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  ملخص: 

غرافيا السكانية في و % من الديم50املزراحيون حوالي  املعروفون باليهود الشرقيون    تشكل نسبة 

الو   "، إسرائيل" التقسيمات  على  بقية  بين  األعلى  هي  نسبتهم  أّن  يتم  و الديمرغم  أنه  إال  غرافية 

ن القادمون من دول  و شكينازي تصنيفهم في مواقع متدنية وأكثر هامشية مما يتمتع به اليهود ال 

نسبتهم   تتعدى  ال  الذين  والشرقية  الوسطى  الديم10أوروبا  من  إذ  و %  السرائيلية،  غرافيا 

الحياة    ون يتمتع جوانب  في  والهيمنة  تن التي    ختلفةامل باالمتيازات  بالجندرال  ت  توصل .  حصر 

ثني  ه العالقة وتأثير بين التوزيع الهرمي للسلطة واملعرفة وما يتضمنه ببعدي    وجودإلى    الدراسة 

عالقتهن    ،والجندري  وطبيعة  الشرقية،  النسوية  بالحركة  الخاصة  والبرامج  األجندة  وطبيعة 

أن الوضع الجندري   كما. وتحديًدا األشكينازيات والفلسطينيات "،إسرائيل"بالنساء األخريات في 

 الليهودية الشرقية ال يكفي لتشكيل هويته
 
  ا وعالقته  ا نة الخاصة به، بل إّن الهوية التي تشكل املواط

الدولة مع  مركبة  ،من خاللها  هوية  وال  ،هي  والعرق  بالطبقة  ذلك    ،ثنيةتتأثر  تميز    منويظهر 

معينة تهيمن وتسيطر على املوارد  وطبقة    مختلف  لدن في عرق األشكينازيات بامتيازات كونهن و  

وغيرها السياسية  جزءً   . والسلطة  كونهن  حالة  في  منفعة  االمتيازات  هذه  عالقات    ا وتزداد  من 

ّد لها نفوذ وسيطرة، مما يسهل عليهن التميز بهويتهن التي    وعائلية  أسرية ع 
 
   ت

ً
 يجب االحتذاء  مثاال

 باعتباره حالة من الكمال والتحضر والّرقي. ،به والوصول إليه

النسوية  املفتاحية:  الكلمات الشرقي   ،الحركة  اإلسرائيلية،اليهود  النسوية    ،ن و النسوية 

 األشكنازية. 
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Abstract :  

The percentage of Mizrahi Oriental Jews constitutes about 50% of the 

demographic population in Israel, and although their percentage is the 

highest among the rest of the demographic divisions, they are classified in 

lower and more marginal positions than the Ashkenazi Jews who come 

from Central and Eastern European countries, who do not exceed 10% of 

the Israeli demographic scene. They enjoy privileges and dominance in 

various aspects of life that are not limited to gender. The study concluded 

that there is a relationship and influence between the hierarchical 

distribution of power and knowledge in its ethnic and gender dimensions, 

the nature of the agenda and programs of the Eastern feminist movement, 

and the nature of their relationship with other women in Israel, specifically 

Ashkenazi women and Palestinians. The gender status of Eastern Judaism 

is not sufficient to form its identity. Rather, the identity that constitutes its 

own citizenship and its relationship with the state is a complex identity, 

influenced by class, race, and ethnicity, resources, political power, etc. 

These privileges are more useful if they are a part of family and family 

relationships that have influence and control, which makes it easier for 

them to distinguish their identity, which is an example to be followed and 

reached, as a state of perfection, civility and sophistication. 

Keywords : Feminism, Israeli feminism, Eastern Jews, Ashkenazi feminism. 
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 مقدمة  .1

          
 
حالة اسررررررتعمار اسررررررتيطاني تظهر فيها العالقة بين  بصررررررفتها   "إسرررررررائيل"نة في تتميز طبيعة املواط

ر على أنها ب   ااملسررررررررررتعَمر واملسررررررررررتعم 
ً
ومسررررررررررتمرة من القصرررررررررراء أنها عملية مركبة  أي   ،نية وليسررررررررررت حدث

،  (Veracini  ،2010)  ولورينزو فيرتشررررررررررررريني  (Wolfe, 2006)  بحسررررررررررررررب برراتريررك وولف ،والنفي واللغرراء

   ،غرافياو فمن حيث الديم  ؛ثنيتتميز بأنها حالة من االنقسرررررار العرقي والف
 
عد األكثرية السررررركانية في ت

% 20 ؛%90 تها حوالينسررررررب ، وتبلغ أو تعود أصررررررولها إلى العالم الثالث  ،من العالم الثالث  "إسرررررررائيل"

% هم يهود  50، و  1948منهم هم الفلسرررررررررررررطينيون الررررذين بقوا في الررررداخررررل الفلسرررررررررررررطيني  عررررد نكبررررة  

  عليهم مزراحيون(
 
طل كاملغرب وتونس ومصرر واليمن  ؛  أي تعود أصرولهم إلى دول عربية  ،شررقيون )ي 

ي  20والعراق، و   الغربيرررررة وقطرررررا  غزة، وبرررررالترررررالي  عرررررد % هم الفلسرررررررررررررطينيون من سررررررررررررركررررران الضرررررررررررررفرررررة 

إال أّن   ،%10وهم القادمون من دول أوروبا الوسررطى والشرررقية أقلية عددية بنسرربة   ،نازيون األشرركي

على   ،رة داخل أمة أكبرتعود لهم، ويظهر اليهود الشرررقيون كأمة شرربه مسررتعم    "إسرررائيل"الهيمنة في 

   .(1998)إيال،  حد قول إيال شوحط

 
 
منهرررا    ؛فررراألشررررررررررررركينرررازيون يهيمنون على جوانرررب عرررديررردة  ؛هرميرررة البنيرررة  "إسررررررررررررررائيرررل"نرررة في  تبررردو املواط

سرررررررررواء   ،والجوانب االقتصرررررررررادية بما فيها من سررررررررريطرة على املوارد  ،السرررررررررلطة والحكومة السرررررررررياسرررررررررية

  ،والطبقات   ،باسررررررررررتخدامها أو الحصررررررررررول عليها، والجوانب االجتماعية بما في ذلك البنية االجتماعية

هررذه الهيمنررة األشررررررررررررركينررازيرة ال  و لمزايررا واالمتيررازات التي يتمتع بهررا األشررررررررررررركينررازيون.  والتوزيع املتفرراوت ل

االمتيازات والهيمنة تخص الرجال والنسررررررررررراء  ، فأي ال تتعل  بالجندر  ،تنحصرررررررررررر بنو  اجتما ي معين

. (2009)عبدو،  مما يمنحهم القدرة على التحكم بالنتاج املعرفي أيًضا  ،األشكينازيين على حد سواء

مما يؤثر على   ،في حين يوكل لليهود الشررقيين )املزراحيين( والفلسرطينيين مواقع أدنى وأكثر هامشرية

ومن   .إنتاجهم املعرفي سررررلًبا. وهذا تحديًدا ما يتواف  مع مقولة دورومي سررررميث بأّن "املعرفة سررررلطة"

ه وما يتضرررررررررررررمنه ببعدي    ،هرمي للسرررررررررررررلطة واملعرفةل  هذه الدراسرررررررررررررة من افزرا  أّن التوزيع الطتن  هنا

  ،يؤثر على األجندة والبرامج الخاصررررررررررررة بالحركة النسرررررررررررروية السرررررررررررررائيلية الشرررررررررررررقية   ،ثني والجندري ال

 والفلسطينيات من جهة أخرى. ،وكذلك على عالقاتها بالنساء األشكينازيات من جهة

يتعداه ليشرررررررررمل تأثرهن بالطبقة والعرق  ال يقتصرررررررررر تأثر النسررررررررراء بوضرررررررررعهن الجندري فحسرررررررررب، بل 

ا    ،أي أّن هويتهن هي هويرررة مركبرررة  ،ثنيرررةوال تتكون من ترررداخرررل عررردد من الهويرررات التي تشررررررررررررركرررل الحقررً

 
 
 نة الخاصة بهن.  املواط
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ومرا   ،التوزيع الهرمي للسرررررررررررررلطرة واملعرفرة بين  تسرررررررررررررةى هرذه الردراسررررررررررررررة إلى الجرابرة عن سرررررررررررررؤال العالقرة

على األجندة والبرامج الخاصرررررررررررة بالحركة النسررررررررررروية    ومدى تأثيره  ،ندري ه الثني والجيتضرررررررررررمنه ببعدي  

والفلسرررررررطينيات من    ،وكذلك على عالقاتها بالنسررررررراء األشررررررركينازيات من جهةة،  السررررررررائيلية الشررررررررقي

 جهة أخرى.  

اعتمدت الدراسرررررررة على املنفي الوصرررررررفي لوصرررررررف الظاهرة في واقعها ودراسرررررررة العالقات بين األطرا   

 املختلفة اعتمادا على األدبيات والتقارير الحصائية والرسمية.

 

ائيل .2  تاريخها وتطورها  - الحركة النسوية في إسر

   الحركة النسوية األشكينازية  .2.1

لروايررة الصرررررررررررررهيونيررة املهيمنررة املتمثلررة بررأسرررررررررررررطورة أّن  اتتبنى غررالبيررة النسرررررررررررررراء األشررررررررررررركينررازيررات        

ت األشررررررررررررركينرازيرات بمثرابرة النسررررررررررررراء    ،أر "فلسرررررررررررررطين هي "أر  بال شرررررررررررررعرب لشرررررررررررررعرب بال   د  وقرد عر 

ليس فقط   ،التحفيز ورفع املعنويات للمرأة املسرررتعَمرة بذلكواملقصرررود    ،الرائدات "هالوتسررروت"

ا مررالكررة صررررررررررررررالحررة ل ر .   ألنهررالكونهررا منتميررة لهررذه الروايررة، بررل   برردت هؤالء النسرررررررررررررراء  لقررد  أيضررررررررررررررً

مبني على مبدأ املسرررررراواة الذي يهد    ،هودمتحمسررررررات جًدا لفكرة تأسرررررريس ومقامة وطن قومي للي

بناء على سررررررررياسررررررررة  و   ،. حصررررررررلت النسرررررررراء األشرررررررركينازيات(Katz  ،2003)  لتوفير حياة أسرررررررررية  منة

بحكم كونهن جزًءا من    ،والصرررررررررررررحررة والعمررل  التعليمكرر ؛على العررديررد من الحقوق الهررامررة ،موجهررة

  ،ملراتب عليا أو نخبوية في الجيش السرررررائيلي  الحركة الصررررهيونية االسررررتيطانية، حتى لو لم ترتَ  

ه
ّ
كران لبعضرررررررررررررهن دور وعالقرة مبراشررررررررررررررة براملرذاب  التي اقزرفتهرا    ،حسررررررررررررررب الوثرائ  التراريخيرة ،إال أنر

  .(Martin ،2004) كما حدث في مذبحة دير ياسين ،العصابات الرهابية ضد الفلسطينيين

هيمنت النسرررررررررراء األشرررررررررركينازيات على مسررررررررررار الحركة النسرررررررررروية    ،القرن املاضرررررررررر ي  منذ سرررررررررربعينيات

نتيجة تأثرها بتجربة  قد تشرررررركلت  الحركة النسرررررروية األشرررررركينازية   وكانت  ،سرررررررائيلية منذ بدايتهاال 

ّن عردًدا من النسررررررررررررراء  إ  إذ  ؛1973خراصررررررررررررررة املوجرة الثرانيرة منهرا عرار    ،الحركرة النسرررررررررررررويرة األمريكيرة

في إطار التبادل    "،إسرررررررررررائيل"كان بمقدورهن السررررررررررفر خارج    ،اليهوديات األشرررررررررركينازيات املثقفات

الثقرافي بين الجرامعرات السررررررررررررررائيليرة واألمريكيرة في تلرك الفزرة، وقرد عرادت غرالبيتهن من الواليرات  

بأن يكون لهن موقع رئيسررررررررررر ي في   حينهاات القانون. تمثلت مطالباتهن  املتحدة وقد تخرجن من كلي

  ،أو حتى مسررراوية للرجل في الواجبات الدينية  ،ومعطائهن فرصرررة شررربه مسررراوية  ،الديانة اليهودية

 وحتى في إدارة الكنيس اليهودي، أي مطالب خاصة بتصحي  التمييز البنيوي بحقهن.         
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أي    ،من النسررررررررراء املنتميات للطبقة املتوسرررررررررطة األشررررررررركينازيةتشررررررررركلت هذه الحركة من مجموعة  

 ،القررررادمررررات من دول أوروبيررررة نرررراطقررررة برررراللغررررة النجليزيررررة، والطبقررررة العليررررا األشررررررررررررركينررررازيررررة الثريررررة

ّن  إ ذات االمتيررازات النرراتجررة عن التقرراء العرق برالطبقررة، إذ و   ،واملتمتعررة برالرفراه واألرسرررررررررررررتقراطيرة

نظر   ،وعادة ما يكّن موجودات في طبقات متوسرررطة وعليا  ،األشررركينازيات يولدن في عرق معين وي 

  (Privilegesبرالترالي فر ّن هرذه االمتيرازات )  .(2009)عبردو،  إليهن على أّنهن رأس مرال  شرررررررررررررري مهم

ومناسرررررررررررربة للرائدات املسرررررررررررراهمات في تأسرررررررررررريس    ،تسررررررررررررهل عليهن الدخول في بنية اجتماعية معينة

وخرال  من أي وجود   ،ومقرامرة وطن قومي لليهود، وطن متحضرررررررررررررر ومليء براألعمررال الخيريرة العررامرة

  ،واملقصرود   .التي قد تؤثر سرلًبا على رقي الدولة اليهودية الديمقراطية  ،ملظاهر التخلف والرجعية

شرررررررررركينازي، أي  إمرتبط بكل ما هو غير   ،مع اختال  شرررررررررركله ودرجته  ،بأّن التخلف  ،ولو ضررررررررررمنًيا

ثيوبيين والعرب. وممررررا يسرررررررررررررهررررل على األشررررررررررررركينررررازيررررات التواجررررد في مكرررانرررة  برررراليهود الشررررررررررررررقيين وال

ومن هؤالء    .سررواء من خالل العائلة أو النسررب والزواج  ،هو عالقاتهن األسرررية  ،جتماعية معينةا

حزب العمل، ويائيل ديان ابنة  وهو عضو مؤسس في   ،النساء شوالميت ألوني زوجة رؤفين ألوني

  ،. إّن مثررل هررذه العالقررات تسرررررررررررررهررل عليهن الوجود بمكررانررة معينررة (Lavie  ،2011)  موشررررررررررررريرره ديرران

ا  ،سرررررررائيليات عموًماواملطالبة بحقوق النسرررررراء ال  بما يتناسررررررب مع أهدا    ،وحقوقهن خصرررررروصررررررً

 .ةصاوالهيمنة األشكينازية وسياساتها خ ،الحركة الصهيونية عامة

شرررملت املواضررريع التي ناقشرررتها هؤالء النسررراء ما يتعل  ب نشررراء مالات للنسررراء املعنفات، وخطو   

خاصررررررررررة بأزمات النسرررررررررراء املغتصرررررررررربات، ومجموعات دعم الناجيات من سررررررررررفا  القر ى، وحمالت  

. تظهر هذه املواضررررررررريع عامة  (Lavie  ،2011)  سرررررررررد املرأة في الدعايات التجاريةملكافحة تسرررررررررليع ج

سرررررررررم  للمرأة أن تخو  في نقاشرررررررررها أمار    ،أنها تخص النسررررررررراءوك  لكنها ال تتعدى كونها مواضررررررررريع ي 

لكن   .غيرهافي الدولة ومؤسرررسررراتها كالقانون والقضررراء و   ،وخاصرررة األشررركينازية  ،الهيمنة الذكورية

كاملواضررريع التي تنادي باملسررراواة بين    ،هذه الحركة النسررروية لم تصرررل لنقاو ما هو أعقد وأعم 

 الخطو  التي تسرم  لهن بها مكانتهن  عد  أي أن محور حديثهن ومطالباتهن لم يت  ،الذكور والناث

سرررررررررررررتيطررانيرة  االجتمرراعيررة والعرقيررة والطبقيررة، فهن جزء ال يتجزأ من املنظومررة االسرررررررررررررتعمرراريررة اال 

 والهيمنة األشكينازية خاصة.  ،ككل

املررأة واألخروة وحرقروق  كرررررررالرترحرريرر  الشررررررررررررررعرررررررارات  مرن  الرحرركرررررررة  رعررررررردد  هرررررررذه  أواخرر    .نرررررررادت  ومرنرررررررذ 

دبردأ    ،وبردعوة من املنظمرات النسرررررررررررررويرة السررررررررررررررائيليرة غير الحكوميرة ،السررررررررررررربعينيرات املؤتمر   عقر 

مع وجود امرأة شررررقية    ،الذي كان غالبية أعضرررائه من النسررراء األشررركينازيات  ،النسررروي السرررنوي 
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 Shadmi  ،Yearning for Fullness, Yearning for)  ي الرداخرلي)مزراحيرة( وامرأة من فلسرررررررررررررطين

Power  ،2001).  بقيرت املطرالرب تصررررررررررررررب في  ،وبحكم كون غرالبيرة األعضرررررررررررررراء من األشررررررررررررركينرازيرات

 التي يهيمن على سلطتها اليهود األشكيناز.   ،ما يتناسب مع مصلحة الدولةب ،لحة هذه الفئةمص 

 الحركة النسوية اليهودية الشرقية )املزراحية(  .2.2

العرررررالم العر ي    ،القرن املررررراضررررررررررررر ي  في خمسرررررررررررررينيرررررات       اليهود الشررررررررررررررقيون )املزراحيون( من  قرررررَدر 

روا  وغالبا  "،إسرررررررائيل"إلى    يمسررررررال وال  حضررررررَ
 
للقيار باألعمال االقتصررررررادية الرخيصررررررة واملوسررررررمية    أ

فوا عررادة بررأنهم كسرررررررررررررررالى ومتخلفون   .كررالزراعررة صرررررررررررررَ وغير   ،وغير متعلمين  ،وفقراء وأغبيرراء ،وقررد و 

وخراصرررررررررررررة    ،ة مرا عملرت اليهوديرات الشررررررررررررررقيرات )املزراحيرات(وعراد  .قرادرين على االهتمرار برأوالدهم

وحتى    ،للضرررب  نومنهن من تعرضرر  ،منزليات لدى العائالت األشرركينازية  خادمات    ،اليمنيات منهن

 . (Lavi ،2007) االغتصاب

 
ً
   أصررب  التعامل بنو  من العنصرررية مع اليهود الشرررقيين سررياسررة

ً
وليسررت مجرد صرردفة    ،ممنفجة

سرررواء االقتصرررادية أو االجتماعية أو السرررياسرررية أو التعليمية.    ،في سرررياسرررات الدولة ومؤسرررسررراتها

أو   وزيادته،  غرافي اليهوديو سررواء لتوسرريع العامل الديم ،ورغم أّن الدولة كانت تسررتقدمهم بكثرة

لغالب في عدد  العاملة، ورغم أّن عددهم أصررررررررررررب  هو ا  ييدحتى ألسررررررررررررباب اقتصررررررررررررادية كتوفير األ 

  البكل الطرق أن تضررررررررمن أ  حاولت  الدولة  إال أنفي التسررررررررعينيات،    "إسرررررررررائيل"السرررررررركان اليهود في  

وبقيت معاملتها لليهود الشرررررقيين توصررررف بأنها    ،أي تهديد للثقافة البيضرررراء األشرررركينازية  ايشرررركلو 

 مزرية وغير الئقة. 

فتمثلت في أماكن    ،ي الخمسررينياتالعنصرررية تجاه اليهود الشرررقيين بدت متجذرة منذ قدومهم ف

ّن هذه املدن لم تكن توازي  إبحيث    ،ثم في مدن التطوير  ،سررررررررركنهم في معسررررررررركرات االنتقال بداية

وهو    ،وقد لعبت هذه العنصرررررررررررية على الوتر الحسرررررررررراس  .مدن التطوير الخاصررررررررررة باألشرررررررررركينازيين

 من أن  ،سررررررررررررررائيليرة املوحردةالهويرة ال 
ً
سررررررررررررررائيليرة جرامعرة وموحردة، لعبرت  إهويرة   تؤسرررررررررررررسفبردال

  ،وعدر املسررراواة بينهم   ،دوًرا في تقسررريمهم  ،سرررياسرررات الدولة في تقسررريم املواطنين وأماكن سررركنهم

 . (2003)أودي،  بطريقة متعمدة

، فاليهودي ئهلقد تمثلت السرررررياسرررررة املتبعة ضرررررد الشررررررقيين بفكرة عزل كل ما هو شررررررقي ومقصرررررا

كاملسرررركن والصررررحة والعمل والتعليم، وهو يشررررعر بحالة    ،قي مميز ضررررده في مجاالت عديدةالشررررر

ا سررررررررررياسررررررررررًيا واقتصررررررررررادًيا   ،سررررررررررواء كان ذلك اغزراًبا ثقافًيا ،اغزراب عن كل ما يحيط به
ً

أو تهميشرررررررررر
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ا أّن جزًءا من هؤالء اليهود الشررررررررقيين قدموا من دول كان لهم   دورهم  فيها عنصررررررررًيا، وخصررررررروصرررررررً

 .  (Khazzoom ،2005) مرتبتهم العالية بحسب عزيزة كزوراملرموق، و 

  ثقافة أّن الصررررهيونية هي حركة اسررررتشررررراقية حاولت سررررلب  (Shohat  ،2002) ترى إيال شرررروحا   

 ونسرررررررراءً   ،اليهود الشرررررررررقيين
ً
سررررررررالمية،  ال و وطمس هويتهم التي قَدموا بها من الدول العربية   ،رجاال

ما هي إال كذبة   ،التي تغنت بها الصهيونية في بداية إقامة الدولة  ،ّن أسطورة بوتقة الصهرلذا ف 

 كشفت زيفها العنصرية املتبعة تجاه هؤالء اليهود الشرقيين. 

اضرررررطروا    ،وهي منهم  ،أّن اليهود الشررررررقيين  (Dahan- Kalev  ،2003)  تعتقد هنريت داهان كاليف

أنهم فقراء ومتخلف أنفسرررررررررررررهم على  برررررراألشررررررررررررركينررررررازيين    ،ن وغير متعلمينو ألن ينظروا إلى  مقررررررارنررررررة 

املتحضرررررين واملتطورين واملتعلمين والعصررررريين. وتؤكد على أن اليهود الشرررررقيين وجدوا أنفسررررهم  

 ونسررررراًء، يؤمنون شررررريًئا فشررررريًئا بهذه الح
ً
قائ  املزيفة، فمن يروجها هم النخبة األشررررركينازية رجاال

برالترالي أصررررررررررررربحرت قلرة   ؟فكيف يسرررررررررررررتطيع اليهودي الشررررررررررررررقي املتخلف أن يشررررررررررررركرك بهرذه الحقرائ 

 هو الحل األسهل واألمثل. ،وتصدي  هذه االعتقادات ،الحيلة

ال تختلف هرررذه النظرة عنرررد اليهوديرررات الشررررررررررررررقيرررات، فمنرررذ الخمسرررررررررررررينيرررات التي قررردمن فيهرررا إلى  

عن فيهرا مع عرائالتهن وأزواجهن في معسررررررررررررركرات االنتقرال   "،إسررررررررررررررائيرل" ضرررررررررررررَ   ،كرانرت الظرو  التي و 

ا في مرردن التطوير ألنهن حرراولن أن يحررافظن على    ،وقررد كررانررت مهمتهن أصرررررررررررررعررب  .صرررررررررررررعبررة  ،والحقررً

بل توسرررررعت لتشرررررمل    ،م تقتصرررررر عنصررررررية الدولة على اليهود الشررررررقيين الذكور عائالتهن مًعا. ول

املتمثلة    ،اليهوديات الشرررررررقيات الناث، فعلى العكس من سررررررياسررررررات الدولة تجاه األشرررررركينازيات

على    ،  مجرررراالت عررررديرررردة لهن في التعليم وغيرهبتوفير الرفرررراه والحيرررراة األرسرررررررررررررتقراطيررررة لهن، وفت  

مسررررررررررراهم في إقامة الدولة، تمثلت سرررررررررررياسرررررررررررات النخبة األشررررررررررركينازية  اعتبار أنهن عنصرررررررررررر فاعل و 

يعزريره النقص   من كرل    على اعتبرار أنهن جزء    ،املهيمنرة برالعنصرررررررررررررريرة تجراه اليهوديرات الشررررررررررررررقيرات

  زوجررات    ،والتخلف، ولررذلررك كرران األجرردر بررالرردولررة أن تجهزهن للترردرب على أداء دورهن التقليرردي

كان األولى    ،وألّنهن متخلفات وغير متطورات .(Yonah  ،2006)  في ظل نظار أبوي خاص  ،وأمهات

ّربن   أن  
د  كرراألعمررال املنزليررة وغيرهررا، وال حرراجررة لهن بررالتعليم الررذي    ،على األعمررال املتوقعررة منهنيرر 

ربما كان سرررريفت  أعينهن على أمور أخرى مشررررابهة ملا تحصررررل عليه األشرررركينازيات. بالتالي شررررعرت  

ن أّن مثل هذه  حيث رأي    ،باغزراب تار عن محيطهن  ،وخاصررررررررة العراقيات  ،اليهوديات الشرررررررررقيات

التي كانت بمثابة مصررررردر    ،تآكل عاداتهن وطمس ثقافتهنال تهد  إال إلى   ،املمارسرررررات العنصررررررية



 الحركة النسوية اإلسرائيلية الشرقية: تطورها وعالقتها بالحركة النسوية األشكنازية والفلسطينية 

        81 -61 ص ص

 

 

68 

  ،املكرانرة املرموقرة التي حظين بهرا في العراق   تحولرت  "،إسررررررررررررررائيرل"وحين قردمن إلى   .قوة وفخر لهن

 .(Khazzoom ،2005) إلى شعور بالدونية

هويتها    ضرررررررررررريا نتيجة  بازدواجية هويتها وتضرررررررررررراربها، وذلك  لقد شررررررررررررعرت املرأة اليهودية الشرررررررررررررقية  

  "،إسررررررررررائيل هي الهوية الشررررررررررقية التي أتت بها من الخارج إلى "األولى    ،بين هويتين  اليهودية العربية

، بالتالي "إسرررررررائيل"الهوية اليهودية الجديدة التي يجب أن تتطبع بها وتتماهى معها في  هي  والثانية

التي عبرت عنها األدبيات األشرركينازية بأنها مجرد    ،شرركل هذا حالة من الضرريا  لليهودية الشرررقية

وعلى    و لرة تفري  قرادرة على النجراب ال على الزربيرة ورعرايرة األطفرال.  ،امرأة تقليرديرة وغير متعلمرة

وخرجن من     ،مدى فزرة طويلة من الزمن اتبعت اليهوديات الشررررررررررقيات "اسرررررررررزراتيجية الصرررررررررمت"

 . (Motzafi- Haller ،2001) هالر -دائرة االهتمار والبحث العلمي كما قالت موتسافي

والقصاء والعنصرية    بفعل النكار واملحو  نشأت  ،نتجت لدى اليهوديات الشرقيات خبرة عميقة

ا جررديررًدا لتمثيلهن  .املمنفجررة تجرراههن وبنرراء وعيهن    ،وشررررررررررررركلررت هررذه الخبرة املمزوجررة برراأللم نوعررً

وعّبرن    ،الذي شررررررركل نوًعا من التحدي للهيمنة النسررررررروية األشررررررركينازية القائمة ،اليهودي الشررررررررقي

 . (2009)عبدو،  يلةوحاولن بناء هويتهن املعرفية الجديدة والبد ،عن ذواتهن بطريقة مختلفة

ولردن في طبقرة معينرة ذات امتيرازات معينرة ا مرا   ،على العكس من األشررررررررررررركينرازيرات اللواتي ي  وغرالبرً

وصررف بأنها طبقة أرسررتقراطية
 
ناتجة عن وجودهن في عرق ومكانة اجتماعية مميزة ومهيمنة،    ،ت

ا ولرد اليهوديرات الشررررررررررررررقيرات في عرق  خر أقرل شررررررررررررررأنرً
 
ودون  ،يضرررررررررررررعهن في مكرانرة اجتمراعيرة أقرل  ،ت

االمتيرازات التي تحصررررررررررررررل عليهرا األشررررررررررررركينرازيرات، برالترالي فوالدتهن في عرق معين يحكم عليهن برأن  

ف ّنهن يبحثن عن أي محاولة    ولذا  ،مكانة املسررررررررتضررررررررعفاتيبقين في مكانة معينة أشرررررررربه ما تكون ب

ن الحركرة النسرررررررررررررويرة كسرررررررررررررراحرة للمحرافظرة على  
ّ
مك نجراة ليبقين في مكرانتهن على األقرل. وهرذا مرا ي 

  ،وقد انعكسررت االمتيازات التي حصررلت عليها األشرركينازيات   .بل وتعميقها  ،الفجوات االجتماعية

)يفعات،   في عدة مسرررررررررتويات  ،سرررررررررطينيات في الداخلوالفل  ،وتميزن بها عن اليهوديات الشررررررررررقيات

 وهي:   ،(2014

والقيادة .أ الدارة  على  األشكينازيات  بقدرة  املستوى  هذا  يتعل   التمثيلي:    ،املستوى 

السرائيلي املجتمع  في  القوى  ملراكز  الشرقيات  ،واستالمهن  اليهوديات  وصف 
 
ت حين    ، في 

 وغير قادرات على الدارة والقيادة.   ،بأّنهن متدنيات ،والفلسطينيات في الداخل
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املستوى العملي: انشغلت األشكينازيات بالدعوة إلى املساواة بين املرأة والرجل، لكنهن بقين   .ب

األخريات حولهن للنساء  نموذج قمةي  تستمر األشك  .بمثابة  في ففي حين  بالتقدر  ينازية 

االجتما ي املتدنية  ،السلم  مكانتها  في  الشرقية  اليهودية  اليهوديات    ،تبقى  فيها  تبدو  التي 

 وال يصعدن في ذلك السلم االجتما ي.   ،شكينازياتلل  الشرقيات خادمات  
ى األشكينازيات بقضايا تخص اليهوديات الشرقيات  في هذا املستوى  املستوى الرمزي:    .ج

عن 
 
ت

أو بالقتل على خلفية    ،ومن هذه القضايا ما يتعل  بالعنف تجاههن  ،ن من النساءوغيره

األخرى  املرأة  إنقاذ  الشعور بضرورة  هو  وكأّن دور األشكينازيات  غير    ، الشر ،  املرأة  أي 

و   ،األشكينازية ما  وهذا  بها،  املحيطة  الثقافة   من 
ّ
لل ل االستعالء  من  حالة  شكينازية  د 

 .       نهوديات الشرقيات وغيره على حساب الي ،البيضاء
  .د

ً
فمثال األقلية:  جماعات  من  للنساء  املزدوج  بااللززار  املتعل   األمر  املستوى  تعل   حين   

النساء اغتصاب  هذه    ،بقضايا  اختلفت  املغتصبين،  الرجال  ضد  املوجهة  والعقوبة 

وغير   األشكينازي  الرجل  بين  القانون  حسب  لكّن   ،كينازي األشالعقوبات  اآلخر،    أي 

العقوبات هذه  على  وافقن  فيها  ،األشكينازيات  التمييز  ومنع  لتغييرها  يناضلن  على    ،ولم 

 وال تخص التمييز ضد النساء.   ،اعتبار أنها قضايا تخص العرق والتمييز بموجبه
املستوى األيديولواي: يتعل  هذا املستوى بالقضايا التي تتم إثارتها في جدول أعمال الحركة   .ه

م وعادة  بحكم  النسوية،  باألحرى  أو  وتجربتها،  األشكينازية  املرأة  خبرة  على  بناء  تكون  ا 

 وجدولها وأجندة عملها عموًما.   ،هيمنتها على الحركة النسوية

 

 بداية التمرد النسوي الشرقي  .2.3

ن باملسرررراواة          تبدو األشرررركينازيات اللواتي هيمنت سررررلطتهن ومكانتهن االجتماعية، واللواتي نادي 

نظر اليهوديرات الشررررررررررررررقيرات  مجرد خرائنرات لهرذه املطرالرب،  في    املرأة واألخوة والتضرررررررررررررامنوحقوق  

وأّنهن مجرد داعمررررات للسرررررررررررررلطررررة والهيمنررررة األشررررررررررررركينررررازيررررة، بحيررررث ال يمكنهن الخروج من حلقررررة  

العنصررررررررية، والنعرة العرقية، والطبقية والطائفية، على حسررررررراب النسررررررراء األخريات.  رررررررحي  أنه  

َلب اليهود اليمنيون إلى "إسررررررررررررائيل" للعمل،  كان لليهوديات الشررررررررررررق يات صررررررررررروت قاومن به حين ج 
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 Sheni  ،Mizrahi Women and) فقررت اليهوديات الشررررررررررررررقيات تحديد أنفسرررررررررررررهن كفئة معينة

Other Women  ،1996)  ،ولكن اسرررررررررررررتمر قمعهن لعقود طويلرررررة حتى قررن التمرد على ذلرررررك .

ن السررررلطة النسرررروية،   فبدأت حركة التمرد النسرررروية اليهودية الشرررررقية في التسررررعينيات، إذ تحدي 

وهي إشررررررررررررركينررازيررة، التي كررانررت سررررررررررررررائرردة حتى ذلررك الوقررت. فقررد ظهر الرف  للمرة األولى من قبرل  

ن باملطال
 
، ورفضررررررررررن أن تبقى مشرررررررررراركتهن في املؤتمر  1991بة عار اليهوديات الشرررررررررررقيات حين بدأ

ة في 
ّ
ن أن يصرررررررررررب  التمثيل نسررررررررررر ًيا للنسررررررررررراء كاف النسررررررررررروي السرررررررررررنوي مجرد مشررررررررررراركة رمزية، وطالب 

 "إسرائيل"، وقد نجحن في تحقي  هذا املطلب. 

ا، بحلول املؤتمر النسررررررررررررروي العراشرررررررررررررر عرار   قرد في "جفعرات حبيبرة"، ادعرت  1994والحقرً ، الرذي ع 

ات الشررررررررررررررقيررات بررأن األشررررررررررررركينررازيررات لم يعرردن يمثلنهن. مع العلم أنهن لم يمثلن مطررال هن  اليهوديرر

سررابًقا، ولكن قررت اليهوديات الشرررقيات هذه املرة إعالن ذلك علًنا، وعرقلة املؤتمر. ورغم توتر 

ل لحظة فارقة في تشررررررررررركيل الو ي النسررررررررررروي في "إسررررررررررررائيل".  
ّ
العالقات بذلك، إال أّن هذا قد شرررررررررررك

عد طالبت اليهوديات الشررررررررقيات بأن تضرررررررا  النسررررررراء املثليات لنموذج التمثيل النسررررررر ي،  وفيما  

  بررَ "نظار الر ع"؛ لتكّونه من أر عة أعراق نسوية إسرائيلية، هي  
عر  وبذلك أصب  هذا النموذج ي 

 .   (Shiran ،1995) األشكينازيات، واليهوديات الشرقيات، وفلسطينيات الداخل، واملثليات

 

 املؤتمر النسوي الشرقي األول  .2.4

عد الحركة النسررررررروية اليهودية الشررررررررقية بمثابة الحركة النسررررررروية األولى في "إسررررررررائيل"، التي         
 
ت

تضرررررررررررررم فئرات وطبقرات وأعراق عرديردة ومختلفرة من النسررررررررررررراء. ف ي تضرررررررررررررم الطبقرات املتوسرررررررررررررطرة  

طالبت باملسرررررررراواة بالفرص والحقوق، وكأّن الحركة النسرررررررروية  والدنيا، املتعلمة وال سرررررررريطة، التي  

اليهودية الشررررررررررررررقية كانت اليد األولى التي تمتد ملسررررررررررررراعدة النسررررررررررررراء األخريات، اللواتي لم يأبه بهن  

أحد. وقد رأت اليهوديات الشرررررررقيات بأّن مصررررررير االضررررررطهاد املشررررررزر ، املوجه ضرررررردهن على مدى  

من معهن. وألول مرة  عد انفصررررال اليهوديات الشرررررقيات  فزرات طويلة، ليس كافًيا لحشررررد التضررررا

  عقرررد مؤتمرهن األول في نترررانيرررا  1995قرررامرررت اليهوديرررات الشررررررررررررررقيرررات عرررار    ،عن األشررررررررررررركينرررازيرررات

(Dahan- Kalev  ،Breaking Their Silence: Mizrahi Women and the Israeli Feminist 

Movement  ،2007)ثن عن اضرررررررررررررطهرادهن العرقي، وقضرررررررررررررايرا املسررررررررررررراواة بين الجنسرررررررررررررين،  ، وتحرد

ن معاناتهن بالتنشئة االجتماعية الصهيونية. 
 
 وتذكرن معاناتهن السابقة، وربط
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حاولت اليهوديات الشررررررررقيات بناء أجندتهن على هيئة سررررررررد جما ي نسرررررررا ي يهودي شررررررررقي، يعزز  

ديات الشررقيات في هذا املؤتمر على  التضرامن معهن، ويسراعد في دعم أجندتهن. وقد ركزت اليهو 

جرانبين رئيسرررررررررررررين، حراول أولهمرا تسرررررررررررررليط الضررررررررررررروء على الفرق الشررررررررررررراسرررررررررررررع بين مرا يردعيره التراري   

ّرس في املدارس، وبين السرررررررررررررردية النسررررررررررررروية اليهودية  
د  الصرررررررررررررهيوني السررررررررررررررائيلي الرسرررررررررررررمي، الذي ي 

ة نشررررررر التجارب املؤملة  الشرررررررقية ال ررررررخصررررررية، التي تناقلت عبر األجيال. وركز ثانيهما على ضرررررررور 

التي عاشرررررررررررها اليهود الشررررررررررررقيون وفىرررررررررررحها، والزركيز أكثر على ما عاشرررررررررررته اليهوديات الشررررررررررررقيات  

 Dahan- Kalev  ،Tensions in Israeli feminism)  أنفسرهن، من ألم في مختلف مراحل حياتهن

The Mizrahi Ashkenazi rift  ،2001) . 

يمكن مالحظررة أّن الحركرة النسرررررررررررررويرة الشررررررررررررررقيررة لم تضرررررررررررررع في أجنرردة مؤتمرهرا األول أيرة مطررالرب  

تقليدية كانت قد نادت بها األشررررررررررركينازيات سرررررررررررابًقا، كاملسررررررررررراواة في العمل واألجر، وحتى موضرررررررررررو   

ت مراًرا وتكراًرا في  َرح 
 
العنف ضرررررررررردهن، فهذه املطالب بنظرهن هي مطالب نسرررررررررروية عامة، وقد ط

ذلك أرادت اليهوديات الشرررررررقيات أن يركزن على ما يخص الفئات النسرررررروية املهمشررررررة  السرررررراب ، ل

 مثلهن.  

 

 أجندة وبرامج عمل الحراك النسوي الشرقي  .2.5

 Dahan- Kalev  ،Breaking Their)  ركزت أجنرررردة الحركررررة النسرررررررررررررويررررة اليهوديررررة الشررررررررررررررقيررررة      

raeli Feminist MovementSilence: Mizrahi Women and the Is  ،2007)     يرترعرلر مرررررررا  عرلرى 

بالهوية وأزمتها، وتاريخها في السياق السرائيلي. فاليهودي الشرقي هو هوية متماهية بين هويتين،  

األولى حملها أثناء حياته في ثقافة عربية ومسرررالمية نشرررأ فيها قبل القدور إلى "إسررررائيل"، والثانية  

راد بهرررا بنررراء يهودي جرررديرررد، متحضرررررررررررررر ومنزو  من بيئرررة وهويرررة التخلف التي قرررَدر بهرررا إلى    هويرررة ي 

 "إسرائيل". 

نادت اليهوديات الشرررقيات بضرررورة املسرراواة بين الجنسررين، واملسرراواة في الحصررول على الحقوق  

املدنية واالجتماعية. كما نادت ضررررررررد التمييز العنصررررررررري املوجه ضرررررررردهن في األجندة السرررررررررائيلية  

ا، والوضرررررررررررررع االقتصرررررررررررررررادي واالجتمررا ي الخرراص بهن، كررال فقر واالكتئرراب، والغضرررررررررررررررب على  عمومررً

 سياسات الدولة تجاههن فيما يتعل  بهذا الجانب. 

 عرد عقردهن ملؤتمرهن األول، حراولرت اليهوديرات الشررررررررررررررقيرات الرائردات والنراشرررررررررررررطرات، مثرل ميرا  

إليعرازر ونيطع عمرار، أن يركزن في أجنردة الحركرة النسرررررررررررررويرة اليهوديرة الشررررررررررررررقيرة على الحراضرررررررررررررر،  
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ّل تركيزهن على املاضررررررررر ي،  وسررررررررربل تحدي الظرو  القائ  من أن يبقى ج 
ً
مة، كالفقر والبطالة، بدال

ظهر املتررع االجتما ي العاملي لعار   ي 
ً
، 1997والكشررف عن أسررباب حرمانهن واضررطهادهن. فمثال

%، وهي أعلى من نسررررربة  34,9أّن نسررررربة النسررررراء الكشرررررينازيات، اللواتي يعملن كل الوقت، بلغت 

 %15,4%، بينما كانت نسبة الفلسطينيات في الداخل حوالي  31ت  اليهوديات الشرقيات التي كان

 .  (1997، (ISSP))املتع االجتما ي العاملي: متع توجهات العمل 

كمرا أّن اليهوديرات الشررررررررررررررقيرات نراقشرررررررررررررن التهميش الرذي يتعرضرررررررررررررن لره في وسرررررررررررررائرل العالر، وعردر  

ثقافتهن والفنون التي يتقّنها، كالرقص الشرررررررقي وغيره، واملواضرررررريع  التطرق لقضرررررراياهن، وتهميش  

املتعلقرررة بررراألمهرررات العرررازبرررات ونظرررار الرعرررايرررة االجتمررراعيرررة. بمعنى  خر، اسرررررررررررررتطررراعرررت اليهوديرررات  

الشرررررررقيات إعادة بناء خبرة وسرررررريرة خاصررررررة بهن، وقد ظهر هذا في األدب النسرررررروي الذي بدأ يهتم  

سرررررررب باتريشررررررريا هيل كولينز، ف ّن فهم االضرررررررطهاد هو شررررررر   بقضرررررررايا اليهوديات الشررررررررقيات. وبح

 . (Collins ،1990) مسب  ال غنى عنه لنهاء االضطهاد والتحرر منه

فيما  عد، بدأ تركيز اليهوديات الشررررقيات على جانبين متقاطعين، األول هو النضرررال ضرررد تبعية  

ازية في املجتمع السررررررررائيلي، والثاني هو نضرررررررال هؤالء النسرررررراء  اليهود الشررررررررقيين للهيمنة األشررررررركين

ضرررد التبعية التي تمسرررهن، سرررواء من الهيمنة الذكورية، أو حتى من هيمنة النسررراء األخريات، أي  

األشرررررررررركينازيات. وأكدت اليهوديات الشرررررررررررقيات على ضرررررررررررورة تحقي  ما يتناسررررررررررب مع مصررررررررررلحتهن  

هو البقاء والنجاة. ولذلك فقد حددن األولويات في   وأطفالهن وعائالتهن، ألّن هدفهن األسررررررا رررررر ي

عملهن، وكرانرت أهمهرا محراولرة معرالجرة السررررررررررررريراسرررررررررررررة االجتمراعيرة والتعليميرة، وكيفيرة التعرامرل مع  

النسرراء املهيمنات في مراكز القرار، كالكنيسررت واألوسررا  األكاديمية، والزركيز على قضررايا أخرى  

 كالسالر مع الفلسطينيين. 

لتصرررررررررويت في االنتخابات السررررررررررائيلية، فقد كان األشررررررررركينازيون يصررررررررروتون لليسررررررررار  فيما يتعل  با

 بحزب العمل، الذي يرى بأّن الحل مع الفلسرررررررررررطينيين ال يكون إال  
ً
السررررررررررررائيلي، الذي كان متمثال

باالتفاق على تسررروية األر  مقابل السرررالر. وقد حصرررل األشررركينازيون على امتيازات عديدة عند  

    1977نتخابات. بينما صررروت الشررررقيون في انتخابات  فوز اليسرررار في اال 
ً
لليمين السررررائيلي متمثال

 منهم لرف  التمايزات والعنصرررررررررررية العرقية التي كانت قائمة ضرررررررررردهم،  
ً
بمناحيم بيغن، وسرررررررررريلة

 .   (Lavie ،2011) وقد استطا  بيغن الفوز في االنتخابات بفضل تصويت الشرقيين والشرقيات

ركزت اليهوديرات الشررررررررررررررقيرات على اتبرا  اسرررررررررررررزراتيجيرات يسرررررررررررررتطعن بهرا ضرررررررررررررمران الحرد األدنى من  

حقوقهن، فمنهن من اتبعن اسرررررررررررررزراتيجيررررة االنفصررررررررررررررررال، بمعنى أنهن ينتمين للحركررررة النسرررررررررررررويررررة  
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الشررررررررررررقية فقط، ويهتممن بما يخص املرأة اليهودية الشررررررررررررقية فقط، ويركزن على بناء شررررررررررربكات  

وتزيد من الو ي لديهن. ومنهن من اتبعن اسرررررررررررررزراتيجية البقاء ضرررررررررررررمن املنظمات    معينة، تدعمهن

النسرررررررروية العديدة واملختلطة، وطالبن باملسرررررررراواة في توزيع املوارد، والتمثيل في صررررررررنع القرار. وقد 

تأسرررررررررررسرررررررررررت العديد من الحركات النسررررررررررروية التي أقامتها اليهوديات الشررررررررررررقيات لتطبي  ما  مّن به  

 هذه الحركات الحركة النسوية "أحوتي". وطالبن به، ومن 

 

ا من الحراك النسوي الشرقي  .2.6  وجزءا
ا

 حركة "أحوتي" مثاًل

 نسرررررررروية   2000من أجل النسرررررررراء في "إسرررررررررائيل"( عار  –تأسررررررررسررررررررت حركة أحوتي )أختي         
ً
حركة

أهلية لها قاعدة شررررعبية، للعمل لصررررالع النسرررراء اللواتي ال يتلقين وال تشررررملهن مسرررراعدات دوائر  

. أقررررامررررت هررررذه الحركررررة نسرررررررررررررررراء  ا
ً
لهيمنررررة االجتمرررراعيررررة، والرقي بمكررررانتهن بمجتمع ال يراهن أصرررررررررررررال

ن النهو  بأجندة العمل االجتما ي واالقتصرررررادي، والزركيز على مفهور   ناشرررررطات شررررررقيات، أرد 

)مجموعات    العوملرة من منظور يربط بين الَعرق والهويرة، واملكرانرة االجتمراعيرة والقوميرة والجنردر

. وبمعنى أدق، تعمل الحركة على خل  بيئة نسررررررروية متعددة الثنية  (2014نسررررررروية في إسررررررررائيل،  

 والقومية للنساء، وتحصيل حقوقهن االجتماعية واالقتصادية والثقافية في "إسرائيل". 

األشركينازية، كما أنها ترغب ب يجاد  تطم  هذه الحركة إلى تحدي الهيمنة النسروية القائمة، وهي 

االقتصررررادي    -حوار وصرررريغة نسرررروية بديلة وتوسرررريعهما، وتطالب بجعل قضررررية العدل االجتما ي

أولويرة؛ ألنره مطلرب أسرررررررررررررا ررررررررررررر ي لبنراء مجتمع عرادل. وهي تتنراسرررررررررررررب مع مطرالرب الحرا  النسررررررررررررروي  

تال  مكانتهن  الشررررررررقي، ف ي تحاول إيجاد أرضرررررررية مشرررررررزركة تجمع النسررررررراء في "إسررررررررائيل"، مع اخ

واهتماماتهن وعرقهن، أي بناء حركة نسرروية ذات أصرروات متعددة، تركز تحديًدا على اليهوديات  

الشرررررقيات. تقدر حركة "أحوتي" العون ل فراد والجماعات، كما أنها تمارس الضررررغط واملرافعة  

كة من  أمار صررنا  القرار، وقد بنت لنفسررها شرربكة تضررامن واسررعة معها، وتحاول دوًما خل  شررب

  العالقات مع مؤسررررررسررررررات املجتمع املدني املختلفة. وتركز هذه الحركة عملها في أر عة مسررررررتويات

 ، وهي: من اجل النساء في اسرائيل( –)أحوتي )أختي( 

اجتماعية .أ بدائل  هّمشة،  - خل   م  مجتمعية  شرائ   من  يأتين  اللواتي  للنساء  اقتصادية 

اقتصادي جديد. ومثال ذلك افتتاحها ملركز تثقيف وتأهيل نساء - ما يوتطوير خطاب اجت

من أصل إثيو ي، يقع في إحدى مدن التطوير في الجنوب، وهي كريات غات، ويد ى هذا  

 املركز "دعم إهيتي"، وتعني أختي باللغة األمهرية.  
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ملركز يد ى    تعزيز العدالة التوزيعية ضمن مجاالت الثقافة والزربية. ومثال ذلك تأسيسها .ب

مكاًنا   وغيرهم  الشرقيون  يستخدمه  أبيب،  تل  جنوب  في  يقع  فقير  حي  في  أحوتي"  "بيت 

ا  عَمل مركًزا اجتماعيًّ ه است 
ّ
عقد    -يقطنون فيه، ويقيمون النشاطات املختلفة، إال أن

 
ا ت ثقافيًّ

 فيه املحاضرات والندوات واملعار  املختلفة.  

لجنسية. ومثال ذلك عدد من املشاريع التي تقيمها  مناهضة التمييز والعنصرية والتفرقة ا .ج

بين   الحوار  تعزيز  إلى  يهد   الذي  املستقبل"،  إلى  "العودة  ومنها مشرو   "أحوتي"،  حركة 

النساء العربيات واليهوديات، باختال  الشرائ  االجتماعية والطبقات املهمشة التي ينتمين  

وجود لغة سالر مشزركة بين النساء   إليها. وأيًضا مشرو  استكشا  حدود الذاكرة، لخل 

وكتابة نصوص جندرية وشخصية   والبدا ،  الذات  الكتشا    
ً
ومحاولة وتعزيزها،  كافة 

 وثقافية وقومية. 

العمل على تحسين العدل االجتما ي في مجاالت املسكن والرفاه. فحركة "أحوتي" تدعم   .د

ر لطفاء، كنو  من النضال  لو نحمديم"، أي نساء ورجال غي   -الحركة األهلية "لو نحمدوت

 والقضاء على الفقر في "إسرائيل".  ،في س يل تحسين سياسات السكان

 -Dahan)  أما فيما يخص أهدا  الحركة  شررررررركل عار، فتتمثل في خمسرررررررة أهدا  رئيسرررررررية، هي

Kalev  ،Breaking Their Silence: Mizrahi Women and the Israeli Feminist Movement  ،

2007)  : 

 توسيع دائرة النساء لتشمل املرأة العاملة، وأولئك الذين أنفقوا في املستوطنات املحيطة.   .أ

أفراد   .ب من  للعديد  وذلك  الهوية،  سياسة  مع  واملعقدة،  املتنوعة  الطبقية،  السياسات  دمج 

 املجتمع السرائيلي اليهود والعرب، والثيوبيين والروس والشرقيين، والنساء  شكل عار.  

تقديم املساعدة املباشرة إلى النساء ذوات الدخل املنخف ، خاصة في مجال تقديم املشورة   .ج

 تعلقة بحقوقهن.  القانونية امل

أجندات   .د في  والعربيات  اليهوديات  املصانع  عامالت  بين  الدائر  الخطاب  حول  الحديث  دمج 

 الحركة النسوية السرائيلية. 
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نشر املعلومات املتعلقة بمجموعة متنوعة من القضايا التي تركز خصوًصا على أهمية املرأة   .ه

النساء الحوامل، والتحرو الجنس ي في م  العمل، وكيفية قراءة قسيمة  العاملة، وحقوق  كان 

 الدفع، وغيرها.  

فيمرا يتعل  بمفهور العوملرة في "إسررررررررررررررائيرل"، فقرد تمثلرت العوامرل في أر عرة جوانرب تخص أجنردة  

عمل الحرا  النسررررروي اليهودي الشررررررقي، وهي: خصرررررخصرررررة الصرررررناعة، وانفتا  منافسرررررة السرررروق  

ة، والزركيز على تحول الشررررركات  االقتصررررادي املحلي في العالم، وخصررررخصررررة الخدمات االجتماعي

 من أن تخفف هررذه التحررديثررات والتطورات في النظررار  
ً
من النترراج إلى خرردمررات مرراليررة. ولكن برردال

االقتصررررررررررررادي النيوليبرالي في "إسرررررررررررررائيل"، الذي يد ي تحقي  املسرررررررررررراواة أكثر بهذه الطريقة، فقد  

املسرررراواة التي يّدعونها. ونتيجة    اتسررررعت الفجوة والطبقية بين الفقراء واألغنياء، ولم يتم تحقي 

لذلك، حاول نشررررررررطاء "أحوتي" ت ررررررررجيع النسرررررررراء العامالت، املضررررررررطهدات نتيجة العوملة وغيرها،  

 Dahan- Kalev  ،Breaking Their Silence: Mizrahi Women and the)  على كسررررررررر صررررررررمتهن

Israeli Feminist Movement ،2007) . 

 

 عالقة الحركة النسوية الشرقية بالنساء الفلسطينيات  .3

ا منذ النكبة    عانت النسرررراء الفلسررررطينيات عموًما        والحركة النسرررروية في الداخل املحتل خصرررروصررررً

تمارسررررها    ،وممارسررررات عنصرررررية مباشرررررة وغير مباشرررررة  ،حتى اليور من اضررررطهاد مسررررتمر  1948عار 

وقد تصل   ،أو اعتقالها  ،غتصابهااأو   ،املباشرة في االعتداء عليهاالعنصرية  تتمثل    ،بحقها  "إسرائيل"

إعاقة حصرررررررررولها على حقها في التعليم   فيفيما تتمثل املظاهر غير املباشررررررررررة   .إلى سرررررررررل ها حياتها وقتلها

عتقال  ا   سرررررر ب ،أو من خالل سررررررل ها الشررررررعور باالسررررررتقرار واألمان في عائلتها وبيتها  ،والصررررررحة وغيرها

 .  أو االعترداء على مصررررررررررررردر رزقهرا  ،أو هردر منزلهرا  ه،قتلرأو أفراد أسررررررررررررررتهرا   أحرد
ّ
د لرديهرا كرل ذلرك قرد يولر

 وفقدان األمن.  ،وانعدار االستقرار األسري  ،شعوًرا بالعجز والتهديد

ا في   "،إسرررررررررائيل"تأثرت الحركة النسرررررررروية الفلسررررررررطينية في الداخل بالحركة النسرررررررروية في  وخصرررررررروصررررررررً

وتررررأثرت النسرررررررررررررررراء    .التي برررردأ صررررررررررررروت اليهوديررررات الشررررررررررررررقيررررات يظهر فيهررررا أكثر فررررأكثر  ،التسرررررررررررررعينيررررات

  مثلالقضررررية الفلسررررطينية،    علىالفلسررررطينيات في الداخل  عدد من التغيرات السررررياسررررية الحاصررررلة  

أّن  اتفاقية أوسرررررررررررلو التي تجاوزت الفلسرررررررررررطينيين في الداخل. ونتيجة لكل ذلك قررت الفلسرررررررررررطينيات  

أفضررررررررررل حل هو االنفصررررررررررال عن الحركات النسرررررررررروية األخرى، والبدء بمشررررررررررروعهن النسرررررررررروي الخاص.  

  م  ضررر    ، رررحي  أنه مع بداية التحول وانفصرررال الحركة النسررروية اليهودية الشررررقية عن األشررركينازيات 
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   نالصرروت النسرروي لفلسررطينيات الداخل، و ررحي  أنه
ّ
 تأث

ّ
نهن خضررن نضرراالت إإذ   ،رن في ذلكرن وأث

فقرد نتج عن هرذا    ،واملطرالبرة بحقوقهن املضرررررررررررررطهردة، لكن ورغم ذلرك  ،ركرة لتحقي  املسررررررررررررراواةمشرررررررررررررز

وبنرراء جمعيررات أحرراديررة القوميررة، ومن هررذه  ،التررأثر انفصررررررررررررررالهن عن الحرا  النسررررررررررررروي السررررررررررررررائيلي

 .  (2014)هّمت،  وجمعية كيان ،الجمعيات جمعية سوار

في نظار   هندتواجالتشرابه بين اليهوديات الشررقيات وفلسرطينيات الداخل من حيث  من  رغم  على ال

إال    ،وتدعمها سرياسرات الدولة املتبعة تجاه هؤالء النسراء  ،أبوي تهيمن فيه السريطرة الذكورية بداية

  تحقي  املسرررراواة. ولذلك، ومن أجل  القومي  نعلى أسرررراس أصررررلهكان  الفلسررررطينيات    مييز ضرررردأّن الت

زبينما    ،نهن اللجوء إلى املسرررراعدة القانونية والقضررررائيةيمك  لهن، ي  م  ضررررد اليهوديات الشرررررقيات على   ي 

.  (2014)يفعات،   وبهذا يصعب عليهن التوجه للمحاكم وطلب العون ضد هذا التمييز  ،أساس عرقي

وتأسرررررررررريس حراكهن    ،شرررررررررررقياتولذلك قررت الفلسررررررررررطينيات في الداخل االنفصررررررررررال عن اليهوديات ال

واملطررالبررة بحقوقهن كجزء من األقليررة العربيررة في الررداخررل. ورغم وجود نو  من األرضررررررررررررريررة   ،الخرراص

ه  ،املشررررررزركة بين اليهوديات الشرررررررقيات وفلسررررررطينيات الداخل
ّ
 ،وحسررررررب ما تد ي سررررررمدار الفي  ،إال أن

الررررداخررررل  أن ال  يجررررب إال من خالل   ،يجري الحوار بين اليهوديررررات الشررررررررررررررقيررررات والفلسرررررررررررررطينيررررات في 

  ،ّن هنا  عالقة بين اللغة ومسرررررررتوى التعليم إاألشررررررركينازيات املثقفات واملتعلمات واملتحضررررررررات، إذ  

ولكن    "،إسرائيل"القدرة على الوصول إلى أرضية مشزركة بين جميع هذه الحراكات النسوية في بين و 

. أي أّن هذه العالقات (Lavie  ،2011)  ال أن تتجاوزها  ،ن تكون ضرررررررررمنها وعبرها وبواسرررررررررطتها شرررررررررر  أ

  ،ألّن اليهوديرات الشررررررررررررررقيرات هّن رجعيرات ومتخلفرات وغير متعلمرات   ؛مرهونرة بوجود األشررررررررررررركينرازيرات

فبحسررررررررب    .شررررررررهادات علياعلى    تحاصررررررررال الو   ات،تعلمامل  اتشرررررررررقيال اتيهوديمن الوجود نسرررررررربة  رغم  

وجردوا أّن نسررررررررررررربرة اليهوديرات الشررررررررررررررقيرات املتعلمرات في   ،2007دراسرررررررررررررة أجراهرا كوهين و خرون عرار 

،  Cohen)  شررررررررررررركينرازيرات% هي نسررررررررررررربرة التعليم الجرامةي لل 4مقرابرل   ،%13الجرامعرات قرد وصرررررررررررررلرت إلى 

2007).   

يحق  مساحة متساوية    ألنه ؛حل الدولة الواحدة هو األنسبأن  في نظر اليهوديات الشرقيات يبدو  

 . (Lavie ،2011) شين منهموخاصة املهّم  "،إسرائيل"لحقوق املواطنين في 

 رغم أّن األشرررررركينازيات بتحضررررررّ على ال
 
وصرررررر    ،مهنرهن وعل مجال السررررررالر وحقوق  ن بأنهن رائدات في ف  ي 

  .مجرد مّدعيات لذلك ال أكثر   ،حسرررررررب وجهة نظر اليهوديات الشررررررررقيات ،نسررررررران، إال أنهن يظهرن ال

ذكر في نضرررررررررررررالهن ضرررررررررررررد العنصرررررررررررررريرة وتحقي  العردالرة  ،فعلى الصرررررررررررررعيرد العرار لم يحققن أي تقردر ير 

الي(Lavie  ،2011)  والسرررررررررررررالر الحركرررررررة  في حين تنظر  السرررررررررررررالر مع .  إلى قضررررررررررررريرررررررة  الشررررررررررررررقيرررررررة  هوديرررررررة 
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ه   ،الفلسرررررررررررررطينيين
ّ
ا مررا يبرردو أّن هؤالء اليهوديررات أنرر موضرررررررررررررو  أسرررررررررررررررا ررررررررررررر ي على أجنرردة عملهن، وغررالبررً

 Dahan- Kalev  ،Tensions)  الشرقيات أقرب إلى معسكر اليسار الذي قد يسمى "معسكر السالر"

in Israeli feminism The Mizrahi Ashkenazi rift  ،2001) . 

ه  يظهر    ،ف ن النقاو النسروي اليهودي الشررقي حول القضرية الفلسرطينية ،لكن ومع ذلك
ّ
محاولة  أن

وبحسرررب    .من العنف واالضرررطهاد الذي لح  بالفلسرررطينيين  ،لتبيي  صرررورة اليهود الشررررقيين عامة

فررررر ّن املزراحيين يحررررراولون الظهور كىرررررررررررررحيرررررة مشررررررررررررررررررابهرررررة للىرررررررررررررحيرررررة   ،(1998)إيال،    إيال شررررررررررررروحط

وتظهر كذلك  ع    .منيضرررررررررررررحية للعنصررررررررررررررية والظلم األشررررررررررررركينازي امله  كليهماوكأّن    ،الفلسرررررررررررررطينية

في   الفلسرررررررررررررطينيين  مع  للتنرررررررافس  الشررررررررررررررقيين  اليهود  أكثرم  "محررررررراوالت  يرى "ن هو ضرررررررررررررحيرررررررة  . ولكن 

مجرد كذبة يحاول اليهود الشرررررررررقيون فيها تبيي   الفلسررررررررطينيون بأّن هذا االدعاء اليهودي الشرررررررررقي  

جزء ال  هم  ولكّن الحقيقة التي ال يمكن إنكارها أّن اليهود الشرررررررررررقيين    .صررررررررررورتهم أمار الفلسررررررررررطينيين

بمعنى أنهم شررررررركاء حتى لو لم يكونوا أ ررررررحاب الهيمنة    ،يتجزأ من املشرررررررو  الصررررررهيوني االسررررررتعماري 

 والسيطرة والقرار املباشر.

  .وا الهيمنة األشرررررركينازية أن يتحّد   ،ديات الشرررررررقيات جنًبا إلى جنب مع الشرررررررقيين الذكور تحاول اليهو 

تمثلت إحدى خطواتهم بتشررررررررركيل حركة شرررررررررعرية تتكون من مجموعة من الشرررررررررعراء الشررررررررررقيين  قد و 

طَل  عليها "عرص   ،أبناء وبنات الجيل الثالث من اليهود الشررررررررررررقيين  ،والشررررررررررراعرات الشررررررررررررقيات
 
وقد أ

ا للردولرة املتمثلرة براألشررررررررررررركينراز، التحردي    ،(2015)مرزوق،    بويتيرك" التي يظهر فيهرا التحردي واضرررررررررررررحرً

 
ً
وهذا ما   ،الكالر   من كلالقائم ضرررررررد الظلم واالضرررررررطهاد والتمييز والقصررررررراء. ولعل الشرررررررعر أبلغ قوال

ي تتحدى  تال  ،في قصيدتها  عنوان "أنا الشرقية"  ،عبرت عنه الشاعرة اليهودية الشرقية عدي كيسار

 :فتقول  ،(2015)مرزوق،  الهيمنة واملجتمع األشكينازي  فيها

 الشرقية اأن                                                                

 الشرقية أنا

 تعرفون  ال التي

 الشرقية أنا

 تذكرون ال التي

 تالوة تستطيع التي

 أغاني كل

 أرغوب زوهر
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 كامي ألبير وتقرأ

 وبولجاكو 

 بروّية هذا كل وتمزج

 هادئة نار على

 ولحمة حليب

 وأبي  أسود

 البخار قطرات   فتسّمم

 واألبي  األزرق ذات سماءكم

  ي؟ تفعلوا أن أمكنكم فماذا

 

   :اًلستنتاجات  .4

سررررررررررواء الهيمنة    ،تظهر الحركة النسرررررررررروية الشرررررررررررقية بمثابة ردة فعل وتمرد على الخطاب السررررررررررائد      

على الخطاب النسرررررررروي  هي تمرد  السررررررررلطوية واملؤسررررررررسرررررررراتية األشرررررررركينازية في الدولة، أو   وأ  ،الذكورية

أو في التحضر والرفاه والرقي. فبعد القصاء    ،سواء في العلم أو العمل  ،األشكينازي السائد واملهيمن

اليهوديرررات   اي مرت بهرررتال  ،والهويرررة املتمررراهيرررة  ،والشرررررررررررررعور برررالضررررررررررررريرررا  واالضرررررررررررررطهررراد املمنفي ،والتمييز

واتخاذهن السرررزراتيجية الصرررمت على مدى فزرات طويلة، إال أّنهن قررن أن يخرجن عن    ،الشررررقيات

سَمعن   ،كل ذلك  ذوات فاعلة ال تا عة.بأّنهّن أصواتهن  وي 

وما يتضررررررررمنه   ،عالقة وتأثير بين التوزيع الهرمي للسررررررررلطة واملعرفة وجودإلى    ت هذه الدراسررررررررةتوصررررررررل 

وطبيعة األجندة والبرامج الخاصررررررررة بالحركة النسرررررررروية الشرررررررررقية، وطبيعة    ،ثني والجندري ه الببعدي  

 ،ديًدا األشررررركينازيات والفلسرررررطينيات. وأ عد من ذلكوتح  "،إسررررررائيل"عالقتهن بالنسررررراء األخريات في  

، بل إّن الهوية  اعلى أن الوضررررررع الجندري لليهودية الشرررررررقية ال يكفي لتشرررررركيل هويته  ت الدراسررررررةأكد

 
 
تتأثر بالطبقة  ،هي هوية مركبة ،من خاللها مع الدولة اوعالقته ا،نة الخاصرررررررررررررة بهالتي تشررررررررررررركل املواط

لردن في كونهن و    ،ن في كيفيرة تميز األشررررررررررررركينرازيرات برامتيرازاتعنرد التمعّ ثنيرة. ويظهر ذلرك  والعرق وال

وتزداد هذه   .تهيمن وتسرررررريطر على املوارد والسررررررلطة السررررررياسررررررية وغيرها  ،وطبقة معينة  مختلف  عرق 

لها نفوذ وسررررررررريطرة، مما يسرررررررررهل   وعائلية  من عالقات أسررررررررررية ااالمتيازات منفعة في حالة كونهن جزءً 

ّد التي   ،عليهن التميز بهويتهن عر 
 
   ت

ً
براعتبراره حرالرة من الكمرال   ، يجرب االحترذاء بره والوصرررررررررررررول إليرهمثراال

 والتحضر والّرقي. 
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ولكن تتماهى هذه العالقة في   ،ترى اليهوديات الشررررررررررقيات أّن هنا  عالقة تجمعهن بالفلسرررررررررطينيات

يجرب   كمرا  .وتظهر فيهرا الصرررررررررررررراعرات واملواقف واألحرداث السررررررررررررريراسررررررررررررريرة ،حراالت تترأ ي فيهرا األحرداث

عراملن على أسرررررررررررررراس عرقي ،الترأكيرد على أّن االختال  بينهن جوهري  فيمرا    ،فراليهوديرات الشررررررررررررررقيرات ي 

عامل الفلسرررررطينيات على أسررررراس قومي. وال يمكن للفلسرررررطينيات إنكار أّن اليهود الشررررررقيين  شررررركل  
 
ت

عرد الفلسرررررررررررررطينيون ضرررررررررررررحرايراه، وبرالترالي ال يمكن  ،عرار   هم جزء من نظرار اسرررررررررررررتعمراري اسرررررررررررررتيطراني ي 

وهذا    ،الدخول في مقارنة بين الفلسرررررطينيات واليهوديات الشررررررقيات من حيث من هو الىرررررحية أكثر

مرا تحراول اليهوديرات الشررررررررررررررقيرات في العرادة قولره. ولكن في حرالرة التعراون بين اليهوديرات الشررررررررررررررقيرات  

ييز  والتم  ،ائدةسرررررررر، والهيمنة األشرررررررركينازية القائموالفلسررررررررطينيات في نضررررررررالهن ضررررررررد النظار األبوي ال

ال يمكن إنكار أّن مثل   ف نه  ومسرررررتضرررررعفات ال أكثر، ويظهرن فيه تا عات   ،املمنفي الذي يخضرررررعن له

  طرفين،وقد يصّب في مصلحة ال ،هكذا تعاون ربما سيثمر
ً
  من خو  النضال  شكل منفرد. بدال
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