רים עאמר :ההתנגדות הלא-אלימה אינה תחליף לדרכי התנגדות אחרות

רים עאמר היא רכזת שותפה בקואליציית נשים לשלום:
הכנס "חור בלבנה" אינו מהווה נורמליזציה ,והוא שואף לתת במה לדיון בנושא ההתנגדות
הלא-אלימה ,מידת היעילות שלה ואפיקי הפיתוח שלה
הכנס כולל מרתון סרטים והרצאות הכולל ,בין היתר ,הקרנות של סרטים של הבמאית
הידועה אסנת טרבלסי ,הבמאי עיסא עמר והבמאית איה זמיר.
אתר אל-עראב והעיתון כול אל-עראב  -נצרת | פורסם18:33:15 2014-12-12 :

"קואליציית נשים לשלום" מארגנת בשבוע הבא (ב 14 -וב 15 -לדצמבר) בפעם הראשונה כנס בשם
"חור בלבנה" ,אשר ידון בהתנגדות הלא-אלימה בכל צורותיה .הכנס מהווה חלק מפרוייקט "השלום
האזרחי  -העצמת ההתנגדות הלא-אלימה" ,בשיתוף פעולה עם הארגון הגרמני.Kurve Wustrow ,
הכנס ייערך באולם "נא לגעת" בנמל תל-אביב ,והוא יכלול מספר הרצאות ,דיונים וסדנאות
בהשתתפות מספר רב של פעילים ,חוקרים ועיתונאים מהעולם ,מישראל ומפלסטין.
איננו מבטלים סוגים אחרים של התנגדות; השר אבו עין נהרג במהלך פעילות של התנגדות
לא-אלימה

שוחחנו בעניין עם רים עאמר ,רכזת שותפה בקואליציית נשים לשלום .עאמר הדגישה כי על אף
שהכנס דן בהתנגדות לא-אלימה ,הוא אינו שואף לבטל או להחליף סוגים אחרים של התנגדות ,אלא
לדון בהם ולדון במידת היעילות שלהם והתרומה שלהם למאבק לסיום הכיבוש.
עאמר ציינה כי קיימים סוגים רבים של התנגדות לא-אלימה .כדוגמה אחת מיני רבות ,היא הזכירה את
ההרג במהלך השבוע הזה של השר הפלסטיני זיאד אבו עין ,במהלך השתתפותו בפעילות המוגדרת
כפעילות לא-אלימה .במהלך הפעילות המדוברת ,ניטעו עצים בקרבת הכפר הפלסטיני תורמוס עייא,
אשר אדמותיו הופקעו ומופקעות לטובת ההתנחלויות ,ואשר תושביו מנועים מלעבוד באדמותיהם.
לגבי ארגון הכנס ,עאמר ציינה כי הדבר נעשה על ידי שיתוף פעולה בין קואליציית נשים לשלום לבין
הארגון הגרמני  .Kurve Wustrowקואליציית נשים לשלום היא ארגון שחרט על דגלו לסיים את הכיבוש
הישראלי וליצור חברה הוגנת ושוויונית המבטיחה חיים בכבוד לכל האזרחים המתגוררים בישראל
ופלסטין .הקואליצייה תומכת בעקרונות השחרור של העם הפלסטיני ,סיום הכיבוש והדיכוי ,הזכות
להגדרה עצמית של העם הפלסטיני וזכות השיבה של הפליטים .בקואליצייה פעילות נשים ממגוון
הזהויות והמגזרים  -יהודיות ופלסטניות (מאדמות ה - )'48-המתחייבות להילחם נגד כל סוגי הגזענות,
הרדיפה והאפלייה Kurve Wustrow .הוא ארגון אזרחי גרמני שנוצר במטרה לשחק תפקוד ראשי
בתנועת ההתנגדות לפעילויות הגרעיניות .הארגון עושה שימוש בשיטות לא-אלימות כבר מעל
לשלושים שנה בגרמניה ובשאר אירופה ,במטרה לחולל שינויים חברתיים ופוליטיים ולשלבם בחברות
האזרחיות.
לגבי הכנס המתוכנן ,עאמר סיפרה כי הוא ידון במושגים כמו "התנגדות לא-אלימה" ו" -מאבק לא-
אלים" ,באופן בהם מושגים אלה נתפשים על ידי הציבור והחברה ובמידת היעילות שלהם .נוסף על כן,
הכנס שואף לחשוף ולהרחיב את מעגל ההיכרות ,הרישות והתיאום בין היזמים והיזמות בתחום
ההתנגדות הלא-אלימה .כמו כן ,הכנס מהווה במה לשאילת שאלות ולעירור דיונים בקשר לנושאים
כמו :ההתנגדות הלא-אלימה נגד הכיבוש ,המאבק והמחאה של מבקשי המקלט בישראל ,המחאה
החברתית ומאבקים אחרים .כמו כן ,במהלך הכנס ,ניתן יהיה ללמוד מחוויות ומאבקים דומים
באפריקה ,ארצות הברית וספרד.

המשתתפים בכנס
עאמר ציינה כי מרצים ומומחים בינלאומיים יקחו חלק בכנס ,ומביניהם :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 הדרכה בפרוייקט  ,Beautiful Troubleונחשבת גם לאחת המארגנות

הראשיות של צעדת האקלים אשר אורגנה בארצות הברית בספטמבר אשתקד ,ודלית באום  -מנהלת
פרוייקטים במסגרת הפעילות הכלכלית של ה.American Friends Service Committee -
בהקשר זה ,עאמר הוסיפה כי לצד המשתתפים הבינלאומיים ,ישתתפו גם מספר פעילים בתחום
ההתנגדות הלא-אלימה מפלסטין ,כמו מחמוד זוואהרה  -פעיל פלסטיני מהכפר אל-מעסרה  -ועיסא
ואחמד עמר מתנועת "נוער נגד התנחלויות" בחברון .כמו כן ,ישתתפו 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.
נוסף על כן ,הכנס יכלול גם ציר מיוחד אשר ידון 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.
הכנס אינו מהווה נורמליזציה
בתוגבה לשאלת כתבנו ,עאמר הכחישה שמדובר בכנס המהווה נורמליזציה ,והבהירה כי קואליציית
נשים לשלום צילמה מבעוד מועד את הראיונות עם הפלסטיניים על מנת לשלבם בדיון ולקבוע תוכניות
עבודה עתידיות ,כך שבפועל ,ההשתתפות הפלסטינית תהיה אך ורק באמצעות וידאו.
לסיכום ,עאמר הדגישה גם כי הכנס יכלול מרתון של סרטים והרצאות .בין היתר ,יוקרנו סרטים של
הבמאית הידועה אסנת טרבלסי ,הבמאי עיסא עמר והבמאית איה זמיר.

