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דבר

המערכת אסנת להט וסלבה גרינברג

בחודשים האחרונים געשה המדינה עקב הבג"צ שהגישה
 בגין היעדר ייצוג של אשה בוועדת טירקל,
עמותת איתךِ َ َ -
כנדרש לפי חוק .מעבר לשאלה אם עתירות כאלה מקדמות את
מעמד הנשים או מדרדרות אותו לאחור ,המאפיין המיוחד של
הדרישה הוא שבוועדה העוסקת בביטחון תהיה נציגה של
המגדר המודר תדיר משיח זה .סוגיות הקשורות בביטחון
משפיעות השפעה מכרעת על גברים ונשים כאחד .אולם אנחנו
נתפסות כלא רלוונטיות בדיון בהחלטות שישפיעו על חיינו,
במובן המילולי ביותר .בדף המידע תוכלו לקרוא את מאמרה

חווייתי במוסקבה – מתן עדות במשפט של
סוחרי נשים ריטה חייקין
בחודש ספטמבר  ,2010במסגרת הליך שמתקיים בבית המשפט
הצבאי ברוסיה בעניין סחר בנשים ,מסרתי עדות נגד סוחרי
נשים שעצורים במוסקבה וממתינים לדין ,על מנת לקדם בצורה
משמעותית את ניהול המשפט בתיק מורכב ביותר ולהתגבר על
הקשיים שבהם נתקלה התביעה הרוסית במשפט .התיק הינו
אחד הגדולים ביותר בתולדות רוסיה בפרט והעולם ובכלל .תיק
החקירה נפתח בשנת  ,2007ובשנת  2008החל המשפט .הוא
מתנהל בבית המשפט המחוזי בפרברי מוסקבה .תיק החקירה
הבין-לאומי מתנהל כ 3-שנים בשיתוף פעולה הדוק עם צוות


של עורכת דין ענת טהון על השיקולים שהובילו את איתך َ َ ِ

מיוחד למאבק בפשיעה מאורגנת של ימ"ר תל-אביב ,שירות

להגשת העתירה .עם זאת ,אשה לאשה בחרה לא להצטרף

הביטחון הרוסי ,הפרקליטות הצבאית הרוסית ,משטרת

לעתירה זו .העתירה אמנם משתמשת בעקרון הייצוג ההולם,
ושמה דגש על "מגוון" ,שחשוב לנו מאוד ,אך זהו מגוון

אוקראינה ומשטרת בלרוס בגין פעילותה של הרשת הבין-
לאומית של סוחרי נשים אשר בראשה עמדו אזרחי ישראל.

שלטעמנו הוא מוגבל מאוד .אשה לאשה איננה מצטרפת

כתוצאה מהחקירה המאומצת נעצרו  13סוחרי נשים ברוסיה6 ,

לעתירות מסוג זה משום שעמדתנו העקרונית הינה שכל

סוחרי נשים באוקראינה 3 ,סוחרי נשים בבלרוס ו 11-סוחרי

הנשים צריכות להיות בעלות יכולת להשתתף בתהליכי קבלת

נשים בישראל ובהם ראשי הרשת .בישראל הוגשו לנאשמים

החלטות המשפיעים על כולנו .האם הוועדה תהיה פתוחה
לכלל הנשים? גם לפלסטיניות? למזרחיות? לרוסיות לנשים מן

כתבי אישום מן החמורים ביותר ,הכוללים סעיפי סחר בנשים,
זיוף מסמכים ,חטיפה ,אינוס וסחיטה באיומים ובכוח .כתוצאה

הפריפריה? האם כולן יוכלו להשמיע את קולן בה ,או שמא גם

מכך הפסיקה להתקיים הרשת הגדולה ביותר באירופה של

היא תתן מקום לאותה האשה שלה גם כך יש נגישות לעמדות

סוחרי הנשים ,אשר סיפקה את מרבית הנשים לעיסוק בזנות

של קבלת החלטות? עניין נוסף כאן הוא העובדה שוועדה מסוג

לישראל ולארצות אירופה .תוצאה זו הורגשה מיד בשטח ,עד

זה היא כשלעצמה מוגבלת .בוועדה מסוג זה "המגוון" ,אם
אמתי .אפילו אם
יושג כזה ,לעולם לא יהיה מגוון פוליטי ִ

כדי ביטול הוויזות מרוסיה לישראל .שניים מסוחרי הנשים אשר
מופעים בתיק המתנהל על-ידי הפרקליטות הצבאית ברוסיה הם

תיבחר הפמיניסטית הרדיקלית שמשקפת נאמנה את עמדתנו,

אבי ינאי ,שנעצר במוסקבה ,ורמי סבן ,שנעצר במרץ  2009על-

האם היא תוכל להשמיע אותה בוועדה זו? האם זו מסגרת

ידי ימ"ר תל-אביב .החשד הוא שרמי סבן שלט שליטה בלעדית

אמתית? אנחנו
שבכלל ניתן להציג באמצעותה אלטרנטיבה ִ
באשה לאשה מאמינות שהאלטרנטיבה נמצאת בחברה

על כל המעבר של נשים דרך הגבול ממצרים לישראל ,ואבי ינאי

האזרחית.

היה אחראי למיון הנשים ולמכירתן לסוחרי נשים בדירה
במוסקבה .במסגרת החקירה בתיק עלה פרט מעניין ,כאשר

יש תחומים נוספים שנחשבים "גבריים" – כלכלה ,נדל"ן,
ספורט ,תעשייה ועוד .עם זאת יש נשים שחצו את הגבול

והוחזרו לרוסיה .הנשים ציינו כי בעת ההמתנה בישראל לגירוש

ומעורבות בתחומים אלה .איך הן הגיעו לשם? כיצד הן

הן שהו במתקן משמורת ופגשו שם אשה בשם ריטה חייקין יחד

מתמודדות בסביבה גברית בעיקרה? האם הן אימצו את

עם נשים אחרות שהעניקו להן הסבר על זכויותיהן .לחוקרים
הרוסים לא היה ברור מי זאת ריטה חייקין ששוהה זמן כה רב

הקודים הגבריים כדי לפרוץ את הדרך או כדי להתקדם

החוקרים הרוסים החלו לחקור נשים אשר נסחרו לישראל

בתחומים אלה? האם אפשר להיות פמיניסטית ולעסוק בהם?
דף המידע מציג התמודדויות שונות של נשים עם סד הציפיות

תל-אביב למוסקבה לצורך חיקור דין ,התברר להם מיהי ריטה

הנורמטיביות בחברה פטריארכלית ,בין אם
בספרה הגברית
ֵ

חייקין ומה הייתה מטרת השהייה שלה במתקן המשמורת.

ובין אם בזירה הביתית.

במתקן הכליאה .רק בשנת  ,2008כאשר הגיעו חוקרים מימ"ר

המשך בעמ' 5

מכתב לכאן

לא רוצה להיות אימא

פרדה מהטור של חנה ספרן
ֵ
פעם אמרת לי שהכתיבה באה לך בקלות .אמרת

לא מאמינים .אני רואה את המבט מלא הספק בעיניים שלכם כשאני אומרת

שאת מצליחה להתיישב מול המחשב והמילים

שמעולם לא רציתי להיות אימא .מבט שמשתמע ממנו "היא משלה את

פשוט יוצאות .לא לכולנו הכתיבה באה בקלות
פרדה ,במיוחד
כזאת ,במיוחד בכתיבת מכתב ֵ

עצמה .היא מנסה לשכנע את עצמה כדי שהיא לא תחוש צער שאין לה ילדים
עקב נכותה".

אחרי כל-כך הרבה שנים שבהן קראנו את הטור

אבל אין קשר בין הנכות שלי לבין ההחלטה .כלומר יש קשר – אבל הוא
הפוך .השתתקתי בארבעת גפיי בגיל  19וחצי עקב תאונת דרכים שאירעה

קראנו את המילים שלך בזמן שעוני הוצף
והושתק ,בזמן שסחר בנשים בישראל התרחב

בגין תפקידי בצבא .בזכות היותי נכת צה"ל בדרגת נכות  ,+100%וכיוון שחיי

שלך.

השתנו בתכלית השינוי ,יכולתי לסטות בקלות מהנתיב הנורמטיבי ולעשות

ושינה צורה ,בזמן שנשים הודרו ממוקדי כוח או

ככל העולה על רוחי ,למשל ללמוד לשון עברית )לא היה עולה על דעתי
אלמלא התאונה ,(...להתנדב במקום לעבוד ובין השאר גם לבחור לא להביא

פניה והסתתרה שוב ,בזמן שמלחמות התקרבו

ילדים לעולם .אף לא אחד ,לפחות מבני משפחתי ,אינו מצפה ממני לדבר

והתרחקו )כי המלחמות פה לא באמת מתחילות
ובעיקר לא נגמרות( .קראנו כשאילצת אותנו מדי

מלבד שאהיה בריאה ומאושרת .כל שאר הישגיי הם רווח צרוף.

שולבו בהם לכאורה ,בזמן שגזענות גילתה את

מעולם ילדים לא עניינו אותי .בפעם היחידה שהחזקתי תינוק לפני התאונה

חודשיים לחשוב מחדש על הדברים .קראנו

עשיתי זאת למשך דקה ואחר כך העברתי אותו בשמחה לחברתי .מעולם לא
הייתה לי משאת נפש שאתחתן ותהיה לי משפחה )שיא ההליכה בתלם...

בעצמך ובנשים סביבך ,וגם כששיתפת בגילוי לב

האם חייבים בכלל להתחתן?( ,אבל גם לא חשבתי על משפחה ללא בן זוג או

ברגעי הייאוש והעייפות .קראנו כשהשמעת את
קולך האמיץ ,הייחודי ,וכאשר השכלת ברגישותך

ללא חתונה .הנתיב הזה לא עניין אותי כלל .אחותי התאומה ,לעומת זאת,

כששיתפת אותנו בכוחות העצומים שמצאת

רצתה להיות אימא מגיל  17ואפילו אספה מתכונים )אף שהיא מבשלת

לנצל את הפלטפורמה שניתנה לך להשמעת קולך,

מזעזע( .היום היא נשואה ואם לשניים .הרי לכם קבוצת ביקורת להדגשת
טענתי.

מוחבאות יותר ,מושתקות יותר ,שהכתיבה לא

ודרך אגב ,חשוב להבהיר שאישה פגועת חוט שדרה יכולה ללדת .השיתוק

באה להן בקלות כזאת.
וכך ,במשך שנים ,מכאן ומשם ,כתבת בשם

אינו פוגע בפריון או בתשוקה או במיניות או בכלל בהיותה אישה .ואם היא

לשם קשירת קולך בקולן של נשים אחרות,

משותקת בידיה ,כמוני ,תמיד אפשר לקבל סיוע .העובדה שרוב המרפאות

עצמך ,אך כתבת לכולנו .תמיד השרית תחושה

הגינקולוגיות אינן נגישות ,שנשים עם מוגבלות זוכות ליחס לא נאות ,בלשון
המעטה ,במרפאות פריון ואף בחדר הלידה עצמו ,אינה מונעת מהן ללדת

ואחת מאתנו – כפרטים וכחלק מקהילה

ולהיות אימהות )מוצלחות יותר או פחות ,כמו כל אישה(.

פמיניסטית החותרת תמיד לשינוי .הראית לנו עד
כמה הפמיניזם הוא סיפור שאינו נגמר ,הוא

לפעמים נראה לי שבשאלה אם יש לי בן זוג ואם יש לי ילדים טמונה משאלה

שאת מצליחה לזכור ולהזכיר בכתיבתך כל אחת

תהליך ספירלי .איך מתווספים תדיר נקודות מבט

מצדו של השואל )או השואלת( שיש תיקון לנזק ,שהאסון פחות נורא .כלומר,

והתייחסות שונות ,שאלות חדשות שצריכות

שאם מישהו – גבר – היה מוכן השלים עם הנכות ולבחור בי כבת זוג ,ואם
הגוף המשותק שלי הביא ילדים לעולם ,אני פחות "אישה פגומה".

להישאל ,אידיאלים ישנים לנתץ ואידיאלים

אבל אישה אינה פגומה אם אין לה ילדים.

חדשים לשאוף אליהם )עד הניתוץ הבא(.
לפני כמה שנים כתבה אחת ממתנדבות דף המידע

ואישה אינה פגומה אם יש לה נכות.
ואישה ,ולמעשה כל אחד ואחת ,אינה צריכה לעמוד בסטנדרטים החברתיים

ב"דבר המערכת" דברים שרק אחרי כמה חודשים

כדי להרגיש "בסדר" .אם יש משהו עצוב בסיפור הוא שהנכות היא ששחררה
אותי מהכבלים הללו ,ושאיני יודעת אם אלמלא היא הייתה מתרחשת הייתי

לא כעסת .לא הייתה באמת סיבה לכעס .המקרה

משתחררת מהם ובוחרת בחירה אמתית וכנה בחיים ללא ילדים.

רק הראה עד כמה המילים שלך מחלחלות,
נשזרות במציאות המחשבתית והופכות להיות

עצוב.

גילינו שכתבת בטור שלך כמה שנים קודם לכן.

חלק מתת-המודע הפמיניסטי שלנו.
תודה על כל המחשבות ,החוויות והתובנות
שחלקת אתנו במהלך השנים .אוהבות אותך!
מיקי

מערכת :אסנת להט,
מיקי ,טל מטלון
וסלבה גרינברג

קולקטיב
יום חמישי ,ה 28.10-בשעה 20:00
יום שלישי ,ה 30.11-בשעה 20:00
יום ראשון ,ה 26.12-בשעה 20:00

בג"צ טירקל  -האם ועדת טירקל הינה המקום הנכון להשמעת קולנו?
 )מעכי( – משפטניות למען צדק חברתי
עו"ד ענת טהון אשכנזי ,עמותת איתך َ َ ِ
בעקבות אירוע המשט מיום  31במאי  ,2010שבו נהרגו  9אזרחים ומספר חיילי צה"ל נפצעו ,תחת לחץ בין-לאומי כבד משקל ,הקימה
ממשלת ישראל את הוועדה בראשות השופט העליון בדימוס י' טירקל ,על מנת שוועדה זאת תבחן את אירועי המשט ואת לגיטימיות
מדיניות הסגר ברצועת עזה ,טרום תקופת המשט .הרכב הוועדה וסמכויותיה המוגבלות זכו בציבור לביקורת רבה .צרמה במיוחד
העובדה כי משולחן הוועדה נעדרו נשים ,בניגוד לחוק שיווי זכויות האישה המחייב מינוי נשים ,ממגוון קבוצות האוכלוסייה,
בוועדות ציבוריות.
 הפועלת בשנים האחרונות ליישום החוק ,יפעלו נגד
לאור זאת ,היה נראה אך טבעי כי ארגוני נשים ,ובתוך כך עמותת איתך َ َ ِ
הרכב הוועדה ,כפי שפעלו נגד ועדות ציבוריות בעבר .אולם ,ועל אף הפרת החוק הבוטה ,ההחלטה להגיש עתירה לא הייתה מובנת
מאליה .רבות היו השאלות והתהיות :החשש כי מדובר בוועדה ריקה מתוכן ,ושעתירה נגדה רק תעצים את הלגיטימיות הציבורית
שלה ודווקא היא תיתן גושפנקא למסקנותיה; התחושה כי גם אם תוצג בעתירה דרישה לייצוג נשים ,הרצון להביא לשולחן הוועדה
נקודת מבט מגדרית ,אחרת ,זאת הנעדרת מן הליכי קבלת ההחלטות ,ייגנז; הדילמה האם דרישתנו להביא לייצוג נשים הינה למינוי
כל אישה ,באשר היא אישה ,או שמא יש ברצוננו נשים מסוימות ,בעלות גישה השונה מהעמדה השלטת והמוכרת במסדרונות
הוועדות הציבוריות כיום.
בעודנו מתחבטות בשאלות המוצגות ומלבנות את משמעותן ,פורסם כי הרכב הוועדה הורחב על-ידי הוספת שני חברים נוספים ,שוב
ללא ייצוג לנשים .נוכח פרסום זה ,בד בבד עם הרחבת סמכויות הוועדה לכדי ועדת בדיקה ממשלתית ,הוחלט לעתור נגדה ובמקביל
להגיש חוות דעת לוועדה ,המוגשת בימים אלה ,הדורשת מהוועדה לזמן מומחיות אשר ביכולתן להוסיף ניתוח מגדרי של הנושאים
הנדונים בוועדה.
ראוי להדגיש כי הבסיס המשמעותי להחלטה לעתור ולא לעמוד מנגד נעוץ היה בעיקר באופי הנושאים העומדים על סדר יומה של
הוועדה .זאת נוכח העובדה המוכרת לפיה גם כיום ,שנת  ,2010עת נידונות סוגיות הנתפסות כבעלות נופך בטחוני-מדיני ,נשים באשר
הן מודרות ובתוך כך ,החשיבה והשיח המגדרי .אשר על כן ,הרצון לעתור נגד ועדת טירקל ביקש לענות בדיוק להדרה זאת; להביע
מחאה ,בכלים המשפטיים העומדים לרשותנו ,במקום אשר תפיסת העולם המגדרית עלולה להיתפס על-ידי רבים כבלתי רלוונטית.
זאת מתוך האמונה כי דיון בבג"צ אודות השאלה האם יש למנות נשים לוועדת טירקל ,יכול להוביל למינוי נשים ולליבון ציבורי
בנושא ,ליבון אשר יכול לקדם בצעד אחד נוסף לעבר הכללת נשים ונקודת המבט המגדרית בשיח של המיינסטרים.
הדיון המשפטי בעתירה ,כמו גם הדיון הציבורי בעקבותיו ,היה ללא ספק הצלחה של ממש – בית המשפט העליון קבע ללא סייג כי
המדינה הפרה את חובתה וכי ראוי שתמונה אישה; הדיון הציבורי סער ומכל עבר נשמעו קריאות למינוי אישה .אמנם לא מונתה
אמתית ,לפיה מינוי גופים
אישה בסופו של יום אולם הביקורת אשר הוטחה בממשלה יצרה את התחושה ,אשר כבר מסתמנת כ ִ
ציבוריים ללא נשים לא יהא יותר מקובל ,חוקי או ראוי .ועדיין נותרה בעינה השאלה ,האם לכך פיללנו? האם דיון אשר נותר ברובד
של שאלות ייצוג ולא מהות ,יוביל אותנו לעבר שינוי השיח המבוקש?
לעניות דעתי התשובה לכך היא כן; הדיון המשפטי ,על אף מגבלותיו ,הוביל ללב הדיון הציבורי את בחינת שאלת שיתופן של נשים
בוועדות ביטחוניות ואולי את תחילתה של ההכרה בחיבור – נשים וביטחון ,בנוסחה של 'נשים קובעות מדיניות בהליכים של
ביטחון' .עם זאת ,ודאי אסכים כי רחוקה עוד הדרך להשפעה עמוקה ועניינית בשאלה מהו ביטחון מנקודת מבט נשית .אין בדיון
בוועדת טירקל כדי לספק את מטרתנו להביא לשינוי השיח; אין בו כדי להשפיע על חברי הממשלה ,כמו גם על חברי הוועדה ,לפעול
בכיוונים אחרים ,לנתח ולהתבונן בשאלות הביטחון בעיניים שונות ,רחבות יותר ,לראות כי ביטחון איננו רק צבא אלא בחינת
האינטרסים העמוקים של הפלסטינים ,בחינת מצבן של נשים במישור האישי ,ניתוח מצבן הכלכלי של נשים ונערות בתקופת לחימה,
כמו גם בימי שלום .לכך נדרש תהליך ממושך יותר; תהליך אשר ייצוג נשים ,אפילו נשים באשר הן ,הינו בגדר צעד הכרחי ,אך לא
ולצדה גם שאיפותינו – השאיפה לכלול
מספיק .תהליך בו דרישה להכללת חוות דעת מגדרית הינו בגדר צעד נוסף .הדרך עוד ארוכה ִ
נשים רבות ,ממגוון קבוצות האוכלוסייה ,נשים מושתקות ומודרות ,ללב העשייה .השאיפה לכלול ראייה אחרת ,צודקת וראויה
יותר ,כזאת המביאה ִעמה גם תקווה.
ובנימה אישית; ימי העתירה היו שלהי חופשת לידתי .הטיפול בבני השני יחד עם כתיבת העתירה בשיתוף עם חברותיי לעמותה,
העמידו את הזווית המגדרית במשמעותה הבסיסית והיומיומית הפשוטה ביותר – הקושי והאתגר הקיים בשילוב וכריכת העבודה
והמשימות למול הרצון לטיפול מסור .המפגש בין העולמות אינו אלא עוד רגע מוכר ,ודאי לרבות .אלא שהמארג המיוחד שנוצר בין
לידה לבג"צ ,ינקות ודרישה לכלול נשים ,נסך בי ,באופן אישי ,את התחושה כי דרישתנו הינה נכונה .כי העיניים הנעוצות בי רוצות
תקווה ,שיח אחר ,משמעות נוספת לחיים .זהו סיפורי.

קבוצת תמיכה לנשים שיש להן הורים מבוגרים
)זה שם הקבוצה שהחלטנו עליו(
אחרי שנים של דיבורים ושיתוף ,על בסיס חברי ואישי ובשיחות אקראיות בינינו ,בנושא הקשיים בהתמודדות עם זקנתם של הורינו ועל הצורך
להקים קבוצת תמיכה לנושא ,יצאה סוף סוף קריאה באשה לאשה להירשם לקבוצת תמיכה לנשים שיש להן הורים מבוגרים .ואכן נפתחה קבוצה
כזו באוקטובר  2009ונרשמו אליה  10נשים .בפגישה הראשונה נערך דיון על האופי שתשא הקבוצה .הוחלט כי הקבוצה תפעל באופן עצמאי בלי
הנחיה מבחוץ ותתקיים כל שבועיים למשך שעתיים .לאחר חודש של פעילות הוחלט לסגור את הקבוצה למצטרפות נוספות ,עקב חשיבות הרצף של
הדברים בניית אינטימיות ,אמון וכדומה .למפגשים היה אופי כמעט קבוע מבחינת המבנה שלהם ,שלא נלחץ לתוך לוח זמנים ,מלבד זמן המסגרת של
שעתיים .חלוקת הזמן בתוך הפגישה נקבעה בכל פעם בהתאם לצרכים .בתחילת כל מפגש נערך סבב בין הנשים ,שבו הן שיתפו על הקורות אותן
בשבועיים שחלפו מאז הפגישה הקודמת ו/או על דברים אקוטיים שקרו להן .לאחר הסבב הזה קבענו נושא שעליו נדבר כולנו ,למעט במקרים שבהם
היו נשים שדחק להן לפתור מצוקות ובעיות ,ואז הקדשנו להן את מלוא תשומת הלב בפגישה .הנושאים שעלו היו דומים ברובם אצל כולנו ,ומהר
מאוד התברר לנו שרובנו חוות את אותם דברים )כמו בכל קבוצת תמיכה מן הסתם( ,אף שלא כל הורינו נמצאים באותו מצב ,מבחינה פיזית ,נפשית
או מנטלית .נושאים רבים עלו בפגישות .למשל ,המצב האובייקטיבי הרפואי והנפשי של הורינו וההתנהגות שלהם כלפינו וכלפי העולם – כיצד הם
משפיעים עלינו ,מהם הקשיים שלנו בהקשר הזה וכיצד אנחנו מתמודדות עמם .נעזרנו זו בזו בתמיכה רגשית לקושי ,במתן לגיטימציה לקשת
הרגשות "האסורים" שאנחנו חשות כלפי ההורה ובהסכמה שכך לגיטימי להרגיש כבת .מובן שעזרנו ונעזרנו בטיפים פרקטיים בכל היבט ,החל
מנושאים כמו בתי אבות ,החוק ,העזרה והפתרונות שהמדינה נותנת בכל תחום ,מהן האפשרויות והמסגרות השונות הקיימות לאנשים זקנים או
גריאטריים וכן הלאה ועד להמלצות על רופאים .חלקנו הגדול דיווח על שיפור בהתמודדות עם הקשיים במהלך קיום הקבוצה בזכות הכוחות ,העצות
והטיפים שנתנו בקבוצה .נקשרנו מאוד ונוצר בינינו קשר הדדי גם מחוץ למפגשים – בטלפונים ובמיילים תומכים ומתעניינים ,כמו גם בליווי שנתנו
לחברות במשימות ,שהיה להן קושי רגשי או מעשי לבצע אותן לבד .המפגש האחרון התקיים ב 27/7/2010-והוחלט בו להפסיק את פעילות הקבוצה.
הסיבות היו חיוביות – חלק מהנשים חשבו שאין להן צורך או חשק יותר לדבר בקבוצה רק על ההורים ,ואילו חלק אחר כן היו מעוניינות להמשיך
בקבוצת תמיכה חדשה שתתארגן באותו הנושא.
שרית :כששמעתי שנפתחת קבוצה כזו הרגשתי שהגיע אלי קרש הצלה .הייתי במעין "לוּפּ" עם עצמי ועם אמא שלי ,נחצית בין הרצון לעזור ולסייע,
לבין תחושת החובה ,לבין תחושת האחריות ,לבין חוסר סבלנות ועם הדובדבן של רגשות אשמה שאני לא עושה מספיק ,שאני כועסת עליה סתם
ושאני בת לא טובה .הגעתי לפגישה השנייה ,כי לא הייתי בארץ כשהתקיימה הפגישה הראשונה ,ו"הופעתי" הראשונה היתה בכי אחד ארוך וממושך
של חוסר אונים ותסכול מוחלטים .לעתים חיכיתי בקוצר רוח לפגישות ,ולפעמים הלכתי מתוך תחושת חובה ואחריות קבוצתית בלבד ,אך תמיד
יצאתי עם משהו מהפגישות .בתהליך ארוך ,שהפגישות של הקבוצה היו בהחלט חלק חשוב ממנו ,הגעתי היום למקום בו אני יכולה היום להיות הרבה
יותר שלמה עם מה שאני עושה למען אמי ,לדעת שאני עושה את זה גם למעני ובשמחה ,להיות סבלנית יותר כלפיה ,לדעת לא לקחת את הכל על עצמי
כדי לתת מרחב לאחי ואחותי לעשות יותר ,ולהעביר לה את המסר שגם היא יכולה להיעזר בהם יותר ,ולקחת את חלקי באחריות מתוך בחירה .עיקר
השינוי שאני רואה ומרגישה – לפעול עם יותר סבלנות אהבה ופחות כעס .הערה לצורת העבודה בקבוצה – לדעתי עדיף שתהיה הנחיה
חיצונית/מקצועית ,למיקוד וניצול טוב יותר של הפגישות.
תלמה :בקבוצה למדתי שיחסית לאחרות אין לי מה להתלונן על אמי :זה עשה לי טוב ורע!
נעה :השתתפתי בקבוצת הנשים הראשונה של נשים המטפלות בהורים מבוגרים .ראשית אני מודה לכל חברות הקבוצה שידעו לשתף בבעיות שלהן
ולתמוך אחת בשנייה .למדתי שאמי שונה משאר האימהות .קבלתי לגיטימציה לחששות שיש לי למצבה ותפקודיה .שמחתי אם אצל חברה חל שיפור
או נמצא טיפול טוב יותר להורה והתחזקה התובנה שלטפל בהורה זו זכות ולא חובה .אסיים בתקווה שתהיה קבוצת תמיכה באשה בשנה הבאה.
ארנה :הייתי בין הראשונות שהתגייסו לפתוח את הקבוצה .אמרתי שאצלי הכול בסדר ,ההורים מתפקדים ,ובכל זאת הם זקנים ויש על מה לדבר
בקבוצת תמיכה לנשים המטפלות בהוריהן הזקנים .בפגישות הראשונות סיפרתי על אבא והקשיים עמם אמא מתמודדת ,ועדיין חשבתי שאצלנו הכל
כשורה .עם הזמן ,ובעזרת העצות והתמיכה הטובה של חברות הקבוצה ,ביקשתי מאמא שתזמין אבחון למצבו הקוגניטיבי של אבא ,ואמנם נמצא
שהוא סובל מדמנציה וסקולארית ]שדומה מאוד בסימפטומים לאלצהיימר[ .היה לי מאוד קשה בהתחלה להפנים את מצבו ולקבל את העובדה שהוא
הולך ומתדרדר .ורק כשהמצב נעשה ממש קשה וכבר בלתי אפשרי היה לטפל בו בבית ,הבנו שאין ברירה והוא חייב להיות בבית אבות ,במחלקת
תשושי נפש .בגלל שההורים גרים באשקלון ,ביליתי את כל השבוע ִאתם ולא יכולתי להשתתף פיזית במפגשי הקבוצה בחודשים האחרונים .החברות
היו אתי בקשר טלפוני ובמיילים ,והרגשתי כיצד הן ִאתי ותומכות בי מרחוק .אני מאמינה שיש מקום וצורך לקיים קבוצות תמיכה לנשים .החום,
הייעוץ ,החיבוק הקבוצתי מאוד מאוד עוזרים לעבור את התקופה הקשה הזאת בצורה חיובית ומיטיבה .תודה מכל הלב לכל חברותי הוותיקות
והחדשות שהכרתי בקבוצה ובעיקר מאחלת לכולנו בריאות ,אושר ואריכות ימים עם איכות חיים.
עדנה :הפגישות שלנו היו ועדיין מהוות חומר למחשבה .אני מעבדת מצד אחד את רגשותיי כלפי הורי ומצד שני מנסה להבין את ילדיי ביחסים שלהם
אליי ולהיעזר ולעזור .וזאת יכולתי לעשות אך ורק אחרי הפגישות שלנו ,התמיכה והאהבה שעטפה את כולנו בשנה הזו .תודה לכן .מתגעגעת וחושבת
על כל אחת מכן.
צפי :ראשית והכי חשוב עבורי ,היה המפגש והשיתוף עם קבוצת נשים בעלות עצמה ,רגישות ותובנה .נפגשנו כל שבועיים והבאנו לקבוצה את הניסיון
האישי שלנו הנוגע להורינו המזדקנים .הסוגיות היו מאוד מגוונות ,מסובכות ולפעמים מתסכלות מאחר שלא מצאנו תשובה מיידית .תחושתי
האישית היא שזו אחת מהסוגיות האנושיות העיקריות שעלינו להתמודד אתן ,ללמוד יותר עליהן ולהיות מסוגלות להתחלק בהן ולשתף ,למען
מערכות יחסים טובות יותר בין כולנו...

לסיכום – מכיוון שבמשך השנה נשים ששמעו על הקבוצה גילו התעניינות ורצו להצטרף אליה ,ומאחר שיש נשים בקבוצה הזו שכן רוצות
להמשיך ולקיים קבוצת תמיכה בנושא ,לפיכך אשה לאשה קוראת לנשים נוספות שיש להן רצון להתחלק עם עוד נשים בקשיים לטפל בהורים
מבוגרים או להיות עמם ורוצה לדבר על זה ,להירשם בהקדם אצל סלבה באשה לאשה– כדי שנוכל לפתוח קבוצה חדשה אחרי החגים.
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הקרנת הסרט "נשות החמאס" ושיחה עם היוצרת
סוהא עראף ,במאית הסרט
יום ראשון 28.11 ,בשעה19:00 ,
ض   "ء  س" و&د  $ا "#
)(' اف   ,ا
 م ا 28.11 ,*+ا 19:00 ,-
קולנוע מצרי פמיניסטי
רשא פודה ,חוקרת תרבות ותקשורת
יום רביעי ,ה ,29.12-בשעה 19:00
 ' 
روش  /دي 4+ 5+ 6 ,رة وا 89ل
 م ا;ر 6ء  ,29.12ا  19:00

  ا  6و

*יתכנו שינויים מומלץ להתעדכן באתר האינטרנטwww.isha.org.il :

   ( ) * +و

סדרת סקס לסבי ופמיניזם
ההנאה שבאיטיות  -ا,#ء  -סקס לסבי ,פמיניזם
וטבעונאות  ,( ) * +ا  وا  /#
נועה יושפה <  
 م ا>= יום חמישי ,21.10 ,ا  -בשעה 20:00
מרחב משלנו   
 6ا<@ ح ا + DAس ا ن ?>@A> 6
او آ < Hا -ا Hا*6 DAا +  FGا< < -5-  5
בין פתיחות מינית לתחושת בטחון בקהילה או :איך אנחנו
מתמודדות עם אלימות מינית בתוך מרחב נשי-לסבי-
פמיניסטי  < .وDK
נועה שלם ומיקי
 م ا *+יום ראשון ,14.11 ,ا  -בשעה 20:00

נשים ופחד – מהאישי לפוליטי
למה כולנו מפחדות מתקיפה מינית ,את מי משרת הפחד הזה
ומה הוא גורם לנו?
שני וורנר ,פעילה פמיניסטית ועובדת סוציאלית.

יום שלישי ,14.12 ,בשעה 20:00
ا ء وا1ف 5 -ا1ص  -م
> ذا < ف >  ا @*اء ا*  ,DAم هMا ا ف و ذا
  PQ؟  <  < R < , < / Dو  ا@> .
 م ا S5ء ,14.12 ,ا 20:00 -

סדרת אזרחות ופמיניזם
ישנו שדה – מחזה ודיון פתוח
במלאת עשר שנים לאוקטובר  – 2000ועדת ההיגוי של
נשים ,שלום ובטחון ופעילות באשה לאשה ,מזמינות
אותך להקראה של המחזה "ישנו שדה".
המחזה נכתב על ידי ג'ן מרלו מחומרים דוקומנטריים
הכוללים שמונה שנות ראיונות עם נרדין ,אחותו
הבכורה של אסיל אסלה ,שנהרג באוקטובר .2000
במהלך חודש אוקטובר ייערכו  30הקראות והמחזות של
"ישנו שדה" ב 15-מדינות שונות.

יום ראשון ,ה ,17.10-בשעה 20:00
ه    -78 9و8ش <ح
  Q) >6ور  ) Wات *+اث اوآ@  -2000 6اA
ا@ (  ءS) ,م وأ و<  Rت  D/ا اة  اة * ,آ
 Zاءة < Yا> " +ه  ."FZ+
 *6ا Zاءة  Z< *Zش @ ح.
آ@ \Qا>   * ' +ن     اد و  Zوا@F>W9 D
> ن ) ات  < ? 6 Zد ,ا \Gا QKى ) Fا) ,SاMي
^@ D/ Fاوآ@ .2000 6
SGل ( اوآ@  ^ 30 *Z@) 6اءة و ض ل "ه  "FZ+
 15-D/دول @
 م ا ,17.10 ,*+ا 20:00 -
אזרחות ואיחוד משפחות – סוגיות בנאמנות למדינה
סאוסן זהר ,עו"ד ,עדאלה המרכז המשפטי לזכויות

יום ראשון ,14.11 ,בשעה 20:00
ا ا  6و  /ا?@-ت BC -ا)A 8و
) ) زه * , d ,ا ا> آ fا Zd D< < Zق ا^
ا  D/ 6ا) اF
 م ا ,14.11 ,*+ا 20:00 -

סדנה ליצירת סרטונים דיגיטליים
"מהאישי לפוליטי"
הסרטון הדיגיטלי הינו יצירה המספרת סיפור חיים אישי-
פוליטי שמועבר באמצעות תמונות ,גרפיקה ,מוזיקה וקול.
יצירת הסרטון מאפשרת לנשים היוצרות אותו לספר
בקולן שלהן את סיפורן האישי-משפחתי-חברתי-פוליטי.
כלי ייחודי זה ,עושה שימוש באמצעי תקשורת
אלטרנטיביים המאפשרים העברת מסרים באופן ישיר
וללא תווך של "שומרי הסף ההגמונים".
בסדנה נעשה שימוש בטכנולוגיות נגישות אשר אינן
מצריכות ידע מוקדם במחשבים או ציוד
מתקדם אחר.
תוצרי הסדנה הם אוסף סרטונים אישיים באורך של
כ  2-דקות.
מהלך ומבנה הסדנה
הסדנה מורכבת משלושה מפגשים רצופים בימים חמישי-
שישי-שבת ב9-12.12 -
חמישי18:00-21:00 :
שישי10:00-15:00 :
שבת10:00-16:00 :
** מספר המקומות בסדנה מוגבל ,אז אנא הרשמי
להבטיח את מקומךslava@isha.org.il :
מתארגנת קבוצת מתופפות סמבה
בחיפה !!! כל מי שמעוניינת להביע
מחאה בצורה יצירתית ומעצימה
מוזמנת להצטרף .לא דרוש ידע קודם
במוסיקה ,אבל כן  -דרושה התלהבות
והרבה רצון ללמוד .לפרטים נוספים,
שני וורנרwersha@gmail.com :

קבוצת טאי צ'י לנשים בלבד!
ימי ראשון בשעה 17:15
בסלון אשה לאשה.
לפרטים נוספים פני לחגית במייל:
hagitste@gmail.com

חווייתי במוסקבה – מתן עדות במשפט של סוחרי נשים ריטה חייקין המשך מעמ' 1

בשנים  ,2007-2002אני ,יחד עם מתנדבות דוברות רוסית ,במסגרת הפרויקט של מאבק בסחר בנשים מטעם אשה לאשה ,ביקרנו
פעם בשבוע במתקני כליאה לנשים זרות במטרה להסביר להן את זכויותיהן ,להביא להן מוצרים לצרכים בסיסיים ,לתמוך בהן,
להעביר בקשה לעדות או לסייע לאשה לחזור בבטחה למדינת המוצא על-ידי תיווך בינה לבין הארגון הפרטנר לפרויקט במדינת
המוצא שלה .השלב הבא בחקירה בעבור החוקרים הרוסים היה לבוא לישראל ולחקור כאן את הנסיבות של התיק ,סוחרי נשים
שעצורים כבר בישראל ,נשים שנסחרו ונמצאות בארץ ולחקור גם אותי .הם פגשו אותי במאי  2008וגבו ממני מידע בהתאם לחקירת
התיק .מאחר שהמשפט עדיין מתקיים אין באפשרותי לספר על כך בהרחבה .בין השאר תיארתי בפניהם את תנאי השעבוד המיני של
נשים בזנות ,את הניצול ואת הטראומה הקשה שנשים עוברות בעת העיסוק בזנות .בסוף אוגוסט  ,2010לאחר סיום הליך גביית
העדויות בחקירת התיק ,התבקשתי למסור עדות בבית המשפט הצבאי במוסקבה .לפי החוקים החדשים ברוסיה ,בית המשפט
בעברות שונות,
מורכב משופט ומחבר מושבעים .המשפט מתקיים בדלתיים סגורות .בבית המשפט נכחו  13סוחרי נשים החשודים ֵ
 12החברים בחבר המושבעים 13 ,עורכי דין 3 ,פרקליטים צבאיים ,שומרים ,שופט ודוכן העדים .העדות שלי החלה ביום שהגעתי
לרוסיה ולקראת המחצית השנייה של היום .לא הספקתי לומר את כל אשר תכננתי ,אולם הבנתי שהשארתי רושם טוב ושכנראה
עלה בידי לשכנע באשר לעוצמת הטראומה הנגרמת לנשים כאשר הן נמצאות בתעשיית המין .יומיים לאחר מכן ,ביום חמישי ה-
 ,3/09/2010המשכתי במתן העדות ,ובמשך שעתיים ציינתי שוב את ההשפעה וההשלכות הקשות של ניצול מיני על נשים הנמצאות
בזנות .במסגרת העדות הבאתי מסמכים המוכחים הוכחה חד-משמעית את אפיק הסחר הגדול בשנים  2005-2003אשר מקורו בעיר
חברובסק שבמזרח רוסיה ובערים הסמוכות ,וכן הצגתי את המכתבים שלנו הממוענים למשטרה בחברוסבק וגם לנשיא דאז
ולדימיר פוטין ,שבהם דרשתי התייחסות לערוצי הסחר אשר מקורם בחברוסבק .הצגתי גם חוות דעת של מומחים לעניין הנזק אשר
נגרם לאחת הנשים שהעידה בבית המשפט במוסקבה ביוני  .2010לאחר עדותי נשאלתי שאלות שונות במשך כשעתיים ,הן על-ידי
עורכי הדין והן על-ידי הנאשמים .ניסיתי להביא לידיעת השואלים כל מידע שידוע לי ואשר חשוב להביאו בבית המשפט בפני חבר
המושבעים .יחד עמי הגיעו למוסקבה שוטרים מימ"ר תל-אביב שגם הם העידו בתיק – על הנאשמים ועל גודל הסחר בישראל .בשלב
זה הפכנו להיות כקבוצה אחת ותמכנו אחד בשני .לדעתי עלה בידינו להרשים גם את עורכי הדין וגם את חבר המושבעים .נראה
שלעורכי הדין תהיה עכשיו עבודה קשה להוכיח את חפות הלקוחות שלהם ולזכות אותם .הסתכלנו עליהם אחרי עדותנו בבית
המשפט .ראינו פנים עם המון שאלות .כנראה הופעתנו במשפט הפתיעה אותם .יצאתי מבית המשפט בהרגשה טובה .עבורי היום זו
סגירת מעגל ,אפשרות למסור עדות נגד אותם אנשים שהנשים סיפרו לי עליהם במתקני הכליאה .לא האמנו כמה אדם יכול להזיק
לחיים של אחרת ,כמה אפשר להזיק לאשה .מניסיון בעבודה עם נשים שורדות זנות ,אני יודעת כמה נשים ששרדו סחר כזה לא יהיו
אימהות ,כמה נשים חזרו עם מחלות הביתה וכמה נשים – ולדעתי כולן – יחיו עם טראומה כל החיים ,שההשלכות שלה יזכירו
לאשה את העבר ,כמה אפשר לנצל וכמה אפשר להרגיש שהפוגע לא יעמוד לדין .אני רוצה להאמין בצדק ,במשפט ובכך שכל אחד
יקבל את העונש שמגיע לו בגין כל הנזק שהוא גרם .אני גם רוצה להאמין שהנשים יקבלו פיצוי על הנזק שהנאשמים גרמו להן.
בנימה זו אני רוצה להודות לקרנות שתומכות בנו ומאפשרות לנו לפעול ולעשות מאבקים .באופן אישי אני רוצה להודות למכון
ירושלים לצדק ולקרן  ,BLESSING OPERATIONאשר תומכים בנו וסייעו לנו במימון ההוצאות של תרגום נוטריוני לחוות הדעת
בשביל להקריאהּ בבית המשפט במוסקבה .כמו כן ,ללא הסיוע של הקרנות הנ"ל בתמיכה לקרן החירום במסגרת הפרויקט לא נוכל
להתמודד ולסייע לאותן נשים שורדות זנות .אפילוג :במהלך היומיים שהמתנו לקראת המשך העדות היינו בחברתם של אנשים
בדרגות בכירות בממסד הרוסי .מצאתי את עצמי אשה אחת עם שני עובדי הממסד הרוסי ושני שוטרים ישראלים מימ"ר תל-אביב
בארוחת ערב המסבירה על פמיניזם ועל הפעילות של אשה לאשה .בעיקר סיפרתי מה זה קולקטיב ולמה אין לי מנהלת ישירה .אחד
הנציגים הרוסים אמר שאין סיכוי שהמתנדבות מגיעות סתם לארגון רק כדי לדבר ולעבוד בחינם ,שדבר כזה לא קורה ושבטח
משתלם להן ,שאנחנו משלמות להן משהו .קשה היה להסביר לו שקיימת אידיאולוגיה ושרוב הדברים נעשים מתוך אידיאולוגיה
ללא תשלום ,אלא בתמיכה בנושא זה או אחר .קשה היה לחדור למוח של אדם שגדל בתרבות אחרת ,תרבות שבה אין מצב של
התנדבות מסוג דומה .דווקא הבאתי דוגמה אחרת מחיים אחרים לחלוטין – איך יהודים עזבו את רוסיה בתחילת המאה העשרים
שאתם אני מתווכחת כל כך
ונסעו לפלשתינה מתוך אידיאולוגיה מסוימת מאוד .באותו רגע התערבו בשיחתי השוטרים הישראליםִ ,
על שוויון ,על פמיניזם ועל זכויות לנשים בכלל ,ופתאום הם תמכו בי ואמרו שהכול נעשה מתוך אידיאולוגיה ושהארגון שבו אני
עובדת פועל למען זכויות נשים מתוך עקרונות .אז אנשי הממסד הרוסי קיבלו את העמדה שלי ,אך בעיניים שלהם קראתי המון
היסוס – האם באמת יש משהו אחר? עזבתי את רוסיה ברגשות מעורבים מאוד .אבל שמחתי שסיימתי להעיד ושמחתי שאולי
הצלחתי להשפיע על כמה אנשים במערכת ושברתי כמה סטריאוטיפים בהתייחסותם לארגונים חברתיים שנמצאים בזמן במקום
הנכון כדי להעיר מה עוד כדאי לעשות למדינה לטובת הפרט.

חוששת להפוך לבחורה הממתינה למי שיעניק לה את חירותה
או
הממתינה לקבלת ברכתה של החברה
סחר סאלם ,עזה ,פלסטין
אין חמש השנים האחרונות בעזה אלא המשך לחיים המפרכים שחיה אותם האשה הפלסטינית בכלל והאקטיביסטית בפרט.
פעילותה והתנהגותה של האשה בעזה מפוקחת על-ידי קובץ של מנהגים ומסורות חברתיות ,אשר מתחילים להכות שורש ולהיות
חלק בלתי-נפרד מאמונותיה וזהותה של החברה העזתית הסגורה על עצמה ,לא מתוך בחירה כמובן ,אלא כפועל יוצא של
הכיבוש ,של המצור הישראלי ושל המחלוקת הפוליטית הפנימית הפלסטינית אשר הובילה לשליטתה של מפלגה דתית קיצונית
בעזה.
מאז השליטה של חמאס בעזה בקיץ  ,2007הטילה הממשלה החדשה שורה של החלטות המגבילות את חירויות הציבור בכלל,
ואת חירויות הנשים בפרט .נמנעה מהנשים פעילות רבה במרחב הציבורי באמתלה של "סתירתן לנורמות חברתיות" ,כך
שיציאת נשים לתהלוכות והפגנות מחאה לא אלימות ,במיוחד אלו שאנו מביעות בהן דעות המתנגדות להחלטות הממשלה
המודחת בעזה ,נחשבת לניוון מוסרי ולחיקוי גברי ,דבר המצריך הרתעה על מנת לשמר את ההרמוניה החברתית בחברה
העזתית.
כן ,כאשר האשה מסרבת להחלטה פוליטית או ממשלתית ויוצאת להפגין יחד עם גברים ,שניהם נרדפים אך מואשמים
בהאשמות שונות .נשים יואשמו בהפקרות מוסרית; הממשלה עשויה לפברק זאת ולוודא שהחברה העזתית השמרנית תדחה
את אותה אשה ואת כל מה שהיא קוראת לו .בעוד שהגברים יואשמו בהסתה נגד הממשלה ושיתוף פעולה עם ממשלת רמאללה.
החברה שלי ר' ,בעלת תואר שני ,מרצה ,עיתונאית ואקטיביסטית .כאשר היא פרסמה מאמר חריף נגד כמה מהחלטות הממשלה
בעזה ,עקבו אחריה סוכני הממשלה עד שנמצאה בליווי ארוסה ,בזמן שבו שניהם חזרו מארוחת ערב בבית משפחתו .הם נעצרו
במה שתואר על-ידי המשטרה "על חם" ,ולא ניתנה להם שום הזדמנות להוכיח שהם מאורסים בהתאם לשריעה ,שלא לדבר על
הקללות והעלבונות וההשפלות שעברו .הם שוחררו לאחר הגעת ההורים שסיפקו ראיות ,כלומר "חוזה נישואין" ,המוכיח את
האירוסין.
מעזות לצאת עם גבר כלשהו ,אלא אם האיש הצעיר הוא אחיה או בעלה או ארוסה,
הממשלה יודעת היטב כי הנשים בעזה אינן ִ
אבל הם עשו זאת כדי לעוות את תדמיתה של אותה פעילה מול הקהילה ובכך להבטיח את דחייתה ואת דחיית כל מה שהיא
קוראת לו.
בתור פעילת זכויות אדם אני חיה בחברה פטריארכאלית ,דבר המוצא את ביטויו בכל רובדי החיים :החברתיים ,הכלכליים,
הפוליטיים ,התרבותיים והדתיים .מוטלים עליי שני מצורים ,מצור אחד הוא הכיבוש הישראלי החל על כל מי שחי בעזה,
והמשמש אחרים כתירוץ להעברת כל מיני החלטות ,כגון ההחלטות שהתקבלו לאחרונה ,כאשר הממשלה אסרה על נשים לעשן
נרגילה בפומבי ,בטענה שהכריז עליה דובר הממשלה "שאין זה ראוי שאשה תשלב רגליים או תעשן נרגילה בפני אנשים ,מעשה
אשר פוגע בתדמיתו של העם הפלסטיני הנמצא תחת כיבוש" .אך כבוד הדובר ,האם הולמת את תדמיתו של העם הפלסטיני
הסובל ,הנמצא תחת כיבוש ,הסתובבותו של נער מתבגר במכוניתו החדשה ברחובות עזה!?
המצור השני ,הוא זה שמטילות הממשלה הקיצונית והחברה בשם המנהגים והמסורות החברתיות והדת .מה שגורם לי לחשוב
פעמיים על כל פעילות שעלולה להיחשב כעוינת למדיניות הממשלה או כהסתה נגדה .אני חוששת מהאשמות שווא שניתן
להדביק לי ,חוששת ממצור שלישי שהצליח לנטוע את זרעיו בנפשי ,מצור של פחד ,פחד מכל מה שיכול להיות מודבק באחיותיי,
פחד מפגיעה בעתידן ,במיוחד בכל מה שקשור להאשמות שווא הקשורות לשחיתות מוסרית או למוניטין הטוב שלהן .אני
חוששת כי מצור זה ימנע ממני להמשיך כפעילה ושייגזר גורלי כמחכה למי שיכול לחון עליי ולהעניק לי מעט מחירותי ,או לחכות
ליום שבו אקבל את ברכת החברה.

ﺃﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻬﻲ ﺇﻝﻰ ﻓﺘﺎﺓ ﺘﻨﺘﻅﺭ ﻤﻥ ﻴﺘﻜﺭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺤﺭﻴﺘﻬﺎ ....ﺃﻭ ﺘﻨﺘﻅﺭ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺭﻀﻰ ﻋﻨﻬﺎ.
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻝﻴﺱ ﺴﻭﻯ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻀﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﺸﺘﻬﺎ ﻭﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
ﺍﻝﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ.
ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺎﻁ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﻬل ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺁﺨﺫﺓ ﺒﺎﻝﺘﺄﺼل
ﻭﺍﻝﺘﺭﺴﻴﺦ ﻓﻲ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﻫﻭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻐﺯﻱ ﺍﻝﻤﻨﻐﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺘﻪ ﻝﻴﺱ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﺍﻝﺫﻱ
ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺤﺯﺏ ﻤﺘﺩﻴﻥ ﻤﺘﻁﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ.
ﻓﻤﻨﺫ ﺴﻴﻁﺭﺓ "ﺤﻤﺎﺱ" ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻓﻲ ﺼﻴﻑ ، 2007ﻓﺭﻀﺕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ،ﺨﺼﻭﺼﹰﺎ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
ﻭﻤﻨﻌﻬﻥ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺩﻋﻭﻯ"ﻤﻨﺎﻓﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ" ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ
ﺍﻝﺴﻠﻤﻴﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﺍﻨﺤﻼﻻ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎ ﻭ ﺘﺸﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﺭﺠﺎل ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻝﺭﺩﻉ ﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺴﻕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻐﺯﻱ.
ﻨﻌﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻝﻨﺎﺸﻁﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﺃﻭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺎ ﻭﺘﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭﺓ ﺠﻨﺒﺎ ﺇﻝﻰ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺠل ﻴﺘﻡ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻭﻝﻜﻥ ﺒﺘﻬﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻓﻴﺘﻡ
ﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺍﻝﻔﺴﻕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺘﻠﻔﻴﻕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻬﻡ ﻭﺇﻝﺼﺎﻗﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻐﺯﻱ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺭﻓﺽ ﻜل ﻤﺎ
ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻝﻴﻪ ﻭﻜل ﻤﺎ ﺘﺘﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻪ .ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻴﺘﻡ ﻤﻼﺤﻘﺘﻪ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻘﻼﺏ ﻀﺩ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ.
ﺍﺫﻜﺭ ﻫﻨﺎ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﻊ ﺼﺩﻴﻘﺘﻲ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻜﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻭﺼﺤﻔﻴﺔ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﻨﺎﺸﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺸﺭﺕ ﻤﻘﺎﻻ
ﻤﻨﺎﻫﻀﺎ ﻝﺒﻌﺽ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ،ﺘﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﺠﺩﻭﻫﺎ ﺒﺭﻓﻘﺔ ﺨﻁﻴﺒﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﺸﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﻗﺒﻀﻭﺍ
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ" ﻤﺘﻠﺒﺴﻴﻥ "ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﺒﺎﻥ ﻴﺜﺒﺘﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﺨﻁﻭﺒﻴﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﺸﺭﻉ ،ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﺘﻡ ﻭﺍﻝﺴﺏ ﻭﺍﻻﻫﺎﻨﺎﺕ .ﺘﻡ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺼﺩﻴﻘﺘﻲ ﻭﺨﻁﻴﺒﻬﺎ
ﺒﻌﺩ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻷﻫل ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﺩﻝﺔ " ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻘﺭﺍﻥ "ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺜﺒﺕ ﺨﻁﻭﺒﺘﻬﻤﺎ.

ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺠﻴﺩﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺘﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻻ ﻴﺘﺠﺭﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻊ ﺃﻱ ﺸﺎﺏ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺎﺏ ﺃﺨﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺨﻁﻴﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﻝﻜﻨﻬﻡ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺫﻝﻙ
ﺍﻝﻌﻤل ﻝﺘﺸﻭﻴﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻀﻤﻨﻭﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻬﺎ ﻭﻝﻤﺎ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻝﻴﻪ.
ﻜﻨﺎﺸﻁﺔ ﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﺃﻋﻴﺵ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ،ﺃﺤﺎﺼﺭ ﺒﺤﺼﺎﺭﻴﻥ ،ﺤﺼﺎﺭ
ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻝﺘﻤﺭﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻤﻨﻌﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
ﻤﻥ ﺘﺩﺨﻴﻥ ﺍﻝﻨﺭﺠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺒﺭﺭ ﺍﻝﻨﺎﻁﻕ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﺫﻝﻙ ﺒﺄﻨﻪ " ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻼﺌﻕ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻗﺩﻤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ
ﻭﺘﺸﺭﺏ ﺍﻝﻨﺭﺠﻴﻠﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻤﺸﻬﺩ ﻴﻀﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺸﻌﺒﻨﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ" .ﻭﻝﻜﻥ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﺎﻁﻕ ،ﺃﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺌﻕ ﺠﺩﺍ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﻫﺫﺍ
ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﺘﺤﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﻤﺭﺍﻫﻘﺎ ﻴﻘﻭﺩ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﻏﺯﺓ ؟!!
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﺍﻵﺨﺭ ،ﻫﻭ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ،ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﻲ ﺃﻓﻜﺭ ﻤﻠﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ
ﻨﺸﺎﻁ ﻗﺩ ﺘﻌﺘﺒﺭﻩ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺎ ﻝﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺭﻴﻀﺎ ﻀﺩﻫﺎ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻠﻔﻘﻬﺎ ﻭﺘﻠﺼﻘﻬﺎ ﺒﻲ.
ﻭﺃﺨﺸﻰ ﻤﻥ ﺤﺼﺎﺭ ﺜﺎﻝﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺒﺫﻭﺭﻩ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻲ ﻭﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻲ ،ﺤﺼﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺼﻕ ﺒﻲ ﻗﺩ ﻴﻠﺤﻕ ﺍﻷﺫﻯ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل
ﺃﺨﻭﺍﺘﻲ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻬﻤﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻔﺴﻕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻭﺒﻔﺴﺎﺩ ﺍﻝﺴﻤﻌﺔ .ﺤﺼﺎﺭ ﺃﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﻌﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻜﻨﺎﺸﻁﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻨﺘﻬﻲ ﺇﻝﻰ ﻓﺘﺎﺓ ﺘﻨﺘﻅﺭ
ﻤﻥ ﻴﺘﻜﺭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺤﺭﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻨﺘﻅﺭ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺭﻀﻰ ﻋﻨﻬﺎ.
ﺴﺤﺭ ﺴﺎﻝﻡ ,ﻏﺯﺓ  -ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ

