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 يفعات بيطون )*(

النساء الفلسطينّيات واليهودّيات الشرقّيات - 

رؤية نسوّية مشتركة وأمل بالمساواة

عىل خلفية استمرار هيمنة النساء اإلشكنازيات داخل 

الحركة النس�وية يف إرسائيل، كانعكاس لعالقات القوى 

يف املجتم�ع ككّل؛ وم�ن منطل�ق أن الجماع�ة اليهوديّة 

الرشقيّة والجماعة الفلسطينيّة يف إرسائيل »تتقاسمان 

حيًزا جغرافيًا وثقافيًا مش�رًكا«، إذ تس�كنان األطراف 

وتعاني�ان من تميي�ز إثني وقومّي ع�ىل التوايل، تفرض 

الكاتبة التقاء مصالح يتيح نضاالً نسويًا مشرًكا بشكل 

يتج�اوز نمط العمل املألوف يف حاالت التعاون النس�وي 

اليهودي- الفلسطيني واملبني عىل مفهوم »إنقاذ« الطرف 

القوي يف املعادلة، وهو اليهودي، للطرف الفلسطيني. بناًء 

عليه، عوًضا عن النضال املنفصل وألجل تحقيق مزيد من 

اإلنجاز لتحس�ن مكانتهن، تقرح الكاتبة أطر »رشاكة 

قانونيّة قضائيّة رشقيّة - فلس�طينيّة من خالل تطابق 

مصالح الرشيكات يف النضال«.

مقدمة

احلركة النس���وية في إس���رائيل هي إحدى احل���ركات املتقدمة 

وذات اإلجن���ازات في العالم العرب���ي. النجاح كما هو معروف، له 

آباء كثيرون والفش���ل يتيم دائًم���ا. وإذا كان األمر كذلك، فما هي 

ظروف هذا النجاح اخلارق؟ من ضمن الظروف احملتملة ميكن أن 

نذكر حقيقة إقامة إسرائيل في بدايتها انطالًقا من مفهوم طليعي 

اشتراكي، وحسب هذا املفهوم، أعطي وألول وهلة »كل واحد حسب 

قدرته«، ولذلك كانت القدرات هي التي حّددت، وبدور أقّل من الصور 

)*( محاضرة في احلقوق.
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النمطّية، مكانة النس���اء في املجتمع. وش���كلت حقيقة أن إسرائيل 

كانت قد أعلنت في وثيقة االستقالل عن تبّني قيم دميقراطّية وليبرالية 

جزًءا من هذا النجاح. وميكن اإلشارة أي�ًضا إلى العالقات الوثيقة 

بني إسرائيل والدول التي جرى فيها النضال النسوي طيلة عشرات 

السنني واستمّر على مدار أجيال كثيرة، حيث كانت اإلجنازات في 

ه���ذا املجال في مرحلة متقدمة. وأتاحت هذه العالقات للنس���وّيات 

اإلس���رائيلّيات مصادر اس���تلهام من أخواتهن في ماوراء البحار. 

وهكذا بدأ منو احلركة وتطورها. 1 ومن ضمن األسباب الكثيرة لنمو 

النضال النسوي في إسرائيل وتطوره، بوّدي التركيز على القانون 

والقضاء حيث حققت النس���وّيات النجاح تلو النجاح. وهّن يحتللن 

بإصرار إحدى الساحات املهمة إلدارة ثورة اجتماعّية وتوعوّية من 

الصنف الذي تسعى احلركة النسوّية إلنتاجه: الساحة القانونّية.

 وقبل أن أفحص مسيرة اإلجنازات النسوّية، أالحظ هنا مالحظة 

حتذيرّية، مفادها أنه بالرغ���م من إجنازاتها الكثيرة على الصعيد 

القانوني، فإن احلركة النسوّية على ما يبدو قد علقت آمالها واعتمدت 

على املجال القانوني باألساس، وبدرجة أقّل على احلّيز الواقعي، في 

 Law in -الشارع. وهكذا نشأت فجوة بني "القانون في الكتاب

books" و"لقانون في الواقع- Law in action" في السياق 
النسوي اإلسرائيلي. وقد كتب الكثير في السابق عن هذه الفجوة 

بني األمل املجّس���د في القانون وبني إجنازات���ه القليلة على أرض 

الواقع، ولكنني ال أريد تناول هذا املوضوع بحد ذاته، بل أريد أن 

أفحص الدور الذي لعبه في بناء العالقات بني النسوّيات اليهودّيات 

الش���رقيات والنسويات الفلسطينّيات من جهة، والنسوّيات اللواتي 

ينتمني للجماعة املس���يطرة في إس���رائيل، النس���اء اإلشكنازّيات. 

ادعائي في هذه املقالة أنه بعد عقود مّما يعتبر جناًحا نسوًيا فائًقا، 

فإن احلركة النسوّية اليهودّية الشرقّية والفلسطينّية تلقي على هذا 

النجاح ضوًءا أكثر خفوًتا، وهما قادرتان على دفع احلركة النسوّية 

في إسرائيل باجتاه أكثر شمواًل، وبقدر أكثر مساواتّية.

نبذة عن تاريخ النضال النسوي في إسرائيل

كان تطّور النضال النسوي عبر املسار القانوني حصيلة موجتني 

من النشاط النسوي املتشّعب. وحدثت املوجة األولى عملًيا في األيام 

األولى التي مّرت على إقامة مؤسس���ات الدولة. ففي الكنيست األولى 

أدرج حزب النساء األول واألخير في تاريخ البرملان اإلسرائيلي على 

جدول أعمالها موضوع املساواة للنساء. وقبيل انتهاء دورة الكنيست 

األولى، واس���تناًدا إلى الدعم الذي وفرته وثيقة االستقالل، التي تقرر 

فيها أن دولة إسرائيل »ستطّبق املساواة في احلقوق... دون تفرقة... 

في اجلنس«، أقّر الكنيس���ت قانون مس���اواة حقوق املرأة عام 1951 

.2 رّس���خ القانون املذكور، وفي األس���اس على الصعيد البياني، حق 

النس���اء في املساواة، وشّكل مع وثيقة االستقالل نقطة انطالق مهّمة 

ونوعّية لبحث مكانة النساء في إسرائيل.3 في هذه املوجة األولى من 

النضال النسوي في إسرائيل، ميكن حتديد االنشغال في األساس في 

مجاالت قوانني العمل التي تدافع عن النساء، والتي تشمل فكرة حماية 

النساء إزاء املصاعب والتحديات التي يفرضها الدمج بني احلياة املهنّية 

واحلياة األس���رّية. وفي املوجة الثانية فقط من تطّور احلركة النسوّية 

اإلسرائيلّية، حني وصلت إلى هنا في سنوات الثمانينّيات نساء عدن 

من كلّيات القانون، من الواليات املتحدة في األساس، بدأ تطّور إضافي 

ف���ي النضال، وهذا التطّور ال يحدث في املجال التش���ريعي فقط، بل 

يجري أساًس���ا في مجال استخدام احملكمة العليا كعامل مركزي في 

التغيير النس���وي املرجّو. عالوًة على ذلك، فإن النضال اآلن ال يتركز 

في احلقوق األساسّية في مجال العمل، بل يبدأ في االنتشار ليشمل 

عدة مجاالت، تطالب فيها النس���اء بتصحي���ح التمييز البنيوي الذي 

يعان���ني منه. وتصل إلى احملكمة العليا حاالت، الواحدة تلو األخرى، 

مقدمة من نساء ورجال تشمل ادعاءات بشأن التمييز املمأَسس ضد 

النساء، وقد قبلت جميع االدعاءات بشأن التمييز، وتغيّرت الترتيبات 

واإلجراءات األساس���ّية التي مّرت عليها س���نوات طويلة وأعلن عنها 

أنها غير شرعّية.4

وبالرغم من كونها حركة للتحرر من عالقات القوى ومن القمع، مثل حاالت كثيرة أخرى 

خاصة بتطّور الحركة النسوّية في المجتمعات متعّددة الطبقات االجتماعية، ففي إسرائيل 

الفجوات  على  للمحافظة  كساحة  نفسها  النسوّية  الحركة  تشخيص  باإلمكان  كان  ا 
ً

أيض

نساء  بدون  وإصرار  وباستمرار  االجتماعّية  الحركة  وكانت  تعميقها.5  وحتى  بل  االجتماعّية 

يهودّيات شرقّيات وبال نساء عربّيات، وقد انعكس ذلك في مستويات متنّوعة. 
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وبالرغ���م م���ن كونها حرك���ة للتحرر من عالق���ات القوى ومن 

القمع، مثل حاالت كثيرة أخرى خاصة بتطّور احلركة النسوّية في 

املجتمعات متعّددة الطبقات االجتماعية، ففي إسرائيل أيًضا كان 

باإلمكان تشخيص احلركة النسوّية نفسها كساحة للمحافظة على 

الفجوات االجتماعّية بل وحتى تعميقها.5 وكانت احلركة االجتماعّية 

وباس���تمرار وإصرار بدون نس���اء يهودّيات ش���رقّيات وبال نساء 

عربّيات، وقد انعكس ذلك في مستويات متنّوعة. 

ع�ىل املس�توى التمثي�يل – فإن اللواتي اس���تلمن مراكز أ. 

القوى وما زلن حتى اليوم في النضال النس���وي هّن النس���اء 

اإلش���كنازّيات.6 هذا األمر يؤثر بالطبع على مس���تويات مهمة 

أخرى تتعلق بالظهور والتمثيل وحتديد جدول األعمال النسوي، 

كما سنرى الحًقا؛ ولكن من جهة ثانية من شأن ذلك أن يؤشر 

للنساء غير اإلشكنازّيات وغير اليهودّيات بأنهن حتى في »عالم 

النساء« ُيعتبرَن متدّنيات وغير قادرات على القيادة واإلدارة.

ع�ىل املس�توى العم�يل – ف���ي حني دع���ت النس���وّيات ب. 

اإلش���كنازيات إلى املساواة بني النساء والرجال، فقد استمرت 

في بيئتهن القريبة وبواسطتهن مناذج القمع االجتماعّية. على 

س���بيل املثال، اّدعت امرأة شرقّية في مؤمتر نسوّي أن النساء 

الش���رقّيات ما زلن ينّظفن بيوت النساء اإلشكنازّيات واللواتي 

ينتفعن من النظام االجتماعي الذي يتيح لهن التقّدم في أعالي 

السلم االجتماعي، وذلك في الوقت الذي يهملن فيه تطوير مكانة 

النساء الشرقّيات. 7

عىل املس�توى الرمزي– حتى ف���ي املجال الذي كانت فيه ت. 

محاولة للتعاطي مع قضايا تتعلق بالنس���اء الفلسطينّيات، فقد 

نفذ ذلك بش���كل أظهر أن القيمة الرمزّية للعملّية عكست نقًصا 

اجتماعًيا لدى النس���اء الش���رقيات والفلسطينّيات. على سبيل 

املثال: تركيز النقد النس���وي على ظاهرة النس���اء املضروبات 

الش���رقّيات باعتبارهن منتميات إلى ثقافة تعتبر فيها النس���اء 

املضروبات هّن القاعدة،8 أو معاجلة ظاهرة »القتل على خلفّية 

شرف العائلة« من وجهة نظر اعتبرت كولونيالّية.9 ولّد هذا األمر 

شعوًرا بأنه يجب إنقاذ املرأة »األخرى« من الضائقة الوجودّية 

التي تعيش���ها داخل ثقافتها املتخلّفة، ونتجت رائحة استعالء 

أبيض على ش���كل فكرة »حملة إنقاذ النساء الُبّنّيات« عن هذا 

النضال النسوي في هذه املجاالت.

ع�ىل صعيد »االلتزام املزدوج« للنس�اء من جماعات ث. 

األقليّة: النضال النسوي في الوقت الذي تعلق بنقطة التماّس 

العرق���ي. مثال على ذل���ك: لقد جرى خوض نضال مهّم ملعاجلة 

معاقبة االغتصاب. اقترحت إحدى النساء السوداوات معاجلة 

قضّية التمييز أو التفاوت بني العقوبات املفروضة على الرجال 

البيض وتلك املفروضة على الرجال الس���ود. النس���اء البيض 

اعتبرن هذا األمر قضّية بني األعراق وليست قضّية »نسائّية«.

عىل املستوى األيديولوجي– القضايا التي عاجلها النضال ج. 

النسوي وجدول أعمال احلركة النسوّية هي أمور جرى إمالؤها 

على ضوء خبرة املرأة اإلشكنازّية في إسرائيل. سوف أحتدث 

بتوّسع عن هذا املستوى في الفصل التالي، ألن جدول األعمال 

النس���وي هذا يجري تطويره في األس���اس من خالل نشاطات 

قانونّية – قضائّية تتّم املبادرة إليها بغرض املطالبة باملساواة. 

المعارضة الشرقّية والفلسطينية

لتبييض المستوى األيديولوجي

عل���ى ض���وء الواقع ال���ذي ُوصف أعاله واخل���اص بالقمع داخل 

حركة حتّرر، برزت في س���نوات التس���عينّيات حركة معارضة للحركة 

النس���وّية من داخلها. وكانت النس���اء الشرقّيات أّول من حتّدى نسخ 

السلطة الس���ائدة إلى داخل احلركة النسوّية في إسرائيل. ففي عام 

1993 - خالل املؤمتر النسوي السنوي-  قررت مجموعة من النساء 

الش���رقّيات املطالبة بإعطاء متثيل ملواضيع ولنس���اء ليست جزًءا من 

على ضوء الواقع الذي ُوصف أعاله والخاص بالقمع داخل حركة تحّرر، برزت في سنوات 

التسعينّيات حركة معارضة للحركة النسوّية من داخلها. وكانت النساء الشرقّيات أّول من 

تحّدى نسخ السلطة السائدة إلى داخل الحركة النسوّية في إسرائيل. ففي عام 1993 - خالل 

تمثيل  بإعطاء  المطالبة  الشرقّيات  النساء  من  مجموعة  قررت  السنوي-   النسوي  المؤتمر 

ا 
ً

للنساء اإلشكنازّيات. وكان ذلك سلوك الحياتّية  التجربة  لمواضيع ولنساء ليست جزًءا من 

ًسا أثار، كما هو متوقع، تذمًرا شديًدا جًدا لدى النسوّيات اإلشكنازّيات. مؤسِّ
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التجربة احلياتّية للنساء اإلشكنازّيات. وكان ذلك سلوًكا مؤسًِّسا أثار، 

كما هو متوقع، تذمًرا ش���ديًدا جًدا لدى النس���وّيات اإلشكنازّيات. 10 

ولكن النس���وّيات الشرقّيات لم ينتظرن قبول احتجاجهّن، بل »أبلغن« 

النسوّيات اإلشكنازّيات أنهن، كأسيرات للقمع طيلة سنوات على أيدي 

س���يطرة الرجال واإلش���كنازّيات، يحّررن اإلشكنازّيات من وظيفتهن 

كس���ّجانات في هذا القمع، وأنهن، وببساطة، يقمن ببناء عالم خاّص 

بهّن.11 كان جناح التحّرر محدوًدا جًدا. صوت النس���وّيات الشرقّيات 

الصافي قد ُسمع، ولكن القافلة واصلت طريقها، وموازين القوى داخل 

احلركة النسوّية لم تتغّير في ذلك الوقت بصورة كبيرة، وبالتأكيد ليس 

إلى ح���ّد التفكير فيها كحركة ثورّية. اإلجن���از املركزّي لهذه اخلطوة 

ه���و العمل بطريقة التمثيل »بالربع« في املؤمترات من اآلن فصاعًدا. 

وحس���ب هذه الطريقة، كان هناك في كل حدث نس���وّي التزام بوجود 

متثيل للنساء الشرقّيات، الفلسطينّيات، املثلّيات بني املتحّدثات، إضافًة 

إلى اإلشكنازّيات. وبش���كل غير مفاجئ كانت النساء الشرقّيات في 

مسيرتهن لتحرير أنفسهن، هّن اللواتي اهتممن بتحرير نساء أخريات 

إلى جانبهن. ورغم أهمية هذا السلوك املعارض التي ال ُيستهان بها، 

فإن تأثيره كان محدوًدا في نهاية األمر، وذلك مبعنى أنه، ولألس���ف 

الش���ديد، لم يتس���لل إلى أطر أخرى، مثل توزيع الوظائف في إدارة 

املنظمات النس���وّية، أو إمالء جدول أعمال احلركة النس���وّية. عالوًة 

على ذلك، رغم انخراط النس���وّيات الفلس���طينّيات في عملية معارضة 

السيطرة اإلشكنازّية التي قادتها النساء الشرقّيات، ورغم أنهن عنوان 

لهذه املعارضة، فإن صوًتا معارًضا واضًحا ومميًزا من قبل النسويات 

العربّيات لم ُيسمع بعد. 

ج���اء أّول احتجاج فلس���طيني واضح بخصوص كون النس���وّية 

اإلسرائيلية يهودّية في تكوينها من ِقبل رجل. في عام 2000 كتب حسن 

جبارين مقااًل قانونًيا دقيًقا وّجه فيه هذه التهمة للنسوية اإلسرائيلّية، 

وناق���ش بح���ّدة نتيجة أحد اإلجنازات الكبيرة للنس���وّية - فتح دورة 

للطيران مبشاركة النساء - معتبًرا أن هذا اإلجناز ال صلة له بتطوير 

مكانة النس���اء الفلسطينّيات، وأنه يعمل ضد مصلحتهن في تخفيف 

حّدة الروح العس���كرّية اإلس���رائيلّية. 12 صحيح أنه سبقت احتجاج 

جبارين كتابات فلس���طينّية من قبل كاتبات فلس���طينّيات صادرة عن 

رؤية فلسطينّية، ولكن هؤالء لم يوّجهن سهامهن نحو احلركة النسوّية. 

وعلى س���بيل املثال عاجلت منار حسن موضوع قتل النساء، وتناولت 

نادرة شلهوب كيفوركيان موضوع العنف ضد النساء. 13 كاتبة واحدة 

فقط تناولت الس���ياق القانوني الواضح للنضال النسوي. ففي مقالة 

شّقت الطريق حّذرت هدى روحانا من »الفّخ املزدوج« التي توجد فيه 

النساء املسلمات في إسرائيل من حيث هّن مطالَبات باالختيار ما بني 

والئهّن للجماعة العربّية التي انحدرن منها وللنضال النسوي من أجل 

حتريرهن من القواعد التي متّيز ضدهّن والتي تطبقها عليهن احملاكم 

الشرعّية. وهنا أيًضا، ورغم الثقابة الفكرّية في املقالة واستنادها إلى 

مبادئ »تقاطع الهوّيات« التي صاغتها النسوّية السوداء في الواليات 

املتحدة، 14 فإننا ال نلمس في املقالة شيًئا من النقد الداخلي للنسوّية.15 

وباملناس���بة، وّجه جبارين س���هم نقده إلى النسوّيات اليهوديات دون 

أن يرى اخللل فيه. فمن كان وال يزال مؤس���س ومدير »عدالة« املركز 

القانون���ي األهم واألكثر تأثيًرا في تطوير حق���وق األقلّية العربّية في 

إس���رائيل، لم يواجه صعوبًة في هذا النقد، رغم أن مركز »عدالة« لم 

يأخذ على عاتقه تطوير دائرة نسوّية أو تقدمي منّظم اللتماسات نسوّية 

لصالح النساء العربّيات في إسرائيل.16

ليست صدفة أن االحتجاج الشديد جًدا ضد النسوّية اإلسرائيلية 

قد جاء من املجال القانوني-القضائي، إذ إن جدول األعمال النسوي 

يتحدد بدرجة كبيرة في هذه الساحة. وكما ذكرنا أعاله فإن النجاح 

الفائق لم يكن القاس���م املش���ترك الوحيد لنض���االت العصر الذهبي 

من  جاء  قد  اإلسرائيلية  النسوّية  ضد  جًدا  الشديد  االحتجاج  أن  صدفة  ليست 

في  كبيرة  بدرجة  يتحدد  النسوي  األعمال  جدول  إن  إذ  القانوني-القضائي،  المجال 

هذه الساحة. وكما ذكرنا أعاله فإن النجاح الفائق لم يكن القاسم المشترك الوحيد 

الذهبّية«  »بالمجموعة  خاصة  كونها  ا 
ً

أيض بل  للنسوّية،  الذهبي  العصر  لنضاالت 

احتياجات  بــاألســاس  وتخدم  مصطلحاتها،  عالم  داخــل  من  ونابعة  المسيطرة، 

والمركزّية  المهمة  القانونّية-القضائّية  النسوّية  النضاالت  ضمن  ومن  عضواتها.17 

التي أديرت خالل العقدين بين عام 1980 وعام 2000 يمكن أن نذكر تعيين امرأة عضًوا 

في مجلس ديني
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للنس���وّية، بل أيًضا كونه���ا خاصة »باملجموعة الذهبّية« املس���يطرة، 

ونابعة م���ن داخل عالم مصطلحاتها، وتخدم باألس���اس احتياجات 

عضواته���ا.17 ومن ضمن النض���االت النس���وّية القانونّية-القضائّية 

املهم���ة واملركزّية الت���ي أديرت خالل العقدين بني ع���ام 1980 وعام 

2000 ميكن أن نذكر تعيني امرأة عضًوا في مجلس ديني، توس���يع 

صالحّي���ات عضوات املجلس في املدن الكبرى، منح البروفس���ورات 

حق االستعفاء املتأخر من وظيفة، تعيني امرأة في وظيفة عامة رفيعة 

املستوى، فتح دورة للطيران للنساء، إلخ... 18 سلسلة النجاحات هذه 

أوجدت عرًضا مش���ّوًها فيما يتعلق مبكانة املرأة في إسرائيل، بحيث 

أن كل م���ا تبقى لها للنضال من أجل مس���اواتها وحريتها وكرامتها 

هو االنشغال بهذه املسائل. هذه احلقيقة عملت أيًضا كحلقة سحرية؛ 

وطاملا ظلّت هذه األمور هي مواضيع االنشغال القانونّية –القضائّية 

بالنسبة للحركة النس���وّية، ظلّت النسوّيات الشرقيات والفلسطينّيات 

يش���عرن بأن ال مكان لهن في النضال النسوي والقانوني-القضائي 

الدائر، وحضورهن لم يكن ملموًس���ا في هذا النضال. فّكروا مثاًل في 

اجلندي الرقيب الذي جعل احلركة النس���وّية في إسرائيل ثورّية. فعل 

ذلك قرار احلكم في قضّية ميلر. في تلك القضّية تقّدمت فتاة يهودّية 

عمرها 17 عاًما بطلب لقبولها في دورة طيران في اجليش. وكما ذكرنا 

في نقد جبارين، مثل هذا السلوك النسوي ليس فقط أنه بدا غير ذي 

صلة بالنس���اء الفلس���طينّيات اللواتي ال يهتّم اجليش بتجنيدهن، بل 

بدا هذا الس���لوك متجاهاًل بشكل صارخ الحتياجاتهن كجماعة أقلّية 

قومّية، في تخفيض الروح احلربية العس���كرّية. وبهذا املفهوم فالروح 

احلربّية العس���كرّية ليست فقط نش���اًطا عسكرًيا عملًيا، من شأنه أن 

يكون موجًها نحو أقارب تلك املرأة الفلسطينّية، بل هي الروح احلربّية 

العسكرّية مبفهومها األوسع، املفهوم الذي يفسح املجال للمجتمع املدنّي 

ليكون متأثًرا جًدا من املجتمع العس���كري ومرتبًطا به بش���كل تصبح 

فيه اخلدمة العس���كرّية امتي���اًزا مينح احلقوق.19 ميكن من خالل هذا 

النظر إلى الروح احلربية العسكرّية أن جند الربط الكامل بني املصلحة 

النس���وية الفلسطينّية وتلك الشرقّية. وضمن إطار بناء املكانة املدنّية 

املتدنية لليهود الشرقيني في إسرائيل، وخالًفا لألسطورة اإلسرائيلّية 

بش���أن تأثير بوتقة االنصهار فإن اجليش اإلس���رائيلي أيًضا يشكل 

جهاًزا الستنساخ نقصهم.20

وبناًء عليه، وباملفهوم األوسع، فإن تعزيز مكانة احلياة العسكرّية في 

سيرة حياة النساء في إسرائيل قد أضعف املرأة الشرقّية أكثر على 

ضوء ضبطها في وظائف عس���كرّية قليلة القيمة في أحسن األحوال، 

وتس���لّمها اإلعفاء املفروض على ض���وء معطياتها التي تعتبر متدنية 

جًدا، في أسوأ األحوال. وفي املفهوم األكثر حتديًدا فإن فرص املرأة 

الش���رقّية في التمتع باإلجناز ال���ذي حققته أليس ميلر- التي متتعت 

في س���ن 17 بكونها صاحبة رخصة طائ���رة مدنّية - كانت تؤول إلى 

الصف���ر. في بداية عام 2000، ج���رت مراجعة لدى خبيرات القانون 

النس���وّيات. البروفسور نيطع زيف هي إحدى اخلبيرات البارزات في 

الشؤون القانونّية في إس���رائيل، وكانت قد ترأست الدائرة القانونّية 

في منظمة اللوبي النس���ائي في إس���رائيل، وقد ق���ادت وأدارت تلك 

النض���االت النخبوّية قبل عقد. قررت زيف تأس���يس منظمة نس���وّية 

قانونّية ملعاجلة املواضيع املميزة جلدول أعمال النس���اء املستضعفات 

( باألساس على املجاالت  في إس���رائيل. ركزت منظمة »معك« )إيّتاخنْ

املتعلقة بعالقات الفرد مع مؤسس���ة التأمني الوطني. ولكن هنا أيًضا 

ل���م تكن الطريق مفروش���ة بال���ورود. ظلّت مراكز الق���وة في املنظمة 

إشكنازّية، واحملامّيات الشرقيات القليالت اللواتي استدعني ليكّن من 

املؤسس���ات، انسحنب من املنظمة بغضب بعد مرور وقت قصير على 

تأسيسها.21 واستمراًرا مباشًرا للفهم بأن املطلوب هو مبادرة شرقّية 

وملكّية لهذه املبادرة من أجل تغيير جدول األعمال القانوني- النسوي 

للش���رقيني، أّسست محاميتان، والكاتبة هي إحداهما، »مركز متوراه 

ملنع التمييز«. )»متوراه« تعني تغيير - املترجم(. ورغم أن املركز رّكز 

عمله في النس���اء الش���رقّيات واملرافعة القرينّية )أو الس���ياقّية( التي 

تقدم الس���ياق الطائفي في احلاالت التي يدور التداول حولها، إال أن 

هدفه األوس���ع أن يصبح مقًرا لتعزيز مكانة اليهود الشرقيني املتدنية 

في املجتمع، وذلك بواسطة القانون والقضاء. ساد في مثل هذا املقر  

الشعور بأن االنشغال في »قضايا الشرقيني« ذو صلة أيًضا »بقضايا 

الفلس���طينيني«. سبب هذا التفكير نابع من حقيقة بسيطة مفادها أن 

حياة الشرقيني والفلسطينيني في إسرائيل متشابكة ومترابطة بشكل 

أكبر بكثير مما ميكن االعتقاد به ألول وهلة. 

يق���ول ادعائي في القس���م الثاني من ه���ذه املقالة بأنه يجب على 

النضال النسوي في إسرائيل أاّل يتبنى في داخله جدول أعمال جديدا 

يشمل قضايا النساء الش���رقّيات والفلسطينّيات فقط، بل يجب على 

ه���ذه القضايا أن تترابط وتتحد بهدف حتقيق تأثير ممّيز، ش���رقي- 

فلس���طيني، يحّسن نضال املجموعتني بشكل أكبر. سوف أستعرض 

ف���ي الدرجة األولى في ه���ذا االدعاء أهمية وإمكانّية املش���اركة في 

املصالح والعمل بني الش���رقيني والفلسطينيني،22 وفي الدرجة الثانية 

سوف أعرض امليزة اخلاّصة للخطاب النسوي داخل هذه املسيرة. 
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القسم الثاني: من اإلقصاء إلى االحتواء والمصالح 

المشتركة والمساواة

نضال شرقي- فلسطيني مشترك من أجل المساواة

يتحرك التراتب االجتماعي في إس���رائيل ح���ول محاور مختلفة، 

معروفة، ألسفنا، في كل مجتمع تقريًبا. من بينها: محور العرق، محور 

الدين، محور اجلندر ومحور القومية. ورغم أن هذا التراتب املألوف هو 

مشترك بالنسبة لدول كثيرة في أرجاء العالم، إاّل أنه ال يجوز أن ننكر 

أن وضع إس���رائيل بخصوص التراتب القومي والطبقي والعرقي هو 

وضع مميز وله معاٍن ودالالت مميزة. ووفًقا لذلك، حسب ادعائي، فإن 

شكل التمييز اإلسرائيلي على هذه احملاور يتطلب، من أجل القضاء 

عليه، معاملة خاصة في استخدام مبدأ املساواة.

في إسرائيل، وبخالف أي دولة أخرى، حملور التمييز على أساس 

القومّية عالقة بالنموذج املميز املبنية عليه الهوّية املدنّية لسكان الدولة، 

وله عالقة أيًضا بهوية الدولة نفسها. جتعل هوية دولة إسرائيل كدولة 

يهودي���ة ودميقراطّي���ة، كما تعّرفها قوانني األس���اس،23 منذ أكثر من 

عقدين، محور التمييز على أس���اس قوم���ي محوًرا ذا مكانة خاصة. 

العرب، وهم بشكل واضح ذوو قومّية غير يهودّية، هم عملًيا املجموعة 

املعتبرة التي لها صلة وثيقة بالتمييز على أساس قومي في إسرائيل. 

انتماؤهم لألمة العربّية هو الذي مييّزهم ظاهرًيا عن اجلماعة اليهودّية 

ويوّضح مكانتهم كمجموعة أقلية مستضعفة. ميكن تفسير االلتصاق 

بفكر أو موضوع القومّية كأس���اس للتمييز ضد العرب في إس���رائيل 

مبصطلح���ات خاصة بالس���ياق الثقافي- السياس���ي ف���ي املجتمع 

اإلس���رائيلي، ومبصطلحات قانونّية رس���مّية أيًضأ. تش���ّكل مجموعة 

املواطنني العرب في دولة إسرائيل من الناحية الثقافّية السياسّية جزًءا 

من اجلماعة الفلسطينية التي جرى احتاللها عام 1948، والتي حملت 

الهوية القومّية العربّية، ناهيك عن القول بأنها معادية للصهيونّية، وعليه 

فهي جزء من اجلماعة التي ال حتمل املواطنة املتمثلة بس���كان الضفة 

الغربّي���ة وقطاع غّزة، ولكنها أيًضا جزء من املواطنني في إس���رائيل. 

هذا الش���ذوذ هو الذي ُيلزم باالعتراف مبكانة هذه املجموعة املتميّزة 

واملنفصلة والتي يجري التمييز ضدها. وفي السياق املدنّي، وفي دولة 

قومّية تؤدي مهمة دولة الش���عب اليه���ودي، تعّرف هذه املجموعة كما 

هو مس���تدعًى كمجموعة مميز ضدها على أس���اس محور القومّية،24 

وهو احملور األقوى لدى مجموعة في مجتمع دميقراطي. ومن الناحية 

القانونّية فإن خيار إدارة النضال من أجل املساواة في احملور القومي 

أفضل بالنسبة للعرب من اختيار محور الدين، بسبب وجود املجموعات 

الدينّية املختلفة التي تتكون منها املجموعة العربّية، والتي من شأنها 

أن تقدم مركًبا غير متطابق للتمييز املشابه الذي تعاني منه املجموعة 

كلها. إضافًة إلى ذلك، من الواضح أن التمييز على أساس العرق ال 

ميكن أن يصمد بني اليهود والعرب املنتمني جميًعا إلى العرق السامي. 

إذن، ينتج عن ذلك أن املجموعة العربّية في كفاحها ضّد التمييز، تسُم 

نفس���ها كمجموعة مختلفة جًدا عن املجموعة اليهودّية، والتي عملًيا ال 

يوجد لها أمر مش���ترك معها باستثناء وجود املوضوع الرابط املتعلق 

باملواطنة املشتركة بني املجموعتني- والتي ال تزال متّيز حتى اآلن بني 

نوعني من املوطنة للعربي ولليهودّي. 25

وعل���ى نحو المعقول ، فإن »االختالف« الكامل حتديًدا بني العرب 

واليه���ود، واالنفصال بني املجموعتني، ميّكن���ان العرب املواطنني في 

إسرائيل من خوض نضال قانوني ضد التمييز بحقهم، بشكٍل ميكن 

وصفه باملطلق بأنه نضال ذو إجنازات كبيرة ومستمرة. 26 وال أريد بهذا 

أن أقول إن القانون اإلس���رائيلي جنح في القضاء على التمييز جتاه 

العرب في إسرائيل، بل أريد استحضار حقيقة مفادها أن النضاالت 

يتحرك التراتب االجتماعي في إسرائيل حول محاور مختلفة، معروفة، ألسفنا، في كل 

مجتمع تقريًبا. من بينها: محور العرق، محور الدين، محور الجندر ومحور القومية. ورغم أن 

أن  يجوز  ال  أنه   
ّ
إال العالم،  أرجاء  في  كثيرة  لدول  بالنسبة  مشترك  هو  المألوف  التراتب  هذا 

ننكر أن وضع إسرائيل بخصوص التراتب القومي والطبقي والعرقي هو وضع مميز وله معاٍن 

ا لذلك، حسب ادعائي، فإن شكل التمييز اإلسرائيلي على هذه المحاور 
ً

ودالالت مميزة. ووفق

يتطلب، من أجل القضاء عليه، معاملة خاصة في استخدام مبدأ المساواة.
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من أجل املساواة التي خاضتها املجموعة العربّية قد حظيت بتعاطف 

وتأييد احملاكم بشكل عام، واحملكمة العليا بصورة خاصة.27

وبخالف احملور القومي، الذي ُيس���تخدم كأس���اس للتمييز، وهو 

معروف، وراس���خ جيًدا في قوانني منع التمييز في إسرائيل، ويحظى 

بتأييد حتى األوس���اط اليمينّية، حتى حني يدور احلديث عن املجموعة 

العربّية 28، فإن محور التمييز على أساس عرقي يعتبر بشكٍل عام، أمًرأ 

ال صلة له باملجتمع اإلس���رائيلي. وهذا يعني أن املجتمع اإلسرائيلي 

ال يرى نفسه، وال العالم اخلارجي أساًسا يراه مصدوًعا أو مشروًخا 

على أس���اس عرقّي، أو على األقل ال ُيعتبر مش���روًخا على أس���اس 

عرقي بس���بب الوجود املس���تمر جلهاز متييز. وعلى ما يبدو فإن هذه 

هي الطريقة األصّح لوصف املوقف االجتماعي والقانوني-القضائي 

بخصوص وجود تراُتب على أساس األصل العرقي - الطائفي: حقيقة 

وجود ش���رخ مفتوح على طول اخل���ط الطائفي- العرقي في املجتمع 

اإلس���رائيلي ميّيز بني »الش���رقيني« و»اإلشكناز« هي حقيقة ال ميكن 

إنكارها. لقد انتهى عهد اإلنكار والنفي، وفي األساس، بعد أن عمل 

الباحثون والباحثات من أصل ش���رقي بجّد خالل العقدين املاضيني 

م���ن أجل جمع معلومات منهجّية، مس���تخدمني طرًقا ومناهج عملّية، 

بخصوص الفجوات القائمة وعرضها كمعلومات ال ميكن دحضها. 29 

ولك���ن االعت���راف بوج���ود الفج���وات الواضحة ب���ني الطوائف 

واستمرارها لم يؤّد في أعقاب ذلك إلى صحوة من إنكار التمييز ضد 

الش���رقيني في إسرائيل. وبداًل من أن يتعامل املجتمع اإلسرائيلي مع 

هذه الفجوات الطائفية داخل املجتمع اليهودي على أساس أنها ناشئة 

عن التمييز، وأنها بالتالي تتطلب استخدام وسائل ملنع التمييز، حتركت 

مواقف اجلمهور بالذات نحو اجتاه يّدعي أن مصدر هذه الفجوات هو 

إدارة اجتماعّية مختلفة، وليس التمييز. وفي أحس���ن األحوال، ادعوا 

أن الفجوات الطائفّية مصدرها التمييز في املاضي الذي س���اد أيام 

حزب العمل اإلسرائيلي )مباي(، وما نراه اليوم هو آثار هذا التمييز. 

ولك���ن وضمن إطار هذا االدعاء، وبالذات مبا أن التمييز انتهى، فال 

حاج���ة ملعاجلته بل يجب أن ننتظر بصبر االختفاء الطبيعي واملتوقع 

لنتائج���ه؛ وفي أس���وأ األحوال ادعوا أن مص���در الفجوات هو الفقر 

الثقافي للشرقيني والذي يدفعهم إلى عدم توظيف اجلهود املطلوبة من 

أجل النجاح في مجتمع تنافسي وناجح مثل املجتمع اإلسرائيلي. 30

وف���ي الوقت الذي يجري فيه التنكر للتمييز ضد الش���رقيني على 

الصعيد السياسي- االجتماعي يتجلى هذا التنكر بالطبع أيًضا ضمن 

اإلط���ار القانون���ي- القضائي. أواًل، ال يس���تخدم أي إطار قانوني- 

قضائي رس���مي في إس���رائيل مينع التمييز تعبير«األصل العرقي«. 

ويبرز هذا املعطى بش���كل خاص على ض���وء حقيقة أن جميع أنواع 

التمييز »الكالسيكّية« التي ذكرت أعاله، إضافًة إلى أنواع كثيرة أخرى، 

مدعوم���ة بقوانني منع التمييز.31 عالوًة على ذلك، يصعب وصف نظام 

قانون���ي قضائي دميقراطي خاص مبنع التمييز في الدول األخرى ال 

يشير إلى مقولة األصل العرقي كأساس ممنوع للتمييز في مناطقها. 

غياب األس���اس للتمييز على أس���اس األصل العرقي هو إذن مرض 

إس���رائيلي محلي يصبح مع الوقت مقلًقا، وبش���كل خاص على ضوء 

وجود التمييز املثبت ضد الس���كان الش���رقيني في إسرائيل منذ ستة 

عقود ونصف. إن مدى س���نني وجود إسرائيل هو عملًيا مطابق ملدى 

سنني وجود التمييز فيها. 

من تلخيص أشكال التمييز ومنع التمييز ضد الشرقيني والعرب، 

تبرز ص���ورة لظاهرتني متباعدتني وألول وهلة غير مترابطتني: العرب 

ممّيز ضدهم على أس���اس أصلهم القومي، ومبدأ املس���اواة ميكنهم 

من طلب املس���اعدة والعون القانوني- القضائي على هذا األساس، 

ولكن االعتراف بوجود الفجوات الواضحة بين الطوائف واستمرارها لم يؤّد في أعقاب 

 من أن يتعامل المجتمع 
ً
ذلك إلى صحوة من إنكار التمييز ضد الشرقيين في إسرائيل. وبدال

ناشئة  أنها  أساس  على  اليهودي  المجتمع  داخل  الطائفية  الفجوات  هذه  مع  اإلسرائيلي 

عن التمييز، وأنها بالتالي تتطلب استخدام وسائل لمنع التمييز، تحركت مواقف الجمهور 

بالذات نحو اتجاه يّدعي أن مصدر هذه الفجوات هو إدارة اجتماعّية مختلفة، وليس التمييز. 

الذي ساد  الماضي  في  التمييز  مصدرها  الطائفّية  الفجوات  أن  ادعوا  األحوال،  وفي أحسن 

أيام حزب العمل اإلسرائيلي )مباي(، وما نراه اليوم هو آثار هذا التمييز. 
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بينما يجري التمييز ضد اليهود الش���رقيني على أساس عرقي، ولكن 

غياب االعتراف به���ذا األمر يصّعب عليهم االدعاء بذلك في احملكمة 

واحلصول على العون إزاء التمييز ضدهم.32 هذا إذن وضع كالسيكي 

في���ه تتحص���ن كل مجموعة في مميزات خاص���ة محاولة أن تثبت أن 

ه���ذه املميزات هي التي ت���ؤدي إلى املكانة املتدنّية ألعضائها. إال أن 

هذا التمت���رس يفصل بني املجموعتني ويضع���ف نضالهما، إذ يبدو 

أن انضم���ام إحداهما إلى األخرى ميكن أن ي���ؤدي إلى خلق »حّيز 

ثال���ث« )third space(، ومن خالل القرابة والتش���ابه بينهما تنتج 

املجموعتان برنامًجا لتغيي���ر مكانتهما االجتماعية انطالًقا من موقع 

لم ُيجّرب في املجتمع اإلسرائيلي، ومن خالل موقف مستحدث يقّوض 

األس���س ويسعى إلى حتطيم اجلدران الفاصلة بني مجموعتني، وإلى 

صنع ائتالف جديد من أجل النضال ضد التمييز. 

ألول وهلة يبدو أن العرب موجودون في املوقف األس���هل- إذا ما 

أمكن استعمال فكرة »السهولة« ضمن إطار التمييز- وأنهم من خالل 

هذا املوقف يقيمون الدعوى من أجل املس���اواة على أساس قوميتهم، 

وهو أساس معروف ومحمّي في القانون اإلسرائيلي. ولكنهم يدفعون 

ثمًنا باهًظا جّراء هذا االستعمال: بسبب كون مسألتهم القومّية مسألة 

سياسّية فإنهم يخاطرون إزاء إمكانّية اعتبار ادعاءاتهم بأنها سياسّية 

وليس���ت مدنّية. 33 وهذا يعني أنه حني تقدم املجموعة العربّية ادعاًء 

بخصوص التمييز ضدها على املستوى املدني، وبقصد احلصول على 

معاملة املواطنني ذوي احلقوق الكاملة جتاه أفرادها، فإنها تستخدم 

عملًيا الس���ياق القومي كأساس لذلك؛ وهذا السياق له معاٍن ودالالت 

سياسّية وتاريخّية مشحونة. متنع هذه املعاني والدالالت تعيق البحث 

في الس���ياق املدني بصورة نظيفة من السياس���ة املتعلّقة بالعالقات 

اليهودّية العربّية، بتاريخها الدامي وحاضرها املّتسم بالنزاعات. 

مثال واضح على ذلك ميكن أن جنده في نضال السكان العرب في 

إسرائيل من أجل استعمال اللغة العربية في الالفتات، فاللغة العربّية 

معترف بها كلغة رسمّية في إسرائيل، ولكن احلّيز اإلسرائيلي يرفض 

اس���تعمالها على غرار استعماله للّغة العبرية. واللغة العربية ال ُينظر 

إليه���ا فقط على أنها لغة تهدد اللغة العبرّية بصفتها اللغة الرئيس���ية 

الس���ائدة في احليز العام والتي تتيح االتصال السهل والواضح بني 

مواطني الدولة، بل يعتبرها يهود كثيرون تهديًدا حلق وجود اللغة العبرّية 

بصفتها معبًّرا عن حق الشعب اليهودي في الوجود في إسرائيل، ويبدو 

أن احملكم���ة تفهم ذلك أي�ًضا. 34 وليس عبًثا أن اقتراًحا جرى تقدمية 

مؤخ���ًرا يطالب بأن ينص القانون األس���اس على أن اللغة العربّية لم 

تعد لغة رسمّية في إسرائيل، وأنها لن تستعمل حتى في احلد األدنى 

الزهيد.35 هذه الظاهرة تنس���جم جيًدا مع الفهم الواسع الذي يعتبر 

مبوجب���ه احليز اإلس���رائيلي حيًزا يهودًيا عملًي���ا، وأن محاولة تعبئته 

باإلش���ارات العربّية- حتى لو أنها إش���ارات مدنية باملطلق- تواجه 

معارضة سياسّية.36

ثمة مثال آخر على هذا اخللط الفظ للمجاالت حصلنا عليه مؤخًرا 

ضمن إطار النضال من أجل حق العرب البدو في النقب في التوّطن. 

لقد أدرك السكان البدو أن مخطط برافر الذي جرى تكريسه لتسوية 

توط���ني البدو في النقب ه���و مخطط مضّر ومؤذ ويس���لبهم حقوقهم 

وأراضيه���م الكثيرة في النقب، ولذلك أثار هذا املخطط معارضة قوّية 

في صفوف السّكان، وقد جرت ضمن إطار املعارضة عدة مظاهرات 

صاخبة ضد تنفيذ املخطط. حمل هذا النضال بالطبع مضموًنا مدنًيا 

مطلًقا، مبعنى أنه كان عملًيا نزاًعا متعلًقا مبسألة ملكية أمالك وصورة 

وكيفية التوطن وطريقة احلياة املدنّية للسكان البدو بأساليبها املميزة 

في النقب. ولكن »الطرف اليهودي« في املجتمع اإلسرائيلي اعتبر هذه 

املظاهرات مظاهرات ضد شرعية إسرائيل كدولٍة يهودية وتآمًرا على 

أسسها؛ وصبغ هذا النضال بألوان تتعلق مبسألة الهوية القومية للدولة 

يبدو ألول وهلة أن العرب موجودون في الموقف األسهل- إذا ما أمكن استعمال فكرة 

أجل  من  الدعوى  يقيمون  الموقف  هذا  خالل  من  وأنهم  التمييز-  إطار  ضمن  »السهولة« 

اإلسرائيلي.  القانون  في  ومحمّي  معروف  أساس  وهو  قوميتهم،  أساس  على  المساواة 

ا جّراء هذا االستعمال: بسبب كون مسألتهم القومّية مسألة 
ً

ا باهظ
ً
ولكنهم يدفعون ثمن

مدنّية.    وليست  سياسّية  بأنها  ادعاءاتهم  اعتبار  إمكانّية  إزاء  يخاطرون  فإنهم  سياسّية 

وهذا يعني أنه حين تقدم المجموعة العربّية ادعاًء بخصوص التمييز ضدها على المستوى 

المدني، وبقصد الحصول على معاملة المواطنين ذوي الحقوق الكاملة تجاه أفرادها، فإنها 

تستخدم عملًيا السياق القومي كأساس لذلك.
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ومنطقة النقب، باعتباره منطقة خاضعة ل� »سيطرة معادية« ميارسها 

الب���دو. هذا الفهم لم يقتصر عل���ى األقوال النظرّية بل جتلي بصورة 

قاسية جًدا حني تدخل جهاز األمن العام- الشاباك- املنظمة املؤمتنة 

على أمن الدولة، إزاء التآمر الفلسطيني جتاهها وجتاه املواطنني- في 

أحداث املظاهرات واستدعى للتحقيق األمني الذين شاركوا في إدارة 

النضال املدني ضد املخّطط. 37

ميكن من خالل التمّعن في هذه األمثلة التحديد أن العرب موجودون 

في منطقة السهولة شكلًيا، من ناحية مبدأ املساواة، ولكن في منطقة 

الكارثة من ناحية السياق الذي ُتطرح فيه ادعاءاتهم بشأن املساواة. 

ومقاب���ل العرب، فإن اليهود الش���رقيني موجودون في وضع مثير 

للمش���اكل، ال ينجحون فيه بتأس���يس وتدعيم ادعائهم بعدم املساواة 

بس���بب غياب االعتراف بالعرقّية كأساس للتمييز في إسرائيل. ولكن 

إلى جانب هذه الصعوبة، من الواضح أنهم ليسوا مشبوهني بالتآمر 

السياسي ضد الدولة عند تقدمي ادعاءاتهم املدنّية. وهكذا في احلاالت 

القليل���ة التي قدم فيها الش���رقيون االدعاءات إلى احملكمة بخصوص 

التمييز ضدهم، لم تبرز على الس���طح مش���اكل أو قضايا سياسية، 

وكان الت���داول الذي ج���رى حول املوضوع ملموًس���ا وواقعًيا وتناول 

التميي���ز في املجال املعطى. صحيح أن ه���ذه االدعاءات ُرفضت في 

غالبية األحيان، ولكن هذا الرفض جاء ألسباب تتعلق بعدم االعتراف 

بوجود مجموعة ش���رقّية في إس���رائيل.38 زد على ذلك أنه في احلالة 

النادرة التي قبل فيها االدعاء بشأن التمييز املنهجي في قرار احلكم، 

والذي كان القرار األول الذي حدد أن الش���رقيني يخضعون للتمييز 

في س���وق العمل في إسرائيل، في قضية ميشيل مالكة، كان ملموًسا 

أنه من السهل بالنسبة للمحكمة أن تقرر محّددات واسعة النطاق إزاء 

التمييز ضد الش���رقيني في إس���رائيل دون أن تزعزع األركان خارج 

نطاق العمل واالعتراف املدني بذلك. 39

باإلم���كان التلخي���ص والقول إن اجلانبني موج���ودان في مناطق 

»كارثة« ومناطق »سهولة« في الوقت نفسه بشكل يعّسر على املجموعتني 

خوض نضالهما من أجل املس���اواة. الربط بني املجموعتني، بناًء على 

ذل���ك، ميكن أن يؤدي إلى حتييد هذه الصعوبة لديهما، وأن ميكنهما 

من خلق نضال للمس���اواة يكون مجدًيا للمجموعتني من حيث النتائج 

ومناس���ًبا لهما أيًض���ا، مبفهوم الربط وخلق عالق���ة من أجل حتقيق 

»اخلير املش���ترك«. اقتراح الربط هذا في الس���ياق النسوي الواضح 

سوف أتناوله اآلن. 40

نضاالت نسوّية شرقية - فلسطينّية

طراز العمل املتعارف عليه غالًبا في حاالت التعاون النس���وي 

اليهودي-الفلسطيني هو مساعدة الطرف القوي في املعادلة، وهو 

اليهودي، للطرف الفلسطيني. اقتراحي، في األطر التي ستعرض 

أدناه، هو رعاية شراكة قانونّية قضائّية شرقّية- فلسطينّية من خالل 

تطابق مصالح الشريكات في النضال. بهذا الشكل، حتى لو كانت 

الشريكات في النضال غير »متساويات« سيبقني بعيدات عن طراز 

»اإلنق���اذ« الذي يحدث أحياًنا في نضاالت املجموعات التي تضم 

نساًء من جماعات متنّوعة، متّيز موازين القوى عضوات املجموعات 

املختلفة فيها. وتكمن طريقة منع جتّمع أو تشكيل كهذا في إيجاد 

مصالح مش���تركة ومركزة لعضوات املجموعات ليكافحن مًعا من 

أجلها، انطالًقا من الفهم بأن تقدمي أو تطوير هذه املصالح سيؤدي 

إلى تغيير مكانتهن في املجتمع. ولكي ُيفهم اقتراحي أعاله بشكل 

أفضل، سأعرض هنا مثالني ملجموعة قانونّية متضافرة وموّحدة.

نض�االت يف الهوام�ش الجغرافيّ�ة للمجتم�ع - عل���ى . 1

املستوى األساس���ي والعملي جًدا، تتقاس���م املجموعة اليهودّية 

الشرقّية واملجموعة الفلسطينّية في إسرائيل حيًزا جغرافًيا وثقافًيا 

ومقابل العرب، فإن اليهود الشرقيين موجودون في وضع مثير للمشاكل، ال ينجحون 

بالعرقّية كأساس  االعتراف  المساواة بسبب غياب  ادعائهم بعدم  فيه بتأسيس وتدعيم 

الواضح أنهم ليسوا مشبوهين  إلى جانب هذه الصعوبة، من  للتمييز في إسرائيل. ولكن 

بالتآمر السياسي ضد الدولة عند تقديم ادعاءاتهم المدنّية. وهكذا في الحاالت القليلة التي 

قدم فيها الشرقيون االدعاءات إلى المحكمة بخصوص التمييز ضدهم، لم تبرز على السطح 

مشاكل أو قضايا سياسية، وكان التداول الذي جرى حول الموضوع ملموًسا وواقعًيا وتناول 

التمييز في المجال المعطى. 
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مشترًكا. ميكن على الصعيد اجلغرافي أن نشير إلى أن األطراف 

اجلنوبية والشمالية في إسرائيل مرّكبة باألساس من بلدات التطوير 

والبلدات العربّية. كذلك، وحس���ب مصطلحات احمليط االجتماعي 

االقتصادي يوجد للمجموعتني متثيل أكبر من نسبتهما في العنقود 

األدنى للقرى واملدن في إسرائيل. 41  واملدن املختلطة في إسرائيل، 

واملوجودة بش���كل منهجي في العناقيد الس���فلى مثل يافا، اللد، 

الرملة وعكا تس���كنها أيًضا أغلبية س���كانية شرقية وعربّية. وإذا 

كان األمر كذلك فإنه من املتوقع أن يكون مجمل مصالح السكان 

املوجودين في احمليط اجلغرافي واالقتصادي في إسرائيل مشترًكا 

للمجموعتني. وعلى سبيل املثال، ميكن أن نتصّور نضااًل مشترًكا 

لهاتني املجموعتني الس���كانيتني م���ن أجل احلصول على خدمات 

صحّية كتلك املعروضة في مركز البالد. املجموعة اإلشكنازّية التي 

يسكن قسم منها في البلدات املستقرة اقتصادًيا، ميكن أن تكون 

ج���زًءا إيجابًيا من هذا النض���ال، ولكن ميكن أن تتوفر لها طرق 

مختلفة أخرى حلل هذه الصعوبة، وباألساس من خالل الوسائل 

االقتصادّي���ة.42 ومع ذلك، ال تزال هناك إمكانّية لوصف نضاالت 

تقتصر بشكل منهجّي على بلدات التطوير والبلدات العربّية فقط، 

فالنضال حول مناطق النفوذ مثاًل ملقتضيات جباية ضريبة األرنونا 

والتي تضمن القوة االقتصادّية لسكان البلدة هو قضية ميكن أن 

يعمل من أجلها س���كان هذه البلدات فقط. يبدو على ضوء تاريخ 

توزي���ع مناطق النفوذ ف���ي احلّيز اجلغرافي في احمليط أن بلدات 

التطوير والبلدات العربية وحدها هي التي ٌس���لبت حق احلصول 

على أراض للعيش والتطوير املالئمني بالنس���بة لعدد س���كانها. 

ونظًرا لذلك، تعاني هذه البلدات أي�ًضا وبشكٍل منهجّي من العجز 

املتراكم في امليزانّيات والذي يؤدي كل عدة سنوات إلى انهيارها 

وإلى عدم دفع رواتب مستخدميها. وفي وضع كهذا، حتتاج هذه 

البلدات إلى مساعدات طارئة من السلطة املركزّية، وتظل عالقات 

االعتماد وموازين القوى مع السلطة مستمرة وتبقى كما هي. 

كان���ت األزمة التي حدثت ع���ام 2004 من هذا القبيل ذات طابع 

نسوي واضح. كان احلديث عن العاملني االجتماعيني في السلطات 

احمللّية- وكلّهم تقريًبا من النساء43  - ولم تصرف لهن السلطات 

احمللي���ة أجورهن رغ���م أن وزارة املالّية كانت ق���د حّولت أموال 

أجورهن إلى هذه السلطات الفقيرة على أساٍس شهرّي. فبداًل من 

أن تصل األجور إلى جيوبهن ُدفعت هذه األجور للش���ركات التي 

كان���ت البلدّيات مدينة لها مقابل اخلدم���ات التي قّدمتها، وظلّت 

الش���ركات الكبي���رة تأخذ أجور العامل���ني االجتماعيني في هذه 

الس���لطات، وقد دفع هذا االنحراف مجموعة من احملاميات إلى 

الربط بني البلدات اليهودية الشرقية والبلدات العربّية لتنسيق العمل 

بخص���وص االعتراض القانوني. 44 الدولة التي حاربت في أغلب 

األحيان نضال هذه الس���لطات من أجل االستقالل االقتصادي 

بشكل منفصل، اضطرت وألول مرة إلى التعامل معها وهي موّحدة. 

االدعاءات املألوفة التي تعرضها الدولة والتي تقول أن السلطات 

احمللّي���ة العربّية تس���ودها »عقلية« عدم دف���ع الديون للبلدّيات لم 

يعد باإلمكان تقدميها، وذلك بسبب انضمام السكان اليهود إلى 

النضال. من جهة ثانية، استطاعت احملكمة فجأة أن ترى األزمة 

في البلدات اليهودّية ليس كعرض قصصي مشتمل على حكايات 

ونوادر بصدد غياب املسؤولية في احلكم احمللي، وإمنا كجزء من 

جهاز التمييز جتاه هذه املجموعات، يسبب لها، املّرة تلو األخرى، 

مواجهة ديون مالية ال تطاق كهذه.

نضاالت يف هوامش التش�غيل يف املجتمع– بسبب جهاز . 2

اإلقصاء املنّسق، األبوي-العرقي، جتد نساء شرقّيات وفلسطينّيات 

كثيرات أنفس���هن ضمن إطار تشغيل بدون حماية. أحد األمثلة 

البارزة على ذلك هو عمل مديرات احلضانات العائلّية لسن الطفولة. 

فمن أجل متكني أمهات األطفال من اخلروج إلى العمل توّفر لهن 

وزارة الصناعة خدمات دور احلضانة املدعومة حكومًيا. النس���اء 

الشرقيات والنساء الفلسطينّيات هن اللواتي يقمن بإدارة خدمات 

رعاية األطفال في دور احلضانة هذه، وذلك  بشكل منهجي وحسب 

املناطق التي يطبَّق فيها هذا املشروع. ومن أجل تقدمي هذه اخلدمة 

عن طريق الدولة، تلتزم النس���اء العامالت في احلضانات بالعمل 

حتت مسؤولية وزارة الصناعة، وتدفع هذه األخيرة لهن، باملقابل، 

أجوره���ن. ليس هذا اخلضوع ش���كلًيا فقط، بل هو يتطلب تلبية 

معايير عديدة وصارمة تتعلق بوسائل األمان وتعزيز الصحة العامة 

وغيرها من أجل تشغيل احلضانة. ولكن، ورغم مبنى الصفقة من 

قبل الدولة، فقد تعاملت الدولة مع مديرات احلضانات باعتبارهن 

مزّودات خدمات ومقاوالت لها. ووفًقا لذلك، كانت ش���روط عملهن 

مثل شروط العمل مع مقاول: استلمن أجور العمل بتأخير كبير، 

وانعدمت ضمانات العمل وارتبطن باتفاقيات عمل ش���خصية مع 

الدول���ة. ورغم أن عددهن عام 2013 زاد عن ألفني، فقد اعُتبرت 

كل واحدة منهن »مزّودة خدمات« دولة ومكانتهّن في سوق العمل 

كانت على أسوأ حال. وحينئٍذ قررت إحدى احلاضنات من أصل 
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يهودي شرقي تأسيس إطار – جمعّية لكل احلاضنات، وبالتعاون 

الكامل مع احلاضنات العربّيات احتدن جميًعا، وذلك مبس���اعدة 

منظم���ات مدنّية يهودّية،45 وانتظمن في جلنة عامالت مكنتهن من 

إج���راء مفاوض���ات ناجحة مع الدولة بخصوص ش���روط عملهن 

والتعامل معهن. كانت القضية هي املصلحة املشتركة للشرقّيات 

والفلسطينّيات في توفير التشغيل العادل من قبل الدولة في الوقت 

الذي يعملن فيه »حاضنات أطفال الوطن«. 

املثاالن الواردان هنا هما جزء من نظام ممكن للتعاون على أساس 

نسوي بني الشرقّيات والفلسطينيات تلتقي فيه مصالح مشتركة لهذه 

املجموعة، وال مجال هنا لتناولها جميعها. يعتبر مجال السكن الشعبي 

في إس���رائيل، على س���بيل املثال،  مهماًل وذا نواقص وواجًبا تسعى 

الدول���ة للتنصل منه نهائًيا، وتش���ير املعطيات املهم���ة إلى أن أغلبية 

الساكنني في املساكن الشعبية في إسرائيل، وكذلك املستحقني لهذه 

املس���اكن، هم من أصل ش���رقّي وعربّي، وأن أغلبية الذين يخوضون 

النضال في هذا املجال هم من النساء. 46 وعلى هذا النحو فإن هذا 

النضال ميكن أن يكون مجسًدا بشكل مشترك كجزء من ظاهرة القولبة 

ضد ه���ؤالء املواطنات باعتبارهن »عدميات املس���ؤولية«، »عاطالت« 

و«كسوالت« وال يحق لهن احلصول على املساكن الشعبية من الدولة. 

وميكن في هذا املزيج من األمثلة اإلش���ارة إلى مجرى اس���تراتيجي، 

فكري- عملي، يستوجب دراسة عميقة وتطويًرا مستقبلّيني.

 خالصة

كانت احلركة النس���وّية دائًما صاحبة رسالة عاملّية عاّمة تتمثل 

باملس���اواة واالعتراف باحلق في الهوية. ورغم نش���وب اخلالفات 

داخلَها وقضايا توزيع القوى، إاّل أنها ال تزال متتلك القوة املعاجلة 

ألجل تصحيح هذه األمور. وتظهر دراسة تطّور اخلطاب النسوي في 

إسرائيل أنه جرى إقصاء النساء الشرقيات والنساء الفلسطينّيات 

من هذا اخلطاب طيلة عقوٍد عديدة. واحتاجت هؤالء النساء سنوات 

طويلة لتش���خيص هذا اإلقصاء واخلروج ضّده والقيام بنشاطات 

لتغيير مكانتهن حتى في داخل املجموعة النس���وّية. الرؤية النسوّية 

الش���رقية – الفلس���طينية هي أح���د هذه النش���اطات التي ُتعتبر 

استراتيجية التغيير اخلاصة بها مهمة بشكل خاص. وهي معّدة لكي 

تعيد للنساء من هذه املجموعات القوة التي ُأخذت منهّن ضمن إطار 

موازي���ن القوى األبوية، وكذلك أيًضا القوة التي أخذت منهن ضمن 

إطار موازين القوى العرقية في إسرائيل. اعتماد التعاون الشرقي 

الفلسطيني على خطاب نسوي ومقاومة التمييز على أساس عرقي، 

من ش���أنه أن يقود املجموعتني النس���ائيتني إلى نتائج أكثر جناعة 

وتأثيًرا من خوض النضال بشكل منفرد، أو ضمن إطار »اإلنقاذ« 

على أيدي املجموعة املسيطرة. قوتهن ستتجلى في وحدتهن. 
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