـة يف تحديد التمويـل العام الذي
ال يرتبـط بنسـبة العرب الفعلية من السـكان.
5.القوانين التمييزيـة التـي تضع عقبـات أمام األفـراد والجهـات األجنبية التي تمـول منظمات
املجتمـع املدنـي خصوصـا تلك التـي تعمل يف مجال حقـوق اإلنسـان يف إرسائيل.57
يف ظلـ ه�ذا الواق�ع ،ف�إن الرواتب التـي تدفعها نساـء ض� ّد العنف ليس�ت مرتفع�ة .وحتـى املو ّ
ظفات
املخرضمـات اللواتـي يملكـن سـنوات مـن الخبرة ومسـتويات عاليـة مـن التعليـم واللواتـي يشـغل
57

مثاالن عىل هذه القوانني العنرصية :قانون النكبة https://www.adalah.org/en/law/view/496 :ومرشوع
قانون تمويل املنظمات غري الحكوميةhttps://www.adalah.org/uploads/oldfiles/newsletter/eng/ :
.jun10/docs/bp.pdf
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مناصـب هامـة يتلقين رواتـب ال يمكـن اعتبارهـا مالئمـة أو مناسـبة مقارنـة بجهودهـن أو بمـا هو
متب�ع يف مؤسس�ات أخ�رى .علاوة على ذلـك ،يتـ ّم تعيين معظـم املوظفـات بوظائـف بـدوام جزئي
( 3/4 ،1/2 ،1/4وظيف�ة) ،ويجـدن أنفسـهن أمـام الكثري من املهـام التي تتطلب مجموعـة كاملة من
ً
خالفا ملـا يحـدث يف القطاعني التجـاري والعـامّ ،وهمـا قطاعان يتنظـم العمل
املوظفين ألدائه�ا .هـذا
فيهما بموجـب قوانين تفـرض تحديـدًا عىل سـاعات العمـل اإلضافية التي يمكـن للموظفـة أن تعملها،
ويلزم املش�غل بدف�ع مقاب�ل الس�اعات اإلضافية.
يـوم العمـل يف عالـم املنظمات غير الحكومية يبدو وكأنـه بال حدود ،والسـاعات اإلضافية هي سـاعات
تطوّعيـة ،فيمـا تكـون مسـألة إضافة املزيـد من املهمّ ـات إىل الوظيفـة وكأنهـا مفهوم ضمنًـا ،بوصفها
جزءًا م�ن الوظيفة.
يف أوضـاع الطـوارئ ،واألزمـات هنالـك حاجـة بل ومسـؤولية السـتجابة رسيعة مـن جانـب املو ّ
ظفات
(مثلا ،حين تكون هنالك امـرأة تعيش يف خطـر محقق ،أو يف مواعيـد محاكم تكون ضحايا االسـتغالل
الجنسي طرف�ا فيها) ،ل�ذا يرتتب على املو ّ
ظف�ات القيام بوظيفته�ن يف أي وق�ت أو مكان.
ّ
بالنسـبة ملجموعـة امللتزمـات ،ال ّراتـب كاف ،لكن بالنسـبة ألخريات ،فإن األمر يشـكل مصـدرا لإلحباط
املتزاي�د ،وانع�دام الدافعيّ�ة ،وواح�دا م�ن األس�باب (إن لمـ يكن أهمّ ه�ا) لرتكهـن الوظيفـة يف الجمعية
أسـايس
بشـكل
بحث�ا ع�ن راتـب أعىل أو م�كان عمل ال يتطل�ب هذا الحد م�ن الوقت والجهد .كذلك األمر
ّ
ٍ
ملـن يفتقـرن إىل منظومة إسـناد اقتصـادي قوية ،مـن لديهن عائلات إلعالتهـا ،أو من ترغبن ببسـاطة
يف تحقي�ق مس�توى حي�اة أعىل .وحتى أولئ�ك اللواتي ك�ن راضيات عن امل�ردود املايل يف بعـض األحيان،
وبع�د مرور س�نوات طويل�ة ،تتغري حالة ه�ؤالء االقتصاديّ�ة ،ويتوجب عليه�ن أن يكس�بن راتبًا أفضل.
تق�ول الناش�طة كميليا امطان�س" :يحتاج النـاس أن يشـعروا بالتقدير مقابل عملهـم والحصول
على م�ردود مـادي مالئـم يتي�ح له�م العي�ش بكرام�ة .ينبغـي أن يكـون هنـاك تناسـب بني
جدـول العم�ل الحقيقي واملس�ؤوليات وامله�ام املناطة به ،وبني ظ�روف العمل والرات�ب .كل ما
يتج�اوز ه�ذا الح�د األدنى ،يمكنن�ا اعتباره تطوّع�ا .إن لم يكن األمـر متاحا بأي شـكل ،فلربما
يتعين على الجمعيّـة أن تتعامل مع هـذه اإلشـكالية بصورة أخرى ،مـع أخذها بعين االعتبار
إمكانيـة تبديـل السـاعات اإلضافيـة لقاء إجازة أو سـاعات عمل أقـل يف أيام أخرى عىل سـبيل
املثـال ،يجـب على الجمعيّـة أن تكـون واعيـة دائمً ا ،ملسـؤوليات كل شـخص ،ويجـب أال تثقل
الوظيف�ي أو ال ّراتب".
عليهـ ب�أدوار جديدة ق�د ال تتطابق مع التوصي�ف
ّ
هن�اك تح� ٍّد كبير أم�ام الجمعية وهو باألسـاس املنافسـة يف سـوق املنظمـات األهليـة املحليـة والدولية
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ً
بحثـا عـن املو ّ
سـقفا للمرتّبـات ال يمكن لنسـاء ض ّد العنف
ظفات الجـادّات والقيّمـات ،ويبدو أن هنالك
أن تتج�اوزه ،مقاب�ل منظمات تتمت�ع بحصانة مالي�ة أفضل.
تمــت مناقشــة هــذا األمــر يف مناســبات خمتلفــة يف املــايض ،ألنــه مــن
يف الواقع ّ
58
الــروري جــدً ا ال ّتــداول فيــه ّ
بجديــة وإيجــاد حلــول لــه  .إننــا نــدرك بــأن العثــور
عــى حلــول ســيم ّثل ّ
را ،وبــأن تنفيــذ هــذه الحلــول مــن دون التطــرق
تحد ًيــا كبـ ً
ـرا بالــغ ّ
الصعوبــة .علينــا ان ننفــذ
إىل مشــاريع اجلمع ّيــة ورســالهتا ســيكون أمـ ً
مــا ننــادي بــه وندعــو لــه ،مــع إيجــاد طــرق جديــدة لتحقيــق مدخــول أكــر وزيــادة
رواتــب املوظفــات ،ونعتقــد أن اجلمع ّيــة قــادرة عــى القيــام باألمــر.
يف ّ
السـنوات األخيرة ،عملـت نسـاء ض ّد العنف على طرق مختلفـة لتحقيق االكتفـاء الذاتي مـن النّاحية
املاليـة ،وأصبحـت أقـل اتكاال على التربع ،وذلـك من خالل إطالق مشـاريع وأنشـطة مختلفـة مفتوحة
لعامّ ـة النـاس ،حيث يمكن فرض رسـوم اشتراك يف هـذه االنشـطة وجمع التربّعـات املح ّليّـة .59ينبغي
أن تنظـر نسـاء ضـ ّد العنف يف تطبيق بعـض عنارص القطـاع الرابع الناشـئ يف عملها .60هذا من شـأنه
أن يسـاعد نسـاء ضـ ّد العنـف يف الحفـاظ عىل تناسـب رواتـب مو ّ
ظفاتهـا مع ارتفـاع كلفة املعيشـة يف
إرسائي�ل ،والحفاظ على موظفاتها وج�ذب موظفات جدي�دات ومؤهالت.
.3العـبء العاطفـي :ال تع ّد نس�اء ض ّد العنف م�كان عمل اعتياديّ  .بيئـة العمل فيها شـديد الديناميكيّة،
مليئـة بالتفاعلات مـع العديد من األشـخاص املختلفين يف أماكن متعـددة ،تنطوي على مجموعة كبرية
م�ن التحدّي�ات .تنكشـف املو ّ
ظفـات واملتطوّعـات يوميًّـا على حاالت عنـف قاسـية واعتداءات جنسـيّة
وانتهـاكات وحـاالت القتـل .يسـتمعن إىل مواضيع شـديدة الحساسـية ،ومرهقة مـن الناحية النفسـية
والعاطفي�ة .يتعاملـن باسـتمرار مـع مختلـف السـلطات العامّ ـة والبريوقراطيـة املتشـابكة واملجتمـع
املغل�ق .ويف الكثير مـن األحيـان ترافقهم تلـك الحاالت الصعبـة إىل املنـازل ،األمر ينعكس على حياتهن
الش�خصية وصحته�ن مم�ا يتس�بب احيانا بع�دم الق�درة عىل الن�وم وضغوط�ات وتوترات ش�خصية.

58
59
60

يف مرشوع النساء والتوظيف ،ويف دراستيهما املنشورتني حول هذا الشأن.
ً
دخل怀
إحدى األفكار التي تناقش يف الجمعيّة ،هي فتح مقهى نسويّ تحت مكتب الجمعيّة ،والذي من شأنه أن يو ّلد
للجمعيّة ويم ّكنها من إقامة أنشطة جديدة مفتوحة أمام عامّ ة الناس.
اجتماعي يجمع
االجتماعي .بمعنى آخر ،إنه عمل
يتكوّن هذا القطاع من مزيج من القطاعني الخاص /التجاري والقطاع
ّ
ّ
ما بني األهداف االجتماعيّة واألهداف البيئية باستخدام األدوات واألساليب اآلتية من عالم األعمال التجارية .ملزيد من
املعلومات حول هذا القطاعhttps://www.fourthsector.net/ :
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إن كل ي�وم أمامه�ن ه�و بمثاب�ة معرك�ة جديدة ض� ّد ا نظ�ام املجتم�ع األبوي وضـ ّد سياسـات الدولة
العربي الت�ي تؤثر على امل�رأة العربيّة بطبيع�ة الحال.
التمييزي�ة والقمعي�ة تج�اه املجتم�ع
ّ
وبشـكل
جمعيـة نسـاء ضـ ّد العنف تعـد مكانـا ينطوي على أعباء عمـل ثقيلـة ومكثّفة التي بسـهولة
ٍ
كامـل مـن املمكـن أن تمتص طاقـات ووقت من يعمـل بها ،بعـض عضـوات ال ّ
طاقم ،بـل وحتى بعض
املتطوّعـات ،يتحملـن الكثير مـن املسـؤوليات ،وبالتـايل يتعاملـن مـع ضغوطـات كبرية وقلق مسـتمر
بش�كل كبري على حيـاة النس�اء وأمنه�ن .وعالوة على ذلك،
تحس�با الرت�كاب األخطـاء الت�ي ق�د تؤث�ر
ٍ
ّ
يتعين عليهـن التعامل املسـتمر مع العنـف املتصاعـد يف املجتمـع ،وانعدام شـفافيّة النظـام واملجتمع،
ً
ً
مرهقا
اسـتنزافا عاطفيًّا
وش�ح األماكن الش�اغرة يف مالجئ النس�اء الالئي يتعرض�ن للعنف .يمثل األمـر
للغايـة ،ممـا يثري مشـاعر االحبـاط والفشـل والعجـز يف نفوس املوظفـات والخطـورة تكمـن يف تراكم
هـذه املشـاعر مع مـرور الوقـت بطريقـة تؤثر على دافعيـة ونفسـية املوظفـات بحيـث تدفعهن لرتك
ا لعمل .
لـدى كل شـخص قـدرة معينة على التحمّ ـل ونقطة انهيـار ،حتى أقـوى األشـخاص الذيـن يحبون ما
يقوم�ون ب�ه ويلتزمـون تمام�ا بعملهمـ وبمتابع�ة مهمّ اته�م .مـن املمكـن لهـذه الضغوط أن تتسـبب
بمغادرته�م (عبر الق�ول "ه�ذا كثري علي ّ وال أس�تطيع التعامل مع�ه") .أمـا بالنسـبة إىل املخرضمات،
ّ
انهياره�ن تحت كل ه�ذا الضغط واملس�ؤوليّة .فهن
فيمكـن لألم�ر أن يك�ون س�احقا تماما ويتس�بب يف
ّ
أنهـن قد
يتعرضـن لإلنهـاك ويتعبـن مـن الكفـاح ،بعـد مـرور سـنوات عديـدة قد يشـعرن ببسـاطة
ّ
ّ
عليهـن تقديمه ،وبـأن الوقت قـد حـان للتقاعـد أو العمل يف
وأنهـن قـد قدّمـن كل مـا ينبغـي
اكتفين،
أم�ر مختل�ف تمامً ا.
ينبغ�ي إدراك أن هذـه ردة فع�ل إنس�انيّة طبيعيّة يف مجال العمل والنش�اط ه�ذا ،فاألمر ّ
متوق�ع .يتمثّل

التحـدّي الـذي تواجهه نسـاء ضـ ّد العنف يف العثـور عىل األشـخاص الذين يمكنهـم التعامل مـع األمر،
أولئـك الذي�ن لديهم ّ
الشـخصيّة والق�وة الالزمة للعمل يف ه�ذا املجال .يتوجب عىل نسـاء ضـ ّد العنف أن
تكـون دائمـة الشـفافيّة والصدق بشـأن األجـزاء السـلبية والعاطفية مـن الوظيفة ،وأن تكون مسـتعدة
للتعام�ل م�ع إحباط�ات وعواط�ف ال ّ
اليوم�ي املره�ق .وهذا ما
طاقم الس�لبية التـي ترتاكم ج� ّراء العمل
ّ
االستراتيجي املختلفة
كانـت الجمعيّـة على دراية به ،حيث تـ ّم طرحه عدّة مـرات يف جلسـات التخطيط
ّ
واإلرش�اد .وقـد أعربت عضـوات ال ّ
ّ
ّ
وإحباطاتهـن ،وأدركـت الجمعيّـة الحاجة إىل
مشـاعرهن
طاقم عـن
التعام�ل م�ع األم�ر ،وإىل أهميّ�ة العثور عىل ط�رق ملعالجة هذه املش�كلة.
تـ ّم خلـق مسـاحة داخليّـة للحديـث والحـوار يف مناسـبات مختلفـة إلتاحة الفرصـة لعضـوات ال ّ
طاقم
للتح�دث والتعبير عن الضي�ق العاطفي والذهني ال�ذي يواجهنه .ومـع الوقت أصبحت الجمعية تفسـح
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ً
مجـال أكبر وتـويل أهمّ يّـة كبيرة للمحادثـات الصباحيّـة اليوميّة قبل بـدء اليـوم ،وتنظيـم اجتماعات
شـهريّة بين ال ّ
طواقـم واملديرة ،باإلضافة لجلسـات اإلرشـاد الفرديـة والجماعيـة التي تمكـن للموظفة
م�ن الحديث عم�ا يمك�ن أن يش�غلها أو يقلقها.
ّ
األهم ّيــة ونعتقــد ّ
دائما
أن عــى اجلمع ّيــة
نحــن ننظــر إىل هــذا األمــر ببالــغ
ّ
التأكــد ً
ّ
مــن ّ
دائمــا عــن أنفهســن بشــكل
واملتطوعــات يمكــن لهــنّ التعبــر
املوظفــات
أن
ً
ّ
طبيــي وبــدون تــردد ،متأكــدات بـ ّ
ـأن هنــاك مــن يســتمع إلهيــن ،دون الحكــم
املســبق علهيــن أو مشــاعرهن أو لومهــن ،كذلــك االطــراء وتقييــم عملهــن
بشــكل بنــاء واالحتفاء بالنجاحــات الــي يحرزهنــا.
أيضـا أن املو ّ
وكمـا ذكرنـا أعلاه ،يتوجـب عىل نسـاء ضـ ّد العنف أن تـدرك ً
بشـكل
ظفـات لن يحرضن
ٍ
دائ�م األنش�طة والفعالي�ات وااللتزام�ات بعد س�اعات العم�ل .إذ تحتـاج عضـوات ال ّ
طاقم إىل مسـاحة
ّ
ّ
ّ
ّ
أمورهن
أرسهـن وأصدقائهـن ،وإنجـاز
قوّتهـن وقضـاء بعض الوقـت مع
أنفسـهن واسـتعادة
لفصـل
ّ
ّ
له�ن استرجاع الحاف�ز والدافعية.
الش�خصيّة .به�ذه الطريق�ة يمكن
ّ
أنفسـهن منارصات ،وقـد اختار
.4السيرة املهنيّـة :بمـرور الوقـت ،ارتفـع عدد النسـاء الالتي يعتبرن
ّ
منه�ن العم�ل يف الجمعيّات النّس�ويّة .لقـد أصبحت النّسـويّة ،بوصفهـا مهنة ،أمـرا مرغوبًا
ع�د ٌد كبيرٌ
ً
مقبـول للعمل ،ال
ويمكـن فهمـه ،وقـد أصبحـت الجمعيّـات التـي عىل غرار نسـاء ضـ ّد العنـف مكانًـا
للتطوّ ع فحسب.
املشـكلة ،كمـا يحـدث غالبـا مع جميـع الحـركات ال ّراديكاليّة التـي تعمل على تغيري الواقـع ،أن بعض
النـاس يقفـزون عىل ظهـر العربة بمج ّرد اكتسـابهم للشـعبية ،يحاولون االسـتفادة منها مـن دون بذل
كل ماـ يتطلب�ه األم�ر من عمل ش�اق وإيمان حقيقي .والنّسـويّة ال تختلف يف هذا السـياق عـن الحركات
ال ّراديكاليّ�ة .واليـوم يبـدو أن النسـويّة قد صـار موضة بالنسـبة لبعض النـاس ،وقد بات األمر يشـكل
ً
طريق�ا يف الحياة.
بن�دا يض�اف إىل سيرتهم الذاتية أكثر م�ن كونه
لقـد واجهت نسـاء ضـ ّد العنف هـذه الظاهرة مـرا ًرا وتكـرا ًرا ،حيث بادرت نسـاء مختلفـات للعمل مع
ّ
سيرتهن الذاتية.
الجمعيّ�ة بنيّ�ة املغ�ادرة بعد فترة قصرية ،به�دف تضمني اس�م الجمعيّة كمرج�ع يف
وقـد أدى األمر إىل الشـعور بنـوع من الخصخصة الفردية للتّاريخ النسـويّ  ،يف محاولة السـتخدام جميع
إنج�ازات الح�ركات النّس�ويّة لتحقيق مآرب ش�خصية فردية يف السيرة املهنيّة الش�خصية .قد تسـتفيد
بعضهـن مـن املكانـة والسـمعة الطيبـة املهنية التي اكتسـبتها نسـاء ضـ ّد العنف على مدار ّ
السـنوات
يف املجتمـع واملجتمـع املدني ،لتحقيـق أهدافهن ّ
الشـخصيّة ،والسـتخدام الجمعيّة كنقطـة انطالق تجاه
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مه�ن وظيفيّ�ة أخرىً ،
ب�دل من االنخراط يف النش�اطية النّسوـيّة الحقيقي�ة .بهذا ،يت ّم اسـتخدام القضية
النّس�ويّة للمنفع�ة الفردي�ة ،بدال م�ن أن يكرس الفرد نفس�ه (أو نفس�ها) من أج�ل القضية.
يف املـايض ،يف تلـك الحقبـة التـي تـ ّم فيها إنشـاء نسـاء ض ّد العنـف وغريهـا مـن الجمعيات النّسـويّة
الفلسـطينية ،مـ ّرت ّ
الشـخصيّة النّسـويّة برحلـة وسيرورة النّسـويّة مـع نفسـها ،لغـرض اسـتقصاء
وتطوي�ر هويته�ا وأيدولوجيته�ا النّس�ويّة ،كما أش�ارت السيـدة عايدة توماـ س�ليمان" .إن معظم من
عملـوا وتطوّعـوا يف جمعيّـات على غـرار نسـاء ضـ ّد العنف قد ّ
كـن ناشـطات ميدانيـات ،بعد
االجتماعي والس�يايس .لقـد خلقت هذه النّاشـطات مسـاحة
قض�اء وق�ت طويلـ يف النش�اط
ّ
ً
ً
جدي�دة للنش�اط النس�ويّ ال�ذي صاـر مكانـا للعم�ل أيض�ا .اما اليـوم فإننـا نشـهد انضمام
موظفـات للجمعيـة هـن غير ناشـطات وال ينضممـن لكونهـن عشـن سيرورة معينـة أو
مؤمنـات بالقضيـة انمـا باعتبـار االنضمـام للعمـل يف الجمعية هـو محطة مهنية تسـاهم يف
بنـاء سيرورتهن الفرديـة املهنيـة واالنطلاق قدما».
تش� ّكل ه�ذه الظاهرة مصـدر قلق لجمعية نس�اء ضـ ّد العن�ف .إذ تسـتثمر الجمعيّة الكثري مـن الطاقة
والوقـت مـع تلـك املو ّ
ّ
معهـن يف الخبرة واملعرفة التـي اكتسـبتها الجمعية
ظفـات الجديدات ،وتتشـارك
ّ
وتزودهن بأدوات نسـويّة جديـدة وفعّ الـة ملناهضة العنـف واالرتقاء بمكانـة املرأة يف
على مـر السـنني،
الجمعي .لكـن ،ما حـدث ويف حاالت متكررة هـو مغادرة
املجتم�ع ،على أم�ل أن يبقين جزءًا من الجهـد
ّ
اولئ�ك للعم�ل يف م�كان آخ�ر (وأحيانا يف أماكن ذات سـمات مش�ابهة) ،حيـث يطبّقن كل مـا تعلمنه يف
نس�اء ض� ّد العنف يف م�كان آخر .من شـأن هذا أن يتسـبب يف اإلحباط وخيبـة األمل للجمعيّـة ،ألن البدء
مجدـدا يف عملي�ة البح�ث عن مو ّ
ّ
وتوظيفهـن ،والشروع بعمليـة التكوين مـرة أخرى،
ظفـات جديـدات
يتس�بب بتضيي�ع الوقت وامل�ال الثمينني.
يف الوقـت ذاتـه ،هنالـك ظاهـرة أخرى تشـ ّكل مصـدر قلق يف نسـاء ضـ ّد العنف بمـا يتعلـق بالجانب
الوظيف�ي :تلـك الحـاالت التـي تغادر فيها عضـوات ال ّ
طاقـم وعضوات مجلـس اإلدارة مـن ذوات الخربة
ّ
واملخرضم�ات بع�د س�نوات عديدة م�ن العمل املتفان�ي والنشطـ يف الجمعيّ�ة .تعترب هـذه رضبة كبرية
طاقـم يشـغلن مكانًـا هامّ ا ،مـن الناحيتين املهنيّـة ّ
للجمعيّـة ،حيـث أن عضـوات ال ّ
والشـخصيّة ،ومن
اس�تبدالهن .تلك النسـاء تشـكلن قلـب الجمعيّة وجوهرهـا ّ
ّ
وهن يمثلـن كل تاريخهـا وتقدّمها
الصع�ب
نجاحاتهاـ وإنجازاته�ا .وحين يرتكـن الجمعيّـة ،فـإن الجمعيّـة تفقـد جـزءا مـن أصولهـا وركائزها،
تلـك العضـوات الالتـي يملكـن املعرفـة والخربة الالزمـة ملواصلـة الطريق وإعـداد األجيـال القادمة من
النّاش�طات النسويًّات.
يبقى الس�ؤال :ما الذي يدفع إنسـانة ك ّرسـت جزءًا كبيرًا من حياتها للنشـاطية (االكتيفيزيم) النّسـويّة
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إىل ترك الجمعيّة؟
األسباب مختلفة:
1.اسـتنفاد الطاقاـت وال�رىض عم�ا قدمنه :منهـن من يصلـن إىل نقطة يشـعرن فيهـا ّ
أنهن قد
قدّم�ن كل م�ا كان يمك�ن تقديم�ه للجمعيّة ،وب�أن الوقت قد آن لالس�تثمار يف م�كان آخر.
ّ
أنهـن قد
2.االكتف�اء الذات�ي والحاج�ة لتح� ّد جدي�د :أخريـات يصلـن إىل نقطـة يشـعرن فيها
ّ
ّ
يمكنهـن تحقيقـه مهنيّـا يف الجمعيّـة ،وبـأن الوقت قـد آن للنمو
تمكـن مـن تحقيـق كل مـا
ّ
سيرتهن املهنيّة يف م�كان آخر.
واملواصل�ة قدم�ا وتجرب�ة أم�ور جدي�دة مختلف�ة وتطوي�ر
3.االنه�اك :منهـن مـن يصلـن إىل نقطة يشـعرن فيهـا أنهن قـد أرهقن مـن الكفاح ويشـعرن
ّ
وقتهن
بـأن الوقـت قـد آن لترك النشـاطية (االكتيفيزيـم) والعوالـم املرتبطة بهـا وتكريـس
ّ
وطاقاته�ن يف مواقع مختلف�ة تمامً ا؛
ّ
إنهـن يصلـن إىل نقطة يشـعرن فيهـا بـأن الجمعيّة قد
4.فق�دان الش�عور بالتماث�ل واالنتم�اء:
ً
ّ
ومختلفـا ال يتلاءم مـع أيدولوجياتهن النّسـويّة بعد
وتغيرت واتخذت مسـا ًرا جديـدًا
نمـت
اآلن ،على غرار تغيري نسـاء ضـ ّد العنف الستراتيجيّات عملهـا وثقافتها التنظيميّـة بل وحتى
هويّته�ا ،مم�ا يثري مش�اعر االغتراب وانع�دام االرتياح.
ّ
ّ
ّ
ومؤهالتهن.
ومعرفتهن
خربتهن
5.دوافع شخصية فردانية :يرغبن براتب أعىل ،يتالءم مع
طبيعي
وبالرغـم مـن وجـود أسـباب مختلفـة تدفع األشـخاص لترك وظائفهـم ،مهم رؤيـة أن األمـر
ّ
ويجبـ على جميع أماك�ن العم�ل يف كل القطاع�ات تقبل�ه والتعامل معه .تقـول عايدة" :مـن الصعب
التمسـك باملو ّ
ّ
ظفين الجيديـن ،بـل إن األكثـر صعوبـة هـو العثـور على النّاشـطني
للغايـة
ّ
ّ
التغي وعرص مـا بعد الحداثـة وما بعد النسـويّة،
والحفـاظ عليهـم يف عالـم ديناميكي رسيـع
يف عصر الرأسـمالية والفردانيـة الذي نعيش فيـه .عىل عكس مـا حدث يف املايض ،فـإن األفراد
وبشـكل متكـرر حينما يكونـون غري راضني
يف هـذه األيـام يقومون بتغيري وظائفهم بسـهولة
ٍ
ع�ن وظائفه�م أو غير مكتفين بها .إنهـم يواصلـون الدراسـة يف جميـع مراحل الحيـاة ،وقد
ّ
يغيرون مهنتهم مع م�رور الوقت".
ينتقل�ون إىل الخ�ارج أو
ينبغـي إخضـاع هـذه املسـألة للنقاش واملسـاءلة بني جميـع منظمـات املجتمع النّسـويّة وتلـك العاملة
يف مجـال حقـوق اإلنسـان ،مـن أجل تسـليط مزيـد من الضـوء عىل األمـر ومن أجـل البحث عـن حلول
وط�رق فعّ ال�ة للتعامل معه�ا .هناك صعوبة وإحباط رشعيان بالنسـبة إىل نسـاء ضـ ّد العنف ومنظمات
أخـرى ،حينمـا يغـادر أعضاء جدد بعـد فترات زمنيّة قصيرة ،أو حينما يغـادر األعضـاء املخرضمون
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بع�د م�رور س�نوات عديدة .فاله�دف ،يف نهاي�ة املطاف ،يتمث�ل يف إحداث تغيير يف املجتم�ع (إىل جانب
الحفـاظ على توفير الخدمةـ املس�تمرة للنس�اء اللوات�ي يعانني م�ن العن�ف) والتغيير يسـتغرق وقتًا
ًّ
ً
ش�اقا والبدء م�ن جديد مم�ا يعيق تقدي�م الخدم�ات ويؤخر مس�ار التغيري.
وعملا
ّ
"يتعي على الجمعيّات إدراك
وبـرأي النّاشـطة املخرضمة يف مجال حقوق اإلنسـان ،نبيلة اسـبانيويل،
أنّ�ه منـ الطبيع�ي ،بل وحتىـ اإليجابيـ ،بالنسـبة ملوظف�ي منظمات املجتم�ع املدن�ي (املدراء
واملو ّ
ظفوـن واملتطوّع�ون) أن يأتـوا ويذهبوا ،إما بسـبب اإلنهاك نتيجة للعمل الشـاق ،التأخر يف
دف�ع الروات�ب أو انخفاض قدـره ،أي بس�بب قرارهم مواصلة السير يف طريق أخ�رى .وعىل أيّ
إيجابي .على الجمعيّات
ح�ال ،طامل�ا يواصل هؤـالء العطاء والعم�ل من أج�ل املجتمع ،فاألم�ر
ّ
أن تكـون قـادرة على اسـتقبال أشـخاص مـن خـارج الجمعيّـات ،ممن لـم يشـاركوا يف عمل
الجمعيّـة وبنائهـا على مـدار ّ
السـنوات ،لغـرض مـلء الشـاغر الـذي يرتكـه مـن يقـرر ترك
الجمعيّة (زري�ق ،2018 :ص .)47
هـذا مـا تقـوم به نسـاء ضـ ّد العنـف ،إنهـا شـديدة الفخـر بكونهـا تقـوم بتكوين وبلـورة نسـويًّات
ّ
ّ
ّ
ّ
تركهن
ومجتمعهـن حتى بعـد
عائالتهـن،
منازلهـن،
وناشـطات مسـتقبليّات قـادرات على التأثير عىل
للجمعيّ�ة ،ك ّل بدورهـا وموقعها .ترى نسـاء ضـ ّد العنف يف األمـر نتيجـة إيجابيّة ،بل ومرغوبـة مرتتّبة
على مغ�ادرة العض�وات (وبضع�ة رج�ال) يرتكـون الجمعيّـة بـروح طيّبـة ،ويبقين على عالقـة مع
الجمعيّـة ،بـل ويواصلن التعـاون معها يف منصات ومشـاريع مختلفـة ،وطاملا يواصلن العمـل اإليجابي
وينشرن الرسـالة النّسـويّة يف مـكان آخـر وبوظيفـة أخـرى ،هذه رؤيـة تكامليـة حيـث كل يؤثر من
مكان�ه .هنالـك أمثلـة عديـدة لعضوات سـابقات تركـن الجمعيّـة وما زلـن يحافظن عىل عالقـات جيدة
ّ
يتع�اون بين الفينـة واألخرى م�ع الجمعيّ�ة يف مش�اريع مختلفة :كمسـتقالت
م�ع نس�اء ض� ّد العنف،
مـن خالل ائتلاف ،من خلال التعاون مـع املجالس املحليـة ،واملؤسسـات العامّ ة ،أو منظمـات املجتمع
املدن�ي األخرى.
تشير الناشـطة عايـدة تومـا« :إن الكثري مـن النسـاء الالتي عملـن يف نسـاء ض ّد العنف يشـغلن
اليـوم أماكـن عمل ومواقـع ذات تأثيرً وأهميّـة يف املجتمع».
لقـد نجحـت نسـاء ضـ ّد العنف يف قبـول عضـوات جديـدات يف الجمعيّـة ،حتى أولئـك اللواتـي لم يكن
لديهـن وعي أو نشـاط نسـوي سـابق وقـد خ ّرجت نسـاء ضـ ّد العنف نسـاء قويّـات واعيـات ،وذوات
خبرة وقـدرة عىل القيادة ،نسـاء بـدأن عملهن يف الجمعيّة يف سـن مب ّكـرة وكربن وتطورن مـع الجمعية
وبها.
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ّ
تجاههـن وقررن
وباملقابـل وجـدت بعـض املوظفـات الجديـدات مصاعـب تتمثـل يف مشـاعر الرفـض
ّ
ّ
ّ
بمواقفهن النس�ويّة.
بينه�ن وبني املوظف�ات املخرضم�ات فيما يتع ّل�ق
املغ�ادرة نتيج�ة الختلاف الرأي
على الجمعيـة أخـذ هـذا يف االعتبار لدى تعيين موظفات جديـدات ،بحيـث تضمن إتاحة املجـال لجميع
اآلراء النّس�ويّة يف الجمعيّ�ة (وه�و م�ا يمثّلـه خط�اب نس�اء ض� ّد العن�ف) ،م�ا يضمن التع ّلـم والنمـوّ
اليوميـ املتب�ادل .ومـع هذا الحفـاظ عىل الخطـوط الحمراء لنسـاء ضد العنـف التي ال يمكـن تجاوزها
ّ
أبـدًا ،تحـت أيّ ظـرف مـن الظـروف ،مثل رفـض املثليـة الجنسـيّة أو دعم تزويـج الطفلات وترشيع
القت�ل ضد النس�اء.
لقـد نجحت نسـاء ضـ ّد العنف ً
ّ
عليهن عىل مـدار فرتات
أيضـا يف تكوين عضـوات مخرضمات والحفـاظ
ّ
بعضهن مـع الجمعيّـة منـذ بدايتها مثـل إلهام بشـارة ونائلـة عواد،
طويلـة مـن الزمـن ،حيث عملـت
فيمـا غ�ادرت أخري�ات بع�د س�نوات عدي�دة ،وواصل�ت الجمعيّة سيرها قدما .واملثـال األبـرز عىل ذلك
ه�و مغ�ادرة الناش�طة عايدة توم�ا س�ليمان بعد  23عام�ا من العم�ل والنش�اط والقيادة .وعلى الرغم
م�ن الصعوب�ات التي ترتب�ت ع�ن مغادرتها ،تمكن�ت الجمعيّة م�ن التغلب على هذه املصاع�ب بنجاح.
علاوة على ذلك ،توف�رت الفرص�ة لنائلة لتصب�ح املدي�رة الجدي�دة للجمعيّة .تعترب نسـاء ضـ ّد العنف
سـعي الناشـطة عايدة توما سـليمان نحو املنصب السـيايس أمـ ًرا إيجابيًّـا ،ويبث األمر شـعورا بالفخر
املهن�ي الجمي�ع يتعاملن م�ع عايدة بوصفه�ا مصد ًرا لإلله�ام .ويمكننـا بالتأكيد أن
الش�ديد وبتقدمه�ا
ّ
نق�ول إن عمل عايدة ونشـاطها يف نس�اء ض ّد العنف (بشـخصيتها املفعمـة بالحيـاة والكاريزما القيادية
ونش�اطها الس�يايس ومهنيّته�ا الصحافية) كان لـه دور كبري يف نجاحهـا ،حيث مثّل األمـر قاعدة ونقطة
انطالق ملنصبها الحايل ّ يف الكنيسـت.61
نش�طت العضوات املؤسسـات لجمعية نس�اء ض� ّد العنف بش�غف ودافعي�ة وحماس .لقد كانـت هنالك
ّ
دفعتهنـ قدم�ا للتعامل م�ع املش�اكل االجتماعيّ�ة الحارقة .برغـم أننا نعيـش يف عرص
شعـلة داخله�ن
يتس�م بالالمب�االة تج�اه معان�اة اآلخري�ن ،وانع�دام وج�ود الحاف�ز والدافعيّ�ة الحيويّين للنش�اط .إن
ّ
ومحفزة
مـن أهـم التحديـات التـي تواجهها نسـاء ضـ ّد العنف كمشـغل هو تهيئـة بيئة عمـل مريحـة
واملحافظـة عليهـا ،بيئـة تحفز على العمل واإلسـهام عىل املـدى القصير والبعيد وتتغلب على املصاعب
بشـكل دائـم ،ودفعهم ملالحظة
املاديـة وتحديـات العمل الكثيرة .عىل الجمعية إظهـار التقدير ملوظفيها
ٍ
61

حيث تشغل منصب رئيسة لجنة مكانة املرأة واملساواة الجندرية ،كما أنها عضوة يف لجنة مناقشة مقرتح قانون
الصعوبات يف إصالح الخدمة املدنية إىل جانب عضويتها يف لجنة مكانة املرأة واملساواة بني الجنسني عدا عن
مناصبها األخرى https://knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=948
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التأثير الكبير لعمله�م وأهميت�ه ،والشعـور بقيمته .وعلاوة عىل ذلـك ،يتوجب عىل نسـاء ضـ ّد العنف
تعزي�ز تضامن وتعاض�د طاقمه�ا وإعطاء األمل باملس�تقبل.
جمعيـة نسـاء ضـ ّد العنـف اليـوم فخـورة للغايـة بـأن لديهـا مهنيّـات نسـويًّات مؤهلات للغايـة
ومتحمّ سـات ومتخصصـات يف مكافحـة العنـف ضـ ّد املرأة ،وقـد أنتجن كميـات كبرية من املـوارد حول
املوض�وع ،وق�د خلق�ن أس�اليب عم�ل وخدمات من�ارصة فريدة م�ن نوعه�ا .هذا األمـر ال يقـدّر بثمن،
اس�تثنائي .تعـ ّد هـذه واحـدة من أقـوى السـمات التي تتسـم بهـا الجمعيّـة أال وهـي رأس املال
وه�و
ّ
ّ
ّ
البشريّ  .مـن بقين بالجمعية يؤمـن بالقيم واملبـادئ التي تمثلهـا الجمعيّـة وتتشـاركها ،يدركن بوعي
تـام أهميّـة عملهـن ،هـؤالء قد نجحـن ً
أيضـا برفع مسـتواهن املهني مـع الوقـت والتنقل بين املناصب
يف الجمعي�ة وتطوي�ر ذواتهـن مهنيا وش�خصيا .هـذه هي القيمـة املضافة لجمعية نسـاء ضـ ّد العنف،
والت�ي يج�ب أن تنتقل م�ن جي�ل إىل الجيل.
ليـس من السـهل العثور عىل ناشـطات نسـويًّات قويّات ،ذوات دافعيّـة قوية ،يوائمن عملهن ونشـاطهن
وطبيعـة العمل يف نسـاء ض ّد العنف ،يشـاركن الجمعيّـة يف قيمها وأهدافهـا وطرق عملهـا وأخالقياتها،
يواصل�ن دائمً �ا وال يتخلني أب�دا ،تحت أيّة ظ�روف ،يواجهن أية عقبات س�واء كانت داخليّ�ة أو خارجيّة.
واألصع�ب املحافظ�ة عليهن رغ�م الظروف االقتصادي�ة ،والبدنية والنفس�ية الصعبة التي ذكرت س�ابقا.
أيض�ا يتمث�ل بدم�ج املو ّ
أح�د التحدي�ات ً
ّ
يكـن
ظف�ات الجديدـات والناشطـات (وليـس بالضرورة أن
ش�ابّات) ،بالتـوازي مـع موظفة مخرضمـة وذات خبرة أكثـر ،التوفيق بين األمرين الدمـج واملحافظة
هو وصف�ة النجاح.
مـرت الحركـة النّسـويّة بتغييرات كبرى على مـدار ّ
السـنوات ،وقـد تحوّلـت إىل وظيفـة مـن عـدة
منـاح وسـمات وباتـت مرتبطة بقواعـد السـوق وقوانين العمـل االقتصاديـة ،باملقارنة مع النشـاطية
(االكتيفيزيـم) النس�وية .وبرغـم ذلـك ،إن نظرنـا إىل الصـورة بشـكل أوسـع ،تبـدو إيجابيـة بحـد ما
بحي�ث ال تنطوـي عىل مخاط�ر كبرية :دخلـت الحركـة النّسـويّة وموضوع حقـوق املـرأة إىل الكثري من
الكيانـات والجمعيّـات واملن ّ
ّ
الخاصة التـي تعمل يوميًّا لتحسين
ظمـات والسـلطات العامّ ـة والشركات
مكانةـ امل�رأة يف املجتم�ع ومواجه�ة العن�ف ض� ّد املـرأة .هنالـك العديـد مـن األنشـطة والفعاليّـات
واملح�ارضات وغريهاـ ح�ول النّس�ويّة ،باللغةـ العربيّ�ة ،يف جمي�ع أنح�اء البالد .كمـا أن هنالك انتشـار
ملن ّ
املدن�ي النّس�ويّة والعملـ النس�ويّ واألف�راد النس�ويّني والنس�ويات .إىل جانـب ذلك
ظماـت املجتمعـ
ّ
مـ ّرت النشـاطية (االكتيفيزيـم) بتغيير كبير ً
أيضـا ،وقد صـار الجمع بني األمريـن أكثـر رشعيّة ،وعىل
ال ّرغـم مـن الجوانـب السـلبية التـي قـد ينطـوي عليهـا األمـر ،فاألمـر قـد بـات ينطـوي على جوانب
إيجابيـة أيض�ا .يتوجـب على القطـاع الثّالـث العثـور على طـرق لتحقيـق االسـتفادة القصـوى مـن
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هـذا الوضـع والتع ّلـم عـن كيفيّـة اسـتيعاب املوظفات ،ففـي نهاية املطـاف ،األمـر يعني أن مزيـدًا من
النـاس يكرسـون مزيـدًا من الوقـت للمسـائل التي تؤثّـر عىل املجتمـع .هؤالء النّاشـطون والناشـطات
يرغبـون ً
أيضـا أن يحصلـوا على راتـب جيّـد يمكنهـم مـن العيـش بكرامـة وأن يشـعروا بـأن عملهم
مح� ّ
ط تقدي�ر .باملحصل�ة م�ن األج�دى ان يك�ون البح�ث حول كيفية جعـل عملنا نسـويّا أكثـر وحول
مـا الـذي حتـى تعنيـه النشـاطية (االكتيفيزيـم) النّسـويّة اليوم .بدال م�ن تح�وّل النّس�ويّة إىل وظيفة.

ملاذا تقل أعداد الناشطات املتطوعات؟

املتطوّعـون هـم قلـب وروح أيّـة من ّ
ظمـة مـن منظمات املجتمـع املدنـي وهم أهـم ثرواتها .مـن دونهم
لـن تتم ّكـن العديد مـن الجمعيّات من البقـاء .هـؤالء املتطوعون يك ّرسـون وقتهم وجهدهـم للجمعيّة ما
عـال من التضامـن واإليثار الـذي يجب أن ّ
نكن لـه التقدير يف الوقـت الحارض،
يعـ ّد تعبريًا عن مسـتوى
ٍ
واملحافظة عليه يف املسـتقبل.
معظـم الجمعيّـات يتـ ّم إنشـاؤه بواسـطة متطوّعين وتبقـى على قيـد الحيـاة يف العديـد مـن الحاالت
بفضلـ عمله�م وجهده�م .يختـار بعـض األشـخاص التطـوّ ع مـن أجـل املجتمع الـذي يعيشـون فيه
تلقائي ومـن دون مقابل مـادّي ،إن اإلسـهام يف واحدة من الجمعيّـات الكثرية
بشـكل
بمحـض إرادتهم،
ٍ
ّ
التـي تقـدّم خدماتهـا للمجتمـع يعـ ّد مظهرا مـن مظاهـر اإليثار الخالـص والتضامـن واالكتفـاء الذي
يتمث�ل يف تقدي�م املس�اعدة لآلخرين.
التطـوع إحـدى الركائـز الهامـة يف جمعية نسـاء ضـد العنف حيث أن قسـما كبيرًا من عمـل الجمعية
ونش�اطها يت�م م�ن خلال نشـاط املتطوّع�ات والعملـ التطوّع�ي .لقـد تـم إنشـاء الجمعيّـة مـن قبل
متطوّعـات ،كمـا أن مجلـس إدارة الجمعيّـة يقوم بعملـه تطوعً ا ،ويتم تشـغيل خطوط الدّعـم وخدمات
املرافق�ة واالستش�ارة القانونيّةـ للنس�اء لضحايا العن�ف واالعتداءات الجنس�يّة من قب�ل املتطوّعات .كما
ويتـم تنفيـذ العديد مـن األنشـطة واإلجـراءات والفعاليّات واملشـاريع التي تقـوم بها الجمعيّـة من قبل
متطوّعين ،فيمـا تتبرع العديـد مـن املو ّ
ظفـات بوقـت فراغهن الخـاص لصالـح الجمعيّة مـن دون أن
ّ
يتوقع�ن أي مقابل.
اليـوم ،وإىل جانـب الفقـدان امللموس لـكل من الدافعيّـة والحمـاس يف النشـاطية النّسـويّة عمومً ا ،بات
ملموسـا ل�دى العدي�د م�ن منظم�ات املجتمع املدنيـ ً
أيضا فق�دان ال�روح التطوّعي�ة .أعـداد املتطوعني
ً
وخصوص�ا مـن ضم�ن األجي�ال الش�ابة ،وبين الرج�ال على وج�ه الخص�وص .لقـد أصبح
بتناقصـ
ّ
م�ن الصعّ �ب جذب الش�باب للتط�وّ ع وااللت�زام بأية قضي�ة اجتماعيّ�ة عىل امل�دى القصير أو الطويل.
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حتـى الذيـن يشـاركون يف دورات التكوين والـدّورات التدريبيـة املختلفة لقـاء التزامهم بالتطـوّ ع لعدة
س�اعات اسـبوعيا ،يغ�ادرون دون أن يتطوّعوا .حتـى الجمعيّات التـي تتمتّع بعمل وحضـور املتطوّعني،
تالقـي صعوبـة يف جعلهـم أكثـر انخراطـا وتفاعال ،بمـا يتجاوز السـاعات القليلـة التـي يقدموها ،كما
أن الجمعيّـات تالقـي مصاعـب يف تشـجيع مثـل هـؤالء املتطوّعني على التفكري خـارج الصنـدوق وأخذ
زم�ام املبادرة بأنفس�هم.
تق�ر النسوـيًّات املخرضم�ات على أن�ه قب�ل ثالثني عامً �ا حني ب�دأن كان�ت هناك قضايـا ملحّ ـة إلنقاذ
حيـاة النسـاء وكرس املحظورات فيمـا يتعلق بمسـألة العنف واالعتداءات الجنسـيّة املوجهني ضـ ّد املرأة،
م�ا دف�ع النّاش�طات النس�ويًّات الفلس�طينيّات إىل النش�اطية (األكتيفيزيم) النّس�ويّة يف جميـع مناحي
الحي�اة بمحاول�ة التغيير والتأثير عىل الوض�ع .لقد تم تشـكيل كيانات عىل غـرار لقد ت ّم إنشـاء كيانات
على غـرار  ،DWMوالفنار ،ومركز الطفولة ،السـوار ،ونسـاء ض ّد العنـف ،من قبل متطوّعات شـديدات
الحم�اس وااللتزام .وقد أنشـأت نسـاء ضـ ّد العنـف أول ملجأ للنسـاء الفلسـطينيات يف إرسائيل وفتحت
خـ ّ
ط الدّعـم األوّل بالعربيّة لضحايـا العنف واالعتداءات الجنسـيّة ،وقد تم تشـغيله من قبـل متطوّعات،
بينم�ا بات�ت أبس�ط األفكار الي�وم ،حتى لو كان�ت تتمث�ل يف لصق امللصق�ات تتطلب جه�ودًا كبرية.
مـن وجهـة نظر نسـاء ضـ ّد العنف وبنـاء عىل خربتهـا ،هنالـك عدة عوامـل تتسـبب يف ق ّلـة املتطوّعني
وق ّلـة االلتزام:
* ّ
الرقمي وعصر االتصاالت
تغير خصائص العمـل التطوّعي (التطـوع عن بعد) :فقبـل العرص
ّ
ّ
ّ
بشـكل فعلي لتلقي املكاملـات الهاتفية والرد
السيعـة ،كان مـن الرضوري الحضور إىل املكتب
ٍ
ّ
ً
على مكاملـات الضحايا ،وكانـت املتطوّعات يقضين وقتا معً ـا ويتحدّثن ويخضن النقاشـات،
فت�دور الح�وارات ح�ول قضاي�ا مختلفة وتب�ادل التج�ارب .وهكذا يتم إنشـاء شـبكة صداقة
تّضام�ن وأخوي�ة (أختوي�ة) .أمـا اليـوم ،ويف عصر الهواتـف الذكيّـة ،لـم تعد هنالـك حاجة
إىل الحض�ور إىل املكت�ب .إذ يمكـن للمتطوّعـة أن تعمـل مـن أي مـكان يف أي وقـت ،مـا يرض
بالديناميكي�ة الجماعي�ة وسيرورة الدعم والتضام�ن باإلضافة لش�حذ الهمم ورف�ع الدافعية.
* ّ
تغير يف سـمات املتطوّعـات :االنشـغاالت كثيرة ومركبـة ومـن الصعـب التوفيق بين العمل
ّ
تغيرت أولويات الناس
والدراسـة والتطـوّ ع والحيـاة االجتماعيّـة والعائليّة من ناحيـة ،كذلك
ففـي الوقـت الحارض ،تتغلـب الفردانيّـة عىل الـروح الجماعيّة ومعظـم املتطوّعين يتطوّعون
الي�وم فق�ط يف حال تناسبـ التط�وّ ع مع ج�دول أعماله�م املزدح�م ،كذلك يرغـب البعض يف
التط�وّ ع يف أكث�ر م�ن م�كان ،مما يش�تت طاقاته�م يف أكثر م�ن مكان.
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*ارتفـاع مسـتم ّر يف كلفـة املعيشـة ،وألن معظـم النـاس ق�د بات�وا يؤمن�ون ب�أن "الوقـت له
يفضل�ون تكريسـ ذل�ك الوق�ت اإلض�ايف ّ للعم�ل أو للتو ّ
ثم�ن" ،فإنه�م ّ
ظ�ف يف وظيف�ة (من
دخلا ً
ً
بدل
املمك�ن ان تك�ون نس�وية وتحمـل طابع�ا نضاليا م�ن أجل قضيـة تهمه�ن) تد ّر
التطوّعي.
م�ن العم�ل
ّ
*الالمبـاالة ،وانعـدام االهتمـام ،وانعدام التضامـن مع اآلخريـن .يؤمن كثري من النـاس بمقولة
إن "ه�ذا األمرـ ل�ن يحدث يل أو ألي ش�خص أعرفه" ،وبناء على االعتقاد بأن مشـاكل اآلخرين
ال تهمّ هم.
*الكسـل :بالرغـم من وجـود من هـم مهتمّ ون باملسـائل النّسـويّة والعنـف املوجّ ه ضـ ّد املرأة،
االجتماعـي ،يف حني يـكادون ال يشـاركون أو
لكـن نشـاطهم يقتصر على وسـائل التواصـل
ّ
يشتركون يف أي نش�اط أو جهـد آخ�ر مختل�ف (كاملظاهـرات أو االجتماعـات أو الحملات
امليدانية).
يف الوقـت الحـايل ،توجـد لـدى نسـاء ضـ ّد العنـف  76متطوّعـة مسـجّ لة (وقـد التحقـت أغلبيـة هؤالء
بالجمعيّـة منـذ أكثـر من  20عامً ـا ،يف حين أن أكثر الجديـدات من بينهـن انضممن منذ بضعة أشـهر
خصوصا حني نأخـذ بعني االعتبـار أن عـدد مو ّ
ً
ظفـات الجمعيّة يبلغ
فقـط) .هـذا عدد مثير لإلعجـاب،
 45موظفـة وموظفـا ،ثالثـة منهم مـن الرجال.
االجتماعـي وزيـادة عـدد
ترغـب نسـاء ضـ ّد العنـف بإيجـاد طـرق إلحيـاء روح التطـوّ ع والنشـاط
ّ
ّ
املتطوّعـات .هـذه ظاهـرة أخرى تواجههـا منظمات املجتمـع املدني يتوجب على مجتمع القطـاع الثالث
مناقشـتها .املنظمـات بحاجـة إىل العثـور عىل طرق لجعـل الناس يرتكـون راحتهم املعيشـيّة ،ويرفعون
رؤوسـهم عـن شاشـات هواتفهم الذكيـة لريوا مـا حولهم ويبـادرون للعمل مـن أجل حقـوق اآلخرين،
ّ
متحفـزون ومكرتثـون بمـا يكفي ،سـيجدون
ومـن أجـل حقوقهـم هـم أيضـا .62حني يصبـح النـاس
الوقـت والطاقـات لكـي ينشـطوا ويتطوّعـوا دون أخذ املقابل املـادّي بعين االعتبار .لقـد آن األوان لضم
بشـكل عام زملاء يف النّضـال) الذين
املزيـد مـن النـاس إىل النّضـال ،إىل جانب أولئـك (الذيـن يمثلون
ٍ
يحضرون إىل جميـع الفعاليـات والنشـاطات التـي تنظمهـا نسـاء ضـ ّد العنـف وغريها مـن منظمات
62

ّ
املحل ،دراسة
قبل عامني ،أجرت كاميليا مطانس ،بوصفها مديرة قسم الشؤون االجتماعيّة يف مجلس كفر ياسيف
استقصائية ميدانية مح ّلية تهدف إىل احتساب عدد الجمعيّات النشطة يف بلدتها ،وعدد األشخاص املستعدّين للتطوّ ع .وقد
أظهرت النتائج أن هنالك العديد من الجمعيّات والعديد من األشخاص الذين يرغبون بالتطوّ ع .وحن نعتقد أن هذه فكرة
جيّدة يمكن القيام بها يف النارصة أو غريها من األماكن ،ما من شأنه أن يفيض إىل خلق مشاريع جديدة بوجود متطوّعني
جدد.
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املجتمـع املدني.
ّ
ً
ترغـب نسـاء ضـ ّد العنـف أيضـا يف رعايـة وتعزيـز الشـعور بالتضامـن والدافعيّـة لـدى املتطوّعات
والحف�اظ على حماس�هن والتزامه�ن .يحتاج املتطوّعـون دائمً ا إىل الشـعور بأنـه يتم تقديـر واالعرتاف
بأهمي�ة عمله�م التطوع�ي وأن�ه ال غنـى عنه�م يف نج�اح الجمعيّ�ة .إن عمـل هـؤالء املتطوّعـات بحاجة
دومـا إىل اإلبـراز والتقديـر ،سـواء على موقـع االنرتنـت الخاص بنسـاء ض ّد العنـف أو من خلال عمل
اليومـي .63مـن املهـم ً
أيضا أن تكـون جميـع املتطوّعـات يف الوقـت الراهن ويف املسـتقبل عىل
الجمعيّـة
ّ
ّ
وع�ي تام بالتاري�خ الثري والطوي�ل للجمعيّة :تأسيسـها ،مسيرتها ،نجاحاتها وإخفاقاتها ،مشـاريعها
ومنش�وراتها ،تعاوناته�ا وتحالفاته�ا .هـذا األمر يشـكل حافـزا يظهر الصورة األشـمل ،فيدركـن ّ
أنهن
جزء من سيرورة هامـة وناجحـة ومفيـد للمجتمع.64
علاوة على مـا تقـدّم فالتحـاور مـع املتطوّعـات يف الحـارض واملـايض وتوجيـه األسـئلة إليهـن حول
ّ
دفعتهـن لالنضمـام إىل نسـاء ضـ ّد العنـف ،ومـا هـو الدافـع الـذي يجعلهـن أكثـر
األسـباب التـي
التزام�ا ،التذكير بالش�علة األوىل الت�ي أحرضته�ن بالبداي�ة يقيده�ا م�ن جدي�د ويج�دد االلت�زام.
كذلكـ م�ن امله�م التح�اور م�ع من يرتك�ن لفهمـ االس�باب والتغل�ب عليه�ا مس�تقبال .هـذه املعلومات
مـن شـأنها أن توفـر للجمعيّـة مـدارك مثيرة يمكـن لهـا أن تسـاعد الجمعيّة رسـم سيرورتها وخط
استراتيجيات عم�ل أنج�ع .وإىل جانـب ذلـك ،يتوجـب على الجمعيـة فسـح املجـال أمـام املتطوّعـات
للمشـاركة بصـورة أكبر بعمليـة اتخـاذ القـرار ،مـا يزيـد مـن الشـعور بقيمـة وأهميـة العمـل
ّ
ّ
بيته�ن.
بأنه�ن يف
وااله�م م�ن ذل�ك االنتم�اء ،املتطوّع�ات بحاج�ة ،يف نهاي�ة املط�اف ،إىل الش�عور

63
64

عىل سبيل املثال ،يمكن لنساء ض ّد العنف إضافة أسماء هؤالء وصورهم مع فقرة تعريفية قصرية عنهم عىل موقع االنرتنت
ّ
(منسقة املتطوّعني) تمثلت يف دمج واحدة أو أكثر
الخاص بالجمعيّة عىل الويب .هنالك فكرة أخرى طرحتها رىل خاليلة
من تلك املتطوّعات للتعرف عىل حملتها (أو عىل حملة مماثلة).
عىل سبيل املثال ،يمكن ألحالم دانيال أن تلقي محارضات حول مسريتها ّ
الشخصيّة يف الجمعيّة (من خالل السنوات
الطويلة التي قضتها كمتطوّعة يف خط اإلسناد ،ويف الطاقم ويف لجنة الرقابة) ،كما يمكن لناهدة أن تقوم باألمر (بوصفها
عضوة مؤسسة ،ومحامية الجمعيّة ،وعضوة يف الهيئة اإلدارية ،ويف نهاية املطاف ً
أيضا رئيسة مجلس اإلدارة).
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الطموح نحو منافسة صحية
«إذا أردت الوصـول برسعـة ،فاذهـب لوحـدك .إذا أردت الوصول بعيـدًا ،فاذهب كجماعـة ».مثل أفريقي
(مرتجـم بترصف).
عنـد إنشـاء نسـاء ضـد العنـف ،لم يكـن هنـاك سـوى تسـع جمعيـات فلسـطينية نسـائية يف الداخل
الفلسـطيني .ومـع ذلـك ،فقـد حدثـت تغييرات جمـة يف السـنوات الثالثين املاضيـة ،بفضل النشـاط
النسـوي املسـتمر ووجود تحـركات وحراك يف جميـع أنحاء البلاد .65ارتفع عدد األشـخاص والجمعيات
التـي تعـ ّرف نفسـها على أنهـا نسـوية وعـدد مناضلي حقـوق اإلنسـان .انتشرت منظمـات املجتمع
املدنـي( 66والعديـد منهـا يهوديـة وعربية-يهوديـة) يف الداخـل ،التـي تعمـل مـع السـكان العـرب
وتتخصـص يف مجموعـة متنوعة مـن املجاالت ،بما يف ذلـك املجاالت القانونيـة ،االجتماعيـة ،االقتصادية،
الدينيـة والنسـوية .فيما يسـمى املوجـة الثالثة مـن الحركة النسـائية الفلسـطينية نمت وتطـورت هذه
التنظيمـات بشـكل كبري واكتسـبت قد ًرا كبيرًا من الخبرة واملعرفة وهـي مندفعة بحماسـة ،يف الداخل،
يف الضفـة الغربيـة ،يف قطـاع غزة ويف الشـتات الفلسـطيني.
بالنسـبة لألقلي�ة الفلس�طينية يف إرسائيل ،ف�إن عمل منظم�ات املجتمع املدن�ي ذو أهمية كبرى .االقلية
الفلس�طينية بالداخل كانت وال زالت تعاني من التمييز املسـتمر يف عدة مجاالت :السياسـية ،االقتصادية،
االجتماعيـة ،التعليمية والثقافي�ة م�ن قب�ل الحكومة وش�ح الخدم�ات العامة على مدى عق�ود .بعد عام
 ،1948أصبح�ت األقلي�ة الفلس�طينية يتيم�ة ،يف ف�راغ مـن الخدم�ات العامة لتقـع مسـؤولية مصريها
بأيديهـا ،كمـا تشير نبيلـة« ،توصـل املجتمع الفلسـطيني منذ فترة طويلـة إىل اسـتنتاج مفاده
أن�ه يحت�اج إىل تحم�ل مس�ؤولية تقدم�ه» ،وأض�اف صائب زري�ق« .تتحمـل منظمـات املجتمع
املدنـي التـي تعمل يوميًـا وتطالب وتكافـح من أجل حقـوق أبناء وبنـات األقليات جـزءًا كبريًا
ً
انطالقا من الجذور الشـعبية من قبل نشـطاء املجتمع
م�ن هذه املس�ؤولية .تـم كل هذا العمـل
امللتزمين بنشـاطهم ،ويشـعرون باملسـؤولية تجـاه توفير الدعم ألهـم قطاعـات املجتمع ،يف
متابع�ة ش�ؤونه ومش�اكله على الصعيدين املحلي والوطن�ي» ،كما بين�ت نبيلة (زري�ق،)2018 :
ص « .)40النسـاء الفلسـطينيات يف الداخـل ،يمثلـن أقليـة داخل أقليـة ،يعانني من ثلاث دوائر

65
66

يف بحث أجرته رهام أبو العسل يف عام  ،2004درست  19جمعية فلسطينية نسوية و/أو نسائية تعمل يف الداخل (أبو
العسل ،2006 :ص  .)71-72ال توجد أي قائمة أو قاعدة بيانات معروفة لجميع الكيانات النسوية الفلسطينية الحالية
اليوم ،ونقرتح بشدة إنشاءها.
كانت األوىل قبل  ،1948والثانية بعد الحرب والثالثة بدأت يف التسعينيات.
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تميي�ز ،ف�إن منظم�ات املجتمع املدني النس�وية ليس�ت رضورية فحس�ب ،ولكنه�ا حيوية».
تتمثـل إحـدى طـرق زيـادة تأثري وفعاليـة عمل الجمعيـات النسـائية الفلسـطينية ونشـاطها يف توحيد
الجه�ود والتع�اون عىل املصالح واأله�داف املشتركة املتعلقة بحقوق امل�رأة الفلس�طينية .عندما تتعاون
الجمعيـات فيمـا بينهـا ومـع منظمـات املجتمـع املدنـي األخـرى ،هذا يمكنهـا مـن القيـام بالعديد من
األنش�طة الحيوي�ة :إنشـاء مشـاريع وحملات وائتالفـات يمكـن أن تصـل إىل عـدد أكبر مـن النـاس
ومجموع�ة أوس�ع مـن أطراف املجتم�ع؛ خفض النفق�ات؛ تب�ادل املوارد (املوظفين ،املس�احات واملواد)
وامل�وارد غير املادي�ة (املعرف�ة ،الخبرة واالتصاالت)؛ إنشـاء شـبكة مهنيـة واجتماعية؛ التعلم املشترك
ورف�ع الدافعية.
ومـع ذلـك ،فـإن التعاون بين املنظمـات النسـوية يواجه العديـد مـن التحديـات والصعوبات.
«إن التعـاون وتوحيـد القـوى ليس باألمر السـهل دائمً ا ،حتى لـو كانت هناك أهـداف ومصالح
مشتركة .هناك شـعور عـام داخـل املجتمع النسـوي الفلسـطيني بـأن املنظمـات والحركات
النسـوية الفلسـطينية يف الداخـل منقسـمة أكثر من تلـك املوجـودة الواليات املتحـدة ،وتفتقر
إىل أجن�دة مشتركة واستراتيجيات عم�ل مشتركةً .
وفقا لـكل من تمـت مقابلتهـم وآلخرين،
وهـذا هـو السـبب الرئييس لعدم تشـكيل حركة نسـوية فلسـطينية "(أب�و العس�ل ،2006 :ص
 .)9علاوة على ذل�ك ،تعتق�د الغالبي�ة أن هذا ال ي�زال بعي�دًا عن امكاني�ات التحقي�ق والوص�ول إليه.
ب�دال ً من اس�تخدام املصطل�ح حركة ،يشير معظمهم إىل جميع النش�اطات النس�وية الفلس�طينية (التي
تنعكـس يف عمل ونشـاط مختلـف الجمعيـات ،املنظمات ،الجماعـات واألفـراد الذين يعملـون يف قضايا
النس�وية) كحراك نسـوي أو ببسـاطة الحركات النسـوية ،يف صيغ�ة الجمع.
مـن الصعـب للغاية تحديـد وجود أو عـدم وجود حركة نسـوية فلسـطينية حقيقية يف الوقـت الحارض،
خاص�ة عندـ أخ�ذ تاري�خ الحرك�ة النس�وية الغربية كمـؤرش على معن�ى الحركة النس�وية .النسـوية
هـي واقـع ديناميكـي يتكون مـن العديد مـن السـياقات الواقعيـة ،األشـخاص واألماكـن متنوعة وغري
متجانسةـ ،األمرـ ال�ذي يصعّ ب تصنيفه�ا كحركـة واحدة أو ع�دة حركات .نحتـاج إىل منظـور التاريخ
لإلجابـة على هـذا السـؤال الكبير وإجـراء مزيـد مـن التحليل حـول هـذه املسـألة ،مع األخـذ يف عني
االعتبـار جميـع الظروف الخاصـة والفريدة التي مرت بها النسـوية الفلسـطينية .67بعد سـنوات عديدة
مـن اآلن ،عندمـا يـدرس املؤرخون ظواهر النسـوية الفلسـطينية ،قد يصلـوا بالفعل إىل اسـتنتاج مفاده
67

سيكون من املثري لالهتمام قراءة نتائج بحث الدكتوراه للمحامية والناشطة النسوية بانة شغري التي تتعامل بدقة مع
مسألة وجود أو عدم وجود حركة نسوية فلسطينية.
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ً
وهدف�ا مشتر ًكا واح�دًا :إحقاق حقـوق املرأة
أنهـا كانتـ بالفع�ل حرك�ة ،تحم�ل خصائصها الفري�دة
الفلس�طينية وتحسين مكانته�ا يف إرسائيل.
العوامـل واألسـباب الرئيسـية التـي تمنـع منظمـات املجتمـع املدنـي النسـوية مـن التعـاون
وتحقي�ق إنش�اء حركة نس�ائية فلس�طينية:
*التنافس بني الكيانات النسوية عىل املوارد االقتصادية املحدودة املتاحة؛
*االختالفات يف أجندات كل منظمة ،واسرتاتيجيات العمل والخطابات الرسمية؛
*تباين امليول الحزبية لكل جمعية؛
*رصاعات قوى ،حروب األنا (إيغو) وانعدام الثقة؛
*معارضة إدارة الجمعية؛
*غيـاب مؤسسـة أو منصـة مشتركة تعمـل كقائـدة أو كمظلـة تجتمـع وتوحد تحت سـقفها
جمي�ع منظم�ات املجتم�ع املدني النس�وية.
على الرغـم من أنه يمكـن رشح كل عامل بسـهولة وعىل نطاق واسـع ،فقـد اخرتنا أن نتوسـع إىل حد ما
يف عاملين فقط من أج�ل فهم التحدي�ات والصعوبات الت�ي تواجهها الجمعيات بش�كل أفضل:
الواقـع االقتصـادي .عىل عكس املؤسسـات العامة والقطـاع الخـاص ،تعتمد منظمـات املجتمع املدني
ّ
املحصل من
يف الغالـب على اإلعانـات والتربعـات مـن أجل البقـاء ،وليس على الدخل الذاتـي أو الدخـل
الرضائ�ب .تواجـه الغالبيـة العظمـى مـن منظمـات املجتمـع املدنـي يف جميع أنحـاء العالـم صعوبات
ماليـة مسـتمرة يف عملهـم اليومـي ،ويعانـون مـن عجـز وغالبًا يضطـرون على االعتماد على املانحني
الخارجيين والقـروض املرصفي�ة .وجود تدفـق نقدي مسـتمر يغطي جميـع النفقات عبـارة عن رصاع
يوم�ي .معظـم الجمعيات لديها شـخص مخصص لهـذا العمل وتعتمـد ً
أيضا عىل تعـاون املتطوعني من
أجـل متابعـة مش�اريعهم .هـذا يُلزمهـم بتخصيص أمـوال ملرتب آخـر ملنصب جمـع التربعـات واملوارد
املالي�ة ،ه�ذا املوظ�ف يقيض الكثير من الوق�ت والطاقة يف البح�ث عن طلب�ات التموي�ل وإعدادها.
باإلضاف�ة إىل ذل�ك ،تتمثـل سياسـة التموي�ل املحلي�ة والدولي�ة (خاصـة عندمـا يتعلـق األمـر بهيئات
التموي�ل الكبيرة مث�ل االتح�اد األوروبي واألممـ املتح�دة) يف منح األموال لـكل مرشوع عىل حـدة وليس
ل�كل جمعية (بن�ا ًء عىل األف�كار واألهداف وال�رؤى) .تشـعر العديد من الجمعيـات بأنهـا أصبحت نوعً ا
مـا مصنعً ـا للمشـاريع حيـث تهتم فقط بشـأن املشروع التايل الذي سـيجلب لهـا املال ملواصلـة العمل
أو مط�اردة األم�وال لتموي�ل املشروع التايل حتى تتمك�ن من االس�تمرار يف تقدي�م الخدمات.
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هـذا إضافـة إىل ثلاث صعوبـات أخـرى تواجههـا منظمـات املجتمـع املدنـي الفلسـطينية يف إرسائيل،
والتـي سـبق ذكرهـا التكلفة املعيشـية العامـة املرتفعـة يف إرسائيـل؛ السياسـة التمييزية للدولـة تجاه
األقليـة العربيـة يف تحديـد التمويل العـام الـذي ال يماثل نسـبتهم السـكانية؛ والقوانين التمييزية التي
تضـع عقبـات وقيود أمـام األفـراد والكيانـات األجنبية التي تمـول منظمـات املجتمع املدنـي العاملة يف
مجال حق�وق اإلنس�ان يف إرسائيل.
هـذه الظـروف تخلق حالـة من عدم اليقني املسـتمر والقلق ،ومطـاردة يومية لتجنيد األمـوال وصعوبات
يف دف�ع الروات�ب ،وملقدم�ي الخدم�ات والنفقاـت اليومي�ة (مثـل فواتير املكاتـب واإليجـار والرضائب
البلدي�ة) .املـوارد املالية املتاحة محـدودة والعديد مـن منظمات املجتمـع املدني تكافح يوميًـا للبقاء عىل
قيـد الحيـاة .ويف ظـل هذه الظـروف ،تجد منظمـات املجتمـع املدني الفلسـطينية يف إرسائيـل ،وخاصة
املنظم�ات النس�وية الفلسـطينية ،نفس�ها تتناف�س بشـكل متكرر على نف�س امليزاني�ات (أو حتى عىل
املوظفين املؤهلين تأهيلا عاليًا الذيـن يفضلـون العمل يف املنظمـات والجمعيـات اليهوديـة أو العربية
اليهوديةـ أو الدولي�ة الت�ي تدفعـ روات�ب أعىل) ،ليـس فقط فيمـا بينها ولكن مـع غريها مـن الجمعيات
اليهودي�ة أو املشتركة .يف بعـض األحيـان ،تحدث مواقـف محبطة ،عندما يتم ،عىل سـبيل املثـال ،تقديم
مش�اريع مماثل�ة (أو حتـى متطابق�ة) إىل املمول نفس�ه من قب�ل جمعيات محلي�ة مختلفة.
تعـدد الجمعيـات والتعدديـة املنظماتيـة :كل جمعيـة لهـا طابعهـا الفريـد ،هويتهـا ،تخصصهـا
واملواضي�ع املح�ددة التي تتعامل فيه�ا .من الطبيعي أن تقـوم الجمعيات املختلفة بتنفيذ االستراتيجيات
والطروح�ات املختلفةـ والتعام�ل معـ رشائحـ مختلفـة م�ن املجتمع .املشـكلة هـي أن هـذه االختالفات
ٍ
حاالت
كبيرة يف كثير من الح�االت ،بحيث يصع�ب التغلب عليها وإيجاد أس�س مشتركة للعمل معً �ا .يف
ً
ميـول حزبية،
أخرى ،تنشـأ احتكاكات ومشـاعر رفـض بني الجمعيات النسـوية املختلفـة ،كونها تحمل
أيديولوجي�ة ،ديني�ة واجتماعية مختلفة.
عنـد إلقاء نظـرة عىل املـدن والقرى العربيـة ،نجد أن العديـد من الجمعيـات مرتبطة بأحزاب سياسـية
مختلفـة ،وبالتـايل ،قد يكون مـن الصعب للغاية على بعضها التعاون بسـبب وجود رصاعات السـيطرة
يف املجتم�ع .مـن الصعـب يف بعـض األحيان وضـع الخالفـات واالنتماءات الحزبيـة جانبـا ،والتغلب عىل
ح�روب األن�ا (إيغ�و) م�ن أجل قضية مشتركة تداف�ع عن حق�وق املجتمع العرب�ي .توجـد يف كل مدينة
وقريـة جمعيـات وكيانـات تعمـل مـع الجمهور ،مـع انتمـاء أو ميل حزبـي معـروف ضمنيًـا أو علنيا
يمكـن أن يلع�ب دو ًرا مهمً �ا يف تجميعها تحت س�قف واح�د .ويحدث هـذا أكثر عندما تكـون العديد من
الناش�طات النس�ويات ناش�طات منتميات حزبيًا ً
أيضا.
إن ارتبـاط العضـوات املؤسسـات لجمعيـة نسـاء ضـد العنـف تاريخيـا ً بالحـزب الشـيوعي والجبهـة
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الديمقراطيـة للسلام واملسـاواة وتعريـف نفسـها كمنظمـة علمانيـة ،قـد يشـكل إحـدى العقبـات يف
طريقهـا للتعـاون مـع جمعيات نسـوية أو جمعيـات حقوق إنسـان أخـرى ذات ميول حزبيـة مختلفة
أو تش�مل توجه�ات ديني�ة يف فكرها واستراتيجيات عمله�ا .كل هذه العوامـل قد تخلـق انطباعً ا بوجود
تناف�س س�لبي بني الجمعيات النس�وية الفلس�طينية .بدال ً من تشـجيعها عىل العمل معـاً ،التعاون
والرشاكـة ،فـإن الواقـع يجربها على االنضمـام إىل السـباق الرأسـمايل للتنافس على من هـي الجمعية
األفض�ل وم�ن س�يصل إىل هن�اك أوال ً ومن س�يحصل على املزيد م�ن املال.
تشـكو العديـد من منظمـات املجتمـع املدنـي الفلسـطينية صعوبـات وتحديـات تواجهها فيمـا يتعلق
بالتعـاون والرشاكـة بينهـا ويعرب الكثير منها مرا ًرا عـن رغبته يف التغلـب عليها لكن على الرغم من كل
املشـكالت ،كمـا يظهر من تاريخ نسـاء ضد العنـف ،68نالحظ أن كال من نسـاء ضد العنـف والجمعيات
النسـوية الفلسـطينية األخـرى تتعاون وتتشـارك ،فيمـا بينها ومـع منظمـات املجتمع املدنـي األخرى،
ويف العديـد مـن املوضوعـات ومنـذ عدة سـنوات ،إلنشـاء العديـد مـن املشـاريع املشتركة والتحالفات
والحملات التـي حققت نجاحـات كثرية وكانـت فعالة بشـكل ملحوظ.
منـذ اليـوم األول كانـت جمعيـة نسـاء ضـد العنـف تـدرك تمامـا أهميـة التعـاون والرشاكـة يف مجال
عمله�ا ،فأق ّرت�ه كمب�دأ عم�ل أس�ايس يف استراتيجياتها .يف تاريـخ جمعيـة نسـاء ضـد العنـف املمتـد
ً
وأيضـا للمبادرة
لسـنوات طـوال كان جـزء كبير مـن نشـاطها وعملهـا مكرسـا للمشـاركة النشـطة،
الفعالة إلنشـاء شـبكات وتحالفـات ،حمالت ومشـاريع مختلفـة ،محليًا إقليميًـا ودوليًا ،حـول مواضيع
اجتماعي�ة متعلق�ة مب�ارش ًة بحي�اة وأم�ن ورفاهي�ة امل�رأة الفلس�طينية ،مثل تمثيـل املـرأة يف مناصب
صنـع القـرار ،القتـل عىل خلفيـة جندريـة ،تزويج الطفلات وتعـدد الزوجات ولجنـة العمل للمسـاواة
يف قضاي�ا األح�وال الش�خصية  -أكرب وأق�وى التحالفات بين الجمعيات النس�وية وأكثرها اس�تمرارية.
خلال كل هـذه السـنوات ،جمعت نسـاء ضـد العنـف قائمة واسـعة مـن الشركاء ،والزملاء املهنيني،
الذيـن تعاون�وا معه�ا يف العدي�د م�ن املناس�بات ،لفترات قصرية وطويل�ة .وبهـذا ،سـاهمت يف تطوير
شـبكة واسـعة ،قوية وفعالـة من الحراك النسـوي الفلسـطيني ،وليـس فقط يف الداخـل ،إنما
ً
أيضـا يف الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة ،كذلـك يف العالـم العربي.
ضمن بعض األمثلة املميزة ،نذكر أن الجمعية:
*شكلت جزءًا من تحالف بديل واستضافته بني األعوام  1994و1999؛
68

مثال ناجح آخر هو مركز الكرمل الجماهريي حيفا (شارع سانت لوكس  ،5حيفا) حيث تتعاون فيه مجموعة متنوعة
من الجمعيات واملنظمات الفلسطينية وتشرتك يوميًا يف مشاريع وأنشطة مشرتكة.
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*أصبحـت عضـوا يف التحالف من أجـل الحقوق الجنسـية والجسـدية يف املجتمعات اإلسلامية
( )CSBRمنـذ عام 2007؛
* أصبحتـ عضوًا يف شـبكة س�لمى -االقليميـة ملناهضة العنف ضد النسـاء يف املنطقـة العربية
منذ عـام 2009
* أصبحت عضوا فعاال يف لجنة العمل للمساواة يف قضايا األحوال الشخصية منذ  25عامً ا.
*تشكل جزءًا وأحد مبادري مجموعة العمل سيداو التي تعمل منذ  23عامً ا.
*شـاركت بنشـاط يف تحالـف املنظمـات النسـائية الفلسـطينية الـذي أدى إىل تعديـل دسـتور
لجنـة املتابعـة العليـا لقضايـا املواطنين العـرب يف إرسائيل يف عـام 2011؛
*م�ن مبادري ائتلاف "صوتك قوة" لرفع تمثيل النسـاء سياسـيا وتشـارك بنشـاط يف التنفيذ
منذ عام 2018؛
*تشارك يف تنظيم واملشاركة يف العديد من املظاهرات يف جميع أنحاء البالد؛
*تتم دعوتها بشـكل دوري للمسـاهمة واملشـاركة يف األنشـطة التـي تنظمها منظمـات املجتمع
املدن�ي محليا.
*عضوة يف ائتالف نساء ضد السالح.
*عضوة يف ائتالف فضا -فلسطينيات ضد العنف.
*عضوية اتحاد مراكز املساعدة لضحايا العنف الجنيس والجسدي.
*عضوة منتدى الجمعيات التي تدير مآوي النساء املعنفات واطفالهن.
ه�ذه األمثل�ة املبه�رة إن دلـت على يشء فهي تـدل عىل أنـه عندمـا تتواجـد اإلرادة ،فهنالك طريـق وأنه
عندمـا تواجـه نسـاء قويـات مندفعـات املواضيـع االجتماعيـة امللحـة التـي تحتـاج إىل حلـول عاجلة،
فيك�ون النج�اح مضمونً�ا .إنها قـوة أخرى مـن نقاط قوة جمعية نسـاء ضـد العنف وتوضـح كيف أن
منظمـات املجتمـع املدني الفلسـطينية النسـوية قادرة عىل العمل سـوية ،يف إنشـاء مشـاريع
مشتركة وحتى عقـد تحالفات طويلة األمـد بالرغم من جميـع اختالفاتهـا وتناقضاتها .عالوة
على ذلـك ،عندمـا يحقق هـذا العـدد الكبري مـن النـاس الكثري مـن العمـل معً ـا ،لتعزيز حقـوق املرأة
الفلسـطينية ،واسـتثمار جزء كبير من جهودهـم ،وقتهم ،معرفتهـم وتجربتهم يف قضية مشتركة ،فهذا
يعتبر أم� ًرا إيجابيً�ا للغاية .مـا يوضح مقـدار القوة املوجـودة يف التعاون والتـي تتيح إثـارة التعديالت
القانونيـة ،الحركيـة االجتماعيـة والتغيير على أرض الواقـع ،وإيصال صوت النسـاء الفلسـطينيات يف
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هيئـات اتخـاذ القـرار على كل املسـتويات واالصعدة ،السـلطات املحليـة والبلديـات والكنيسـت وحتى
األمم املتحدة.
التحـدي األكرب الـذي تواجهه النسـوية الفلسـطينية اليوم هـو قبول الفكرة بـأن النسـوية يمكن فهمها
وممارسـتها بعـدة طـرق مختلفة وأن هناك مسـاحة للجميـع ،وتمويل يكفـي لجميع منظمـات املجتمع
ً
مسـتقبل .هنـاك الكثري مـن االحتياجـات امللحة التي
املدنـي النسـوية القائمـة والجديـدة التي سـتأتي
مـا زال املجتمـع الفلسـطيني يواجههـا يوميا ،تصاعـد وترية أحـداث العنف داخـل املجتمـع ،التصعيد
السـيايس القومـي ،والقـوى املحافظـة والدينيـة التـي بـدأت تفـرض هيمنتها على العديد مـن البلدات
وتفـرض خطابهـا يف العديـد مـن املناسـبات .ال يمكن لنسـاء ضـد العنـف وال أي كيان آخـر ،أن تواجه
ً
ً
طويل،
عميقـا وهيكليًـا ومنهجيًا يـدوم
جميـع هـذه القضايـا وحدهـا .إنها مشـكالت تتطلـب تغييرًا
سـواء يف تفكير النـاس أو يف كل البنى التحتية االجتماعية السياسـية واالقتصاديـة .هنالك حاجة لتجميع
املـوارد من قبـل جميع القطاعـات الثالثـة (الدولة ،عالـم األعمال واملجتمـع املدني) ،وهـي مهمة صعبة
اإلنجـاز يف ظـل الواقع االجتماعي والسـيايس القائـم يف إرسائيل.
لهذا السـبب يجب أن تسـتمر الحركة النسـوية الفلسـطينية يف بذل قصارى جهدها للتعاون والتشـارك
ً
انطالق�ا من الج�ذور الش�عبية .للتغلب عىل مشـكلة التمويـل التـي تعاني منها
محاول�ة إث�ارة التغيير
جميـع الجمعيـات واالسـتفادة القصـوى من نظـام التمويل ،فيجـب عليها إنشـاء قنوات اتصـال فعالة
بينها ،وتنس�يق طلب�ات تمويلها ومقرتحات املش�اريع .وبهـذه الطريقة يمكن تجنب ازدواجية املشـاريع
بين الجمعيـات ،ويمكن زيـادة التعاون بني الجمعيـات عىل نفس املشـاريع ،كذلك يمكن تقاسـم املوارد
املالي�ة بش�كل أفضل بين الجمعي�ات املختلف�ة .يف الوقت نفسـه ،يمكن للجمعيات إنشـاء آلية مشتركة
م�ن ش�أنها خلق ف�رص تمويل جدي�دة ،وذلك باس�تخدام جميع معارفه�ا املرتاكمة ومش�اركتها.
باإلضافـة لهـذا ،على منظمات املجتمـع املدني الفلسـطينية إيجاد طـرق للتغلب عىل خالفاتهـا ومحاولة
توحيـد الصفـوف .يف املـايض ،بذلـت جهود مختلفـة لجمـع كل الجمعيات النسـوية العربيـة يف مختلف
املنتديـات واملؤتمـرات ،69دون تحقيـق أي نجـاح يُذكـر .يف السـنوات األخيرة ،هناك شـعور متزايد بأن
الوضـع على أرض الواقع أصبح أسـهل بعـض الشيء وأن هنالك املزيد من املسـاحة ،الرغبـة والنضوج
للحـوار بني الجمعيات النسـوية الفلسـطينية .ربمـا يكون هذا الوقت مناسـبًا السـتثمار الجهود يف
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عىل سبيل املثال اليوم الدرايس الذي نظمته نساء ضد العنف يف عام  2004بعنوان "الطروحات النسوية املتعددة،
أجندات موحدة؟ "أو الجمعية العامة للمرأة العربية الفلسطينية التي أنشئت يف عام  ،2001والتي فشلت يف استمرار
عملها (أبو العسل ،2006 :الصفحات .)61-61
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إنشـاء تنظيم مظيل مركـزي باألهـداف التالية:
*جمـع كل املعلومات عـن جميع الجمعيات النسـوية الفلسـطينية يف إرسائيل ،وعن مشـاريعها
وع�ن فرص التمويل؛ إلنش�اء نظ�ام التمويل الخ�اص بها؛
*إنشاء قاعدة بيانات نسوية حول جميع الناشطات والقيادات النسوية70؛
*إنشـاء قاعـدة بيانـات نسـوية تجمـع جميع عـروض الوظائـف املتاحـة وفـرص التطوع يف
الكيانات النس�ائية الفلس�طينية؛
*بناء مكتبة نسوية تكون متاحة للجميع ،متخصصة يف النسوية العربية والفلسطينية؛
*عقد أيام دراسية ،دورات ،ندوات وجلسات تنظيم الخ.
وعلاوة على ذل�ك ،يمكـن أن تعمـل هـذه الهيئة ً
أيضـا كحلقة تنسـيق بين جميـع املنظمات
النس�وية الفلس�طينية وتض�ع جدول أعم�ال مشترك لألهداف املس�تقبلية.
نســاء ضــد العنــف ،وبصفهتــا واحــدة مــن أكــر اجلمعيــات النســوية خــرة،
تجربــة ،وهشــرة وأكربهــا يف اجملتمــع الفلســطيين يف إرسائيــل ،يمكــن أن تكــون
يه املبــادرة ملثــل هــذا املــروع .لدهيــا القــدرة عــى مجــع العديــد مــن اجلمعيــات
اخملتلفــة حــول نفــس الطاولــة .يمكهنــا أن تكــون قائــدً ا ورائــدً ا يف التحــدي الكبري
املتمثــل يف التغلــب عــى مجيــع العقبــات الــي ُذكــرت وتعزيــز التعــاون والرشاكــة
امللحــة .لدهيــا مجيــع األدوات ،اخلــرة ،احلماس
يف العمــل عــى املســائل النســوية
ّ
واإلبــداع الــازم واملطلــوب مــن أجــل تشــجيع التنافــس الصــي بــن اجلمعيــات
النســوية الفلســطينية للتقــدم خطــوة لتصبــح كتــة نســوية فلســطينية موحدة
تدافــع عــن حقــوق املــرأة الفلســطينية يف البــاد.
قال�ت راوي�ة لوس�يا" .يف واقع املجتمـع الفلسـطيني ،الـذي يكافح خارجيًـا كأقليـة يف إرسائيل
وداخليًـا مـع مشـاكله املجتمعيـة ،فـإن أفضـل طريقة لتغيير الواقع هـي من خلال التعاون
مـع اآلخريـن ومن خلال العمل معً ا باستراتيجية وأهـداف ورؤى مشتركة» .وتؤك�د هذا نبيلة:
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مثال مثري لالهتمام هو قاعدة البيانات املمتازة التي أنشأتها نحن ومؤسسات سيكوي ،وهي عبارة مركز ثقة لعقول
وخرباء عرب عرب اإلنرتنت حول مواضيع متنوعةhttp://a-list.org.il/?page=9 :
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"بـدال ً مـن التنافـس فيمـا بينهـا على املـوارد والسـمعة واإلنجـازات ،يجـب على منظمـات
املجتمع املدني مشـاركة مسـاحة مشتركة كوسـيلة للحد مـن النزاعات واملنافسـة السـلبية،
وتحويـل املنافسـة إىل يشء إيجابـي ،حيـث يـؤدي ذلـك إىل التعلـم املتبـادل والدعـم املتبـادل
واإلله�ام املتب�ادل .وبنـا ًء عىل ذلك ،سـيؤدي هـذا إىل أثر تـآزري على املجتمع الذي سـينتقل يف
نهاي�ة املط�اف إىل خلق هي�كل منظمات�ي يخدم منظم�ات املجتم�ع املدني ومصال�ح املجتمع"
(زري�ق ،2018 :صفحة .)54
لذلـك عندمـا تتعـاون الجمعيـات التي تحمـل نفس الرسـالة والرؤية املشتركة وتنشـط معً ـا يف مجال
حقـوق اإلنسـان ،فقد يؤدي هـذا إىل مضاعفة قيمة نشـاطها إىل ثالثـة أضعاف .وتظهـر التجربة أنها يف
كثير مـن الحاالت تنجـح يف طريقها إىل تغيري الواقع ،71وقد أش�ارت نبيلة اس�بنيويل ".نحـن نحتاج إىل
اإلق�رار بأن�ه ال توج�د موارد كثيرة وأنه ال يوج�د الكثري من الناش�طني .من خلال التعاون بني
الجمعيـات ،فقـط ،يمكن مشـاركة كل الجهود واملوارد وتركيزها بطريقة ال تسـتنفد حماسـة
املشـاركني وطاقاتهـم ،والتـي يمكـن بعـد ذلـك تمريرهـا إلثـراء العقـل باألفـكار واملشـاريع
الجديدة" (زري�ق ،2018 :ص.)40-41.
ه�ذا ال يعن�ي أن نس�اء ضد العنف يج�ب أن تعمل مع جميـع منظمات املجتمع املدني النسـوية
يف كل وق�ت .م�ن الواضحـ أنه�ا قد تواج�ه عوائ�ق ورفضا من بع�ض منظم�ات املجتمع املدن�ي -مثل
تل�ك الت�ي قد تدافع وتش�جع الحج�ج الديني�ة و/أو املحافظـة التي تدافع عـن تعدد الزوجـات ،تزويج
الطفلات أو تتسـاهل بموضـوع العنـف والتحرش الجنسي ضد املـرأة ،أو تلك التي تدافـع عن االحتالل
اإلرسائيلي والسياس�ات التمييزية ض�د األقلية العربي�ة يف إرسائيل.
ال يمكـن تجاهـل جمعيـة نسـاء ضـد العنـف وال عملهـا ،ومـع هـذا ال يـزال هنـاك جـزء مـن املجتمع
العرب�ي ال يس�تطيع االس�تفادة من ه�ذا العم�ل وبالتحديد املجتم�ع األكثر تدينً�ا ومحافظ�ة .باعتبارها
جمعيـة علمانيـة تؤمـن بالفصـل بين الديـن والدولـة وال تقبـل أي تفسيرات أو تأويالت دينيـة تدعم
التميي�ز ضـد امل�رأة ،فقد تجنب�ت التعامل مع النس�وية الديني�ة .تقر الجمعيـة بأن هذا يمثل مشـكلة يف
مناسـبات مختلفـة ويشـكل نقطة ضعـف .عالوة على ذلك ،فـإن معظم أعضائهـا ليسـوا متمكنني من
التفسيرات الديني�ة لكي يخوض�وا بها.
ه�ذه فعلا إح�دى نقاط ضعف نس�اء ضد العن�ف ،الذي يجب إعـادة النظ�ر فيها ومناقش�تها .يجب أن
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مثل التنظيمات حول التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة وضد تزويج الطفالت حيث لها تأثري إيجابي كبري عىل املجتمع.
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نضـع يف اعتبارنـا أن الدين يلع�ب دو ًرا جديًا يف املجتمع العرب�ي ويف حياة الناس (األغلبية تعترب نفسـها
متدين�ة بطريق�ة أو بأخ�رى) ولـه تأثير كبير عىل حق�وق امل�رأة ومكانته�ا .يـزداد هذا أهمية بشـكل
خـاص يف السـنوات األخيرة ،حيـث يمكننا أن نالحظ نرى انتشـا ًرا وتمسـ ًكا بتفسيرات دينيـة تقييدية
متزاي�دة على حريات املرـأة ،يف املجالني الع�ام والخاص .وهم�ا أمران ال يمك�ن تجاهلهما.
على الجمعي�ة ان تك�ون براغماتي�ة وواقعي�ة إذا أرادت الوص�ول إىل هؤالء النس�اء والرج�ال يف املجتمع.
الجمعيـة قويـة وذكيـة بمـا يكفـي إليجـاد طـرق للتعـاون والتشـارك مـع الجمعيـات النسـوية
والنسـائية التـي تعمـل مـع تلـك الرشائـح مـن املجتمـع العربـي ممّ ـن تعرفها بشـكل أفضـل ولديها
األدوات واملعرفـة الالزم�ة للتعامـل معه�ا .يمكـن أن تكـون األيـام الدراسـية واالجتماعـات مـع تلـك
الجمعيـات واألفـراد الذيـن يدرسـون الديـن ويفسرون مصـادره مـن وجهـة نظـر نسـوية مفيـدة
للغايـة يف هـذه الحالـة ،حيث يقـدم هذا منظورا ً أوسـع للمشـاكل التـي تواجههـا هؤالء النسـاء وتفتح
الب�اب أم�ام مش�اريع جدي�دة بحي�ث ال يش�كل الدي�ن عائق�ا ،وإنما يوظ�ف فهم�ه كجزء م�ن الحل.

السياسة والسياسات
جمي�ع مج�االت الحياة تتأث�ر بالسياس�ة ولها تأثري مب�ارش وغري مب�ارش عىل حياتن�ا .وكذلك
الحـال يف جمعيـة نسـاء ضد العنـف ،بصفتهـا جمعية فلسـطينية تعمـل مع النسـاء الفلسـطينيات يف
إرسائي�ل وعليه�ا التعامل مع املس�ائل السياس�ية وسياس�ات الدولة بش�كل يومي.
تفاعلات الجمعيـة مـع الحيـاة السياسـية يف املنطقـة تنعكـس يف ثالثـة مسـتويات مختلفـة ،لكنهـا
مرتابطة:
1.عالقتها بالجبهة الديمقراطية للسالم واملساواة؛
2.عملها يف الوحدة القانونية؛
3.جزء من نضال التحرر الوطني للفلسطيني.
عالقة جمعية نساء ضد العنف مع الجبهة الديمقراطية للسالم واملساواة:
طـا ً
منـذ تأسـيس نسـاء ضـد العنـف ارتبطـت الجمعيـة ارتبا ً
وثيقـا بالجبهـة الديمقراطيـة للسلام
واملساـواة لفرتة طويلة .كان السـبب الرئييس وراء ذلك هو أن معظم العضوات املؤسسـات كن ناشـطات
حزبي�ا يف الجبه�ة ،ويف حرك�ة النس�اء الديمقراطيات (منظمة سياس�ية تمث�ل جزءًا من الجبه�ة) .يتذكر
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البعـض انخـراط سـمرية خـوري يف تأسـيس الجمعيـة كرئيسـة حركـة النسـاء الديمقراطيـات ،وأول
مكت�ب لجمعي�ة نس�اء ضـد العن�ف كان يف مكات�ب حركةـ النساـء الديمقراطي�ات .كمـا أن العديد من
عضـوات الطاقـم وعضوات مجلـس اإلدارة هن ً
أيضا ناشـطات يف الجبهـة ،أبرزهن عايدة توما سـليمان
مديـرة نسـاء ضـد العنـف السـابقة .قبـل أن تصبـح وجـه وصوت نسـاء ضـد العنـف ملـدة  23عامً ا
تقريبً�ا ،كان�ت عاي�دة منس�قة حرك�ة النس�اء الديمقراطي�ات يف عـكا .يف الوقـت نفسـه ،كانت رئيسـة
التحريـر السـابقة لجريـدة االتحـاد ،جريـدة الحـزب الشـيوعي اإلرسائيلي والجبهة .وقد وشـغلت عدة
مناص�ب حزبي�ة ً
أيض�ا حت�ى نجح�ت يف ع�ام  2015يف الوصـول إىل الكنيسـت ممثلـة عـن الجبهة يف
القائم�ة املشتركة (املنص�ب ال�ذي تش�غله حتى يومن�ا هذا).
تـؤدي هـذه العالقات املبـارشة الحرصية أحيانـا مع حزب سـيايس مثل الجبهـة إىل خلق آثـار إيجابية
واخرى سلبية.
يف الجانبـ اإليجاب�ي ،س�اهم النشـاط السيايس بشـكل كبري يف زيـادة املعرفـة والخربات لـدى عضوات
الطاق�م املحزب�ات ،حي�ث منحهن العديد م�ن األدوات التي تم اس�تخدامها ً
الحقا يف نش�اطهن النس�وي.
ويف الوقـت ذاتـه ،زودهن بشـبكة واسـعة ومتنوعة املعارف واألشـخاص مـن مختلف املناصـب واملهن،
على الصعيدي�ن املحلي والوطني ،مما س�اهم بش�كل كبير يف عملهن يف مراح�ل مختلف�ة (أوضح مثال
على ذلـك هـو أن رئيـس السـلطة املحليـة الوحيـد الذي قبـل اسـتضافة ملجـأ النسـاء املعنفـات عىل
مس�طحه البل�دي كان ً
رفيق�ا يف الحزب الش�يوعي) .وم�ن التأثريات اإليجابية الهامة األخ�رى هو أنه كان
باسـتطاعة اولئك النسـاء النسـويات إدخال نشاطهن النسـوي ومبادئهن يف نشاطهن السـيايس والتأثري
على مكانة امل�رأة يف الحزب.
يف الجان�ب الس�لبي ،يعتقـد الكثير م�ن الناس أن نسـاء ضد العنـف هي جزء م�ن الجبهة (“نسـاء ضد
العن�ف ه�ي جمعي�ة تابعة للجبهة" ه�ذا ما يقولون�ه) .حتى أن بعـض أعضاء الحزب أنفسـهم يعتقدون
ذلك .بالنسـبة لشـخص عـادي ،قد يكون مـن الصعب بل مـن املسـتحيل الفصل بني االثنين ،وخاصة يف
املجتم�ع العرب�ي ال�ذي ترتبط فيه امليول السياس�ية بقوة مع بع�ض األفراد واألرس يف الق�رى والجمعيات.
يعتقـد بعـض النـاس أن جميـع األنشـطة التـي تقـوم بهـا الجمعية تتـم تحت اسـم الحـزب وال يمكن
التميي�ز بين النشاـط الس�يايس يف الح�زب وبني نش�اط أعضاء جمعية نس�اء ض�د العنف النس�وي .هذا
يخلـق ارتبـا ًكا وحتـى ً
رفضـا للجمعيـة وعملهـا مـن قبـل أشـخاص غير متماثلني مـع الجبهـة فكريا
وسياس�يا .كمـا ويشـكل هـذا التأثير السـلبي ً
عائقا أساسـيًا للتعـاون والرشاكة بني نسـاء ضـد العنف
ومنظم�ات أخ�رى مـن املجتمع .قـد يرفض البعـض العمل مـع الجمعية يف مشـاريع أو مواضيـع معينة
ألنه�م يعتربونها منخرطة سياس�يًا م�ع الجبهة ويتهمونه�ا باس�تخدام عالقاتها السياس�ية ملصلحتها.
| | 100

احملتوـيات
ةّيعمجلل يوسّنلا ءامنلا راسم

كان�ت جمعي�ة نس�اء ض�د العنف على دراية به�ذه املش�كلة .وبمج�رد أن س�محت الظ�روف بذلك (يف
عـام  ،)1993انتقلـت من مكاتب حركة النسـاء الديمقراطيات وأسسـت النسـاء فيها ألنفسـهن مكانهن
الخ�اص .لقـد أردن أن يصبحـن جمعيـة مسـتقلة ،غير متحيـزة ،جمعية غير حزبية ،ال تنتمـي إىل أي
جماع�ة سياس�ية وال ترتب�ط به�ا .يف السـنوات األخيرة وبفضـل الكثري مـن العمـل والجهـود ،يبدو أن
الجمعي�ة تمكن�ت م�ن التخلص من ه�ذا التص�ور من قب�ل املجتمع.
تسـتثمر جمعيـة نسـاء ضـد العنـف الوقـت واملجهـود يف العديـد مـن اإلجـراءات املختلفة التـي تظهر
اسـتقاللها الواض�ح ع�ن الجبه�ة وعنـ أي ح�زب .مثل فتـح البـاب والرتحيب بأفـراد مختلفين لديهم
مواقـف سياسـية تختلف عـن الجبهة؛ املشـاركة وخلق العديـد من املشـاريع أثناء العمل مع أشـخاص
مـن كل الطيـف السـيايس املتوافـق مـع ايدولوجيـة الجمعيـة والتأكـد مـن أن جميـع املشـاريع داخل
وحـدة التمثيـل واملرافعـة تشـمل االتصـال والعمـل مبـارشة مـع جميـع األحـزاب السياسـية العربية
ومؤسسـات الدولـة التـي ترغب يف التعـاون معها؛ وأهـم هذه الجهود ،تشـكيل ثالث حملات وتحالفات
جماعية مشتركة م�ع مجموع�ة واسـعة م�ن منظم�ات املجتم�ع املدن�ي .أدت هـذه الحملات إىل تقديم
املالحظـة الهامـة التـي تمت إضافتهـا إىل دسـتور اللجنة العليـا بزيادة تمثيـل النسـاء يف كل أطر لجنة
املتابع�ة ،توقيـع عهـد املسـاواة من قبـل االحزاب والحـركات السياسـية والعديـد من السـلطات املحلية
وحمل�ة (صوتـك ق�وة) التـي ركـزت جهودهـا عىل زيـادة تمثيـل النسـاء وقضاياهـن يف مواقـع صنع
الق�رار ،يف الس�لطات املحلية.
املرافعـة :االس�تقالل الحزب�ي ال يعن�ي أن الجمعية تقوم بفصل بني نش�اطها النس�وي والس�يايس .بل
على عكـس ذلـك ،تعتقد جمعية نسـاء ضد العنـف أن القـرارات التي يتخذها السياسـيون تؤثر بشـكل
مبـارش على حقوق املرأة وحياتهـا وأن حياة املرأة الشـخصية وتجاربهـا ترتبط ارتبا ً
طا مبـارشًا بهياكل
ً
مس�بقا .رصح األشـخاص الذيـن تمت مقابلتهـم مرا ًرا وتكـرا ًرا بأنه
اجتماعي�ة وسياس�ية أكرب محددة
"ال يمكنك فصل نش�اطك النس�وي عن نش�اطك الس�يايس ،ألن الس�يايس شخيص والش�خيص سيايس"،
ولكـن ليـس بمعنـى االنتمـاء إىل حـزب معني يدافـع عـن آراء معينة ،بـل بما يتعلق بالسياسـة بشـكل
عام والس�لطة الت�ي تملكها.
بمجـرد أن قـررت جمعيـة نسـاء ضـد العنف تركيـز معركتهـا عىل دوائـر التمييـز الثالث التـي تعاني
منهـا النسـاء ،فهـذا يعني رفع مسـتوى عملها بشـكل ملحـوظ من خلال رفعه إىل املسـتوى التايل
بمـا يف ذلك مؤسسـات الدولة ،األحزاب السياسـية ،الكنيسـت ،السـلطات املحلية ،وحتـى القطاع الخاص
والشركات التجاري�ة .وهـذا يعنـي أن معركتها النسـوية توسـعت وأصبحـت يف املنزل ويف الشـارع ويف
الحكم وأم�ام األفراد واملجتم�ع واملحزبني.
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أن نكــون مســتقالت حزبيــا هــذا ال يعــي أن تأخــذ املؤسســة قــرارات بمعــزل
عــن املنــاخ الســيايس العــام
لذل�ك ،ق�ررت جمعي�ة نس�اء ضـد العن�ف (وغريها م�ن الجمعي�ات النس�وية) تركيـز عملهـا يف مجال
التمثي�ل عىل مس�تويني سياس�يني:
1.النضال النسوي داخل أجندات األحزاب العربية.
 2.كشف نضال النساء الفلسطينيات يف إرسائيل ،عىل الساحة السياسية اإلرسائيلية.
قـد تكـون هـذه املهـام صعبة الرتويـج عىل الناشـطات النسـويات ،ألنهـن قد يجـدن أنفسـهن عالقات
بين والئه�ن الحزبي والنس�وي (عىل سـبيل املثـال عندما يتم اتهـام أحد النشـطاء من أي حـزب بتعدد
الزوج�ات) أو مواجهـة مقاومـة قويـة إلدخـال اإلدمـاج الجنـدري والحساسـية النسـوية يف االحـزاب
العربي�ة .يعتبر بعـض الرجـال والنسـاء األمـور املتعلقـة بالحيـاة الجندريـة مسـألة صعبـة املعالجة
ويفضل�ون تجنبه�ا ،يتردد السياس�يون/الحزبيون قبـل التعامل مع أي مسـألة نسـوية تتعلق بحقوق
املـرأة بسـبب الخوف مـن ردة فعل النـاس ما قد يـؤدي إىل فقدان مقعدهـم أو مؤيديهم مـن الرجال أو
املجتمع�ات املحافظ�ة .ببس�اطة ال يريدون املجازف�ة أو فق�دان امتيازاتهم.
نظـ ًرا لكـون الدولـة ومؤسسـاتها وسياسـاتها مسـؤولة عن جـزء كبري مـن التمييـز الـذي تعاني منه
املـرأة العربيـة يف إرسائيـل ،كامـرأة وكجـزء مـن األقلية التـي تتعـرض للتمييـز ،أدركت جمعية نسـاء
ضـد العنـف أنه مـن أجل تغيير الواقع ،مـن الضروري الضغـط والتأثري على صانعي القـرار يف أعىل
املس�تويات .مـع إنشـاء وحـدة املرافعـة والتمثيـل يف عـام  ،2004اتخـذت جمعيـة نسـاء ضـد العنف
خطـوة كبيرة فأنشـأت مشـاريع جديدة تمـس جميـع مسـتويات اإلدارة العامـة ،وقد أحدثـت تأثريات
واضحة.
على مـدار الخمسـة عشر عامً ا املاضيـة ،أصبحـت جمعية نسـاء ضد العنف تشـكل لوبـي للدفاع
عـن حقـوق اإلنسـان للمرأة الفلسـطينية يف الكنيسـت .تحاول رفـع وايصال صوت جميع النسـاء
اللوات�ي يعانين جمي�ع أن�واع العنف الت�ي ال تحميها الدول�ة .يف عملها تسـتخدم استراتيجيات مختلفة
يف املرافعة:
* تتعامل مع األحزاب السياسية العربية املوجودة يف الكنيست وتطالبها بوضع قضايا املرأة عىل
طاولة البحث.
*تتعامل مع مختلف املكاتب ولجان العمل املسؤولة عن املسائل التي تؤثر عىل املرأة وتطالبها
بالعمل للتأثري عىل وضعية النساء وحيواتهن.
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*تشارك يف إنشاء ائتالفات يف املجتمع املدني النسوية لتمارس ضغ ً
طا كبريًا عىل األحزاب السياسية
والحكومة ،عىل الصعيدين املحيل والدويل (مثل تقرير الظل ولجنة العمل للمساواة يف قضايا
األحوال الشخصية وحملة صوتك قوة).
اكسـبها كل هـذا العمـل الكثري مـن الخربة مـع مـرور الوقت وجعلهـا منظمـة متخصصـة يف املرافعة
والدفـاع عن القضايا النسـوية العربية والفلسـطينية ،والعمل عىل تغيري سياسـات الحكومة والسـلطات
اإلرسائيلي�ة العنرصي�ة تجاه هؤالء النس�اء.
نظـ ًرا ألن املجتمـع العربي نفسـه مسـؤول ً
أيضـا إىل حد كبري عـن التمييز الـذي تعاني منه النسـاء مع
األخـذ يف عين االعتبـار وزن األحزاب السياسـية العربيـة داخل املجتمـع ،فقد أدرجت جمعية نسـاء ضد
العن�ف يف استراتيجياتها الطروح�ات التي تس�تهدف مبارشة السياس�يني العرب واإلدارة .تشـمل أعمال
وحـدة املرافعـة والتمثيل ممارسـة الضغط على األحـزاب السياسـية العربيـة واإلدارة إلرشاك املزيد من
النسـاء يف مناصـب صنع القـرار ،و الضغط عليهـم لطرح املزيد واملزيـد من املواضيع واملسـائل املتعلقة
بحقـوق املـرأة يف جـدول أعمالهـم عىل املـدى القصير والطويل ،إنشـاء حملات ومشـاريع مختلفة من
شـأنها أن تشـجع النسـاء الفلسـطينيات عىل املشـاركة يف االنتخابات املحلية والقطرية وتقديم أنفسـهن
لشـغل مناصـب صنـع القـرار يف بلداتهن كما وتشـجع الجمعيـة املجتمع على التصويـت لصالح هؤالء
النس�اء اللواتي يرش�حن أنفس�هن يف مناصب سياس�ية وتدفع عىل رؤيته�ن قائدات.
يمكننـا أن نـرى ً
أيضـا كيـف أصبحـت جمعيـة نسـاء ضـد العنـف لوبـي يف املجتمـع العربـي
السـيايس للدفـاع عـن حقـوق املـرأة العربيـة ،يف السياس�ة واملجتم�ع العرب�ي .يجـب أن نتذكر أن
الديـن يف إرسائيـل ال ينفصـل عـن الدولة ،ولكـن إرسائيل تعلـن نفسـها ديمقراطية ويهوديـة ،يف نفس
الوق�ت .أكثـر الظواهـر الواضحـة لهذا املوقـف املتناقض تتمثـل بقوانني األحوال الشـخصية ومسـائلها
(مثـل ال�زواج والطلاق وحضانةـ األطف�ال) التـي ال يتـم تنظيمهـا والتعامـل معهـا مـن قبـل هيئات
تأسيس�ية ومس�تقلة وعلماني�ة تديره�ا الدولة ،ب�ل بواس�طة املؤسس�ات الدينية.
ال يزـال القان�ون الديني املسـيحي ،املس�لم والدرزي ذكوريً�ا وتمييزيًا ج�دًا نحو املرأة العربي�ة .ال يزال
العن�ف املن�زيل ضد امل�رأة وعدم املس�اواة بني حقوق الجنسين مقب�وال بش�كل عام ويتم الدفـاع عنهما
أحيانً�ا من الناحي�ة القانوني�ة واالجتماعية .ه�ذا وضع مركب وصع�ب للمجابهة.
يمكننـا بالتأكيـد أن نـرى كيـف أثمرت جهود نسـاء ضد العنـف وبقية جهـود املجتمع النسـوي لتغيري
هذا الواق�ع حيث:
زاد تمثيل املرأة الفلسطينية يف األحزاب العربية ويف اإلدارة والوظائف العامة.
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زاد تعميم اإلدراج الجندري داخل اإلدارة والوظائف العامة.
ت�م تعديل القانون "س�ن ال�زواج" ،وأقـر القانون الذي يمنـح الصالحيـة للمحاكم املدنيـة للنظر والبت
يف قضايـا األحوال الشـخصية وبضمنها الحضانـة والنفقة واملسـائل املتعلقة بهما.
وال تـزال املعركـة مسـتمرة حـول تخصيـص التمويل الحكومـي املتعلـق بحقـوق املـرأة والحماية من
العن�ف والقائم�ة تطول.
إن مسـألة عمـل منظمات املجتمع املدني النسـوية بشـكل فردي مسـتقل أو من خلال مختلف األحزاب
السياس�ية يف الكنيس�ت بش�أن القضايا الوطني�ة العامة ،ال تـزال مطروح�ة للنقاش واملناظرة .السـؤال
اآلخ�ر ال�ذي يطرح نفس�ه هو إذا مـا كان الوقت قـد حان لرفـع تمثيل النسـاء يف مناصب صنـع القرار
مـع أيديولوجيـات ووجهات نظـر وقناعـات هادفة إىل إحـداث تغيري إيجابـي يف عقول النـاس وقيمهم،
ولي�س فق�ط رف�ع تمثيل النس�اء عدديا .كلمـا زاد عدد األشـخاص الذين يعملـون عىل إدخـال املزيد من
تعميـم اإلدراج الجنـدري يف أماكـن صنـع القرار وكلمـا زاد عدد النسـاء العامالت يف السياسـة كان ذلك
أفض�ل .هذه هـي الخطـوة األوىل ،اما الخطـوة الثانية فسـتكون بأنواع ونوعيـة القيادات النسـائية التي
نرغ�ب بالحصول عليها ،مس�ألة الكي�ف ال الكم.
الصراع الفلسـطيني اإلرسائيلي :قامـت النس�اء الفلسـطينيات ب�دور مه�م (يُنسى غالبً�ا)
يف الكف�اح م�ن أج�ل تحرير الش�عب الفلس�طيني .قبـل وأثنـاء وبعد حـرب  ،1948كانت النسـاء
الفلس�طينيات يمارسنـ أنشـطة اجتماعيةـ وسياس�ية مختلف�ة :شـاركن يف مظاهـرات ضـد االنتـداب
الربيطانـي؛ قدمـن املسـاعدات والدعم للمقاتلني الفلسـطينيني؛ اعتنين باملنزل واألرسة؛ قاتلـن أحيانًا يف
الحرـب جنبً�ا إىل جن�ب مـع الرجال؛ حت�ى أنه�ن أخ�ذن أدوار قيادية يف املعرك�ة .خالل سـنوات الحكم
العسـكري مـات الكثري مـن الرجـال أو كانوا مسـجونني بينما وقفت نسـاء كثيرات بقوة ،يملأن بذلك
أدوارا قياديـة يف الحي�اة اليومي�ة للمجتم�ع .ولكـن كمـا يحـدث غالبًـا يف هـذه املواقف ،بمجـرد خفوت
املع�ارك ،كان م�ن املتوق�ع أن تع�ود النس�اء الفلس�طينيات إىل املطب�خ .ال يتذكـر املجتمـع العربي دور
هـؤالء النسـاء يف كفـاح الشـعب الفلسـطيني ،وال يعترف بإنجازاتهن وال يمنحهـن املكانـة الالئقة بهن
يف التاريخ الفلس�طيني.
لطاملـا اعتبرت نسـاء ضـد العنـف نفسـها جـزءًا مـن الشـعب الفلسـطيني .عضواتهـا اعتربن
أنفسـهن جـزءًا مـن أقليـة تكافـح ضـد احتلال شـعبها وتقاتل مـن أجـل تحريرهـا وتقريـر املصري
واملس�اواة .يف الوقـت نفسـه ،كنسـاء ،كنسـويات وكناشـطات ،اعتبرن كفاحهـن النسـوي من أجل
تحريـر املـرأة الفلسـطينية جـزءا ال يتجزأ مـن املعركـة الوطنية .النسـوية هـي أداة للمقاومة
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(ش�لهوب-كيفوركيان .)2007 ،ويمكننـا أن نـرى كيـف كان هنالك يف السـنوات الثالثين املاضية تزايد
وانتشـار للمنظمـات النسـوية القويـة التـي على اسـتعداد لقيـادة استراتيجيات املقاومـة يف
املجتمعـات الفلسـطينية واإلرسائيليـة (غايرب كونسـتانس .)2 :2008 ،تشـعر النسـويات أنه يتعني
عليه�ن النضـال يف جمي�ع املجاـالت الت�ي تميز ض�د امل�رأة .وه�ذه طبيع�ة أي رصاع لحقوق اإلنس�ان.
كثـرة القضايـا التـي يتعامـل معهـا السـكان العـرب وقيادتهم مـن أجـل البقاء يدفـع بحقـوق املرأة
ألس�فل س�لم األولوي�ات .لكـن بالرغـم مـن ذلـك ،يمكننـا أن نـرى كيف تغير الوضـع اليـوم وأصبح
للم�رأة حق�وق أساس�ية ومكان�ة أفضل .فاملرأة ومكانتهـا تحظى بمزيد مـن االهتمام عىل جـدول أعمال
املس�ؤولني ،كل هذا بفضـل العمـل الشـاق واملسـتمر الـذي تقوم بـه جمعية نسـاء ضد العنـف وغريها
م�ن املنظمات النس�وية.
هـذا هـو السـبب يف أن هنـاك الكثير مـن الناشـطات النسـويات ،حتـى يومنـا هـذا ،ال زلن ناشـطات
َّ
يؤمـن بـأن الطريـق إىل تحريـر الشـعب الفلسـطيني وحـل النزاع يمـر بالضرورة بتحرر
سياس�يات.
امل�رأة الفلس�طينية .منـذ أن قـرر السـكان الفلسـطينيون يف إرسائيل أن يأخـذوا مصريهم على عاتقهم
بعـد رفـع الحكـم العسـكري يف عـام  ،1966شـاركت العديـد مـن النسـاء بشـكل فعيل يف النشـاطات
السياس�ية العربية فكانـت حركـة النسـاء الديمقراطيـات ،التـي شـكلت كيانًـا سياسـيًا ،وأول منظمة
فلسـطينية بعـد حـرب  1948يمك�ن أن تس�مى نس�وية .العديد من النسـاء اللواتي أسسـن نسـاء ضد
العنـف ،والنسـاء اللواتـي كن جـزءًا من مبادرات نسـوية مختلفـة يف نهايـة الثمانينيات والتسـعينيات،
ك�ن ً
أيض�ا ناش�طات سياس�يًا يف األح�زاب الت�ي ينتمين إليه�ا .حتى يومنـا هـذا ،تقوم عضوات نسـاء
ضـد العنـف وغريهن من الناشـطات النسـويات مـن جميع أنحـاء البالد يف كثير من األحيـان باملبادرة
واملشـاركة يف األعمـال والحملات واصدار البيانـات املتعلقة بحقوق السـكان العـرب ومناهضة االحتالل
والتميي�ز العنرصي.
كمـا ذكرنـا مـرا ًرا ،تعانـي النسـاء الفلسـطينيات يف إرسائيـل مـن العنـف الناتـج عـن مجتمـع أبوي
ومحاف�ظ ومن سياساـت الدول�ة التمييزية ،وكالهم�ا يقمعان املرأة العربي�ة .واألمران مرتابط�ان .عندما
يتـم هـدم منزل مـن قبل الدولـة اإلرسائيليـة ،عندما تكـون الخدمـات االجتماعيـة والصحية األساسـية
والبنيـة التحتية التي تخدم السـكان العـرب مفقودة ،عندما ال تصـل امليزانيات املاليـة إىل اإلدارة العربية
املحليـة ،عندمـا يحصـل التلميـذ العربي على ميزانية أقل من تلـك التي يحصـل عليها اليهـودي ،عندما
ال يوجـد عـدد ٍ
كاف من العمـال االجتماعيني للسـكان العرب ،وال توجـد وظائف كافية متاحـة ومفتوحة
أمـام املـرأة ويف متنـاول يدهـا ،والكثير الكثري غير ذلك ،فهـذه حالـة مركبة تؤثـر بشـكل مبارش عىل
حي�اة امل�رأة اليومي�ة ومكانتها ،وحي�اة أرستها ،ويف النهاي�ة عىل املجتم�ع العربي ككل.
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يهمـش النظـام القضائي وسـلطات إنفاذ القانون بشـكل منهجي مشـاكل السـكان العـرب ويتجاهلها
بشكـل ع�ام ،وضحاي�ا العن�ف على أس�اس جندري بش�كل خ�اص .ظلـت املنظمات النسـوية تشـكو
لسـنوات طويلـة مـن سـوء املعاملـة واإلهمـال وانتهـاكات الحقـوق التـي تمارسـها الرشطـة والنظام
القانون�ي عندم�ا يتعل�ق األم�ر بضحاي�ا العن�ف األرسي م�ن النس�اء الفلس�طينيات .كل ذلـك جزء من
السياس�ات التمييزي�ة تج�اه الس�كان العرب ووجه�ات النظ�ر العنرصي�ة النمطية "هذه مشـكلتهم،
هم املذنب�ون ،وعليه�م حلها".
لـدى عضوات وناشـطات جمعية نسـاء ضد العنف خطـاب واضح للغايـة عندما يتعلق األمـر بالتعاون
والرشاك�ة م�ع الجمعي�ات اليهوديةـ أو اليهودية-العربية :فهن لن يعملـن ابدا أو يتعاون مـع كيانات أو
اف�راد يدعمون االحتالل وقمع الس�كان الفلسطـينيني ،وهو س�بب معاناة الكثري من النس�اء .ببسـاطة ال
يمكن�ك أن تكوـن نس�ويًا وتدعم القم�ع وانتهاك حقوق اإلنس�ان يف نف�س الوقت .يجـب أن يفهم الناس
أن تمكين املـرأة الفلسـطينية ومنحهـا حقوقهـا املتأصلة لن يفيـد املجتمع العربي فحسـب ،انمـا ً
أيضا
املجتم�ع اإلرسائيلي .بحيث يقلـل من مسـتويات العنف ،ومـن التوترات ويحسـن العالقـات االجتماعية
والتع�اون بني األف�راد والجماعات.
حقوق املرأة هي حقوق إنسان ومسألة شخصية تهم كل امرأة عىل حدة واملجتمع ككل.

الرجـال رشكـاء
“أنا كليش ،أنا وال يش ،بس قيل ،مني انت؟" الدام من أنت

72

لقـد ناقشـت النسـويات دائمً ـا مكانـة الرجـال يف نضالهـن ،وتسـاءلن عمـا إذا كان ينبغـي اعتبارهـم
رشكاء أم ال .تواجـه الجمعيـات النسـائية معضلة متكـررة عندما يتعلـق األمر بقبول الرجـال كجزء من
موظفيهـا ،أو كمتلقين لخدماتهـا وكمشـاركني يف مشـاريعها ونشـاطاتها .ناقشـت جمعية نسـاء ضد
العنـف هـذه األسـئلة من وجهـات نظـر مختلفة .تـرى الجمعيـة الرجـال رشكاء يف كفاحهـا من أجل
التغيير نحـو مجتمـع أفضل وتعتبر منظمة أبوابهـا مفتوحة للنسـاء والرجـال عىل حد سـواء .وقد
كانـت أول جمعيـة نسـوية ترحب بالرجـال كشركاء يف العمل.73
تـدرك قيادة نسـاء ضد العنـف وموظفاتها الحاجـة إىل محاولة إيجـاد أفضل طريق السـتهداف الرجال
72
73

كلمات تعرب عن امرأة عربية تتحدث إىل رجل عربي https://www.youtube.com/watch?v=CZll1ioI3xg
أول عامل اجتماعي عمل يف الجمعية كان يف سنوات التسعينات يف مأوى الفتيات يف ضائقة.
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يف عملهنـ ليش�كلوا ج�زءًا م�ن املنظم�ة .وقد عمـل العديد مـن الرجـال يف الجمعية موظفني ،مسـتقلني
ومتطوعين 74يف املشاـريع املختلف�ة .كمـا تعـاون ممثلـون فلسـطينيون ذكـور وكتّـاب ومخرجـون
وسياس�يون م�ع الجمعية يف مش�اريع وحمالت مختلف�ة ،مما أس�هم يف ظهورها ونجاحها .أجرت نسـاء
ضـد العنـف العديـد من ورشـات العمـل واملحـارضات ملجموعـات الفتيـان والفتيـات الصغـار يف عدة
م�دارس .باإلضافـة إىل ذلـك ،بادرت نسـاء ضـد العنف إىل مشروع رائـد مخصص للرجـال ،يهدف
إىل رف�ع مس�توى الوع�ي والحساس�ية الجندرية بني املش�اركني .أصبح هـذا املرشوع جـزءًا ال يتجزأ من
مش�اريع الجمعيـة وكان له أثرـ كبري عىل كل م�ن الجمعية ومجموع�ات الهدف من الرج�ال .نتيجة لهذا
املشروع ،أجـرت الجمعيـة ونرشت أول بحث عـن مفهوم الرجولـة يف املجتمع العربـي يف إرسائيل.
ولكـن يف مرحلـة مـا ،تـم توسـيع العمل بشـكل أفقي بحيـث كان هنـاك اكتفـاء من العمل مـع رشيحة
الرجال.
مم�ا ال ش�ك فيه أن هـذا ملهـ ٌم وفريـد مـن نوعـه ،ولكـن ويف الوقـت ذاتـه ،ال يخفـى عـن املالحظة أن
ع�دد الرجال االجم�ايل الذين تطوع�وا او/وعمل�وا بالجمعية هو ضئيل نس�بيا إذا أخذنـا باالعتبار تاريخ
الجمعيـة الطويـل ،لـم يكن هناك مـن قبل رجل كعضـو إدارة وكان عدد الرجـال يف الهيئـة العامة ً
قليل
ج�دًا .اليـوم ،هنالـك رجلان فقط يعملان يف الجمعيـة ،ال يوجد متطوعـون رجال برغم وجـود متربعني
مـن الرجـال ،حضـور الرجـال يف األنشـطة والفعاليـات التـي تنظمها نسـاء ضـد العنـف والتحالفات
غير كاف .75على الرغـم مـن أن الرجـال يشـكلون نصـف السـكان وهـم املسـؤولون عـن العنف ضد
النسـاء ،فعلى مـدار سيرورة الجمعيـة وتاريخها خصصـت مرشوعـا واحدا فقـط للعمل مـع الرجال،
وت�م تشكـيل مجموعت�ي عمل فق�ط م�ع رجال وتوظيف عـدد قليل مـن الرجـال ال يتجـاوز اصابع يد
واحدة.
ج�رت نقاش�ات حاـدة بين أعض�اء مجل�س اإلدارة -التيـ تتأل�ف دائمً �ا من النس�اء -بشـأن مسـألة
الرتحيبـ بالرج�ال كأعضاـء يف مجل�س اإلدارة .يف نهايـة املطـاف كان هنـاك تخـوف ومعارضـة مـن
مشـاركة الرجـال يف مجلـس اإلدارة ،وذلك بسـبب اعتقاد العضوات بـأن وجود رجل يف املجلس سـيؤدي
إىل كسر الت�وازن الذي أنش�أته الجمعية ،س�يؤدي إىل رصاع�ات عىل الس�لطة ويقلل من تمي�ز الجمعية.
74
75

العامالت االجتماعيات يف املالجئ والبيوت االنتقالية ،منسق واحد ملرشوع العمل مع الرجال ،مستشارو التطوير
التنظيمي الخارجيون ،الباحثون ،األكاديميون ،واملحارضون ،إلخ.
عىل سبيل املثال ،يف مؤتمر "حقوق املرأة واألحوال الشخصية :اسرتاتيجيات النضال النسوي الفلسطيني يف
إرسائيل" املنظم من قبل لجنة األحوال الشخصية يف  10كانون األول  ،2018لعرض نتائج أبحاث مهمة فيما يتعلق
الحالة الشخصية للنساء والفتيات الفلسطينيات يف إرسائيل ،حرض رجل واحد ولم يُشمل أي رجل كمتحدث.
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دائمــا بالســلطة ومناصــب صنــع القــرار ،وللمــرأة اآلن احلــق يف
يحظــى الرجــال
ً
أن تفعــل الــيء نفســه وأن تكــون يف وضــع يمكهنــا مــن اتخــاذ القــرارات يف
اجلمعيــة مــن وجهــة نظــر نســوية.
عىل نسـاء ضـد العنـف أن تسـتأنف عملهـا يف مشـاريع طويلة األمـد تسـتهدف الرجال وجعلهـم جزءًا
ال يتجزـأ م�ن عمله�ا .واج�ه املشروع مـع الرج�ال العدي�د مـن الصعوب�ات (لـم يحضر املشـاركون
االجتماع�ات بانتظ�ام ولم يظه�روا الكثري م�ن االهتمام ولم يش�اركوا كثيرًا يف املحادثات واملناقش�ات).
عندمـا يواجه شـخص ما نفسـه بنفسـه ،مـع قناعاتـه وقيمة التي عـاش معها وآمـن بها وقتـا طويال،
فيق�ال لهـ إن هذا خطأ وس�لبي وأنـه يجب أن يتغير فهذا يه�ز عامله بالكام�ل .يتطلب األمـر الكثري من
العمـل والوقـت لجعله يفهـم ً
حقا ويغير رأيه وسـلوكه بقناعـة ،وبالتايل ،مـن الواضح أن املشـاركة يف
مشروع واحـد ليسـت كافيـة ،ألن الرجـال يحتاجـون إىل اجتياز سيرورة طويلة مـن املراجعـة الذاتية
واالقتن�اع والتغيير .لك�ن عىل الرغ�م من ذل�ك ،اعترب املشروع نجاحً ا كبيرًا بنتائج مثمرة .لهذا السـبب
مـن الضروري تكـراره والعمـل مـع عـدد أكرب مـن الرجال ،مـن رشائـح ووجهـات نظـر مختلفة من
املجتم�ع العرب�ي (ولي�س بالضرورة األكثـر انفتاحً �ا وحساس�ية) ،وإيجاد طـرق مبتكرة لتشـجيعهم
على املش�اركة وحضـور األنش�طة املختلف�ة .يجدر ً
أيضـا التواصل مـع هؤالء الرجـال الذين شـاركوا يف
مشروع نساـء ض�د العن�ف يف املاـيض وإيجاد ط�رق إلع�ادة دمجهم يف نس�اء ضـد العنف .بـل يمكن
تدريبهـم ليصبحـوا مدربني مسـتقبليني ملجموعات الذكور املسـتهدفة ،وربمـا يومً ا ماً ،
أيضـا ملجموعات
نس�ائية مس�تهدفة ً
أيضا.
على جمعية نسـاء ضد العنـف أن تبذل مزيـدا من الجهود ملشـاركة الرجـال يف عضويتهـا وادارتها من
رج�ال لديهم القيم املناس�بة ويمكنهم املس�اهمة يف سيرورة الجمعي�ة .من الواضـح أن الجمعية مرتددة
يف الرتحيـب بمزيـد مـن الرجال يف صفوفهـا أو اسـتثمار الجهود والوقت واملال إلنشـاء مشـاريع جديدة
م�ع الرج�ال ،على الرغم منـ ادعائه�ا أن الرج�ال ه�م رشكاؤها وأنه�ا منفتحة لكال الجنسين .يشـعر
بعـض هـؤالء الرجـال الذين يعملـون مـع الجمعية أنهـا كانت تجربـة رائعة ومثيرة باإلضافـة لكونها
صعب�ة وم�ع هذا شـعروا بالراحة كأنه�م يف البيت .بينما شـعر آخـرون أحيانًـا أنهم يف غير مكانهم أو
خ�ارج الس�ياق ،وأن عليهم الحذر م�ن الكلمات الت�ي يس�تخدمونها وانتقائها.
مـن املهـم إعطـاء الرجال الفرصـة للعمل جنبا إىل جنب مع نسـاء قويـات ،يعملن بجـد وذكاء ،وان يتاح
للرج�ال التكيف م�ع أجواء العمل النس�وية وتغيري آرائهم ويف النهاية س�لوكهم.
عندمـا تصبـح نسـاء ضـد العنف أكثـر انفتاحً ـا للرجال ،سـتضع األسـبقية مـرة أخرى وتصبـح ً
مثال
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للجمعيـات واألفـراد اآلخريـن ومصـدرا إللهـام رجـال آخريـن ،وتشـجعهم على االنضمـام للنضـال
النس�وي .يحتـاج العالـم إىل املزيـد مـن الرجـال النسـويني كنمـاذج يحتـذى بهـا واملزيـد من النسـاء
النس�ويات كنم�اذج يحت�ذى بها للرج�ال ،خاص�ة لألجيال القادمة .ونسـاء ضـد العنف لديهـا الفرصة
لتحقي�ق ذلك.
النقـاش حـول مـا إذا كان الرجـال هـم ً
أيضـا ضحايـا النظـام الذكوري الـذي يميز ضـد املرأة
أم ال ،هـو نقـاش مهـم ،ويجـب أن يس�تمر ويج�ب أن يشترك الرجال يف ه�ذا النق�اش .يحتاج
الرجـال إىل املسـاعدة حتـى ينتبهوا ألفعالهـم وليكونوا أكثـر وعيا ً ألنفسـهم ،بامتيازاتهم ومسـؤولياتهم
تجـاه النساـء واملجتم�ع .يف الوقـت نفسـه ،عليهـم أن يدركـوا أنهم أقويـاء بما فيـه الكفايـة لالنضمام
إىل النض�ال م�ن أج�ل مجتم�ع متكافئ وع�ادل خال م�ن العنف .إنهـم بحاجـة إىل تغيري فكرة السـلطة
وإدراك أن املجتم�ع ب�أرسه يس�تفيد من تحسين وضع امل�رأة ،بما يف ذلك هم أنفس�هم .هذا مهم بشـكل
خـاص اليـوم ،فعلى مـدار الثالثين وربمـا األربعني عامً ـا املاضيـة ،تقدمـت النسـاء بشـكل ملحوظ،
بمع�دل أعلى بكثري مـن الرجال (معـ أن هذا م�ا زال بعيدًا ليكوـن كافي�ا ً) ،بينما بقيت معظـم توقعات
الرج�ال واملجتم�ع منه�ن كما هي.
أن نسـاء ضـد العنـف ،باعتبارها منظمة فلسـطينية رائـدة ذات خربة اسـتنادا ً إىل العديد مـن إنجازاتها
وتأثريه�ا يف البلاد ،قادرة على القيام بذل�ك .نمت قـوة الجمعية بما فيـه الكفاية ولديهـا جميع األدوات
الالزم�ة للنج�اح ،حت�ى ل�و كان ه�ذا يعن�ي تغيير بع�ض الديناميكي�ات التي نش�أت عىل مر الس�نني.
إن تغيير الديناميكيـات ال يعنـي تغيير منـاخ العمـل املميز أو القيـم أو اإلخلال بتوازن القـوى داخل
الجمعي�ة .ه�ذا ال يعن�ي أنهاـ س�تتوقف عن كونه�ا جمعي�ة نسـوية أو تقودها نس�اء .هـذا ال يعني أن
الرجال س�وف يس�يطرون عىل عم�ل الجمعية .هذا يعنـي فقط أنها سـتتيح للرجال الوصـول إىل عاملهم
كشركاء ومتعاونين ،وتقترب خط�وة نحو بناء عال�م يتقاس�مه الرجال والنس�اء باملس�اواة واإلنصاف.
مـن أجـل إحـداث تغيير حقيقـي وعميـق طويـل األجل ،يجـب القيـام بالعمـل مـع الرجال والنسـاء،
حيـث يمث�ل كل منه�م نصف سـكان العالم .تقوم النسـاء بتطويـر الكفاح النسـوي والنضـال من أجل
مكانته�ن على األرض لس�نوات عديدة وق�د حققن إنج�ازات كبرية ومهمة .لكـن معظم الرجـال ما زالوا
حديثين أو حتـى غريبين على النضال النسـوي ،وقلـة قليلة منهـم يرون أنفسـهم يشـاركون يف تغيري
الواق�ع .يف يـوم مـن األيـام ،حتـى املجتمـع العربي سـوف ينفصل عـن تقاليـده التمييزية تجـاه املرأة،
وسـوف تنقلـب األحـوال .والرجـال الذيـن ينتهكـون حقـوق املرأة سـوف يتحملـون عواقـب وخيمة يف
جمي�ع مجاـالت حياته�م .تسـتطيع الجمعيـات واألفراد النسـويون ،بـكل مـا لديهم من خبرة ومعرفة
مرتاكم�ة مس�اعدتهم على فت�ح أعينهم ليفهم�وا أنهم ج�زء من املش�كلة ،وكذل�ك أنهم جزء م�ن الحل.
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لذلـك ،يجب عىل نسـاء ضـد العنـف ،جنبًا إىل جنـب مع منظمـات املجتمـع املدني األخـرى ،أن تفحص
ملـاذا يتطـوع الرجـال بشـكل أقـل من النسـاء ومناقشـة سـبل تشـجيع الرجـال على أن يكونـوا أكثر
حساس�ية وتضامن�ا مـع اآلخري�ن وأن يكونوا أكث�ر مش�اركة يف النضاالت .تط�وع الرج�ال يف جمعيات
مثـل نس�اء ض�د العنف ،ق�د يكوـن بمثابة "فت�ح عيون/كشـف الواق�ع" عىل انتهـاكات حقـوق املرأة
مم�ا يجعله�م ينضمون إىل نض�ال التغيري .هنـاك العديد مـن الرجال الذين ليسـوا بالرضورة ناشـطني
نس�ويني وال اجتماعيين ،ولكن لديهم الحساس�ية الالزمة ملوض�وع العنف ضد املرأة ويودون املش�اركة.
حت�ى ل�و تغير يف نهاية املط�اف عدد قلي�ل من الرج�ال ،فهي نتيج�ة إيجابي�ة للجمعي�ة وللمجتمع.
أخيرًا ،يجدر بنسـاء ضد العنف إنشـاء مشـاريع مع االجيـال القادمة تركـز عىل حقوق املـرأة ومناهضة
العنـف ضدهـا وإدراج موضـوع املسـاواة بني الجنسين يف كل املجـاالت الخاصـة والعامـة ألن كل يشء
يب�دأ وينته�ي بالرتبي�ة والتعلي�م .بعـد كل هذه السـنوات من النضـال النسـوي ،ال تزال املـرأة هي مقدم
الرعاي�ة الرئيسي ألفراد املجتمع واملس�ؤولة الرئيس�ية عن تعليم األطف�ال ورعايتهم كأمهات ومدرس�ات.
ً
مثـال يحتـذى بـه ويربين الجيل القـادم من
ينبغـي عليهـن أن يكـن أول مـن يكسر الحواجـز ،ليكـن
الفتي�ان والفتيات النس�ويني والنس�ويات ،والحيلول�ة دون إعادة إنت�اج النظام الذك�وري القامع.
وعىل حد تعبري تشيماماندا نغوزي أديتيش العظيمة:76
“ نع�م ،بالتأكي�د .يمك�ن أن يك�ون الرج�ل نس�ويًا ،بل حتى يج�ب على أن يكون نس�ويًا .أنت
نسـوي عندمـا تقـر بأن املـرأة ال تـزال غري متسـاوية مع الرجـل يف جميـع أنحاء العالـم وأنت
نسـوي إذا كنتـ تري�د أن تفع�ل ش�يئًا م�ا لتغيري ذل�ك .يمكنـك تغيري النسـاء قدر املسـتطاع،
ولك�ن إذا لـم يتغري الرج�ال ،فلن يتغير يشء ،ألننا نتش�ارك هذا العال�م .أنا أعتقد أن النسـوية
حرك�ة عادل�ة ...لـذا ،يجـب أن يدعـم الرجـال النسـوية ،ألنـه يف النهاية ،فـإن النسـوية تدور
ح�ول العدال�ة وعلين�ا جميعً ا أن نرغ�ب يف العيش يف عال�م ع�ادل ...والرجال بحاجـة أن يكونوا
نس�ويات ألن الرجاـل يستـمعون إىل الرج�ال .نحـن بحاجـة إىل رجـال نسـويني ،حتـى يصبح
ً
رجال نسـويني»...
الرجال غير النسـويني

76

تشيماماندا نغوزي أديتيش ،مأخوذة من مقابلة مع مجلة ماري كلري الربازيل ،أبريل  ،2019كإجابة عىل السؤال :هل
يمكن أن يكون الرجال نسويني؟ https://www.facebook.com/watch/?v=2259808044259738
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قيـاس االثـر
الجمعيـات واملنظمـات لهـا دور حيـوي يف املجتمع .فهـي تلعـب دورا هاما ولهـا مكانة مهمة تشـغلها
يف املجتمـع .تلعـب منظمـات املجتمـع املدنـي العاملـة يف القطـاع الثالـث دو ًرا حيويًا يف تقـدم املجتمع
ورفاهيتـه .بجانـب القطـاع األول (السـلطات العامـة) والقطـاع الثاني (عالـم األعمال) ،هنـاك القطاع
الثالـث (الكيانـات االجتماعيـة والعمل التطوعي) هـو القطاع الذي يركـز عمله وجهوده على احتياجات
املجتمـع ومصالـح املجتمـع (املحليـة والجماهرييـة) .إنه القطـاع الذي تعمـل فيه جميـع املنظمات غري
الربحيـة عىل تعزيز أهـداف اجتماعيـة مختلفة.
تعمـل منظمـات املجتمـع املدنـي القطـاع الثالـث يف الجانـب اإلنسـاني يف خدمـة للجمهـور ،تتعامـل
ً
كاشـفة عـن احتياجات
منظمـات املجتمـع املدنـي باملواضيـع التـي ال تتعامـل أو تهملهـا فيهـا الدولة
ومشـاكل املجتمـع املحلي التـي ال تتلقى إجابـات من السـلطات العامة ومن ثـم توفر الخدمـات الالزمة
وتقـدم الحل�ول .بذلك م�ن الرضوري اسـتمرار العمل واالسـتثمار فيه؛ بغـض النظر عن مقـدار العمل
املنج�ز والتقـدم ا ُملح�رز ،فإنهـ ال يكفـي أب�دا .هنـاك دائمـا املزيـد مـن العمـل الذي يجـب القيـام به،
واملزي�د م�ن الن�اس يج�ب الوص�ول إليه�م وقطاع�ات أكرب م�ن املجتم�ع يتوجب العم�ل معهم.
يج�ري يف منظماـت املجتم�ع املدن�ي قسطـ كبير م�ن العم�ل التطوعي واس�ع النط�اق .يقـدم العديد
مـن األفـراد والجماعـات وقتهم وجهودهـم للجمعيات طواعيـة ،وتقدم العديـد من الجمعيـات خدماتها
للجمه�ور مجان�ا .يعترب ه�ذا مس�توى عاليا جدًا م�ن التضام�ن واإليثار الت�ي يج�ب تقديره واملحافظة
علي�ه ،يتم إنش�اء معظ�م الجمعيات بواسطـة متطوعين\ات ويف كثري مـن األحيان تظل عىل قيـد الحياة
بفض�ل عمله�م .من املمكـن دوما البـدء يف العمل مـع الحد األدنى مـن املـوارد املتاحة ،ثـم النمو خطوة
بخطـوة ،طاملـا أن روح التطـوع ،اإليمان ،ودافـع خدمة املجتمع ومسـاعدة اآلخريـن موجود.77
بعد ثالثني عامً ا من العمل والنشـاط ،اكتسـبت نسـاء ضد العنـف مكانًا مهمً ا وحيويًـا وصوتًا مميزا
يف مجتمـع القطـاع الثالث املحيل واإلقليمـي ويف املجتمع الفلسـطيني عامة .امتـد وجودها أثرها
ونشـاطها مـن منطقـة الجليل يف شـمايل البالد ممتـدا إىل مناطق أخـرى يف البالد كذلك الضفـة والقطاع
ودول عربيـة .تـم تطويـر استراتيجيات العمل واملشـاريع ً
وفقـا الحتياجـات املجتمع التي تـم التحري
عنهـا على أرض الواقـع .راكمت الجمعية قـد ًرا كبريًا مـن املعلومات والخبرات املوثوقة ،املهنيـة والقيمة
بشـأن مسـألة حقوق املرأة ورفـع مكانتها بكل املسـتويات واالصعـدة إضافة إىل مكافحـة العنف القائم

77

هذه الفقرات الثالث مأخوذة من الورقة املكتوبة ملركز مساواة من قبل مؤلفة هذه الورقة.
| | 111

احملتوـيات
ّ
وتفكـــر نســـوي فلســـطيين
تاريـــخ وس�يــورة تط�وــر مجعي���ة نسـ��اء ضـ��د العنـ��ف; استشـــفاف

عىل النوع االجتماعي.
واجهـت نسـاء ضـد العنف بشـدة تابوهـات مجتمعيـة وتحدثت عنهـا بجـرأة ووضوح كذلـك واجهت
سياسـات الدولـة التمييزيـة ضد املواطنين عامة والنسـاء عىل وجـه الخصوص من أجل تحسين وضع
النسـاء والفتيات الفلسـطينيات يف إرسائيـل ،وجهت النقد واجهتهم بتقاعسـهم وعنرصيتهم مسـتخدمة
األس�اليب املتاح�ة املرشوع�ة والقانوني�ة ،لتص�ل ً
أيض�ا إىل الس�احات الدولية يف األم�م املتح�دة .اليوم،
أصبحـت نسـاء ضـد العنـف جمعيـة رائـدة يف مجال عملهـا تحظـى باالحترام والتقديـر وتعترب
منظمةـ جاـدة ومهني�ة م�ن الطـراز االول .لقـد أصبحت مرجعً ـا محليًـا وإقليميًـا وحتـى دوليًا يف
مكافحـة العنف ضد املـرأة ويف تعزيـز حقوقهـا وحمايتها.
عندمـا بـارشت نسـاء ضـد العنف بالعمـل ألول مـرة ،تعرضـت النتقـادات شـديدة ومحاربـة من قبل
املجتم�ع ،اعتبرت أعمالها تدخلاً يف ش�ؤون األرسة الداخلي�ة .وتحديـا للتابوهـات املجتمعيـة باإلضافة
لخلخلة موازيـن القـوى ،بسـبب نشـاطها وعملهـا تعرضـت احيانـا لالنتقـاد واللـوم والتهديـد أحيانا
مـآو للنسـاء الالتـي يتعرضن للعنـف ،وترددت
أخـرى ،78اعترض رؤسـاء السـلطات املحليـة عىل فتح ٍ
امل�دارس يف الس�ماح لناش�طاتها بتقدي�م محـارضات ح�ول العنف ض�د امل�رأة والرتبية الجنس�ية .فيما
ً
منخفضا
يتعلـق بخـط الدعـم ،يف بدايـة الطريـق كان عـدد الفتيـات والنسـاء اللواتي توجهـن للخـط
نس�بيًا ،وأغلبيـة اللوات�ي تواصل�ن فعل�ن ذل�ك دون عل�م أهله�ن أو دعمه�ن .مـن ناحية أخـرى األهل
الذينـ اتصل�وا بخ�ط الدع�م كان أكثر همهـم عمليات إع�ادة بن�اء عذرية بناتهم (القلق بشـأن سـمعة
أرسه�م) بـدال ً من تلقـي ابنتهم للمسـاعدة النفسـية والقانونيـة وفضح املجـرم املعتدي وتأهيـل الفتاة
مـن الصدم�ة .الكثير من ضحايـا العنف فضلـن البقـاء يف منازلهن بـدال ً من املغـادرة إىل مـأوى برغم
الخطـورة ،وعنـد حـدوث جريمـة قتـل ،تـم تجاهلهـا يف معظـم األحيان مـن قبـل املجتمع ،الـذي كان
يدعم القات�ل ع�ادة ويل�وم الضحي�ة على الجريمة.
تغيرت األمـور اليـوم وخصوصـا يف نظـرة املجتمـع لهـذه االمور فقـد أحدثت جميـع أعمـال الجمعية
ً
ملموسا.
ونش�اطاتها تأثريًا
لفه�م تأثير ،انع�كاس وأث�ر نش�اط جمعية نسـاء ضـد العنف بشـكل أفضـل علينـا تحليـل العنارص
التالي�ة الناتج�ة ع�ن عملها:
*تغيري طرح املجتمع حول العنف ضد املرأة؛
78

عىل سبيل املثال ،أطلق عليهن «مرضوبات” ،وهذا يعني باللغة العربية حرفيًا الرضب ويشيع استخدامه لوصف شخص
فقد عقله.
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*املعرفة والخربة املرتاكمة؛
*تنظيم النسويات؛
*زيادة وجود املرأة يف الحيز العام؛
*وجود شبكة داعمة من الناشطني/ات امللتزمني/ات ترافق عمل الجمعية؛
*حماية النساء وأطفالهن والفتيات املحتاجات ومساعدتهن.
تغيير طـرح املجتمـع حـول العنـف ضد املـرأة؛ أحـد أبـرز التأثيرات التـي أحدثتها جمعية نسـاء
ضـد العنـف يف املجتمـع ،يكمـن يف أنهـا أول مـن طـرح علنًا قضيـة العنف ضـد املـرأة يف املجتمع
الفلس�طيني يف إرسائي�ل .لقـد تـم تجاهـل هـذه الظاهـرة بالكامـل لسـنوات عديـدة من قبـل املجتمع
العرب�ي والدول�ة .فالدولة اعتربتها مشـكلة داخليـة لألقلية الفلسـطينية ،ولم تكن مهتمـة بالتدخل فيها،
ومـن ناحيـة أخرى لـم يعتربها املجتمع العربي مشـكلة ،بل مسـألة عائليـة خاصة داخلية يتـم التعامل
معه�ا خل�ف أبواب مغلق�ة وال يصحـ التعامل معه�ا أو التح�دث عنه�ا .كان الحديث عنهـا يف العلن من
عـال وواضح،
املحرم�ات الكبيرة .جاءت نسـاء ضد العنف وكسرت تلك املحرمـات وتحدثت بصوت
ٍ
بشـجاعة ومثابـرة ،ضد سياسـات الدولة وضـد نهج املجتمـع مطالبـة كل منهما االعتراف بوجود هذه
املشـكلة ،وحمايـة الضحايـا وأخذ املسـؤولية الكاملة لحلهـا ،ولتصبح ظاهـرة العنف ضد املـرأة قضية
مجتمعي�ة وليس�ت عائلية خاصة.
لـدى نسـاء ضـد العنف امتيـاز وواجب أخالقـي ،للمشـاركة يف احتجـاج مدني .تعمـل الجمعية
خـال مـن املصالـح الحزبيـة واالقتصاديـة والدينية وهـذا يمنحهـا القـدرة عىل قول
بمنظـور إيثـاري
ٍ
عـال ،مسـتخدمة جميـع املنصـات  ،يأتين مـن امليدان
أشـياء ال يمكـن لآلخريـن أن يقولوهـا بصـوت
ٍ
ويعمل�ن م�ع امليدان مب�ارشة مع ضحاي�ا االعتداءات الجنسيـة ،والفتي�ات يف ضائقة والنس�اء وأطفالهن
اللواتي يتعرض�ن للعنف.
أصبح�ت الجمعية بفض�ل عمله�ا ومثابرتها وجهً ا وصوتًا للضحايـا اللواتي غالبًا مـا ّ
كن يصمتن
ويخشين التحـدث عنـ أنفس�هن واملطالب�ة بحقوقهن .فمن خلال تس�مية الضحاي�ا ورواية قصصهن
معن�ى وقيمة وأهمي�ة .وبذلك أصبحتـ املتحدث�ة عنهن ورافعةـ الصواته�ن (غايبار-
وهب�ن لحياته�ن
ً
كونستانس�و )14 ،2008 :للمطالبة بالعدالة.
تمتلـك الجمعية سـجال مـن البيانات املحدثـة دوريـا ،باإلضافة إلحصـاءات ومعلومات داخليـة حول ما
يح�دث فعلاً يف الش�وارع ،يف اماكن العمل ،داخ�ل املنازل ويف مراك�ز الرشطة وداخل الجه�از القضائي.
لـدى الجمعيـة القـدرة والرشعية النتقاد الكنيسـت والرشطة والنظـام القانوني وحتى السـلطات الدينية
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التيـ ال يمك�ن املس�اس بها يف كثير من األحي�ان .تنتق�د اهمالهم ألدوارهم ومسـؤولياتهم تجاه النسـاء
ضحاي�ا العن�ف الجندري .وتذكرهم باسـتمرار أنـه يتعني عليهم القيـام بعملهم ،وتخصيـص املزيد من
امل�وارد البرشي�ة واملادية لحل هذه املش�كلة.
بامتلاك الحقيقة من املي�دان ومن املصدر االول اسـتمدت الجمعيـة القوة واملعلومـة والرشعية للتحدث
باسم الضحايا.
حطمـت نسـاء ضد العنـف حواجز الصمت مـن املنـزل واألرسة املصغـرة واملجتمع العربـي والدولة
حوـل العنف ض�د املرأة .وبهـذا ،تمت صناعـة تأثري ثالثـي االبعاد:
أوالً ،فتحتـ الب�اب وشجـعت املزيد مـن الجمعيـات واألفـراد اآلخريـن على التحـدث علنـا ً عـن العنف
املم�ارس ض�د امل�رأة ومناهضته.
ثانيـاً ،سـاعدت النسـاء الضحايـا على إدراك أنهن لسـن مذنبـات ،وأنهن لسـن وحدهن وأنـه يمكنهن
طلب املس�اعدة.
ثالثًـا ،سـاعدت الجمعية يف تصويـر العنف الذي تعاني منه النسـاء كمشـكلة مجتمعية وإلـزام املجتمع

والسـلطة الرسـمية باالعرتاف بذلك ،وجعلت سـلطات ومؤسسـات الدولة تـدرك وتقر بأن حـل القضايا
املتعلقـة بالعنـف ضـد املـرأة العربيـة هـو مسـؤوليتها وعليهـا توفير الحماية لهـن ،ومنـع العنف يف
املس�تقبل ،ومحاكمة الجن�اة والقتلة.
سـاهمت نس�اء ض�د العن�ف ً
أيض�ا بش�كل كبري بتعديـل املصطلحـات املسـتخدمة عنـد اإلشـارة إىل
األسـاليب املختلفـة املتعلقـة بالعنـف ضـد املـرأة وتوسـيع معنى العنـف نفسـه .يميـل املجتمع إىل
تحديـد العنـف فقـط بما هو جسـدي فقط ويلـوم الضحية على الجريمـة أو التعدي .وتوصلـت جمعية
نسـاء ضد العنف مـن خالل عملها ،نشـاطها ،أبحاثهـا منشـوراتها والتعاونات املتعددة مـع الجمعيات
واملنظم�ات واألف�راد اآلخري�ن ،إىل أربعة اس�تنتاجات مهمة:
*العنف بأشكال مختلفة :يتكون العنف ضد املرأة من أشكال مختلفة :جسدي ،اقتصادي،
نفيس ،لفظي ،سيايس ،عاطفي ،مؤسساتي واجتماعي؛
*املرأة ليست مذنبة :ال يجب أن تتحمل الضحية املسؤولية عن العنف الذي تعيشه؛
*هناك سلسلة عوامل خارجية مسؤولة عن العنف تعاني منها النساء :املفاهيم االجتماعية
الجندرية ،القوى االقتصادية واألسباب السياسية ،إلخ؛
*التغيري االهم :تغيري استخدام املصطلحات التي تيسء ملكانة املرأة وتشوه واقعها.
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مـن أهـم االمثلـة عىل ذلـك إرصار النسـويات عىل وصـف جريمة قتل النسـاء عىل يـد أحد أفـراد أرستها
مـن الذكـور بالقتـل ،ويعارضن بشدـة اس�تخدام التعبير "قتل على خلفية الشرف" فبدال ً مـن ذلك،
يتـم تطبيـق مصطلـح القتل عىل أس�اس الجن�در أو العن�ف الجندري .هـذا ينقل اللوم مـن الضحية
إىل القاتـل ،وهذه ليسـت مشـكلة املجتمـع العربي وحده ،بـل هي مشـكلة عاملية عىل املجتمـع والرشطة
والس�لطات القانوني�ة بالتعامل معها عىل ه�ذا النحو.
مث�ال آخ�ر ،تس�مية زواج فت�اة دون الس�ن القانون�ي لل�زواج "تزويج الطفلات" ،بهذا تشير وتؤكد
حقيق�ة أن ه�ذه الفت�اة ال ت�درك تمامً ا ترصفاته�ا ،وأنها دفع�ت أو أجربت على القيام بذل�ك دون بلوغ
السـن القانوني�ة ،وه�ي تعترب طفلة بحس�ب املعايير االجتماعي�ة والقانوني�ة .واخريًا مصطل�ح "امرأة
معطل�ة ع�ن العم�ل" ،بدال ً مـن مصطلـح امـرأة عاطلة عـن العمل ،فهـذا يشير إىل أن هنـاك العديد
م�ن العوام�ل البنيويةـ الت�ي تمنعها وتعطله�ا عن العثور على عمل أو الخ�روج من املن�زل للعمل (مثل
املواصلات العام�ة ،رياض األطف�ال ،الوظائف املتاح�ة القريبة) ،باإلضافـة إىل العوامـل االجتماعية وأنه
ليس بس�بب الكس�ل أو الفتقارها للتعليم.
لقـد أرصت منظمـات املجتمـع املدنـي والنسـويات عىل اسـتخدام هـذه املصطلحات مـرا ًرا وتكـرا ًرا يف
عملهـا اليومـي فتتحـدث عـن جميـع أنـواع العنـف املختلفة التـي تتعـرض لها النسـاء .باسـتخدامها
هـذه املصطلحـات تخلـق ً
نقاشـا وتوسـع نطاقها لتشـمل املزيد مـن مجاالت الحيـاة التي يحـدث فيها
الظل�م وانته�اك الحق�وق .ينعكـس هـذا يف عمل جمعية نسـاء ضـد العنف ،الخطـاب العـام ،الكتابات،
املنشـورات ،املح�ارضات ،ورش�ات العم�ل ،ويف جميع االئتالف�ات التي تش�ارك فيها .ال ننكـر أن التغيري
بط�يء ولكنهـ أصب�ح مـع الوق�ت موج�ودا يف اللغة املسـتخدمة مـن قبـل الصحافـة ووسـائل اإلعالم
العربيـة والعربيةـ ،حتـى الرشط�ة نفس�ها من حني آلخ�ر :تقلل م�ن اسـتخدام املصطل�ح "املقتولة عىل
خلفي�ة رشف العائل�ة" ،عند اإلشـارة إىل مقتـل امـرأة ،ويف أوقات أخرى ،يتـم كتابة املصطلـح بعالمات
اقتب�اس .هـذا التغيير هام جـدًا فالكلمـات واملصطلحـات التي نسـتخدمها لها قـوة وتأثير ألنها تعرب
عـن أيديولوجيـات وطـرق تفكري وسياسـات ،وعندما تسـتخدم بشـكل مختلـف فإنها تتسرب إىل وعي
الف�رد وتعم�ل روي�دًا رويدًا على تغيير االدراك والتفكري.
اليـوم لم يعد مـن الغريب الحديث عن مشـكلة العنف ضد املرأة .تتم مناقشـة القضيـة ،مناظرتها،
دراسـتها والكتابـة عنهـا يف التحقيقـات الصحفيـة ،يف األبحـاث الجامعيـة ،يف التقاريـر الحكوميـة ،يف
اللق�اءات التلفزيوني�ة وغريها ،س�واء باللغ�ة العربي�ة أو العربي�ة أو اإلنجليزية .تنرش الصحـف العربية
ومواقـع التواصـل االجتماعـي تقاريـر ومقـاالت رأي حول موضـوع العنـف واالعتداءات الجنسـية كما
تتحـدث علنـا ً وتناقـش املوضـوع يف محطات اإلذاعـة العربيـة املحلية ،يتم بـث اإلعالنات ضـد التحرش
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الجنسي وكذلـك االعلان عن أرقـام خطوط الدعـم املختلفة عبر الراديو ويمكـن رؤية االعالنـات معلقة
يف الش�وارع واألماك�ن العام�ة .إنه تغيري كبري عـن املايض حيث أصبح الطرح النسـوي ضـد العنف ضد
امل�رأة علنيً�ا ،ما يشير إىل تحول مه�م يحدث مع م�رور الوق�ت يف املعايير املجتمعية ووع�ي املجتمع.
املعرفـة والخبرة :األثـر املهـم الثاني الذي حققته نسـاء ضـد العنف هـو مراكمة وإنتـاج كمية كبرية
من املعلومـات واملعرفة.
يف الوقـت الـذي تم فيـه إقامـة الجمعيـة ،كان من الصعـب عىل النسـاء الفلسـطينيات اللواتـي عانني من
العن�ف الجن�دري أو العنف الجنيس اللجوء إىل املس�اعدة .النسـاء اللواتي أقمن الجمعية ونسـويات أخريات
حاولـن املسـاعدة ،سـاعدن بطرق مختلفـة ،ووظفـن كل ما يملكن مـن معرفـة وعالقات لتقديـم الخدمة
والدع�م الـذي منـ ش�أنه أن يس�اهم بمناهض�ة العن�ف .بمجـرد فتـح خط الدعـم ،تـم إنشـاء الجمعية
وافتت�ح أول مـأوى للنساـء العربيـات املعنف�ات يف إرسائيل ،ب�ارشت عضوات نس�اء ضد العنف السير يف
طريقهـن الفريـد واملميز ،العمل عىل اكتسـاب املعرفـة والخربة من أجل العمل بشـكل اليومـي يف الجمعية
حديث�ة التأس�يس الت�ي م�ن املفروض أن توفر سلس�لة م�ن الخدمات بش�كل مهن�ي وفعّ ال.
وأخرياً ،أصبح للضحايا مكان يلجأن إليه ،وهو مكان متخصص يف تلبية احتياجاتهم.
يمكننـا تقسـيم املعرفـة والخبرات التـي طورتهـا واكتسـبتها الجمعية عرب السـنني من خلال تطوير
مجاالت العم�ل التالية:
*تقديم خدمات مبارشة تتألف من:
1.مركز الدعم لضحايا العنف الجسدي والجنيس.
2.مرافقة الضحية يف املسار الجنائي والقانوني (تقديم الشكوى ،مسار التحقيق واملثول أمام
القضاء) يف حاالت االعتداءات الجنسية.
3.محطة الحقوق يف محكمة شؤون األرسة يف النارصة.
مآو للنساء املعنّفات وأطفالهن (تدير الجمعية مأويني االول تأسس يف العام  1992والثاني
ٍ 4.
تم افتتاحه يف  )2021والبيوت االنتقالية.
5.أنشأت الجمعية مأوى للفتيات العربيات يف ضائقة يف عام  1993وإدارته ملدة عرش سنوات
كما وأنشأت منزل انتقايل للفتيات العربيات يف ضائقة يف عام ً 1993
أيضا وأدارته ملدة 19
عاما.
*العمل املجتمعي :تقوم الجمعية بأنشطة مختلفة للمجتمع مثل رفع مستوى الوعي حول العنف
الجندري ،الرتبية الجندرية والجنسية يف املدارس ومرشوع منع التحرش الجنيس يف أماكن العمل؛
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*وحدة املرافعة :تشارك الجمعية يف مشاريع مختلفة تركز عىل زيادة عدد النساء وإدخال تعميم
اإلدماج الجندري يف األماكن السياسية وأماكن صنع القرار وكذلك عىل تحسني حقوق املرأة يف العمل.
*إنشاء ومشاركة بمشاريع ،ائتالفات ،تعاون ورشاكات تعمل سوية عىل إحداث تغيري
يف مكانة املرأة
*إنتاج ونرش التقارير ،املقاالت ،املجالت ،األبحاث ،والفيديوهات والحمالت التوعوية
غريها املزيد.
إذا جمعنـا كل هـذا العمـل ،وقمنـا بتقسـيمه إىل أجـزاء وتحليـل كل جـزء على حـدة ،فسـيتعني علينا
�يل م�ن الحبر للكتابة ع�ن كل قس�م .إن كميـة املـواد ،املعلومـات ،البيانـات ،اإلحصاءات،
اسـتخدام َس ٍ
التحليلات والدرايـة التقنيـة التطبيقية التي اكتسـبتها الجمعيـة وأعضاؤها عىل مر السـنني من الصعب
احصاؤه�ا .كل وحـدة لديهـا مـا يكفـي من العمـل واملعلومـات الرضوريـة والخربة لتشـكل مـن تلقاء
نفسهـا جمعي�ة مس�تقلة .إن التواصل اليومي والعمـل اليومي مع النسـاء والفتيات مـن ضحايا الجرائم
والعنـف الجنـدري ،والعمل مـع املجموعات املختلفة كمستشـارات مكانـة املرأة والنسـاء القياديات ومع
السـلطات املحليـة واألحـزاب وغريهـا ،أكسـب جمعيـة نسـاء ضـد العنف سـنوات مـن الخبرة املهنية
وكميـات هائلـة مـن املعرفة يف كيفيـة تقديـم الخدمـات ومواءمتها ملتلقيـات الخدمة من شـتى الرشائح
والفئات.
إذا نظرنـا إىل الخدمـات التـي تقدمهـا الجمعيـة عىل سـبيل املثـال ،يمكننا رؤية كيف اكتسـبت نسـاء
ضـد العنـف ثالثين عامً ا مـن املعرفـة والخربة حـول إنشـاء خط دعم مـن الصفـر ،تشـغيله ،تجنيد
وحشـد متطوعين متخصصين يف معالجة ضحايـا العنف الجنسي والجسـدي يف املجتمع الفلسـطيني
وتدريـب ومرافقـة الطواقـم يف كل املراحل .قامت الجمعيـة ببناء برنامج تدريبي خـاص ومتخصص يتم
تحديثـه باسـتمرار ليتناسـب مـع احتياجـات املجتمع واملتطوعـات من أجـل توفري خدمة جيـدة ،مهنية
وفعالـة لهـؤالء النسـاء والفتيات وأفـراد أرسهن .مركـز الدعم يف جمعية نسـاء ضد العنـف هو املركز
الوحيـد يف النارصة وشـمال البلاد الذي يقـدم الخدمات للنسـاء ضحايا العنـف واالعتداءات الجنسـية،
اكتسـب خبرة 30عامً ـا يف مرافقـة النسـاء والفتيـات ضحايا العنـف واالعتـداءات الجنسـية يف منحيني
هامين التوجيـه والدعـم املهني العاطفـي املعنوي والنفيس يف مسـار املرافقـة الجنائيـة والقضائية.
تمتلـك جمعيـة نسـاء ضـد العنـف  30عامً ا مـن املعرفـة والخربة يف إنشـاء وتشـغيل املـآوي والبيوت
االنتقاليـة للنسـاء العربيـات الناجيـات مـن العنـف وأطفالهـن ،وخبرة  18عامً ا يف إنشـاء وتشـغيل
منـزل انتقـايل للفتيـات العربيات يف ضائقة 10 ،سـنوات يف إنشـاء وتشـغيل مـأوى للفتيـات العربيات
يف ضائق�ة .يعترب تأس�يس وتش�غيل خ�ط الدع�م ،املالجئ واملن�ازل االنتقالي�ة مجال تخصصه�ا األول.
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تمتلكـ طواق�م الجمعي�ة املعرف�ة الالزم�ة للتعام�ل مـع الح�االت الصعب�ة ،املعق�دة والحساس�ة .فهن
يعرفـن بالضبـط مـا يجـب فعلـه وأي مكتـب رعايـة اجتماعيـة أو خدمـة اجتماعيـة أو مركـز رشطة
أو مفـوض حكومـي وهيئـات أخـرى أو غريهـا مـن الجمعيات واألفـراد الذيـن يمكنهم تقديـم خدمات
أيضا مـا االمور التي يستحسـن تجنبهـا واألشـخاص الذين َّ
فعال�ة للضحي�ة املحتاج�ة .ويعرفن ً
يفضل
تجنّبه�م .لقـد قمـن بتخطيـط جميـع الخدمـات املتاحـة لضحايا العنـف الجنسي والجسـدي يف البالد
والبق�اء على اتصاـل معهن جميعً �ا .ازدادت معرفة نسـاء ضـد العنف ونمـت تجربتهـا إىل أن أصبحت
مـآو النسـاء املعنّفـات .ويف عـام  ،2007سـاعدت عضـوات
مرجعً ـا يف موضـوع إقامـة وإدارة
ٍ
ّ
الجمعيـة يف إنشـاء أول مـأوى للنسـاء الفلسـطينيات املعنفـات يف الضفـة الغربية الـذي ال يزال
نش� ً
طا حتى يومن�ا هذا.
باإلضافـة إىل ذلـك ،تحمل نسـاء ضـد العنف  30عامً ا مـن املعرفة والخبرة يف إقامة برامج ومشـاريع
تهـدف إىل تمكين املـرأة وتعزيزهـا بعـدة مواضيع ،التثقيـف الجنيس ،زيـادة الوعي حـول العنف ضد
املـرأة واسـتهداف الرجال بمشـاريع لرفـع الوعي النسـوي .قامـت الجمعية بإعـداد وتقديـم عدد كبري
ومتنـوع مـن املحـارضات ،برامـج التدريـب والورشـات لرشائـح مختلفة مـن املجموعـات املهنيني
والجمهـور العـام كذلـك الجهـات املرتبطـة بتقديم الخدمـة للنسـاء والفتيـات املعنفات مثـل :الرشطة
وعنـارص النظـام القانوني املختلفين (املحامني املسـتقلني ،القضاة ،مفوض الحكومة ومحامي املسـاعدة
القانونيـة الحكوميـة املدعني العامني) ،كذلـك للعامالت االجتماعيـات ،أعضاء الجهـاز التدرييس وغريهم
الكثير .عىل مـدار السـنوات الثلاث املاضية ،كانـت تقدم الجمعيـة محـارضات وتقدم برامـج تدريبية
للعاملين واملتطوعين يف نجمة داوود الحمراء ملوظفي الجهاز الصحي مستشـفيات النارصة واملؤسسـات
التجاريـة املختلفـة ،حـول تنفيذ قانـون منع التحـرش الجنيس يف مـكان العمل.
تُقـدم هذه املحاـرضات باللغتين العربية والعربي�ة ،هدفها الرئييس ه�و التعري�ف والتوعية بالصعوبات
والعقبـات التـي تواجههـا ضحايـا العنـف الجنسي والجسـدي ،خاصـة فيما يتعلـق باملسـار الجنائي
والقضائ�ي ،والتعام�ل معـ الرشطة والس�لطات العامة األخ�رى .تشـارك العامالت واملتطوعات يف نسـاء
ضـد العنـف تجاربهـن الخاصـة يف مسـاعدة هـؤالء النسـاء والتعامـل مـع املجتمـع ومـع السـلطات،
وبهـذه الطريقـة ينقلـن صوت هـؤالء النسـاء والفتيـات ،ووجهـات نظرهن كضحايـا ،إىل أولئـك الذين
م�ن املفترض أن يقوم�وا بحمايته�م وتقدي�م الخدم�ات له�ن .املعلومات التـي تحصل عليها نسـاء
ضـد العنـف من خلال عملهـا اليومـي ،والتي تقـوم بمناقشـتها وتحليلهـا ونرشهـا إىل عامة
النـاس واملؤسسـات األخـرى ،هي معلومـات حقيقية وفوريـة وذات مصداقية ألنهـا معلومات
مـن مصـدر أول .إن عمـل الجمعيـة اليومي واملبـارش مع النسـاء عامة وضحايـا العنـف واالعتداء عىل
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وج�ه الخصوص يزوده�ا بمعلوم�ات موثوق�ة حول ما ي�دور على أرض الواق�ع :املشـاكل الحالية التي
تعانـي منها النسـاء ،حاجاتهـن عىل املدى القريـب والبعيد ،العقبـات القانونية ،االجتماعيـة ،االقتصادية
والسياس�ية الت�ي تعان�ي منها النس�اء .فتقـوم الجمعية مـن جهتها بتحويـل هذه املعلومـات إىل خطط
عمـل وتوصيـات لوجهـات الحلـول والتدخـل املختلفـة التي على املجتمـع والجهـات الرسـمية اتباعها
للتغل�ب على العقب�ات وتقديم الخدم�ة املالئم�ة بمراع�اة الحتياجات وظروف النس�اء.
بسـبب عمـل نسـاء ضـد العنف على مدى سـنوات عديـدة أصبـح لديهـا منظور واسـع النطـاق حول
التغييرات التـي حدثـت بمـرور الوقـت ،وأتاح لهـا الفرصـة والرشعيـة لتحليـل املجتمـع والنظام من
وجهـات نظـر مختلفـة ،ليس فقـط من منظـور نسـوي ،والحصول على رؤية شـاملة للخطـوات التي
يجـب اتخاذه�ا مـن أجل تحسين واقعـ النس�اء اللوات�ي يعانين م�ن العن�ف .إن التحدث علنًـا ونرش
جمي�ع هذـه املعلومـات ونقلهـا إىل األش�خاص املؤثرينـ يف املواق�ع املفصلية ،ل�ه تأثير حيوي وايجابي
على حياـة النس�اء وعىل تحسين واقعهن .كثير من أولئـك الذين يحضرون محارضاتها ،أو يشـاركون
يف برامجهـا أو يتلقـون خدماتهـا يغيرون رأيهـم وسـلوكهم ً
وفقا لذلك ،وآخـرون يعطـون اهمية كبرية
للـرأي املهنـي للجمعية فيتشـاورون معها ويشـاركونها معضالتهـم وتحدياتهم بصفتهـا الجهة املهنية
ذات الخربة املب�ارشة املوثوقة.
على سـبيل املثـال تقـوم العاملات االجتماعيـات ،مفتشـو مكاتـب الرفـاه االجتماعـي وممثلو
السـلطات القانونيـة بطلـب نصيحـة الجمعيـة عندمـا يتعلـق األمـر بقضايـا حساسـة أو معقدة
متعلق�ة بقضي�ة جريم�ة قتـل أو ضحي�ة فلس�طينية .يف بعـض األحيان يتشـاورون حـول أفضل طرق
التعام�ل حت�ى تش�عر الضحيةـ باألم�ان والراحة يف املس�ار الجنائ�ي والقانون�ي ضد املعت�دي (خاصة
عندم�ا يتعلقـ األمر باإلدالء بش�هادتها ضده) .أحيانًا يتشـاورون مع نسـاء ضد العنف حول االسـتمرار
يف اإلج�راءات أو إغلاق القضي�ة .هذا دليل على حقيقة أنه عىل الرغـم من أن موظفات نسـاء ضد العنف
لسـن يف وضـع مهني أو قانوني التخـاذ القرارات أو تقديم املشـورة القانونية امللزمـة ،اال أان رأيهن مهم
ومؤث�ر بش�كل كبير .لقد أنشـأت الجمعية أسـاليب عمـل وأدوات خاصة بهـا للتعامل مع هـذه املواقف
وراكم�ت معلوم�ات وخبرة واس�عة .يف بعض األحيان لديهـا املعلومـات والقدرة عىل التعامـل مع موقف
معين أكث�ر م�ن تلـك الس�لطات الرس�مية .أصبح دور نسـاء ضـد العنـف مهمً ـا وأصبحت جـزءًا من
النظ�ام بالرغ�م م�ن عملها خارج�ه .فهي تقـدم وتكشـف الصورة الشـاملة ،تفهـم واقع هؤالء النسـاء
وتع�رف كيف تشرح املواقف الصعب�ة واملعقدة للسلـطات ،ملحام�ي الضحي�ة (أو لألرسة).
اليـوم ،وبعـد جهـد كبير وعمـل مهنـي مـن الدرجـة األوىل نجحت نسـاء ضـد العنـف يف بنـاء عالقة
مهنيـة مـع هيئـات إنفـاذ القانـون واملدعـي العام .بحيـث يتم التشـاور يف بعـض قضايا النسـاء
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العربيـات املعنفـات مـن مكتـب املدعـي العـام أو الرشطـة وتتم دعـوة الجمعيـة للمشـاركة يف الربامج
التثقيفي�ة الت�ي ينظمها مكت�ب املدع�ي العام.
الجمعيـة على اتصـال مبـارش مع املدعـي العام املسـؤول عـن االعتـداءات الجنسـية وضحايـا العنف،
ومـع الرشطة واملستش�فيات املحلي�ة يف الن�ارصة .يف كانون األول  ،2018عىل سـبيل املثـال ،تلقت وحدة
الخدمـة حـوايل  35مكاملة استشـارية بشـأن االعتـداءات الجنسـية من مختلـف املهنيني الذيـن يعملون
م�ع س�لطات الدول�ة يف منطق�ة الجلي�ل .هـذا تحول مثير ،حيث كانت نسـاء ضـد العنـف والجمعيات
األخـرى يف املـايض تتوجه إىل هـذه الهيئات لتطلب منها مسـاعدة الضحايـا ،واليوم تتوجه هـذه الهيئات
بش�كل متك�رر إىل ه�ذه الجمعيات ،تطل�ب مس�اعدتها وتوجيهها من أج�ل القيام بعملها بش�كل أفضل.
محـارضات نسـاء ضد العنـف وظهورها يف املحاكـم ،وجودهـا ووقوفهـا إىل جانب الضحايـا ،يؤثر عىل
القض�اة يف املحاكمـ املختلف�ة التـي تتعاملـ يف قضاي�ا االعتدـاء الجنسي والعنفـ ض�د امل�رأة .تتحدث
نسـاء ضـد العنف عـادة عـن املمارسـات الخاطئـة املتكـررة التي تحـدث يف املحاكـم ،مثـل الرتجمات
الضعيف�ة وغير املهني�ة والتفسيرات الخاطئة لشهـادات الضحية .تميـل العديد من املحاكـم يف إرسائيل
إىل اس�تخدام أش�خاص غير مؤهلين أو محرتفني كمرتجمني (أحيانًا ببسـاطة شـخص صـادف وجوده
يف املنطقـة ،مثـل عامـل يتكلم اللغـة العربيـة أو حتى محامـي املعتدي مما يشـكل تضاربًـا يف املصالح
اساس�ا) .يمكـن أن تـؤدي الرتجمـة غير الدقيقـة إىل اإلفـراج عـن املعتـدي أو إىل التقليل مـن خطورة
الجريم�ة يف أعين القضاة .لك�ن من خالل املحـارضات والعمـل اليومي ،حققـت العاملات واملتطوعات
يف نس�اء ض�د العنف النج�اح بلفت انتب�اه بعض القض�اة ،الذين ب�دأوا باالهتمام بهذه املش�كالت .حتى
أن البع�ض عبر عن نس�ويتهم يف تصحي�ح هذه املش�كالت يف املحاك�م الخاضع�ة لوالياته�م القضائية.
تنت�ج ه�ذه املح�ارضات أثرا ثالث�ي األبعاد متمثـل يف التثقيـف ،زيادة الوعـي وجعـل الحارضين أكثر
دقـة يف أداء عملهـم ،فجمعية نسـاء ضـد العنـف وغريها مـن الجمعيات العاملـة يف هذا املجـال أخذت
على عاتقهـا رصـد االجـراءات وضمـان تطبيقهـا على أكمـل وجـه لكـي تحظـى الضحايـا بحقوقها
الكامل�ة وبمحاكم�ة عادلة.
جـزء مـن مجال آخـر إلنتاج املعرفـة والخربة ،هو عمـل الجمعية يف تحالفات سـيداو ولجنـة األحوال
الشـخصية تعلمـت نسـاء ضـد العنـف كيفيـة العمل جنبًـا إىل جنب مـع جمعيـات نسـوية وحقوقية
وأفـراد آخري�ن ،توحي�د الجه�ود والتعـاون م�ن أجل هدف مشترك .لقـد تعلمـت ً
أيضا كيفية دراسـة
املجـال بفعاليـة وكيفيـة كتابة تقاريـر وبحوث مهنية عالية املسـتوى ودراسـات حـول واقع املرأة
الفلس�طينية يف إرسائي�ل .مـن خلال عمل هذين االئتالفني ،شـاركت نسـاء ضـد العنف وبقيـة األعضاء
يف أعم�ال التمثي�ل على الصعيدين القط�ري والدويل .لقـد تمكنت من تغيير الواقع من خلال تعديل
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قوانين يف الكنيسـت فيمـا يتعلق باألحوال الشـخصية للنسـاء ومنع تزويج الطفلات ،ما جلب
صـوت النسـاء الفلسـطينيات يف إرسائيـل إىل األمـم املتحـدة .هذه هي القوة .فهذا نشـاط نسـوي،
مدم�وج بالبح�ث األكاديمـي والعمل املهني ،وحتى النش�اط الس�يايس .إن التقارير التـي ُكتبت وعُ رضت
على م�ر الس�نني تأخذ على محمل الج�د من قبلـ لجن�ة األمم املتح�دة .يتـم دراسـتها كتقاريـر بديلة
لتقاريـر مقدمـة من قبـل دولة إرسائيل ،تناقشـها األمـم املتحدة والدولـة اإلرسائيلية وممثلـو الجمعيات
النسائية العربية.
اكتسـبت نسـاء ضـد العنف قـد ًرا كبيرًا مـن املعرفة ،ليـس فقـط فيما يتعلـق بالوضـع العـام للمرأة
الفلسـطينية يف إرسائيـل ولكـن ً
أيضـا فيمـا يتعلـق بكيفيـة العمـل بالتعـاون مـع اآلخريـن وكيفيـة
إع�داد تقاري�ر مهني�ة وموثوق�ة للغاي�ة .فكما ذك�رت نبيلة اس�بنيويل "يف عـام  ،2005نظمت نسـاء
ضـد العنـف ومركـز الطفولـة دورة تدريبيـة لنشـطاء املجتمـع املدنـي املختلفني مـن مناطق
الشـمال ،املثلـث والنقـب يف إرسائيل ،فيمـا يتعلق بمنهجيـة العمل املنفـذة إلعـداد تقارير مثل
تقاري�ر الظ�ل على تقري�ر س�يداو .وكان الهدف مـن ذلك هو نقـل املعلومـات والخبرات التي
اكتسـبها االئتلاف ،وزيـادة عدد املهنيين القادرين على إعداد هـذه التقارير ومنحهـم األدوات
والق�درات الالزم�ة إلع�داد مث�ل هذه التقاري�ر من تلقاء أنفس�هم ".هـذا مثال آخر على أنه يمكن
رفـع مسـتوى العمـل امليدانـي بالتعاون مـع منظمـات املجتمع املدنـي األخـرى ،ونقل املعرفـة آلخرين
فنحصـل على تقارير مهنية وموثقـة مكتوبة جيدًا على هامش القطاعين العام والخـاص يف األكاديمية
واملنابر الدولية.
جانـب آخر مـن إنتاج املعرفـة هو األبحـاث واملنشـورات األكاديمية واملهنيـة .79عىل مدار السـنوات
املاضيـة ،قامـت نسـاء ضد العنـف ببناء سلسـلة من األبحـاث ونظريـات املعرفـة القائمة على املعرفة
والخبرة الذاتيـة التـي اكتسـبتها الجمعيـة خلال عملها امليدانـي فهي متخصصـة يف مكانـة ووضعية
النس�اء الفلس�طينيات يف إرسائي�ل ،وتحدياته�ا وخصائصه�ا .كمـا قلنـا من قبـل ،شـعرت الجمعية يف
مرحلـة مـا بالحاجـة إىل رفـع مسـتوى عملهـا وبنـاء معارفهـا وأسـاليب عملهـا واستراتيجياتها عىل
األبح�اث الخارجيةـ والداخلي�ة ،باإلضاف�ة إىل عمله�ا امليداني املس�تمر .أصبحـت العالقة مـع األكاديمية
مهمة بالنسـبة لنسـاء ضد العنـف وبدأت يف توثيـق جميع أعمالها ونشـاطها ومعرفتهـا وترجمة جميع
أعماله�ا امليداني�ة إىل لغ�ة أكاديمية ومعرف�ة أكاديمية.
البحـث األول الـذي انخرطـت فيـه الجمعية كان عـام ( 2000بحث الكش�ف عن االعتداءات الجنس�ية)،
79

http://www.wavo.org/ar/rcat/1-%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB.html
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ثـم نشرت أكثر من سـبعة أبحـاث يف مجلة إلكرتونيـة واحـدة 11 ،تقري ًرا عـن قضايا مختلفـة ،ثمانية
إص�دارات س�نوية من مجل�ة صوت النس�اء الخاصة به�ا ،ثماني أوراق عم�ل ودليلين تربويني .برصف
النظـر عـن هـذه اإلصـدارات ،تصدر نسـاء ضـد العنـف يف كثير من األحيـان تقاريـر مفصلة بشـأن
البيان�ات الت�ي ت�م جمعه�ا من خالل عم�ل وح�دة الخدمات كم�ا ش�اركت وتعاون�ت يف إع�داد " املرأة
الفلس�طينية يف إرسائي�ل ،بين البح�ث والواق�ع" كتـاب تـم تحريره ونشره من قبـل مركز الدراسـات
املركـز العربـي للقانـون والسياسـة .تـم إجـراء جميع هـذه األبحـاث واملنشـورات وكتابتهـا بطريقةجـادة ومهنيـة مـن قِ بـل أكاديميين ،مهنيين وناشـطني متعدديـن ،تحتـوي على معلومـات ،بيانات،
آراء ونظري�ات ،نق�د بن�اء ،انعكاس�ات وتحليالت قيّم�ة .تعترب هـذه املـواد ذات قيمة وأهميـة كبرية ،يف
الوقـت الحـارض ويف املسـتقبل ،والتي يمكن اسـتخدامها لالستشـارات مـع مختلف األفراد مـن الطالب
واألسـاتذة األكاديميين ،السـلطات املحليـة وسـلطات الدولة ،املنظمـات والجمعيـات املحليـة ،اإلقليمية
والدولي�ة وكذل�ك م�ن قبل نس�اء ضد العنف نفس�ها.
اكتسـبت نسـاء ضـد العنـف ً
أيضـا املعرفـة والخبرة يف املجـال القانونـي .عىل مـر السـنني انخرطت
الجمعيـة يف قضايـا قانونيـة مختلفة ،تتمثـل باملحامية ناهـدة شـحادة ،واملتخصصة يف شـؤون العائلة
(وهـي ً
أيضـا واحدة من مؤسسـات الجمعية ورئيسـة مجلس إدارتهـا) عندما قدمت طعنًا ضـد الوزارة
إىل محكمـة العـدل العليـا ضد سياسـات الخصخصـة بعد أن فقدت نسـاء ضـد العنف مـأوى الفتيات
يف ضائقـة يف عام .2003
ً
تقـدم املحاميـة ناهـدة أيضا استشـارة قانونيـة مجانية وإرشـادات ونصائح للنسـاء والفتيـات اللواتي
يتلقين خدم�ات الجمعي�ة .علاوة عىل ذلك ،مـن خالل خدمـة املرافقـة الجنائيـة والقضائية ،اكتسـبت
الجمعي�ة معرف�ة وخربة كبيرة ح�ول األداء اليومي للمس�ار الجنائ�ي القانون�ي التي تمر ب�ه الضحايا.
كذل�ك ،شـاركت يف العمليةـ القانوني�ة لتغيير القان�ون م�ن خلال ويبسي .لم تكن نسـاء ضـد العنف
تخشى التعاملـ مع النظ�ام القانون�ي لحماية حق�وق املرأة والنض�ال من أجله�ا .فهي جزء مـن قائمة
طويل�ة م�ن الجمعي�ات ،املنظم�ات ،واألف�راد الذين ل�م يعودوا يترددون يف التعامـل مع أجهـزة الدولة
ومؤسسـاتها ويسـتخدمون جميـع الوسـائل القانونيـة املتاحـة مـن أجـل الدفـاع عن حقوق السـكان
ً
وفعـال للقـوة وله
العرـب ،حت�ى لـو كان�وا يعرف�ون أنهم ق�د يفش�لون .يعتبر هـذا اسـتخدامً ا ذكيًا
عواقب واضحة وملموس�ة.
اليـوم ،يمكننـا أن نـرى بوضوح كيـف أصبحت نسـاء ضد العنـف مرجعً ا وعنوانًـا ،متخصصا
يف مكانـة النسـاء الفلسـطينيات يف البلاد ايضـا ،وبشـأن مسـألة العنف ضـد املرأة ويف النسـوية
الفلسـطينية كذلـك .أصبحـت الجمعية مرجعية توفير التوجيه ،الدعـم ،املرافقة ،الحمايـة وإعادة إدماج
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ضحايـا االعتـداءات الجنسـية والعنـف ،يف الرتبيـة الجنسـية ومنـع العنـف الجنـدري ،مرجعـا لجميع
اإلجـراءات التـي يمكـن للضحيـة أو يجـب أن تمـر فيهـا ومرجعـا للأداء الداخلي للنظـام القانونـي،
والخدمـات االجتماعية.
تغيري آخر يمكننا ً
أيضا مالحظته منذ بداية عمل نساء ضد العنف ،حيث ال يتم التوجه إليها فقط
من قبل النسـاء وعائالتهن إنما ً
أيضا من قبل منظمات املجتمع املدني األخرى ،األفراد ،الناشطني
االجتماعيين ،مختلـف املهنيني ،الطالب واألسـاتذة والباحثين األكاديميني ،األحزاب السياسـية
وأعضاء الكنيسـت ،املؤسسـات والهيئات العامة والخاصة ،الهيئات التعليمية ،املنظمات املحلية
واإلقليمية والدولية ،وغريها .يتوجه هؤالء األشـخاص والكيانات إىل نسـاء ضد العنف للبحث عن
املعلومات ،اإلحصاءات ،الرأي ،املشورة ،التعاون وحتى املساعدة يف املسائل املتعلقة بقضايا املرأة
الفلسطينية بشكل عام والعنف ضد النساء والفتيات بشكل خاص.80
هـذا يـدل على املكانة والـدور املهـم الـذي تلعبـه منظمـة مجتمع مدنـي يف املجتمـع وكيف ملأ عمل
نس�اء ضدـ العن�ف الفراغات الت�ي تركتها الدول�ة .إن القطـاع الخاص والدولـة يتقاعسـون يف كثري من
الح�االت ،يف معالج�ة مش�كلة العن�ف ضد امل�رأة يف املجتم�ع العرب�ي وحماية حق�وق امل�رأة وتعزيزها.
ليـس رسا ً أن الخدمـات االجتماعية والنظـام القانوني مثقالن بالعمـل والبريوقراطية املعقـدة والطويلة،
ومـن جهـة أخـرى العديد مـن الضحايـا ال يسـتطعن دفـع الرسـوم العاليـة التـي يطلبهـا املحامون،
والبعـض ً
أيضـا يفتقر ببسـاطة إىل الحساسـية واملعرفـة والخربة الالزمتين للتعامل مع هـذا النوع من
الح�االت .جمعي�ات مثل جمعية نس�اء ض�د العنف هي من تتدخ�ل وتقدم ه�ذا الدعم والتوجي�ه .فتوفر
حضـور ونظـام دعـم الشـخيص لكل ضحيـة عىل حدة وعلى طـول الطريق ،حتـى يف الحـاالت التي قد
تس�تغرق العملية القانونية س�نوات طويلة.
أصبحـت املعرفـة واملعلومـات والدرايـة وأسـاليب العمـل الفريـدة التـي اكتسـبتها الجمعيـة على مر
السـنني واسـعة ،غنيـة ،مهنيـة وعمليـة لدرجـة أننـا يمكـن أن نقـول بسـهولة أن نسـاء ضـد العنف
أصبحـت مكتبة نسـوية وموسـوعة حول موض�وع محاربة العنف ضد امل�رأة الفلس�طينية يف البالد.
لـم تصبح نسـاء ضـد العنـف مرجعً ـا وعنوانًـا ملوضوع العنـف ضد املـرأة فقـط ،بل أصبحـت ً
أيضا
مصـد ًرا للمعلومـات والدرايـة الفنية والتقنية .يف مناسـبات عديـدة ،تبني أن معلوماتهـا أكثر موثقة
م�ن املعلوم�ات الت�ي تنرشها الس�لطات الرس�مية .مـن املهم ان تقـدر كل هـذه املعرفـة والخربات

80

عىل سبيل املثال ،يف اليوم الدويل األخري للقضاء عىل العنف ضد املرأة ( 25ترشين الثاني ،)2018 ،توجهت عدة أحزاب
سياسية وسفارة الواليات املتحدة األمريكية يف إرسائيل إىل نساء ضد العنف ،وطلبت معلومات عن العنف ضد املرأة.
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بشـكل هائـل ،وأن توثـق جيـدًا ،وتنشر للجمهـور وأن تتحـول إىل معرفة جماعية ومشتركة
يسـتطيع مزيد مـن األفراد واملنظمات االسـتفادة منهـا .ينبغي تعليـم مكافحة العنـف ضد املرأة،
بجميـع جوانبـه ،لألجيـال الحاليـة واملسـتقبلية يف املـدارس ،الجامعـات ،املؤسسـات العامـة والخاصة
ولجميـع األفـراد العاملين يف مجـال حقـوق اإلنسـان ويجـب التكلـم عنهـا ومناقشـتها مـع الزملاء
الضالعين والجمعي�ات ومنظم�ات املجتمع املدن�ي األخرى.
تنظيـم النسـاء النسـويات؛ هـذا هـو العنصر الثالـث الـذي يمكننـا مـن خاللـه إدراك تأثري نسـاء
ضدـ العن�ف يف املجتم�ع .منـذ تأسـيس الجمعية ،مـ ّر مئـات املوظفـات واملتطوعات عبر مكاتبها
وشـاركت اآلالف يف مشـاريعها الكثيرة .كانت نسـاء ضد العنـف أول جمعية تدخل املـدارس إللقاء
املح�ارضات وورش�ات العم�ل لطالب امل�دارس .كانت واحدة مـن أول الجمعيات النسـائية الفلسـطينية
وتعرف نفس�ها باملش�غل النس�وي .تلقـى مئات الشـباب ،املدرسين ،العاملين االجتماعيين ،املحامني،
القضـاة ،موظفـي البلديـات واملجالـس املحليـة ،أفـراد جهاز الرشطـة ،السياسـيني ومجموعـة متنوعة
من النسـاء والرجـال من املجتمـع الفلسـطيني يف إرسائيل محـارضات وتدريبات من املهنيـات التابعات
لجمعي�ة نس�اء ض�د العن�ف .الفكر النسـوي ،حقـوق املـرأة ،تمكني املـرأة ومكافحـة العنف ضد
املـرأة كان�وا دائمً �ا جوهر كل هذه األنش�طة .حيث يتـم توفري مسـاحة للحديث والحـوار والنقاش حول
مواضيـع صعبـة وغري مريحـة وغالبًا ما تكـون غري مرغـوب فيها ،مما يتيـح للناس الفرصـة وإمكانية
التعل�م ،لتلق�ي املعلوم�ات الت�ي يفتق�رون إليه�ا كأف�راد و  /أو كمهنيين ،موضـوع العنـف الجندري
وحقوـق امل�رأة للعـودة إىل حياته�م وتحقي�ق التغيري م�ن موقعهم .هـذا تأثير خارجي أحدثته نسـاء
ض�د العن�ف على املجتم�ع ،وذلك بالعم�ل مع أش�خاص خارج مؤسس�تها.
ً
متحدثـة عن صعوبـة تغيير املعايري
تنطلـق األصـوات غالبًـا مـن جمهـور منظمـات املجتمـع املدنـي
االجتماعيـة ،املورثـات الثقافيـة والعـادات والتقاليـد ،وتنفيذ أفـكار جديـدة يف أفكار املجتمـع وطريقة
تفكيره .توصلـت نسـاء ضـد العنـف إىل أنـه ال يكفـي إلقـاء محـارضات وإجـراء دورات تنظيميـة،
ولكـن مـن الضروري ً
أيضـا تثقيف أجيـال جديدة مـن القـادة ،الصغار والكبـار ،ممن سيرجعون إىل
مجتمعهمـ وترجم�ة جميعـ املع�ارف الت�ي اكتس�بوها إىل مش�اريع جدي�دة يف مجتمعهم .املشـكلة هي
أنـه يف معظـم الحـاالت ،احيانـا تفشـل مشـاريع تنظيـم هـؤالء القـادة يف تحقيـق نتائـج حقيقية عىل
أرض الواق�ع .معظمـ األف�راد الذين يش�اركون يف هذه املش�اريع -بعد تلقـي جميع املعلومـات واألدوات
الالزمـة بقصـد العودة إىل أرسهـم ،أصدقائهـم ،عملهـم ،حاراتهم ومجتمعهـم إلحداث التغيير الخاص
به�م -ال يقوم�ون بتطبيقها .تالحظ نسـاء ضـد العنف ،باإلضافـة إىل منظمات نسـوية وحقوقية أخرى،
أنـه بمجـرد انتهـاء املشروع أو الـدورة التدريبيـة ،وعدم وجـود أي شـخص يف البيئة املجـاورة لقيادة
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وإعط�اء التعليم�ات ،يعود هؤالء النش�طاء املحتملين إىل حياتهم وغالبً�ا ما يختفون من ميدان النش�اط.
التحديـات األخـرى تكمـن يف صعوبـة تقييـم مقـدار ومـدى تأثير كل العمـل يف الواقع على الجمهور
ال�ذي يتلقىـ املعلوم�ات والتنظيم املنقولني من نس�اء ض�د العنف .لقد مرت سـنوات عديـدة منذ تقديم
املح�ارضات األوىل يف امل�دارس ومن�ذ تنظيم املجموع�ات األوىل لتمكني امل�رأة .لقد مر جيلان ،بينما الجيل
الحاـيل ه�و الجي�ل الثالث يف نس�اء ضد العنف .سـيكون من املثير لالهتمـام للغاية دراسـة تأثريها بعد
كل هذـه الس�نوات ،على ه�ؤالء الطالب والنس�اء (مجموع�ات الذك�ور يف مشروع الرجال) ،عىل سـبيل
املث�ال ،ولتقيي�م (نوع�ي وكمي) للتأثير الـذي أحدثته الجمعي�ة عليهم وعلى املجتمع .يف الوقت نفسـه،
ومـن أجـل فهم وتقييم تأثريها بشـكل أفضل ،يجب عىل نسـاء ضد العنف أن تسـأل نفسـها وتسـتفرس
ع�ن أس�باب مغادرة قسمـ من املشـاركني وع�دم تحويل معارفهـم الجدي�دة إىل أفعال وانش�طة .ينبغي
الس�ؤال ع�ن كيفية معالجـة هـذه التحدي وتحفيـز الناس على الخـروج والقيام بيشء مـن أجل حقوق
امل�رأة وض�د العنف الـذي يعانونه .ينبغي مناقشـة هـذا التحدي مـع منظمـات املجتمع املدنـي العاملة
يف قضايـا حقـوق املرأة وحقوق اإلنسـان من أجل دراسـة أسـبابه والتعلـم من تجـارب بعضها البعض
نجاحاته�ا وإخفاقاته�ا والبحث عن اإلجاب�ات والحلول.
داخليًـا ،كان لنسـاء ضـد العنـف تأثير قـوي وكبري على موظفيهـا .كما اسـتعرضنا مـن قبل ،يف
بدايـة التسـعينيات مـن القرن املـايض ،كانت النسـوية العربية ال تـزال يف بدايتها ولم يكـن هناك الكثري
م�ن النس�ويات العربيات وال مس�احات الس�تيعابهن .كانـت العضوات االساسـيات يف نسـاء ضد العنف
جـزءًا مـن العـدد الصغري جدًا من النسـاء العربيـات النسـويات الناشـطات اللواتي يحملـن وعي ذاتي،
يف حين أن املوظف�ات واملتطوع�ات الجدي�دات كن صغريات السـن ،وبخربة محـدودة ،بالـكاد لديهن أية
فك�رة ح�ول مفهوم النس�وية أو حول مجال عمل نس�اء ض�د العنف .مع نمـو الجمعية وتوسـع عملها،
كان�ت بحاج�ة لتوظي�ف وتدري�ب املزيد م�ن املتطوع�ات واملوظفات .على مـدار كل هذه السـنوات ،تم
تنظيـم وتدريـب العديد من العامالت واملتطوعات يف الفكر النسـوي والعمل النسـائي والنشـاط
النس�ائي لفترات زمني�ة مختلف�ة .يف الوقـت نفسـه ،مارسـت وشـاركت العديد من النسـويات
نس�ويتها م�ع زميالته�ن يف الجمعية ،تط�ورت معرفتهن وادراكه�ن مع الوقت وباملمارس�ة.
تـم تشـكيل مجموعـة نـواة مركزية مـن العضـوات واملوظفات داخـل الجمعية ،تشـكل قاعـدة قوية
للجمعيـة .ج�زء منهن انضممن إىل نس�اء ض�د العنف من�ذ البداية وأخري�ات يف العق�د األول للجمعية.
تعرفت النسـاء الشـابات ومحـددات الخربة إىل مواضيـع جديدة لـم يواجهنها من قبل ،مثل الجنسـانية،
الحريـة الجنسـية ،الجنـدر ،املثليـة الجنسـية ،التحرش الجنسي واالغتصـاب ،العنف ضد املـرأة ،الفكر
النس�وي ،تمكين امل�رأة والواقـع الق�ايس للم�رأة العربيةـ املعنف�ة .تـم احتضـان هـؤالء الشـابات من
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قبـل الزميلات املخرضمـات ذوات الخبرة أخذنهن تحـت جناحهـن ،أمن بقدراتهـن االوليـة وطورنها،
ّ
آمـن بهـن ،وثقن بهـن وقدمـن كل الدعـم واملعرفـة والتنظيم اللازم لهن من أجـل العمـل والتطوع يف
الجمعي�ة .قمـن بتمكينهـن ،وسـاهمن يف بناء ثقتهـن وشـخصيتهن وكان لهذا تأثير كبري عىل
حياتهـن وحياة أرسهن.
نمـت الشـابات وتطـورن مهنيـا وشـخصيا لتصبحـن ناشـطات نسـويات ذوات خبرة وقدرة
مهنيـة عاليـة ،ومـع األعضـاء األكثر خبرة ،يمكنهن التعامـل مـع كل أزمة تمر بهـا الجمعية
بشـجاعة وإبـداع .واجهنـ أكث�ر منـ مرة مواقـف صعبـة تتطلـب مسـتوى عاليـا مـن الشـعور
باملس�ؤولية يف بع�ض األحيـان حت�ى دون أي إعداد مس�بق (مثل إدارة خـط الدعم أو إلقـاء محارضة أو
توجي�ه مجموع�ة منـ النس�اء أو العمل يف امللجأـ أو املن�زل االنتقايل ألول م�رة) .كان هناك دائمً ا شـعور
ب�أن "ه�ذه ه�ي مس�ؤوليتك ،يجب علي�ك التعام�ل معها ونح�ن نؤمن ب�ك ،يمكن�ك القيام بذل�ك" .مع
مـرور السـنني ،شـغلن مناصب مختلفـة داخل املنظمـة ،واكتسـبن الكثري مـن الخربة واملعرفـة الالزمة
يف جمي�ع مج�االت عم�ل الجمعية.
ه�ذه واح�دة مـن أقوى نق�اط القوة ل�دى الجمعي�ة :توفير قاعدة قوية للناشـطات الشـابات
وتؤهـل الجيـل القـادم ،تسـاعدهن باالسـتمرار وتمنحهـن القـدرة على مواجهـة أي موقـف
والتغل�ب على أي أزم�ة .فيعلمـن أنه بغـض النظر عما سـيحدث ،هنـاك دائمً ا شـخص يعرف
مـا يجـب فعلـه ،وكيفيـة التعامل مع املشـكالت.
«نساء ضد العنف هي أكاديمية نسوية"
تؤكـد الناشـطة عايـدة تومـا" :خلال الــ  30سـنة املاضية ،قامـت الجمعيـة بتعليـم الكثري من
النـاس الفكر واملمارسـة النسـوية من خالل عمـل املجموعـات واملحـارضات ودورات التدريب
املختلفـة .دربـت ومكنـت العديد مـن املهنيات ممـن عملن وتطوعـن بالجمعية ،ليـس فقط يف
مناهضـة العنـف ضد املـرأة بجميع أشـكاله إنما ً
أيضـا يف الحراك والنسـوية .كل مـن تواصلت
مـع جمعية نسـاء ضـد العنف بأي شـكل مـن األشـكال (موظفة ،متطوعـة ،متلقيـة للخدمة
ً
تثقيفا حول النسـوية وحقوق اإلنسـان”.
وغريهـا) تلقـت
حتـى لو اسـتمر وجود بعض األشـخاص داخل الجمعيـة لفرتات قصرية فـإن الجمعية ال تـزال تعتربها
تجربـة مفيـدة للمجتمـع .ال تـرى الجمعيـة ذلك مضيعـة للوقت أو إهـدا ًرا املـوارد .عىل العكـس تماما،
تـراه مفيـدا وإيجابيـا ،يف نهاية املطـاف هناك املزيد مـن األفـراد الحاصلني عىل تثقيف نسـوي يعودون
إىل املجتمـع ولديهـم الفرصـة والقدرة على تطبيق مـا تعلموه بعدة طـرق مختلفة.
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كانـت جمعيـة نسـاء ضـد العنـف ومـا زالـت مدرسـة للجيـل الثالـث مـن النسـويات الفلسـطينيات
ويمكننـا أن نتجـرأ على القول إنها تقـوم اليـوم بتنظيم الجيـل الرابع .كانت مد ّرسـة وطالبـة يف نفس
الوقـت ،تطبـق طرقـا ً ذاتيـة يف التعلم نظريـة وعملية (مـن خالل املمارسـة) لتعلـم النسـوية والجندر
ومناهضـة العنـف مـن سـياق فلسـطيني محلي .خلال أعمالهـا ونشـاطها الـذي امتـد ونمـا عىل مر
السـنني ليشـمل مجـاالت وفئـات مختلفة مـن املجتمع ،قامت نسـاء ضد العنـف بزرع العديـد من بذور
الفكـر والطاقـة النسـوية ،من خلال تمكني املـرأة ومناهضـة العنف داخـل املجتمع العربي وسـاهمت
بتشـكيل العديـد مـن القيـادات النسـائية يف املجتمع العربـي .هـذا العمل يعـود بتأثري إيجابـي ومفيد
آني ومسـتقبيل ،سـواء للنسـاء اللواتي يتعرضن للعنـف وللمجتمـع ككل ،وبالتايل ،يجب عىل نسـاء ضد
العنـف االسـتمرار .لقـد وصفت عايـدة األمـر قائلة“ :يشـبه األمـر القطار الـذي يسير دائمً ا نحو
املحطـة القادمـة حتـى وصـول الهـدف ،بالرحلة يصعـد أشـخاص وينزلـون كما يحلـو لهم.
الشيء املهم هـو أن القطـار يواصل السير وأن هناك نـواه تبقى دائمـا موجودة تغير مكانها
ومهامهـا لكنهـا موجـودة .سـيكون لهـؤالء األشـخاص تأثير يمكنهم نقلـه إىل جميـع دوائر
نفوذهـم .ومـن املهـم ان نذكـر ان األمر قد انتهـى بالعديد مـن النسـاء اللواتي عملن يف نسـاء
ضـد العنف إىل إشـغال مناصـب هامـة ومؤثرة".
زيادة وجود املرأة يف الحيز العام؛
مـكان آخـر يمكننـا أن نرى فيـه تأثري نسـاء ضد العنف وبقية النشـاط النسـوي هـو الوجـود املتزايد
للم�رأة يف الحي�ز العام .لقد تغريت األمور يف السـنوات الثالثين املاضية ،منذ أن ظهرت الحركة النسـوية
ألول مـرة يف الشرق األوسـط يف بداية القرن الــ  .20نرى املزيد من النسـاء والفتيـات الصغريات يعملن
خ�ارج املن�زل ،ويتلقين مس�تويات أعلى م�ن التعلي�م ،ويتزوجن يف سنـ أكبر وينجبن أطف�اال أقل .ال
تـزال هنـاك العديد مـن الحواجز االجتماعيـة ،االقتصاديـة ،الدينية والسياسـية ،والقيـود املفروضة عىل
حريـة املـرأة وحقوقهـا وفرصها ،لكـن أوجه التقـدم التي تحققت ليسـت بالقـدر ذاته بالنسـبة لجميع
قطاعـات الس�كان الفلس�طينيني ،ولك�ن نلح�ظ تقدم�ا ملحوظا للم�رأة يف العديـد من مجـاالت حياتها
تش�غل مناص�ب مختلفة يف املجتم�ع أكثر بكثري م�ن ذي قبل.
اسـتثمرت نسـاء ضـد العنـف العديـد مـن الجهـود يف تعزيـز وايصـال صـورة املـرأة للمجتمـع
والعالـم م�ن خلال إظه�ار وجودها وقص�ص النج�اح املتنوعة لنس�اء املجتم�ع الفلس�طيني يف البالد.
أنش�أت الجمعية مش�اريع خاص�ة لهذا اله�دف مثل فيلم "مش�اهد منس�ية" ،حملة "اعرفه�ا" ونرشت
وشـاركت يف إعـداد تقاري�ر مختلف�ة (عىل س�بيل املث�ال يف ائتاليف س�يداو وويبسي) حول واقع النسـاء
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الفلس�طينيات يف البلاد .مـن خلال القيام بهذا ،تهدف نسـاء ضد العنـف إىل رسد قصة النسـاء اللواتي
يعانين مـن العنـف القائم على الجندر ،تسـليط الضوء عليهـن ورفع صوتهـن ورفع الوعـي يف املجتمع
ح�ول وجوـد هذـه املش�كلة والحاج�ة إىل إيجـاد ح�ل جماعي له�ا .يف نفـس الوقـت ،ترغب نسـاء ضد
العنـف ً
أيضـا بإخبـار املجتمع عن وجود قيادات فلسـطينية من النسـاء يف مجاالتهن مسـتقالت وقويات
ق�ادرات على قيادة مصريه�ن ومصائ�ر اخرينـ يف محيطهن .تشـكل هذه املشـاريع جزءًا مـن الجهود
املسـتمرة التـي تبذلهـا مختلف منظمـات املجتمع املدنـي واألفراد يف مجـال حقوق اإلنسـان والتي تضع
81
النس�اء يف املقدم�ة ،وتص�ور نجاحهن ومكانه�ن وأهميته املنس�يّة واملهمل�ة يف املجتمع.
يف السـنوات األخيرة ،قامـت نسـاء ضـد العنـف ،مـن خلال مشـاريع وحـدة املرافعـة الخاصـة بهـا
وبالتع�اون م�ع تحال�ف "صوت�ك ق�وة" ،باسـتثمار الكثري مـن الجهـود املكثفـة يف تعزيز مشـاركة
املـرأة العربيـة يف الحياة السياسـية ويف زيادة عددهـن يف األحـزاب العربية ،يف لجنـة املتابعة العليا،
يف مناصـب رئيسـية يف السـلطات املحلية ،يف الجامعات ،يف املستشـفيات ،يف العمـل األكاديمي ويف اماكن
اتخ�اذ الق�رار ويف دوائ�ر التأثري .تتابع جمعية نس�اء ض�د العنف موض�وع التمثيل العادل للنس�اء يف
الحيـز العـام وتعمـل دائمً ـا على رفع مسـتوى الوعـي لـدى الذين يشـغلون مناصـب صنع القـرار يف
أهميـة ورضورة إرشاك النسـاء ومنحهـن الفرصـة للمشـاركة (عىل سـبيل املثال ،عندمـا ال تكون
هنـاك متحدثـات أكاديميـات أو مهنيـات مدرجـة ضمـن متحدثـي املؤتمـرات ،أو عندما ال تتـاح للمرأة
فرص�ة متس�اوية لتقديم نفس�ها لوظيفة أو يف مناص�ب صنع الق�رار يف اإلدارة العام�ة) .حملة "صوتك
ق�وة" هـي ترجمة حرفية للشـعار الـذي حملته بالضبط يمكـن التأكيـد أن تأثريها كان كبيرًا وملحو ً
ظا
على االنتخابـات املحليـة يف ترشيـن أول  2018حيـث توجهت بعـض األحـزاب السياسـية إىل الجمعية
للتشـاور حـول الطريقـة الصحيحـة لتقديـم األفـكار طرحهـا ونصهـا السـيايس بشـأن مكانـة املرأة
واملس�ائل النس�وية؛ خالل الحمالت االنتخابي�ة املختلفة .خرجت العديد من النسـاء ،اللواتي لم يشـاركن
يف أي أحداث سياسـية يف السـابق ،إىل الشـوارع وشاركن يف أنشـطة سياسـية تتعلق باالنتخابات املحلية
يف قراه�ن ومدنه�ن؛ فارتف�ع ع�دد النس�اء العربي�ات املنتخبات يف نهاي�ة املطاف بدرج�ة كبرية.
يمكننـا أن نـرى اليـوم أن عـددا ً أكبر مـن النسـاء يقدمـن أنفسـهن ويشـغلن مناصـب صنـع القرار،
يحمل�ن أجن�دات تدع�و إلدماج املنظ�ور الجندري .بمسـاعدة نسـاء ضد العنـف وعملها ،أُدخلـت لغويا
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عىل سبيل املثال رزنامة  2019-2020الصادرة عن منظمة كيان الفلسطينية النسوية ،أو مذكرات  2015الصادرة عن
الجمعية األكاديمية الفلسطينية لدراسة الشؤون الدولية يف القدس والتي تجمع مجموعة من املعلومات اليومية حول
النساء الفلسطينيات القياديات من مختلف مجاالت املجتمع.
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ً
أيضـا بعـض املفاهيـم النسـوية مثـل الجنـدر واملسـاواة يف الخطـاب اليومي لـدى السياسـيني العرب
والس�لطات املختلف�ة م�ع الجمهور م�ن السـكان العرب .من املمكـن ان نراهـا خطوة غري كافيـة ،لكنها
خطـوة إىل األمـام وتغيير ،وهـذا هـو السـبب ملا يجـب عىل نسـاء ضد العنـف االسـتمرار يف اسـتثمار
الوق�ت والجهـود يف تعزيزـ ص�ورة وج�ود امل�رأة العربي�ة يف كل مكـان .كما أعربت الناشـطة سوسـن
تومـا شـقحة مر ّكـزة مشروع صوتك قـوة" ،يجـب أال نكـون صامتني ونواصـل العمل على توفري
كل الفـرص للمـرأة وإزالـة جميـع العقبات التـي تواجهها املرأة مـن أجل الحصـول عىل فرص
متسـاوية يف املشـاركة يف أي حـدث أو منتدى ،يف الوصول إىل مواقع سياسـية واتخـاذ القرارات،
يف الوص�ول إىل العم�ل والتعلي�م ،إلخ." .
يف نفـس الوقت ،عىل نسـاء ضـد العنف وبقيـة النسـويات والجمعيات النسـوية الفلسـطينية ويف العالم
العربـي اسـتثمار الوقـت والجهـد يف تحفيـز ورفع مسـتوى جميـع النسـويات الرائـدات وجميع
النسـاء الفلسـطينيات والعربيـات الرياديـات مـن الرياديـات الالتي بـدأن هذه السيرورة منذ
سـنني .82يجـب على جميـع أجيـال اليـوم واألجيـال القادمـة أن يتعرفـوا عليهـن ،التعلم عنهـن وعن
جمي�ع األش�ياء العظيم�ة التـي قمـن بها م�ن أج�ل املجتم�ع .إنجازاتهـن وشـجاعتهن التي تشـهد لها
األجي�ال .يجـب أن يحصلـن على مـكان وقيمـة وأهميـة مناسـبة يف التاريـخ الفلسـطيني ويف التاريخ
العربـي ويف تاري�خ الحرك�ة النس�وية .يجب أن يـرى الصغار بهـن قـدوة ويطمحون لتقليدهـن وتتبع
خطاه�ن ويش�كلن مص�در إلهام له�م ونماذج يحتذى به�ا .عىل عضـوات الجمعية التواجد بكل مناسـبة
وتقديـم املحـارضات أينمـا اسـتطاعوا ،من املهـم ان يقدمـوا أنفسـهم كقائدات نسـويات فلسـطينيات
ويروج�ن قصته�ن الخاص�ة بـكل املحاف�ل .يف الوقـت نفسـه ،ينبغـي العمل ً
أيضـا عىل رفـع الحضور
النسـوي العربـي يف الكتب املدرس�ية ،اإلعلام االجتماع�ي والتقلي�دي ،الرتفيه واألدب وغير ذلك.
شبكة من الناشطني/ات املحرتفني/ات؛
أحـد العوامـل التي سـاهمت يف إنشـاء نسـاء ضـد العنـف هو حقيقـة أن جميـع العضوات املؤسسـات
للجمعي�ة يتمتع�ن بش�بكة عالقات واس�عة م�ع مجموعة واس�عة م�ن الش�خصيات واملؤسس�ات .ومع
مرور السـنني ،نسـجت نسـاء ضـد العنف شـبكة واسـعة ومثيرة لإلعجـاب من املعـارف من
أفـراد ومؤسسـات ،عىل املسـتوى املحلي اإلقليمي والـدويل .من املحتمـل أن تحتوي قاعـدة بيانات
82
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الجمعيـة الخاصـة أرقامـا وعناويـن جهـات اتصـال مـن القطاعني العـام والخـاص ،جمعيـات محلية
وإقليميـة ودوليـة ،ممثلين مـن دول أجنبيـة مختلفـة بمناصـب متنـوع ومنظمـات دوليـة مختلفـة،
ناشطني وناشـطات يف مجـال حقوق اإلنسـان والنسـوية ،مهنيين ومهنيات من مختلف مجـاالت العمل،
أكاديميين وأكاديمياـت ،سياسيـون وسياس�ات وكل م�ن عم�ل وتطوع مع جمعية نس�اء ض�د العنف.
قامـت جمعية نسـاء ضـد العنف بتطوير عالقـات مهنية وشـخصية مع الجمعيات النسـائية ،النسـوية
وجمعي�ات حق�وق اإلنساـن يف املنطقة .تط�ورت عالقة وطيدة بينهم حيـث كانوا يلتقون بشـكل متكرر،
يتعاون�ون يف إقام�ة مش�اريع مختلف�ة ويتش�اورون يف املس�ائل املختلف�ة املتعلقة بعملهم .لقد سـاهمت
جمعية نسـاء ضد العنف يف إنشـاء شـبكة نسـوية واسـعة تشـكل جزءًا من جهد نسـوي فلسـطيني
جماع�ي ملناهضة العن�ف ضد املرأة ،ولتحسين حياته�ا ومن أجل مجتم�ع أفضل.
حمايـة النسـاء والفتيـات املحتاجـات ومسـاعدتهن؛ قد يكـون التأثري األكثـر أهمية الـذي أحدثته
نسـاء ضـد العنـف يف املجتمـع هو يف خدمـات املسـاعدة ،الحمايـة ،العـون ،الدعم واإلرشـاد التي
تقدمهـا منـذ  30عامً ا للنس�اء وأطفالهن والفتي�ات .هذه الخدمـات هي نقطة االنطالق واألسـاس
يف عم�ل الجمعي�ة -مسـاعدة النسـاء والفتيـات اللواتي يعانني مـن العنـف ،والنضال من أجـل القضاء
على العنف ض�د امل�رأة يف املجتمع العرب�ي ورفع مكان�ة املرأة.
على مـدار األعـوام الثالثين املاضيـة ،اسـتقبلت الجمعيـة حـوايل 1500امـرأة و 3000طفل يف
مـأوى النسـاء املعنفـات ،وعلى خـط الدعم حـوايل 13ال�ف مكاملة ،وانكشـف حـوايل 220000
شـخص ملرشوعـات الجمعيـة عىل مـدار األعـوام .وس�عت الجمعي�ة عملها وانخرطت يف مشـاريع
جديـدة لتوسـيع خدماتهـا والعمـل لصالـح النسـاء والفتيـات ذوات االحتياجـات الخاصـة ،وصوال إىل
قطاع�ات جديـدة يف املجتمـع العرب�ي .لـدى النسـاء والفتيـات اللواتـي يتوجهـن لنسـاء ضـد العنـف
مجموع�ة واس�عة منـ الخدماـت تح�ت ترصفه�ن :أذن صاغيـة ،دعـم عاطفـي ،استشـارة قانونيـة
واجتماعيـة ،معلومـات بموضوعـات عدة ،خدمـات مرافقة مختلفـة متنوعة ومتطورة ،خدمـات التدريب
والتعلي�م ،الحماي�ة ،السلامة واملأوى ،وكل ذل�ك يف رسية قص�وى موضوعية وبدون إطلاق األحكام .تم
إنقـاذ حيـاة الكثير مـن هؤالء النسـاء بفضـل عمل الجمعيـة ،حيـث كان من املمكـن أن تكـون النتائج
وخيم�ة ويخسرن حياتهن.
أصبحـت نسـاء ضد العنـف العنـوان األول يف تقديـم خدمات الدعـم والحمايـة النسـوية يف املجتمع
العرب�ي .لعبـت الجمعيـة دو ًرا حيويًـا يف حيـاة النسـاء املعنفـات ،وربما أكثـر أهمية مـن دور أرسهن
وأصدقائه�ن .فالجمعية تعاملت معه�ن باهتمام احرتام وحساس�ية لوضعهن واحتياجاته�ن .ويف الوقت
نفسـه ،ضغطـن على الجميـع ال سـيما السـلطات العامة وخدمـات الدولـة ،لتقديـم املسـاعدة والدعم
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وأخ�ذ املس�ؤولية على سلامتهن ورفاهيتهن .تحمل نسـاء ضـد العنف قـد ًرا كبيرًا من املسـؤولية بني
ً
أيديهـا ،وألفعالهـا أثـر ّ
مخيفـا يف بعـض األحيـان ألن يتط ّلب
غير حياة النـاس ،وقد يكـون هـذا األمر
جه�ودا وطاق�ات كبرية واملس�ؤولية عظيمة .مـع ذلـك ،فالجمعية ليسـت خائفة أو مترددة عىل العكس
فلديه�ا الحم�اس والدافعي�ة وهي مقتنع�ة تماما بأهمي�ة عملها.
للوصـول إىل هـذه النقطـة وبعـد كل ما قيـل ،يمكننـا أن نشـهد إىل أي مدى وصلت نسـاء ضـد العنف
منـذ أن بـدأت ألول مـرة بخـط هاتفي واحـد وحلم إلنشـاء أول مـأوى للنسـاء الفلسـطينيات يف الرشق
األوسـط .لقـد كانت املؤسسـات يواجهـن العنف الـذي تعاني منه النسـاء العربيات بصـوت واضح دون
خـوف أو تـردد ،وال توجـد أي أزمـة داخليـة أو خارجيـة أو انتقـادات أو هجمات أو عقبات تسـببت يف
ردعهـن أو جعلهـن يرتكـن مهمتهن األصليـة واألصيلة -دعـم ورفع مكانة املـرأة يف حياتها الشـخصية،
يف أرستهـا ويف املجتمـع .كـن رياديـات يف املجال ،حيـث قدمـن "اسـتجابة مجتمعية لحاجـة اجتماعية
غير محلولـة" (غايبـار كونستانسـو )2008:2 ،ممهدات بذلـك الطريق أمـام منظمـات املجتمع املدني
املسـتقبلية املتخصصـة يف النسـوية وحقـوق اإلنسـان التي نشـهد اليوم بسـعادة انتشـارها لتعمل عىل
تغيير الواقع لألفضـل ،كل يف مجـال تخصصه.
تعتبر نسـاء ضـد العنـف ً
أيضا رائـدة يف إنشـاء شـبكات تعـاون وتحالفـات مختلفـة ،محليًـا إقليميًا
ودوليً�ا واملش�اركة فيه�ا .ان أحـد أكبر التحديـات التـي تواجههـا اليوم هو توسـيع وجودهـا الدويل
ونشـاطها .ينبغـي عليهـا بـذل جهود أكبر لتوسـيع تواصلها واجـراء اتصـاالت جديدة مـع منظمات
نسـوية ومنظمـات حقـوق إنسـان إقليميـة ودوليـة ،ويجـب أن تبقـى على اطالع على جميـع أعمالها
وأنشـطتها واملش�اركة يف املزيد م�ن األح�داث الدولية .على الجمعية تحديـث موقعها باللغـة اإلنجليزية
وتنقيحـه بالكامل ليشـمل جميـع املعلومـات ذات الصلة بما يتعلـق بالجمعية عملها وأنشـطتها ،وجعله
متاحً ا عىل مس�توى العالم .سـيؤدي هذا إىل فتح ابواب التعاون عىل مسـتوى اشـمل وتوسـيع الشـبكات
الحالي�ة الت�ي تمتلكه�ا الجمعي�ة .قد يكون مـن الصعب جـدًا ،بالنظـر إىل مقـدار العمـل اليومي الذي
ً
ثقيلا عليها .لكن النشـاط الدويل خطـوة رضورية
على الجمعي�ة التعام�ل وقد يضي�ف ذلك عبئًـا ماليًا
م�ن ش�أنها تحقيق نتائ�ج إيجابية لصالح نس�اء ضد العن�ف واملجتمع النس�وي الفلس�طيني ككل.
مـن الناحيـة االقتصاديـة ،وضـع الجمعيـة جيـد حيـث تمكنـت مـن سـد العجـز الـذي عانـت منه يف
السـنوات األخيرة .ومهنيًاـ ،تعم�ل جمي�ع وحداته�ا ب�دوام كام�ل .اجتماعيا ،تشـارك بعمـق يف العديد
م�ن املش�اريع املختلف�ة املتعلقة باملجتم�ع تخطط دائما للمستـقبل وتصب�و للتغيري والتطوير .توسـعت
مجـاالت عملها عىل مر السـنني لتشـمل مجموعة واسـعة مـن املجـاالت واملناطق واألشـخاص وأصبحت
منظم�ة كبيرة وقوية.
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ومـع ذلـك ،ال يـزال العنـف بشـكل عـام وضد النسـاء بشـكل خـاص حـارضا ً يف املجتمع الفلسـطيني
يف البلاد .هنـاك حـوادث متكـررة للعنـف وحتـى القتـل يف جميع أنحـاء البالد؛ هناك انتشـار للسلاح
والجريمـة املنظمـة؛ ازداد عـدد النسـاء العربيات اللواتـي ُقتلن عىل خلفيـة جندرية يف السـنوات األخرية؛
عدد النسـاء الفلسـطينيات يف مآوي النسـاء املعنّفات بازدياد مسـتمر ما يصعب القدرة عىل اسـتيعابهن
وأطفالهـن وإعـادة إدماجهن يف املجتمـع83؛ تتقاعس السـلطات القانونيـة والرشطة عـن حماية ضحايا
العن�ف ومن�ع الجرائ�م؛ تراج�ع يف دعم حقـوق املرأة (خاص�ة فيم�ا يتعلق بوجوده�ا يف الحي�ز العام)
بسـبب تزايـد األصولية الدينيـة واألصوات املحافظة ،ومـن الجانب اآلخـر األحزاب السياسـية العربية لم
ً
بروتوكول
تق�م بالتغييرات الداخليـة الرضوريـة يف خطابهـا العام بشـأن املسـاواة ،كما أنهـا لم تقـدم
واضحـا للتعامـل مـع التحـرش الجنيس داخـل صفوفها؛ وبشـكل عـام ،فـإن الخطابات والسـلوكيات
العنيف�ة واملناهض�ة للديمقراطي�ة والعنرصي�ة تكثر يف حقل السياس�ة واملجتم�ع اإلرسائييل.
أن الطري�ق إىل املساـواة بين الجنسين والعدال�ة م�ا زال طويلاً .لكـن على الرغم مـن الواقع
القاتـم ،ونتيجـة لـكل مـا كشـفناه يف هـذا الفصل ،فإننـا متفائلات .نحـن نعتقد أنـه عىل وجه
التحديـد يف هـذه الحـاالت وتحت هـذا الواقـع ،وجود جمعيات مثل نسـاء ضـد العنف أمـر حيوي.
فهـي تذكرنـا باسـتمرار أن حقـوق اإلنسـان ،ويف جميـع الظـروف هـي أول وأهـم مـا يجـب أن نفكر
ب�ه ،ألن خط�ر فق�دان إنس�انيتنا موج�ود دائمً ا .يع�د وج�ود جمعية نسـوية متخصصـة يف مجال
عملهـا الخـاص أم ًرا بالـغ األهمية ويعتبر نجاحً ا كبيرًا .حقيقـة أن منظمـات املجتمع املدني
مثـل نسـاء ضـد العنـف قـد نجحت خلال كل هـذه السـنوات ،على الرغـم املشـاكل االقتصادية،
االجتماعي�ة ،السياس�ية واألزم�ات الت�ي مرت به�ا ،األمر يس�تحق اإلعج�اب والتقدير.
أن التغيير يس�تغرق وقت�ا .لـن تتوقف نسـاء ضد العنـف عن العمـل إىل أن تنهـي ظاهـرة العنف ضد
امل�رأة وحت�ى اختفائه�ا كليا .تلعب جمعية نس�اء ض�د العن�ف دو ًرا مهمً ا للغاي�ة يف مجتمعه�ا (غايبار
كونستانسـو .)2008:6 ،عم�ل ال يمكن تجاهله.
أصبحـت نسـاء ضـد العنـف رائدة ليـس فقـط يف مجـال النسـوية الفلسـطينية ،ولكن ً
أيضـا يف مجال
حماي�ة حق�وق اإلنس�ان يف املنطق�ة .لق�د اكتس�بت مكانًـا رشعيًـا وتلعـب دو ًرا مهمً ـا يف املجتمـع
املدنـي الفلسـطيني ويف مجتمـع منظمـات املجتمع املدنـي املحليـة واإلقليمية .يدًا بيـد مع بقية
83

مآو
يوجد يف إرسائيل  16مأوى للنساء املعنفات ،اثنان منهم فقط للنساء العربيات (واحد تديره نساء ضد العنف) وثالثة ٍ
مختلطة ،واحد تديره نساء ضد العنف افتتح عام  2021اثر جائحة كورونا .حوايل  44%من النساء اللواتي يجدن مالذًا
يف هذه املالجئ هن من العربيات ،بينما يمثلن  10%فقط من السكان اإلرسائيليني )قداري-هالربين .)2018.196
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الجمعيـات الفلسـطينية النسـوية وحقـوق اإلنسـان ،فهـي تقـود استراتيجيات مقاومـة يف املجتمعني
الفلس�طيني واإلرسائيلي (غايبـار كونستانسـو .)2008:2 ،اليـوم ،تعتبر نسـاء ضـد العنـف منظمـة
نشطـة ومؤث�رة يف مجموع�ة متنوعة من املس�ائل املتعلق�ة بالفلس�طينيني يف البالد .موجودة ونشـطة يف
جمي�ع النض�االت االجتماعية والسياس�ية التي تشـارك فيه�ا األقلية العربي�ة .فهي جزء من شـعبها ،من
املجتمع الفلسـطيني ،النسـوية الفلسـطينية ،النضال الفلسـطيني واملجتمع الذي يحمي حقوق اإلنسـان
والش�عور متبادل م�ن قبل اف�راد املجتم�ع ايضا.

الهـويـة
يف بعـض األحيـان ،يُطـرح موضـوع تغيير اسـم الجمعيـة ،حيث يعتقـد بعض النـاس أنـه ال يعكس
عملهـا ونشـاطهما وهويتهـا بعد التغييرات والتطـورات وتعدد املجاالت التـي تعمل بهـا الجمعية .ومن
األسـباب األخـرى برأي البعض أن االسـم يهـدد وغري جذاب بالشـكل املطلوب آلذان الجمهـور .يعتقدون
ً
شـمول لجميـع األنشـطة التـي تقـوم بهـا الجمعيـة حاليًـا .بعد هـذا الرحلة
أنها بحاجـة السـم أكثـر
الطويلـة والبحـث الـذي أجرينـاه يتوجب على الجمعية أن تحافظ عىل اسـمها ،اسـم "نسـاء ضد
العنـف" يعبر عـن هويتهـا ومـاذا تفعل وما هـي أهدافهـا .بدأت نسـاء ضـد العنـف يف محاربة
العنـف الجسـدي والجنيس الـذي تعانيـه النسـاء الفلسـطينيات ووفرت لهن خدمـات الحمايـة والدعم
يف آن ،ملناهضـة العنـف بمفهومـه املجرد .وقدمً ـا قامت بتطوير طرحها واستراتيجيات عملها فوسـعت
مفهـوم العنـف ليشـمل مجـاالت مختلفـة مـن الحياة وأشـكاال عـدة .ال تـزال املـرأة تعاني مـن أنواع
كثيرة من العنف :الجسـدي ،الجنسي ،اللفظـي ،العاطفي ،االقتصـادي ،االجتماعي والسـيايس ووظيفة
جمعية نسـاء ضـد العنف هـو مناهضتهـا جميعها.
ه�ذه هي هوي�ة الجمعية :فريدة ورائ�دة ال تتوقف أبدًا ع�ن التغيري والتطور ،تظل دائمً �ا صادقة مبارشة
وواضحة ،فهي ب�كل وضوح وفخر:
*جمعية نسائية مؤلفة من نساء؛
*جمعية نسوية تناضل من أجل حقوق املرأة؛
*جمعية علمانية تؤمن بالديمقراطية والفصل التام بني الدين والدولة؛
*جمعية فلسطينية يف البالد؛
*جمعية فلسطينية وهي جزء من الشعب الفلسطيني وقضيته؛
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*جمعية عربية جزء من العالم العربي؛
*جمعية تمثل جزءًا من القطاع الثالث ومجتمع منظمات املجتمع املدني؛
*جمعية نسـوية فلسـطينية تشـكل جزءًا مـن منظمات املجتمـع املدني الدوليـة واملنظمات غري
الحكومية.
ً
اسـتعمال ،الطريـق االصعـب واملليء باملخاطـر ومشـت إىل
سلكت نسـاء ضـد العنـف الطريـق األقـل
ً
املجهـول ،سـاعدت مئـات األشـخاص ،وألهمـت آالفـا آخريـن ،كانـت جـزءًا مهمـا يف سيرورة التغيري
والتطوي�ر ،مه�دت بعمله�ا الطريق لألجي�ال النس�وية القادمة ،وخلق�ت لغ�ة جدي�دة ،وكل هذا شـ ّكل
العالم�ة الفارق�ة بتاري�خ جمعي�ة نس�اء ض�د العنف.
" ..يجب أن أقول ذلك بتنهد
يف مكان قديم ومنذ ذلك الوقت:
تفرق طريقان يف غابة ،واتخذت
ً
استعمال،
الطريق األقل
وكان هذا ما شكل كل الفرق" .الطريق الذي لم يسلك" ،بقلم روبرت فروست.
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االستنتاجات
“حرييت! حرييت! حرييت! “سأظل أحفر اسمها وأنا
أناضل .يف األرض يف الجدران يف األبواب يف رشف
84
املنازل» .حرية الشعب ،قصيدة لفدوى طوقان.
عندما طلبنا من كل من تمت مقابلتهن وصف جمعية نساء ضد العنف بكلمة واحدة ،تلقينا مجموعة
متنوعة من اإلجابات :حركة (يشء دائم الحركة)؛ قطار (يتجه نحو العدالة االجتماعية مع أشخاص مختلفني
يعتلونه وينزلون منه يف محطات مختلفة) خلية نحل؛ شجرة (ال تزال صامدة رغم كل العواصف)؛ بيت؛
ثان؛ منارة؛ مكان لتحقيق الذات والكتشاف الذات؛ مصدر لإللهام والقوة والحركة النسوية؛ جزء مني
منزل ٍ
وأنا جزء منه؛ مرشوع حياتي ،عيلتي .املشرتك بني جميع هذه االجابات هو انها تحتوي الكثري من التقدير
والحب للجمعيةّ ،
وتبي مدى أهميتها ومنحها األمل لجميع من قابلناهم ملستقبل أفضل.
ه�ذه اإلجاب�ات تعبر تمامً ا عن املش�اعر الت�ي تملكتنا على طول الطري�ق الت�ي أخذنا بها ه�ذا البحث.
يف السيرة الذاتيـة النسـويّة الطويلة ،الشـاملة واملؤثرة للغايـة ،من بدايـات الجمعية وتأسيسـها ،قدمنا
تاريـخ الجمعيـة ،مسـلطني الضوء على أهم األحـداث التـي شـهدتها وعايشـتها ،والتي تبني اسـتمرار
نموه�ا وتطوره�ا .لقـد رأينـا كيف كانت جمعية نسـاء ضـد العنف قوية وذكيـة بما يكفـي ملواجهة أية
أزمـة أو مواجهـة التحديـات والصعوبـات التي واجهتهـا والتي كانت سـتجعل أية جمعيـة أخرى تنهار
بس�هولة ،والتغلبـ عليه�ا ونمـت منها بنج�اح .لم تخـش الجمعية التغيير أبـدًا ،ولم تسـتلم ولم تفقد
هويّته�ا أب�دًا ،ألن يف عمليـة مناهضة العنـف ضـد املـرأة كانت البوصلـة دائمً ـا بوصلة واضحـة مكانة
املرأة ومصلحته�ا العدالة االجتماعي�ة واالنصاف.
قمنـا بعـد ذلـك بتحليل نمـو وتطوّر جمعية نسـاء ضـد العنف على مر السـنني واكتشـفنا املوضوعات
الرئيس�ية التي تش�غلها بش�كل يوم�ي والتي ش�عرنا أنها رضوري�ة للمناقش�ات املس�تقبلية .باعتقادنا،
تلعـب جمعية نسـاء ضـد العنـف دو ًرا هامً ا يف تشـكيل وتمهيـد الطريق للحركة النسـوية الفلسـطينية
84

https://poetsgate.com/poem.php?pm=24013
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وأن عمله�ا ق�د و ّل�د وجه�ات نظر وح�ركات وخطابات جديدة ل�م تكن قائم�ة يف مجتمعن�ا .إن الجمعية
تراف�ع ع�ن املجتمعـ العربي برمت�ه ال يمكـن تحرير وتحقيـق الحريـة الحقيقية للشـعب الفلسـطيني
دون تحريـر املـرأة الفلسـطينية وضمـان حريتهـا وحقوقهـا كذلـك داخـل املجتمـع اإلرسائيلي الـذي
لـن يصبـح حـ ًرا أبـدًا ويعيـش بسلام بينما يتـم القمـع والتمييـز ضد الشـعب الفلسـطيني والنسـاء
الفلس�طينيات .فالحري�ات ال تتجزأ.
كمـا أن الجمعيـة تعلـم بأنهـا ال تسـتطيع مناهضـة ومكافحـة العنـف ضـد النسـاء وحدها على كافة
الجبه�ات .إنهـا مسـؤولية الجميـع كل مـن مكانـه ،تأمـل الجمعيـة أن يتم التعـاون مع آخريـن وترى
الصحي بين مؤسسـات املجتمع املدنـي املختلفة ،ألنهـا الطريقة األكثـر فاعلية
أهميـة تعزيـز التنافـس
ّ
إلحداث تغيير فعّ �ال وبنيويّ .
عضـوات جمعيـة نسـاء ضـد العنـف عملـن دائمً ا مـن منطلـق ومسـتويات عالية مـن الوعـي الذاتي،
النق�د الذات�ي ،النض�ج ،املس�ؤولية واملهنية .فقد أس�س عمله�ن اليومي املبـادئ الديمقراطيـة ،النقاش،
الح�وار واالستش�ارات الخارجي�ة .هـذه الخصائـص باتت سـببًا يف نجـاح الجمعية ووقعهـا الكبري عىل
املجتم�ع .زرعـت جمعية نسـاء ضـد العنـف العديد من بـذور العالـم املناهـض للعنـف ،الديمقراطي،
الح�ر والعـادل ،وب�ات باإلمكان مش�اهدة ثمارها يف امل�ايض ،الحارض ،واملس�تقبل .تعتبر الجمعية اليوم
رائـدة يف مجالهـا ،وقياديـة يف النضـال مـن أجـل حقـوق االنسـان على املسـتويني املحلي واإلقليمـي،
حضوره�ا ب�ارز لي�س فق�ط يف العالم النس�ويّ  ،بل ً
أيض�ا يف املجتم�ع املدني الفلس�طيني.
أخيرًا ،يعطيـ نش�اط جمعي�ة نس�اء ض�د العن�ف وعمله�ا معنى جديـدًا للق�وة .قـوة ناعمـة ال تتميز
بالهيمنة والتسـلط ،واسـتخدام التسـلط والتهديـد ،وانما عن طريق اسـتخدام ذكي ومتـوازن للعواطف،
الذكاء ،ال�كالم واملنطق.
مـع مجموعـة كبيرة ومميـزة مـن القياديـات النسـويات الفلسـطينيات ،ذكيـات ،عازمـات ،واثقـات
بأنفسـهن ،تتمتعـن بالكاريزمـا ،شـجاعات ،مسـتقالت ،مبدعـات ،ويؤمن بأنفسـهن وبعملهـن ،لديهن
الحواف�ز والدواف�ع ،والرؤيةـ الواضحة لألهـداف ،ويحملن رس�الة هامة .وقـد خلقن قاعـدة ذات جذور
عميق�ة ،م�ن القي�م الت�ي يحملنها منذ أم�د بعيد وايم�ان دائم .تتمتع نسـاء جمعية نسـاء ضـد العنف،
بجمي�ع الخصائصـ الالزم�ة لتكون قوية لالسـتمرار دومً ـا ،فمهما كانـت العراقيل التـي تواجههن ،هن
قوي�ات بم�ا فيه الكفاية ملواجه�ة أنفس�هن اوال ،املجتمع كله وسياس�ات الدولة .يأخذن األمـور بأيديهن،
دون خـرق القانـون أو اللجـوء إىل العنـف ،وانما عرب اسـتخدام األسـاليب القانونية الرشعية والسـلمية،
لل�رد على العنف ايج�اد حلول واعي�ة توائم حاج�ات وس�ياقات املجتمع ،حل�ول طويلة وقصيرة األمد.
فه�ن يش�كلن مصدر إله�ام وقدوة لن�ا جميعً ا.
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نأمـل أن يشـجع هـذا البحـث جمعيـة نسـاء ضـد العنـف عىل إلقـاء نظـرة فاحصـة داخلها ودراسـة
عملهـا ونشـاطها وأيديولوجيتهـا وخطابهـا ،والخـوض يف مسيرة تاريخهـا والعـودة إىل حارضهـا،
بوصفه�ن مناضلات نس�ويات ومناضلات ألج�ل حقوق اإلنس�ان .فهـذا سـيقودهن إىل مسـتوى أعىل
منـ التأم�ل والتفح�ص الذاتـي يف رحل�ة جدي�دة مثيرة .تسـتطيع ويتوجـب على جمعيـة نسـاء ضد
العنـف أن تشـارك تجربتهـا ،معرفتهـا ،وهذا البحث مع املؤسسـات النسـويّة الفلسـطينية ومؤسسـات
املجتم�ع املدن�ي األخ�رى املعني�ة بحق�وق االنس�ان .فهـذا سـيفتح البـاب أمـام عمليـة عصـف ذهني
جماعي للنسـويّات الفلسـطينيات ،تشـمل ً
نقاشـا نسـوّ يًا وتعلمً ـا متبادال ً حـول التأثري واألثـر للخطاب
واأليديولوجي�ة واالستراتيجيات كذل�ك التعل�م منـ اإلخفاق�ات والنجاحات .ستسـاعد هـذه العملية عىل
فهـم وتحليـل وتطويـر وجهات النظـر والخطابات النسـوّية الفلسـطينية بشـكل أفضـل وترجمتها إىل
ّ
محسـنة للعمـل والنش�اط .باإلضافـة إىل ذلـك ،نعتقد أنها ستشـجع مؤسسـات املجتمع
استراتيجيات
املدنـي على إيجـاد طرق لكيفي�ة العمل س�ويّة والتعاـون يف املصالح املشتركة .سـتكون هـذه العملية،
مرشوعً ـا رائـدًا للمجتمـع النسـوّي الفلسـطيني ،ممـا يجعلـه خطـوة لألمـام نحو بنـاء حركة نسـوّية
فلس�طينية فري�دة م�ن نوعها.

«كل مكان ال يؤنث ال يعول عليه»
سلطان العارفني ،محيي الدين ابن عربي.

طاملا بقيت مجعية نساء ضد العنف قائمة ،فلن تنىس
دوما.
النساء البتة ،وسيكون عىل الرجال أن يعرفوا ً
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قاـئمــة املراجـع

85

مقـاالت:
جايب�ار كونستانس�و فانيس�ا (« .)2014استراتيجيات التدخـل الشـيوعي يف العنـف القائـم على النـوع االجتماعـي ضـد
امل�رأة يف إرسائي�ل :حال�ة جمعية نس�اء ض�د العن�ف» .فيغ�ا س .و فرناندي�ز أ( .بالرشاك�ة) املش�اركة يف الصحة:
االستراتيجيات الفردانيةـ والجماعي�ة بمواجه�ة الصح�ة واملـرض والتدخ�ل املهن�ي .مجموعـة االحتراف الرقمي،
رق�م  .1افتتاحيـة �Sant Joan de Dèu، 20014. http://uab.academia.edu/VanessaGaibarCon
( stans٪C3٪B3باإلس�بانية)
غان�م هني�دة (« .)2005مواق�ف من قضاي�ا وحقوق امل�رأة الفلسـطينية يف إرسائيل» ،النارصة ،منظمة النس�اء ض�د العنف.
تقرير موجزhttp://www.wavo.org/pics/140403110016Executive٪20summary_Eng٪20(1).pdf :

فيسبـوك:

تشـيماماندا نجـوزي اديتشي ،هل يمكـن أن يكون الرجال نسـويّني؟ مقابلـة يف مجلة ماري كلير الربازيلية ،نيسـان :2019
/https://www.facebook.com/watch؟v=2259808044259738

مجموع�ة العم�ل يف قضاياـ املساـواة واألح�وال الش�خصية :لجن�ة العم�ل للمس�اواة يف قضاي�ا األحـوال الش�خصية (باللغة
ا لعربية )
ش�بكة سلـمى  -الش�بكة اإلقليمي�ة ملناهضة العن�ف ض�د النس�اء يف املنطق�ة العربي�ةhttps://www.facebook.com/ :
/SalmaNetworkArabia
جمعية نساء ضد العنف( /https://www.facebook.com/wavo.org1 :بالعربية)
مؤرش أمن املرأة( /https://www.facebook.com/WomensIndex :بالعربية)

آخــر:

محـارض التخطيـط االستراتيجي وغريهـا مـن وثائـق جمعيـة نسـاء ضـد العنـف مـن  2003و  2004و  2005و 2015
(باللغ�ة العربية)

«املـرأة الفلسطـينية يف إرسائي�ل ،بني البحث والواقع» ،كتاب الدراس�ة الس�نوية الخام�س الذي نرشه مركز دراس�ات  -املركز
العربي للقانون والسياس�ات ،بمش�اركة جمعية نس�اء ضد العنف:

85

تمت ترجمة االقتباسات واملراجع املأخوذة من الوثائق ومصادر أخرى من اللغات العربية والعربية واإلسبانية إىل
اإلنجليزية من قبل كاتبة هذه الورقة.
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*http://www.wavo.org/pics/160615092234kitab2012-dirasat-2.pdf
*http://www.dirasat-aclp.org/arabic/index.asp؟i=806
جربان خليل جربان« ،الخري والرش» ،من كتاب النبي .دار الرشوق.
ش�لهوب كيفوركي�ان ،نادرة« ،الفك�ر النس�وي كأداة للمقاومة» .ورقـة مقدمة إىل املؤتمر الـدويل األول للمرأة الفلسـطينية يف
مرك�ز م�دى الكرم�ل ،برنامج الدراس�ات الجنس�انية ( ،)GSPالنارصة وجامع�ة بري زيت .حزيـران.2007 ،
طوقان ،فدوى (« .)1990رحلة جبلية» ،مرتجم .أوليف كيني .مينيسوتا :جرايوولف صفحة .36

أبـحـاث:

أب�و العس�ل ره�ام (« .)2006الجمعيات النسـوّية الفلسـطينية يف إرسائيـل؛ األيديولوجية واالستراتيجيات وأسـاليب العمل
الحالي�ة» ،النارصة ،مرك�ز الطفول�ة( .بالعربية).
غانم هنيدة (« .)2005مواقف من قضايا وحقوق املرأة الفلسطينية يف إرسائيل» ،النارصة ،منظمة النساء ضد العنف.
ين�اي أوري (« .)2005مالج�ئ النس�اء يف إرسائي�ل :من مبادرة تطوعي�ة إىل رشاكة حكومية» ،التأمين الوطني .70 ،ص 86-
( .977بالعربية) �https://www.btl.gov.il/SiteCollectionDocuments/btl/Publications/SocialSecu
rity/70/article5.pdf
زري�ق ديان�ا (« .)2018مركزـ الكرم�ل .نمـوذج مشترك للمـوارد املشتركة يف مؤسسـات املجتمـع املدنـي» ،حيفـا ،مركز
مس�اواة :لحقوـق املواطنين الع�رب يف إرسائي�ل( .غري منش�ور).

األس�تاذ (بروفيس�ور) ق�داري هالربين روث .اآلنس�ة فينيغ غورينس�تني أرييال .وهورفيت�ز كريين (مح�رران) "املرأة واألرسة
يف إرسائي�ل  -إحصائي�ة نصف س�نوية" ،مركز راكمان للنهـوض بمكانة املـرأة .2018 ،ص.194 .

مــواقع:

عايدة توما سليمانhttps://knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp ،؟mk_individual_id_t=948

عائش�ة منت�دى امل�رأة العربي�ة ومؤتم�ر ش�بكة س�لمى http://association-najdeh.org/en/arab-womens-fo� :
/rum-aisha
موق�ع للبح�ث عن عمل أنش�أته جمعية نس�اء ض�د العنف ،مخص�ص للنس�اء األكاديميات املعطلات عن العم�ل يف إرسائيل:
www.wavojobs.com
مؤتمر املعهد العربي لحقوق اإلنسان يف تونس/http://www.aihr-iadh.org/ar :
جمعية حقوق املواطن يف إرسائيل تهدي جمعية نساء ضد العنف جائزة إميل غرينتسفايج لحقوق اإلنسان:
https://law.acri.org.il/he/20376
اتحاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات الجنسية/https://www.1202.org.il/en :
التحال�ف م�ن أج�ل الحقوق الجنس�ية والجس�دية يف املجتمعات اإلسلامية ( )CSBRالذي تأسـس يف عـام http:// :2001
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/www.csbronline.org
/http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw :اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة
http://www. :1993  أيلـول10  الـذي اعتمدته الجمعيـة العامة لألمـم املتحـدة يف،إعلان القضـاء على العنف ضـد املرأة
un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
/https://www.fourthsector.net :القطاع الرابع
/https://association-najdeh.org/en :جمعية النجدة
/http://english.shatil.org.il :مبادرة صندوق إرسائيل الجديد للتغيري االجتماعي
https://ec.europa.eu/europeaid/projects/work� : لجن�ة العم�ل يف قضاي�ا املس�اواة واألح�وال الش�خصية
ing-group-equality-personal-status-issues_en
لجنة العمل يف قضايا املساواة واألحوال الشخصية؛
https://www.adalah.org/en/content/view/7517 :*قائمة األعضاء الحاليني
https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/eng/intladvo� : *قائمة األعض�اء املؤسسين
cacy/pal_women1.pdf.P.2
http://www.masirafund. :صن�دوق مسيرة ومركز النهوض ب�ذوي االحتياجات الخاصة يف املجتم�ع العربي يف إرسائي�ل
mod=cat&ID = 3؟/org/eng
: مقدم�ة م�ن مالحظ�ة مهم�ة فيم�ا يتعل�ق بتمثي�ل امل�رأة،تعدي�ل دس�تور لجن�ة املتابع�ة العلي�ا للجماهير العربي�ة
85- ٪86٪D8٪B8٪D8٪A7٪D9 ٪84٪D9 ٪http://www.almotabaa.com/٪D8٪A7٪D9
84٪D8٪AF٪D8٪ A7٪ D8٪ AE٪ D9٪ 84٪ D9٪ 8A٪٪D8٪A7٪D9
https://www.adalah.org/en/law/view/496 : لقانون أسس امليزانيات40  التعديل رقم- »«قانون النكبة
https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/newsletter/ :»«مشروع قانون تمويـل املؤسسـات غير الحكوميـة
eng/jun10/docs/bp.pdf

:تعريف الثقافة التنظيمية

/https://gothamculture.com/what-is-organizational-culture-definition*
https://hbr.org/2013/05/what-is-organizational-culture*

https://ps.boell.org/en/2013/11/05/ : املنظم�ة النس�وية ملناهض�ة العن�ف يف العال�م العرب�ي- شـبكة س�لمى
stronger-together-network-salma-against-violence-against-women-arab-world-democracy
http://www.statnet.co.il : معهد لألبحاث واملسوحات متخصص يف املجتمع العربي،STATNET
MDWII): http://www.rosalux.org.il/en/partner/tandi-move�( حرك�ة النس�اء الديمقراطي�ات يف إرسائي�ل
/ment-of-democratic-women-in-israel-mdwii

| 140 |

احملتوـيات
ـجارملا ةــمئاـق
مؤسسة نساء ضد العنف( http://www.wavo.org/ar :بالعربية)

موقع يوتيوب:

احتفالية  25سنة لنساء ضد العنف WAVO: https://www.youtube.com/watch؟v=n1_xxHm5IHE

«مشـاهد منسـية» فيلم مـن إخراج تغريد ميشـيل وإنتـاج  ،Alarz.tvكجـزء من مرشوع نس�اء ضد العنف :حقـوق املرأة
هي حقوق إنس�ان:
*https://www.youtube.com/watch؟v=49G4xc8MYCQ
*https://www.youtube.com/watch؟v=gseeeHWZKD8
«إعرفها» حملة نساء ضد العنفhttps://www.youtube.com/channel/UC5pglzKaRp4mnjLdxDsRyQw :
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قاــئمة األشخاـص الذـين تمتـ
مقاــبلـتهـم
.

1جابـر عسـاقلة .ناشـط اجتماعـي ،مستشـار تنظيمي ،مدير مشـاريع سـابق يف شـتيل،
املديـر املشـارك السـابق يف جمعيـة سـيكوي عضو كنيسـت سـابق عـن القائمة املشتركة
ممثلا مـن قبـل الجبهـة الديمقراطيـة للسلام واملسـاواة .وقـد رافـق جمعية نسـاء ضد
العن�ف مهنيً�ا منذ ع�ام 1993؛

.

2نائلـة عواد راشـد .مديرة نسـاء ضـد العنف منـذ عـام  .2015بكالوري�وس (لقب أول)
يف العم�ل االجتماع�ي واملجتمعيـ وماجس�تري (لق�ب ثان�ي) يف دراسـات الجن�در .انضمت
إىل جمعيـة نسـاء ضـد العنف عـام  1996كمنس�قة ائتلاف البدي�ل (حتى عـام )1999
وتطوعـت ً
أيضـا يف خـط الدعـم ،يف عـام  1997أصبحـت منسـقة مركـز الدعـم والتوعية
وعملـت مع مشـاريع عامـة واملجموعات املسـتهدفة ،يف عام  2003شـغلت منصب “مرافقة
ضحاي�ا االعت�داءات يف املج�رى الجنائ�ي "يف عـام  2007تـم اختيارها كمديرة للمشـاريع

.

3إلهام بشارة .مديرة مكتب منذ  1993ومسؤولة عن إدارة موقع .WAVOJOB

.

4نبيل�ة اس�بنيويل .مدي�رة مرك�ز الطفول�ة حضان�ات الن�ارصة ( ، )NNIمختصة نفسـية
( )MAم�ع خبرة واس�عة يف التعليم وتمكين املرأة .هي واحدة من مؤسسي مركز مسـاواة
وتخ�دم كواح�دة م�ن أعضاء مجل�س إدارته�ا .عملـت يف املايض كعضـو يف مجلـس إدارة
نسـاء ضـد العنـف ويف جعبتهـا أكثر مـن  30عامً ا مـن العالقـات املهنية والشـخصية مع
جمعية نس�اء ض�د العن�ف وأعضائها.

.

5ري�م حزان .عملت محررة رئيس�ية يف صحيفة االتح�اد” ،مرتجم�ة انكليزي-عربي ،ناطقة
الس�ابقة ومس�اعدة برملاني�ة للنائب�ة عاي�دة توما س�ليمان .عملـت يف مرشوع تمثيـل املرأة
الس�يايس يف جمعية نس�اء ضد العنف ومنس�قة إعالمية.

.

6رنين خ�ازن .مجنّـدة املـوارد املحليـة ومسـؤولة املناقصات يف جمعية نسـاء ضـد العنف
منـذ عـام  .2013بكالوريـوس (لق�ب أول) بعل�م النفس .بـارشت العمل يف جمعية نسـاء
| | 142

احملتوـيات
ـقم تـمت نـيذلا صاـخشألا ةمـئاـق

ضـد العنـف عـام  1998مرش�دة يف مأوى الفتي�ات .يف عـام  2001أصبحت مديـرة البيت
االنتقـايل للفتياـت يف ضائق�ة .يف عـام  2007أصبحت منس�قة وح�دة الخدمات.
.

7س�مرية خ�وري .مؤسس�ة (أكتوب�ر /ترشيـن األول  )1948وعضـو سـكرتارية النهضة
النس�ائية .كانـت جـزءًا مـن السـكرتارية اإلقليميـة لحركـة النسـاء الديمقراطيـات بين
عامـي  1951-1971ورئيسـة الحركـة بين عامـي  .1971-2003اليوم تقاعـدت وتعمل
كمستش�ارة لس�كرتارية حركةـ النس�اء الديمقراطي�ات .هي واحـدة من أوائل الناشـطات
الفلس�طينيات ،النس�ويّات والسياسيات.

.

8لين�دا خوال�د .مركزة مركز مسـاعدة ضحايـا العنف الجنيس والجسـدي منذ عـام .2004
بكالوري�وس (لق�ب أول) يف عل�م االجتم�اع والتعلي�م .انضمت لجمعية نسـاء ضـد العنف
كمتطوعـة يف مركـز الدعـم عام  1996وشـغلت منصـب منسـقة املتطوعات بين 1999-
2004

.

9رسي�دة منص�ور  -أس�عد .معالجـة زوجيـة وأرسيّـة ،مستشـارة تربويـة وناشـطة
اجتماعي�ة .انضمـت كمتطوعـة يف مركز املسـاعدة يف جمعية نسـاء ضد العنـف عام 1996
وكان�تعض�و ًةيفمجل�ساإلدارةلعـدةس�نوات.اليـومهـيمخولـةبالتوقيـعباسـمالجمعية

	10.فتح�ي مرش�ود .ناشـط ومستشـار تنظيمـي ،شـغل منصـب مديـر شـتيل حيفـا لعدة
سـنوات رافـق جمعيـة نسـاء ضـد العنـف مهنيًـا منذ عـام 1993؛
ً
سـابقا يف املجلس
	11.كميلي�ا مطانس .أخصائيـة اجتماعية ومديرة قسـم الرفـاه االجتماعي
املحلي كفر ياسـيف ،إحدى مؤسسـات جمعية نسـاء ضد العنـف والرئيسـة الثانية ملجلس
اإلدارة.
12.به�اء قع�وار .مهندـس مس�اح .عمـل كمنسـق يف مشروع العمل مـع الرجال بين عامي
 2006-2008وعض�و يف الجمعي�ة العام�ة للجمعية.
	13.ناه�دة ش�حادة .رئيس�ة مجلس إدارة نس�اء ض�د العنف وإحدى مؤسساـتها .ماجسـتري
(لق�ب ثان�ي) يف القانون الدويل من جامعة تاراس شيفتشـينكو الوطنيـة يف كييف ومحامية
متخصص�ة يف األحوال الشـخصية .عضـوة املجلس املحيل كفر ياسـيف بني االعـوام 1983
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احملتوـيات
ّ
وتفكـــر نســـوي فلســـطيين
تاريـــخ وس�يــورة تط�وــر مجعي���ة نسـ��اء ضـ��د العنـ��ف; استشـــفاف

و  .1993إحـدى املؤسسـات لرابطة خريجي معاهد جامعات روسـيا واالتحاد السـوفياتي،
عض�وة مش�اركة يف لجن�ة العمل للمس�اواة بقضايا األحوال الشـخصية وناشـطة اجتماعية
سياسية ونسوّية.
	14.عايدة توما  -سـليمان .عضوة كنيسـت ورئيسـة لجنـة مكانة املرأة واملسـاواة الجندرية
،ناشـطة نسـوّية بـارزة ،إحـدى مؤسسـات جمعيـة نسـاء ضـد العنـف ،رئيسـة تحرير
سـابقة لجريـدة االتحـاد .ومديـرة جمعية نسـاء ضـد العنف ملـدة  22عاما.
ّ
منسـقة سـابقة ملشروع املرافعـة لتمثيـل النسـاء وقضاياهم
	15.سوس�ن توما  -ش�قحة.
ومشروع النسـاء والعم�ل .حاصل�ة على بكالوري�وس (لق�ب أول) يف العلـوم السـلوكية
واالستشـارة الرتبوي�ة وماجس�تري (لق�ب ثان�ي) يف إدارة املنظم�ات غري الربحي�ة .انضمت
لجمعيـة نسـاء ضد العنـف عـام  1994كمتطوعة يف مكاتبه�ا وتطوعت يف مركز املسـاعدة
بين  ،1996-2003عملـت مرشـدة يف مـأوى الفتيـات يف ضائقـة بين السـنوات 1999-
2003
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احملتوـيات

مـالحق

احملتوـيات

احملتوـيات
حالـم

 22من كانون الثاني .1992االجتماع التأسييس للجنة جمعية نساء ضد العنف األوىل .
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احملتوـيات
ّ
وتفكـــر نســـوي فلســـطيين
تاريـــخ وس�يــورة تط�وــر مجعي���ة نسـ��اء ضـ��د العنـ��ف; استشـــفاف

 22من كانون الثاني .1992االجتماع التأسييس للجنة جمعية نساء ضد العنف األوىل .
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احملتوـيات
حالـم

 22من كانون الثاني .1992االجتماع التأسييس للجنة جمعية نساء ضد العنف األوىل .
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احملتوـيات
ّ
وتفكـــر نســـوي فلســـطيين
تاريـــخ وس�يــورة تط�وــر مجعي���ة نسـ��اء ضـ��د العنـ��ف; استشـــفاف

 22من كانون الثاني .1992االجتماع التأسييس للجنة جمعية نساء ضد العنف األوىل .
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احملتوـيات
حالـم

 22من كانون الثاني .1992االجتماع التأسييس للجنة جمعية نساء ضد العنف األوىل .
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احملتوـيات
ّ
وتفكـــر نســـوي فلســـطيين
تاريـــخ وس�يــورة تط�وــر مجعي���ة نسـ��اء ضـ��د العنـ��ف; استشـــفاف

 14نيسان .االجتماع الثالث للجنة التأسيسية لجمعية نساء ضد العنف.
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احملتوـيات
حالـم

 14نيسان .االجتماع الثالث للجنة التأسيسية لجمعية نساء ضد العنف.
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احملتوـيات
ّ
وتفكـــر نســـوي فلســـطيين
تاريـــخ وس�يــورة تط�وــر مجعي���ة نسـ��اء ضـ��د العنـ��ف; استشـــفاف

 30من كانون الثاني .1992اجتماع نساء ضد العنف مع السلطات حول املوقع املستقبيل للمأوى للنساء املعنفات.
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احملتوـيات
حالـم

 30من كانون الثاني .1992اجتماع نساء ضد العنف مع السلطات حول املوقع املستقبيل للمأوى للنساء املعنفات.
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احملتوـيات
ّ
وتفكـــر نســـوي فلســـطيين
تاريـــخ وس�يــورة تط�وــر مجعي���ة نسـ��اء ضـ��د العنـ��ف; استشـــفاف

 30من كانون الثاني .1992اجتماع نساء ضد العنف مع السلطات حول املوقع املستقبيل للمأوى للنساء املعنفات.
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احملتوـيات
حالـم

 21تموز .1992تسجيل جمعية نساء ضد العنف يف مكتب مسجل الجمعيات يف القدس.
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احملتوـيات
ّ
وتفكـــر نســـوي فلســـطيين
تاريـــخ وس�يــورة تط�وــر مجعي���ة نسـ��اء ضـ��د العنـ��ف; استشـــفاف

 21تموز .1992تسجيل جمعية نساء ضد العنف يف مكتب مسجل الجمعيات يف القدس.
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احملتوـيات
حالـم

أسماء األعضاء املؤسسني وأهداف الجمعية الرئيسية؛
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احملتوـيات
ّ
وتفكـــر نســـوي فلســـطيين
تاريـــخ وس�يــورة تط�وــر مجعي���ة نسـ��اء ضـ��د العنـ��ف; استشـــفاف

أيلول  1992بيان عن الجمعية وأهدافها وغاياتها؛
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احملتوـيات
حالـم

طلب تسجيل الجمعية
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احملتوـيات
ّ
وتفكـــر نســـوي فلســـطيين
تاريـــخ وس�يــورة تط�وــر مجعي���ة نسـ��اء ضـ��د العنـ��ف; استشـــفاف

 2ترشين األول  .1992اقرتاح الدستور األول للجمعية.
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احملتوـيات
حالـم

 2ترشين األول  .1992اقرتاح الدستور األول للجمعية.
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احملتوـيات
ّ
وتفكـــر نســـوي فلســـطيين
تاريـــخ وس�يــورة تط�وــر مجعي���ة نسـ��اء ضـ��د العنـ��ف; استشـــفاف

 2ترشين األول  .1992اقرتاح الدستور األول للجمعية.
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احملتوـيات
حالـم

 2ترشين األول  .1992اقرتاح الدستور األول للجمعية.
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احملتوـيات

نساـء ضد العنف

تأسســـت مجعيّة «نســـاء ضـــد العنف» يف العـــام ،1992
بمبـــادرة جمموعـــة نســـاء فلســـطين ّيات يف إرسائيـــل،
وتســـى اجلمعيّـــة ،منـــذ تأســـيهسا ،إىل مكافحـــة
العنف ضد النســـاء وتوفـــري الخدمات الداعمة للنســـاء
والفتيـــات املعنفـــات ،حيـــث بـــادرت إىل تأســـيس أوّ ل
واجلنيس،
اجلســـدي
مرـكـــز مساعدة ضحايا العنف
ّ
ّ
أوىل املـــائج والبيـــوت االنتقاليّـــة للنســـاء والفتيـــات
الفلســـطين ّيات ،وخمتلـــف املشـــاريع ُ
األخرى.
نســـوي
طـــورت اجلمعيّـــة ،عـــى مـــر الســـنني ،فكر
ّ
ّ
شـــامل من أجـــل رفـــع مكانة املـــرأة الفلســـطين ّية يف
مجيع مجـــاالت احلياة ورغـــم تمحور عملهـــا يف البداية
يف مجـــال تقديم وتطويـــر الخدمات ،تقوم «نســـاء ضد
قيـــادي يف املرافعـــة ،التأثري ودفع
العنـــف» اليوم بـــدور
ّ
االجتمايع حلمايـــة حقوق املـــرأة .تعمل مجعيّة
التغيـــري
ّ
«نســـاء ضد العنف» عـــى تأهيل كـــوادر مهنيّة للعمل
يف مجال دعم وعـــاج ضحايا العنف وتنـــر املعلومات
واالبحاث حـــول مكانة املـــرأة الفلســـطين ّية يف ارسائيل
بشـــكل عام« .نســـاء ضد العنف» تعمل عى املستوى
القطري ،وتنشـــط عى أساس من االســـتقاليّة ،ويه
ّ
ســـيايس.
غري منتمية ألي حرـكـــة أو جســـم
ّ

