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 عرين هواري

 

وعىل نحٍو  ،خرىأ مبا� قوة بتقاطعها مع  هذا العدد من جدل السياسات الجنسية والجندريةليتناول املحور املركزي 

يف مناقشة املجتمع  بةو مغيّ أ  تلقي مجموعة املقاالت النظر عىل زوايا غائبة. يف فلسط� السياق االستع�ريخاص 

عن ه� وفصل املقاالت فصل الجنيس عن السيايساب يرفض كتّ ذ إ ، االستع�ريةت وللسياسا درالجن الفلسطيني لقضايا

�اط االجت�عية أل اوتكريس مل�رسات االستع�رية كرث من مقال يف هذا العدد تفكيك العالقة ب� ايحاول أ. االستع�ري

نفسه كاملنفتح والليربايل  تصوير رعمِ تلقي بعض املقاالت الضوء عىل محاوالت املستو  .والجندر لجنساملتعلقة با القامئة

 .اجنسيًّ  شرِّ حو املتأ نسانية، للنساء وللجَ  "قامعف والاملتخلّ "ستعَمر وراعي الحريات االجت�عية والجنسية، مقابل امل

  .الفلسطيني وتعاطيه مع هذه القضاياالسيايس واالجت�عي ىل الحراك كذلك إتتعرض بعض املقاالت 

ة يف ي ناقش السياسات الجنسيّ أكاد�يف مخيم الكاتبات أعقاب مشاركة يف تبت ا املحور كُهذمعظم املقاالت يف 

مته مجموعة القوس للتعددية الجندرية والجنسية يف املجتمع ه ونظّ يلإبادرت  ،السياق االستع�ري يف فلسط�

 .2014ديسمرب) يف كانون األول ( الفلسطيني

 لعالقات القوةا تراه انعكاسً ، الذي اإلرسائييلّ   السيايسّ األْرس  ة،حامية هديل بدارنالذي كتبته امل، يتناول املقال األول 

منذ اللحظة  تنعكس عالقات القوة املجنسنة ضمن هذه املنظومة ، مّدعية أن ستع�ريةال رأس�لية اال داخل املنظومة

رسائيلية إل يف املعتقالت اتجري التي  بعض م�رسات العنف الجنيسالكاتبة خالل املقال ستعرض تف. األوىل لالعتقال

أخذ التعذيب الجنيس ال ين أ  ةترى بدارن. ا تجاه األرسى الرجالتناول كذلك امل�رسات العنيفة جنسيًّ تتجاه النساء، و 

 ،تعذيب السيايسّ ف ضمن الوال يصنَّ ف بالصمت حيث يغلَّ  ،بقى عىل هامشهيحقه يف مسار النضال الفلسطيني و

  . يزيد الجالد قوةوالتابوهات الجنسية رّسخ ي أن هذا التغييبّدعي تو  ،خاصالز يِّ حىل الإقىص يُ و

سياق القرار   يف الواليات املتحدة، طارحةً �قرار ترشيع زواج املثليّ بقراءة يف  بدور حسنتقوم  ،يف املقال الثا� 

تش�  ،الل املقال. خالكاتبة د الذي تت�ثل معهالنق القرار،لهذا (الراديكايل) الجذري  لنقدل تناولةً مثم  ،والنقاش حوله

أي  ييبدوال  ،هو جزء من منظومة الهيمنة البيضاء املتحدة يف الواليات لحراك املثيلّ التيار املركزي لىل أن إحسن 

، "غ� الرشعي�"مثل املهاجرين إضافيّة ل� الذين يعانون من مستويات قمع وّ تضامن مع مجموعات املثلي� واملتح

 ن قرار ترشيعأ و ، اختزال للنضال املثيلّ ما هو إال  الزواججل الحق يف لنضال من أ اتيار الحركات املثلية ن اخضيف أ وت

الشكل الحرصي لتنظيم الحياة عىل أنّه واملحافظة عىل الزواج املثلي� احتواء وتدج� الرغبة يف  ناتج عناملثلي� زواج 

 دعم قرار الوالياتمن خالل ملجتمع العريب فتنتقد النفاق كذلك إىل اتحليلها  يفالكاتبة  تطرقالجنسية والعاطفية. ت

 ا. واالستمرار يف قمع املثلي� داخليًّ غني به توالملتحدة ا

داخل فلسطيني ، يقوم بقراءة تاريخية تحليلية ملواقف اليسار الالقوس مجموعةيف  ونناشط هالذي كتب ،املقال الثالث

ة ومن املثليّ ات النوع االجت�عي قفه من عالقامو إىل  اخاصًّ تطرّقًا ق يتطّر ضايا االجت�عية، ومن القمنظمة التحرير 
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 .االوىلاالنتفاضة مجريات ا والحقً  تييمواقفه: موقف االتحاد السوفييف  أثّرا ْ� مهمَّ  ْ� عاملَ ىل إيش� املقال ة. الجنسيّ 

ما يتعلق بقضية  يف-قاموا بين� يف العمل السيايس، اط النساء دور يف انخر  اليسارية لألحزابكان  هنأ عي املقال يدّ 

يف وقت نه أ  ونيضيف الكاتب. املفاضلة ب� الوطني واالجت�عي لصالح التحرر الوطني من املحتّل ب -لنوع االجت�عيا

العمالء عن  جنيدتبقام  يانصاعت الحركة الوطنية الفلسطينية للمخطط اإلرسائييل الذ ،األوىل النتفاضةخالل ا ،الحق

لمواقف الفلسطينية حول كل ما يتعلق بالعالقات الجنسّية لرسائيلية إل املخابرات ا لاستغالاملبني عىل  سقاط،إل طريق ا

الحركة الوطنّية حيث قامت  ؛العالقات املثْليّة وغ�ها وأ احتساء املرشوبات الكحوليّة،  وأ قبل الزواج أو االختالط، 

مساحة  فرض قواعد أخالقيّة محاِفظة قلّصتتي شعارات بنّ بت ،مواجهة مخططات االحتالل  من، بدًال الفلسطينّية

 .ست التابوهات الداخليةوكّر التسامح املجتمعّي 

يف  اإلرسائيلي�مجموعة من الطالب بها قامت فيقوم بقراءة يف الحملة التي  ،الذي كتبته يارا سعدي، ما املقال الرابعأ 

سموه "التحرّشات الجنسّية وإلقاء الحجارة عىل السيّارات أ جل التنديد مبا أ من  "بل املشارفج"يف الجامعة العربية 

غياب بشعور النساء بقد توحي ن شعارات هذه الحملة ومضامينها إ  الكاتبة قولت. والباصات" من اتجاه العيساويّة

 ،سياق بناء الجامعة العربية لحملة يفة اراءقتقوم ب  ها، ولكنّ املشاركة يف هذا الحيزيف حق الطالبات وبانتهاك األمن 

ن قرار اختيار املوقع إ قامة الجامعة، وتقول إتستعرض مرشوع حيث  ؛اليومية يف القدسالسياسات كذلك يف سياق و 

 ولثم تتنا. التي اتّبعتها الحركة الصهيونيّةسرتاتيجيات االستع�ريّة الكالسيكّية إل  مع  االجغرايف للجامعة كان منسجً� 

 مّ�  ،ياسات وم�رسات بلدية القدس يف تنفيذ خطط لعزل القرى والحارات الفلسطينيّة وعرقلة تطّورها وفصلهاس

تتمحور حول التحرّش  الحملة الن أ  ،بناء عىل هذه القراءة ،تدعي الكاتبة. ا ومعزوًال محاَرصً العيساوية  جعل حيّ 

  حول السيطرة عىل املكان.ا تقوم أساسً بل  ،الجنيس أو حتى حول مبنى الجامعة

ال داخل املجتمع الفلسطيني، و  يتناول صورة املثيلّ  ،ث هاللحن� معييك وغيبالتشارُك الذي كتبه  ،املقال الخامس

يقوم و. الفلسطينيهاب املثلية داخل مجتمعنا بُر  ر يف تشكيل هذه الصورة، وعالقة هذه الصورةدور االستع�سيّ� 

ا بأوسلو ثم االنتفاضة وىل، مروًر أل راحل مفصلية يف التاريخ الفلسطيني منذ االنتفاضة ابذلك عن طريق التعرض مل

 "جنة"ـَ رسائيل كإرسائيلية التي تعرض إل ىل الحملة الدعائية اكذلك إيتطرق املقال . الثانية واالنقسام الفلسطيني

ن ي املقال أ ع. يدّ "دولة "ليربالّية ود�قراطيّةإىل لتبييض وجهها وتحس� صورتها من دولة استع�ر  املثلي� يف املنطقة

حداث أل خالل اكُرّست هذه الصورة ولكن  وثقافته،ر من خالل املستعمِ  ُعرِّفخر الذي ا باآل دامئً اقرتنت  املثيلّ  صورة

املناهض  ل وعيه السيايسّ تشكُّ إىل و  ،الفلسطيني والكويريّ  النشاط املثيلّ  اتىل بدايإكذلك  ق املقاليتطّر التاريخية. 

 لالستع�ر. 

 �ة القومية وبالثقافة، ولكنهويّ سئلة متعلقة بالهُ أ ويخوضان يف  ،مقال� خارج محور الجنسانيةكذلك يشمل العدد 

  مع سياق االستع�ر والقهر القومي.�بتقاطعه عاله،أ املقاالت هو الشأن يف ، ك� ة والثقافةويّ يعالجان الهُ 

ا مدعيً  ،"الث�نأربيعينيّة"ها الحالة يالتي يسمّ  ،خرضداخل الخط األ تناول الحركة  الثقافية ب يف مقاله برغويثياد إ  يقوم

 لتمويل،حاجز امنها: ثالثة ىل إيش� املقال . عدة حواجز تعيقها وتَُعرّثهاه فيتشابك ن هذه الحركة تعمل يف سياق تأ 

هات اإلنتاج الثقايفّ  للسيطرة عىل مضام� داةً رسائيل فتات التمويل الحكومّي للثقافة العربيّة أ إحيث تستخدم   هوتوجُّ

هيمنة الحركات اإلسالمّية وأ�اطها الفكريّة والسلوكيّة عىل ه فيتتجىل  الذي الحاجز االجت�عي العقائدي ته؛وُهويّ 

  48 ة فلسطينييحياز سببه األسايس ن أ  الكاتب يرىالذي  الجغرايف السيايسحاجز ال ؛قطاعات واسعة من املجتمع
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 يالذمع الدول العربيّة وجمهورها وحركاتها الثقافيّة، و  همنة التي تحّد من تواصلللمواطَنة اإلرسائيليّة، تلك املواطَ 

حداث أل عقاب مجموعة من اأ قال يف امليت أ ي. منطقة "محرَّمة" كون زيارتها تطبيًعا مع إرسائيل 48فلسط� يعترب 

 . لك الحواجزنية التي عكست تع�ل الثقافية الفأل وا

 . ويقوم بذلك منة القومية يف الجوالن املحتّل ويّ ، يتناول سؤال الهُ الذي كتبه عامر ابراهيم ،املقال األخ� يف هذا العدد

لحالة امن كون ينطلق ظروف مكانية وزمانية محددة، وضمن دائية �ارسها الفرد ة أ ويّ ة القومية هُ ويّ منظور يرى الهُ 

عىل فارِضًة يف مناطق الجوالن املحتّل، تخلق أزمنة وأمكنة ُمختلفة يف الفضاء االستع�رّي ذاته، ية رسائيلإل االستع�رية ا

ة القومية من خالل ويّ يقوم الكاتب خالل املقال بقراءة الهُ  التكيّف والتعايش وتشكيل ُهويّته َوفقها. هّمةَ عَمر مَ تاملس

عي الكاتب . يدّ ع�ر االستيطا� الصهيو� يف الجوالن منذ احتاللهدائية، ثم يستعرض م�رسات االستأل ي الزمن واعدَ بُ 

نتجت الظروف اليومية أ رسائييل، إل مام الخطاب الكولونيايل اأ ة نه رغم وجود الخطاب الوطني السوري بقوّ أ 

 مّ�  ؛املحّيلّ  ايتلّقاهية متقاطبة ئثنا وم�رسات ظمها عىل خطاباتمعيف االستع�رية  يف الواقع حاالت وجوديّة ترتكز 

ها، يعتمدان باألساس عىل املكان والزمان اللَذيْن متارَس الُهويّة وتؤّدى م�رسة الُهويّة القوميّة يف الجوالن، وأداءَ يجعل 

   .زمنة أخرىأمكنة و أ ب يف حجَ وتُ  ،مكنة معينةأ ة معينة يف اتيّ ويّ فتظهر م�رسات هُ  ،ضمنه�


	كــلــمــة الـعــــدد

