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רים עאמר :כנס זה אינו קשור לאף התפתחות פוליטית :הוא תוכנן מזה זמן רב ,ומטרתו היא לדון במנגנונים ובפעילויות של
ההתנגדות הלא-אלימה

השבוע ,בפעם הראשונה ,אירגנה "קואליציית נשים לשלום" כנס בשם "חור בלבנה" אשר דן בהתנגדות
הלא-אלימה על שלל פניה .הכנס מהווה חלק ממסגרת פרויקט "העצמת ההתנגדות הלא-אלימה" ,המבוצע
בשיתוף פעולה עם הארגון הגרמני .KURVE Wustrow
הכנס נערך באולם "נא לגעת" בנמל תל-אביב ,והוא כלל מספר הרצאות ,דיונים וסדנאות אשר העביר
מספר רב של פעילים ,חוקרים ועיתונאים מהעולם ומהאזור.
במהלך הכנס ,הדוברים/ות דנו במושגי "ההתנגדות הלא-אלימה" ו"-המאבק הלא-אלים" ובמאפיינים
שלהם .בנוסף ,הכנס דן באופן בו מושגים אלה נתפשים על ידי הציבור והחברה וגם במידת היעילות
שלהם .נוסף על כן ,מארגני הכנס שאפו לחשוף ולהרחיב את מעגל ההיכרות ,הנטוורקינג והתיאום בין
האקטיביסטים והאקטיביסטיות בתחום ההתנגדות הלא-אלימה.
מבין המרצים אשר לקחו חלק בכנס ,היו ג'מילה רקיב מארצות הברית  -ממשיכת דרכו של הפרופסור ג'ין
שארפ ( ,) 1984מי שנחשב כסנדק של מספר מאבקים לא אלימים בעולם; עדנאן חסנבגוביץ'  -פעיל
שלום ידוע בארצות הבלקן העובד על העלאת המודעות בקרב חיילים לגבי ההשפעות הנפשיות הכרוכות
במלחמות ובהשתתפות בהן; ריי אבילאה  -פעילה בתחום השינוי החברתי והפוליטי ורכזת ההדרכה
בעמותה  ,Beautiful Troubleונחשבת גם לאחת המארגנות הראשיות של צעדת האקלים אשר אורגנה
בארצות הברית בספטמבר אשתקד ,ודלית באום  -מנהלת פרויקטים במסגרת הפעילות הכלכלית של ה-
.American Friends Service Committee
לצד המשתתפים הבינלאומיים ,השתתפו גם מספר פעילים בתחום ההתנגדות הלא-אלימה מפלסטין -
באמצעות הקלטות וידאו ,על מנת להימנע מסוגיית הנומרליזציה  , -כמו מחמוד זוואהרה  -פעיל פלסטיני
מהכפר אל-מעסרה  -ועיסא ואחמד עמר מתנועת "נוער נגד התנחלויות" בחברון.
כמו כן ,השתתפו מספר מומחים ופעילים ערבים ויהודים בהרצאות מעניינות ,כמו :הפסיכולוגית והפעילה
הפוליטית והפמניסטית  -נבילה אספניולי; הפעיל בתחום זכויות מבקשי המקלט  -נדים עומר; הפעילה
הפוליטית והקהילתית בתנועת החרם  -נג'ואן ברכדאר; עורכת הדין העובדת בתחום האסירים הפלסטינים
 עביר בכר; אחד ממנהיגי הכפר הבדואי אל-עראקיב  -עזיז אט-טורי ,והפעילה הפוליטית והחברתית -ספיר סלוצקר-עמראן.
הכנס כלל גם ציר מיוחד אשר דן בתפקיד התקשורת בשינוי החברתי ,בהשתתפות קבוצה נבחרת של
עיתונאים ואנשי תקשורת ,כגון :אורלי נוי  -עורכת באתר "שיחה מקומית"; פרופסור עמית שכטר  -חוקר
ומרצה באוניברסיטת בן גוריון; העיתונאי יאסר אל-עקבי  -העורך של "ישראל פוסט" וכתב "מעריב"
לענייני ערבים; העיתונאית ח'ולוד מצאלחה  -אתר " בוכְּרא" ומרכז "איעלאם"; אלינור דוידוב  -עורכת
בתוכנית הטלוויזיה "לונדון את קירשנבאום" ובעלת בלוג ,וליאת שלזינגר  -רכזת תחקירים עיתונאיים
במרכז "מולד" ומומחית בתקשורת ככלי לשינוי חברתי.

בנוסף לכך ,הכנס כלל גם מרתון של הרצאות וסרטים .בין היתר ,הוקרנו סרטים של הבמאית הידועה
אסנת טרבלסי ,הבמאי עיסא עמר והבמאית איה זמיר.
אין אנו מבטלות סוגים אחרים של התנגדות
רים עאמר ,רכזת שותפה בקואליציית נשים לשלום ,סיפרה בתגובה כי הכנס אינו קשור לשום התפתחות
פוליטית ,וכי הוא תוכנן מזה זמן רב .לדבריה ,מטרת הכנס הייתה לדון במנגנונים ובפעילויות של
ההתנגדות העממית הלא-אלימה ובמידת יעילותה.
עאמר הוסיפה גם כי הכנס לא שאף לבטל סוגים אחרים של התנגדות ,אלא לחדד את העובדה שההתנגדות
הלא-אלימה גילתה יעילות והשיגה הישגים כבירים ,לצד ההפסדים שנחלה בדמות חייהם של פעילים
רבים ,במיוחד בגדה המערבית.
לסיום ,עאמר ציינה כי הדבר המייחד את ההתנגדות הלא-אלימה הוא שהיא משתפת את המספר הכי רב
של תומכ ים משלל המגדרים והגילאים" .בהפגנות בבלעין ,למשל ,אנו רואים השתתפות רחבה מאוד מצד
נשים וילדים .נוסף לכך ,סוג זה של התנגדות טומן בחובו אלמנט של יצירתיות והפתעה :בדרך הפעולה
והארגון שלו ,הוא מפתיע את הצד האחר  -את הכובש ואת הממסד ",אמרה עאמר.
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