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أنطلــق ـفـي هــذه الدراســة مــن تفكيــك العالقــة القائمــة بيــن االســتعمار والســياحةُ ،مطل ًِقــا عليهــا «الســياحة
ممارســة اســتعمار يّة» كمفهــوم ـفـي وصــف األ ُ ُطــر وال ُبنــى وعالقــات القـ ّوة التــي ُتشـك ّله سياسـ ًّيا وتاريخ ًّيــا
وارتباطهــا بمفهــوم
اقتصاديًّــا وثقاف ًّيــا .وأبحــث كدراســة حالــة مســير َة الفخــر اإلســرائيل ّية ـفـي مدينــة تــل أبيــب،
َ
الســياحة كممارســة اســتعمار يّة مــن خــال تجلّياتهــا ـفـي عمل ّيــات الغســيل الــورديّ اإلســرائيليّ .و ـفـي ســبيل
نصوصــا متع ـدّدة كالصــور والـﭭ ــيديوهات والمقــاالت والحمــات اإلعالن ّيــة اإلســرائيل ّية ابتغ ـاَء
ذلــك ،أحلّــل
ً
تفكيــك هــذه العالقــة ،معتمـدًا ع ـلـى دراســات مــا بعــد االســتعمار والدراســات الجندر يّــة.

كلمــات مفتاح ّيــة :اســتعمار؛ إســرائيل؛ فلســطين؛ صناعــة الســياحة؛ المثل ّيــة الجنس ـ ّية؛ المثل ّيــة الوطن ّيــة؛
الغســيل الــورديّ؛ مســيرة الفخــر.
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مق ّدمة
العقــد األخيــر ،وجهــة ســياح ّية عالم ّيــة بــارزة ـفـي مــا بــات ُيعــرف بالســياحة
أصبحــت دولــة إســرائيل ،خــال َ
المثل ّيــة /الكوير يّــة؛ 1إذ يزورهــا ســنو يًّا عشــرات آالف الس ـ ّياح المثل ّييــن/ات ومزدوجــي الميــول
ـمى مســيرة الفخــر الســنو يّة
والعابر يــن/ات جنس ـ ًّيا ،وذلــك ـفـي شــهر حز يــران مــن ّ
كل عــام خــال مــا يسـ ّ
ـفـي مدينــة تــل أبيــب .جــاء هــذا التضخّــم ـفـي هــذه الســياحة ج ـ ّراء سياســات «الغســيل الــورديّ» («Pink
 )»Washingاإلســرائيل ّية .وهــي التســمية التــي بــدأ باســتخدامها العديــد مــن الناشــطين المناهضيــن
لالحتــال واألكاديم ّييــن ـفـي الســنوات األخيــرة ليشــيروا بهــا إ ـلـى اســتخدام إســرائيل الرســم ّية والعديــد
مؤسســاتها غيــر الرســم ّية األخــرى لحقــوق المثل ّييــن/ات ،مــن أجــل إخفــاء وتغطيــة ممارســاتها
مــن
ّ
االســتعمار يّة تجــاه الشــعب الفلســطينيّ ،وتطبيــع نظامهــا االســتيطانيّ االســتعماريّ وسياســات الفصــل
العنصــريّ .ترتكــز هــذه السياســات ع ـلـى االلتقــاء بيــن مصالــح صناعــة الســياحة اإلســرائيل ّية الســاعية إ ـلـى
التر بّــح المــادّيّ ،ومصالــح الحكومــات اإلســرائيل ّية الســاعية إ ـلـى تغييــر صورتهــا ،وال س ـ ّيما ـفـي الغــرب،
مــن صــورة دولــة احتــال أو منطقــة حــرب إ ـلـى صــورة دولــة عصر يّــة تصــون الحقــوق وتو ّفــر الح ّر يّــات.
ـك عمل ّيــات وخطــاب
مقابــل ذلــك ،ينشــط ناشــطو وحــركات فلســطين ّية محلّ ّيــة وعالم ّيــة ـفـي تفكيـ ِ
الترو يــج لحقــوق المثل ّييــن/ات الــذي تتب ّنــاه إســرائيل ،وربطِ هــا مــع طبيعــة النظــام اإلســرائيليّ كنظــام
ّ
ويحقــق المســاواة ،ومقاومتــه مــن خــال
يص ـ ّور نفســه ع ـلـى أنّــه ليبرا ـلـيّ عصــريّ ،منفتــح ،يتق ّبــل اآلخــر
فضــح التزييــف واســتغالل قضايــا التعدُّديّــة الجنسـ ّية سياسـ ًّيا مــن أجــل التغطيــة ع ـلـى جرائــم االحتــال
وطبيعتــه العنيفــة ،والتقــت المقاومــة الجندر يّــة بالمقاومــة السياس ـ ّية ـفـي هــذه الحالــة لمواجهــة
االســتخدام اإلســرائيليّ لورقــة «حقــوق المثل ّييــن/ات» دول ًّيــا وكذلــك محلّ ًّيــا تجــاه الفلســطين ّيين الذيــن
يعيشــون تجــارب جنس ـ ّية مختلفــة.
أناقــش ـفـي هــذه الدراســة عالقــة الســياحة المثل ّيــة /الكوير يّــة باالســتعمار والرأســمال ّية (أو الر بــح
ـاذج لمقاومــة
االقتصــاديّ) مــن خــال الغســيل الــورديّ ـفـي مســيرة الفخــر اإلســرائيل ّية ،وأتنــاول نمـ َ
سياســات وخطــاب الغســيل الــورديّ .يطــرح البحــث أســئلة بشــأن ماه ّيــة الصــور والرســائل التــي يــر ّوج
لهــا الغســيل الــورديّ اإلســرائيليّ ،وبشــأن كيف ّيــة ارتبــاط مســيرة الفخــر ـفـي إســرائيل بتكر يــس الخطــاب
والحالــة االســتعمار يّة مــن خــال الســياحة المثل ّيــة /الكوير يّــة ،وبشــأن ُهو يّــة األصــوات المقاومــة
للغســيل الــورديّ.
أن خطــاب الغســيل الــورديّ اإلســرائيليّ ،المس ـخَّر ـفـي
أنطلــق ـفـي هــذه الدراســة مــن فرض ّيــة ُمفا ُدهــا ّ
مســيرة الفخــر ـفـي تــل أبيــب الناجحــة ســنو يًّا ـفـي اســتقطاب عشــرات آالف الس ـ ّياح مــن حــول العالــم،
هــو أم ـر ٌ مقتــرن بظاهــرة عالم ّيــة هــي العالقــة القائمــة بيــن صناعــة الســياحة المرتكــزة ع ـلـى المثل ّيــة /
الكوير يّــة ـفـي دول مــا بعــد االســتعمار مــع المثل ّيــة الوطن ّيــة والمثل ّيــة المعيار يّــة ،التــي ك ّرســت حالــة
الالمســاواة وأعــادت خلــق منطــق اســتعماريّ جديــد مــن خــال ممارســات السـ ّياح .هــذه العالقــة متّصلــة
بتح ـ ُّوالت داخــل الرأســمال ّية التــي غ ّيــرت مــن مبناهــا الســابق القائــم ع ـلـى الغير يّــة الجنس ـ ّية لتشــمل
ممــا يتال ـقـى مــع هيمنــة خطــاب المثل ّيــة الوطن ّيــة والمثل ّيــة المعيار يّــة الســائد ـفـي
ُهو يّــات جنسـ ّية كوير يّــةّ ،
 .1كو يــر  :Queerمصطلــح ُيســتخدَم لوصــف هُو يّــات جنسـ ّية مختلفــة عــن ال ُهو يّــة الجنسـ ّية الم َه ْيمِ نــة ثقاف ًّيــا واجتماع ًّيــا أ َ َاَل وهــي ال ُهو يّــة الســو يّة (/ )Straight

ً
الحقــا ،أعــادت الحركــة السياسـ ّية الكوير يّــة تعر يــف
المغايــرة ( .)Heterosexualتعنــي كلمــة «كويــر» بالعرب ّيــة «الشــا ّذ والمنحــرف عــن القاعــدة» ،أو الــا نمطــيّ.
مقاومــا.
مفهومــا سياسـ ًّيا إيجاب ًّيــا
الكلمــة لتعطيهــا
ً
ً
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ربيع عيد

الــدول الغرب ّيــة ،كــدول أوروبــا والواليــات الم ّتحــدة وكنــدا -ع ـلـى ســبيل المثــال -التــي منهــا يأ ـتـي الجمهــور
جــه  -ـفـي المعتــاد -خطــاب الغســيل
األساســيّ مــن السـ ّياح إ ـلـى مســيرة الفخــر ـفـي تــل أبيــب ،والتــي فيهــا ُيو ّ
الــورديّ اإلســرائيليّ الســاعي إ ـلـى تحقيــق أهــداف سياس ـ ّية بغيــة تلميــع صــورة االحتــال.
أهم ّيــة هــذه الدراســة ـفـي أنّهــا تبحــث ـفـي موضــوع راهــن وحالــة متش ـك ّلة حديثــة مــا زالــت تتفاعــل،
تكمــن ّ
أال وهــي مســيرة الفخــر اإلســرائيل ّية والغســيل الــورديّ التــي تنجــح مــن خاللهــا دولــة إســرائيل ـفـي تشــكيل
صــورة عــن نفســها كدولــة ليبرال ّيــة عصر يّــة منفتحــة تجــاه المثل ّييــن/ات وذوي الجنســان ّيات المختلفــة
تغطــي ع ـلـى جرائمهــا مــن خــال اســتقطاب عشــرات اآلالف مــن خــال الســياحة
عــن تلــك المهيمنــة ،كــي ّ
المثل ّيــة /الكوير يّــة ســنو يًّا .تســعى هــذه الدراســة إ ـلـى تقديــم تفكيــك وتحليــل مختلفيــن لهــذه الظاهــرة
والحالــة باالعتمــاد ع ـلـى نظر يّــات نســو يّة وكوير يّــة وأخــرى متعلّقــة بدراســات مــا بعــد االســتعمار ،والغــوص
ع ـلـى نح ـ ٍو عميــق ـفـي تفكيــك إســتراتيج ّية السياســة اإلســرائيل ّية ـفـي دعايــة الغســيل الــورديّ ع ـلـى صعيــد
حــا.
عالمــيّ التــي تلقــى نجا ً
المعمقــة حــول هــذا الموضــوع ،ـفـي
أهم ّيــة الدراســة مــن النقــص الكبيــر ـفـي الدراســات العرب ّيــة
ّ
كذلــك تنبــع ّ
وقــت تــدور فيــه نقاشــات عديــدة بشــأنه ـفـي الجامعــات ووســائل اإلعــام الغرب ّيــة ،و ـفـي ظـ ّ
ـل وجــود ت ّيــار نقــديّ
محلـيّ فلســطينيّ وعالمــيّ يحــارب الغســيل الــورديّ اإلســرائيليّ ،وتســعى هــذه الدراســة إ ـلـى التعر يــف بــه.
ّـ
انطال ًقــا مــن ذلــك ،يأ ـتـي االحتيــاج إ ـلـى ر بــط ع ّينــة البحــث المحلّ ّيــة (مســيرة الفخــر ـفـي تــل أبيــب) مــع األدب ّيــات
التــي أتناولهــا ـفـي هــذه الدراســة المتعلّقــة بالســياحة واالســتعمار والمثل ّيــة المعيار يّــة والمثل ّيــة الوطن ّيــة،
وذلــك لمعرفــة أســباب نجــاح الغســيل الــورديّ اإلســرائيليّ.

السياحة المثل ّية وما بعد االستعمار
جهــات السياسـ ّية والفكر يّــة
دراســات االســتعمار ومــا بعــد االســتعمار (وهــي مجموعــة مــن النظر يّــات والتو ّ
أهم ّيــة ـفـي فهــم الخطــاب الســائد
التــي تبحــث ـفـي المجتمعــات التــي تع ّرضــت لالســتعمار) ُتعت َبــر ذات ّ
وتحليــل قضايــا عديــدة تتعلّــق بالجنســان ّية وارتباطهــا بالنــوع االجتماعــيّ والعِ ـ ْرق والطبقــة االجتماع ّيــة.
لإلجابــة عــن ســؤال البحــث وقــراءة ع ّينــة الدراســة المســتع َرضة مــن منظــور أوســع ،أتطـ ّرق ـفـي البدا يــة إ ـلـى
عالقــة الســياحة باالســتعمار ومــا بعــد االســتعمار ،كمدخــل للشــروع ـفـي فهــم العالقــة بيــن الســياحة الم ْثل ّيــة
والغســيل الــورديّ اإلســرائيليّ ،وأتنــاول أمثلــة مــن عـدّة أماكــن ـفـي العالــم تعكــس تجــارب مختلفــة ،لك ّنهــا
تتقاطــع ـفـي تشــكيل مفهــوم الســياحة كممارســة اســتعمار يّة.
تســرد الكاتبــة جاميــكا كنكيــد ،ـفـي عملهــا الشــهير «مــكان صغيــر» (« )»A Small Placeالــذي يدمــج بيــن
المذكّــرات واألدب ،ويتنــاول وينتقــد االســتعمار والدولــة التــي تنشــأ بعــد االســتعمار ـفـي بلدهــا «أ َ ْن ِت ـﭽ ْــوا»
(« ،)»Antiguaوهــي جز يــرة صغيــرة بيــن األمريك ّيتيــن ،تســرد غضبهــا الشــخصيّ مــن الرجــل األبيــض
الســائح الــذي مــا زالــت تــراه وتتعامــل معــه ع ـلـى أنّــه مســتعمِ ر.
َ
َ
ـتعمرة
يعكــس هــذا النـ ّـص ،ع ـلـى لســان كنكيــد ،بشــاع َة االســتعمار
ومنطقـهُ ،فجز يــرة « أ ْن ِت ـﭽ ْــوا» كانــت مسـ َ
بريطان ّيــة سـ ً
ومحطــة اســتراحة للســفن التــي تجلــب «العبيــد» مــن أفريقيــا إ ـلـى الواليــات الم ّتحــدة.
ـابقا،
ّ
تتحدّث كنكيد عن الرجل األبيض األمريكيّ /األوروبيّ الذي يأتي إلى الجزيرة في مرحلة ما بعد االســتعمار
ثمــة صناعــة جديــدة لالســتعمار ،وهــي الســياحة التــي ال ُي ْمكــن فصلهــا عــن االســتعمار
كســائح ،وتقــول ّ
إن ّ
أمــا اليــوم فهــو يأ ـتـي باح ًثــا عــن الشــمس والبحــر
األص ـلـيّ .ـفـي مــا ســبق ،أ ـتـى المســتعمِ ر باح ًثــا عــن الس ـك ّرّ ،
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أن
مــن خــال الرحــات الســياح ّية .فبالنســبة لهــا ،الســياحة اليــوم وجــه حديــث لتار يــخ اســتعماريّ ،وتَعتبــر ّ
الســائح ور يـ ٌ
وألن
حا،
ّ
ـث لهــذا التار يــخ؛ وذلــك أنّــه لــو لــم يكــن وري ًثــا مــا كان ـفـي مســتطاعه أن يكــون ســائ ً
ّ
تحضــره ،بكونــه ينفــق
جــه ملخَّ ُصهمــا أنّــه ير يــد أن يطـ ّور البلــد ويقــوم باإلســهام ـفـي
الســائح يأ ـتـي بنفسـ ّية وتو ُّ
أموالــه ـفـي هــذه الجز يــرة مــن خــال الســياحة ،فهــو بذلــك يســتخدم نفــس المنطــق لمقــوالت االســتعمار
2
ُّ
تحضــره.
إن االســتعمار جــاء لتحســين ظــروف البلــد ومــن أجــل
القديــم التــي تقــول ّ
مــا تتح ـدّث عنــه كنكيــد نــراه ماثـ ًـا ـفـي أمثلــة أخــرى حــول العالــم ،وهــو ليــس حالــة منفــردة ،ففــي جز يــرة
جمهور يّــة َم ْوريشــيوس (« ،)»Mauritiusالواقعــة ـفـي المحيــط الهنــديّ والتــي شــهدت فتــرات اســتعمار
ـم بريطان ّيــة ،تجــري اليــوم صناعــة ســياح ّية قائمــة ع ـلـى إعــادة صياغــة المتخ ّيــات
هولنديّــة وفرنس ـ ّية ثـ ّ
االســتعمار يّة لجــذب الس ـ ّياح.
ُتنا ِقــش الباحثــة أومــا كوثــاري ( )Uma Kothariحالــة جمهور يّــة موريشــيوس ،وفكــرة تســخير المخ ّيلــة
المصمم ـ ِة بأســلوب
ـادق الفخم ـ ِة ـفـي الجز يــرة،
َّ
االســتعمار يّة أل َ ِج ْنــدة ســياح ّية مــن خــال البحــث ـفـي الفنـ ِ

يثيــر فكــرة َمــزارع الس ـك ّر االســتعمار يّة والتــي ُتعيــد إنتــاج الحضــور االســتعماريّ ـفـي أ يّامنــا .تســتهدف
هــذه الفنــادق الطبقــة الوســطى مــن دول الغــرب الغن ّيــة لتو ّفــر رغبتهــم بالتــرف والجـ ّو االســتوائيّ الدا ـفـئ َو
«الغر يــب» (« .)»Exoticsتتوافــر ـفـي هــذه الفنــادق القائمــة ع ـلـى الشــواطئ جميــع الخدمــات الترفيه ّيــة،
ومــا ٍه وحانــات وشــبكات إنترنــت وقنــوات فضائ ّيــة عالم ّيــة ،تعـزِل النــزالء ـفـي
مــن مســابح ومالعــب ومطاعــم َ
الفنــادق عــن «العا َلــم الخارجــيّ» ،والــذي يصـ ّوره ـفـي المعتــاد العاملــون ـفـي الفنــدق ع ـلـى أنّــه عا َلــم خطِ ــر قــد
يحمــل األمــراض ويعـ ّرض الســائح للســرقة ،وذلــك لجعــل الســائح يصــرف أغلــب وقتــه ومالــه ـفـي الفنــدق
كــي ال يخــرج منــه ويتواصــل مــع الس ـك ّان المحلّ ّييــن .فح ّتــى طريقــة بنــاء الفنــادق ،وموقعهــا ،وإطاللتهــا
َ
عمــا هــو البلــد عليــه ـفـي
وهمــا ومخ ّيل ـ ًة عــن المــكان
كل هــذه تخلــق
بشــرفاتها ع ـلـى الشــاطئّ ،
ً
مختلف ْيــن ّ
الحقيقــة .هــذا الوهــم ،الــذي تنتجــه الصناعــة الســياح ّية التــي يقــف وراءهــا شــركات ووكاالت ســياح ّية
ـاج الحضــور االســتعماريّ مــن خــال عمل ّيــة
وإعالن ّيــة عالم ّيــة ووكالء ســفر وخدمــات عديــدة ،يعيــد إنتـ َ
3
الفصــل ـفـي المــكان.
ـفـي الغالــبُ ،ي َ
نظــر إ ـلـى الســياحة الجماهير يّــة القائمــة ع ـلـى اســتجالب أ كبــر عــدد ممكــن مــن النــاس إ ـلـى
منطقــة ســياح ّية مع ّينــة لغــرض الر بــح االقتصــاديّ ع ـلـى أنّهــا تعبيــر عــن الحداثــة ،إذ يناقــش وليــد حز بــون
هــذه القض ّيــة مــن خــال دراســة حالــة شــواطئ تونــس وإســبانيا وكيف ّيــة تش ـك ُّل الســياحة الشــاطئ ّية ـفـي
المتوســط ،وارتباطهــا بعوامــل جيو_سياسـ ّية فرضــت تعبيــرات ثقاف ّيــة ومعمار يّــة مــن الحداثــة غيــر
البحــر
ّ
مناســبة للســياقات المحلّ ّيــة .ويقــرن حز بــون طريقــة فهــم الســياحة كتعبيــر ثقا ـفـيّ عــن الحداثــة ـفـي بلــدان
المتوســط ،التــي بــدأت ـفـي ســنوات الس ـتّين والســبعين ،بعمل ّيــات تطو يــر للشــواطئ الســياح ّية
البحــر
ّ
ـتبدال خصائــص المــكان ومفاهيمــه المحلّ ّيــة .لــم
ـات اسـ
ضمــن معاييــر غرب ّيــة اســتوجبت فيهــا هــذه العمل ّيـ ُ
َ
المحلـيّ وبصــورة
ّـ
المتوســط بنــا ًء ع ـلـى تار يــخ ومفهــوم الســياحة ـفـي ســياقه
جـر ِ تطو يــر الســياحة ـفـي بلــدان
يَ ْ
ّ
وتخلـى ســكان هــذه البلــدان عــن
َّـ
ج ـر ِ عمل ّيــة تطو يــر ألشــكال الســياحة المحلّ ّيــة
ال ُتناســبه ،ح ّتــى إنّــه لــم تَ ْ
عمل ّيــة التطويــر.
ُتناقــش الكاتبــة جســيكا ألكســندر ( )Jacqui Alexanderعالقــة الســياحة باالســتعمار مــن خــال تناولهــا
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موضــوع ســياحة الرجــل المث ـلـيّ األبيــض ،و ُيقصــد ع ـلـى وجــه التحديــد األمريكــيُّ  -األورو ـبـيّ مــن الطبقــة
ـتعمرة سـ ً
ّ
ـابقا.
الوســطى أو الغن ّيــة المتعلّـ ُـم
ـتعمرة األ ّم والتــي كانــت مسـ َ
/المثقــف ،إ ـلـى دول خــارج المسـ َ
ُتف ـك ّك ألكســندر طبيعــة هــذه الســياحة ،التــي يأ ـتـي فيهــا الرجــل األبيــض  -ـفـي المعتــاد -مــن خــال باخــرة
المحطــات ،ـفـي بعــض الــدول ،بح ًثــا عــن ممارســة عالقــات
خاصــة للمثل ّييــن تجــوب البحــار وتقــف ـفـي بعــض
ّ
ّ
جنسـ ّية مــع سـك ّان محلّ ّييــن حيــث ُتخلــق تجاههــم رغبــة جنسـ ّية مختلفــة ـفـي كونهــم «مختلفيــن» .وتشـ ِّبه

هــذه العمل ّيــة باالســتعمار القديــم الــذي كان يأ ـتـي فيــه الرجــل األبيــض بح ًثــا عــن أرض ومــوا ّد خــام وعبيــد،
كل ذلــك بحثــه عــن أســواق جديــدة ،خدمــة لطبيعــة النظــام الرأســماليّ القائــم .تَســتخدم هــذا
ـم مــن ّ
واألهـ ّ
دومــا عــن أســواق جديــدة ،األمــر الــذي يدفــع هــذا
التشــبيه بنــا ًء ع ـلـى كــون طبيعــة النظــام الرأســماليّ يبحــث ً
النظــام الحتــواء ُهو يّــات جندر يّــة جديــدة وخلــق ســوق لهــا ،وهــذه الســياحة تأ ـتـي ـفـي هــذا اإلطــار؛ ومــن هنــا لــم
يعــد الرجــل األبيــض مغايـ ًرا جنسـ ًّيا فقــط ،بــل مث ـلـيّ الجنــس كذلــك لديــه فائــض ما ـلـيّ ويذهــب لالســترخاء
والراحــة ـفـي عطلــة .هــذا الرأســمال المث ـلـيّ والقــدرة الشــرائ ّية مــن خــال رحــات الســياحة وخلــق رغبــة
وشــهوة جنس ـ ّية جديــدة أ َ َّسســا لخارطــة جنســان ّية ،مــن خــال تصنيــف الــدول والمناطــق اآلمنــة والج ّيــدة
لهذه الســياحة ،وتلك السـ ّيئة وغير اآلمنة 5.هذه الخارطة الجنســان ّية ليســت ّإاّل خارطة اســتعمار يّة جديدة،
ســم فيهــا العالــم حســب رغبــات الرجــل األبيــض ،وهــو نفــس المنطــق االســتعماريّ القديــم الــذي كان
ُي َق َّ
6
«يستكشــف» العا َلــم ويص ّنفــه مــن أجــل مصالحــه الرأســمال ّية.
ُتناقــش أليســيا ِس ْمـ ْﭙ ــسون ( )Alycia Simpsonآثــار الســياحة الكوير يّــة العالم ّيــة ،وتحديـدًا عندمــا يدخــل
المث ـلـيّ الغر ـبـيّ األبيــض مــن أبنــاء الطبقــة الوســطى مــن الواليــات الم ّتحــدة إ ـلـى دولــة كالبراز يــل ،وتســعى

لتحديــد التأثيــر الــذي تركــه المثل ّيــون مــن الواليــات الم ّتحــدة ع ـلـى الذكــورة ـفـي مدينــة ر يــو دي جانيــرو،
مــن خــال اســتحضار النظر يّــة الكوير يّــة اإلمبريال ّيــة (« )»Queer Imperialismحيــث ُيصبــح الســائح
ـتعم ًرا .تبحــث ِس ْم ـ ْﭙ ــسون كرنـﭭ ــال ر يــو دي جانيــرو كدراســة حالــة ،حيــث
ّـ
المحلـيّ مسـ َ
ُمسـتَعمِ ًرا والبرازي ـلـيّ
ُتجــرى ع ْبــر الصناعــة الســياح ّية مــن خــال الصــور واللغــة واإلعالنــات عمل ّيـ ُة بنــاء إثــارة جنسـ ّية تجــاه الذكــور

تكريســا لهيــاكل
البرازيل ّييــن وإعــادة إنتــاج ال ـ ُـمثل الغرب ّيــة الم َه ْيمِ نــة .ش ـك ّل مهرجــان ر يــو دي جانيــرو
ً
الســلطة القائمــة مــن خــال تب ّنــي نمــط مع ّيــن مــن الذكــورة يجــري اســتهالكه ع ْبــر الصناعــة الســياح ّية
7
الرأســمال ّية النيوليبرال ّيــة وخلــق شــهوان ّية جنس ـ ّية نحــو البرازيل ّييــن.
كذلك أشار مارك ﭘـاديال ( )Mark Padillaفي كتابه «صناعة المتعة في الكاريبيّ» («Caribbean Pleasure
يتضمــن بح ًثــا ـفـي مواضيــع محلّ ّيــة لهــا عالقــة بسياســة النــوع االجتماعــيّ والجنســان ّية
 )»Industryالــذي
ّ
إ ـلـى التار يــخ االســتعماريّ وإ ـلـى االزدهــار الحا ـلـيّ للصناعــة الســياح ّية ـفـي جــزر الكاريبــيّ .يأخــذ ﭘ ــاديال جمهور يّــة
الدومنيــكان كحالــة دراســة لالقتصــاد الســياحيّ القائــم ع ـلـى خلــق حاجــات -كالراحــة والمتعــة والهــروب مــن
الحيــاة اليوم ّيــة ـفـي الــدول الغن ّيــة -مــن خــال استكشــاف تفاوضــات ال ُهو يّــة واالنتمــاء والشــهوة نحــو نفــس
الجنــس ،وممارســات للطبقــة العاملــة والفقيــرة مــن الرجــال الدومنيــكان العامليــن ـفـي الجنــس كمهنــة مــن

 .5انظروا ،على سبيل المثال ،خارطة سـﭙـارتاكوس (« )»Spartacusالجنسان ّية.
6. Alexander, Jacqui M. (2005). Pedagogies of crossing: Meditations on feminism, sexual politics, memory, and the sacred.
Durham: Duke University Press.
7. Simpson, Alycia. (2013). Flirting with desire: An analysis of masculinity through Rio de Janeiro’s carnaval as influenced by queer
tourism and imperialism. GWAR, 305(02).
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خــال ممارســته مــع رجــال ونســاء أجانــب ومحلّ ّييــن دون أن يع ِّرفــوا أنفســهم كمثل ّييــن أو ثنائ ّيــي الجنــس.
وتتع ـدّد األمثلــة مــن حــول العالــم .فلنأخــذ ع ـلـى ســبيل المثــال جز يــرة بار بــادوس (حيــث ُي ـ َد ِّرس ديـﭭ ــيد
اح ع ـلـى أماكــن
ُمور ِيــه تجر بــة فنــدق يديــره بريطا ـنـيّ ،و ُيس ـ ّوقه كموقــع للســياحة المثل ّيــة ،و يـ ّ
ـدل الس ـ ّي َ
لممارســة الجنــس مــع ش ـ ّبان محلّ ّييــن صغــار) 9،باإلضافــة إ ـلـى دراســة دانــا كولِ ْنــز ( )Dana Collinsحــول
المثل ّييــن المغتربيــن الذيــن يعيشــون ـفـي مدينــة مانيــا ـفـي الفل ّبيــن وخلقهــم لفضــاء لتطبيــع ال ُهويّــة
10
الجنس ـ ّية الغرب ّيــة.
8

المثل ّية الوطن ّية والمعياريّة
مفهوم ْيــن مركز يَّ ْيــن ،همــا المثل ّيــة المعيار يّــة
ولفهــم أعمــق لصناعــة الســياحة المثل ّيــة /الكوير يّــة ،أتنــاول
َ
ارتباطــا مباش ـ ًرا
(« )»Homonormativityوالمثل ّيــة الوطن ّيــة (« )»Homonationalismاللتــان ترتبطــان
ً
بموضــوع الدراســة و ُتعت َبــران نتــاج فكــر ودراســات نقديّــة داخــل الدراســات النســو يّة والكوير يّــة ومــا بعــد
ـت داخــل الحركــة المثل ّيــة تبا ُينــاتٌ واختالفــات فكر يّــة جذر يّــة ،تجلّــت باألســاس بيــن
االســتعمارَ 11.ط َفـ ْ
ج ـ ِه العــا ّم لحركــة المثل ّييــن التــي تعمــل ع ـلـى المســاواة المواطن ّيــة (مــن ذلــك قضايــا تشــريع الــزواج
التو ُّ
جــه الم َه ْيمِ ــن ع ـلـى
والســماح للمثل ّييــن بالخدمــة ـفـي الجيــش كقضايــا مركز يّــة) ،والت ّيــار ِ النقــديّ لهــذا التو ّ
الحركــة المثل ّيــة مــن ِقبــل الحركــة الالنمط ّيــة المتأثّــرة بالتنظيــر النســويّ الكويــريّ التــي ت ْؤمــن بالتقاطع ّيــة،
وترفــض تجزئــة القمــع ،وتقــرن بيــن الطبقــة والعِ ـ ْرق والنــوع االجتماعــيّ.
نشــأ مفهــوم المثل ّيــة المعيار يّــة ،الــذي يعنــي السياســة الجنســان ّية للّيبرال ّيــة الجديــدة ،ويتم ّثــل بالمعاييــر
التــي يجــب أن يتبنّاهــا المثل ّيــون ـفـي نضالهــم أو مواقفهــم ،ووصفتــه ليــزا ُدﭼ ــان ( )Lisa Dugganبالعقل ّيــة
والمؤسســات المعيار يّــة ع ـلـى أســاس معيار يّــة
المثل ّيــة التــي «ال تخــوض المواجهــة مــع االفتراضــات
ّ
12
الغير يّــة الجنس ـ ّية ( ،)Heteronormativityوإنّمــا
تتمســك بهــا وتحافــظ عليهــا» .تأ ـتـي مداخلــة ُدﭼ ــان
ّ
بشــأن فــرض معيار يّــة مثل ّيــة ضمــن اإلطــار الشــامل للمجتمــع المعيــاريّ القائــم ع ـلـى الغير يّــة الجنس ـ ّية،
لتر بــط ال ُبعــد الطبقــيّ بالنقــاش .فالمثل ّيــة المعيار يّــة تعكــس الطــرق التــي تحتاجهــا الطبقــة الوســطى
ل 13
المثل ّيــة مــن أجــل احتــال مكانــة آمنــة داخــل النظــام النيوليبرا ــيّ.
و ُيعتبــر مصطلــح «الغير يّــة الجنسـ ّية المعيار يّــة» اشــتقا ًقا مــن نقــد الحــركات المثل ّيــة سـ ً
جــه
ـابقا ل َه ْيمنــة تو ُّ
جــه الغيــريّ .مصطلــح
جنســانيّ واحــد ع ـلـى المجتمــع ـفـي
مؤسســاته وتعامالتــه ع ـلـى مــدار عقــود هــو التو ُّ
ّ
«المعيار يّــة المثل ّيــة» هــو نقــد مــن داخــل الحركــة الكوير يّــة ع ـلـى هيمنــة نفــس منطــق الغير يّــة المعيار يّــة
ع ـلـى منطــق الحركــة المثل ّيــة الغرب ّيــة .أ ّول َمــن اســتخدم مصطلــح «الغير يّــة المعيار يّــة» كان مايــكل
8, Decena, Carlos U. (2010). Caribbean pleasure industry: Tourism, sexuality, and AIDS in the Dominican Republic by Mark Padilla.
American Ethnologist, 37(1). Pp. 167-168.
9. Murray, David AB. (2007). The civilized homosexual: Travel talk and the project of gay identity. Sexualities, 10(1). Pp. 49-60.
10. Collins, Dana. (2009). “We’re there and queer” homonormative mobility and lived experience among gay expatriates in Manila.
Gender & Society, 23(4). Pp. 465-493.
(فـي األدب
ـم دراســات مــا بعــد االســتعمار بتفكيــك عالقــة الســلطة والق ـ ّوة التــي ســادت خــال الحقبــة االســتعمار يّة وبعدهــا بحقــول علم ّيــة مختلفــة ـ
 .11تهتـ ّ
ـن والتار يــخ والدارســات النســو يّة وعلــم النفــس وغيرهــا) .مــن أبــرز المفك ّر يــن الذيــن كتبــوا عــن ذلــك إدوارد ســعيد ،وفرانــز
وعلــم االجتمــاع واألنثروﭘ ــولوجيا والفـ ّ
فانــون ،وهومــي بابــا ،وﭼ ــياتري سـﭘـيـﭬ ــاك ،وغيرهــم.
12. Duggan, Lisa. (2002). The new homonormativity. In Castronovo, Russ, & Nelsom, Dana (Eds.). Materializing democracy: Toward
a revitalized cultural politics (pp. 175-194). Durham: Duke University Press.
13. Ibid.
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ُوو ْرنــر ( )Michael Warnerمــن خــال األعمــال األو ـلـى للنظر يّــة الكوير يّــة ،إذ ناقــش ُوو ْرنــر كيــف ُتع ـزِّز
أن طبيعــة النــاس غير يّــة جنسـ ًّيا،
المعيار يّــة الغير يّــة
المؤسســات والسياســات االجتماع ّيــة التــي تفتــرض ّ
ّ
أن هــذه الثقافــة تعـزّز
وأن الجنــس والنــوع االجتماعــيّ همــا أمــران ثنائ ّيــة ذكــر /أنثــى ،رجــل /امــرأة ،واعتبــر ّ
ّ
14
ال ـ ُـمناخ الــذي ُيم ّيــز ض ـ ّد مجتمــع المثل ّييــن ـفـي قضايــا مثــل الــزواج والعمــل والضرائــب.
أمــا مصطلــح «المثل ّيــة الوطن ّيــة» ،الــذي اســتخدمته جاســبير ﭘ ــيوار ( )Jasbir K. Puarلوصــف العمل ّيــات
ّ
التــي تكــون فيهــا الســلطات وحركــة المثل ّييــن متناســقة ـفـي نفــس المواقــف لتبر يــر العنصر يّــة والعــداء
ـاص تجــاه المســلمين ،حيــث تتش ـك ّل مواقــف سياس ـ ّية
لألجانــب و ُرهــاب الغير يّــة الجنس ـ ّية ع ـلـى نح ـ ٍو خـ ّ
الحركات اليمين ّية
تســتعمل التن ّوع الجنســيّ وحقوق المثل ّيين ض ّد المهاجرين وتتبنّاها على نح ٍو متزايد
ُ
«التجمعــات اإلرهاب ّيــة :المثل ّيــة الوطن ّيــة ـفـي الزمــن
المتط ّرفــة واألمريك ّيــون البيــضُ .تناقــش ﭘ ــيوار ،ـفـي كتابهــا
ُّ
الكويــريّ» الصــادر عــام  ،2007فكــرة مركز يّــة بشــأن كيف ّيــة اســتغالل واســتعمال حقــوق المثل ّييــن بصــورة
التعصــب وتجاهــل ُرهــاب المثل ّيــة
ـب ،ـفـي نهايــة المطــاف ،ـفـي تعز يــز
ّ
جزئ ّيــة وبصــورة وظيف ّيــة بطريقــة تصـ ّ
عمومــا ،وذلــك عبــر اعتمــاد حقــوق
ووجــود فجــوات كبيــرة ـفـي عــدم المســاواة داخــل المجتمعــات الغرب ّيــة
ً
المثل ّييــن كمعيــار عــا ّم للمســاواة -وهــي فكــرة مخطــوءة عــن المســاواة ،-ومــن هــذه الحقــوق تشــريع زواج
المثل ّييــن ،وذلــك مــن أجــل تقييــم با ـقـي الــدول وشــعوب العالــم حســب هــذا المعيــار ،الــذي يتماهــى مــع
ـن حزمــة
مواقــف شــوفين ّية تجــاه تلــك الــدول والشــعوب التــي لــم تش ـ ِّرع زواج المثل ّييــن ،أو التــي لــم تتبـ َّ
15
المكتســبة للمثل ّييــن ـفـي الغــرب ،وغال ًبــا مــا ُتر بــط تلــك المواقــف بالمســلمين.
الحقــوق
َ

اإلسرائيلي
االستعماري
السياحة والمشروع
ّ
ّ

م ّثلــت بدا يـ ُة المشــروع االســتيطانيّ الصهيو ـنـيّ ـفـي فلســطين ،ـفـي أواخــر القــرن التاســع عشــر وبدا يــات القــرن
العشــرين ،نقط ـ َة تح ـ ُّول مفصل ّي ـ ًة بالنســبة للفلســطين ّيين وحقوقهــم الجماع ّيــة ،منــذ أن تمكّــن هــذا
المشــروع مــن تحقيــق هدفــه بتأســيس دولــة يهوديّــة عــام  ،1948تلــك الدولــة التــي قامــت ع ـلـى أنقــاض
الفلســطين ّيين ع ْبــر عمل ّيــات تطهيــر عر ـقـيّ َّ
منظمــة بغيــة احتــال أ كبــر قــدر ممكــن مــن فلســطين وإخالئهــا
مــن السـك ّان األصل ّييــن .لكــن مــا حــدث ـفـي عــام  1948لــم يكــن النهايــة بتحقيــق الحلــم بقيــام دولــة يهوديّــة،
بــل مرحلــة جديــدة أ كثــر َمأ ْ َسس ـ ًة ودمو يّ ـ ًة ـفـي االســتمرار ِ بالمشــروع االســتيطانيّ االســتعماريّ ،والســيطر ِة
ـيس نظــام أ ﭘ ــرتهايد عنصــريّ ينتهــك حقــوق اإلنســان والمواثيــق والقــرارات
ع ـلـى المز يــد مــن األرض ،وتأسـ ِ
الدول ّيــة ح ّتــى يومنــا هــذا.
ولعل العمل البحثيّ الذي أنجزه المؤ ّرخ اإلســرائيليّ إيالن ﭘـاﭘ ــه ،في كتابه «التطهير العرقيّ في فلســطين»،
ّ
ً
ً
دقيقــا للخطــوات التــي اتّخذتهــا الحركــة الصهيون ّيــة ابتغــا َء تنفيــذ عمل ّيــات تطهيــر عر ـقـيّ ـفـي
وصفــا
يقـدّم لنــا
فلســطين ،ـفـي ســبيل إقامــة وطــن قومــيّ لليهــود ـفـي آ ِخــر أ يّــام االنتــداب البريطا ـنـيّ ع ـلـى فلســطين ومــا بعــده.
مفهومــا مع َّر ًفــا ع ـلـى أنّــه جريمــة ض ـ ّد اإلنســان ّية ،يم ّثــل عمل ّيــات
أن التطهيــر العر ـقـيّ ،باعتبــاره
يــرى ﭘـاﭘ ــه ّ
ً
ـكل الوســائل المتاحــة ،إلخــاء منطقــة
ترحيــل أ كبــر عــدد ممكــن مــن السـك ّان مــن خــال الطــرد الجماعــيّ بـ ّ
مع ّينــة ـفـي ســياق أجــواء تضفــي شــرع ّي ًة ع ـلـى أعمــال المعا َقبــة واالنتقــام ،وهــي عمل ّيــات تكــون نتيجتهــا
14. Warner, Michael (Ed.). (1993). Fear of a queer planet: Queer politics and social theory (Vol. 6). Minneapolis: University of
Minnesota Press.
15. Puar, Jasbir K. (2007). Terrorist assemblages: Homonationalism in queer times. Durham: Duke University Press.
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خطة وإســتراتيج ّية ُم َعدّة مسـ ً
ـبقا لذلك ،وهو جزء جوهريّ من اإلســتراتيج ّية
خلق مشــكلة الجئين ضمن ّ
أن طــرد
ـأن مــا حصــل عــام  1948ـفـي ّ
التــي م ّثلتهــا الحركــة الصهيون ّيــة ،مف ِّن ـدًا الروا يــة اإلســرائيل ّية بشـ ِ
مفصلــة وضعهــا بــن ﭼ ــوريون ـفـي مدينــة تــل أبيــب
خطــة
َّ
الفلســطين ّيين لــم يكــن هروبًــا جماع ًّيــا ،بــل كان ّ
ـفـي  1948/3/10ترمــي إ ـلـى تطهيــر فلســطين عِ ْرق ًّيــا ،وذلــك مــن خــال مــا ي ـلـي :إثــارة رعــب واســع النطــاق؛
َ
ومنشــآت؛ زرع
محاصــرة وقصــف قــرى ومرا كــز سـك ّان ّية؛ حــرق منــازل وأمــاك وبضائــع؛ طــرد؛ هــدم بيــوت
16
ألغــام وســط األنقــاض لمنــع السـك ّان المطروديــن مــن العــودة إ ـلـى منازلهــم.
ال يمكننــا قــراءة بدا يــة نشــاط الحركــة الصهيون ّيــة بعي ـدًا عــن المحيــط الــذي نشــأت فيــه؛ ففــي الجوه ـر ِ
وألن الصهيون ّيــة لــم تتبلــور ـفـي صفــوف كتلــة واحــدة مــن
الصهيون ّيـ ُة حركــة أوروب ّيــة الجــذور ،فكـ ًرا وممارسـ ًة.
ّ
اليهــود مجتمعــة ـفـي رقعــة جغراف ّيــة محـدّدة تســودها أوضــاع اجتماع ّيــة واقتصاديّــة متشــابهة ،كتلــك التــي
نشــأت فيهــا الحــركات القوم ّيــة األوروب ّيــة ـفـي ذلــك الحيــن ،أدّت الن َ
خــب اليهوديّــة المندمجــة فعل ًّيــا ـفـي النظــام
ّ
ـات الســائدة
الرأســماليّ اإلمبريا ـلـيّ األورو ـبـيّ َد ْو َر
ـيطا بيــن الفئـ ِ
المبشــر بهــذه الحركــة ،وطرحــت نفســها وسـ ً
ـات اليهوديّــة فيهــا ،منتهــز ًة األوضــاع المتوتّــرة بيــن اليهــود ومحيطهــم
ـفـي المرا كــز اإلمبريال ّيــة
والتجمعـ ِ
ّ
لتطــرح نفســها حـاًّ للمشــكالت ع ْبــر تجنيــد اليهــود وتهجيرهــم وتوطينهــم ـفـي مواقــع تخــدم مصالــح الفئــات
كل المزاعــم الصهيون ّيــة حــول القوم ّيــة اليهوديّــة والحـ ّـق التاريخــيّ ـفـي
الرأســمال ّية الســائدة .لــذا ،بعيـدًا عــن ّ
فلســطين واإلنجــازات العمل ّيــة التــي ّ
ـإن هــذا كلّــه مــا كان ليتشـك ّل
حققتهــا الصهيون ّيــة ـفـي ســبيل ذلــك ،فـ ّ
17
كظاهــرة قابلــة للحيــاة خــارج إيقــاع المســألة الشــرق ّية والصــراع اإلمبريا ـلـيّ بشــأن المنطقــة.
نظامــا ديمقراط ًّيــا هــو الوحيــد ـفـي الشــرق
ـأن إســرائيل أقامــت
لطالمــا افتخــر ويفتخــر القــادة اإلســرائيل ّيون بـ ّ
ً
أن الديمقراط ّيــة اإلســرائيل ّية إشــكال ّية ،وذلــك بســبب نــوع الثقافــة
أن عزمــي بشــارة يــرى ّ
األوســطّ ،إاّل ّ
االســتيطان ّية وعالقتهــا بالديمقراط ّيــة كحالــة جمهوران ّيــة تجمعهــا قيـ ٌم اســتيطان ّية مــن نــوع تقديــس األمــن
إن العقيدة األمن ّية اإلســرائيل ّية
والخدمة العســكر يّة والقيم العســكر يّة وســهولة نشــر الشــعور بالتهديد؛ إذ ّ
تقــول إنّــه ليــس هنالــك مــن خيــار أمــام المجتمــع والدولــة ـفـي إســرائيل ســوى الحــرب واالســتعداد الدائــم
لهــا ،أي البقــاء ع ـلـى أ ُ ْهبــة االســتعداد .و يــرى بشــارة إشـ ً
ـكااًل آخــر ـفـي الديمقراط ّيــة اإلســرائيل ّية ،هــو إشــكال
أن يهوديّــة الدولــة تســتند إ ـلـى عــدم
المواطنــة ويهوديّــة الدولــة ،وذاك إشــكال ينقســم إ ـلـى إشــكا َل ْين :األ ّول ّ
َ
أن الدولــة
الفصــل بيــن الديــن والقوم ّيــة ،وتقــود بالتا ـلـي إ ـلـى عــدم الفصــل بيــن الديــن والدولــة .والثانيــة ّ
فحســب ،بــل كذلــك بحكــم كونهــا دولــة اليهــود؛ أي إنّهــا دولــة
ليســت يهوديّــة بحكــم األغلب ّيــة اليهوديّــة فيهــا
ْ
أن الدولــة تــرى لذاتهــا َم َه ّمــة أيديولوج ّيــة ـفـي إقنــاع هــؤالء
ممــا يعنــي ّ
كثير يــن ليســوا مواطنيــن فيهــا بعــدّ ،
18
للقــدوم والعيــش فيهــا.
لــم يكــن ِقطــاع الســياحة ـفـي إســرائيل مفصـ ً
ـواًل عــن طبيعــة النظــام االســتعماريّ للدولــة اإلســرائيل ّية .فمنــذ
تأسيســها عــام  ،1948ســعت إســرائيل كدولــة اســتيطان ّية الســتغالل الســياحة ،إ ـلـى جانــب كونهــا مــورد
دخــل اقتصــاديّ ،أدا ًة للترويــج للروا يــة الصهيون ّيــة .فقــد شـك ّلت الســياحة أداة مركز يّــة ـفـي تشــكيل الصــور
ســح الواقــع
ـكل مــن فلســطين وإســرائيل ،ونتيجــة لذلــكُ ،م ِ
والمناطــق الجغراف ّيــة المتخ َّيلــة المتعلّقــة بـ ّ
الفلســطينيّ ع ـلـى نطــاق واســع مــن ِقطــاع الســياحة التــي تســيطر عليــه إســرائيل ـفـي فلســطين التاريخ ّيــة.
مؤسسة الدراسات الفلسطين ّية.
ي في فلسطين (ترجمة أحمد خليفة) .بيروت:
ّ
 .16ﭘـاﭘـه ،إيالن .)2007( .التطهير العِ رق ّ
مؤسســة الدراســات
ـي :منــذ فجــر التاريــخ ح ّتــى ســنة ( 1949الطبعــة الثالثــة) .بيــروت:
ّ
 .17شــوفاني ،إليــاس .)2003( .الموجــز ـفـي تاريــخ فلســطين السياسـ ّ
الفلســطين ّية.
 .18بشارة ،عزمي .)2010( .من يهوديّة الدولة حتّى شارون -دراسة في تناقض الديمقراط ّية اإلسرائيل ّية (الطبعة الثانية) .القاهرة :دار الشروق.
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ـم ـفـي الحالــة االســتعمار يّة المســتم ّرة ـفـي فلســطين وحاســم ـفـي إثبــات
تقــوم الســياحة اليــوم ب ـ َد ْور مهـ ّ
ّ
منظمــات
المؤسســة الصهيون ّيــة .هــذه النجاحــات بــدأت قبــل قيــام دولــة إســرائيل مــن خــال
نجاحــات
ّ
منصــات لتحو يــل الصــورة العرب ّيــة الفلســطين ّية لفلســطين إ ـلـى صــورة يهوديّــة،
صهيون ّيــة عملــت ع ـلـى خلــق ّ
مــن خــال إنتــاج الكت ّيبــات والخرائــط واألدلّــة .فضـ ًـا عــن هــذا ،الجــوالت الســياح ّية اإلســرائيل ّية  -ـفـي البلــدة
القديمــة ـفـي القــدس ع ـلـى ســبيل المثــالُ -تقـدِّم روا يــة صهيون ّيــة مغايــرة للروا يــة الفلســطين ّية ،و ُيسـ َ
ـتحضر
الفلســطينيّ ال ـ ُـمغ َّيب وغيــر المر ـئـيّ ـفـي هــذه الجــوالت مــن خــال محـ ّـات الح ـلـيّ والتذا كــر اإلســرائيل ّية
19
كفولكلــور فقــط يجــري بيعهــا كتــذكارات إســرائيل ّية ،كالتطر يــز والزجــاج والزيتــون -ع ـلـى ســبيل المثــال.
إن العالقــة المركّبــة بيــن األيديولوجيــا والســياحة تتضخّــم ـفـي حــاالت الصراعــات والحــروب ،وتــؤدّي َد ْو ًرا ـفـي
ّ
تطو يــر وشــحذ أدوات لبنــاء نظــام إيمــان خدم ـ ًة لأليديولوجيــا .بــدأت الحركــة الصهيون ّيــة نشــاطها ـفـي بنــاء
منظومــة إيمــان خدمــة أليديولوج ّيتهــا ع ْبــر الســياحة منــذ عــام  ،1925وذلــك مــن خــال تأســيس «مكتــب
المعلومــات الصهيو ـنـيّ الســياحيّ» الــذي كان يســتهدف اليهــود ـفـي أوروبــا الذيــن يذهبــون إ ـلـى فلســطين،
وذلــك مــن خــال تنظيــم جــوالت ولقــاءات لهــم بالمســتوطنين اليهــود ـفـي فلســطين وبنــاء عالقــات بينهــم.
ظهــر طابــع فلســطين
ح ّتــى الخرائــط الســياح ّية التــي كانــت ُم َعـدّة لهــذه الســياحة كانــت مبن ّيــة ع ـلـى نحـ ٍو ُي ِ
َّ
المنظمــة التــي كان ُي ْشــرف عليهــا يهــود فقــط .ذاك ،وتوجيـ ُه السـ ّياح إ ـلـى
اليهــوديّ ،باإلضافــة إ ـلـى الجــوالت
َّ
المنظمــة
كل ذلــك كان ـفـي إطــار عمل ّيــات الهجــرة
الفنــادق اليهوديّــة ،واســتخدا ُم ســائقين يهــود للس ـ ّياحّ ،
اك ـفـي خلــق
لليهــود نحــو فلســطين خــال فتــرة االنتــداب البريطا ـنـيّ ،إذ ُسـخِّرت عمل ّيــات صناعــة الســياحة إ ّذ َ
20
صــور خدمــة لهــذه الهجــرة.
ُتعت َبــر الســياحة الجماهير يّــة ـفـي إســرائيل هد ًفــا اقتصاديًّــا وسياس ـ ًّيا وأيديولوج ًّيــا يرتكــز ع ـلـى ظلــم

جــه ض ّدهــم .ســيطرت إســرائيل ع ـلـى الصناعــة الســياح ّية،
الفلســطين ّيين وع ـلـى محــو وإخفــاء للعنــف المو َّ
وأقصــت الفلســطين ّيين عــن ذلــك مــن خــال المصــادر والمواقــع واإلمكان ّيــات الســياح ّية بســبب االحتــال.
فضـ ًـا عــن هــذاُ ،يخفــي البرنامــج اإلســرائيليّ ال ـ ُـم َع ّد للس ـ ّياح ـفـي أ يّامنــا الواقـ َـع والســرديّ َة الفلســطين ّية،
و ُتم َنــع ز يــارة مواقــع وبلــدات فلســطين ّية ّإاّل ألهــداف تخــدم الـﭙـرو ﭘـاﭼ ــندا ـفـي بعــض األحيــان ،وتكــون كنيســة
21
المهــد ـفـي بيــت لحــم المــكان الوحيــد الــذي يزورونــه ـفـي أراضــي الض ّفــة ،وذلــك لســاعات محــدودة.
َّ
ومنظمــة ع ـلـى نح ـ ٍو أ كبــر .ع ـلـى ســبيل
الدعايــة الصهيون ّيــة مــن خــال الســياحة مســتم ّرة وبوتيــرة أع ـلـى،
المثــال ،مــن خــال بحــث أُجـرِيَ ع ـلـى الســياحة اليهوديّــة الشــابّة إ ـلـى إســرائيل صــد َر ـفـي كتــاب عــام ،2008
وحمــل العنــوان «الســياحة الشــابّة إ ـلـى إســرائيل ...التجر بــة التربو يّــة للشــتات» ،نجــد مــدى َمأْ َسســة هــذه
بمؤسســات صهيون ّيــة عالم ّيــة بغيــة تشــجيع اليهــود خــارج إســرائيل -وال سـ ّيما األجيــال
الســياحة وارتباطهــا
ّ
ْ
بمؤسســات إســرائيل ّية تعمــل ع ـلـى ذلــك
الشــابّة  -للقــدوم والقيــام بالســياحة فيهــا .ترتبــط هــذه ال ـ َـمأسسة
ّ
بصــورة منهج ّيــة ،مــن بينهــا برنامــج تجر بــة إســرائيل (« )»Israel Experience Programالــذي اســتقطب
َّ
ومنظمــة إ ـلـى
منــذ عــام  2000أ كثــر مــن  298ألــف يهــوديّ حــول العالــم إ ـلـى رحــات ســياح ّية متع ـدّدة

19. Vanden Boer, Dorien. (2016). Toward decolonization in tourism: engaged tourism and the Jerusalem tourism cluster. Jerusalem
Quarterly, (65). Pp. 9-21.
20. Cohen-Hattab, K. (2004). Zionism, tourism, and the battle for Palestine: Tourism as a political-propaganda tool. Israel Studies,
9(1). Pp. 61-85.
21. Kassis, Rami. (2004). The Palestinians and justice tourism. CONTOURS-BANGKOK THEN HONG KONG, 14(2/3). Pp. 18-21.
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إســرائيل.
إضافــة إ ـلـى هــذاُ ،يظهــر لنــا تقر يــر «تجــوال ـفـي المســتوطنات اإلســرائيل ّية :تجــارة ومتعــة مــن أجــل اقتصــاد
االحتــال» ،الصــادر ـفـي أيلــول عــام  2017عــن َّ
منظمــة «تحالــف النســاء للســام» ضمــن مشــروعها «Who
( 23»Profitsوهــو مشــروع بحثــيّ يرمــي إ ـلـى كشــف التــو ّرط االقتصــاديّ لشــركات إســرائيل ّية ودول ّيــة ـفـي
الســيطرة اإلســرائيل ّية المســتم ّرة ع ـلـى األراضــي الفلســطين ّية والســور يّة)ُ ،يظهــر معلومــات وأدلّــة ملموســة
24
ع ـلـى النهــج اإلســرائيليّ ـفـي ِقطــاع الســياحة ـفـي األراضــي المحتلّــة عــام .1967
أدركــت إســرائيل حجــم اإلمكان ّيــات الســياح ّية الكبيــرة التــي تتم ّتــع بهــا األراضــي الفلســطين ّية المحتلّــة عــام
 ،1967واتّبعــت إســتراتيج ّية مزدوجــة الســتغاللها العدوا ـنـيّ ،واســتثمرت اســتثما ًرا كبي ـ ًرا ـفـي المشــاريع
ومنصــات الحجــز
الســياحية اإلســرائيل ّية خــارج الخـ ّـط األخضــر .ومــع األســواق الناشــئة ـفـي الســياحة الر ْقم ّيــة
ّ
حــا هائلــة مــن
ع ْبــر اإلنترنــت ،فـ ّ
ـإن المز يــد مــن الشــركات اإلســرائيل ّية والمتع ـدّدة الجنس ـ ّيات تجنــي أربا ً
الســياحة ـفـي األراضــي الفلســطين ّية المحتلّــة ،وهــو مــا يع ـزّز فرصــة االحتفــاظ بالســيطرة اإلســرائيل ّية غيــر
المشــروعة للس ـك ّان ،واالقتصــاد ،واألراضــي الفلســطين ّية ،والســور يّة.
22

مسيرة الفخر اإلسرائيل ّية
ً
مســيرة الفخــر اإلســرائيل ّية الســنو يّة ،التــي كانــت بدايتهــا ـفـي تــل أبيــب وأصبحــت ُت َّ
الحقا في مدن أخرى،
نظــم
هــي مســيرة ســنو يّة كرنـﭭ ــال ّية ُت َّ
كل عــام ـفـي شــهر حز يــران ،وتشــمل العديــد مــن
نظــم مــع بدا يــة الصيــف مــن ّ
الفعال ّيــات واألنشــطة المرا ِفقــة للحــدث بمــا ُيعــرف ب ـِ «الظهــور» («ُ .)»Occurrenceيشــارك ـفـي تنظيمهــا
ّ
ومؤسســات وجمع ّيــات مختلفــة ،مثــل مؤتمــرات صحف ّيــة ومهرجانــات أفــام واحتفــاالت .و ـفـي
الجمهــور
ّ
الســنوات األخيــرة ،تحظــى مســيرة الفخــر ،التــي بــات ُيشــارك فيهــا أ كثــر مــن  200ألــف شــخص ،بدعــم كبيــر
مــن بلديّــة تــل أبيــب ووزارة الســياحة اإلســرائيل ّية.
لــم َّ
تنظــم أ ّول مســيرة فخــر رســم ّية ومعتـ َرف بهــا ّإاّل ـفـي عــام 1998؛ وذلــك بســبب حدثيــن أ ّديــا إ ـلـى ذلــك:
باســم «دانــا إنترناشــينال»)
األ ّول فــوز المغ ّنيــة اإلســرائيل ّية المتح ّولــة جنس ـ ًّيا شــارون كوهِ ــن (المعروفــة ْ
ج ْن» األوروب ّيــة (« )»Eurovisionمم ِّثلــة عــن دولــة إســرائيل .والثا ـنـي
بمســابقة «إيروﭬـِ ـ ْز ْ
يون -ايروﭬـِ ـ ِ
أحــداث ﭬـيـﭽ ــستوك (« )»Wigstockحيــث قمعــت الشــرطة اإلســرائيل ّية احتفـ ً
ـااًل للمثل ّييــن/ات ـفـي جــادة
جــة ـفـي اإلعــام واع ُت ِبــر فيــه أســلوب الشــرطة حينــذاك تعبيـ ًرا عــن
االســتقالل ـفـي تــل أبيــب ،وهــو مــا أثــار ض ّ
وم ـ ّذاك
ُرهــاب المثل ّيــة ،وكانــت تلــك نقطــة تح ـ ُّول ُم ِه ّمــة ـفـي تار يــخ مســيرة الحركــة المثل ّيــة اإلســرائيل ّيةُ ،
فقــط أخــذت ُت َّ
ـم األحــداث
نظــم مســيرة فخــر رســم ّية ومعتـ َرف بهــا ـفـي تــل أبيــب ،وأصبحــت تع ّبــر عــن أحــد أهـ ّ
المطالِبــة بالحقــوق والمســاواة لمجتمــع المثل ّييــن/ات اإلســرائيل ّيين .ح ّتــى عــام  ،2005كانــت المســيرة
ّ
نظــم مــن قبــل ّ
ُت َّ
المنظمــة تجمــع تب ّرعــات
منظمــة المثل ّييــن/ات مــع ازديــاد جماهيــريّ بالمشــاركة ،وكانــت
ّ
واشــترا كات لتمو يــل المســيرة مــن داعميهــا .لــم َّ
المنظمــة لــم تتمكّــن
ألن
تنظــم المســيرة ـفـي عــام ّ 2006
مــن جمــع التمويــل الكا ـفـي للمســيرة .و ـفـي أعقــاب ذلــك ،تَقـ َّر َر أن تمـ ّول بلديّــة تــل أبيــب المســيرة ،وم ّولتهــا

 .22لالستزادة ،زوروا موقع البرنامج.
ّ
حقــة قضائ ّيــة بســبب نشــاطها ـفـي تقديــم معلومــات عــن انتهــاكات االحتــال اإلســرائيليّ .لالســتزادة ،انظــروا :النعامــي ،صالــح،2017( .
.23
المنظمــة مع ّرضــة لمال َ
َّ
َّ
ـي الجديــد.
المنظمــات المقاطِ عــة
 9تشــرين الثا ـنـي) .إســرائيل تكشــف قائمــة
المرشــحة للمالحقــة القانون ّيــة .العر ـب ّ

24. Who Profits. (2017). Touring Israeli settlements business and pleasure for the economy of occupation. Who Profits.
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ـم ـفـي
العام ْيــن َ 2007و  2008مــن ضمــن ميزان ّيــة البلديّــة
ـفـي
َّ
َ
المخصصــة ل ـِ «ميزان ّيــة غيــر متو ّقعــة» ،ثـ ّ
خصــص للمســيرة ســنويًّا ح ّتــى
عــام  2009أصبحــت هنــاك ميزان ّيــة ثابتــة مــن الميزان ّيــة
العامــة للبلديّــة ُت َّ
ّ
يومنــا هــذا.
َّ
ومنظ ًمــا بشــكل أ كبــر ،إذ اف ُت ِتــح ـفـي ذلــك العــام
حــى أضخــم
منــذ عــام  ،2008طفقــت المســيرة تأخــذ من ً
أ ّول مركــز ـفـي إســرائيل تابــع لبلديّــة تــل أبيــب ُيعنــى بشــؤون مجتمــع المثل ّييــن/ات ،ويعمــل ع ـلـى دمــج
المؤسســات المختلفــة ـفـي تــل أبيــب .و ـفـي عــام  ،2009نُ ّظمــت خــال المســيرة حفــات
هــذا المجتمــع ـفـي
ّ
زواج مــن نفــس الجنــس أل ّول م ـ ّرة بشــكل علنــيّ .ـفـي عــام  ،2010نُ ّظمــت ثــاث مســيرات فخــر (بســبب
25
خالفــات داخــل حركــة المثل ّييــن/ات) ،إحداهــا كانــت ضخمــة ّ
نظمتهــا البلديّــة بمشــاركة عشــرات اآلالف.
و ـفـي عــام  ،2011بلــغ حجــم المشــاركين ـفـي المســيرة قرابــة  100ألــف ،كمــا شــارك أل ّول م ـ ّرة مم ّثلــون
رســم ّيون عــن حركــة المثل ّييــن/ات المتديّنــة ـفـي إســرائيل 26.كذلــك فــازت مدينــة تــل أبيــب ـفـي ذلــك العــام
بالمســابقة العالم ّيــة للموقــع اإللكترو ـنـيّ « »Gay Cities.comالــذي ينشــط ـفـي النشــر عــن أفضــل المــدن
حــول العالــم لمجتمــع المثل ّييــن/ات ،متف ّوقــة ع ـلـى مــدن كمدر يــد ولنــدن وتورنتــو ونيو يــورك -ع ـلـى ســبيل
المثــال -بتصو يــت بلــغ نســبة .% 43
و ـفـي عــام ُ ،2012قـدِّر عــدد المشــاركين بيــن  100ألــف َو  200ألــفَ ،
وشـ َرعت وزارة الســياحة اإلســرائيل ّية
تمـ ّول الحــدث كونــه حدثًــا للفخــر ج ّذابًــا ،وشــارك ـفـي هــذا العــام أل ّول مـ ّرة اآلالف مــن السـ ّياح األجانــب .ـفـي
عــام  ،2013بــدأت المســيرة تأخــذ ص ـدًى عالم ًّيــا ع ـلـى نح ـ ٍو أ كبــر ،وبــدأ سياس ـ ّيون إســرائيل ّيون يشــاركون
فيهــا ويخطبــون ،كمــا بــدأت ســفن المتعــة مــن دول أوروب ّيــة تشــارك أل ّول م ـ ّرة جالبــة إليهــا آالف الس ـ ّياح
المثل ّييــن/ات ،وجــرى ـفـي ذلــك العــام إعــان زواج رج َل ْيــن فرنسـ َّي ْين ـفـي المســيرة 27.اســتم ّر تنظيــم المســيرة
28
العام ْيــن َ 2014و  2015مــع ازديــاد وتطـ ُّور كبير يــن ـفـي التنظيــم والمشــاركة.
والنشــاطات المرا ِفقــة لهــا ـفـي
َ
ففــي عــام  ،2014شــارك أل ّول م ـ ّرة وفــد مــن مركــز المجتمــع اليهــوديّ ـفـي أمر يــكا الشــمال ّية («)»JCC
نســق مــع ناشــطين ـفـي الحركــة المثل ّيــة اإلســرائيل ّية لتســويق المســيرة ـفـي
ـفـي المســيرة التــي أصبحــت ُت َّ
29
الواليــات الم ّتحــدة.
ـفـي عــام  ،2016ق ـ ّررت وزارة الســياحة اإلســرائيل ّية تخصيــص مبلــغ  11مليــون شــيكل بغيــة تشــجيع مــا
ـمى الســياحة الفخــورة («- )»Pride Tourismوهــو مصطلــح بــات مســتخد ًَما ع ـلـى نح ـ ٍو واســع ـفـي
ُيسـ ّ
عامــة ـفـي أوروبــا ودول أخــرى
الخطــاب اإلعالمــيّ ـفـي إســرائيل ،وذلــك مــن خــال حمــات إعالم ّيــة وعالقــات ّ
ابتغــا َء تســويق دولــة إســرائيل بوصفهــا دولــة ليبرال ّيــة ،ولدعــوة مجتمــع المثل ّييــن/ات لز يــارة إســرائيل.
المنســقة
الخطــة اإلســتراتيج ّية
واســتنادًا إ ـلـى وز يــر الســياحة اإلســرائيليّ آنــذاك« ،ير يــﭫ الﭬ ــين» ،ســتكون
ّ
َّ
مــع بلديّــة تــل أبيــب وخبــراء مهن ّييــن طويل ـ َة األمــد 30.وتم ّثلــت إحــدى هــذه الحمــات التــي عملــت عليهــا
َ
عوش ـ ْر يَه» الــذي يعيــش ـفـي
وزارة الســياحة بتجنيــد راقــص الــدراﭺ اإلســرائيليّ («« )»Drag Queenأ َ ْر يِــه
25. Shaked Zahi, Israeli tour guide. (2010). Tel Aviv gay parade Israel - the first part 2010 (video). YouTube.
 .26حـﭭ ــروتا متديّنــون مثل ّيــو الجنــس ( .)2012( .)Havruta – Religious Gaysمســيرة الفخــر ـفـي القــدس تــل أبيــب  -2011حـﭭ ــروتا -مجتمــع دينــيّ فخــور
(ﭬ ــيديو) .يوتيــوب[ .بالعبر يّــة].

27. Bacchi, Umberto (2013). France’s first married gay couple at Tel Aviv LGBT parade 2013. International Business Times.
ْسني ،دانه 13 ،2014( .حزيران) .عشرات اآلالف في مسيرة الفخر في تل أبيب «احتفال بالح ّر يّة»َّ .
وااَّل[ .بالعبر يّة].
 .28يَ ْركَت ْ
29. Creative, Fireman. (2013). First LGBTQ boarding pass trip to go for 2014 Tel Aviv gay pride parade. Jcca.
وكوطلِر ،عميت 3 ،2016( .آذار) .السالح الجديد لوزارة السياحة :دراﭺ كوين .واينت[ .بالعبر يّة]
 .30سديه ،داني،
ْ
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مدينــة برليــن ،مــن خــال اختيــاره مم ّثـ ًـا لدولــة إســرائيل ـفـي المعــرض الدو ـلـيّ للســياحة الــذي ُعقِ ـ َد ـفـي شــهر
31
آذار عــام  2016ـفـي برليــن.
و ـفـي عــام  ،2016أُعلِــن عــن افتتــاح أ ّول فنــدق فخــور ( )Proud Hotelـفـي إســرائيل يقــع ـفـي مدينــة تــل أبيــب
فعال ّيــات متعلّقــة بمســيرة الفخــر وبالتنســيق مــع بلديّــة تــل أبيــب ،كاســتضافة
باســم « »NYXيســتضيف ّ
ْ
المؤتمــر الصحفــيّ الرســميّ للمســيرة الــذي يَحضــره صحاف ّيــون مــن عـدّة دول حــول العالــم ،ع ـلـى ســبيل
32
المثــال ،باإلضافــة إ ـلـى نــدوات واحتفــاالت.
تناولــت مجلّــة «ذا ما ْركــر» (« )»The Markerاالقتصاديّــة ،التابعــة لصحيفــة هآرتــس ،تقر ي ـ ًرا حــول
حــا
المدخــوالت الســياح ّية التــي تســتفيد منهــا إســرائيل خــال أســبوع الفخــر عــام  2017تتو ّقــع فيــه أربا ً
يصــا لهــذا
خص ً
بقيمــة  100مليــون شــيكل ( 30مليــون دوالر تقري ًبــا) مــن الس ـ ّياح األجانــب الذيــن يأتــون ّ
حــا كبيــرة ،وأصبحــت
األســبوع 33.وأشــار التقر يــر إ ـلـى ّ
أن الســياحة الفخــورة ـفـي الســنوات األخيــرة باتــت تــد ّر أربا ً
ـال الترفيه ّيــة
عامــل جــذب ســياحيّ؛ وهــو مــا ُينعــش االقتصــاد وعمــل الفنــادق والمطاعــم والمقاهــي والمحـ ّ
ـفـي تــل أبيــب .وبحســب تقار يــر بلديّــة تــل أبيــب ،الكثيــر مــن الســائحين هــم ســائحون عائــدون؛ أي شــاركوا ـفـي
كل ســائح يوم ًّيــا مــا
الســابق وعــادوا فشــاركوا مـ ّرة أخــرى .وبحســب البلديّــة كذلــك ،مــن المتو ّقــع أن ينفــق ّ
أن المعـدّل العــا ّم إلنفــاق الســائح ـفـي إســرائيل هــو  155دوال ًرا .يقــول
مع ّدلــه  270دوال ًرا ،ع ـلـى الرغــم مــن ّ
«إن الســائحين
«ينيــﭫ ﭬ ــيتسمان» ،عضــو بلديــة تــل أبيــب الــذي يشــرف ع ـلـى ملـ ّـف تنظيــم المســيرةّ :
المثل ّييــن/ات المشــاركين ـفـي المســيرة يتح ّولــون بعــد عودتهــم إ ـلـى بلدانهــم إ ـلـى ســفراء لدولــة إســرائيل
34
الليبرال ّيــة المتق ّدمــة».
إ ـلـى جانــب هــذا التطـ ّور الــذي شــهدته مســيرة الفخــر اإلســرائيل ّية ،حصلــت خــال الســنوات األخيــرة نقاشــات
بــارزة داخــل المجتمــع اإلســرائيليّ نفســه ال زالــت تتفاعــل بشــأن صــورة المســيرة والخطــاب الــذي تحملــه.
باســم الغســيل األســود Black
ففــي بدا يــة ســنوات األلفيــن ،تش ـك ّلت حركــة راديكال ّيــة إســرائيل ّية ُعرِفــت ْ
جهــات يســار يّة /ال ســلطو يّة (أنارك ّيــة)،
ـم مجموعــة مثل ّييــن/ات إســرائيل ّيين ذوي تو ُّ
 Washingوتضـ ّ
وأخــذت تنــادي بضــرورة الحديــث عــن قضايــا أخــرى إ ـلـى جانــب حقــوق المثل ّييــن ـفـي إســرائيل ،مــن بينهــا
العدالــة االجتماع ّيــة واالحتــال اإلســرائيليّ لألراضــي الفلســطين ّية .تم ّيــزت نشــاطات الحركــة بأنشــطة
احتجاج ّيــة داخــل مســيرة الفخــر نفســها ،حيــث كان نشــطاؤها يرفعــون الفتــات ض ـ ّد االحتــال اإلســرائيليّ
باللغــة العرب ّيــة ً
أيضــا وضـ ّد السياســات العســكر يّة ( )Militarismالتــي تعتمدهــا دولــة إســرائيل .لــم تَ ْلـ َـق
نشــاطات حركــة الغســيل األســود قبـ ً
ـواًل لــدى ناشــطي وقيــادات الحركــة المثل ّيــة اإلســرائيل ّية ،وذلــك با ّدعــا ٍء
ُمفــا ُد ُه أنّــه يجــب عــدم خلــط قضايــا حقــوق المثل ّييــن مــع قضايــا سياس ـ ّية راديكال ّيــة أخــرى ال صلــة لهــا
بالموضــوع.
عــاوة ع ـلـى هــذا ،طفقــت ـفـي الســنوات األخيــرة نقاشــات تــدور ،وال سـ ّيما مــع شــروع وزارات إســرائيل ّية ـفـي
تمو يــل أنشــطة ترويج ّيــة للمســيرة ،تــدور حــول اســتغالل وزارات إســرائيل ّية (كــوزارة الخارج ّيــة والســياحة
ع ـلـى ســبيل المثــال) ألهــداف تخــدم أ َ ِج ْنــد َة الــوزارة ال األ َ ِج ْنــد َة التــي يضعهــا الناشــطون والقياديّــون ـفـيالحركــة المثل ّيــة اإلســرائيل ّية الذيــن لهــم الفضــل ـفـي تنظيــم وتطو يــر مســيرة الفخــر .تعــود خلف ّيــة هــذه
35

 .31المصدر السابق.
 .32ماكو ( 16 ،2017أ يّار) .الس ّياح على الطريق :أ ّول فندق فخور في تل أبيب .ماكو[ .بالعبر يّة]
األقل .ذي ما ْركر[ .بالعبر يّة].
 .33ميلونوتسكي ،جيلي 8 ،2017( .حزيران) .التو ّقعات الجديدة :س ّياح مسيرة الفخر سيد ّرون  100مليون دوالر على
ّ
 .34ماكو .مصدر سابق.
 .35روبينشطاين ،تانيا 6 ،2017( .حزيران) .احتفاالت مثل ّية وعسكر يّة في الفقاعة التل_أبيب ّية .اللسعة.
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النقاشــات إ ـلـى الفتــرة التــي فيهــا أعلنــت وزارة الســياحة عــن تخصيــص ميزان ّيــة مقدارهــا  3مالييــن دوالر
لتســيير «طائــرة الفخــر» ( )Airplane Prideللترو يــج للمســيرة ،وهــي طائــرة ســتجوب عــددًا مــن المــدن
ـل المثل ّييــن إ ـلـى مســيرة الفخــر ،وتكــون موســومة بألــوان َع َلــم الفخــر .بلغــت هــذه النقاشــات
األوروب ّيــة لتُقِ ـ ّ
حدّتهــا عــام  ،2016عندمــا هـدّدت قيــادات الحركــة المثل ّيــة اإلســرائيل ّية بإلغــاء مســيرة الفخــر لذلــك العــام
ـات لتنظيــم المســيرة نفســها ال إلنفاقهــا ع ـلـى
إن لــم تتواصــل الــوزارة مــع الحركــة المثل ّيــة
لتخصـ َـص ميزان ّيـ ٍ
ِّ
أمــور ال حاجــة إليهــا وتخــدم أ َ ِج ْنــدة تختلــف عــن أ َ ِج ْنــدة مســيرة الفخــر التقليديّــة ،وهــو مــا دفــع الــوزارة إ ـلـى
المخصصــة وقتــذاك.
تجميــد الميزان ّيــة
َّ
ـفـي الجــزء التا ـلـي مــن هــذه الدراســة ،ســوف أتنــاول األســئلة التــي أشــرت إليهــا أعــاه حــول عالقــة الســياحة
المثل ّيــة ـفـي إســرائيل بسياســاتها االســتعمار يّة «الغســيل الــورديّ» ،و ـفـي نهايــة المقــال ســوف أشــير إ ـلـى
النشــاط الفلســطينيّ والعالمــيّ ـفـي مناهضــة هــذه السياســات.

المنهج ّية
لإلجابة عن أســئلة البحث ،ســأقوم بقراءة وتحليل الخطابات المســتخدَمة في اإلعالنات ال ـ ُـمر ِّوجة لمســيرة
الفخــر ـفـي مدينــة تــل أبيــب بمواقــع مختلفــة مــن خــال المقــاالت أو الصــور أو الـﭬ ــيديوهات ،معتمـدًا منهــج
النصــيّ النوعــيّ (« ،)»Qualitative Textual Analysisالــذي ُيعنــى بدراســة «النـ ّـص» بمعنــاه
التحليــل ّ
الواســع والشــامل ك ـَ «من َتــج ثقا ـفـيّ» كمــا يصفــه ســتيوارت هــال ( )Stuart Hallيشــمل تركيبــات بصر يّــة
ـان رمز يّــة ودالالت وقواعــد وتقاليــد لتوليــد معنــى مــن خاللهــا 36.عمل ّيــة تحليــل النصــوص
أو أدب ّيــة لهــا معـ ٍ
لهــذه اإلعالنــات ســتكون مــن خــال عمل ّيــة تفكيــك الخطــاب داخــل الصور وال ـ َـمشاهد والقصص المختلفة،
وهــو أمــر يســاعد ع ـلـى بنــاء دراســة دقيقــة ألمثلــة عين ّيــة وربطهــا باإلطــار النظــريّ أعــاه.
واختيــاري للنـ ّـص ســيكون لــه اعتبــاران :األ ّول تع ـدُّد أوجــه هــذا النـ ّـص (نحــو :الصــورة؛ الـﭭ ــيديو؛ النـ ّـص
يتجلـى بحملــة دعائ ّيــة أو موقــع إعال ـنـيّ .الثا ـنـي هــو أن تكــون النصــوص التــي أحلّلهــا
ّـ
المكتــوب ،)...وقــد
صــادرة عــن جهــات متعـدّدة :جهــات حكوم ّيــة رســم ّية؛ جهــات مدن ّيــة ناشــطة؛ جهــات ربح ّيــة (كالشــركات).

ع ّينة الدراسة
اختــرت ـفـي ع ّينــة الدراســة مجموعـ َة نصــوص مك َّونــة مــن مقــاالت وإعالنــات وحمــات ،وصــو ًرا وﭬ ــيديوهات
العام ْيــن  37،2017- 2016منهــا مــا هــو حكومــيّ رســميّ،
أنتجتهــا جهــات إســرائيل ّية مختلفــة ـفـي فتــرة
َ
َ
جميعــا أنّهــا تن ِّفــذ أ ِج ْنــدات
مؤسســاتيّ غيــر رســميّ ،ومــا يربطهــا
ً
ّ
ومنهــا شــركات ســياحة ،ومنهــا مــا هــو مد ـنـيّ
الغســيل الــورديّ.
 -1حملة «تخ ّيلوا عالـَمً ا دون مثل ّيين»

ُ
ضمــن حملــة لــوزارة الســياحة اإلســرائيل ّية ومكتــب اإلعــان الحكومــيّ عــام  ،2016أطلــق ﭬ ــيديو دعا ـئـيّ
بعنــوان «تخ ّيلــوا عا َل ًمــا دون مثل ّييــن» ،جــاء فيــه« :تخ ّيلــوا عال َـ ًـما بــدون مثل ّييــن ...تخ ّيلــوا الحفــات دون

38

36. Hall, Stuart. (2016). Cultural studies 1983: A theoretical history. DUKE University Press.
ألن غالب ّيــة العمــل ع ـلـى هــذه الدراســة كان عــام  ،2017واختيــر آخــر عاميــن مــن تنظيــم مســيرة الفخــر .بعــض الدراســات
 .37وقــع االختيــار ع ـلـى هذيــن
العام ْيــن ّ
َ
والتقار يــر المســتخدَمة ـفـي الدراســة قــد تكــون بعــد عــام .2017
 .38لمشاهدة الـﭭـيديو[ .بالعبر يّة]
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ئ دون مثل ّييــن ...مطاعــمَ ...معــارض ف ّن ّيــة ...حيــاة دون مثل ّييــن ...تخ ّيلــوا عال َـ ًـما دون
مثل ّييــن ...شــواط َ
مثل ّييــن .ألنّنــا كلّنــا ـفـي تــل أبيــب .فخــر تــل أبيــب  3حز يــران  ...2016فقــط  4ســاعات مــن أوروبــا ...متعــة...
متعــة ...شــواطئ ،وأ كثــر النــاس إثــار ًة ع ـلـى الكــرة األرض ّيــة .احجــز رحلتــك إ ـلـى تــل أبيــب اآلن».
هــذا هــو النـ ّـص المحكــيّ ،ورافقتــه صــور وﭬ ــيديوهات مــن احتفــاالت مســيرة الفخــر ـفـي تــل أبيــب ُتظهــر
بالصــور مــا جــاء ـفـي النـ ّـص.

الصورة  :2-1ملصقات ضمن حملة «تخ ّيلوا عالـَمـًا دون مثل ّيين»

39

بع َلم المثل ّيين مع دعاية لمسيرة الفخر في تل أبيب
الصورة  :3طائرة ُمل ّونة َ
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نشــرت القنصل ّيــة اإلســرائيل ّية ـفـي مدينــة نيــو إنـﭽ ــاند ـفـي الواليــات الم ّتحــدة مقـ ً
ـااًل باللغــة اإلنـﭽ ــليز يّة يحمــل
العنــوان «أهـ ًـا ـفـي تــل أبيــب ،أ كثــر مدينــة مثل ّيــة ع ـلـى الكــرة األرض ّيــة» لكاتــب اســمه كريســتوفير ماذيــر
شــر المقــال سـ ً
ـابقا ـفـي صحيفــة «بوســطن ﭼ ــلوب» بتار يــخ ،2016/3/17
( 41.)Muther Christopherنُ ِ
وأعــادت القنصل ّيــة نشــره ـفـي موقعهــا الرســميّ .يصــف ماذيــر فيــه تجربتــه ـفـي مســيرة الفخــر ـفـي تــل أبيــب
معتبـ ًرا إ يّاهــا المــكان األكثــر مثال ّيــة ،إذ يقــول« :يعجــز الوصــف عنــد الحديــث عــن تــل أبيــب .مثل ّيــة فائقــة.
بــل يمكــن وصفهــا أنّهــا مــا بعــد مثل ّيــة ...إنّهــا ﭼ ــيتو للمثل ّييــن بوجــود العديــد مــن األماكــن الحضر يّة الصديقة
للمثل ّييــن» .ينقــل ـفـي مقالــه الترويجــيّ حدي ًثــا دار بينــه وبيــن صاحــب فنــدق ـفـي المدينــة قــال فيــه األخيــر:
 .39ســبق ْ
ملصقــات دعائ ّيــة ضمــن الحملــة تحمــل صــور مــدن عالم ّيــة كبرليــن ولنــدن -ع ـلـى ســبيل المثــال -كُ ِتــب عليهــا «تخ ّيلــوا
نش ـ َر هــذا الـﭭ ــيديو إعـ ُ
ـان َ

الملصـ ُـق ذاتــه مــع نـ ّـص جديــد« :نحــن كلّنــا ـفـي تــل أبيــب»،
لنــدن دون مثل ّييــن ...ســيأتي قري ًبــا» ،كنــوع مــن الدعايــة التــي تثيــر وتلفــت االنتبــاه ،ليلحقهــا بعــد ذلــك
َ
ـان عــن مســيرة الفخــر.
واإلعـ ُ
 .40كان مــن ضمــن حملــة لهــذه الســنة كذلــك تخصيـ ُـص طائــرة ُمل َّونــة بع َلــم المثل ّييــن ،مــع دعايــة لمســيرة الفخــر ـفـي تــل أبيــب أُطلــق عليهــا «الطائــرة الفخــورة»

(« )»Airplane Prideترمــي إ ـلـى الترو يــج للمســيرة مــن خــال نقــل مســافرين مــن أوروبــا إ ـلـى إســرائيل .إ ـلـى مصــدر الصــورة.

41. Muther, Christopher. (2016, March 17). Welcome to Tel Aviv, the gayest city on earth. The Boston Globe.
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«كل شــيء ـفـي تــل أبيــب مث ـلـيّ ،مث ـلـيّ بطبيعتــه .الشــعب مبــدع ومنفتــح وليبرا ـلـيّ وجــريء .تــل أبيــب
ّ
ـم يســتطرد ـفـي الحديــث عــن
منفتحــة ع ـلـى أشــكال جديــدة مــن الفـ ّ
ـن والموســيقى وتق ُّبــل ّ
كل شــيء» .ثـ ّ
عامــة هــي ّ ،% 10إاّل أنّهــم ـفـي تــل أبيــب -بحســب
أنّــه مــن المعــروف ّ
أن نســبة المثل ّييــن ـفـي العالــم بصــورة ّ
بعــض المســؤولين -يق ـدَّرون ب ـِ  % 25مــن س ـك ّانها ،ويقــوم باالحتســاب ع ـلـى النحــو التا ـلـي :عــدد س ـك ّان
المدينــة ً 420
ألفــا ...إ ًذا  105آالف مــن بينهــم يع ّرفــون أنفســهم بأنّهــم مثل ّيــون ـفـي هــذه الفقاعــة العلمان ّيــة.
ويتابــع الوصـ َـف قائـ ًـا« :مشــيت ع ـدّة أميــال ع ـلـى الشــواطئ المشمســة ورأ يــت العديــد مــن األزواج مــن
الجنــس نفســه تتشــابك أياديهــم» .كذلــك يصــف حيــاة المدينــة الليل ّيــة الصاخبــة بالحفــات المثل ّيــة ح ّتــى
تحمــل
ســاعات الصبــاح ويتســاءل« :هــل يقومــون ضمــن الخدمــة اإللزام ّيــة ـفـي الجيــش بتدريبهــم ع ـلـى
ُّ
ـم»؟ ثـ ّ
الحفــات بهــذا الكـ ّ
ـم يقــول« :للمدينــة مشــهد فر يــد ومزدهــر مــن مطاعــم ذات طابــع شــرق أوســطيّ
وطهــاة ذوي جــذور أوروب ّيــة .وبصــرف النظــر عــن مدينــة يافــا القديمــة ،تــل أبيــب هــي مدينــة شــابّة ...إنّهــا أ كثــر
42
مدينــة صديقــة للمثل ّييــن ـفـي الشــرق األوســط».

الصورة  :4الصورة التوضيح ّية التي تظهر في مقال ماذير.
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موقــع ســياحيّ مختـ ّـص ـفـي الســياحة المثل ّيــة ـفـي مدينــة تــل أبيــب باللغــة اإلنـﭽ ــليز يّة ،يحــوي العديــد مــن
العــروض الســياح ّية لقضــاء عطلــة ـفـي تــل أبيــب ،وتشــمل :الجــوالت الترفيه ّيــة؛ الحفــات؛ النشــاطات
المختلفــة وغيرهــا.
44
خاصــة داخــل الموقــع تحمــل العنــوان «يــوم ـفـي يافــا القديمــة» ،مــع صــورة مــن أحيــاء يافــا،
ـفـي زاو يــة
ّ
تظهــر فيهــا إشــارة صليــب ع ـلـى أحــد المبا ـنـي ،كُ ِتــب ـفـي هــذه الزاويــة مــا ي ـلـي« :تقــع ـفـي ضواحــي مدينــة تــل
ـك أن تف ّوتهــا ألنّهــا مــن أفضــل
ح لنفسـ َ
أبيــب المثل ّيــة مدين ـ ُة يافــا القديمــة ،وهــي بقعــة جميلــة ال تسـ َـم ْ
ـاض قديــم ،أصيلــة...
أجــزاء الجــوالت المثل ّيــة ـفـي إســرائيل :هنــاك شــيء بســيط وســاحر ،حديثـةٌ لكــن مــع مـ ٍ
كل ذلــك الضجيــج
إنّهــا ع ـلـى َمبعــدة ســفر بضــع دقائــق فقــط عــن قلــب مدينــة تــل أبيــب المثل ّيــة ...بعــد ّ
ّ
كل مــا
والمناظــر
الخاّلبــة ،حــان الوقــت للوصــول لرؤيــة بعــض األماكــن الجميلــة مــن المدينــة القديمــةّ .
هنالــك ،اتــرك نفســك تضيــع ـفـي أز ّقــة يافــا القديمــة ،الرومانس ـ ّية ،حيــث يعيــش العديــد مــن الفنّانيــن
45
والمثل ّييــن .هنــاك ً
أيضــا العديــد مــن المعــارض».
42. Ibid.
 .43الرسم التوضيحيّ إليزابيل إسـﭙانيول .مصدر الصورة صحيفة ذا بوسطن ﭼـلوب.
ّ
االطاّلع على صفحة الفيسبوك.
 .44الموقع غير متوافر حال ًّيا على اإلنترنت ،لكنّه كان متواف ًرا قبل سنوات .يمكن
 .45انظروا المالحظة السابقة.
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 - 4موقع A Wider Bridge

نَ َ
شــر موقــع «جســر أوســع» (« 46،)»A Wider Bridgeـفـي  ،2016/9/26دعــوة حــول نشــاط شــارك فيــه
المؤسســات -منهــا «المهاجــرون المثل ّيــون» (« 47،)»The LGBT Olimومركــز المثل ّييــن ـفـي
عــدد مــن
ّ
تــل أبيــب ،وبلديّــة تــل أبيــب -لإلعــان عــن برنامــج «الخــروج للعلــن والدخــول للبيــت» («Coming out,
 )»coming homeع ْبــر شــبكة اإلنترنــت للمثل ّييــن المعن ّييــن باالنتقــال إ ـلـى إســرائيل والعيــش فيهــا .هــو
البرنامــج األ ّول مــن نوعــه ع ْبــر شــبكة اإلنترنــت ،وهــي المـ ّرة األو ـلـى التــي تشــارك فيهــا الوكالــة اليهوديّــة مــع
ّ
ّ
(منظمــة يهوديّــة تعمــل ـفـي الواليــات الم ّتحــدة وكنــدا والمملكــة الم ّتحــدة
منظمــة «»Nefesh B’Nefesh
ع ـلـى تشــجيع هجــرة اليهــود إ ـلـى إســرائيل) ،ومــع وزارة الهجــرة ـفـي برنامــج يتعلّــق باألشــخاص المثل ّييــن
المعن ّييــن باالنتقــال إ ـلـى إســرائيل والعيــش فيهــا.
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(«علِياه»)
الصورة  :5صورة عن إعالن برنامج االنتقال للعيش في إسرائيل ضمن مسار الهجرة لليهوديّ َ

اإلسرائيلي
 - 5حمْ لة الجيش
ّ

حر إ يـرِز ( ،)Shachar Erezالــذي خــدم خمــس ســنوات ـفـي الجيــش اإلســرائيليّ ،بأنّــه أ ّول ضابــط
يعـ َّرف شــا َ
متح ـ ّول جنس ـ ًّيا .ـفـي ﭬ ــيديو منشــور ع ـلـى صفحــة وزارة الخارج ّيــة اإلســرائيل ّية باللغــة اإلنـﭽ ــليز يّة 49عــن
مؤسسة للمثل ّيين في أمريكا الشمال ّية تعمل على دعم إسرائيل ومجتمع المثل ّيين.
« .46جسر أوسع» هي -بحسب التعريف في الموقع-
ّ
المؤسسة.
مؤسسة تُعنى بالمثل ّيين والمتح ّولين ومزدوجي الجنس الذين انتقلوا إلى إسرائيل للعيش فيها .لالستزادة ،زوروا موقع
 .47وهي
ّ
َّ
المؤسســات مــع إتاحــة إمكان ّيــة أن يطــرح النــاس األســئلة عبــر اإلنترنــت ،وتمحــورت األســئلة ـفـي هجــرة المثل ّييــن إ ـلـى إســرائيل.
 .48الجلســة األو ـلـى خ ُِّصصــت لهــذه
ّ

والجلســة الثانيــة ناقشــت تنـ ُّو َع مجتمــع المثل ّييــن ـفـي إســرائيل وديناميك ّيتَه.
الجلسات بُ َّثت عبر صفحة الفيسبوك.
 .49لمشاهدة الـﭭـيديو.
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الضابــط إ ي ـرِز الــذي يظهــر فيــه ،جــاء مــا ي ـلـي« :هــذا تشــارلز إ ي ـرِز .أ ّول ضابــط متح ـ ّول جنس ـ ًّيا ع ـلـى نح ـ ٍو
ـاص بجيــش االحتــال اإلســرائيليّ فيقــول:
ـم يبــدأ إ يـرِز بالتحـدّث وهــو مرتـ ٍد الــزيَّ العســكريّ الخـ ّ
علنــيّ» .ثـ ّ
حر .أنــا مــازم ـفـي جيــش الدفــاع اإلســرائيليّ ...هــذه ســنتي الخامســة ـفـي الخدمــة ،وع ـلـى
«مرحبــا ..اســمي شــا َ
مــا يبــدو أنــا أ ّول ضابــط متح ـ ّول جنس ـ ًّيا يخــدم ـفـي الجيــش بصــورة علن ّيــة .ـفـي أ ّول  24ســاعة ـفـي الخدمــة
أليّ جنــديّ ،عليــه أن يجتــاز مقابلــة شــخص ّية مــع قائــده .جلســت مــع المســؤولة ع ّنــي وكان عمرهــا 19
كل األســئلة
عامــا ...هــي أ كبــر م ّنــي بســنة واحــدة فقــط  ...وأخبرتهــا أنّنــي متحـ ّول جنسـ ًّيا .لكــم أن تتخ ّيلــوا ّ
ً
التــي كانــت تــدور ـفـي رأســها ،لك ّنهــا ســألتني سـ ً
ـؤااًل واحـدًا فقــط« :كيــف أســتطيع مســاعدتك؟ مــاذا تر يــد»؟
ـم إ ـلـى جيــش الدفــاع
ـفـي هــذه اللحظــة ُص ِدمـ ُ
ـم يتابــع قائـ ًـا« :الجميــع ينضـ ّ
ـت ...وهكــذا بــدأت خدمتــي» .ثـ ّ
ـم مــن أنــت ،وال مــن أ يــن أتيــت ،وال ثقافتــك أو أصلــك ...الجميــع يأ ـتـي إ ـلـى جيــش الدفــاع
اإلســرائيليّ ...ال يهـ ّ
ـم ينتهــي الـﭭ ــيديو بجملــة مكتوبــة
اإلســرائيليّ ...نحــن معتــادون كــي نجعــل الجميــع يشــعر بالمســاواة» .ثـ ّ
«إســرائيل ح ـ ّرة لتكــون أنــت كمــا أنــت ًّ
حقــا».

الصورة  :6مشهد من الـﭭـيديو
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ثمــة موقــع ســياحيّ آخــر 51يعمــل ع ـلـى الرحــات الســياح ّية المثل ّيــة ـفـي اليونــان وإســرائيل ،يديــره شــخص
ّ
إســرائيليّ اســمه نــداڤ ،يركّــز ـفـي عروضــه ع ـلـى األماكــن الســياح ّية التــي يمكــن للمث ـلـيّ القــادم مــن خــارج
إســرائيل أن يزورهــا خــال أســبوع الفخــر ،مــن ز يــارة ألماكــن ـفـي تــل أبيــب وخارجهــا (كالبحــر الم ّيــت ومدينــة
القــدس ع ـلـى ســبيل المثــال) .كُ ِتــب ـفـي الموقــع« :أهـ ًـا بكــم ـفـي أ كثــر عطلــة ال يمكــن التن ُّبــؤ بهــا .اســأل أيّ
كل شــيء ويســتمتع
صديق زار تل أبيب ،وســيقول لك ّ
مما جعله ينســى ّ
إن المدينة فاجأته في ّ
كل م ّرةّ ،
بأوقــات جميلــة ًّ
حقــا .تــل أبيــب عبــارة عــن متعــة ،ح ّر يّــة وروعــة» .يتابــع الموقــع تقديــم الشــرح عــن مســيرة
نصــح بزيارتهــا ،ترافقهــا إعالنــات ســياح ّية وصــور ٌ معظمهــا لشــباب ذكــور ـفـي ســنوات
الفخــر واألماكــن التــي ُي َ
العشــرين والثالثيــن مــن العمــر ذوي أجســاد مفتولــة العضــات.

لالطالع على مصدر الصورة انظروا المالحظة السابقة.
ّ .50
لالطالع على الموقع.Travel Outstanding :
ّ .51
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نقاش
أصبــح الغســيل الــورديّ بالنســبة إلســرائيل حاجــة إســتراتيج ّيةُ ،تسـ َ
ل مــن خــال خطــاب حقــوق
ـتغ ّ
المثل ّييــن ،وع ـلـى وجــه الخصــوص للترو يــج الواســع بشــأن مدينــة تــل أبيــب كعاصمــة المثل ّييــن ـفـي الشــرق
األوســط ،للتغطيــة ع ـلـى صورتهــا السـ ّيئة بســبب ممارســتها االحتالل ّيــة والعســكر يّة .هــذا مــا يؤكّــده الكاتــب
جــان شــتيرن ( )2017( )Jean Sternصاحــب كتــاب «ســراب مث ـلـيّ ـفـي تــل أبيــب» الصــادر باللغــة
الفرنسـ ّية .يتنــاول شــتيرن بالشــرح ،مــن خــال التحقيــق الــذي أجــراه ،إســتراتيج ّية التســويق التــي تتبنّاهــا
إســرائيل لجــذب مجتمــع المثل ّييــن الغرب ّييــن ،ويقــول خــال مقابلــة معــه بشــأن الكتــاب وبشــأن التعاقــدات
اإلســرائيل ّية مــع شــركات إعالنــات ـفـي أوروبــا بغيــة اســتقطاب المثل ّييــن مــن خــال الســياحة «يتعلّــق األمــر
بشــركة «آ ْوت نــاو» (« )»OutNowالتــي اعتــادت التســويق لعالمــات تجار يّــة نحــو «َ »Orangeو«،»IBM
وكذلــك تقــوم بالتســويق للمــدن (نحــو :برليــن؛ ﭬ ــيينا؛ كو ﭘـنهاﭼ ــن .)...وبــد ًءا مــن العــام  ،2008وضعــت
الحكومــة اإلســرائيل ّية هيكل ّيــة ل ـِ «برانــد إســرائيل» (« )»Brand Israëlالمتّصلــة مباشــرة بمكتــب وز يــرة
الخارج ّيــة آنــذاك ،تسيـﭙ ــي ليـﭭ ــني (وهــذه األخيــرة كانــت عميلــة ـفـي جهــاز الموســاد) ،التــي كانــت تــدرك
كل المــوارد التســويق ّية لتحســين هــذه الصــورة؛
تمامــا الصــورة الكارث ّيــة لبالدهــا .واســتعمل فر يــق ليـﭭ ــني ّ
ً
إذ أنفــق عشــرات مالييــن الــدوالرات خــال عـدّة ســنوات .مــن هــذه المــوارد َع ْقــد المؤتمــر العالمــيّ للســياحة
العام ْيــن  ،2010-2009بــدأ التد ُّفــق الســياحيّ .اليــوم يشــارك عشــرات آالف السـ ّياح
الكوير يّــة .وبــد ًءا مــن
َ
كل ســنة ـفـي مهرجــان الفخــر المث ـلـيّ ،ـفـي بدا يــة شــهر حز يــران .وهــي ســياحة مربحــة جـدًّا؛
المثل ّييــن الغرب ّييــن ّ
أن إســرائيل
وذلــك أنّهــا تســمح للكثيــر مــن البــارات والنــوادي الليل ّيــة والفنــادق بالعمــل .وع ـلـى الرغــم مــن ّ
أنفقــت الكثيــر مــن المــال ع ـلـى ذلــك ،كانــت عائــدات هــذا االســتثمار مغر يــة ال إلســهامها ـفـي جــذب السـ ّياح
إ ـلـى تــل أبيــب فحســب ،وإنّمــا ألنّهــا أســهمت كذلــك ـفـي تغييــر صــورة البــاد عنــد المثل ّييــن كمثــل المقولــة
53
التاليــة« :إنّــه بلــد لطيــف معنــا فــا يمكنــه أن يكــون س ـ ّيئًا -كمــا يقولــون -مــع الفلســطين ّيين».
لالطالع على مصدر الصورة انظروا المالحظة السابقة.
ّ .52
كي.
 .53ستيرن ،جان؛ وبارزيلي ،مارتن 2 ،2017( .حزيران) .الغسيل الزهريّ في تل أبيب (ترجمة وليد َض ّو) .المنشور :المنتدى االشترا ّ
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العامــة ،خــال لقــاء لــه مــع ناشــطين وقياديّيــن
يقــول نائــب رئيــس اللجنــة اليهوديّــة األمريك ّيــة للسياســات
ّ
ـفـي حركــة المثل ّييــن ـفـي مدينــة لــوس أنجلــوس مــع وز يــر الســياحة اإلســرائيليّ عــام  ،2015بغيــة تشــجيع
الســياحة المثل ّيــة إلســرائيل« :مــع ازديــاد المقاطعــة ( )BDSـفـي الجامعــات وازديــاد معــاداة الســام ّية ،مــن
أن مجموعات طالب ّية مثل ّية
المهم أن تكون هناك مجموعات أخرى إلى جانبك .من المؤســف أن نســمع ّ
ّ
أن إســرائيل هــي ـفـي الشــرق
تدعــم مجموعــة «طـ ّـاب مــن أجــل العدالــة ـفـي فلســطين» .كيــف ال يفهمــون ّ
ح ًبــا بــه ،حيــث تتم ّتــع المــرأة واألقلّ ّيــات بحقــوق
األوســط المــكان الوحيــد الــذي يكــون المث ـلـيُّ فيــه آم ًنــا ومر َّ
متســاوية ،وحيــث تســود الديمقراط ّيــة»؟! 54و ُتظهــر طبيعــة هــذه الز يــارات ،التــي يقــوم بهــا وز يــر الســياحة
أن الغســيل الــورديّ هـ ٌ
ـدف مركــزيّ للحكومــة اإلســرائيل ّية للحصــول ع ـلـى دعــم قيــادات حــركات
اإلســرائيليّّ ،
المثل ّييــن العالم ّيــة ،وجــزءٌ مــن تبييــض صــورة إســرائيل عالم ًّيــا.
ـات العلمان ّيــة والليبرال ّيــة ـفـي الغــرب ،ال
تعتمــد إســتراتيج ّية الغســيل الــورديّ ع ـلـى اســتهداف المجموعـ ِ
ـات المتديّنــة اليهوديّــة والمســيح ّية التــي هــي ـفـي صـ ّـف إســرائيل مسـ ً
ـبقا ،وذلــك مــن خــال
المجموعـ ِ
تشــكيل صــورة إلســرائيل ع ـلـى أنّهــا حديثــة بعي ـدًا عــن الديــن أو الحــرب؛ وذاك قنــاع لصــرف النظــر عــن
واقــع التمييــز العنصــريّ ال ـ ُـم َمأ ْ َسس .هــذه اإلســتراتيج ّية كانــت مــن بنــات أفــكار خبــراء أمريك ّييــن ـفـي مجــال
التســويق تعاقــدت معهــم ثــاث جهــات إســرائيل ّية عــام - 2005وزارة الخارج ّيــة؛ مكتــب رئيــس الــوزراء؛ وزارة
ً
باســم «برانــد إســرائيل» (« )»Brand Israelلمواجهــة
المال ّيــة -إلطــاق حملــة دعائ ّيــة عالم ّيــة ُعرِفــت
الحقــا ْ
55
حركــة المقاطعــة الدول ّيــة.
يقــول عيــدو أ َهرو ـنـي ( ،)Ido Aharoniالدبلوماســيُّ اإلســرائيليّ الــذي عمــل ـفـي الخارج ّيــة اإلســرائيل ّية
ـكل بلــد شــخص ّية مع ّينــة
لســنوات عديــدة،
ـس فكــرة «برانــد إســرائيل» («ّ ،)»Brand Israel
إن لـ ّ
ِّ
ومؤسـ ُ
ُيعـ َّرف بهــا عالم ًّيــا (ع ـلـى ســبيل المثــال :البراز يــل للمتعــة ،وبار يــس للرومانسـ ّية) ،لكــن إســرائيل -بحســب
وإن كانــوا مؤ يّديــن إلســرائيل.-جر ِيَــت -ترتبــط بالصــراع؛ وهــذه الصفــة سـ ّيئة لــن تجلــب السـ ّياح
ْ
أبحــاث أ ُ ْ
أن إســرائيل
لذلــك عمــل أ َهرو ـنـي مــن خــال «برانــد إســرائيل» ع ـلـى تغييــر هــذه الصــورة مــن خــال التســويق ّ
مــكان ج ـ ّذاب لوجهــات مثــل الطاقــة المتج ـدّدة ،والزراعــة الصحراو يّــة ،إضافــة إ ـلـى مجــال األفــام والرقــص
56
والفنــون وأنمــاط الحيــاة والترفيــه.
ً
الحقــا تجــاه مدينــة تــل أبيــب ع ـلـى كونهــا صديقــة للمثل ّييــن لدرجــة أنّهــا مدينــة مثل ّيــة .ويعتمــد
وهــذا مــا اتُّ ِبــع
خطــاب الغســيل الــورديّ ً
أن تــل أبيــب /إســرائيل هــي البلـ ُد الوحيـ ُد ـفـي
أيضــا ع ـلـى الترو يــج لمقولــة ُمفا ُدهــا ّ
حــب والصديــق للمثل ّييــن .ومــن خــال هــذا الخطــاب يمكــن اعتبــار الغســيل
الشــرق األوســط اآلمـ ُ
ـن والمر ِّ
الــورديّ أشــبه بأيديولوج ّيــة ومشــروع ﭘـروﭘ ــاغندا إســرائيليّ إســتراتيجيّ .هــذا المشــروع يتقاطــع ً
أيضــا
مــع مشــروع «ال َه ْس ـ َبراه» (- Hasbaraوتعنــي التفســير أو الشــرح) ،وينشــط ع ـلـى واجهــات ع ـدّة مــن
العامــة والعالقــات لتحســين صــورة إســرائيل ـفـي العالــم ،ومــن أبــرز مضامينهــا -1 :أعــداء
الدبلوماس ـ ّية
ّ
إســرائيل يسـ َـع ْون إ ـلـى نــزع الشــرع ّية عنهــا -2 .العــرب ال يقبلــون حـ ّـق الشــعب اليهــوديّ ـفـي تقر يــر مصيــره.
قصــة النجــاح اإلســرائيليّ ـفـي إقامــة دولــة ديمقراط ّيــة -4 .إبــراز قضايــا انتهــاك حقــوق اإلنســان ـفـي
 -3إبــراز ّ
الشــرق األوســط ،وقمــع الح ّر يّــات الدين ّيــة والسياس ـ ّية لألقلّ ّيــات ـفـي الشــرق األوســط -5 .إســرائيل تؤمــن
بالســام لكــن جيرانهــا العــرب ال يؤمنــون بذلــك ويهدّدونهــا باســتمرار .وغيرهــا...

57

54. Dekel, Yanir. (2015, December 3). Israeli tourism minister Uzi Landau meets LGBT leaders in Los Angeles. The Jerusalem Post.
55. Elia, Nada. (2012). Gay rights with a side of apartheid. Settler Colonial Studies, 2(2). Pp. 49-68.
56. Anonymous. (2010, June 17). Diplomat’s bid to ‘re-brand’ Israel. The Jewish Chronicle.
ي والرأي العا ّم في بريطانيا النفوذ والتأثير .الدوحة :مركز الجزيرة للدراسات.
 .57التميمي ،ن ّواف يوسف .)2016( .اللوبي الصهيون ّ
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مــن أمثلــة عمل ّيــات صناعــة الغســيل الــورديّ الفيلـ ُـم اإلباحــيّ المث ـلـيّ «رجــال إســرائيل» («Men of
 ،)»Israelالــذي صــدر عــام  2009للمخــرج الروســيّ اإلســرائيليّ ميخائيــل لــوكاس (،)Michael Lucas
و ُر ِّوج لــه ع ـلـى أنّــه أ ّول فيلــم إباحــيّ مث ـلـيّ إســرائيليُّ .ص ـ ّور الفيلــم ـفـي العديــد مــن المناطــق ،مــن بينهــا
ـمدمرة،
تــل أبيــب وحيفــا والبحــر الم ّيــت وقر يــة ل ِْفتــا المقدس ـ ّية الفلســطين ّية المه َّ
جــرة عــام  1948وال ـ َّ
والتــي ال يســتطيع أهلهــا العــودة إليهــا ح ّتــى اليــوم .كتــب المخــرج ـفـي موقــع الفيلــم الرســميّ« :خلقــت
وســائل اإلعــام العالم ّيــة صــورة عــن إســرائيل كمنطقــة مزّقتهــا الحــرب .الصــور التــي ُت َبـ ّ
إمــا مــن الض ّفــة
ـث ّ
للقصــة وجهــة نظــر مؤ يّــدة أو مضــادّة .لــم يكــن ُيظهــر
عمــا إذا كان
ّ
الغرب ّيــة أو مــن ِقطــاع غـزّة ،بصــرف النظــر ّ
إطال ًقــا تــل أبيــب وحيفــا والبحــر األحمــر والبحــر الم ّيــت ،والشــواطئ الجميلــة والهندســة المعمار يّــة المذهلــة
وثقافــة االحتضــان التــي تســمح لمواطنيهــا باالزدهــار .لهــذا الســبب ،باإلضافــة إ ـلـى عــرض براعــة الرجــال
اإلســرائيل ّيين ،اســتكمل لوكاس «رجال إســرائيل» كخطوة جريئة لتعزيز الثقافة اإلســرائيل ّية والســياحة».
أن ل ِْفتــا قر يــة
ال ُيظهــر الفيلــم المســتوطنات القائمــة ع ـلـى المواقــع التــي ُص ـ ّورت فيــه َمشــاهده ،وال يذكــر ّ
جــرة ،ومــن خــال هــذا العمــل نــرى كيــف يرتكــز الغســيل الــورديّ ع ـلـى ا ّدعــاءات «ح ّر يّــات المثل ّييــن»
مه ّ
التــي تبــدو شــاملة وغيــر سياسـ ّية مــن خــال تصو يــر إســرائيل كليبرال ّيــة للمثل ّييــنّ ،إاّل أنّهــا تخفــي سياســة
58
تعتمــد ع ـلـى التصنيــف العنصــريّ.
ال يقتصــر الغســيل الــورديّ ع ـلـى الترو يــج للديمقراط ّيــة والليبرال ّيــة اإلســرائيل ّية المنفتحــة تجــاه المثل ّييــن،
بــل يحمــل كذلــك خطابًــا تجــاه المثل ّييــن الفلســطين ّيين ـفـي كــون إســرائيل هــي المــكان اآلمــن لهــم ألنّهــا
ً
منطقــا اســتعمار يًّا واستشــراق ًّيا عنصر يًّــا ينــزع عــن ال ُهويّــات
تحمــي حقــوق المثل ّييــن ،وهــو خطــاب «يأخــذ
مجتمعــا رجع ًّيــا متخلّ ًفــا،
ً
األصالن ّيــة الفلســطين ّية إنســان ّيتَها مــن خــال تصو يــر المجتمــع الفلســطينيّ
ـل فيصيـ ُر َمــا ًذا
يقمــع أفــراده جنسـ ًّيا وجندر يًّــا ،تلعــب إســرائيل فيــه دور المنقِ ــذ الــذي يــذوب فيــه المحتـ ّ
ل ـ ُـمن َت َهكي الحقــوق مــن الفلســطين ّيين .وهــي إســتراتيج ّية َ
لش ـ ْرعنة منظومــة االســتعمار الصهيو ـنـيّ ،ولــو
هامــة مــن خطــاب الغســيل الــورديّ ال
اتّخــذ األمـ ُر عناو يـ َ
ـن حقوق ّيــة تمـ ّوه الحقائــق والواقــع» 59.هــذه جزئ ّيــة ّ
إن «الصهيون ّيــة
يمكننــا فصلهــا عــن المنطــق االســتعماريّ وراء هــذا الخطــاب والمخ ّيلــة التــي يرســمها؛ إذ ّ
التنصــل ومحــو الجســد الفلســطينيّ جــزءان
والغســيل الــورديّ ينفيــان االنتمــاء الفلســطينيّ ،وعمل ّي ـ ُة
ّ
دائمــا صــورة الفلســطينيّ كتهديــد أمنــيّ ،مقابــل
أساسـ ّيان مــن الغســيل الــورديّ اإلســرائيليّ ،حيــث تَظهــر
ً
60
صــورة المث ـلـيّ الفلســطينيّ بوصفــه ضح ّيــة ثقافــة مجتمعــه والج ًئــا إ ـلـى إســرائيل التــي تعطيــه الملجــأ».
وتَكمــن العلّــة ـفـي هــذا الخطــاب ـفـي أنّــه يقســم المجتمــع إ ـلـى ثنائ ّيــات حــول ُرهــاب المثل ّيــة كإطــار سياســيّ
مــن خــال مــن هــم «حلفــاء للمثل ّييــن» ومــن هــم «أعــداء للمثل ّييــن» ،و ُيخفــي طبيعــة النظــام القائــم ،وهــو
خطــاب تتب ّنــاه العديــد مــن الحــركات والجمع ّيــات المثل ّيــة حــول العالــم ،فتُصبــح تــل أبيــب -ع ـلـى ســبيل
المثــال -هــي الملجــأ الــذي ُينقــذ المث ـلـيّ الفلســطينيّ -واإلنقــاذ ـفـي هــذا الســياق يعنــي كُ ـ ْره الفلســطينيّ
المث ـلـيّ لمجتمعــه.
أن تــل أبيــب هــي ملجــأ للمثل ّييــن
أن الترويــج أصـ ًـا للفكــرة التــي ُمفا ُدهــا ّ
تجــدر اإلشــارة كذلــك إ ـلـى ّ
واقعــا مغاي ـ ًرا يعيشــه مــن يق ـ ّرر الذهــاب
الفلســطين ّيين هــي فكــرة غيــر صحيحــة؛ وذلــك أنّهــا تخفــي
ً
58. Britt, Brett Remkus. (2015). Pinkwashed: Gay rights, colonial cartographies and racial categories in the pornographic film men of
Israel. International Feminist Journal of Politics, 17(3). Pp. 398-415.
ـوردي .القــوس للتعدُّديّــة الجنسـ ّية والجندر يّــة ـفـي المجتمــع
 .59آمنــة جمــال ،رأفــت 13 ،2015( .حز يــران) .إســرائيل وحمــات «الغســيل» :االســتعمار بلونــه الـ
ّ
الفلسطينيّ.
60. Schotten, Heike, & Maikey, Haneen. (2012, October 10). Queers resisting Zionism: On authority and accountability beyond
homonationalism. Jadaliyya.
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للعيــش هنــاك ،مــن صعوبــات حيات ّيــة ومالحقــة الشــرطة التــي تبحــث عــن الفلســطين ّيين الذيــن دخلــوا
إ ـلـى إســرائيل بطريقــة «غيــر شــرع ّية» ،إضافــة إ ـلـى اســتغالل الشــاباك أســلوب االبتــزاز االجتماعــيّ للمثل ّييــن
بهــدف الحصــول ع ـلـى معلومــات اســتخبارات ّية .أســلوب االبتــزاز االجتماعــيّ هــذا يتّبعــه الشــاباك ،والــذي ال
حــدة الرصــد اإللكترو ـن ّـي،
يقتصــر ع ـلـى المثل ّييــن ،مــن خــال تهديــد األشــخاص باإلبــاغ عنهــم أو فضحهــمَ 61.و ْ
باسم « َوحدة  ،»8200تراقب الفلسطين ّيين .وقبل ثالث سنوات ،ن َ َ
ش َر  43جنديًّا من االحتياط
المعروفة ْ
ـفـي هــذه ال َوحــدة بيانًــا ُيدينــون فيــه العمــل المطلــوب منهــم فيهــا :مراقبــة المثل ّييــن والمثل ّيــات وممتهنــي
ً
الحقــا 62.لــذاُ ،يعتبــر الغســيل الــورديّ آل ّيــة عنيفــة تجــاه المثل ّييــن
الجنــس ومدمنــي الكحــول بغيــة ابتزازهــم
63
الفلســطين ّيين ألنّــه «يبيعهــم» ملجــأ ً ومتعــة متخ َّيلــة ـفـي واقــع مختلــف.
فضـ ًـا عــن هــذاُ ،يخفــي الغســيل الــورديّ ُرهــاب المثل ّيــة داخــل المجتمــع اإلســرائيليّ نفســه ،وال يذكــر
حــاالت االعتــداءات العديــدة التــي قــام بهــا إســرائيل ّيون تجــاه المثل ّييــن وصلــت بعضهــا إ ـلـى عمل ّيــات قتــل
و ـفـي مدينــة تــل أبيــب نفســها 64.كذلــك ُيخفــي الغســيل الــورديّ آراء أنــاس -وإن كانــوا قلّــة داخــل المجتمــع
اإلســرائيليّ -هــم مــن الناشــطين المثل ّييــن وغيــر المثل ّييــن المعارضيــن اإلســرائيل ّيين للغســيل الــورديّ
وللسياســات اإلســرائيل ّية االحتالل ّيــة .منهــم َمــن قـ ّرروا الهجــرة أصـ ًـا مــن إســرائيل ومــا عــادوا ي َر ْونهــا بلـدًا آم ًنــا
ذرعــا بالهيمنــة َ
الغ ْير يّــة الصهيون ّيــة
حــا لهــم كأشــخاص يع ّرفــون أنفســهم بأنّهــم كوير يّــون ،وضاقــوا ً
أو مري ً
ع ـلـى المجتمــع اإلســرائيليّ وثقافتــه؛ فح ّتــى ـفـي الوقــت الــذي كان ُيحتفــل فيــه بمســيرة الفخــر ،أســقط
65
الكنيســت اقتراحــات قوانيــن متعلّقــة بحقــوق المثل ّييــن.

الوردي
ما بعد النقاش :في مقاومة الغسيل
ّ

ُتناقــش الباحثــة ســارة شــو ْلمان ( ،)Sarah Schulmanـفـي كتابهــا «إســرائيل /فلســطين والكو يــر الدول ّيــة»
(« ،)»Israel\Palestine and The Queer Internationalمن خالل الجولة التي قامت بها في فلسطين
وتتخلـى عــن معاييــر
ّـ
وإســرائيل ،الســؤال التا ـلـي :لمــاذا ع ـلـى الحركــة الكوير يّــة أن تتضامــن مــع فلســطين
«المثل ّيــة الوطن ّيــة» مــن خــال نضالهــا ،وعــدم ســلخ المثل ّييــن عــن نســيج مجتمعاتهــم والتعامــل معهــم
كل بلــد
ضمــن معاييــر مفروضــة مــن الخــارج ال تقــرأ الواقــع السياســيّ الثقا ـفـيّ واالقتصــاديّ للمثل ّييــن ـفـي ّ
وبلــد؟ تعتمــد شــولمان ـفـي تحليلهــا ع ـلـى تفكيــك سياســة الق ـ ّوة المبنــيّ عليهــا خطــاب حقــوق المثل ّييــن
أن التركيــز ع ـلـى خطــاب «الحقــوق» َو «األمــان» ،دون
مــن خــال نقدهــا للسياســة الدول ّيــة ،ع ـلـى اعتبــار ّ
ربطــه بالنضــال ضـ ّد االســتعمارُ ،ي ْفضــي إ ـلـى إقصــاء المثل ّييــن والمثل ّيــات والمتح ّوليــن والمتحـ ّوالت جنسـ ًّيا.
جرتهــا مــع نشــطاء كوير يّيــن فلســطين ّيين ـفـي جولتهــا ،أنّــه دون ر بــط
وتَعتبــر شــولمان ،بنــا ًء ع ـلـى مقابــات أ َ ْ
ـتغل هــذه
النظر يّــة الكوير يّــة بمناهضــة االســتعمار ال يمكننــا الحديــث عــن نظر يّــة كوير يّــة ،ألنّهــا ستسـ
ّ
أن الح ّر يّــة الكوير يّــة -بحســب شــولمان -ال يمكنهــا أن تكــون
كل مــكان؛ وذلــك ّ
ال ُهو يّــة لتبر يــر الظلــم ـفـي ّ
قائمــة ع ـلـى نكــران حقــوق اآلخر يــن.

61. O’Connor, Nigel. (2013, February 19). Gay Palestinians are being blackmailed into working as informants. Vice.
 .62ستيرن ،وبارزيلي .مصدر سابق.
ـاص مــن مج ّلــة جــدل (العــدد  ،)24الصــادر عــام  ،2015الــذي تنــاول موضــوع السياســات
 .63لالســتزادة بشــأن هــذا الموضــوع ،ـفـي اإلمــكان مراجعــة العــدد الخـ ّ
الجنسـ ّية وعالقتهــا باالســتعمار.
64. Gallager, Paul, & Agencies. (2009, August 2). Two killed in Tel Aviv gay support centre shooting. The Guardian.
 .65عميت ،هيال 1 ،2016( .آذار) .هجرة «كوير يّة» من البالد .اللسعة.
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ممــا يجــدر باإلشــارة إليــه أنّــه ـفـي الســنوات الســابقة بــدأت حمــات دول ّيــة كوير يّــة تدعــو إ ـلـى مقاطعــة مســيرة
ّ
الفخــر ـفـي تــل أبيــب .الفيلــم الوثائقــيّ «الغســيل الورديّ المكشــوفِ :ســياتِل تر ّد المعركــة» («Pinkwashing
 ،)»Exposed: Seattle Fights Backوهــو مــن إخــراج ديــن ْسـﭘ ــيد ( ،)Dean Spadeهــو أحــد هــذه األمثلــة،
حيــث يتنــاول ردّة فعــل ناشــطين كوير يّيــن ـفـي منطقــة شــمال غــرب المحيــط الهــادئ ـفـي الواليــات الم ّتحــدة
ع ـلـى حملــة الغســيل الــورديّ ،مــن خــال جولــة قــام بهــا ناشــطون مثل ّيــون إســرائيل ّيون ـفـي الواليــات الم ّتحــدة.
وأظهــر الفيلــم تجر بــة هــؤالء الناشــطين الكوير يّيــن ـفـي مدينــة ِســياتِل ـفـي التص ـدّي لهــذه الحملــة وفضــح
66
خطــاب حقــوق المثل ّييــن الــذي ُيســتخدَم للتغطيــة ع ـلـى جرائــم االحتــال والدعايــة المؤيّــدة إلســرائيل.
و ـفـي عــام  ،2016أصــدر ناشــطون إســرائيل ّيون ﭬ ــيديو بعنــوان «الغســيل الــورديّ الرســميّ تــل أبيــب »2016
محــاكاة لـﭭ ــيديوهات «مســيرة الفخــر الرســم ّية ـفـي تــل أبيــب  »2016التــي تنتشــر ع ـلـى يوتيــوب قبــل مســيرة
الفخــر الســنويّة ،ويظهــر ـفـي دمــج مــا بيــن الترويــج للمســيرة ومــا بيــن َمشــاهد مــن ممارســات االحتــال
67
اإلســرائيليّ التــي يخفيهــا الغســيل الــورديّ.
ّ
وثمــة حملــة دول ّيــة تحمــل العنــوان « »pink Israel Watchingترصــد وتفضــح ممارســات الغســيل الــورديّ
68
اإلســرائيليّ .كذلــك بــادر العديــد مــن الناشــطين حــول العالــم ،ـفـي الســنوات األخيــرة ،إ ـلـى التظاه ـر ِ خــال
مســيرات الفخــر الرســم ّية ـفـي بالدهــم ض ـ ّد الغســيل الــورديّ اإلســرائيليّ ،وإثــار ِة هــذه القض ّيــة ع ـلـى صعيــد
عالمــيّ 69.عــاوة ع ـلـى ذلــك ،تنشــط جمع ّيــة «القــوس» للتعدُّديّــة الجنس ـ ّية والجندر يّــة داخــل المجتمــع
أن نشــاط «القــوس» ـفـي
الفلســطينيّ بالتوعيــة بشــأن الغســيل الــورديّ اإلســرائيليّ 70.ويمكــن النظــر إ ـلـى ّ
إن نشــاط هــذه الجمع ّيــة
محار بــة الغســيل الــورديّ يحمــل بُع ـدًا أوســع مــن تنظيــم حمــات إعالم ّيــة؛ إذ ّ
المؤسســات اإلســرائيل ّية التــي
الممتـ ّد منــذ ســنوات نجــح ـفـي توفيــر إطــار وفضــاء فلســطينيّ كويــريّ ،مقابــل
ّ
تَســتخدم خطــاب الغســيل الــورديّ تجــاه المثل ّييــن الفلســطين ّيين وحمايتهــم مــن «مجتمعهــم القامــع».
مؤسســات كوير يّــة إســرائيل ّية أن ُيمنــح الكوير يّــون الفلســطين ّيون اإلقامـ َة ـفـي
وبعــد ســنوات مــن مطا َلبــات
ّ
المؤسســات ـفـي تحقيــق ذلــك ح ّتــى بعــد وصــول الموضــوع إ ـلـى
إســرائيل ألســباب إنســان ّية ،لــم تنجــح هــذه
ّ
أن المالجــئ ُم َعـدّة للكوير يّيــن الواقعيــن ـفـي ضائقة شــريطة أن يكونوا
أن القانــون ينـ ّـص ع ـلـى ّ
محاكــم؛ وذلــك ّ
71
مــن مواطنــي دولــة إســرائيل.
أن إســرائيل تلجــأ «إ ـلـى تلفيــق األكاذيــب وابتــداع األســاطير حــول كيف ّيــة «إنقــاذ»
وتَعتبــر الشــافعي ّ
ّ
يتفشــى فيهــا ُرهــاب المثل ّيــة الجنس ـ ّية .أح ـ ُد
الفلســطين ّيين مــن عائالتهــم ومجتمعاتهــم الظالمــة التــي
ّ
يتجلى في إنقاذ الفلسطين ّيين
األساليب التي تستخدمها إسرائيل منذ سنين في حملة «الغسيل الورديّ»
مــن عائالتهــم ومجتمعاتهــم وتوفيــر الحمايــة لهــم ـفـي تــل أبيــب ،واحــة الح ّر يّــات لمثل ّيــي الجنــس .قــد تكــون
تــل أبيــب ج ّنــة بالنســبة إ ـلـى المواطنيــن اإلســرائيل ّيين ،أو ح ّتــى بالنســبة إ ـلـى مئــات الــز ّوار الذيــن ينجذبــون إ ـلـى
72
ـن الحــال ليســت كذلــك بالنســبة إ ـلـى المثل ّييــن الفلســطين ّيين».
الســياحة المثل ّيــة فيهــا ،لكـ ّ
66. Dean Spade. (2017). Pinkwashing exposed: Seattle fights back (full-length with English captions) (video). YouTube.
67. Vardi, Sahar M. (2016). SHEFITA - Pink [Aerosmith cover] - Tel Aviv Official Pinkwash 2016 (video). Youtube.
الرسمي.
 .68موقع الحملة
ّ
 .69انظروا -على سبيل المثال :-مسيرة الفخر في برلين ( 2016ﭬـيديو)؛ مسيرة الفخر في لندن ( 2012ﭬـيديو).
لالطالع على نشاط القوس في هذا الخصوص ،انظرواhttps//:cutt.ly/PfmugdO :
ّ .70
 .71معيكي ،حنين 9 ،2019( .تشرين الثاني) .تل أبيب تحمي المثل ّيين؟ عن الهروب إلى أسطور ٍة إسرائيل ّيةٍ .متراس.

 .72شافعي ،غدير ،2015( .صيف)“ .الغسيل الورديّ” :إستراتيج ّية إسرائيل الدول ّية وأ َ ِجنْدتها الداخل ّية .كحل.
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