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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 

 

 كــلــمــة الـعــــدد  
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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�
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 ""السيايسّ  " وَ : ب� "الجنيسّ ما وراء قضبان األرس االرسائييلّ 

  *هديل بدارنة

 

يب مخرّ ب ليهذِّ  وأ  ،النظام ليعاقب مخالفي القانون وضعه ضبطيٍّ  جهاز رقايبٍّ د ا مجّر يومً  الرجل األبيض جنسِ مل يكن 

 ّال إ  من األخ�ة وما كان الهدف ،قرن�ارب الا يقة الحديثة مبالجنائيّ  القوان� جنسة السِّ ، فقد سبقت مؤسّ املجتمع

دة  متعدّ شكاًال أ سات الحجز خذت مؤسّ اتّ  1.ة عليهاضفاء الرشعيّ إ و  آنذاكة سات الحجز العقابيّ ملؤسّ  داريّ إل اتمك� ال

ت ستعراضااال يف القرون الوسطى، ويف  ة والعمل القرسيّ يف أقبية العبوديّ  متظهرت ،الحديث األورويبّ   التاريخعْرب 

الحديثة  اى هيئتهحتّ  ،والثامن عرش عرش السابع �ة يف القرنوروبيّ أل ر العزل يف املستعمرات ازُ جُ و  ةج�ه�يّ الة عقابيّ ال

 يف القرن التاسع عرش. أسستالتي مت

غ�  طفالهنّ أ و  "العاهرات"ا، ، املريض جنسيًّ ة/، املثيلّ الفق� د، األسود،املتمّر  ،جنونامللعزل " اًز حيّ  ْرس أل ا كانتاريخيًّا، 

ات ف لعمليّ خضاع الجسد املنحِر جرى إ ومن خالله  ،اتالجرائم واالنحراف نتاجإل  يعمل كأداة وظّل  2..."لخإ �يّ عالرش 

من  هذا الجسد ى ينتقلحتّ  ز العامّ عن الحيّ  تامّ ى ويف منأً ، عن املجتمعيف عزلة  لة التعذيبآ تحت ة عقابيّ  "تأهيل"

 . )"Straight"( يليق مبجتمع "مستقيم" "ستقامةا"كرث أاط رص ىل إاالنحراف 

لعالقات   بل هو انعكاس واضح ،ا للمعاقبة فحسبا تنفيذيًّ ذراعً  رسائييلّ إل ا  السيايسّ األْرس  لال يشكّ  ،سياقنا املحّيلّ يف و 

ة كمنظومة رأس�ليّ ة رسائيليّ إل املنظومة ا ة تعتاش كينونةُ قيّ ة والعْر الجندريّ و ة التي عىل تراك�تها االقتصاديّ  ىالقو 

، الد�غرايفّ  متسعى هذه املنظومة للتحكّ  ،يومنا هذاى حتّ  ١٩٤٩ وَ  ١٩٤٨ العام� يف األوىل عتقالتاملفمنذ ة. استع�ريّ 

بع اليوم يف يق ،وبحسب املعطيات .�� الفلسطينيّ ان األصليّ للسكّ  سيايسّ ال والضبط االقتصاديّ  ة،الرقابة الج�عيّ و 

 ارقامً أ. هذه ليست طفًال  ١٨٢ أس�ة، وَ  ٢٦ وَ  ،اداريًّ معتقالً إ  ٤١٤بينهم  من ،فلسطينيٍّ  أس�ٍ  ٥٨٠٠ة  يّ ئيلارس إل السجون ا

 ةستع�ريّ نظمة اال أل ا سجون سائرة يف الد�غرافيّ مع الرتكيبة  اولوجيًّ ييدأ  ت�ىشت ّ�اوإ  ،سياقها عن منزوعةمجرّدة 

ة مريكا الش�ليّ أ � يف صليّ أل ان انسبة السكّ  نّ أ نجيال دافيس أ  لناشطة والكاتبةا تش� ،عىل سبيل املثال .اليومة والرأس�ليّ 

نسبة النساء  نّ أ نجد إنّنا ف ،خرآ  مثاًال  سرتالياأ خذنا أ ذا إ ا مّ أ  3.٪٤٠ـال ن مقابل نسبتهم خارجه تصل حدّ و داخل السج

ة يف الد�غرافيّ  نسبتهنّ  نّ أ رغم وع السجينات من مجم٪ ٣٠ىل إتصل سرتاليا) أ � يف صليّ أل ان االسكّ من ات (ريجنيليّ بو أل ا

  4٪.٢ـال تتجاوز ال سرتايلّ أل ا املجتمع

                                                           
 .٢٣٨، )، ب�وت: مركز اإل�اء القوميّ 1، ترجمة: عيل مقلد، (طاملراقبة واملعاقبة "والدة السجن")، 1990فوكو، ميشيل ( 1
 املرجع نفسه. 2

3Angela Davis (2003).Florida International University. Retrieved from: 
http://www.colorlines.com/articles/masked-racism-reflections-prison-industrial-complex 
4 Bhandari, Neena. (2003). "violence against aboriginal women" in Contemporary Review  Vul 283, no.1655:  
353-6. 
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ن عىل سلخ جاهَديْ  انرسائيليّ إل والقضاء ا القانونيعمل  ،ة هذهاالستع�ريّ  الضبط والرقابة اتآليّ إىل  ضافةإ  

والقرارات  ننةوْ ماكنة القَ من خالل ذلك و ، ""األخالقيّ  " وَ عن "الرشعيّ  ،ة/السيايسّ  ة/س�أل � ا، وال سيّ /ةالفلسطينيّ 

 ""السيايسّ  الطابع ه بذلك �كنه نزعنّ أ  ً� متوهّ  5"نو منيّ أل ى ا"األرس التسمية م /عليهنّ  تقطلِ أُ  بواسطتها التي ةداريّ إل ا

يف السجون �" ائيّ "الجنبـِ  ُوِصمواالذين � � السياسيّ يرلنديّ إلرسى األ ا حال ك� يفا متامً  ،النضايلّ مسارهم  عنا يضً أ 

 ة. الربيطانيّ 

ة أداة سياديّ إىل  ليا،عُ  مْ أَ كانت  ةعسكريّ  ة،رسائيليّ إل قرارات املحكمة او  قوان� "مصلحة السجون" لتتحوّ ومن هنا 

ة املصاب بداء العاطفيّ املستعَمر  ذاك "ةموضوعيّ "ـِ املستعِمر بض بها يروِّ ، ةلهيّ إلا ةالعقالنيّ  من ها هالةب تحيط

وهكذا، عرب ماكنات القضاء  ."جرامإل ا"نحو  الهمجيّ  ة واالنحرافالعنفيّ  ةالبدائيّ  لة بالنزعة، تلك املتمثّ ورةاملسع

ية كبنْ  "العقال�ّ  الرجل"دور فة ليتقّمص انتهكاته الوحشيّة املعنِّ  من كّل املستعِمر ، يتجرّد الب�وقراطيّ و  الرشطويّ 

  . واألمانلألمن  دواملهدِّ  "الهست�يّ  نسايئّ ال" الج�عيّ  هدور ب ،بها املستعَمرا ضابطً  ةة ج�عيّ جندريّ 

عالقات ل ةتفكيكيّ  من قراءة معّمقة ال مفرّ  ،رسائييلّ إل منظومة السجن ا يف رهابإلوا ات القمعليّ آ تعرية يف سعينا نحو 

 ،يف هذا املقالزء منها جإىل ق سوف نتطّر . خرىأ ق من جهة ان واملحقِّ والسجّ  ،ة ب� األس� واألس�ة من جهةالقوّ 

 ة. ة والجنسيّ محرّكاتها الجندريّ لقاء الضوء عىل إمن خالله وسيجري 

 ،ةرسائيليّ إل عتقالت اها يف السجون واملى أبعادشتّ با يوميًّ  رسائييلّ إل  امنظومة األْرس  يف تنعكس عالقات القوى املجنسنة

 عىل هامش النضال الفلسطينيّ  -اغالبً - تبقى هانّ بَيَْد أ . باألْرس  انتهاءً و  ،ا مبراحل التحقيقمروًر  ،لحظة االعتقال ذمنذلك و 

وذلك  ،و "نضال املرأة"أ  "ةة األس�ة الفلسطينيّ قضيّ "تندرج تحت ة ها ظاهرة فرعيّ كأنّ ليها إنظر ما يُ ا وكثً�  ،سجوناليف 

  ا.عليهة ض هرميّ و فر أ ن تجزئة للنضاالت دو  بالسيايسّ  وسع تدمج التحليل الجنسا�ّ أ عن قراءة  عزلمب

يف منظومة  والجنسا�ّ  االستع�ريّ  عىل وجهيها ةلتفكيك عالقات القوّ  ،ةى املواجهة الفكريّ و حتّ أ  ،ل الكتابةتشكّ  ،الذ

 ز العامّ /الحيّ  حواجز الصمت والتعريفات املجّمدة ملفاهيم الشأنمام أ وال سيّ� ، اكبً� تحّديًا  ، تشكِّل السيايسّ األْرس 

ا غرفة غالبً تتحّول ،  السيايسّ ْرس ستع�ر واأل ضة لال املناهِ  ةالفلسطينيّ  ةى يف العقليّ حتّ ه نّ إ ذ إ  ؛ز الخاّص يّ الح/ والشأن

ثنا عن ذا تحدّ إ  ز خاّص ىل حيّ إ ،"ات التعذيب "السيايسّ ليّ آ  عن ثنتحدّ  ، ح�ز عامّ التحقيق يف غضون لحظات من حيّ 

ة " والهوّ "السيايسّ  " وَ الجنيسّ " ب� السائد ه يتبع الفصل الذكوريّ عتوهذا بطبي ."ات التعذيب والعنف "الجنيسّ ليّ آ 

    ة بينه�.الوهميّ 

 جسد السج� نة السَ نْ جَ 

 رسائييلّ إل ا أ من النهججزء ال يتجّز  ّال إ ة ما هي رسائيليّ إل ا يف املعتقالت والسجون لجنيسّ رهاب والعنف اإلسياسات ا نّ إ 

ة، ة النمطيّ األدوار الجندريّ  فقها توظيفوَ  جريية االستع�ريّ  ة وامل�رسةللذهنيّ ة صورة جليّ  خاللها تربزو ، الشمويلّ 

ان تارة وكسجّ  ،تارةً  قمحقِّ ه كرجل األبيض بزيّ البها سَ ف بحة يتّرص ة كفلسفة سلطويّ ة الذكوريّ والقوالب االسترشاقيّ 

 .خرىأ 

                                                           
  04,05,00  رقم قرار مصلحة السجون اإلرسائيليّة اإلدارّي  5 
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 اانتشاًر  كرثأيغدو  األمر نّ أ  ّال إ  ،وطأة االستع�ر ة تحتسنة القمعيّ نْ السج� من الجَ  الفلسطينيّ  الرجلجسد لم سْ ال يَ 

ة لتنفيذ هذه والسياسيّ  والجندريّة ةالجنسيّ  هتنامكوّ استغالل  جري، حيث يةرأة الفلسطينيّ يف حالة جسد امل ةً اسيّ وحسّ 

عي ك� تدّ -و أ ن كلمتان مرتادفتا "الجنسانية" وَ  "املرأة" نّ أ . هذا ال يعني الحًقاح ك� سنوضّ  ةالذكوريّ  امل�رسات

 قع عىل كاهلا، تمتامً  من ذلك عىل العكسبل  ؛ةة هي كالعمل لل�ركسيّ ة للنسويّ نسانيّ الجَ  نّ أ  -كاثرين مكينون

 تتناول به الذي نفسه بالقدريف التنظ� وامل�رسة،  ،الرجولةو  قالعْر و الطبقة ة تناول مسؤوليّ  ةالكويريّ  ةالنسويّ 

 .خط� ليربايلّ  مطّب يف  دون الوقوع ذاكهذا عن  فصل لواقعلها يف ا ال �كنف ،ةالجنسانيّ 

عديدة بلّغت فيها  فاداتإ، طفت عىل السطح العامّ  �ألرسى السياسيّ ا رضابإ السنوات األخ�ة، ويف خضمّ  خالل

أثرها و  ات القمع الجنيسّ ليّ آ دون حذف  ،وجههايف العنف والتعذيب التي صمدوا ات آليّ األس�ات واألرسى عن 

ما يتحّول اىل "حيّز عند رسائييلّ إل  اوراء قضبان األْرس   يحدثّ� ع اف جزئيًّ شِ م. وبذلك كُ/عليهنّ  واملعنويّ  لجسديّ ا

 ةرسائيليّ إل  اسلطات األْرس متارسه الذي  العنف نّ أ ات ات الفلسطينيّ عرشات األس�ات السياسيّ دت وأكّ ا." اصطالحً خاّص 

 نّ ثناء خروجهأ  والجسديّ  اللفظيّ  ش الجنيسّ والتحّر املَُعّري التفتيش  نّ أ و  ،قاسية ةبانتهاكات جنسيّ مقرونًا ا يكون دامئً 

 فاداتإل ومن ا. ركرَّ ه� تَ ة مَ مّر  مواجهته يف كّل  عب عليهنّ صْ ا يَ قيتً ا مَ صبح روتينً أ  ،ةالزيارات العائليّ يف و أ  ،ملحاكمإىل ا

 باالغتصاب كعقاب لصمودهنّ  دونهنّ ويهدّ  نّ ق� منهملحقّ قرتب بعض اي ثناء التحقيقأ  ه يفنّ كذلك أ  ب�َّ تَ  ،العديدة

 .جنيسّ القمع للة ليّ كآ و  لإلذاللكوسيلة ضغط ومحاولة  رؤوسهنّ الحجاب عن  ونينزعو أ  ،وعنادهنّ 

دون  ..هكذا.ا تث�ه جنسيًّ ها "نّ إ  ،ن نزع الحجاب عن رأسهاأ أثناء التحقيق بعد  ،لألس�ةق قال املحقّ  ،حدى الحاالتإ يف 

يك  ةَ ها الجندريّ تَ وهندسَ  ظةَ املحافِ  ةَ املجتمعيّ و  ةَ الدينيّ  األس�ةِ  ةَ خلفيّ   بذلكمستغالًّ  ،عىل رأسها"املوضوع الهراء  هذا

ويف  .ل��ّ عَ  ميٍّ تقدُّ  قناعته ب�ارس وحشيّ يك و  ،ذكوريٍّ  بأسلوب استعاليئٍّ  ،ركرجل وكمستعمِ ، افً مضاعَ  قواءً است تمدّ يس

رت خالل االعتقال، تكرّ  هال عليهنّ ة املسيئة التي تنلفاظ الجنسيّ ألامن وابل إىل  وباإلضافةمن الشهادات،  خرآ  جزء

 ا.معنويًّ  هنّ كْرس ابتغاَء الجنود  بلمن قِ  ةجنسيّ  ءاتيحاإ ات لها تنفيذ وضعيّ عىل  رغامهنّ إة ليّ آ 

ض لها األس�ات واألرسى تتعّر ة التي بالغ والشكوى عن جملة االنتهاكات الجنسيّ إل موانع ا نّ أ ة ر اشإل جدر اهنا ت

حياء تجربة إ عادة إ و  النتقاميّ لخوف من التنكيل اإىل ا فباإلضافة ؛فةة مضاعَ رسائيليّ إل يف السجون ان و الفلسطينيّ 

يف حال  ةً اسيّ ويزداد ذلك حسّ  ،ة الجسدنسانيّ جَ  يف ما يخّص  ثقايفّ  فادات بجدار صمت اجت�عيّ إل تصطدم ا ،عذيبالت

 واالقتصاديّ  يكون الثمن االجت�عيّ  الفلسطينيّ  ز العامّ لحيّ إىل ا ه يف حال ترسيب هذه الشكاوىنّ إ ذ إ  ،األس�ة املرأة

ق ه املحقِّ فيف يوظِّ لذي التحقيق اعود عىل ت "تحقيق العار" ةاملتداول يةسمتال تبات أنّه ذلك من دالئل. اعليها باهظً 

 .ة عىل جسد األس�ةتعذيب جنسيّ ات ليّ آ  رسائييلّ إل ا

 ة.ة الذكوريّ يف الذهنيّ  اا عميقً خة ترسيخً كون مرسَّ تَ ف ،ب� األمل واملتعةو والجنس،  و التعذيبأ  عذابب� ال املزاوجة امّ أ 

اللذة واملتعة. بتعطّش كب� لألمل والعذاب املتالحم� ب املرأة صفتتّ  الذي بحسبه االعتقاد الفرويديّ هذا مع  يت�ىشو

ثاره آ  اغتصاب حاملة معها يِ ملحاولتَ  ضها املؤملعن تعرُّ رات التي روت األس�ات املحرَّ  ىحدإ ا يف شهادة يظهر هذا جليًّ 

دها يهدّ ) ضم� غائب يف كالمهاليس أكرث من - قاملحقِّ ( "هو" ؛كانت ال تزال تذكره. ى اليومحتّ ة ة والجسديّ النفسيّ 

 نّ أ  بشهادتها تأقّر قد و   ..."م�وعندها ستتكلّ  ،املتعة "سأجعلك تتأمل� من فرط :باالعرتافات يف التحقيق لِ دْ تُ  ها ملألنّ 

ها أس�ة كأنّ و  ،ةة بعد مّر اط الذين تناوبوا عىل تعذيبها تبوء بالفشل مّر ظافر الضبّ وأسنان وأ محاوالت نسيان وجوه 

نوثة أل ا"جوهر  مامناأ د يتجسّ  ،عة كهذهيف شهادة مروّ  ."رةمحرَّ " قيودها رغم كونها اليوم يستحيل فّك تجربة 
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 لتكون هذا انقادت وخضعت لإ  ّال إ  ،د، يف نظر الجالّ ةال تستشعر اللذّ  -ةكمرأة وكفاعلة سياسيّ - هانّ إ ي أ  ،"ةيّ املازوش

 ة.السلطويّ  هأوامر طوع  افً ا مترصِّ ا سجينً جسدً 

وتغريضه جسد املرأة  نةسَ نْ بجَ  وىل موجات االستع�ر،أ ، منذ مقرونة اكانت دامئً  ةة االسترشاقيّ ازيا الذكوريّ الفانت نّ إ 

املستعمرات د نساء اجسأ  جرت معادلة ،ا لذلكتبعً ا. ا واقتصاديًّ كوسيلة لفرض الهيمنة البيضاء ثقافيًّ ) ا(جعله غرضً 

صف ن يأ ليس من املستغرب  ،لذا .منةرب الهيمآ  نيلل اجنسيًّ  اعنفً  التي تستوجبو  طةِر املفْ  ةسيّ يرو إلا ةيّ بالشهوان

د امرأة ممتلئ، به بنهشْ أ املستدير "ل الكون بشكْ  ١٤٩٢عام ة ته االستع�ريّ بعقليّ  وفر كولومبوسكريست الة الضائعالرحّ 

 6.ته"يبحر به نحو قمّ 

 ّال إ  ،فجاجةً  قّل أ ساليب تعذيب أ تسترت  ،عالهأ ة والظاهرة املذكورة ات التعذيب العنفيّ ليّ آ ىل جانب إه نّ أ الذكر  من املهمّ 

 ،ةات بكونها هادئة صامتة ومتقنة بدقّ ليّ آلسم هذه اتتّ  ".التعذيب الناعم"ـِ ى بيسمّ  هي ماو  ،قسوةً  قّل أ ها ليست نّ أ 

 يف ،يةاملتدنّ  ظروف األْرس عىل سبيل املثال، د ونفوس األس�ات واألرسى. جساأ عىل  يقاع ثابت وتأث� تراكميّ إ لها يكون 

سالمة  ر عىلها تؤثّ ضاءة ودرجة الحرارة، كلّ إل وئة واوالته واألغطية والفرشات ونظافة الزنازين يّ املستوى الصحّ  ّص ما يخ

 ثات.ضة لألمراض والتلوُّ املعرَّ  نّ جسادهم/أ ة حيان كث�ة عىل صحّ ويف أ  ،ةاألس�ات واألرسى النفسيّ 

 ةوالرجولة األنثويّ  ةالذكريّ  الرجولة

غفال إ  ال �كن، ةة واقتصاديّ سياسيّ ة من القداسة تنبثق عنها مكتسبات اجت�عيّ  الرجولة يف مجتمعنا هالةٌ بتحيط 

ولكونها  ثر ذلك،إ . صورة املناضل املقاوم واألس� السيايسّ رها يف تشكيل وْ دَ و  الفلسطينيّ  ثقلها يف املرشوع القوميّ 

اه يّ إ معتربة  وتقمعه ةجنسيّ ال العتداءاتل ض األس�رُّ عَ تَ  الرجولة تطمس ا،أيضً  ا للرجل الفلسطينيّ ِهدً طمض امفهومً 

 .رجولة الال يف خانة باملعتَدى عليه يزجّ  ا"نثويًّ أ " او ضعفً أ  اخضوعً 

 ى بافتقاد العنرص ا حتّ انً حيأ ة والهز�ة و باملذلّ  ،يف حالة األٍس� السيايسّ  ،رهاب والعنف الجنيسّ إلات اليّ آ لهذا ترتبط 

باعتبار ى حتّ و أ ة قوّ  ،ذاته بحدّ  ،ة التي تفشل يف اعتبار الصمودنفسها الفلسفة الذكوريّ  هي هانّ إ  ."القوميّ  لرجويلّ "ا

ىل هذه إق التي تتطّر  والكتابات فاداتإل قليلة هي ا ،نتيجة ذلك. شائنًا "انثويًّ أ " اضعفً  ال ،ةاالنكسار صفة برشيّ 

  و تقوم بنبشها.أ  امل�رسات

ففي  ؛"رون أراد"خفاء إ ة عمليّ  ، املسؤول يفالشيخ مصطفى الديرا� اللبنا�ّ  يف حالة األس�ا ا متامً كان األمر مختلفً  

صور  ة بعد التحقيق، انكشفتوتقديم الشكوى العلنيّ التبليغ قدام الديرا� عىل إو  التحقيق ترسيب أرشطةعقاب أ 

كابنت الق "بأوامر املحقّ وكانت جميعها  ،ةً مستمّر  قمع وعنف جنيسّ  م�رساِت و  االغتصاَب  نتتضمّ  مريعة تعذيب

 ورته"وكان يأمره بأن "يرفع تنّ  ،ي طيلة الوقتتعرّ  وأرغمه عىل الا كامًال لديرا� شهًر امع  الكابنت جورج قحقّ . جورج"

وصفه هو ب- ةالسلطويّ  ةرجولته الذكريّ  مقابل ،"نثويّ أل ا"ر الرجل وْ ط عليه دَ سقِ ن يُ أ  بهذا محاوًال  ،ي الكاملللتعرّ 

ق السيطرة األخ�، مارس املحقِّ  هتهديدب .مل يعرتفن إ ا بواسطة عصً  سيرشف عىل اغتصابه الج�عيّ  هنّ إ قسم أ ، و -اقً محقِّ 

ة لالمتيازات والقمعيّ  ايًّ مادّ  امصدًر وباعتباره  ،ة القضيبمبركزيّ  س الذكوريّ وَ النابعة من الهَ تلك -ة ة القمعيّ القضيبيّ 

   .   هذاتالوقت ة يف الفحوليّ 

                                                           
6 Mc Clintock, Anne. 1995. Imperial Leather in the Colonial Context: Race, Gender, and Sexuality in the 
Colonial Contest. New York & London: Routlege.  
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  ةيّ ى الحرّ حتّ  الصمود

يصعب عىل العقل  أمرٌ  رسائييلّ إل والتنكيل ا تعذيبيف وجه ال املعنويّ  مودحالة الصالكامنة يف  ةالكفاحيّ  ةالقوّ  نّ إ 

، دةالذات املجّر  سوىا "سالح" دو�الغاشمة ومعتقالته  ق عىل املستعِمر يف سجنهبالتفوّ  الهائلة العز�ة استيعابه. فهذه

قبعوا يف زنازين  نْ وإ -واألس�ات ألرسىب� ا والسيايسّ  يي الطابع الج�عيّ حْ وتُ  ،ةالقوّ  ى عالقاِت تتحدّ  هذه العز�ة

 !العزل االنفراديّ 

، أو حرصه يف خانة "املرأة" كافّة عىل أشكاله الجنيسّ  االستع�ريّ  االضطهادأساليب عن  كمجتمع فلسطينيّ تغييبنا  امّ أ 

قّوة ويفسح  رسائييلّ إل ا دَ يزيد الجالّ ف، مناقشته ومجابهتهو ن لطرحه مِ آ ، دون خلق حيّز ه�لهإ مّ ومن ثَ  ة األبعادحاديّ األ 

ن رأينا عىل مدخله إ ما  بصمت وخجل نا جميعنا توقّفناكأنّ  ،اتمن العرقالت واملطبّ  ايً خال اذكوريًّ  اسلطويًّ  اأمامه مسلكً 

  من هدمه وتحطيمه. بدًال  ،أمامك" اجت�عيّ  شارة "قف: تابوإ 

كمنظومة  حد أعمدة الكيان الصهيو�ّ أ  -لاتز  الو -� كانت سة السجن الجامثة عىل األرسى السياسيّ مؤسّ ، ختاًما

 كل�ت األس�تعّرب عنه  ،اةوالحي ةيف الروح النضاليّ   درسّال إ ما هو يف وجهها  واألس�ات األرسى وصمودُ  ،ةاستع�ريّ 

 تيويّ  هُ اعتداء عىل �تي واعتقايل هيّ احتجاز حرّ  .ىل السجن طواعيةً إولن أذهب  ،احرًّ  دتُ لِ "وُ  :خرض عدنان راملحرَّ 

 ".وعىل وجودي

 

  يف القانون الدويل من جامعة جورجتاون (واشنطن). �هديل بدارنة، ناشطة وباحثة حاصلة عىل شهادة املاجست *
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 يف النقد الجذري لزواج املثلي�: املثلية الجنسية وخطاب املساواة

 *بدور حسن
 

 مقدمة

 محدودة قطاعاٍت  عىل تداوله واقتصار النخبوية يف إغراقه الجندرية والتعددية الجنيس التحرر خطاب عىل أُخذ لطاملا

 بوصلة تشتّت التي الفرعية ويّاتالهُ  ياتتجلّ  أحد الخطاب هذا الكث�ين اعتبار عن فضًال  ،الفلسطيني املجتمع من

 نضال خلق يف إمكانياته ويقّوض األساسية حقوقه االستع�ر يسلبه مجتمعٍ  يف اترفً  وتشّكل ،الوطني التحرر نضال

 .جامع شعبي

 نقاش نإ  القول �كننا أنه إال أهميته، عىل األولويات وتحديد الفرعية اتويّ الهُ  نقاش يف يخوض هذا املقال لن

أن تعليقات  ال شّك إذ  ؛بإثارته قام متوقّع غ� طرف بفضل األخ�ة اآلونة يف الضيّقة دائرته من خرج الجنسية الحريات

عىل الحريات الخاصة  ما تحمله من تعدٍّ  خطيب، بكلك�ل  الشق الش�يل الشيخ - نائب رئيس الحركة اإلسالمية

لفظي وأفكار مسبقة، ساهمت يف خلق حالة مل نشهدها من  والفردية وكل ما تنضح به من كراهية وتحريض وعنف

ونقلت املوضوع  ،رها متحدثو اللغة اإلنكليزية مناقبل، أخرجت النقاش حول املثلية من الفقاعة النخبوية التي يحتك

 .كان بطيئًا وإن-ومجرد حصول هذا النقاش يدّل عىل تقدم . من التابوهات إىل رأي عام يتداوله الجميع

 �يّز ما أبرز لكن ،املثلية عن الحديث يف الزخم هذا القرار بترشيع زواج املثلي� يف الواليات املتحدة ليضيف إىلجاء  

 لهذا ضةهامن أصواٍت  وجود رغم ،فيها املثلية القضية واختزاله الزواج مسألة عىل املفرط كيزهتر  هو النقاش هذا

ل� يف السجون األم�كية بتهمة الهجرة ل� واملثلي� املعتقَ ا رساح املتحوّ أطلقو "ال حتى يف الواليات املتحدة نفسها.االختز 

جينيسيت غوتي�ث إيصالها " غ� الرشعية"لة واملهاجرة هذه كانت الرسالة التي أرادت الناشطة املتحوِّ -" غ� الرشعية

مه البيت األبيض احتفاًء باملثلي�، للرئيس األم�يك أوباما ح� قامت مبقاطعة خطابه يف االستقبال السنوي الذي ينظِّ 

ات واملتحول� وثنائيي املثلي� واملثليّ " مجتمع"وبالتقدم الذي أحرزته الواليات املتحدة يف مجال الدفاع عن حقوق 

هدد ها �كن أن تأن تتمّخض عنه، وأن ن الباهظ الذي �كن لرصختها هناككانت جينسيت تدرك الثم. ةامليول الجنسي

يف  كاءهافرتض أن يكونوا رش ا ممن يُ ، ولكنها كانت تتوقّع تضامنً ها مهاجرة غ� قانونيةكوناملتحدة  الواليات بقاءها يف

عىل مقاطعة الرئيس،  "هائتجرُّ "ـِ ولكن ما حصل كان أْن طردها الحرس من املبنى ل. النضال من املثلي� واملثليات البيض

َ� مل تستغرق رصخة جينيست إال ثوا. ةاملحتجّ " شقيقتهم"تضامن مع أي  لجالس� يف القاعةمعظم ابين� مل يبِد 
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بلسان حال اآلالف من املثلي� واملتحول� املهاجرين، الذين يقبع بعضهم يف السجون ثت تحدّ  لكنها ،معدودات

مهاجرين  يعا� بعضهم اآلخر من شتى أنواع االضطهاد والتمييز لكونهمفي� ويتعرضون للتحرش واالعتداء الجنيس، 

ورغم محاوالت الكث�ين إسكات جينيست، فضحت كل�تها . مضطهدةرشائح أي النت�ئهم لعدة  ومثلي� أو متحول�،

ى باملجتمع املثيل يف الواليات املتحدة ما هو إال ا أن ما يسمّ دً متجانس، مثبتة مجدَّ  زيف الحديث عن مجتمع مثيلّ 

يف املجتمع األوسع، وبين� يحظى بعض أفراده باالمتيازات القائم لتمييز بوتقة إضافية تعيد إنتاج الظلم والقهر وا

قصاء عىل كل املختلف� النابعة من طبقتهم االجت�عية ولون برشتهم ومتاهيهم مع النخبة الحاكمة، فإنها تفرض اإل 

يف ردة الفعل  النضال جليًّ وكان هذا التناقض يف األولويات وأهداف ا. والرافض� تكريس الهيمنة البيضاء والربجوازية

 .  التي أسفرت عنها مصادقة املحكمة العليا عىل زواج املثلي�

بعد يوم� فقط من احتفال الفخر باملثلية الذي نظمه البيت األبيض، قررت املحكمة العليا األم�كية، بخمسة أصواٍت 

ض ضمن قرارات املحكمة البارزة إللغاء التمييز مقابل أربعة، ترشيع زواج املثلي�، القرار التاريخي الذي وضعه البع

زوبعة من  ،و� كندي بلغة ليربالية مبهرةتالذي صاغه القايض أن ،أطلق القرار. العنرصي إبان حركة الحقوق املدنية

ربه غ� ه اعت�كي�، فمنهم من عارضه ألنالردود املتناقضة يف الواليات املتحدة ويف العامل، وأثار حفيظة املحافظ� األم

ا للمحكمة وقضاتها يف مجال الترشيع والشؤون املحلية للواليات ويناقض مبدأ صارخً  دستوري و�ثّل تدخًال 

صالحيّات من  املتحدة هوحق اتخاذ القرار يف مثل هذه املسائل يف الواليات أن الد�قراطية التمثيلية الذي ينص عىل 

ا ويعتربون أن الزواج هو عقد ال �كن أن ا واجت�عيًّ محافظون دينيًّ  ألنهم عارضهومنهم من  ؛فقط املنتخب� النواب

للمثلي� يناقض الفطرة اإلنسانية ويخالف الحرية الدينية واألخالق االجت�عية  يحصل إال ب� ذكٍر وأنثى، وأن ترشيعه

قصاء بعبارات دستوريّة وشعارات هاب املثلّية واإل زعة الواضحة تجاه ُر نالسائدة، هذه الرّدود الّتي تحاول أن تغطّي ال

 .قيميّة

ة يف الواليات والحلقات الليربالية واملثليّ  ،القرار، شهدت ميادين التواصل االجت�عي يف العامل لكن مقابل معارضة

صفحات املستخدم� وبناء البيت  اجتاحت أعالم قوس قزح. ا لها منذ زمٍن بعيدنظً�  شهداحتفاالٍت مل ن ،املتحدة

ألت صور كعك وم ،رسميّ  عىل نحوٍ والساحات والشوارع والجدران، وهرع العشاق املثليون لتسجيل زواجهم األبيض 

التواصل االجت�عية، وب� دموع الفرح بهذا القرار التاريخي وبتحقيق املساواة واملس�ات الزفاف صفحات مواقع 

عنا وسائل سمِ ، بقي هنالك طرف آخر مل تُ "انترص الحب" اد وسائل التواصل االجت�عي بعبارةّوجها روّ االفرتاضية التي تَ 

  . اإلعالم صوته، لكونه غ� مريح بالنسبة للكث� من الليربالي� املؤيدين لزواج املثلي�

النقد التحرري  ذووأصحاب الصوت غ� املسموع،  سنحاول يف السطور التالية عرض أبرز النقاط التي يعتمد عليها

السنوات األخ�ة بهذه القضية  والهت�مهم يف املثيلّ  ن للزواجيلمؤيّدل ة،خاصّ  صورةب، نقدهم هونالذين يوجِّ والجذري 

سنحاول فهم كيفية تأث� هذا الخطاب الليربايل السائد  ذلكك. ات مستضعفةفئاملثلي� من  وتجاهل قضايا أخرى تهمّ 

يف  ،ك إمكانية حقيقية لخلق خطابنا الكويري املستقليف مناقشتنا لزواج املثلي� واسترشاف ما إذا كانت هنال ،علينا

 . ظل ما نشهده من حديث متزايد عن املثلية الجنسية يف الفضاء العام
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 م احتواء؟أ مساواة : الزواج

ة يف الواليات املتحدة عىل النضال من عّربت الباحثة األم�كية ليسا دغان عن امتعاضها وصدمتها من تركيز الحركة املثليّ 

زواج املثلي�، معتربة أن منظومة الزواج بحد ذاتها أضيق من أن تستوعب األشكال املختلفة وغ� التقليدية  أجل

أن تكريس االهت�م عىل ترشيع زواج تضيف دغان . لعالقاتنا الحميمة وتكافلنا االجت�عي ومفهومنا للحب والرشاكة

ح� نطرح عىل . ا من الشذوذاملثلي� أسهم يف التضحية بأشكال مختلفة للعالقات االجت�عية وتهميشها وجعلها رضبً 

، قد ؟"ملاذا تبدي الدول واملحاكم وبعض البنى التقليدية يف الغرب استعدادا أكرب لتقبل زواج املثلي�"أنفسنا السؤال 

جواب السهل الذي يخطر يف بالنا هو أن هذا التحول هو نتيجة تراكم نضال طويل خاضته الحركات املثلية يكون ال

ال �كننا إنكار النضال الشجاع الذي خاضته الحركات املثلية : لكن الجواب أعقد من ذلك. اا وتشهً� ودفعت مثنه دمً 

 إّال  ،النضاالتاختلفنا مع الهدف النهايئ لهذه  وإنزواج من أجل الحصول عىل حقها باملساواة يف مجاالت عدة ومنها ال

، االتّجاه السائد ا منهذه الفئة املختلفة وتدجينها وجعلها جزءً  احتواءيف الرغبة هو  وراء ذلك أن الدافع الرئييسّ 

واإلبقاء عىل  ،ةي لتنظيم حياتنا الجنسية والعاطفيالشكل األسايس والحْرص بوصفه ظة عىل الزواج باإلضافة إىل املحافَ 

من هو جزء  ،"تغي�" وَ " ثورية"زواج املثلي�، مع كل ما قد يحمله من . ب ضعضعتهاية العائلة النووية وتجنُّ بنْ 

حرش املزيد من الناس يف هذه يف تسهم الدول وأذرعها القضائية  وبترشيعهاملهيمنة عىل الحب والجنس،  املنظومات

العالقات الزوجية هرميًة وقمعيًة بالرضورة، ولكن الحديث هنا ال يدور حول ليست كل . املنظومة وانصياعهم لها

بل حول منظومة كاملة ترتكز إىل شبكة من القوان� التي تُحتكر مبوجبها امليزات  ،عالقات فردية أو حاالت خاصة

ل� قيّد بهذه املنظومة مفضّ التيف ولكن ماذا عن غ� الراغب� . االجت�عية واالقتصادية عىل من يدخلون هذه املنظومة

إدارة عالقاتهم بطرق أكرث تحررية وأقل تقليدية؟ كل� دخل عدد أكرب من الناس يف منظومة الزواج، خرس املعارضون 

يصبح  -قصد دونرمّبا كان ذلك و -األخالق االجت�عية، وهكذا وا مجرد متمرّدين خارج� عن ِرب واعتُ  ،لها من حقوقهم

عن األخالق االجت�عية السائدة ومنظومة القيم التقليدية التي كان ينبغي كذلك ج املثيل مدافع� املدافعون عن الزوا 

 املثلي� عنزواج  يدافع أنصارمن املفرتض أن  مثاًال، أليسفلو أخذنا محاربة اإلجهاض . هم معارضتها ألنها تجاهلتهمل

باإلجهاض  ال يّرض املنظومة التقليدية االجت�عية مقارنة التحكم بجسدها؟ نفّرس ذلك بأّن زواج املثلي�يف حق املرأة 

ل زواج املثلي� إعادة إنتاج للمنظومة بعكس اإلجهاض الذي يشكّ . يهاعترب وسيلة لخلخلة املنظومة وتحدّ يُ  الذي

النضال التحّررّي إىل إنّها عمليّة احتواء باسم املساواة لرتسيخ سلطة الزواج يتحّول فيها . لقدسية العائلة النووية اتهديدً 

   .نضال من أجل االنض�م إىل الطبقة القاهرة والتمتّع بجميع مزاياها

 هل الزواج أولوية؟

يف الوقت الذي يقبع فيه املهاجرون املثليون : شكل آخر من النقد التحرري لزواج املثلي� يف خانة األولويات يصّب 

ي ذج والس واملمنهَ قراء وامللّونون ألشكال عديدة من القمع امل�سَ ويتعرض فيه املثليون الف ،واملتحولون يف السجون

 ،تتداخل فيه العنارص الطبقية والعنرصية والجندرية، أليس من األجدى بالحركة املثلية الرتكيز عىل محاربة كل ذلك

؟  كيف �كن )اعمومً  نو وهم الربجوازياملثلي� (بنضال من أجل قضية تخص فئة معينة من  اختزال جهدها  منبدًال 

ملاذا توا� و  ة عىل ارتقائه الطبقي واالجت�عي؟ملحافظايف  تجاهل املجتمع املثيل للظلم الواقع عىل بعض فئاته رغبة
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دافعت عن املهاجرين املثلي�؟ ملاذا  ست غوتي�ث ح�يثلي� عن التضامن مع جينمعظم املحتفل� بترشيع زواج امل

صوات أ هّمش الحركة املثلية العاملية ؟ ملاذا تُ  اشطة املتحولة املعتقلة تشيليس ماننغعن قضية الن يصمت الكث� منهم

ية املثلي� واملتحول� ممن يواجهون خطر اإلخالء من بيوتهم أو خطر الرتحيل أو خطر القتل بسبب ميولهم الجنس

 أكرث مص�ية من الزواج؟ اموًر وهويتهم الجندرية؟ أليست هذه أ 

 فالنااملفارقة يف احت

�كن تلخيص ازدواجية املعاي� التي تنم عنها ردود الفعل العربية عىل ترشيع الزواج يف الواليات املتحدة بتغريدة 

كتبت الصحفية ذاتها التي هكذا - !"نترصلحب ا: "اعقب قرار املحكمة يواحدة كتبتها الصحفية املرصية منى عراق

قت الرشطة املرصية يف اقتحامها ألحد البيوت التي يجتمع فيها قادت حملة رشسة عىل املثلي� يف مرص ح� راف

أعربت عن رضاها التام وفخرها مبا  بل ،لهممل تعتذر عراقي ع� فعلته وعن تحريضها ضد املثلي� واإلساءة . املثليون

ض وتحّر  ،املتحدةكيف يستوي األمران بالنسبة ملنى العراقي؟ كيف �كن أن تهلل لزواج املثلي� يف الواليات . فعلت

من املعلّق�  ونفالكث�  ؛عراقي ليست الوحيدة التي فعلت ذلك ؟ تجاههم يف بالدنا�ضد املثلي� وتقود حمالت تشه

صفحاتهم بأعالم قوس قزح  بالدهم، زيّنوامجرد ذكر املثلي� يف يزدرون الفلسطيني� والعرب عىل املوضوع، الذين 

 . م�كي�أل مع املثلي� ا" اتضامنً "

فمن  ؛املحّيلّ  جدد يف النضال املثيلّ كاء ال �كن النظر للكث� ممن احتفلوا بترشيع زواج املثلي� يف أم�كا عىل أنهم رش 

ي مصداقية ح� يحتفي أ يعّرب عن هويته الجنسية بشكل مختلف، ال �لك ن مَ يعرب عن اشمئزازه ملجرد رؤية 

  ما وراء البحار.يف بترشيع زواج املثلي� 

� ويث� هذا التناقض إحدى أبرز اإلشكاليات التي تواجهنا عندما نخوض النقاش حول املثلية يف مجتمعنا: كيف ندمج ب

ونسخ األدوات التي تستخدمها الحركة الكويرية  نسانية غ� املعياريةهاب املثلية ورفضنا لتأط� الجَ نا لُر مواجهت

الزواج "دون أن نتبنى نظرية أن ضد املثلي� واملثليات ه� والتحريض كيف نؤكد عىل معارضتنا لحمالت التش ؟العاملية

مع  ا مستقالًّ ا عربيًّ ا كويريًّ قضية املثلي� يف الجنس؟ كيف نبني خطابً  لودون اختزا ،وأنه رديف الحب" هو الحل

يس برسم قوس قزح عىل ل ته الجنسية بالشكل الذي يرتئيه، وكيف ندرك أن الحلويّ التعب� عن هُ يف احرتام حق الفرد 

الهامش األوسع من  استغالل  منبدًال  ،للغرب مستمرّ عىل نحٍو نا جدران مخيم، مثًال، والوقوع يف فخ توجيه خطاب

  الحرية للحديث عن هذه املواضيع باللغة العربية حتى لو مل يعجب ما نقوله الكث�ين؟ 

أو  التناقضاتهذه نسانيتنا، محاولة تفكيك رق تعب�نا عن جَ اختلفت طه� املهتم� بهذا الشأن، مَ نحن  ،يتحتم علينا

شارك فيها، مع معرفتنا بأن طبيعة هذا أن تمناقشتها  ضمن مساحات تتيح املجال ألطياف متنوعة من املجتمع 

   الضيّقة. يتع� بذل جهود إلخراجها من هذه الدائرةوبالتايل  ،النقاش هي نخبوية أصًال 

 
 القدس. يف مقيمة فلسطينية نةومدوِّ  جامعية طالبة حسن، بدور* 
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ة من مايض الحركات ة مستقبليّ عرب نقديّ  ة:نسانيّ األفراد واألجساد والجَ 

 ةة الفلسطينيّ اليساريّ 

 ة يف املجتمع الفلسطينيّ ة والجندريّ ة الجنسيّ ديّ بقلم: نشطاء من القوس للتعدّ 
 

 مةمقدّ 

ت�: ساسيّ أ ت� ير خطابه حول قضيّ يف تصد 1اليسار الفلسطينيّ  سم بهللنهج الذي اتّ  بعرض تاريخيّ  ، سنقوما املقاليف هذ 

خذها اليسار املواقف املث�ة للجدل التي يتّ  افرتاض أنّ  املقال عىلنعتمد يف ة. ة الجنسيّ ليّ العالقة ب� الفرد والجمع، واملثْ 

ب قة بأحزاة متعلّ ة عوامل فرعيّ ان، وعدّ ة مصدرها عامالن رئيسيّ نسانيّ تجاه قضايا الفرد والجسد والجَ  الفلسطينيّ 

 . �نجتمع يف مكان وزمان معيّ املتبنّيها يف  جرية التي يقة باملُثُل اليساريّ ىل أسباب أخرى متعلّ إضافة إل نة، باة معيّ سياسيّ 

. حاد السوفييتيّ ات االتّ ة من أدبيّ عيّ استقى مواقفه حول القضايا االجت� اليسار الفلسطينيّ  ن نعي أنّ أ بداية، علينا 

نتجت  ،حول عالقة الفرد بالجمع اه اليسار الفلسطينيّ رت عىل الخطاب الذي تبنّ ات أثّ األدبيّ  هذه من ذلك، أنّ  واألهمّ 

ة الثورة البلشفيّ  وترعرع يف ظّل  ا� ة. األدب السوفييتيّ نسانيّ يف نهاية األمر مواقف اليسار حول الفرد والجسد والجَ عنه 

 بعد الثورة. القيرص ويف أوج املشهد السيايسّ  ضدّ 

� ليّ للمثْ  ة محظورة وكانت جر�ة عقوبتها اإلعدامة الروسيّ مرباطوريّ إل ا ة خالل فرتة حكم القيرص يفة الجنسيّ ثليّ كانت امل

 ة. استلمة الجنسيّ ليّ املثْ  شملت كث�ة اتحدثت تغ�ُّ  ١٩١٧القيرص عام  ص من حكومةات. بعد التخلّ ا للمثليّ واملوت حرقً 

 ا. وبالفعل احتفل الناس يف شوارع موسكوة جديدة منفتحة علنً اجت�عيّ  ة الحكم وقاموا بطرح قيمالبالشفة سدّ 

اثن� وعرشين ألف و ب� عرشين فيه ّدر عدد املشارك�/ات باإلطاحة بالقيرص من خالل إقامة استعراض للعراة قُ 

ا. استطاع أشخاص ة قانونيًّ ة الجنسيّ ليّ ع املثْ ل حكومة يف العامل ترشّ كانت أوّ  ةميّ مشارك/ة. حكومة فالد�� لين� التقدّ 

ة ة، ك� استطاعوا تقلّد مناصب عليا يف األحزاب البلشفيّ االنخراط يف وظائف حكوميّ  ُمعلنة لّيةمثْ  ميول جنسيّة ذوو

ة حيث قام بتوحيد مصالح الفرد مع أهداف ميّ ة التقدّ هاته االجت�عيّ ة توجّ قتصاديّ ال سياسة لين� اك� عكست ة. السياسيّ 

 الجمع. 

                                                           
 اليسار املنتسب إىل منظّمة التحرير الفلسطينيّة.يتطرّق هذا املقال إىل "اليسار الفلسطينّي" يف الضّفة الغربيّة وِقطاع غزّة فقط، وخاّصة   1
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 حاد السوفييتيّ شهد االتّ  ،عند تسلّم جوزيف ستال� لواء السلطة معاكًسا. ىخذت األمور مجرً بعد اغتيال لين�، اتّ 

ق بعالقة الفرد بالجمع. قام ستال� بإلغاء ما يتعلّ  ة يفخاصّ و  ،ىل األسوأإي األوضاع بت يف تردّ ة تسبّ ات جذريّ تغ�ُّ 

هم يف إدارة موارد ل حقّ سلب العّ�  الذي ،ه""االقتصاد املوجّ  ـِ ف بِر وإنشاء ما عُ  ها لين�ة التي أقّر السياسات االقتصاديّ 

  .واستبدله بسلطة الدولة وهيمنتها الكاملة عىل املوارد ،ة بهماإلنتاج الخاصّ 

هذه الجملة  حسب حاجته". ، لكلٍّ تهقطاحسب  من كلٍّ ة يف القاعدة: "ر لليوتوبيا الشيوعيّ قام ماركس بوضع تصوُّ 

ة ة والذهنيّ العمل يجب أن يرتكز عىل قدرة الفرد الجسديّ  ت بأنّ ة التي عّربت عن وجهة نظر ماركس أقّر التأسيسيّ 

ا من الجمع، ة لدعم الفرد يف قدرته ليكون جزءً الحتياجاته. بين� سعت املاركسيّ  ى مقابًال مساويًافرد يتلقّ  لإلنتاج، وكّل 

عىل حساب  ة عىل املغاالة يف وضع الجمع يف قالب رومانيسّ ض من ذلك، مبنيّ ة عىل النقية الستالينيّ الشيوعيّ كانت 

 الفرد. 

في الوقت الذي قامت ف. هاراكات التي رافقت نشوءالحِ  ة وكّل تيّ يالدولة السوفي تراجعت ،ةة الجنسيّ ليّ ق باملثْ ما يتعلّ  يف

 ذلكة، اعترب ستال� كوادر سياسيّ  مف� أ وا موظّ سواء كان ،نةلين� بدعم وترقية األشخاص ذوي امليول املعلَ  فيه إدارة

عام  يض الشعب نيكوالي كوريلنكوقام رئيس مجلس مفوَّ و . ١٩٣٣ة عام ة الجنسيّ ليّ حظر املثْ وأعلن " ابرجوازيًّ  ا"مرضً 

 ة". تيّ يالربوليتاريا والدولة السوفي ة بحّق ة "جر�ة سياسيّ ية الجنسيّ بإعالن املثلْ  ١٩٣٦

صت صّ خُ  ،م" مقرها موسكودار نرش شه�ة تدعى "دار التقدّ  عىل إنشاء ال�، أرشف الحزب الشيوعيّ خالل فرتة حكم ست

عقود كانت دار ول. والفلسطينيّ  ة كان لها تأث� عىل جمهور اليسار العريبّ ىل العربيّ إة تيّ يات سوفيلنرش وترجمة أدبيّ 

ة ذات تيّ يالعديد من اآلراء السوفيعىل ف الل فتح األفق للتعّر في اليسار العرب. من خملثقَّ  م أشبه بالعمود الفقريّ التقدّ 

فأّدت  ،"األب" ستال� وَ  ة للحزب الشيوعيّ باللغة العربيّ  اناطقً  ام بوقً التأث� الكب� يف ذلك الوقت. ك� كانت دار التقدّ 

ادوًر   املرتجمة واملنشورات.  ة من خالل األفكار املغروسة يف النصوصلربوباغاندا الستالينيّ ل ك�كنة ا هامًّ

، أظهر ا لهرئيسً  مّ للحزب ومن ثَ  اعامًّ  اة الحكم أمينً ىل سدّ إوتشوف ر ، عقب اغتيال ستال�، ووصول نيكيتا خ١٩٥٣عام 

ع مل تعد الليونة التي شهدها عرص لين� من انفتاح للتنوّ بَيَْد أّن ”. االختالف االجت�عيّ “تشوف بعض التسامح حيال رو خ

 ا لفرتة طويلة بعد م�ته. ، حيث بقي إرث ستال� ثابتً ىل املشهدإ

 ة والجندرنسانيّ قضايا الجَ  من موقف اليسار الفلسطينيّ 

 دة التي انعكست يف املشهد الرويسّ بجوانبه املتعدّ  ،حاد السوفييتيّ ات االتّ بأدبيّ  ر اليسار الفلسطينيّ بالرغم من تأثّ 

السياق ف. ا للمرشوع السوفييتيّ تقليدً  وأ ا ن انعكاسً كُ ة مل تَ ة الفلسطينيّ التجرب نّ فإة طرق، وبعدّ  يف موسكو الرسميّ 

يف روسيا  الصناعيّ النظام  ل ضدّ ل العّ� ا� ووليد نضقطاعيّ إل ا ح� ضدّ كان وليد نضال الفالّ  تيّ يالسوفي السيايسّ 

الفاصل ب�  ا من الستار الحديديّ والحقً  ،يف مركز ورشق أوروبا مقاومة االحتالل النازيّ  يف ظّل ر طوّ تَ  وقدة. مربياليّ إل ا

 االستع�ر االستيطا�ّ  ح� ضدّ كانت وليدة نضال الفالّ ف ،ةة الفلسطينيّ األحزاب اليساريّ ا أمّ ة. الغربيّ أوروبا ة و أوروبا الرشقيّ 

ا من الحركات جزءً  ة التي كانتة العربيّ القوميّ ” عرص“خالل  الصهيو�ّ  ة لالحتاللالعربيّ املقاومة  رت و�ت يف ظّل وتطوّ 

 م الثالث.ضة لالستع�ر يف دول العالَ املناهِ 
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ة ه كان من أقرب األجسام السياسيّ مكان القول إنّ إل باف، بالنظام السوفييتيّ  الفلسطينيّ  أما عن عالقة الحزب الشيوعيّ 

، قامت الجبهة ١٩٦٩ة. يف عام ة من حيث تبّني نفس الخطوط العامّ ة السوفياتيّ ات االشرتاكيّ حاد الجمهوريّ التّ 

ة ة. الجبهة الشعبيّ ة لينينيّ ي خطوط عمل ماركسيّ تبنّ  بغية ة لتحرير فلسط� باالنشقاق عن الحزب الشيوعيّ الد�قراطيّ 

ة املؤمتر الثالث للجبهة الشعبيّ انعقاد وذلك إىل ح�  ؛١٩٦٧عام  هاعند تأسيس اأيديولوجيًّ  اموقفً  لتحرير فلسط� مل تتنبَّ 

 ة تنظيم الكوادر. التعب� عنها من خالل عمليّ  جرىة ة يساريّ خالله رؤية أيديولوجيّ قُّدمت ي الذ ١٩٧٢سنة 

ت� من حيث موقف اليسار حول قضايا لت يف ركيزت� أساسيّ ة يف املجتمع الفلسطيني متثّ تطبيق املبادئ اليساريّ 

ة . تجربة الجبهة الد�قراطيّ السيايسّ  قة بقضايا الجندر ومشاركة النساء يف العمل الحزيبّ وىل متعلّ أل ة. الركيزة انسانيّ الجَ 

ر ة آخِ ة. عىل الرغم من كون الجبهة الد�قراطيّ قد تكون األبلغ من حيث دمج قضايا الجندر ومشاركة النساء السياسيّ 

عىل ة حقوق املرأة. خطوات ملحوظة يف قضيّ  ه كانت للحزبنّ فإ ،ة من حيث التأسيس كتنظيم سيايسّ األحزاب اليساريّ 

فر اتو  وشحّ  يّ عىل الرغم من اعت�د العمل الرسّ . اأيضً  اة ملشاركة النساء عمليًّ ه الجبهة الشعبيّ ، كان توجُّ مشابه نحوٍ 

زت ة متيّ ع غّز ة وقطا ة الغربيّ ة يف الضفّ للجبهة الشعبيّ  السيايسّ  بواك� التنظيم الحزيبّ  ه من املعروف أنّ نّ فإ ،البيانات

ا ًز حيّ  ةالقضايا االجت�عيّ  الكادر، احتلّت أفراد باألعداد الكب�ة من النساء املنتسبات. من خالل الرتكيز عىل زيادة عدد

 . القوميّ  ر الوطنيّ عىل قضايا التحرّ  الرتكيز انصّب  وذلك أنّ  ،اثانويًّ 

، قضايا ًال : أوّ لليسار الفلسطينيّ  ة يف العمل السيايسّ يّ تان عند الحديث عن قضايا املساواة الجندرنقطتان رئيسيّ  تربز

قة بالنضال متعلّ ” ةيّ أكرث أهمّ “ة طغت عليها قضايا فئة ثانويّ  ضمن ُصنّفتمن حيث الجندر التي  التغي� املجتمعيّ 

 ة أقّل كأسئلة ثانويّ  تمعيّ ىل قضايا التغي� املجإ نُظرة أخرى، وبالتايل ر وطنيّ . هذا املنزلق وقعت فيه حركات تحرُّ ريّ التحرّ 

 ة التي ملنسانيّ ة والجَ الحاجات الفرديّ و ة، ة الشخصيّ يّ قة بقضايا الحرّ . النقطة الثانية متعلّ ر الوطنيّ ة من سؤال التحرّ يّ أهمّ 

 ة.ة اليساريّ من األحزاب التنظيميّ  يف نقاشات أيّ  تربز

 سقاط والع�لةإل ا

فعل  عبارة عن ردّ  وكان ،خالل االنتفاضة األوىل لة تشكّ نسانيّ من الجَ  سطينيّ مواقف اليسار الفل العامل الثا� التي صاغ

عمل  ل يف أنّ ي الذي واجهه الشاباك يف ذلك الوقت متثّ يف تنظيم العمالء. التحدّ  عىل أساليب جهاز املخابرات اإلرسائييلّ 

حة وتوجيه ة مسلّ استهداف خاليا تنظيميّ  ز عىلتركّ ،١٩٨٧والعام  ١٩٦٧ العام ة ب�خالل الفرتة املمتدّ  ،جهاز األمن

ة. مل تعد األهداف تلك املجموعات الصغ�ة الشاباك بانتفاضة شعبيّ  هَ وجِ ليها، بين� يف حالة االنتفاضة األوىل وُ إالرضبات 

من  �. عىل العكساإلرسائيليّ  ة ضدّ التي كانت تحاول توجيه رضبات عسكريّ  ،من دون خربة ة أوعسكريّ الخربة ال ذات

ر فّعال واملشاركة بشكل فاعل يف أنشطتها. كان وْ الشعب بأخذ دَ  ا سمح لكّل ، إّن االنتفاضة األوىل قد خلقت وضعً ذلك

انض�م العرشات  ات تجنيد العمالء والجواسيس يف الوقت الذي استمرّ ة تكثيف عمليّ الشاباك عىل هذه الهّبة الشعبيّ  ردّ 

 ىل أكرب عدد ممكن من املتعاون� ملساعدته. إة، احتاج االحتالل النتفاضة الشعبيّ ىل ركب اإ� بل املئات من الفلسطينيّ 

� شملت حواجز � واإلرسائيليّ األول اعتمد عىل أماكن االحتكاك ب� الفلسطينيّ  الشّق  ؛�نت من شقّ ة التجنيد تكوّ عمليّ 

 اإلسقاط هي ات اإلسقاط.كان باإلكراه، أي عمليّ الثا� للتجنيد  التفتيش، ومواقع العمل يف املستوطنات، والسجون. الشّق 
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يف  -اإلكراهب أمباملوافقة  سواء- يضلع شخص فلسطينيّ  "معلومات" عنجمع عىل تعتمد وسيلة ابتكرها جهاز املخابرات 

السائدة ة ة وجهات النظر الفلسطينيّ رسائيليّ إل ا جهزةأل ت ااستغلّ . اغ� مقبول اجت�عيًّ  املجتمع الفلسطينيّ  هفعل يعترب 

ة قبل الزواج العالقات الجنسيّ واشتملت عىل  ،ة لتجنيد العمالءا كأداة رئيسيّ ات غ� مقبولة اجت�عيًّ  سلوكيّ عتَرب حول ما يُ 

االعرتاف أثناء التحقيق والعالقات و جرائم الرسقة، و رة، خدّ امل وادّ املاستع�ل و ة، املرشوبات الكحوليّ واحتساء ختالط، ال ا أو

  . سبيل املثال ال الحرص، عىلةليّ املثْ 

 ؛"منيّ أل سقاط اإىل اإل  ييؤدّ  خالقيّ أل سقاط اإل يها شعار "اة لهذا املخطّط عند تبنّ ة الفلسطينيّ وقد انصاعت الحركة الوطنيّ 

ر حركة التحرّ  ة ضدّ ة ملصالحه السياسيّ التابوهات االجت�عيّ استغالل ات االحتالل يف سرتاتيجيّ إ  من مقاومة نّه بدًال إ أي 

 تجاه أيّ  ساحة التسامح املجتمعيّ مل هاتقليصبة هذه التابوهات ة الفلسطينيّ الوطنيّ  كرّست الحركة، الفلسطينيّ  لوطنيّ ا

 ظة.ة محافِ ر" من خالل فرض قواعد أخالقيّ "آخَ ـَ ليه كإشخص ينظر 

 أيّ  أنّ املتمثّل يف  تلقايئّ االفرتاض ال ذلك أنّ إىل يف ذلك الوقت. أضف   نظر اليسار الفلسطينيّ َرص هذه النقطة تعكس قِ 

ىل أدوات إة ل من تحويل التابوهات االجت�عيّ مل يقلّ  هذا االفرتاض عميل، ا" هوف "محظور اجت�عيًّ شخص يقوم بتّرص 

 عىل نحوٍ ىل تغلغل ظاهرة الع�لة إ ىة أدّ ، انتشار هذه االفرتاضات والصور النمطيّ من هذا بأيدي االحتالل. عىل العكس

 منح سرتاتيجيّ إل التفك� ا ضعف "املخالف� للقاعدة". انعدام أو ار أومن خالل نبذ األشخاص املعاكس� للتيّ وذلك  ،خط�

 ظة"."أخالق محافِ ـِ ب تحّىل أن ي ر الوطنيّ معسكر التحرُّ إىل ن ينتمي مَ ِمن واجب  ى باتا للعمل حتّ  واسعً مجاًال  الحتالَل ا

 ات الرقابة والضبط ضدّ محاولة إيقاف عمليّ  -عىل األقّل - ي أولوقت لتبنّ قوى اليسار تأث�ها يف ذلك ااستخدمْت  لو

� نجحت املاريجوانا والكحول، لَ تناولوا  ة، أوليّ عالقات مثْ  ة قبل الزواج، أواألشخاص الذين اختاروا م�رسة عالقة جنسيّ 

كاملدارس  ،مة التحريرسات منظّ مؤسّ  استخَدمْت  أجهزة املخابرات يف استغالل هذه القضايا كأدوات لتجنيد العمالء. لو

ة يّ الحرّ و ة، نسانيّ حول الجَ  موادّ قراءة ل املساحاِت هذه  ،ات لهاة التي استخدمت البيوت كمقّر الشعبيّ  البديلة أو

ستطاعت الَ  ،ةة اليساريّ من مطالب هذه األحزاب السياسيّ  اجزءً  عتَرب تُ والعديد من القيم التي كانت  ،واملساواة ،ةالشخصيّ 

كان  ة للتغي� املجتمعيّ الذهبيّ  . فرصة اليسار الفلسطينيّ هذه القيم داخل املجتمع الفلسطينيّ س أن تؤسّ األحزاب هذه 

وعدم الس�ح باستخدامها  ،ةة االختيار كنقطة قوّ يّ ة وحرّ ديّ باإلمكان تحقيقها عىل أرض الواقع من خالل الس�ح بالتعدّ 

ن م نة (بدًال ة محصَّ ة لرتسانة اجت�عيّ تشكيل الحركة الوطنيّ يف ل يجة كانت ستتمثّ . النتخالقيّ أ  وأ  كنقطة ضعف اجت�عيّ 

 ة.القوى االستع�ريّ  ه ضدّ بل يوجَّ  ،ةالج�ه� الداخليّ  ه ضدّ ال يوجَّ  التابوهات) كسالح قويّ 
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 الجامعة العربية وتقاطع االستع�ر االستيطا� والجندر

 يارا سعدي* 
 

ب للتنديد مبا يواجه الطال بحملة  ،الجامعة العربيةيف  عىل مدار السنة الدراسية، اإلرسائيلي�قامت مجموعة من الطالب 

جارة عىل السيّارات والباصات" من االرسائيليون يف جبل املشارف من "عنف ومخاطر": "التحرّشات الجنسيّة وإلقاء الح

عالمية التي يقوم بها الطالب إل اتجاه العيساويّة. ويقع هذا "االحتجاج" ضمن منظومة متنوعة من النشاطات ا

جوالت حراسة ليليّة يف و دورات دفاع عن النفس للطالبات، و رسائيليون خالل األعوام األخ�ة، والتي تشمل مظاهرات، إل ا

تشكيل الكتل الطالبية  -مكثّفة مع الرشطة وشخصيات ونواب من الكنيست. وذلك من خالل ولقاءات  ،الحارة

ضد هذه "الظواهر"،  ونرش إعالنات حول النشاطات يف صفحات فيسبوكّية تحت  شامًال  االصهيونيّة يف الجامعة ائتالفً 

 )אחותי שומרת( "محافظة يا أختاه" 2؛ة)""الكتل الطالبيّة من أجل التلّة (الفرنسيّ  1؛عناوين: "ال أمان ال تعليم"ال

 (صفحة لدورة للطالبات لتعلم الدفاع عن النفس).

يف "حق الطالبات باملشاركة  توحي املصطلحات واألفكار البارزة يف عناوين الحملة للوهلة األوىل مبفاهيم "األمان" وَ  

حق  ،حول "الحق يف املدينة" 3ليفرب  مع اّدعاءات "التطّوع من أجل الحارة". تتواصل هذه املصطلحات " وَ الحيّز العامّ 

باالنت�ء إىل  اما يخلق شعوًر وهو اتخاذ القرارات املتعلّقة به، يف واملشاركة  ز العامّ "املقيم�" يف املدينة باستخدام الحيّ 

ميّة املجندرة" أن هناك يف مقالها "الحق يف املدينة والحياة اليو  4واّدعاءات فنسرتهذه املصطلحات تندرج  ذلكاملكان. ك

يث تشعر النساء بانعدام األمان يف نفس املجتمع، حن يْ ب� الجندرَ  الحيّز العامّ يف إمكانيّة استخدام واملشاركة يف  اتباينً 

هذا الحيّز للسيطرة البطريركيّة. لكن قبل الخوض يف تحليل مفاهيم الحق يف  وبسبب خضوعر بسبب اإلقصاء املجندَ 

تها وسياقها. يف كتابه حول "الحيّز كمنتوج ويّ ر هُ ّد من طرح تساؤالت حول املدينة كحيّز، وحول تطوّ املدينة، ال ب

 عن سياقه االجت�عي، ال بل هو مبثابة منتوج ملجمل القوى ز ليس منعزًال أن تطور الحيّ  5يّدعي ليفرب ،اجت�عي"

ت حول الحيّز . يف هذا السياق، وإضافة إىل التساؤال تمرمسعىل نحٍو السياسّية واالجت�عيّة التي تحاول السيطرة عليه 

                                                
  مان ال تعليم يف موقع الفيسبوكأ صفحة ال  1

https://www.facebook.com/groups/NOSECNOEDU/ 
 . ع الفيسبوكيف موقالكتل الطالبية من أجل التلة الفرنسية صفحة  2

https://www.facebook.com/joinfrenchsec/info?tab=page_info 
3 Lefebvre, H. (2007). The Production of Space. UK, USA & Australia: Blackwell Publishing. 

 .40-33 ،األول العدد. والعدل والتخطيط االرض حول عدالة مجلة: مكان". املجندرة اليوميّة والحياة املدينة يف الحق"). ٢٠٠٦( ط. فنست� 4
 . نستع�ه هنا للحديث عن السياق االستع�ريا  ماركسيًّ ليفرب يقدم تحليًال  5

 

 

https://www.facebook.com/groups/NOSECNOEDU/
https://www.facebook.com/groups/NOSECNOEDU/
https://www.facebook.com/joinfrenchsec/info?tab=page_info
https://www.facebook.com/joinfrenchsec/info?tab=page_info
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مواطن يتعرّض لإلقصاء منها،  ويّة املجتمع "املواِطن أو املقيم" يف جبل املشارف، وأيّ وإنتاجه، تُثار التساؤالت حول هُ 

. ومن هنا، ال بّد من املجندرة" يف مثل هذا السياق الناتجة "الحق يف املدين وكيف تندمج مصطلحات "الحق يف املدينة" وَ 

 مان" من خالل قراءته يف سياقه. أل "الحق با وَ   العودة إىل جغرافيّة املكان وسياق تطّوره، لتناول البعد الجندريّ 

 تخطيط االستع�ر االستيطا�: قضية حرم الجامعة العربيّة يف جبل املشارف يف القدس

فكرة بناء أول جامعة يف الكونغرس الصهيو� رحت ين� طُ ، ح١٨٩٧تبدأ قصة الحرم الجامعي يف جبل املشارف عام 

هيل" عىل قّمة جبل املشارف، الواقع ب� قرى وحارات -رشاء قرص "غرايجرى يهوديّة. بعد اتخاذ القرار بسنوات قليلة، 

ع الجغرايف ). ما �يّز القرار بشأن املوق٢٠٠٥(دولف،  6شعفاط وغ�هاو وادي الجوز، و القدس العربيّة: العيساويّة، 

سرتاتيجيّات االستع�ريّة الكالسيكيّة التي اتّبعتها الحركة الصهيونيّة يف استيطانها يف إل ن امللجامعة هو كونه نابًعا 

عن  )أّول رئيس إلرسائيل(إذ عّرب حاييم فايتس�ن ، 7فلسط�، ومنها الحاجة إىل "ملء الفراغ" اليهودّي يف املناطق العربيّة

. استمر بناء الجامعة العربيّة 8ة مبقولته بعد بناء الجامعة: "ال أحد يستطيع أن يأخذ املساحة منّا اآلن"سرتاتيجيّ إل هذه ا

االستيطانّية يف سياسات الهندسة املع�ريّة لبنايات الجامعة قبل وبعد احتالل القدس  -من هذه املنطلقات االستع�ريّة 

سرتاتيجّية إل توسيع الجامعة ومؤّسساتها، شّددت ابغية جبل املشارف،  مصادرة األرايض يفإىل إذ باإلضافة  ؛1967عام 

 ُخطّطتوماذا يرتتب عىل الع� الفلسطينيّة أن ترى. بالتايل  9املع�ريّة للحرم الجامعي عىل "ماذا ترى الع� اإلرسائيليّة"

يبدو كحائط، وذلك كرّد  اكبً�  ادً " أي مباٍن عّدة متجاورة تشّكل مبنًى واحMegastructureمبا� الجامعة بطريقة "

يقوم بدور  الجامعي برجٌ  ). باإلضافة إىل الحائط، يعلو الحرمَ ١٩٤: ٢٠٠٥مع�رّي عىل أسوار القدس القد�ة (دولف، 

تخطيط وجرى ي برج املراقبة والذي "يرى الشخص فيه كل يشء وال يُرى" (يف أعقاب بنتهام وفوكو). أ  10"البانوبتيكون"

القّوة والرهبة. أما املنظر تْغلُب عليه إعطاء انطباع ابتغاَء ، بعيدةرؤيتها من مسافة  بحسبها  بطريقة �كنهذه املبا�

تصب جميع  . 11مختلفة من القدس، لكن دون الحارات العربيّة املجاورةأجزاء من داخل الحرم الجامعي فيطّل عىل 

فهناك  .12"اآلخر" "أنا" وَ  خلق الحدود ب� الـيف سبيل ستع�ريّة سرتاتيجيّة اال إل هذه السياسات املع�ريّة يف  تكريس ا

"الضعيف". باإلضافة إىل ذلك، دأبت البلديّة عىل تنفيذ  "التقدمي" مقابل العريب "املتخلّف" وَ َو الصهيو� "األكاد�ي" 

 .13ؤسسات الصهيونّيةمن خالل امل عن بعض خطط لعزل القرى والحارات الفلسطينيّة وعرقلة تطّورها وفصلها بعضها

                                                
 ، حجيت. جوربداخل .املشارف" جامعة العربية جبلنظرة نسوية عىل حرم الالهندسة املعارية، الرتبية والقوة: . "2005دوليف، د.  6

  )بالعربية( 195. ص تل ابيب .  :. ببيلالعسكرة يف الرتبية(محررة) 
7 Yacobi, H. (2008). “Academic Fortress. The Case of Hebrew University on Mount Scopus, Jerusalem”. In Wim 
Wiewel & David Perry (eds.), Global Universities and Urban Development: Case Studies and Analysis. Lincoln 
Institute of Land Policy. Massachusetts: Cambridge. Pp.: 257-271. 

 195ص  ، مصدر سابق.دوليف  8
9 Weizman, E. (2012). Hollow land: Israel's architecture of occupation. UK & US: Verso Book :  . P 26. 

 . Yacobi, P 266 مصدر سابق،  10
 مصدر سابق. دوليف. 11
 .Yacobi, P 260 مصدر سابق، 12

 ,P 25  Weizman-28 مصدر سابق 13 
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إن الحي "مفصول عن األحياء الفلسطينّية  ،14لبطاقة حي العيساويّة يف موقع جمعية "بيمكوم" افقً فعىل سبيل املثال، ووَ 

األخرى، وهو محصور ب� مؤسسات ومشاريع إرسائيليّة تطويريّة تقيّد تطّور الحي: حرم الجامعة العربيّة، مستشفى 

، شارع الطوق الرشقي، الحدود البلديّة 1)، الشارع القطري رقم ١٩٦٧(التي أقيمت بعد العام  هداسا، التلة الفرنسيّة

فق سياسات تطّور الحيّزين جرى وَ  نّ فإ، افرغم تجاور العيساويّة والحرم الجامعي جغرافيًّ قاعدت� عسكريت�".  ،للقدس

 ،خرج الحّي املجاور للجامعةإغالق مَ و نباتية بينه�، من خالل إقامة حديقة  ا، ليتم عزل املكان� كليًّ امختلفة متامً 

  وتخطيط الشوارع والبنية التحتيّة الخاصة بالجامعة بطريقة تفصله عن املنطقة العربية. 

لجامعة عىل لر يمحارصة وتطوو نتائج هذه السياسات من فصل يف ّية الوصف الجغرايف للمنطقة وتطّورها تكمن أهمّ 

 مقابالت أجريتها مع طالب فلسطيني� يف الجامعة العربيّة، تكّرر وصف هذا الوضع الجغرايف كـَ حساب العيساويّة. ففي 

"املستوطنات يف الضفة الغربيّة"، مشّددين عىل مرحلة عبور الحرس عند باب الجامعة التي تذكّر بالحواجز. هذا التشبيه 

رسائييل إل ن الخطاب اإ لي�، لكن بفارق صارخ، حيث رسائيإل بخطاب حملة الطالب اكذلك "الضفة الغربية" يظهر  بواقع

االستع�رّي. اختيار هذا  -املدينة مبنأى عن السياق العسكريّ يف لخطاب الحق تنََبٍّ حول واقع جبل املشارف، هو مبثابة 

رسات العزل تجاهلها يف غضون م�جرى التفاصيل التي يف ل ذلك ويتمثّ  "اال ينفّك "مثقوبً  ،ً� كَ مه� كان محْ  ،الخطاب

، بقيت هناك أماكن "مشرتكة"، خاّص  عىل نحوٍ ويّة مكان "نظيفة" من العرب. ففي حالة العيساويّة والفصل لخلق هُ 

الشارع الفاصل ب� الحرم الجامعي وحي العيساويّة، وهو الحيّز الذي تّدعي الحركات  -ب� املوقع�  �ّس منها خط التّ 

 الحجارة وللتحرشات  الجنسّية".بة فيه لرشق إىل "مكان خطر، قد يتعرّض املاّر  َل الطالبيّة اإلرسائيليّة أنّه تحوَّ 

 مضام� الحملة

لكنّها تفاقمت ومتأسست يف السنوات األخ�ة  ،حملة الطالب اإلرسائيلي� حول جبل املشارف ليست بحديثة العهد

طالبات خاصة (الواضح أن القصد هو الطالب مبادرات ومقاالت حول حّق طالب الجامعة العربيّة عامة، وال جةً منتِ 

العيساوية. يف محرض اجت�ع االئتالف  نابل شبّ مان"، من خطر التحرّشات الجنسّية وإلقاء الحجارة من قِ أل "ا بـِ  ،اليهود)

ة صت لهذا املوضوع، قبل عام�، وردت النقاط الرئيسيّة ملطالب الحركات الطالبيصّ التي خُ الكنيست التحض�ي لجلسة 

 هجاه شارع معليخرج باتّ "توسيع املَ "؛ خرج من العيساويّة للتلّة الفرنسّيةرسائيلية بهذا الشأن والتي من بينها: "إلغاء املَ إل ا

"تثبيت كام�ات كث�ة يف الحي وخاصة يف  ؛خرج من خالل الحي تحّول إىل ملجأ للمجرم�""املَ  نّ أ بادعاء  -أدوميم" 

ا عن محطة البنزين. ماركت، بريد..   بعيدً -ورة االهت�م بالبنية التحتّية للقرية: "سوبررض كذلك الحدائق". من بينها 

 ىل مطلب "إضافة محطة رشطة داخل الحي".إضافة إ  ،فالتلّة الفرنسيّة مل تصّمم لخدمة وتدفّق حركة حارت�"

ط جديد "للتلّة واملصادقة عىل مخطَّ  ،: تكثيف الكام�ات والحراسة يف املنطقةنحوتطبيقها، جرى بعض هذه االقرتاحات 

لظواهر  ضفي "الشعور باألمان ويقّدم حلوًال يُ عىل نحٍو الفرنسيّة" يشمل تكثيف اإلضاءة واألشجار وتطوير املكان 

اقرتاحات أخرى يف اجت�عات الحقة تضّمنت بناء جدار فاصل ومثّة ". ومنها يف الطرق إىل الجامعة التحرّش الجنيسّ 

سرتاتيجيّة الفصل إل ة أعاله استمراريّة قالكهربائيّة وقنابل الغاز. متثّل الحلول املقرتحة واملطبَّ  وتزويد الطالب بالعيصّ 

                                                
 aswiya.pdf-al-content/uploads/brochure-http://bimkom.org/ar/wp .بطاقة حي العيساوية يف موقع جمعية "بيمكوم"14 
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تأيت ال  –الخدمات يف القرية مثل املطالبة بتطوير-وعزل العيساويّة ومراقبة أهلها، وحتى االقرتاحات التي تبدو إيجابية 

فتتجّىل يف مقاالت ومقابالت مع الطالب  ،ا الدوافع من وراء مثل هذه االقرتاحاتلتلبية أهداف إقصائّية. أمّ إالّ 

كانون الثا�  14بتاريخ  ةعربيّ ال(نشيم) الصادرة ب "نساء" حدى املقابالت لصحيفةإ رسائيلي� من الجامعة العربيّة. ففي إل ا

عيًشا مكن للطالب العيش من غ� املح أحد الطالب: "ببساطة يجب عىل أهل القرية دفع الثمن، فإن كان يرصّ  2014

ن يعايشوا نفس الوضع، وعىل الرشطة ووحدات حرس الحدود يف الجيش استخدام وسائلهم أ عىل أهل القرية ف، اعتياديًّا

قام ،يف مقال رأي آخرو  املزيد من العقاب".و عتقاالت، املزيد من اال  :التي �تلكونها للدخول للقرية وترتيب الوضع

التي عملت لح�ية ، 1909بيّة لحراسة الحارة" مبجموعة "هاشوم�" عام الكاتب بتشبيه "الجوالت الليليّة الطالّ 

 .15املستوطنات اليهوديّة يف فلسط�

ة يف القدس والعيساوية بشكل خاص، حداث السياسيأل رسائيلي� وتهديداتهم، يف سياق اإل عاءات الطالب اقراءة ادّ 

د أبو خض� وغ� ذلك، كاالعتداءات واالعتقاالت املستمرة عىل أهل العيساويّة، تهويد أحياء القدس، مقتل الطفل محمّ 

ن قراءة هذه السطور أ ن األهم من ذلك هو أ  "االنفجار"، فارغة وبشكل صارخ. إّال  تجعل من تهديدات "االعتقاالت" و

قة تكوين "الظاهرة" من خالل رسم الحدود الجغرافية للخطاب: فالتحرشات الجنسيّة داخل الحرم تكشف عن طري

اعتداءات حرس الجامعة والرشطة عىل الطالبات  شأن كذلكو من الحملة،  اال تشّكل جزءً  ،عىل سبيل املثال ،الجامعي

ا، مسؤولة عن التي قد تبدو مفهومة ضمنً  ،مستثنى من نضال الحملة "النسوّي". هذه الحدود –العربيّات يف الجامعة 

 ي تّدعي متثيله. ذال خراج مشهد حسب اختيارات واعية ومعزولة عّ� يحدث يف الواقع اليوميّ إ 

 الحقوق يف سياق االستع�ر االستيطا�

عريب: جبل  م ترتسو" يف الجامعة العربيّة ملقاله: "تحرشات جنسية وعنفإكتلة " ةحد قيادأ ن العنوان الذي اختاره إ 

ر: "ال أحد يستطيع أن يأخذ املساحة منّا اآلن". نفة الذكْاآل يستدعي مقولة حاييم فايتس�ن  16نا"ياملشارف ليس بأيد

 الهدف والذي يف النهاية ال يتمحور حول وتعّزز هاتان الجملتان االقتباسات السابقة وتؤكِّد مضمون الخطاب، لتب�ُّ 

يدعي عىل نحو ما بل هو حول السيطرة عىل املكان. هذه السيطرة،  -ى الجامعة التحرّش الجنيس أو حتى حول مبن

ال تحدث مرّة واحدة يف منظومة االستع�ر االستيطا�، بل تجري ضمن مبنى استيطا� وس�ورة مستمرة تهدف  17،وولف

الحيّز  أنّ ) 2010( 18رزّاق تضيفيف هذا الصدد،  ىل محو مجتمع السكان األصلي� واستبدالهم باملجتمع املستعِمر. وإ

 وسيلة للسيطرة عىل السكان األصلي�، وذلك من خالل ثالث طرق أساسّية كذلكلالستيطان فحسب، بل هو  اليس دافعً 

هم عن الحيّز ؤ إخراج املستعَمرين من القانون وإقصا ؛ل الحضارة واملستعَمر كممثّل للتخلّف: عرض املستعِمر كممثِّ هي

ز كوسيلة للسيطرة عىل هذه الطرق الستخدام الحيّ ). 910باملواجهة االستع�ريّة (صقرون املالعنف  ؛الحضاري

                                                
poli.blogspot.co.il/2014/01/2014.html-http://int20.1.2014  15 

16 http://goo.gl/BYLGoM 
17 Wolfe, P. (2006). “Settler Colonialism and the Elimination of the Native”. Journal of Genocide Research, 8(4), 

387-409. 
18 Razack, S. (2010). “A hole in the wall; a rose at a checkpoint: The spatiality of colonial encounters in occupied 

Palestine”. Journal of Critical Race Inquiry, 1(1), 90-108.  
 

http://int-poli.blogspot.co.il/2014/01/2014.html
http://int-poli.blogspot.co.il/2014/01/2014.html
http://goo.gl/BYLGoM
http://goo.gl/BYLGoM
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التحّكم باملحور الزمني يف العيساويّة والحرم جرى حيث  ؛واضح، يف واقع جبل املشارفوعىل نحٍو املستعَمرين تنعكس، 

إمكانيات التطور املع�ري، لتتجّمد العيساويّة تقديم الخدمات، و و تطوير البنية التحتيّة، يف التفاوت الجامعي من خالل 

، 19يف الزّمن كحي فق� مقابل الجامعة األكاد�ّية الخرضاء، والستخدام هذه النتائج كمّربر للمزيد من اإلقصاء والفصل

والعنف  املراقبة واالعتقاالتو ، يهالإو  القرية التعامل مع أهل القرية كمجرم� من خالل إغالق املداخل واملخارج منو 

 املستمر من قبل االحتالل عامة ويف القدس خاصة. 

ن عوبناء عىل ذلك فهو مبعد  ،خراج" الفلسطيني من الحضارة، من القانون، من كونه مقيً� إ ىل "إتؤدي هذه امل�رسات 

ع�ر االستيطا�، طار منطق االستإفي فومسلوب من حقه يف املدينة. وبالتايل  ،ن الحق يف األمانع قًىص ، مُ ز العامّ الحيّ 

كنظام -رسائيل إستخدم تَ إذ  ؛نسان إالّ يف سياق فردي ومجرد فحسبإل ليس من املمكن الحديث عن حقوق ا

مان أل � حقها يف اسيّ  الذي يتناول حقوق اإلنسان واملواطن وحقوق املرأة والهذا ، النيوليب�ايلَّ  الخطاَب  -استع�ريّ 

االجت�عي والسيايس للمستعَمرين واملستعِمرين عىل حد و السياق التاريخي  والح�ية من العنف الجنيس، مبعزل عن

يؤدي اىل إفراغ الحقوق من فحواها ليحّولها إىل وسيلة لتحقيق األهداف النيوليرباليّة. هذا التقاطع ما ب�  وهو ما ،سواء

عي التعزيز بل مؤسسات تدّ من قِ  استخدامه جريوي ،العامليف ا السياسات النيوليرباليّة وخطاب الحقوق شائع جدًّ 

 عىل ةبارز ال ةمثلومن األ -رسائيل يف عدة مجاالت إما هو دارج يف )، عىل نحو 2014(هايكل، يف "العامل الثالث"  املجتمعيّ 

  .20� يف الرشق األوسطجنّة عدن للمثليّ بتصويرها رسائيل إل رتويج ال: حملة ذلك

مدينة طبيعيّة ومتنّورة، لكن عىل غرار وجود ايل واالستع�ر االستيطا� بقد يوهم الدمج ب� خطاب الحقوق النيوليرب 

ل شكّ يوالشجر  ،جميع املدن البيضاء، تكشف نظرة أخرى أن البيوت مبثابة أسوار، والع�رات تعمل كأبراج مراقبة

 حواجز، واملطالبة باألمن والحقوق تخرتقها أهداف السيطرة واالستغالل. 

 

 .نسانّية يف جامعة تل أبيبإل ا اة دكتوراة يف مجال الجغرافي* يارا سعدي، طالب

                                                
 הזמן תלאות על"مشاق الزمن العنرصي"( ):2008(ل: مقال أمل جّ� يف رسائيل عىل الزمن الفلسطيني، انظروا إحول سيطرة  19

 .380-348معهد فان ل�. ص  :شنهاف، يهودا ويويس يونا (محرران) القدس. يف العنرصية يف ارسائيل ) המוגזע
 .http://www.pinkwatchingisrael.com لللغسيل الورديضة موقع الحملة املناهِ  20

http://www.pinkwatchingisrael.com/
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 فلسطينيّ ع الميف املجت يلّ بناء صورة املثْ إعادة 

 *وحن� معييكهالل غيث 

 

 ،ةستع�ريّ ته اال قوّ  �ارس من خالله ،اا وجنوسيًّ ا جنسيًّ خطابً  فلسط�ل صهيو�ّ لالستع�ر ال قيّ ن الخطاب العْر يتضمّ 

هاب (كُر  ةات الجنسيّ ويّ الهُ بقة لّ املتع "الحقائق" دة من املعرفة وَ عادة خلق أشكال محدّ إ بحيث يعمل عىل خلق و 

 عىل سبيل املثال ال الحرص)-ة املختلفة جندريّ ة والات الجنسيّ ويّ الهُ  أو العنف ضدّ  ،ات املستوردةويّ أو الهُ  ،ثْليّةامل

ة والتعريفات الجنسيّ  "الحقائق" من هذه جاعًال  ر،سيطرته عىل املستعمَ بغية ترسيخ ة، املفاهيم املجتمعيّ بوعالقتها 

 .من قيمه وحضارته وثقافته ها من صنعه وجزءاه بأنّ يّ إ  ً� موهِ  ،رأ من واقع الشعب املستعمَ ا ال يتجّز زءً ج

هاب ُر بة وعالقتها الجدليّ  فلسطينيّ يف املجتمع ال يلّ ر االستع�ر يف تشكيل صورة املثْ وْ فهم دَ  إىل ترمي هذه املقالة

االنتفاضة ا بءً الحديث، بد فلسطينيّ ة يف التاريخ الاملراحل املفصليّ يف مجتمعنا، من خالل دراستنا لبعض من  ثْليّةامل

عرب  قد األخ�يف العَ  ثْليّةهاب املطها بُر ربْ و ، يلّ املثْ  عزيز صورةواالنقسام، وت االنتفاضة الثانيةو ا بأوسلو، األوىل، مروًر 

 1".الغسيل الورديّ "ة رسائيليّ اإل دعاية الحملة 

بـِ ا ارتبطت دامئً  فلسطينيّ يف السياق ال يلّ صورة املثْ  نّ أ  ناخ�، لََمسْ أل قد ا الحقل يف العَ عملنا يفخالل و  ،من تجربتنا

  هذه الصورة يْت إذ بُنِ  ،لهاة التي يحملها و�ثّ ر والثقافة الغربيّ املستعمِ بمن خالل العالقة  هتعريفجرى الذي  "خراآل "

يف أسوأ حاالتها، مرتبطة  فلسطينيّ ال يلّ فرزت صورة املثْ أ ة سياسيّ ة و اجت�عيّ ة تاريخيّ حداث أ من خالل ورُّسخت 

 ةرسائيليّ اإل / ةبالثقافة الغربيّ ر متأثّ شعبه، ويف أحسن حاالتها، هي لشخص  ات االحتالل ضدّ بالعميل املتعاون مع قوّ 

 .دات دخيلة عىل مجتمعنا بال وعينْ جِ أ ذ ة، وينفّ ستع�ريّ اال /

 ةتاريخيّ نظرة 

ة فلسطينيّ ا لعمل األحزاب والحركات الذ شهدت االنتفاضة األوىل تركيًز إ ، 2االنتفاضة األوىلرتة بفسوف نبدأ تحليلنا 

مع محاولة االحتالل وال سيّ� ، ةبعامّ  فلسطينيّ الولدى املجتمع لدى تلك األحزاب  األمنيّ  ّي، والذي عّزز الِحسَّ الرسّ 

ما هو  استغالل كّل وذلك ب عن طريق اإلسقاط: رق املمكنةة الطعمالء بكافّ  "زرع" عْرب  كرب قدر من املعلوماتأجمع 

شخاص الذين أل من أجل ابتزاز ا ،)ثْليّةامل ؛الزواج إطار الجنس خارجم�رسة  ؛: تعاطي املخدرات(نحو امرفوض مجتمعيًّ 

حاربت . ةجت�عيّ يك يتعاملوا مع االحتالل مقابل عدم فضحهم وتهديد مكانتهم اال  ع�ل بالرسّ أل �ارسون هذه ا

ة نسانيّ من الجنس والجَ  "األخالقيّ "املجتمع طاب خي من خالل تبنّ  ،هذه امل�رساتونَبذت  ةفلسطينيّ التنظي�ت ال

 -ونليّ ومنهم املثْ -فراد أ ع ، ووضْ يّ الرسّ  سيايسّ نقاط ضعف داخل العمل ال كريسساعد عىل تما وهو  ،يه عن تحدّ بدًال 
                                                

"الغسيل الوردّي": هي تسمية يطلقها ناشطون عامليّون وفلسطينيّون كويريون عىل حملة الدعاية اإلرسائيليّة التي تحاول أن تَِسَم  1

 لمثْليّ�" يف املنطقة.إرسائيل عىل أنّها "جنّة ل
  ، املنشور يف هذا العدد، لالطّالع عىل معلومات أكرث عن فرتة االنتفاضة األوىل."جساد وأفرادأ : اليسار الفلسطينيّ "الرجاء قراءة املقال  2
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تها التي تبنّ و ة، منيّ أل حزاب األ  سياسات اعْرب رُّسخت بالع�لة، التي  ثْليّةملكانت هذه بداية ربط ا .سقاطإل تحت خطر ا

 ا.ة الحقً فلسطينيّ ة لدى السلطة المنيّ أل ات ابعض القوّ 

ة من ر مفهوم الحقوق الفرديّ ح املجال لبداية تطوُّ تِ فُ  ،ةفلسطينيّ السلطة الوطنية الونشوء وىل أل مع انتهاء االنتفاضة ا

ة ة الغربيّ حسب معاي� الد�قراطيّ لة السلطة ساءَ مب االذين قامو  ،�وروبيّ أل ا" الحلفاء" ل� وَ املموّ  روْ دَ زيادة و  ناحية،

ومقارنتها  3� عىل يد السلطةليّ طرح موضوع قمع املثْ ل عالم الغريبّ إل اتبنّي مع  تزامن هذا. �ليّ املثْ  ومنها حقوق

 .1988عام  ثْليّةلتجريم امل رسائييلّ الكنيست بعد تغي� القانون اإل  ون يكتسبونها يف أروقةليّ الحقوق التي كان املثْ ب

هذه املرة من و ، )راملستعمِ ( رسائييلّ اإل  خرى معأ ة مّر ومص�ه  )راملستعمَ ( فلسطينيّ ال يلّ املثْ صورة  تبطوهكذا رُ 

 نّ أ املث� يف األمر  .مختلفة ىل مقياس للحداثة وانفتاح شعوب وبالدإل ما تحوّ رسعان الذي  العامليّ  املنظار الحقوقيّ 

يف ظّل غياب أشكال  ،ل�ة واملموِّ سات العامليّ روقة املؤسّ أ، و رسائييلّ واإل  عالم الغريبّ إل من خالل ات جر رات هذه التطوّ 

، رسائييلّ يف القانون اإل  ثْليّةلغاء تجريم املإرواية  نّ أ رث كأواملث� . الّذي نعرفه اليوم فلسطينيّ لا الكويريّ  يلّ النشاط املثْ 

قد  ثْليّةقانون تجريم امل ر أنّ ذكْ يّ تتضّمن أ ال  ،فلسطينيّ � يف املجتمع الليّ لوضع حقوق املثْ  صبحت مقياًساأ التي 

ه ال قامتها، وأنّ إالذي ورثته السلطة عند  1957ة عام عند تعديل قانون األحوال الشخصيّ  من القانون األرد�ّ  أُسِقط

 .عليها" مهاحكْ "ة فلسطينيّ ة يف األرايض التي تبسط السلطة الجنسيّ ال ثْلّيةم امليجّر  قانونَ 

تكملة هذه الس�ورة خالل فرتة االنتفاضة  جرت، فلسطينيّ ال يلّ ل صورة املثْ وسلو عىل تشكُّ أ باإلضافة إىل تأث� فرتة 

تعزيز و ، 1948ة عام رايض املحتلّ أل ي افلسطينيّ ة لفلسطينيّ ة الويّ ل الهُ عامًال وحدثًا مفصليًّا يف تشكُّ  والتي كانت الثانية،

 معكذلك . العامّ  فلسطينيّ ال سيايسّ عادة ربطها مع املرشوع الإ من خالل ، وسلوأ التي بدأت يف فرتة تسييس س�ورة ال

 فلسطينيّ ال والكويريّ  يلّ بدأت س�ورة النشاط املثْ  ،ثْليّةامل خّص ة وباأل نسانيّ عىل مواضيع الجَ  فلسطينيّ بداية العمل ال

� املرتبطة ليّ واملثْ  ثْليّةمل متاىش مع صورة ا، مّ� ثْليّةة املرسائيليّ سات اإل التعامل مع املؤسّ  ) يف ظّل سنوات األلف�(مطلع 

ة التي وجب ليّ وّ أل ات اوسع، بل بالحاجيّ أل ا سيايسّ  يف السياق المنشغًال  يلّ االستع�ر. يف ذلك الح�، مل يكن النشاط املثْ ب

فراد يف ضائقة، أل  يلّ وّ أل ، وتقديم الدعم اثْليّةواملة ل الطريق، ومنها: استكشاف امليول الجنسيّ وّ أ  التعامل معها يف

 ْ� س�ورتَ ر تطوُّ نالحظ  .ة للتعب� عن هذه التجارب الجديدة والتي مل تكن حينهاعن لغة مشرتكة عربيّ الحًقا والبحث 

ة مختلفة ات جنسيّ ويّ وىل، استشكاف هُ أل ا :بالتوازياألوىل السنوات  يف �ليّ � مثْ فلسطينيّ يف حياة ناشط�  ْ� تَ تأسيسيّ 

م الرواية لجيلنا وانسالخه عن وهْ  سيايسّ ل الوعي التشكُّ  ، والثانيةفلسطينيّ ال ومحاولة فهمها يف السياق املجتمعيّ 

االنتفاضة الثانية،  تجّذر أبعاد دبع .رسائييلّ اإل ي الداخل مع املجتمع فلسطينيّ دمج  ،وما تزال ،ة التي حاولترسائيليّ اإل 

 فلسطينيّ ال الكويريّ - يلّ شاط املثْ نالارتباط  ة، باتعىل غّز الحًقا ، والحرب 2006 العام ومع الحرب عىل لبنان يف

 رسائييلّ اإل  للقوس عن املجتمع التدريجيّ   استدعى رضورًة لالنفصالمّ�  ،أكرث وضوًحا �فلسطينيّ والوعي ال ةويّ الهُ ب

يف  .سات، رسعان ما تطّورت لتصبح سياسة واضحة مناهضة للتطبيعمع هذه املؤسّ  تعامللل بناء أسسو  ،هاتسومؤسّ 

ة من املنظور عادة تفس� وبناء تجاربها الجنسيّ إ يف  ثْليّةبدأت املجموعات امل ،والج�عيّ  املقابل، وعىل املستوى الفرديّ 

النضاالت املختلفة يف  ارتباط نّ أ من الجدير بالذكر  .والدمج بينه� ،جت�عيّ اال املنظور و املناهض لالستع�ر،  سيايسّ ال

ة ومحصورة س�ورة خاصّ  يكن مل ،يف ما بعد ة، وانفصالها عنهاإرسائيليّ يف بداياتها مع مؤسسات  فلسطينيّ الداخل ال

ة ب� اهل عالقات القوّ ن تتجأ رفضت  ة مختلفة،فلسطينيّ راكات ت بها حِ ، مّر ةسياسيّ س�ورة  ، بليلّ راك املثْ الحِ ب

                                                
يّة ال ترقى إىل مستوى حملة هذه الحاالت أحداثًا فرد رغم  أّن أفراًدا من أجهزة أمن السلطة املختلفة قاموا باعتقال مثْليّ�، تبقى  3

 .قمع منظّمة ك� ترّوج لها وسائل اإلعالم الغربيّة واإلرسائيليّة



 مدى الكرمل   3   جـدل

 www.mada-research.org   2015أكتوبر عرشون/ وال لرابعالعدد ا

ة، فلسطينيّ ال ثْليّةتكوين املجموعات امل أنّ  نحن نرى ...لخإ ،نسانإل حقوق او ة املستِعمر واملستعَمر تحت غطاء النسويّ 

يف ة ذلك تكمن من هذه الس�ورة، ولعّل أهّميّ  أجزء ال يتجّز  ،ةرسائيليّ راكات اإل ا بتسييسها وانسالخها عن الحِ مروًر 

 .4إرسائيلبالع�لة والغرب و  ثْليّةلك التي تربط امللتضة مناهِ ، و السياق املحّيلّ يف رة متجذّ  ،خرى بديلةأ تقديم صورة 

مع  ،ساهمتفقد  ،2007يف صيف التي بدأت  ة؛طاع غّز ة وقِ ة الغربيّ ؛ ب� الضفّ "ح�س" وَ  "فتح"حالة االنقسام ب�  اأمّ 

نسان إل ة حامية حقوق ال�نيّ العَ "ة تحت سيطرة القوى وضع الضفّ  غريبّ /فلسطينيّ خطاب  يف تشكيل ،قهاتعمّ 

ات يّ نسان والحرّ إل قامعة حقوق ا" فةاملتخلّ " وَ " ةالرجعيّ " ةسالميّ إل ة تحت سيطرة القوى اغّز وضع ، يف مقابل "اتيّ والحرّ 

، الذي فلسطينيّ خرى، االنقسام الأ بكل�ت  .)مةة املقاوِ ، مقابل غّز "اخالقيًّ أ ة املنحلّ "رام الله  :ر محّيلّ خَ آ ويف خطاب (

أكرث  ه�نّ أ عىل  "ح�س"ة وحركة طاع غّز قِ  ُصّورحيث ؛ كذلك اجت�عيّ املقابل انقسام يف ، هو سيايسّ بدأ كانفصال 

عالم إل ة يف خطاب ايف الرواية املركزيّ ة فلسطينيّ ال بالسلطة "ح�س" ةهذه املّر  ل�مستبدِ ، �ليّ لمثْ ا لا وقمعً فً تخلّ 

يعا�  فلسطينيّ الشعب ال نّ أ تأكيد  هو لوّ أل ا: �ليخدم هدف� أساسيّ  جاء هذا الخطاب نّ أ ونرى  .والغريبّ  ييلّ رسائاإل 

ا خلق مقارنة مع السلطة الجسم املدعوم غربيًّ  هو والثا� ة،ة والفرديّ ات الجنسيّ يّ للحرّ  قامعٌ و  ثْليّةهاب املمن مرض ُر 

هداف أ ا، مبا يخدم عنفً  قّل أ ة كيعرض الضفّ � فهذا بالرضورة ليّ سوأ للمثْ أل ة كاملكان اغّز  تلقذا خُ واملقصود أنّه إ ا، وعامليًّ 

) حسب وجهة نظركوذلك – أو سيّئ(يد ة يف مكان جّ فلسطينيّ ضع السلطة الوْ وُ�َ " الدولة"ل� يف س�ورة بناء املموِّ 

 . ةالفرديّ  اتيّ و الحقوق والحرّ أ ة ة والجسديّ عىل الحقوق الجنسيّ  عمل جادّ  دون أيّ 

نتاجها إ يعاد  التي، و عالهأ  ةات الداخليّ يف فلسط� من خالل الثنائيّ  يلّ عىل صورة املثْ  يات جديدةاالنقسام تحدّ أضاف 

ة لنبذ � مع الغرب واالستع�ر كحجّ ليّ واملثْ  ثْليّةالذي ما زال يربط امل( فلسطينيّ مختلفة داخل املجتمع ال شكالبأ 

" االنقسام" كرّست خرىأ ات فرزها االنقسام، ثنائيّ أ التي  ،"ةغّز  -رام الله "ة ث نرى بجانب ثنائيّ حي )؛قصائهمإ� و ليّ املثْ 

 ؛"حيفا -القدس " ؛"ةالضفّ  -الداخل "نحو: ات، هذه الثنائيّ . خر املنبوذآل يف خانة ا باملثيلّ  جّ �، وتز ليّ � وغ� املثْ ليّ ب� املثْ 

دة ة املستوَر الغربيّ " ةيّ الحرّ "و أ قطاب، أل حد اأ عند " فالتخلّ " نتاجإ عيد و تأ كرّس توغ�ها، " ، عرب الضفة48عرب "

داة أ هي و  ،"القليل من ذلك وكث� من ذاك"عىل مقولة  نيّةات مبثنائيّ  ، هيخرىأ بكل�ت . "خرىأ قطاب لدى أ 

القليل من " ؛"ن الدينة، الكث� مالقليل من الد�قراطيّ "عىل غرار: نتاج نفسها يف مقوالت إ ة بحتة تعيد كولونياليّ 

 ."ثْلّيةهاب املالكث� من ُر  ،التحّرض 

 يف فلسط� يلّ وصورة املثْ  الغسيل الورديّ 

يف فلسط�، وذلك من خالل تأث� وتداعيات حملة  يلّ املثْ  صورة يفآخر ا نرى تراجعً  ،خ�ةأل خالل السنوات الخمس ا

ة عامليّ  مثْليّةوساط أ يف  رسائيلج إل يروِّ  عنرصيّ  استع�ريّ  وهي حملة ذات منطق". الوردّ الغسيل "ة صهيونيّ ال الدعاية

ة، ليرباليّ "ض وجهها وتحس� صورتها من دولة استع�ر لدولة ي�، لتبيليّ واملثْ  ثْليّةها دولة متسامحة مع املنّ أ ة عىل ليرباليّ 

�، العرب واملسلم�، فلسطينيّ ال نّ أ ىل إ اج يف الوقت ذاته عامليًّ بهذا، بل تروّ  ال تكتفي الحملة". ةمنفتحة، ود�قراطيّ 

الغسيل "الخطر يف حملة . ةة والدينيّ جت�عيّ يتهم اال بنْ و ثقافتهم يف ل مر متأصّ أ  هنّ أ وإىل ، ثْليّةهاب امليعانون من داء ُر 

خالل العقود لت التي تشكّ  فلسطينيّ ال يلّ صورة املثْ رّسخت ة ة والجنسيّ قيّ ة العْر روايتها العنرصيّ  نّ يف أ يكمن  "الوردي

ر نظَ يُ ال م و هَ فْ يُ ال و  فلسطينيّ اليقاس ال بحيث  ع عالقات قوىخرى داخل مربّ أ ة مّر  فلسطينيّ ال يلّ ت باملثْ خ�ة، وزجّ أل ا
                                                

التي كان لها منذ البداية قاعدة شعبيّة يف كامل حدود فلسط� التاريخيّة، رغم أنّه كانت هنالك  القوستحّدث هنا باألخّص عن  4 
ل كفردوس املثليّ� للتغطية عىل جرائم حربها من قبل مجموعات أخرى خالل محاوالت بسيطة للتصّدي ملحاوالت الرتويج إلرسائي

 .سنوات األلف�أوائل 
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 يلّ ة، وعقد من النشاط املثْ مة وغ� الرسميّ ة، املنظّ ة والج�عيّ الوكالة الفرديّ  ر، ماحيةً املستعمِ منظور من خالل إّال  ليهإ

 .املحّيلّ  فلسطينيّ ال

ه فرد نّ أ عىل " يلّ املثْ "رت وصوّ  كذلك، الغرببر، ربطته الحملة املستعمِ بخرى أ ة مّر  فلسطينيّ ال يلّ ربط املثْ إىل ضافة إل با

 متجاهًال  ثْلّيةهاب املز عىل ُر ذي يركّ لالحقوقّي املثّيل ا تعتمد الحملة التوّجهَ إذ  ؛و ناشط منعزل ومنسلخ عن مجتمعهأ 

ة يهوديّ (نة ة ب� أجساد معيّ ديدة واملتداخلة، وتتغاىض عن التمييز والقمع البُنيوّي الذي يخلق هرميّ مبا� القمع الع

هات املجموعات والج�عات مت�شية مع توجّ  ،)ةفلسطينيّ عربيّة (قيمة ذات لها قيمة، وأخرى ليست ) ةإرسائيليّ 

النوع و ة هرم القمع مبعزل عن الِعرق ة يف قمّ ا الجنسيّ ت هذه املفاهيم، والتي تضع ميولهالتي تبنّ  )البيضاء( ةالغربيّ 

 .ا مبعزل عن االستع�ر واالحتاللفلسطينيًّ ، و وغ�هاالطبقة و  جت�عيّ اال 

لّي� وذوي توّجهات جنسيّة مثْ � فلسطينيّ تبنّي  -عىل سبيل املثال-خطورة يف تداعيات الحملة، ومنها تكمن ال

، فيرتجمون من خالله "ْ� "القامعَ  الٍذ يشّكل بديًال لهم عن بيئتهم ومجتمعهممَ ة مختلفة لخطابها، كحّل أو جندريّ و 

ة انفصال ترتبط بانت�ئهم القومّي والوطنّي الّذي رسعان ما عمليّ  -بال أد� شّك - يانهم وشعورهم بذاتهم، مّ� يخلقكِ 

" خدماتها اإلنسانيّة"يف املركز كجهة تُقّدم  ريصبح هامشيًّا، أو معدوًما يف حاالت معيّنة لألسف، يف ح� يكون املستعمِ 

 د املبنى االنت�يئّ هدِّ واعتبارها ظاهرة تُ  مثْليّةة للفلسطينيّ أمام حالة تنعكس مبوجبها حالة الرفض ال ا،إذً  ،نحن. املفقودة

، ح� )هوموفوب( ثْليّةهاب امليعا� من ُر كرافٍض و فلسطينيّ ، وبالتايل يظهر املجتمع الوالوطنيّ  جت�عيّ اال : يْهمبفهومَ 

: ة ويف هذه الحالة بالذاتجت�عيّ ا، ضمن رصاع يؤثّر ويتأثّر باملسألة اال سياسيًّ ْ� ْ� متصارعَ حرص املسألة ب� قطبَ تُ 

 .ثْليّةامل

 �ليّ تة من قبل املثْ ، سواء تلك املذوّ فلسطينيّ ال جتمعامليف وعي  فلسطينيّ ال يلّ ل صورة املثْ تحليل تشكُّ بح� نقوم 

 سيايسّ محاوالت تفكيكها من خالل العمل الوكذلك عند تحليل  ،و داخل مجموعات وج�عات مختلفةأ ات، ليّ واملثْ 

الرافضة رة ة املتجذّ املجتمعيّ  ثقافةال :ل هذا الوعية لتشكُّ تاريخيّ ال �ورةَ أخذ يف الحسبان السن علينا أن ،واملجتمعيّ 

 ستع�ريّ والواقع اال  ، العنف بأشكاله املختلفةليّةثْ هاب امل، الخوف وُر امّ ز العمن الحيّ ة لهم واإلقصائيّ � ليّ لمثْ ل

ة، عىل التغي� يف بطريقة عميقة وشموليّ  ،ن نعملأ ذا أردنا إ ة لدى املستعَمر. جت�عيّ اال  للمبا�واستغالل املستعِمر 

 ال �كنناة وبرشعيّة االختالف، جندريّ الة و ات الجنسيّ ويّ ق بالهُ حول ما هو متعلّ  فلسطينيّ ات املجتمع المواقف وسلوكيّ 

داخل املجتمع  لّيةثْ هاب امل، وُر جندريّ وال القمع الجنيسّ و ، هذه الثقافةلتعامل مع اات سرتاتيجيّ إ  .تجاهل هذا السياق

 مستديم عمل بِفعل ر مستمرّ تطوُّ  سرتاتيجيّات ذاتإ ها إنّ  حسب، بلفة تاريخيّ القراءة ال ال تقترص عىل ،فلسطينيّ ال

ة جندريّ ة والويّات الجنسيّ وامل�رسات والهُ  بس هذه التجار ييوتس ،يف الحقل قد�ة/ تجارب جديدةتحليل  يعمل عىل

ة، ة املتغ�ّ نيّ آل للتجارب ا جانب التحليل املستمرّ ىل إ ،ةتاريخيّ الءة القرا نّ إلذا ف .فلسط�سياق دة واملختلفة يف املتعدّ 

بأخرى  فلسطينيّ يف املجتمع ال لّيةثْ وامل يلّ ة عن املثْ استبدال الصورة القامئة السلبيّ و  جتمعيّ املتغي� ال ه� أساس خلق

 . "القوسـَ "ك-ة جندريّ ة والة الجنسيّ ديّ جل التعدّ أ طر التي تعمل من أل ا تعمل من أجلههذا ما  .ةيجابيّ إ ة و كرث شموليّ أ

 

 الفلسطيني املجتمع يف والجندرية الجنسية للتعددية القوس جمعية يف ناشط هالل، غيث *

 والجندرية الجنسية التعددية مجال يف وناشطة القوس، جمعية مديرة معييك، حن�  
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 حواجز الثقافة  عند مواجهات

 *إياد برغويث
 

، يف السنوات األخ�ة، دارت رحاهاالتي  والصدامات املختلفة ،التي أث�تتكشف لنا مراجعة رسيعة للقضايا والنقاشات 

 ، توما"وفيلم "فيّال  ،مثل قضية "مرسح امليدان"، 48ـ مناطق ال الفلسطينيّ� يفحول "أحداث" ثقافّية ذات صلة ب

 حول التطبيع والتواصل املتواصلة والسجاالت ،ودبكة "أم الفحم" ،ا"ورواية "أورفوار عكّ  ،وتر" ومرسحية "وطن عَ 

وعن تشابك الحواجز التي تعيق ، -إن جاز التعب�-عن تعقيد الحالة "الث�نأربيعينيّة" تكشف لنا ، واألرسلة الثقافّية

  .هارثّ عَ وتُ  يّةالحركة الثقافّية الفنّ 

، وعامّ  يلّ أوّ  وإْن عىل نحوٍ ، ب، ولرتتّ املتشابكةتسمية هذه الحواجز  لتحاول ة الرسيعة الخطىاملقال ، تأيت هذهلذا

حّدد مساحات الفعل املمكنة، وعند االقرتاب تُ بذلك و  ،للحركةا الحواجز تخلق حدودً  مشهًدا مركّبًا ومتعّدد األبعاد.

  � القوى املختلفة.  ب تجاوزها أو إزالتها تحدث املواجهاتمنها ل

 مدخل دالّيل قبل الحواجز

ة املقالة تصدر مبجلّ  أنّ وال سيّ� ( باس مفاهيميّ تِ الْ  ب أيّ ولتجنُّ  ، ك� أراها،ز واإلشارة إىل مكّوناتهاقبل تسمية الحواج

 هنا يعنيوهو ملقالة، يف هذه ا ماملستخدَ قافة" ثملصطلح "ال  بّد من توضيح اإلطار الداليلّ ال ،ملركز أبحاث اجت�عيّة)

املرسح كالفنون األدائيّة،  ؛اإلبداعيّ  ّي واألديبّ مجاالت التعب� الفنّ  اإلنتاج والنرش يف مختلفصناعة الفنون، أي  باألساس:

والتصوير الفوتوغراّيف والسين�، واملوسيقى، وفنون التصميم، والكتابة  الفنون التشكيلّيةكوالرقص، والفنون البرصيّة، 

 مة،والصناعات اإلبداعيّة املستخدَ  ف اليدويّةَر ّي، باإلضافة إىل الحِ بيّة عىل أنواعها، والصحافة الثقافيّة والنقد الفنّ األد

 وقيم ومعتقدات.  ومشاعر كّل هذه املنتجات من معاٍن وأفكاروتتصادم معه وما تحمله وتجّسده وتنقله 

ا"، فقد تحّدث، مثًال، ابن ى اآلن "فنًّ لداللة عىل ما يسمّ ل "صناعة كلمة خدمواقد�ًا استالعرب ذكر أّن من الجدير بال

 مته عن "صناعة الغناء".خلدون يف مقدّ 

، املتعّدد التعريفات بحّد للثقافة األنرثوبولوجيّ -لسوسيولوجيّ لمفهوم اهذا التعريف مرتبط دون شّك بالحقل الدالّيل ل

ويـإيجاز بحسبه� - وهو ،ة أجزاء) معنى "الثقافة" من ستّ 1هيوسون(إنغليز و  اجت�ع �الِ عصاغ أو  إذ ركّب ؛ذاته

 شائعة ب� مجموعة من األفراد، متيّزها عن املجموعات األخرى وسلوكيّة قيميّة : الثقافة مكّونة من أ�اط فكريّة-شديد

يل إىل جيل، واعتباطّية ل من جم وتُنقَ تتجّسد يف رموز من صنع اإلنسان، تُعلَّ و ، تحتوي عىل معنى، تهاويّ وتحّدد هُ 

                                                           
للدراسات وأبحاث إنغليز، د. وهيوسون، ج.: مدخل إىل سوسيولوجيا الثقافة/ ترجمة ملا نص�؛ مراجعة فايز الصبّاغ (املركز العريّب  1

 ).2013الدوحة، ب�وت -السياسات
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 كّل بدون شك، فان متشابك) نرثبولوجيّ األ  (الصناعّي والسوسيولوجيّ ان املفهوم  الظروف.معرّضة للتغي� مع تغ�ُّ 

ضاف إىل بعد نرشه يُ  ثمّ  ّي،ومادّ  وإرث رمزيّ  وقيمسائدة ة ط فكريّ ا�أ نبثق عن ما ت ج إبداعيّ ملنتَ  إنتاج ةعمليّ 

  جديد. ، كمكّونقافة"، باملفهوم�"الثّ 

           لحواجز.  إىل ا دْ عُ لنَ 

 :التمويلحاجز  .1

 ته.يّ ألهمّ  ،ف عنده يف هذه املقالةوهو أكرث حاجز سأتوقّ 

ج الثقاّيف تَ املن وعىل هذا األساس، فإنّ  .، أو استث�رحتاج إىل متويلّي تإنتاج ونرش إلبداع فنّ  عملية كّل ك� هو معلوم، 

يّة تبادلّية، باإلضافة إىل قيمته الروحّية املعنويّة قيمة مادّ ا أحيانً ، له تكلفة إنتاج و ورةبالرض  ج اقتصاديّ تَ هو من

 اوالفكريّة. كذلك إّن فضاءات العرض الثقاّيف، من قاعات وصاالت عرض ومعاهد تدريب، هي مساحات لها قيمته

من يدعم باملال يقّرر األع�ل، أي  املختلفة، ك� يف مجاالت النشاط اإلنسا�ّ ة وتكاليف إنشاء وصيانة وتفعيل. العقاريّ 

 الثقافة. هي املعرفة تخضع للمصلحة، كذلك  أنّ  ويّة. كّل دعم وراءه مصلحة ما، وك�دة واملضمون والهُ نْ جِ حّدد األَ ي

 يّةاملحلّ  لسافة واملجاقالدول من خالل وزارات الث )1: (عموًما تقوم به ا، للثقافةيًّ ، أو الداعم مادّ التموييلّ دور ال

 والدمج ويّة الج�عيّةالهُ ة بناء ، كجزء من عمليّ قافة والفنون وصناديق الدعم التابعة لهاثواللجان الوطنيّة العليا لل

) 2( ؛العالقات الخارجّيةوكأداة يف  ،ة والسياحةيالتنمكمحرّك يف مسارات و  ،للنخبة والهيمنة الثقافّية ،االجت�عيّ 

الشعبيّة الرتفيهيّة ذات الرواج الواسع واإلمكانات -يف حالة الفنون الج�ه�يّةج الخاّصة، كات اإلنتاج والرتويرش 

ّية أو ) صناديق الدعم التابعة ملؤّسسات مجتمع مدّ�، محلّ 3( ؛املوسيقى والسين� واألدبك� هو الشأن يف  ،الربحيّة

مدرّة و  املنحى عاونيّة قطاعيّة ومشاريع ومبادرات استقاللّية�اذج تمتويل ذايتّ، أو ) 4( ؛دوليّة، معنّية بالشأن الثقايفّ 

 .دعم الجمهور للمبادرة من خالل للدخل

لتمويل يف ما يتعلّق با، 48ـ للقطاع الثقاّيف العريّب الفلسطينّي يف مناطق الإطالقًا مة ومعضلة متويل غ� بسيطة هناك أز 

لكن  من جهة، واطن� دافعي رضائب،مدّ� مل تمويل هو حّق هذا الاملعضلة تكمن يف أّن الحصول عىل . الحكوميّ 

عىل مضام�  كأداة للسيطرة العربيّة للثقافة الحكوميّ  التمويل فتات تستخدماكث�ًا ما  ، من جهة أخرى،إرسائيل

للعالقات العاّمة أداة كأو  ،إرسائيليّة"-قافيّة أي خلق "ثقافة عربّيةثال ألرسلةة لاكأدو  ة اإلنتاج الثقاّيف،ويّ هات وهُ وتوجُّ 

  ."التعايش" يف إرسائيل "التعدديّة الثقافّية" وَ لـِ رتويج لل

ويّة والهُ  الستقالليّةاعىل  عىل هذا التمويل للحفاظمطلًَقا عدم الحصول  خياران أساسيان:مثّة هذه املعضلة، حيال 

من  البحث عن مصادر متويل، و واإلبداع ة التعب�يّ حرّ و  )ومساعيه الوطنيّة (املتناقضة بالرضورة مع التمويل اإلرسائييلّ 

ب جهوًدا مهنيّة كب�ة ) وتتطلّ 48ـ للمشاريع الفلسطينيّة من مناطق الوال سيّ� وهي نادرة (-أخرى  صناديق

 وَ  وحيدكمصدر متويل الدعم الحكومّي  الحصول عىل فهو ،ا الخيار الثا�أمّ  .-ستدامةَ ال حاٍل ا وال تضمن بأيّ  ،لتحصيلها

 ات الحاصلة عليهالجمعيّ  يربط مص� ،ن مل يجعلها بالرضورة متواطئة معهإ و ه لكنّ  ،"مضمون" يضمن االستقرار

 الداخل.يف ات الثقافّية العربيّة" د األعظم من "الجمعيّ وهذا حال السوا بالوزارة،
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، من قبل السلطة املمّولة املتاحة ةدة داخل املساحثقافة "مقبولة" غ� مهدِّ ل اتة ال تقف عند إنتاج الجمعيّ اإلشكاليّ 

، بل دات وخطابنْ جِ وأَ  ة وهيمنةية من عالقات قوّ أو بعد توجيه سياّيس واضح، وال ما تفرضه هذه البنْ  ةطوعيّ بصورة 

ا خيار خاطئ إداريًّ ّن االعت�د عىل مصدر متويل واحد هو إ  ا، إذساتيًّ ّي مؤسّ هذا الوضع غ� صحّ  إىل كونتتجاوز ذلك 

ألنّه مثّة  بل فحسب، واحدةة ه يف سلّ ض" كلّ يْ "البَ لكون  ال ؛/الجمعّية يّ الفنّ  وجود املرشوعد الستمرار ومهدِّ  اوماليًّ 

 غلق القّن.سيُ ف لعقابرت الفرار أو ايف القّن، إذا قرّ  وحدها معادية دجاجة واحدة

حدثت عند االصطدام  املشكلة ه الزاوية، فإنّ ، من هذ2وازي"ة "الزمن املُ ة مرسح "امليدان" ومرسحيّ وإذا نظرنا إىل قضيّ 

له عىل مستوى املضام�  اي وضعتهتاملرسح للحدود ال "زتجاوُ "حاجز التمويل، أي عندما اكتشفت السلطة اإلرسائيليّة ب

علن عىل املأل، لت ويّة،ذي يقّرر املضام� والهُ الّ  لاملموِّ  د"ة الظرف لتؤكّد من هو "السيّ لّ غواملواقف "املقبولة" عليها، مست

التمويل  وقفة الدولة يف يّ حرّ  والقصد هنا ة "التمويل"،يّ ة التعب�" وحرّ يّ الفصل ب� "حرّ عدم ة، عن بعد هذه القضيّ 

: عدم ، أهّمهاالتمويل ااج الثقاّيف، وعن توضيحها الرسمّي ملعاي� سياسيّة للحصول عىل هذت(!) بسبب مضام� اإلن

 . 3ملقاطعةإىل امها ورموزها، وعدم إحياء ذكرى النكبة، والدعوة لَ املّس بيهوديّة الدولة وعَ 

أنّه يعتمد عىل مصدر واحد أساّيس (رسمّي:  هذات املرسح "اكتشاف"عند زادت بهذا الحاجز  حّدة االصطدام نّ إ  ذلكك

ال �لك فضاء أو أنّه وال سيّ� يّة، ته الفنّ يّ متّسك بحرّ  إنْ ات عنه سيغلق أبوابه وأنّهم مبنعهم امليزانيّ  ،حكومّي وبلدّي)

عة تنوّ امللتطوير املوارد  اتنظيميًّ  ا، وال جهاًز داعمة ومتفاعلة ة قاعدة ج�ه�يّة حقيقيّةمل ينِب أيّ ته و له مبلكيّ  ىمبنً 

 . املصادر

 العقائدّي:-الحاجز االجت�عيّ  .2

 ات العمل.عىل مستوى الخطاب وأولويّ وهو أصعب الحواجز وأكرثها إه�الً 

من  ظ أصالً،ادت هيمنة الحركات اإلسالميّة وأ�اطها الفكريّة والسلوكّية عىل قطاعات واسعة من مجتمعنا، املحافِ ز 

خصوًصا املوسيقى والرقص والنحت والسين�، ، و . تحريم الفنون1فيه، ألكرث من سبب، أهّمها:  ة نرش الفنونمحدوديّ 

. الوصاية الدينيّة 3 ؛ز العامّ االختالط ب� الرجال والنساء يف الحيّ  تحريم. 2 ؛سائدةالدينيّة التفس�ات بعض البحسب 

صلة الواضيع ذات وبخاّصة امليف الفنون "املسموح" بها،  املسموح بهاغ� املضام�  ة تحديدذة لنفسها مهمّ خِ املتّ 

ض الحركات رفْ ا، عمومً املقصود هنا، و كموضوع شاغل البال عىل الدوام. ة الجسد يّ وحرّ ، وبالجنس ن نفسهبالدي

، وكمساحة ومعّربة عن الشعب ومغّ�ة له رة للمجتمعالفنون" عىل نفسها كمحرِّ قافة و ثالخذته "الدينيّة للدور الذي اتّ 

للوجود  معنىو بديلة  ى فكريّةيم رؤً وتقد وكمنافس أساّيس لها يف استقطاب الج�ه� ،لألسئلة حول التجربة اإلنسانيّة

 .الج�عيّ 

ن التأويالت والدينّي اإلسالمّي من الفنون، وحول تبايُ  جال لخوض نقاش حول حقيقة املوقف الفقهيّ ليس هنا امل

 والنقشالخّط العريّب  فنونمثل رها وازدهارها اإلسالميّة وتطوُّ  والتفس�ات من املسألة، وال يف رسد تاريخ الفنون
                                                           

ا مرسحيّة من كتابة وإخراج بّشار مرقص، قّصتها مستلَهمة من نصٍّ لألس� وليد دقّة وتجارب األرسى األمنيّ� الفلسطينيّ�. أث�ت حوله 2
، وأّدت إىل حملة تحريض ضّد مرسح امليدان ضّجة إعالميّة بسبب اعرتاض عائلة الجندّي الذي اتُِّهم دقّة بقتله عىل عرض املرسحيّة

ووقف ميزانيّات الدعم املخّصصة له من بلديّة حيفا ووزارة الثقافة اإلرسائيليّة وإخراج وزير الرتبية والتعليم للمرسحيّة من "سلّة 
 الثقافة" رغم اعرتاض اللجنة املهنيّة.

 .02.09.2015رة الثقافة م�ي ريجيف بتاريخ معاي� منع الحصول عىل دعم حكومّي بحسب بيان رسمّي لوزي 3
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ى يف وال حتّ  سالميّة،تلفة من تاريخ الحضارة اإل حقب مخ خاللف اليدويّة والع�رة واملوسيقى، َر وصناعات الحِ 

 بالنقاش. اهتِ لَ ر وِص و األمكّل هذه رغم أهمّية عارص لهذه الفنون من أجل "نرش الدعوة"، االستخدام املُ 

، عىل يّة، حول املساحة املتاحة للثقافة داخل املجتمعالعقائديّة والفكرفة بغلّ مة سياسيّ التي معظمها  ،تطفو الرصاعات

حدود هذه املساحة، من خالل تسليط  وتثبيت نة إعادة ترسيمسياسّية معيّ  عندما تقّرر نخب دينّية الرأي العامّ ح سط

إعادة اصطفاف ج�ه� القاعدة استعادة السيطرة و كنها من خالله الضوء التحريّيض عىل "منتج" أو "حدث" ثقاّيف �ْ 

ل�نّية، أو ثقافّية ب منافسة، سياسّية عَ خَ نُ  ضدّ  )نةيف بلدة معيّ  يف السياق املحّيلّ وبخاّصة ( االجت�عيّة التابعة لها

  ا.ا مغايرًا لها جذريًّ ا وسلوكًا اجت�عيًّ ل�نيّة، تطرح �طًا فكريًّ عَ 

باقة ه يف مدينتاختيار الشاعر عيل موايس، أستاذ اللغة العربيّة يف مدرسة  من هذا املنظور، �كننا فهم التحريض ضدّ 

الرواية  به كرواية من خارج املنهاج. حرّضوا ضدّ لطالّ للكاتب عالء حليحل  ا"رواية "أورفوار عكّ  الغربيّة، تدريَس 

النه من أفكار وما �ثّ  والكاتب، الشاعر األستاذ ضدّ وكذلك  وح بها"، وولوجها مساحة "حرام"،مها "غ� املسنمياملض

تجاوزوا  إنْ ير اآلخرين من معركة تكف� وتحذ ،ه�يْ لتحديد نشاطَ إلقصائه� و ، ل�نيّةعَ  ثقافيّة سياسيّة هاتوتوجُّ 

 5وتر". ة "وطن عَ ومرسحيّ  4الفحم" ة "دبكة أمّ الحواجز. وكذلك األمر يف قضيّ 

نرش الثقافة  إمكانات عىل قطاعات واسعة من مجتمعناهات املحافظة والتوجُّ تحّدد هيمنة فكر الحركات اإلسالميّة إًذا، 

يّة ة توسيع القاعدة االجت�عويبقى سؤال الحركة الثقافيّة هو كيفيّ  تلك "الجريئة" يف مضامينها،وال سيّ�  والفنون فيه،

 ،عن طرق مبدعة للوصول إىل الجمهور الواسعوجهد  دٍّ منها البحث بجِ  بما يتطلّ وهو �ه�يّة يف هذا السياق، والج

ّية الفنّ  وهذه مسألة ذات صلة بالرؤى ذاتها حواجز اجت�عيّة.ت بوهيمّية هي بوعدم االنكفاء يف فقاعا

سات ّية واملؤسّ املجالس املحلّ مثل  مؤثّرة ساتمؤسّ  مع ، والرشاكاتات التسويقيّة، وبالتعاون القطاعيّ باإلسرتاتيجيّ و 

  .قافة والفنونثبنرش ال معنيّة وسياسيّة ومع قوى اجت�عّية ،الرتبويّة

� يف ال سيّ و ّي أو األديّب، لتقييم النتاج اإلبداعّي الفنّ  املعيار األسايسّ  �ه ار والرواج الج�ه�ّي ليسحال، االنتشا عىل أيّ 

لوصول إىل جمهور واسع هو داللة هاّمة عىل ، عىل اما يف منطقةٍ  ،ةبعامّ  راك الثقايفّ الفنون املعارصة، لكن قدرة الحِ 

 وأثره.  حضوره

القطبّي"، أي كأّن املسألة فعًال هي فقط رصاع -ا بنمط التفك� "الثنايئّ قبول فكريًّ حّذر من ال، ال بّد أّن أ ويف هذا اإلطار

ن أساّيس الدين هو مكوِّ  .ب�رضوخ ملنطق املتعصّ ، و ط تفك� محدود وعاجزل�نيّ�، وهو برأيي �ن� وعَ ب� متديّ 

إلهام  وقد يكون مصدرَ  ،نةا لحركات سياسّية أو قوى معيّ وليس ملكً  ،قافيّة والحضاريّة، وحياة الناس وواقعهمثويّة الللهُ 

خاذ وكذلك التّ  ،األهّم للتحليل والفهم الرؤيةَ  ديّةُ بقى التعدّ ت أن واألصحّ عب�ات اإلبداعيّة. تا ملختلف الا ورمزيًّ فكريًّ  اكبً� 

 املوقف والفعل. 

 

                                                           
، يف 2015فيديو لشباب وشابّات من اتّحاد الشباب الوطنّي الد�قراطّي يرقصون الدبكة بعد أمسية رمضانيّة، خالل شهر رمضان عام  4

ا وحادًّا حوله ب� قيادات وناشط� إسالميّ� وَعل�نيّ�.   أّم الفحم، أثار نقاًشا عامًّ
) 2014ة كوميديّة (نسخة ُمَمْرسَحة من مسلسل كوميدّي فلسطينّي)، قام شبّان متديّنون مبنع عرضها بالقّوة والتهديد يف عّكا (مرسحيّ  5

  )، بحّجة إساءتها للرشيعة واإلسالم.2015وطمرة (
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ون، ال تعرف الحدود، بل تحلّق فوقها وتنساب من تحتها. وهي ون املثاليّ الرومانسيّ الثقافة، ك� يحّب أن يتغنى بها 

 نا نريدها أن تكون كذلك. القول إنّ ببل �كننا االكتفاء  ليست بالضبط كذلك يف الواقع. وخصوًصا يف حالتنا.

ب� الناس يف  الطبيعيّ  الثقايفّ  اصلحقيقيّة ومعّقدة متنع التو  جغرافيّة وقانونيّة ذهنيّة وسياسيّةة هناك حواجز فعليّ 

، العريّب املمتّد منذ عقود بسبب ظروف الرصاع الصهيو�ّ  فلسط� التاريخيّة، ى داخل مناطقحتّ العربيّة، و  املنطقة

  كّل الحدود والرصاعات الداخليّة التي ازدادت عنًفا وتعقيًدا يف السنوات األخ�ة.بسبب و 

الت سياسّية وثقافيّة واجت�عيّة عديدة، ومررنا بتجارب وتحوّ  ،1948 العام بعد نكبة يف وطننا لقد عشنا يف عزلة هنا

رؤيتنا  وعىل ثقافتنا، أي عىل علينا رٌ أثصال والتواصل، كّل تغي� يف العالقات اإلقليمّية، وكذلك يف وسائل االتّ كان لو 

اقضاتها، وعىل إزالة بعض الحواجز السياسيّة الجغرافيّة تها وتناقافّية وم�رسثال ويّتناوعىل مكّونات هُ  ،الذاتنا ثقافيًّ 

 وتثبيت أخرى.

حيازة  هولنرش ثقافتنا يف مساحتها الطبيعيّة الحاجز األساّيس  نش� أنّ  ال مجال هنا للخوض يف التفاصيل، لكن باختصار

 اعتبار بالدناكذلك و ، كاتها الثقافيّةوجمهورها وحر  العربيّة مع الدول ، وتحديدها الفعّيل للتواصليليّةنة اإلرسائملواطَ ا

ة لحقوق الشعب ناِرص يّة والحركات املُ نظر النقابات الفنّ يف  ،مع إرسائيل اتطبيعً  مة" كون زيارتهامنطقة "محرَّ ة املحتلّ 

 جاه�. االتّ يف الطريق مغلقة  .الفلسطينيّ 

ل التجربة العربّية والفلسطينيّة وإرثها، لكّن ونبدع من داخ ،�ثّل بالعربيّةو نغني و نحن ننتج ثقافة عربّية، نكتب 

ات هنا وهناك، مجموعة أكرث هناك تغ�ُّ . ٌق ٌق ضيّ ا، ضيّ ، وأفق تحقيق الذات، ثقافيًّ إنتاجنا، عموًما، ممنوع من السفر

املشاركة أو  ة اهر القيف اعتالء خشبة دار األوبرا اٌن أو مبدع فرٌد ينجح يف اخرتاق الحاجز و . فنّ تنا، أو أقّل وعيًا بخصوصيّ 

 ا. يف مكانه األساسيّة لكن الحواجز يعرّض نفسه للمالحقة األمنيّة،قد ، و برنامج تلفزيوّ� عريبّ يف مسابقة ما أو يف 

لعامل إىل اوأوصل وكالؤها صوتنا  ،يف التعب� عن وجودنا وتجربتنا ر فعيلّ وْ دَ بت الثقافة قام ،وبسبب هذا الحاجز

ّي حّدد انطالقها اإلبداعّي الفنّ ياالنحصار يف هذا الدور، بسبب ثبات الحواجز، هو نفسه ما  ، لكنالعريّب والعامل

ان أو فنّ ح تها الفلسطينّية والعربيّة. قد ينجويّ النشغالها الدائم يف الحصول عىل "الرشعيّة" وتربير ذاتها ووجودها وهُ 

 ة من جديد. الرتاكم الكايف نبدأ الرشح من الصفر كّل مّر  يف ظّل عدمأنّنا نا نجد لكنّ  التعب� عن الحالة،كاتب ما يف 

يف أحداث ثقافّية يف ان� عرب زيارة أو مشاركة فنّ عند  ل،األوّ هذا الحاجز:  دينشآن عن هناك نوعان من الصدامات

ملرصّي "هشام والشاعر ا ،"ظافر يوسف" التونيسّ  وَ  ،يف حاالت مثل حفلة فرقة "أوتوسرتاد" األردنيّة ،1948 الـ مناطق

مع ازدياد أثر حمالت املقاطعة األكاد�يّة والثقافّية إلرسائيل،  رًامؤخَّ  هذه النقاشاتحّدة  قد زادتن، و يالجخ" وآخر

 "التطبيع"، وتحديًدا ب� من "التواصل" وَ  يِ وتتمحور حول مفهومَ  ،يّ�م� فنّ ف� ومنظِّ وهي تدور ب� ناشط� ومثقّ 

ى لو حتّ  ة،للقضيّ  اى سياسيًّ  يسّبب أذً ّ� م " بجواز سفر عريّب هو تطبيع وخرق ملعاي� املقاطعةدخول "إرسائيل يقول إنّ 

ا يف فلسط� التاريخيّة رغم االحتالل. هناك وطرف آخر يرى الحدث تواصالً ثقافيًّ  كان العرض لجمهور فلسطينّي،

املنطلقات السياسيّة ب� و  الكث� من األهداف ًقا يفتواف نا نشّخصأنّ وال سيّ� هذه املسألة،  حول لق توافقخإىل حاجة 

   . الفلسطينيّة ةيضمن التواصل وال يّرض بالقضيّ  اتوافقً  ،تناقش�املالناشط� 
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أو ذات  ،ثقافيّة إرسائيليّةأحداث إنتاجات أو ان� فلسطينيّ� بمشاركة فنّ فتكون عند  ،من الصدامات ا النوع الثا�أمّ 

ترسم من  لة،ْرس ذات صلة مبفهوم األَ  -غالبيف ال-تكون لبالد أو خارجها، وهي صدامات داخليّة، يف ا ،صلة بإرسائيل

ال  املواجهاتاملتاحة للعالقة مع الدولة العربيّة.  ها املساحةَ نفسُ  هي ب الثقافّية واإلعالميّة الفلسطينيّةخَ خاللها النُّ 

وهي عموًما: متثيل إرسائيل يف  ،الصطدام يف حدود هذا الحاجزمع اإلرسائيليّ�، بل تحدث عند ا تحدث عند كّل متاّس 

يف مسابقة األورفزيون الغنائيّة، أو املشاركة يف احتفاالت "وطنيّة  مثل مشاركة م�ا عوض محافل ثقافيّة دوليّة شه�ة،

، مثل مهرجان "العود"، 1967ة عام إرسائيليّة" مثل احتفاالت االستقالل، أو يف أحداث ثقافّية يف القدس واملناطق املحتلّ 

 ا. ميسء للعرب أو إشكاّيل سياسيًّ ّي وكذلك يف حالة املشاركة يف إنتاج فنّ 

، بعد أن تجاوزت بكث� عدد أراهاك�  األساسيّة، وأنواع مواجهاتها حواجز هذه الفرتة كتفي يف هذه املقالة باستعراضأ

، املواضيعو  ستتغّ� األس�ء متغّ�. فالدنيا رصاع مستمرّ  نتهي.. الصدامات لن تي املحّررةها منّ الكل�ت التي طلبتْ 

 ،ت الحواجز يف مواضع جديدة مختلفةوتثبّ  ،للثقافةاملساحات املتاحة  حدودَ  ،من جديداملواجهات القادمة، سم وسرتَ 

لتكون  املعيقةحواجز ال ةلنستطيع إزاأن  ، وفعٍل،عىل أملٍ ها. ونبقى نا تجاوزناأو قد تعيدها إىل مواضع اعتقدنا أنّ 

   .هم الحرّةاتهقافة يف متناول الناس، وليكون للمبدع� آفاق انطالقثال

 
 كاتب وروايئ، ومدير جمعية الثقافة العربية.   هوبرغويث* إياد 
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 ويّة القومّية يف التعريف القرسيّ م�رسات الهُ 

 *عامر إبراهيم
 

امُ  اة أصبحت سؤاًال َجدليًّ لوطنيّ ة اويّ والهُ  مسألة القوميّات إنّ  ة ة االقتصاديّ الت العامليّ � يف سياق التحوّ سيّ ، ال لحًّ

ا رمبّ لرشق األوسط عىل وجه الخصوص. اة يف ستمّر املو  النزاعات الطاحنة ويف ظّل ة ة عامّ ة واالجت�عيّ والتكنولوجيّ 

ة هي نفسها وليدة تلك فرعيّ -ةنة ثانويّ ات ذات مواطَ ويّ ة وهُ وطنيّ -ات فوقويّ ل هُ عند الحديث عن تشكُّ  بشكل خاّص 

 ا.مركزيًّ ًبا ركّمو محوًرا  فيهال الزمن الت، ويُشكّ التحوُّ 

عىل ة يقوم الفرد، واملجتمع ويّ هُ  –) performative(ئيّة ة أداويّ ها هُ ة القوميّة عىل أنّ ويّ الهُ  يف هذا املقال تناولسأ 

ة الحالة االستع�ريّ  ة أنّ نة. وستكون نقطة انطالقي األساسيّ ة معيّ ر ظروف زمانّية ومكانيّ افعند تو نطاق أوسع، بأدائها 

ذاته، بحيث تُلقى عىل  وأمكنة ُمختلفة يف الفضاء االستع�ريّ ة، تخلق أزمنة ة يف مناطق الجوالن املُحتلّ رسائيليّ اإل 

 مبحاولة استعارة التحليل الكويريّ  املقال سأختتم ذلك. كفقهاته وَ ويّ وتشكيل هُ ة التكيّف والتعايش ر مهمّ املُستَعمَ 

 .االستع�ريّ سياق داة للتكيّف لدى رشائح املجتمع املختلفة يف الجوالن ضمن الأ ك ة، ك� صاغته باتلر،ئيّ ادأل ة اويّ للهُ 

 ة القومّيةويّ يف بناء الهُ  ةئيّ واألداالزمن 

ة األمّ  ويرى)، modernistة (ظاهرة حداثويّ ها نّ أ بة الدولة القوميّ فكرة  ،ة"ل"املُجتمعات املُتخيّ  هكتاب يف ،أندرسون يصف

ى حتّ  ،هاأفراد ميعألّن ج ُمتَخيَّلةٌ  واألّمة ).imagined political communityخيَّل (تامل السيايسَّ  جتمعَ باعتبارها املُ 

 ه يتعّذر عىل أفراد املجتمع القوميّ نّ إ أي  ،ما بينهم خلق تواصل مبارش وعميق يفتعداًدا فيهم، غ� قادرين عىل  األقّل 

 الدولة ه بعد ذلك حدودُ يلإل، ليضاف يَّ تخك املرتَ شامل القوميّ  الشعورلآلخر، وما يوّحدهم كأّمة هو أّي منهم معرفة 

  .ة ووسائل اإلعالم وما إىل ذلكعسكريّ اللغة واملنظومة ال، و القومية

 اإلدرايكّ املحور عىل لألوّ ا تركيز يصّب  بحيث ،الوطنيّ  نت�ءال با والشعور القوميّ  الفكر ب� مبارشة طرديّة عالقة هنالك

ة انت�ء إىل عالق هو الوطنيّ  نت�ءال فا نت�ء.ال ا هذا من واملُ�رَس والفعيلّ  املحسوس البُعد فهو ،األخ� اأمّ  .الفكريّ و 

ملفهوم يدخل من خالل التفاعل معه  يّ إرث)، فيها تكون هذه األرض هي عبارة عن تجسيد مادّ و  أرضو وطن (إقليم 

، عىل ل، أي املحور الفكريّ منها. ويُضفي املحور األوّ  اة فيصبح جزءً إىل صميم تكوين الشخصيّ  مراًرا بنجاح وتكراره

ها عىل تِ عَ ضَ وْ مَ صقلها و ة و األيديولوجيّ يتها بنْ ويقوم بتعزيز  ،والتاريخيّ  واالجت�عيّ  ها السيايسَّ نت�ء هذه بُعدَ ال عالقة ا
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الحياة بتفاصيل تفاصيلها  تنخرطة ًة م�رسات دوريّ عامّ  نت�ء هذه مع الوطن والفكر القوميّ ال العقود. لعالقة ا مرّ 

م ، ك� النشيد وخدمة العلَ وُمعايشتها والخطاب الوطنيّ  ةالدولة القوميّ  لغةم�رسة يف كرثها انتشاًرا تتلّخص ة، أاليوميّ 

الخطاب ن جزًءا من ش، وتَُكوِّ يعز املَ ة يف بناء الحيّ دث هذه كعوامل أساسيّ حْ ة فيها وما إىل ذلك. تَ والسياقات الدينيّ 

 .لدى الفرد والج�عة ةالذهنيّ س اإلدراك و بحيث تبني أس اليوميّ 

ة هي القوميّ  نّ إ ، �كننا القول والتعريف القوميّ  ةويّ الهُ  ما يخّص يف ة واألفعال األدائيّ لذلك، من منظور املُ�رسات تلك 

�ارسها األفراد و  يقوم بتطبيقها ةيوميّ  ةدائيّ وأفعال أ رة متكرّ ا هي ُم�رسات �ّ وإ  الج�عة،و ليست شيئًا �لكه الفرد 

أن  بدًال من ةسرتاتيجيّ إ ة و ة وضعيّ ويّ هُ  هاعىل أنّ  النّص هذا ة يف ة القوميّ ويّ مفهوم الهُ  يش�من هذا املنطلق،  .املجتمع

 .ةة جوهريّ ويّ هُ تكون 

ة، ة من أجل خلق األمّ ة أيديولوجيّ ليّ كآ  إىل الخطاب القوميّ  الدولة، ضمن حاجتها إىل إعادة إنتاج مواطنيها تلجأ

هذا . اكرونولوجيًّ  ازمنيًّ  التي تخلق تسلسًال  ة�رسات اليوميّ ، عرب املُ والج�عيّ  منه الفرديّ هذا الخطاب،  نتاجويجري إ 

ة رسديّ ة تضفي عىل اليوميّ  ةالقوميّ  ة امل�رساتاستمراريّ . ويجعل منها حبكة مت�سكةاملجتمع  ةرسديّ يصوغ التسلسل 

in ways al(الصنع  الكرونولوجيا دامئة ومبا أنّ  .مستمرّ  زمنيّ  عتها ضمن خطّ ضَ وْ  مَ ْرب عَ وذلك  ،اواضحً  ىمعنً املجتمع 

the making ،( ُيعود املجتمع في املعتاد، ف .دامئة الصنع وعد�ة الثبات ،حولها ة املتمحورةة القوميّ ويّ فهكذا أيًضا اله

ة السنويّ ة القوميّ كالطقوس -�رسات بعض املتكون و ة يف الحارض، يّ عالج�ته ويّ هُ صقل بغية ملايض إىل ا القوميّ 

 .ب فيه املستقبلالذي يُكتَ  ذاتهاستحضار املايض يف الوقت  مبثابة -واستذكار الشهداء وغ�ها

 لٍ تتاه مُ نّ للزمن عىل أ  ويّ املفهوم الحداث فإنّ . الحداثويّ  الخطاب القوميّ  صميميتمركز يف  الزمن نّ أ  ندرسونأ يّدعي 

 من املايض، �رّ  ) يبدأlinear( يّ خطّ و  فالزمن يف الحداثة ُمتجانس. التهوتشكُّ  الفكر القوميّ  ّ� �وّ سَ  ُمتناسق وُمستمرّ و 

دائم إلثبات هذا عىل نحٍو � الحديثة منها، تسعى جميع األمم، وال سيّ  ، وإنّ املستقبل ووجهته نحو ،يف الحارض

الج�عة، فالذات و ة هي نتاج ألداءات الفرد �رسات القوميّ امل ومبا أنّ  .ةأزمنته وحقباته التاريخيّ التسلسل والربط ب� 

)subjectستقلّة فقط عندما يتبع متعرتف به كذات الفرد و تحرتم جتمعات امل ف�ى أندرسون أنّ نا هي أيًضا أساس. ) ه

م�رسة " ة أنّ دائيّ أل فرتى يف نظريّتها ا ،لرا باتأمّ  ).nationalized( ميتأمّ أي ة، بس�ورة القوميّ  �رّ أن  بعدو لقوم ما، 

 نتاج )أي التجربة( ا هي�ّ وإ ت�سكة ليست هي املصدر، مة و يّ لها أصعىل أنّ ويّة كانت، هُ  ة، أيّ ويّ ة للهُ التجربة الشخصيّ 

 )،discursive practiceآخر ( كأي براكسيس خطايبّ ، ةويّ فالهُ "؛ ةويّ الهُ م ئة وامل�رسات التي تال رزمة من األفعال األدائيّ 

 ).tructionrecons)، والبناء (construction-deالهدم والتفكيك (و ، عىل التفاوض ةمبنيّ 

 ةويّ للهُ  القرسيّ  رسائييلّ اإل والتعريف  املحتّل يف الجوالن  جتمع السوريّ ملا

إىل ، ساعيًا �ان األصليّ فيقوم بإبادة السكّ فق "مبدأ اإلبادة"، وَ  -ية وليس حدثًا"وهو "بنْ -يعمل االستع�ر االستيطا� 

� يف األرض، ان األصليّ كّ القضاء عىل وجود الس "الهدم بهدف االستبدال"، ويكون هذا الغزو مرتافًقا مع مرشوع

ة رسائيل يف الجوالن بأوسع عمليّ إ، قامت 1967خالل حرب عام ف د.الجدي جتمع والنظام االستيطا�ّ هم باملالستبدال
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ذين بلغ ال ،انهل سكّ صيف الجوالن من أ  ذ مل يبَق إ  1؛رسائييلّ إل ا ان) يف تاريخ الرصاع العريبّ نسبة السكّ بتهج� (مقارنة 

 .نسمة 6,000، سوى الجىء فلسطينيّ  9,000ومن ضمنهم  1967نسمة عام  130,000عددهم 

كذلك  احتالل الزمن السوريّ جرى يف الجوالن،  ْ� للمكان والحيّز السوريَّ  الفعيلّ  رسائييلّ وبالتوازي مع االحتالل اإل 

رسائيل القوان� إ ام األوىل لالحتالل، استبدلتيّ منذ األ ف .نمِ يْ املُهَ هو ليصبح  رسائييلّ فرض الزمن اإل ، و وتقويضه

عىل املناطق التي أصبحت تحت  وفرضت القانون العسكريّ ة، رسائيليّ إسات ة مبؤسّ ة السوريّ سات الوطنيّ واملؤسّ 

ة يّ تعي� مجالس محلّ  -رايض واملياهومصادرة األ  رسائييلّ اإل الستيطان عدا ا-هذه التغي�ات  همّ نفوذها. وكانت أ 

ة ويّ هُ لىل خلق انت�ء لإورمى بناء الطائفة الدرزية، يصاً أل دَّ خصّ عِ أُ  رسائييلّ إمبنهاج  تبدال منهاج التعليم السوريّ واس

 ة.ة العربيّ ويّ نفصلة عن الهُ ة مُ ويّ هُ ها عىل أنّ  ةدرزيّ ال

ة والسيادة لة السوريّ كت الروابط ب� الدو فكّ ًدا، و مجدَّ  رسم حدود دولتها إرسائيلأعادت  ،1967حتالل عام اال فمع 

ركز الدولة مبوصلها ابتغاَء الطرقات  انًا، وبارشت يف بناء املستوطنات، وشّق التي كانت لها عىل الجوالن، منطقة وسكّ 

، ونظرًا اتدريجيًّ . بعد احتالله ة يف الجوالنرسائيليّ ة، إضافة إىل إقامة املعسكرات وتعزيز رموز السيادة اإل اليهوديّ 

ة الكربى التي من املدن السوريّ  �ان الجوالن، فبدًال من دمشق والقنيطرة وغ�همركز الحياة لدى سكّ  للحاجة، تغّ� 

ة يف ا املراكز التجاريّ ولرمبّ -ان الجوالن قبل االحتالل، أصبحت النارصة وحيفا ونابلس شّكلت مركزًا للحياة لدى سكّ 

 األمر يف شأنوكذلك هي املراكز البديلة.  -ة القريبةالقرى واملدن اليهوديّ 

ة كاملياه والكهرباء، ، وخدمات البنى التحتيّ يف أسواق الجوالن اتدريجيًّ  التي انخرطت ةرسائيليّ ة اإل جات التجاريّ املنتَ 

االستيالء عىل األرض واملوارد ينحرص يف االحتالل مل  أنّ املقصود ة وغ�ها. رًا أكرث الكوابل والعمالت النقديّ ومؤخّ 

وتفاصيله  رسائييلّ يف الجوالن، وبهذا تغلغل الزمن اإل  واالقتصاديّ  الفضاء االستهاليكّ ا توّسع ليضمّ �ّ وإ ب، ة فحسالطبيعيّ 

ة، عامّ  "إرسائيل"يف حيفا، و ف� صار يحدث يف النارصة و يف الجوالن. ة اليوميّ  املجتمع السوريّ وتفاصيل حياة ات بحيثيّ 

 املختلفة. رسائييلّ الذي تعيشه رشائح املجتمع اإل  الزمنيّ  الخطّ يش يف نفس ر عىل الجوالن، وبذلك بدأ الجوالن بالعيؤثّ 

ا فعليًّ ات قد استحوذت يّ واخر السبعينأ ى حتّ  1967يف الجوالن منذ عام  رسائييلّ وإذا كانت املرحلة األوىل لالحتالل اإل 

واسع يف  مل ينشأ انخراط شعبيّ إذ  ؛احتالل النفس وتعريفاتهامحاولة املرحلة الثانية كانت يف  ، فإنّ الجسد واملكانعىل 

ة عىل رسائيليّ ة اإل فرض الجنسيّ م�رسات  من خالل ،إرسائيلحاولت عندما ، اتيّ  يف نهاية السبعينّال إ  النضال السيايسّ 

، إضافة يف الجوالن األشدّ  ةفكانت الخطوة الكولونياليّ . والجمعيّ  الذايتّ  القوميّ التعريف  احتالَل ، �املواطن� السوريّ 

من الدولة  ا، ليصبحوا جزءً هناك ع املد�ّ ان املجتمعىل سكّ ا قرسيًّ ة رسائيليّ ات اإل فرض الجنسيّ  محاولةَ  إىل االستيطان،

� يّ ان املحلّ السكّ  نّ أ بَيَْد  .إىل إرسائيل همأراضيو هم  همنة ضمّ عَ ا بَرشْ ليك يشّكلوا بعد ذلك عامًال هامًّ و  ،ةرسائيليّ اإل 

 دوا من خاللها رفضهمة التي أكّرضابات والتظاهرات واملؤمترات الصحافيّ إل  تصعيد اْرب عَ  ، وذلكرفضوا هذه اللعبة

يف نهاية و  .ةة والفرديّ تشديد العقوبات الج�عيّ ة بحتالل هذه املقاومة السلميّ واجه اال ة. و تهم السوريّ  عن جنسيّ التخّيل 

                                                           
 : اإلنرتنّت  موقع عىل. اإلرسائييلّ  االحتالل تحت الجوالن تجربة). 2006( من� ن،الدي فخر 1

http://www.jawlan.org/openions/read_article.asp?catigory=2&source=8&link=291  

http://www.jawlan.org/openions/read_article.asp?catigory=2&source=8&link=291
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سلطات ال، بدأت ةرسائيليّ ات اإل للجنسيّ  ج�عيّةات حرق م، وشمل ضمنه عمليّ دام نصف عا األمر، وبعد إرضاب شامل

 .يف خانة القوميّة )undefined" (غ� معرّف" ان الجوالن مع التعريفلسكّ  ةويّ ة بإصدار بطاقات الهُ رسائيليّ اإل 

 تحت االحتالل أداء يوميّ ك 2ة"ة القوميّ ويّ الهُ ة كويريّ " ، وَ ختلفة يف الفضاء االستع�ريّ األزمنة واألمكنة امل

بواسطة مصطلحات - ة، تعكسرو الفرتة ما بعد الكولونياليّ فكّ ة واحتالل العقل، ك� رشحها مة الثقافيّ الكولونياليّ  إنّ 

 ر للذات.والتنكّ  وسيلة لالغرتاب الذايتّ إىل  يلهتحو، و ة إجراء بلورة وعي ج�عيّ كيفيّ  -فةة ِرص عمليّة عقالنيّ و ة اجت�عيّ 

 ىحتّ و  .التعريف دةسيّ ة التي أصبحت وحدها رسائيليّ عىل فرض السيادة اإل  اتأكيدً  ةللجنسيّ  الفرض القرسيّ  رى يفإّ� أ

عرتاف ال عىل عدم ا إثبات واضح يالجوالن، هان سكّ عظم مل ةاألوراق الثبوتيّ ظهر اليوم عىل املكانة "غ� ُمعرّف"، التي ت

لسلب  يف األساس محاولة يهذا التعريف. وه ةلمَ حَ ن مِ  ى الج�عة، وحتّ دتجاه الذات واألفرا ةرسائيليّ اإل  السيادةب

أما الخطاب املحيل السوري الوطني الذي عّرب عن نضال املجتمع السوري ضد  .ونقضه للذات لتعريف األصيلّ ا

مام الخطاب االحتالل اإلرسائييل حتى يومنا هذا، ال سي� عرب مروره بأشكال النضال املختلفة، فقد نّصب نفسه أ 

ترتكز يف معظمها عىل خطابات ة وجوديّ  حاالت الواقعيف  نتجتلكن عىل الرغم من ذلك و  ،اإلرسائييل الكولونيايل

 ةُمعرّفة ويّ هُ يف سبيل النضال و ، سوريّ ال ونقيضه رسائييلّ اإل  الخطاب .ة متقاطبة يتلّقاها املحّيلّ وم�رسات ثنائيّ 

ونقيضه  احداثي� نفسه اعترب الخطاب الذي وكذلك  ،م التعريفعدي سعت إىل ة الترسائيليّ ونقيضه املحاوالت اإل 

بعبارة  ف.والتكيُّ  الوجودَ ة يف الجوالن تحاول الذات السوريّ  جيع هذه الخطابات . ب� ةحداثيّ الغ�  الخطاب واملنظومة

هذه الذات رفضت  . فرغم أنّ هاتهايف الجوالن وشّكلت توجُّ  ة كينونة الذات الجديدةالتناقضات التعريفيّ خرى، خلقت أ 

ة لها، وبدأت بتذويت الرضوريّ  هاتكة لخدماالوقت صارت مستهلِ مبرور ها نّ فإ، �رسائيليّ ة والتعريف اإل االعرتاف بالجنسيّ 

التي  ،وحالة الفقدان هذه .ه األصيلّ عن وطن املحّيلّ ة، التي نتجت عن برت املجتمع ة والج�عيّ حالة الفقدان، الفرديّ 

ى لو أراد ه حتّ . فأدرك الفرد فيها أنّ بلوغهاة و ويّ ر يف تحقيق الهُ املتكرّ فشل الت باستيعابها، ضّمت أيًضا عامل أت الذابد

ه غ� قادر باملستوى الثا�، ك� أنّ  ال، وكونه عربيًّ ف" باملستوى األوّ كونه "غ� معرَّ لا" هو غ� قادر إرسائيليًّ أن يصبح "

ة الدولة السوريّ ضمن حدود قائم وغ� ًال، ة أوّ ة السوريّ ويّ هُ ُسلبت منه الكونه لمتكامل ىل نحٍو عا" عىل أن يكون "سوريًّ 

ووجوده  عنها نظرًا لبعده القرسيّ  كاملةً ة ستهالك ومعايشة الحالة السوريّ ه غ� قادر عىل ا، ك� أنّ ثانيًا وأبًدا لن يكون

 .ةتامّ بصورة غ� ُمعرّف" معناه " خذ التعريف القرسيّ ، اتّ ةذه الحالة الثنائيّ . وضمن هخارجها مكانًا وزمانًا

ة ويّ البرش تعّ� الهُ لدى  والتسميات .ةيديولوجيّ أ فهي  ،ةسياسيّ  عندما تكون خصوًصاو ة، حياديّ ليست التسميات  إنّ 

ت، حسب باتلر، هو الذا الفرد وحالةَ  ما �يّز مواقَف و ىل براه�. إ ها ليست بحاجةنّ أ لعربة يف التسمية ا . كّل صلأل وا

. تظهر الذات شّكلواتَ  نهاات التي ضمْ اكسيس والديناميّ الرب  بواسطةن ال وُمشكَّ ن غاَمصو  ه�ن الحقيقة أنّ يايخف كونه�

 يف الوقت الذي ،امب�رسة الذات فعليًّ قوم الذي ي" متكلّ / امل ها سبقت اللغة وسبقت "األناها األصل، وكأنّ يف اللغة عىل أنّ 
                                                           

 يعمل والذي االجت�عّي، دورها أو دوره عن للمرء البيولوجيّ  الجنس فصل عىل القائم النسويّ  الكويريّ  املفهوم باستع�ل ناه أقوم 2
 لالّدعاء نظرًا. القوميّ  النقاش داخل إىل واستعارته االجت�عّي، والدور الجنس بعالقة طبيعيّة نراها التي النمطيّة املالَءمة كرس عىل

 النضال أنّ  ك�. جوهريّة تكون أن من بدًال  إسرتاتيجيّة، وهي أدائيّة ُهويّة هي الورقة هذه يف القوميّة الُهويّة أنّ  هأعال  صغته الذي
 نضال كأداة الُهويّايتّ  التنّوع باستع�ل واالجت�عّي، البيولوجيّ  ب� االتالؤم كرس إىل إضافة تاّم، وعي عن يقوم الجنسويّ  الكويريّ 

 .مختلفة وأمكنة أزمنة َوفق املختلفة الُهويّة استع�الت خالل من أي اجت�عيّة ونقد
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داءات التي تعود عىل أل ا ق لوالخرى، حالة مل تكن قادرة عىل الوجود والتحقُّ أل ا اتويّ هُ المثلها مثل  )الذاتأي (هي  فيه

ة أخرى، ليست هي األصل الذات، مّر  نّ إ أي  ؛"متكلّ / امل صاحب "األنا املنبثقة عنر مراًرا األفعال والكل�ت كرَّ نفسها وت

ة ويّ الهُ  ، فإنّ للجوالن . ويف السياق القوميّ تناويّ ه هُ عىل أنّ وتكراره �رسته ا هي شعور ناتج عّ� نقوم مبإ�ّ و واملصدر، 

بعد محاوالت لذي أث� حولها والهّبة ملناهضتها لوال الخطاب ا افعليًّ ق ة" مل تكن أصًال قادرة عىل التحقُّ فعرَّ امل"غ� 

يف ة ا، إحدى الثي�ت املركزيّ عمليًّ  ،هذهو ًشا. يعمَ  واقًعا أنتجت ليّةأنتج حالة تخيُّ  الخطاب. فمن ِقبَل االحتالل فرضها

ة عىل األفعال األدائيّ  ة والذات، وأنّ ويّ سابًقا لحيّز الهُ  ايكّر قها يكون حيّز اللغة والخطاب اإلدفْ ة، والتي وَ ة األدائيّ النظريّ 

 ة.ويّ الهُ  صوغأنواعها هي التي تبني الذات وت

ة وتؤّدى ويّ س الهُ متاَر ن يْ ذَ لباألساس عىل املكان والزمان ال ان، وأداءها، يعتمدنالقوميّة يف الجوال  ةويّ م�رسة الهُ  إنّ 

 الهيمنة، هو يف فلسط� أو يف الجوالن املحتّل  ،أين� كان املبدأ الحاكم يف بناء س�ورة الكيان الصهيو�ّ  وألنّ  ضمنه�.

الرتاوح ب� و أ ( بها جْ وحَ نة، ة يف أمكنة معيَّ ويّاتيّة قوميّ هُ  مل�رسات اتعزيًز و  اظهوًر ف�ى مثًال  "املكان"، عىل "الزمان" وَ 

ة لدى ة السوريّ ويّ والهُ  السوريّ  لخطاب القوميّ ا إبرازلذلك  ومّ� يَْصلح مثاًال يف أمكنة وأزمنة أخرى. ) هاوغياب هاحضور 

الجوالن، أو يوم الجالء وعيد  ذكرى قرار ضمّ ، و ة كمراسيم اإلفراج عن األرسىيف الجوالن يف أزمن املجتمع املحّيلّ 

يقوم ا �ّ وإ ، وحسب داء هذا عىل األزمنةأل . وال يقترص اة الواضحةوغ�ها من األزمنة السياسيّ  ةستقالل الدولة السوريّ ا

ة الصيحات املحاذية للحدود ، ف�ى ذلك يف تلّ ك� هي ةة السوريّ ويّ الهُ   تأدية وبروزلتمك� دور أسايسّ ب الفضاء املكا�ّ 

ساحات البلدة التي شّكلت واقعة تحت االحتالل، و الغ�  ةوريّ لتي رُسمت بعد احتالل الجوالن مبحاذاة األرايض السا

سرت محاوالت  نرىجهة أخرى،  منو . وغ�ها ة كساحة سلطان باشا األطرشة خاصّ التاريخ رموزًا سياسيّ  عىل مرّ 

 عىل تطّل التي و  ،وأمكنة أخرى، كمداخل البلدات يف الجوالن ة ورموزها يف أزمنةة السوريّ ويّ الهُ  مل�رسات (وإخفاء)

فيها تكرث  ، بحيثة يف املنطقةالشوارع السياحيّ ، و ات املجتمع املحّيلّ يف اقتصاديّ  دور مركزيّ تقوم بالتي و  ،املستوطنات

ة وجوديّ أمكنة و ملستعَمر يف أزمنة ايكون هكذا، و  جانبًا.فيها ة ة القوميّ ويّ ا تُزاح م�رسات الهُ رمبّ و  ،ةالالفتات يف العربيّ 

 د أشكاله وتعاب�ه.، وتحدّ هبدورها صياغت تعاود هيا، ُمتحّولة ال إراديًّ و  ةُمتناقض ات، ذات مع�ريّ مختلفة

 

 ، جامعة تل أبيب.ةالعلوم اإلنسانيّ ة يّ ، كلّ طالب ماجست�، برنامج دراسات املرأة والنوع االجت�عيّ عامر ابراهيم، *
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