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ّ
عــدة مشــاريع وفــرق يف القــوس أبرزهــا كناشــطة يف القيــادة
األخــرة يف
القطر يّــة للقــوس (قيــادات القــوس علــى مســتوى فلســطني بأ كملهــا) ،كمــا
شــغلت منصــب عضــو مجلــس إدارة يف القــوس ألربــع ســنوات ،ومدرّبــة يف
ّ
ويقــدم تدريبــات ملؤسســات
فريــق التدريبــات املهنيّــة للقــوس ّالــذي ُينــئ
ِ
ومجموعــات مختلفــة يف املجتمــع.

وتنظيمية:
مجتمعية
تحوالت
ّ
ّ
ّ
مرحلة فارقة في عمل القوس
مــع نهايــة العــام املــايض ،أنهــت املديــرة التنفيذيّــة الســابقة للقــوس ،حنــن
معيــي ،دورهــا الــذي شــغلته علــى مــدار العقديــن املاضيــن ،لتتسـ ّـلم حنــن
صــادر ّ
أسســت حنــن معيــي
الــدور الجديــد كمديــرة تنفيذيّــة
للمؤسســةّ .
ّ
القــوس برفقــة نشــطاء ورفــاق قبــل عرشيــن ً
عامــا ،وأدارتهــا خــال املراحــل
املختلفــة الــي مــرّت بهــا ،مــن مبــادرة صغــرة إىل مؤسســة رســميّة حــىّ
غــدت القــوس هــذه األيّــام مــن أ كــر املؤسســات تأث ـرًا وحضــورًا يف الســاحة
الفلســطينيّة.
لطاملــا اعتمــدت القــوس علــى العمــل التشــاريك والجمعــيّ ،واشــرك يف
مســارها وإنجازاتهــا عــرات النشــطاء واألصدقــاء واملهنيات/يــن يف مجــاالت
مختلفــة؛ إال أن هــذه الطاقــات والجهــود جميعهــا كانــت ً
دومــا بحاجــة لقــدرات
قياديّــة وإدار يّــة وتنظيم ّيــة عاليــة ّ
قدمتهــا حنــن معيــي بســخاء ورجاحــة علــى
ـى وصلــت القــوس إىل مــا هــي عليــه اليــوم ،مكانــةً
مــدار العقديــن املاضيــن ،حـ ّ
وتآث ـرًا.
تســتكمل القــوس مســارها وتط ّورهــا بــدءًا مــن هــذا العــام تحــت اإلدارة
التنفيذيّــة للناشــطة حنــن صــادر بعــد بحــث أجرَتـ ُـه املؤسســة حــول شــخص
مناســب ألخــذ هــذا الــدور .انخرطــت حنــن صــادر يف الســنوات الخمــس
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ليــس هــذا التغيــر مجــرّد تبديــل يف دور أو وظيفــة اإلدارة التنفيذيّــة يف
املؤسســة فحســب ،بــل نــراه تغيــرًا أ كــر يف قيــادات القــوس وجــزءًا مــن
ســرورتها وتط ّورهــا .وصلــت القــوس يف الســنوات األخــرة ملرحلــة جديــدة
مــن الظهــور والتأثــر ّ
تم ّثــا بــآالف املتابعــن ومئــات املســتفيدين وعــرات
واملؤسســات واملجموعــات الرشيكــة؛ وهــو مــا صبونــا إليــه بجهــد
النشــطاء
ّ
واع لفتــح املجــال أمــام أشــخاص جــدد لــإدارة والتمثيــل ولقيــادة الشــبكات
ٍ
واملجموعــات واملشــاريع املختلفــة.
يشــمل هــذا التغيــر بالتــايل تطويــر قــدرات ومهــارات الطاقــم املهــي للقــوس،
وتوســيع يف مهــام ومســؤوليات مجلــس اإلدارة ،وزيــادة يف دمــج وانخــراط
القيــادات القطر يّــة للقــوس وتوســيع القيــادات املحليّــة والقاعــدة الشــعبيّة
بمختلــف مك ّوناتهــا ،وهــذا مــا نعنيــه بتغيــر أ كــر يف قيــادة القــوس ملــا ينطــوي
تأمــل وســرورات عـ ّ
عليــه مــن قــرارات ولحظــات ّ
ـدة.
ليســت هــذه الخطــوة اعتباطيــة أو عشــوائية أو نتيجــة ألزمــة مــا ،بــل هــي
ّ
مخطــط لــه ،بــدأ منــذ التخطيــط االســراتيجي عــام
قــرار ســيايس واســراتيجي
ّ
ّ 2018
والــذي خضنــا علــى إثــره مســارًا تنظيم ًيــا إلحــداث هــذا االنتقــال الــذي
اشــركت فيــه مبــاين القــوس املختلفــة؛ حيــث ّ
خصصنــا علــى ســبيل املثــال لقــاء
للقيــادات القطر يّــة علــى مــدار يومــن تنــاول التغيــرات الداخل ّيــة والخارج ّيــة
ّ
خاصــة
الــي تم ـرّ بهــا القــوس .كمــا م ـرّ الطاقــم ومجلــس اإلدارة يف مســارات
لتحديــد الفجــوات واألســئلة الناتجــة عــن هــذا التغيــر ،واإلشــارة إىل الحاجــات
ً
إضافــة إىل
الالزمــة حــول تكثيــف عمــل مجلــس اإلدارة يف األشــهر األخــرة،
تعزيــز أدوار الطاقــم.

تحديات حول تغيير قيادات القوس
ّ
يشــر هــذا التغيــر إىل رؤيتنــا للقــوس كمؤسســة ح ّيــة ومتفاعلــة ومرنــة ،تتطـ ّور
وتســتجيب للتغيــرات الداخليــة أو تلــك الــي يفرضهــا الواقــع وحيّثيّاتــه ،وفــق
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قيــم ومبــادئ املؤسســة ،ســواء علــى مســتوى الســرورة الــي خضناهــا حـ ّ
ـى
اآلن أو علــى مســتوى نتائــج التغيــر ّالــي سنلمســها قري ًبــا .إذ يفــرض هــذا
عــدة ال ّ
تحديــات وأســئلة علــى مســتويات ّ
ّ
بــد مــن
التغيــر يف إدارة القــوس
ّ
ّ
التحديــات هــي طــرق نقــل املعرفــة الــي تشــكلت
التعامــل معهــا .أبــرز هــذه
ً
ـتجابة
علــى مــدار ســنوات مــن العمــل وإتاحتهــا بشــكل أفقــي يف املؤسســة اسـ
لتطويــر األدوار واملســؤوليات الجديــدة الناتجــة عــن هــذا التغيــر .تتنـ ّوع هــذه
ّ
تتعلــق بتاريــخ املؤسســة ومســار
املعرفــة مــا بــن القيم ّيــة والسياسـيّة ،وأخــرى
قضايــا التعدديــة الجنســية والجندريــة وحضورهــا يف الســنوات األخــرة ،حــىّ
ّ
تتعلــق بطرائــق العمــل وتكتيكاتــه.
تلــك املعرفــة الــي
ّ
ّ
املتعلــق بنقــل املعرفــة وإتاحتهــا منــذ العــام
للتحــدي
بدأنــا باالســتجابة
ّ
التأمــل الدائــم والنقــاش املســتمرّ علــى مســتوى الطاقــم
املــايض مــن خــال
ومجموعــات النشــاط املختلفــة بكيف ّيــة جعــل قيــم وفكــر القــوس حــارضة يف
الحيــاة اليوميــة للنشــاط والعمــل وانعكاســهما يف االســراتيجيات والرؤيــة.
كمــا حاولنــا االســتجابة لحاجــة نقــل املعرفــة مــن خــال مشــاريع عين ّيــة مثــل:
سلســلة تدريبــات تتيــح الفكــر الســيايس الكويــري والنســوي لنشــطاء يف
مناطــق مختلفــة ،باإلضافــة إىل املدرســة األكاديميــة للسياســات الجنس ـيّة يف
ســياق اســتعماري  -مــن األمل لألمــل :مواجهــة املنظومــة كجــدوى مســتمرّة-
الــي حملــت اإلرث الفكــري والســيايس للقــوسّ ،
وأطرتــه نظر يّــا وأ كاديميًــا
ّ
مهتمات/يــن.
بمشــاركة نشــطاء وأ كاديميــن/ات وصديقــات
سنســتكمل هــذه الخطــوات إلتاحــة وتعميــم املعرفــة يف العــام القــادم مــن
خــال مــروع كبــر لتوثيــق تاريــخ القــوس والعمــل علــى قضايــا التعدديــة
ّ
ســيتم إطالقــه عــام  2022وسيشــكّل
الجنســية والجندريــة يف فلســطني،
حجــر أســاس لحفــظ وإتاحــة تاريــخ القــوس ومعرفتهــا وتاريخهــا .باإلضافــة
إىل مدرســة كوير يّــة قطر يّــة لقيــادات القــوس يف مناطــق فلســطني املختلفــة،
ّ
وتعممهــا
تراكــم علــى املعرفــة والنقاشــات الــي بدأنــا بهــا يف املدرســة األكاديم ّيــة
لنشــطاء القــوس.
التحديــات املركز يّــة يف هــذا املســار ً
ّ
أيضــا ،املشــاعر الكثيفــة الــي تخللتــه
مــن بــن
وســتتخلله ،وهــو مــا ننظــر إليــه يف القــوس كجــزء طبيعــي ورئيــي مــن عملنــا
باملجمــل (أنظــروا" :حــول ســؤال املشــاعر" يف هــذا التقريــر) ،ومــن هــذه
الخطــوة بالتحديــد .كجــزء مــن قيمنــا وثقافتنــا التنظيم ّيــة ،نــدرك يف القــوس
مركز يّــة املشــاعر وتأثريهــا علــى العمــل ،ونعطيهــا اعتبارهــا ونتعامــل معهــا
بجديّــة باعتبارهــا مك ّو ًنــا ومؤثّــرًا أساســيًّا يف العمــل.
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تعاملنــا بشــكل ســليم وواع مــع املشــاعر سيشــكّل وقـ ً
نــرى يف القــوس ّ
ُ
ـودا
أن
ٍ
للعمــل ومصــدرًا للتط ـ ّور ومواكبــة التغيــرات والتح ـ ّوالت املختلفــة ،ونــرى أنــه
ّ
تتولــد الكثــر مــن املشــاعر وهــو أمــر مألــوف عنــد
يف لحظــة تغيــر كهــذه قــد
خــروج أشــخاص مؤثريــن وبارزيــن يف املؤسســات أو الحــراكات السياســيّة
املختلفــة ،ومــا ينتــج عنــه مــن تغيــرات يف األدوار والســلطة والعالقــات .نســعى
يف الفــرة القادمــة إىل اإلشــارة ألي مشــاعر أو ديناميكيّــات -وإن كات غــر
محك ّيــة -والتعامــل معهــا ،بــل ونرتجــم هــذه املشــاعر إىل أفــكار ومحــاور عمــل
ونقــاش لتطويــر عمــل القــوس.
شــهد الشــهر األخــر مــن العــام املــايض لقــاءات عـ ّ
ـدة للتعامــل مــع للمشــاعر
الناتجــة مــن هــذا التغيــر ،علــى مســتوى الطاقــم واإلدارة وقيــادات القــوس
القطر يّــة ،باإلضافــة إىل لقــاء للمؤسســات الرشيكــة والحلفــات .ملســنا يف هــذه
اللقــاءات الــي فاضــت باملشــاعر األثــر الكبــر للمديــرة الســابقة حنــن معيــي
ّ
التعطــش
يف حيــاة املؤسســة والنشــطاء والعالقــة مــع الحلفــاء ،كمــا ملســنا
لالنطــاق بــروح جديــدة وقيــادة جديــدة بثقــة وحمــاس.
وأخــرًا ،كان ً
لزامــا علينــا أن نتعامــل بــذكاء مــع التخطيــط للفــرة القادمــة
بطريقــة تتيــح لنــا الرتكــز علــى التغيــر يف قيــادات القــوس واالســتثمار يف تعزيــز
ّ
والتأمــل
بــى القــوس املختلفــة مثــل الطاقــم والقيــادات القطر يّــة واملحليّــة،
يف القيــم واالســراتيجيّات والفكــر؛ لكــن يف الوقــت نفســه عــدم الغيــاب عــن
الشــارع أو خلــق فجــوة يف التواصــل مــع الجمهــور واملجتمــع.

تغيير في قيادات القوس مع
مجتمعية أكبر
تغييرات
ّ
يرتافــق التغيــر يف إدارة القــوس مــع تغيــرات مجتمعيــة أ كــر حــول قضايــا
التعدديــة الجنســية والجندريــة ،حيــث أصبحــت هــذه القضايــا موضــع رأي
التقرير السنوي للقوس 2020

9

8
املجتمعيــة األكــر ،حيــث -كمــا ذكرنــا أعــاه -نــرى هــذه الخطــوة جــزءًا مــن
العالقــة الجدل ّيــة بــن تط ـ ّور القــوس وزيــادة تأثريهــا مــع التط ـ ّور يف التعاطــي
املجتمعــي مــع قضايــا التعدديــة الجنســية والجندريــة.

عــام يف لحظــات عـ ّ
ـدة ،وطفــت علــى الســطح مــن خــال نقاشــات مجتمعيــة
واســعة؛ وهــو األمــر الــذي ســاهمت القــوس بشــكل كبــر فيه من خــال العمل
ّ
والتوقعــات منهــا
علــى مــدار الســنوات األخــرة ،كمــا يؤثّــر علــى عملهــا ودورهــا
مجتمعيًا.
أبــرز تجليــات هــذه التغيــرات املجتمعيــة كانــت الوقفــة الــي ّ
نظمتهــا القــوس
ً
حدثــا مركز ًيــا للعــام
تحــت عنــوان "رصخــة كوير يّــة للحر يّــة" ،والــي شــكّلت
ً
ّ
الحــز العــام -وتحد ًيــا الشــارع -مســاحة لــه
الثــاين علــى التــوايل أخــذ مــن
ّ
بعــد وقفــة احتجاجيّــة العــام املــايض كانــت علــى أثــر حادثــة عنــف شــكلت
صــدى كبـرًا يف الشــارع الفلســطيين .مــن أبــرز مــا اتّســمت بــه "رصخــة كوير يّــة
للحر يّــة" كان الحضــور الواضــح والقــوي ألشــخاص يعيشــون تجــارب جنســية
وجندريــة مختلفــة ،وهــو األمــر الــذي يمكــن تعميمــه علــى معظــم النقاشــات
ً
ً
ملحوظــا يف الظهــور
ازديــادا
واألحــداث يف العــام األخــر ،حيــث نلمــس
واملواجهــة لألصــوات الكوير يّــة.
باإلضافــة إىل التصعيــد يف املواجهــة يف إطــار عمــل القــوس ،شــهد العــام األخــر
نقاشــات مجتمعيّــة واســعة حــول قضايــا التعدديــة الجنســية والجندريــة
ّ
احتلــت حـ ّ ً
ـزا كبـرًا مــن النقــاش املجتمعــي يف فلســطني بشــكل عــام .نتجــت
ٍ
هــذه النقاشــات النكشــاف املجتمــع علــى هــذه القضايــا وعــدم إمكان ّيــة إنكارهــا
أو تجاهلهــا بعــد ،وهــو األمــر الــذي يظهــر الكثــر مــن العنــف علــى السـ ّ
ـطح،
لكــن باملقابــل يعطينــا فرصــة لتعميــق هــذا النقــاش وتطويــره ملســاحة للحــوار
والبنــاء.
ليــس مــن قبيــل املصادفــة مرافقــة التغيــرات يف إدارة القــوس لهــذه التغيــرات
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أساسيا في التغييرات
العبا
الوباء
ً
ً
شــكّل الوبــاء الع ًبــا أساسـيًا يف التغيــرات الــي عشــناها يف العــام األخــر؛ ســواء
بإبــراز العنــف علــى الســطح أو التغيــرات الــي فرضهــا بطــرق العمــل وحتــم
علينــا إبــداع اســراتيجيات وطــرق جديــدة للتواصــل والدعــم والتضامــن
ّ
ًّ
خاصــا علينــا كأشــخاص نعيــش تجــارب
شــك أن للوبــاء أثــرًا
الكويــري .ال
ً
جنســية وجندريــة مختلفــة علــى اعتبــار أننــا نقــع يف دوائــر عنــف مختلفــة أصــا،
عمــل الوبــاء علــى تكثيــف أثرهــا أو يف أحســن األحــوال إبرازهــا بشــكل ال يمكــن
تجاهلــه.
فــرض الوبــاء حالــة مــن العزلــة والبلبلــة وعــدم اليقــن ّ
حتمــت علينــا العــودة
إىل مســاحات أول ّيــة مــن العنــف مثــل مواجهــة الوحــدة أو فقــدان االســتقالليّة
والرجــوع لالعتمــاد علــى مؤسســات مختلفــة مثــل العائلــة ،أو حرماننــا مــن
مســاحات ومنافــذ للتواصــل االجتماعــي والتعبــر واملواجهــة.
نجحنــا يف القــوس يف أن نبقــى بحضــور وتواصــل ف ّعــال يف أوقــات الحجــر خالل
العــام ،واســتجبنا للوضــع الطــارئ مــن خــال ابتــكار طــرق عمــل ،بــل ومشــاريع
كاملــة جديــدة ّ
تتخــذ مــن الفضــاء الرقمــي مســاحة أساس ـيّة لهــا؛ مثــل نقــل
دورة تأهيــل الخـ ّ
ـط ومجموعــة شــبابيّة يف حيفــا ومجموعــة قطر يّــة إىل الفضــاء
الرقمــي لصعوبــة اللقــاء املـ ّ
ّ
ّ
خاصــة للتعامــل
والتجمــع ،وخلــق مســاحات
ـادي
مــع األســئلة اآلن ّيــة مثــل ورشــات "عــن ســؤال" الرقم ّيــة ولقــاءات "نقاشــات
كوير يّــة يف املنطقــة".
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وأخيرا
ً
ً
وعمــا نســتطيع أن نلمــس أثــره يف
راكمنــا يف العقديــن األخرييــن فكــرًا
املجتمــع الفلســطيين بوضــوح ً
يومــا بعــد آخــر ،وبنينــا أرض ّيــة ملؤسســة صلبــة
ّ
وقــادرة علــى التأثــر ومواجهــة التحديــات ،وهــو مــا ظهــر بوضــوح يف لحظــات
األزمــات والعنــف يف العامــن األخرييــن .م ـرّت القــوس بالعديــد مــن املراحــل
والتغيــرات علــى مــدار تاريخهــا ،والتغيــر الحــايل يف القيــادة ومــا ينتــج عنــه هــو
أحــد هــذه املراحــل ،ننطلــق فيــه وإليــه بأمــل وعمــل كبرييــن.

نستكمل التغييرات ونستجيب لها
نســتكمل هــذا العــام املســار الــذي بدأنــاه يف تغيــر قيــادة القــوس بشــكل
مــدروس ومخطــط لــه ،حيــث نبــدأ بمســار للتخطيــط االســراتيجي لألعــوام
الثالثــة القادمــة ( )2024 2022-تشــرك فيــه جميــع مبــاين القــوس مــن
الطاقــم ومجلــس اإلدارة والقيــادات املحليــة والقطريــة ،ويشــمل هــذا املســار
ً
بحـ ّ
ً
ً
ووقوفــا عنــد األدوار واملشــاريع
وفحصــا لفرض ّيــات العمــل
تقييمــا
ـد ذاتــه
واالســراتيجيّات.

نســتعرض فيمــا يلــي أبــرز اإلنجــازات واملشــاريع للقــوس عــام  ،2020مــع
األســئلة االســراتيجيّة والتكتيك ّيــة الــي رافقتهــا ،ومــا خلفهــا مــن فكــر ومبــادئ
موجهــة للعمــل ،وذلــك يف أربعــة محــاور :املواجهــة علــى ّ
ّ
عــدة مســتويات،
ّ
تواصــل ودعــم كويــري وقــت الشــدة ،حــول ســؤال املشــاعر ،التشــبيك مــع
الخــارج ومناهضــة االســتعمار.

كمــا نســتثمر يف مبــاين القــوس املختلفــة مــن خــال مســار بنــاء وتطويــر للطاقم،
ومســار عمــل مشــرك للطاقــم ومجلــس اإلدارة ،ومســارات أخــرى مخصصــة
للقيــادات املحليــة والقطر يّــة ســيكون مركزهــا التخطيــط االســراتيجي ومــا
حولــه مــن نقاشــات ووقفــات.
إال أننــا ال ننــى يف خضـ ّ
ـم هــذه املســارات والرتكــز علــى بنــاء دعائــم املؤسســة
داخليًــا أنــه ال مجــال للرتاجــع يف الظهــور واإلنتــاج والتواصــل املجتمعــي
يف ســياق التغيــرات املجتمعيــة الكبــرة الــي ذكرناهــا ،وســنبقى حارضيــن
ومؤثّريــن يف املســاحات املختلفــة.
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الشـارع والفئـات املجتمعيّـة املختلفـة بشـكل مقصـود ومخطـطّ .
غنينـا هـذا
العـام ّ
قصتنـا مـن إرثنـا ومخزوننـا الثقايف والرمزي بإنتـاج عمل "منكم وفيكم"
ّ
ّ
لتعبر عـن تجاربنـا
الـذي أعدنـا فيـه كتابـة وتوزيـع أغـاين فلكلور يـة فلسـطينيّة
وقصصنـا وقضايانـا ،فصـارت "علـى دلعونـا" و"ظريـف الطـول" وغريهـا مـن
تعبر ّ
األغـاين الشـاميّة التي يعرفهـا كل فلسـطيين/ة ّ
عنـا.

عدة مستويات
المواجهة على ّ
ثمـة قاعـدة يفرضهـا الواقـع وحيثيّاتـه ّ
ً
ّ
جيـدا يف القـوس يف السـنوات
تعلمناهـا
ّ
األخيرة ،هـي أنـه كلمـا زاد ظهورنـا كأشـخاص نعيش تجارب جنسـية وجندرية
مختلفـة وعلـت أصواتنـا وكان لنـا ظهـورًا أ كبر ،كلمـا زاد العنـف املجتمعـي أو
علـى األقـل بـرز علـى السـطح بأشـكال مختلفـة .إال أن هنـاك قاعـدة أخـرى
أ كثر أهميـة فرضناهـا نحـن علـى الواقـع؛ هـي أنـه كلمـا زاد العنـف تجاهنـا
ً
أشـكال
وتجـاه قضايانـا ومؤسسـتنا ،ازدادت مواجهتنـا لهـذا العنـف وأخـذت
أ كثر صالبـة وتطـ ّورًا وصخبًـا.
باتـت األزمـة يف السـنوات الثلاث األخيرة هـي القاعـدة ،فمـا أن ننهـي التعامل
مـع أزمـة أو حـدث صاخـب ّ
حتى ندخـل يف حلقة أخرى من املواجهة املسـتمرّة
أو يف أحسن األحوال "الجدل املحتدم" .من الواضح لنا أن قضايا التعدديةالجنسـية والجندريـة يف املجتمـع الفلسـطيين دخلـت مرحلـة جديـدة مـن
االنكشـاف واملواجهـة ،ومل يعـد باإلمـكان تجاهلهـا أو عـدم التعامـل معهـا،
مـا أخـرج العنـف واإلقصـاء تجاهنـا وتجاههـا علـى السـطح ،وهـو مـا ّ
حفـز
مسـتويات جديـدة مـن املواجهـة والجهـود الحثيثـة للتغيير.
ص ّعـدت القـوس يف مواجهـة العنـف هـذا العـام علـى مسـتويني؛ األ ّول علـى
ً
ّ
اشـتباكا مع
والتوجـه واللغـة حيـث باتـت هـذه املعايير أ كثر
مسـتوى الخطـاب
التقرير السنوي للقوس 2020

كمـا بدأنـا هـذا العـام بإتاحـة مفاهيـم كوير يّـة سياسـيّة مركز يّـة يف عملنـا مـن
ً
ّ
تزامنا
تفس مفهوم "كوير"
خلال تصميمـات برص يّـة بسـيطة ،رشعنا بها
بمـادة ّ
ّ
ّ
مع الحدث املركزي الذي كان لنا هذا العام هو وقفة "رصخة كوير ية للحر ية".
ّ
املـادة الكثير مـن التفاعـل واالنتشـار علـى مواقـع التواصـل االجتماعـي
القـت
ّ
املختلفـة ،مـا دلنـا علـى الحاجـة إلتاحة هذه املعرفة وتبسـيطها بشـكل دائم يك
تصـل مجتمعيًـا إىل أ كبر درجـة ممكنـة .ونسـتكمل العـام القادم هـذه الخطوة
مـن خلال مـواد مختلفـة تتيـح املعرفـة حـول مفاهيـم ومصطلحـات أساسـيّة
بعملنا.
الحي ّ
ّ
املـادي الفعلي من خالل
املسـتوى الثـاين الـذي ص ّعدنـا املواجهـة فيـه فهو
ّ
تثبيـت أقدامنـا يف الشـارع للعـام الثـاين علـى التـوايل بوقفـة "رصخـة كوير يـة
للحر يّـة" ومـا سـبقها مـن فعاليّـات مرتبطـة .بـدأ حضـور القـوس يف الشـارع
قبـل أسـبوع مـن الوقفـة مـن خلال ملصقـات يف مـدن فلسـطينيّة مختلفـة
مثـل القـدس ويافـا وحيفـا والنـارصة ،طرحـت مقـوالت مختلفـة حـول قضايـا
التعدديـة الجنسـية والجندريـة.
اسـتكملنا اإلنجـاز يف الوقفـة نفسـها التي ثبّتـت حضـور القـوس يف الشـارع
وأ كّـدت أنـه ال مجـال للرتاجـع  .حضر الوقفـة مـا يقـارب املئتيّ شـخص
ّ
ّ
وثنائيي/ات امليـل الجنسي
أغلبهـن/م مـن املثليات/يـن واألشـخاص الرتانـس
وتجـارب جنسـيّة وجندر يّـة مختلفـة ،وهـو مـا يشير إىل التقـدم الـذي تحقـق
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مـن اللحظـات التي كان للقـوس حضـور وأثـر بـارز فيهـا ،هـي عندمـا أقدمـت
رشكـة طحينـة األرز علـى تقديـم تمويـل لجمعيّـة إرسائيليّـة مثليّـة إلنشـاء ّ
خـط
دعـم وإصغـاء لفلسـطينيات/ين يعيشـون تجـارب جنسـية وجندريـة مختلفة،
مـا أحـدث جلبـة يف املجتمـع حـول املوضوع .نرشت القوس ً
بيانا حول املوضوع
وصـل لعشرات اآلالف مـن القـرّاء ،كمـا تواصلنـا مـع الرشكـة مبكّـرًا للفـت
انتباههـا إلشـكاليّة الخطـوة دون أن نلقـى أي اسـتجابة.

ً
طبعـا مـع حضـور داعـم
يف الظهـور وانخـراط األشـخاص يف حركـة التغيير،
وقـوي للحلفـاء واألصدقـاء ومؤسسـات املجتمـع املـدين والحـراكات الرشيكـة.
شـارك القـوس يف الوقفـة ّ
كل مـن "أصوات-املركـز النسـوي للحريات الجنسـية
ّ
والجندريـة" وحـراك "طالعـات" الذيـن قدمـوا كلمـات يف نهايـة الوقفـة .كمـا
كان للقـوس كلمـة أخيرة للجمهـور مـن خلال مديرتـه حنين معيكي ،حملـت
رسـائل مفعمـة بالبَـأْس والغضـب كمـا بالهشاشـة ،وأخذت ً
بعـدا رمز ًيا إضافيًا
كـون هـذا العـام هـو األخير لحنين معيكي يف دورهـا كمديـرة تنفيذيّـة للقـوس
بعـد املسـاهمة يف تأسيسـها.
رافـق الوقفـة وتعليـق امللصقـات يف الشـارع علـى مدار أسـبوعني مـواد للتوعية
والحشـد يف اإلعلام ومواقـع التواصـل االجتماعـي ،مثـل تقريـر مطـ ّول علـى
موقـع عـرب 48حـول التحـ ّوالت املجتمعيّـة يف قضايـا التعدديـة الجنسـية
والجندريـة ،ومقابلـة مـع القـوس يـوم الوقفـة علـى راديـو الشـمس ،إضافـة
لفيديـو لنشـطاء القـوس يضـع أصواتنـا يف الواجهـة ويشـدد علـى رضورة
ّ
الهـام.
املشـاركة يف هـذا الحـدث
حرصنـا هـذا العـام ً
أيضـا علـى أن نكـون حارضات/يـن يف لحظـات مواجهـة
تشـكّلت مجتمعيًـا بمعـزل عـن القـوس وعملهـا ،أي يف معمعـان النقاشـات
املحتدمـة حـول أحـداث مختلفـة ترتبط بقضايا التعددية الجنسـية والجندرية،
والتي كانـت سـمتها األبـرز هـي العنـف ،لكـن كمـا ذكرنـا ً
آنفـا أضـاءت علـى مـا
ّ
وتمسـكنا بكونهـا فرصـة لتعزيـز النقـاش
وتحـدي
لدينـا مـن قـدرات مواجهـة
ّ
وتسـمية العنـف بأشـكاله املختلفـة.
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نموذجـا ّ
ً
يلخـص مسـتويات املواجهـة
شـكّل هـذا الحـدث ودور القـوس فيـه
املختلفة اليت نخوضها ،أو بكلمات أخرى أظهر عنف املجتمع واالستعمار ورأس
املـال؛ والـذي ّ
تمثـل بالهجمـة الضاريـة مـن العديـد مـن من الفلسـطينيات/ين
علـى قضايانـا ،دور املؤسسـات االسـتعمار يّة يف محونـا ومحـو قضايانـا ،وأخيرًا
مسـاهمة رأس املال يف السياسـات االسـتعمارية واسـتغالله لقضايانا.
ّ
بتوسـع الالعبين املسـاهمني بمعادلـة القمع
امتـدت املواجهـة ألبعـد مـن ذلـك
ّ
واملحـو ،فـكان لنـا بيـان فضـح ومسـاءلة لصحيفـة نيويـورك تايمـز األمريكيّـة
تفاعـل معـه عشرات اآلالف مـن القـرّاء ،بعـد أن ّ
فضلـت الصحيفة إبراز صوت
املؤسسـة اإلرسائيليّـة علـى روايـة القـوس.
ّ
وتحصـن
مل تكـن املواجهـة لتنجـح أو تسـتمرّ لـو مل يكـن خلفهـا دعائـم تحملهـا
دائمـا يف القـوس ،فخلـف ّ
ً
كل الظهـور
َمـن يف واجهتهـا ،وهـو مـا حرصنـا عليـه
ً
يف الشـارع واإلعلام ومشـاريع اإلنتـاج الكبيرة دائمـا مـا تقـف مشـاريع الدعـم
لتسـند ّ
كل هـذا العمـل وتسـتجيب للحاجـات العاطفيّـة والنفسـية لنـا
ّ
ّ
كأشـخاص نعيـش توجهـات جنسـية وجندريـة مختلفـة .شـكل خـط اإلصغـاء
واملعلومـات العنـوان األبـرز للحاجـة األ ّوليـة باإلصغـاء وتقديـم املعلومـات،
والحظنـا بشـكل واضـح العالقـة الطرديّـة بين ازديـاد ظهـور العنـف واملواجهـة
ّ
ّ
التوجهـات والتعامـل معهـا.
الخـط يف اسـتقبال
مـع الـدور الـذي لعبـه
ّ
ّ
لخـط اإلصغـاء واملعلومـات هـذا العـام  808توجـه مقابـل  502يف
توجـه
عـام  ، 2019أي ازديـاد  60%يف عـدد التوجهـات .وبخصـوص مواضيـع
التوجهـات ،بـرزت ّ
كل مـن الضائقـة النفسـية والعائلـة كموضوعين مركز يّ ْين
ّ
هـذا العـام ،حيـث شـكال أ كثر مـن  50%مـن املحادثـات .ازدادت التوجهـات
املتعلقـة بالعائلـة بشـكل ملحـوظ ،حيـث ازدادت نسـبة التوجـه مـن أجـل
الحديـث عـن العائلـة مـن  3%يف  2019اىل أ كثر مـن  25%يف  2020مـن
مجمـل التوجهـات.
وإلبقاء هذه األرضية قائمة وصلبة نلزتم يف ّ
كل عام بتأهيل متط ّوعات/ين
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عقدنـا املدرسـة هـذا العـام رقميًـا بسـبب الظـروف التي فرضهـا علينـا الوبـاء،
ّ
فامتـدت علـى مـدار خمسـة لقـاءات أسـبوعيّة شـارك فيهـا أربعـون شـخص،
وتناولـت مواضيعهـا ونقاشـاتها قضايـا مـن النشـاط السـيايس للقـوس مثـل
التحـرر كممارسـة يوميّـة ومسـتمرّة ،واألبعـاد النفسـيّة للمواجهـة والقهـر،
والسـياقات التنظيميّـة للمواجهـة ،وسـؤال األمـل واملسـتقبل ضمـن العمـل
السـيايس.
علـى الرّغـم مـن الصعوبـات التي فرضها عقد املدرسـة رقميًـا ،إال أنها يف الوقت
نفسـه فتحـت لنـا ً
فرصـا جديـدة مثـل اشتراك فلسـطينيات/ين مـن مناطـق
مختلفـة مثـل لبنـان والواليات املتحدة سـواء من املتحدثات/ين أو املشـاركات/
ين ،أو ّ
حت تسـهيل وجود فلسـطينيات/ين من داخل فلسـطني نفسـها.
جـدد مـن خلال دورة تأهيـل مهنيّـة ّ
توفـر املعرفـة ومهارات اإلصغـاء والحديث
ّ
الالزمـة ،ومـن ّ
الخـط .شـارك يف دورة التأهيـل هـذا
ثـم مسـار إدمـاج لتطـ ّوع يف
ّ
ّ
العام اليت كانت على مدار  40سـاعة تدريبيّة  8أشـخاص تسـلموا دورهن/م
الجديـد ابتـدا ًء مـن كانون األ ّول.
إضافة للدعم العاطفي والنفيس ،كان ال ّ
بد من التجهزي املعريف واأليديولوجي
ً
ً
وتخطيطـا لتصعيـد املواجهـة وازديادهـا علـى
اسـتعدادا
لنشـطاء القـوس
ّ
عـدة مسـتويات ،فعملنـا علـى سلسـلة تدريبـات للنشـطاء ّ
تغطـي مسـتويات

مختلفـة مـن املعرفـة العمليّـة والنظر يّـة ،ويف مناطـق مختلفة من مراكز العمل
اليت نتواجد فيها .شـملت السلسـلة ثالثة مسـتويات هي :معرفة أساسـيّة يف
ّ
متقدمـة ،باإلضافـة إىل مبـادئ
قضايـا التعدديـة الجنسـية وجندريـة ،ومعرفـة
ّ
اسـتجد الوبـاء يف منتصـف
وأدوات للنشـاط املجتمعـي حـول هـذه القضايـا.
سيرورة العمـل علـى سلسـلة التدريبـات املعرفيّـة هـذه ،لكنـه مل يمنعنـا مـن
اسـتكمالها رقميًـا.
أدركنـا بعـد هـذا العـام الحافـل ّ
ّ
بحـد ذاتهـا سيرورة
أن سيرورة املواجهـة هـي
شـفاء مـن القهـر والعنـف الـذي نعيشـه ،وانطلاق ألفـق أرحـب للتغيير واتـكا ًء
ّ
نسـتمده مـن العمـل اليومـي علـى أرض الواقـع .لفهـم هـذه
علـى أمـل
ّ
السيرورة واسـتيعاب كل مـا مررنـا بـه يف العامين األخرييـن كانـا موضـوع
املدرسـة األكاديميّـة للسياسـات الجنسـيّة يف سـياق اسـتعماري التي تعقدهـا
القـوس كل عامين هـو املواجهـة النسـويّة والكوير يّـة للمنظومـة بعنـوان "مـن
األمل لألمـل :مواجهـة املنظومـة كجـدوى مسـتمرّة" ،حيـث ارتبطـت مواضيـع
ونقاشـات املدرسـة األكاديميّـة باألحـداث والتطـ ّورات الكثيرة التي عشـناها
خلال األعـوام األخيرة وتفاعلنـا معهـا وواجهنـا مـن خاللهـا.
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الشدة
تواصل ودعم كويري وقت
ّ

نـرى يف القـوس أنفسـنا كمؤسسـة قاعديّـة وشـعبيّة تقوم علـى جهود وخربات
ناشـطاتها وناشـطيها ،وتحمـل قيـم التشـاركيّة والعمـل الجماعـي والتضامـن.
إىل جانـب العمـل السـيايس ،تخلـق القواعـد الشـعبيّة املك ّونـة مـن القيـادات
والنشـطاء شـبكات دعم ومسـاندة اجتماعيّة تشـكّل حجر أسـاس يف اسـتمرار
عمـل القـوس والحـراك نحـو التغيير ،وهـو من األمور األساسـيّة التي من املهم
لنـا الحفـاظ عليهـا؛ فلا ّ
ّ
خاصـة
بـد مـن خلـق مجموعـات متماسـكة وداعمـة،
يف أوقـات الشـدائد.
ّ
الصحـي يف مناطـق مختلفـة يف
منـذ بدايـة انتشـار وبـاء كورونـا وفـرض الحجـر
العـامل بمـا فيهـا فلسـطني ،أدركنـا كمـا غرينـا مـن الحـراكات السياسـيّة النقديّـة
ّ
الخـاص للوبـاء علـى املجموعـات املسـتضعفة بمـا فيهـا نحـن كأشـخاص
األثـر
نعيـش تجـارب جنسـيّة وجندر يّـة مختلفـة ،وعشـنا عـن قـرب علـى مـدار العـام
ّ
مـادي
األثـر القـايس للوبـاء علـى الكثريات/يـن ملـا أظهـره وعـززه مـن عنـف
ومعنـوي.
مـع تأجيـج الوبـاء للعنـف تجاهنـا ،كان ً
لزامـا علينـا تعزيـز تواصلنـا الكويـري
وإيثـاق دعمنـا ومسـاندتنا لبعضنـا البعـض ،باإلضافـة إىل التعامـل مـع حـاالت
ّ
ملحـة فرضتهـا ظـروف الوبـاء .ص ّعبـت العديـد مـن العوامـل البنيويّـة
طـوارئ
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مهمتنـا هـذه ،وكان أ كربهـا السياسـات االسـتعمار يّة التي ّ
ّ
تقطـع أوصـال
مـن
مجتمعنـا وتعيـق حركتـه وتواصلـه ،وزيـادة خضـوع مجتمعنـا بشـكل أ كبر
يف السـنوات األخيرة للسياسـات االقتصاديّـة النيوليرباليّـة التي تعتمدهـا
السـلطات املختلفـة ،والتي تعـزز الفردانيّـة وتثقـل كاهـل املجتمـع اقتصاد ًيـا،
والـدور الكبير للمنظومـة املجتمعيـة التقليديّـة التي تلفـظ مـن شـبكات الدعـم
االقتصـادي والنفسي يف كثير مـن األحيـان مـن يخـرج عـن املهيمـن واملعيـاري
فيهـا.
مـع بدايـة فـرض اإلغالقـات والتغيرات املختلفـة التي فرضهـا الوبـاء ،بدأنـا مـن
جهتنـا االسـتجابة للظـروف والتعامـل مـع التغييرات يف العمـل .علـى الرغـم
مـن بـدء طاقمنـا املهني العمـل مـن املنـازل ،حافظنـا علـى حضورنـا وتواصلنـا
مـع نشـطائنا وجمهورنـا ومتابعينـا ،وكمـا هـو الحـال مـع غرينـا مـن املؤسسـات
شـكّل الفضـاء الرقمـي املسـاحة األبـرز للحضـور والعمـل.
قمنـا يف البدايـة بتغطيـة الحاجـة األساسـية املتوفـرة بتقـدم معلومـات ومعرفة
ّ
تخـص أثـر الوبـاء علينـا والتغييرات التي يفرضهـا علـى حياتنـا
يوميّـة وعمليّـة
مـن خلال سلسـلة بعنـوان "ألـف بـاء التعامـل مـع الوبـاء" تناولـت مواضيـع
مختلفـة هـي العنايـة بالـذات ودعـم بعضنـا البعـض ومتالزمـة نقـص املناعـة
املكتسـبة واألمـن الرقمـي والوحـدة .باإلضافـة لذلك حاولنا توفري مواد ثقافيّة
تسـاهم يف مـلء املعرفـة والوقـت يف فترة الحجـر بسلسـلة بعنوان"مـن البيت
مـش طالـع ،طالـع".

مـا جعـل مـن التواصـل معهـا أ كبر .تأخـذ "حياتنـا الكوير يّـة" مـن سـتوري
االنسـتغرام ( )Instagram Storyمسـاحة لهـا ،ملـا تتيحـه مـن إمكانيّة تفاعل
بمجهوليّـة ونشر مـواد متن ّوعـة ،وتناولـت "حياتنـا الكوير يّـة" علـى مـدار العـام
موضوعات :إحنا والعالقات ،إحنا والعائلة ،إحنا والهويّة الجندر يّة ،وشـملت
ّ
كل منهـا أسـئلة وأجوبـة وفيديـو وبودكاسـت ونصـوص.
ُ
ّ
يخـل من اإلغالقـات والبلبلة) ،فكان
أمـا يف النصـف الثـاين مـن العـام (الـذي مل
ّ
ّ
الحيز الرقمي؛ األ ّول هو املدرسـة األكاديميّة
ومميزان علـى
لنـا مسـاران كبيران
ّ
للقـوس والثـاين هـو دورة تأهيـل متطوعات/يـن الخـط الجـدد (تفاصيـل أ كثر
حولهمـا يف جـزء "املواجهـة علـى ّ
عـدة مسـتويات" يف التقرير).

ّ
ّ
يخـص مشـاريع القـوس املختلفـة مـن تدريبـات ومجموعـات
أمـا بالنسـبة ملـا
ِ
عمـل كان لنـا مسـتويان مـن التعامـل؛ األول هـو مشـاريع قائمـة أصلاً
وفـرق
ومخطـط لهـا وعلينـا تكييفهـا أو االسـتجابة لظـروف الوبـاء مـن أجـل إنجازهـا،
ّ
خاصـة ابتدعناهـا لتسـتجيب للحاجـات التي فرضهـا الوضـع الجديـد.
وأخـرى
ً
ً
ّ
فعلـى املسـتوى األول مثلا ،جـاء اإلغلاق مزتامنـا مـع مسـار مجموعـة "أنـا
وجنسـانيّيت واملجتمـع" الشـبابيّة يف حيفـا ،مـا اضطرّنـا السـتكمالها رقميًـاّ ،
مما
تحديـات وأسـئلة ّ
ّ
عـدة ،إال أننـا اسـتكملناها بنجاعـة ونجـاح ،كمـا بدأنـا يف
أفـرز
ً
ّ
أشـخاصا مـن مختلـف مناطـق
ضمـت
ترشيـن الثـاين مجموعـة أخـرى رقميًـا
فلسـطني نجحنا يف االسـتقطاب لها واسـتكمال عدد املشـاركات/ين فيها من
نشـطاء القـوس ودوائرهـا.

ً
ّ
وتحديـات أشـخاص
وانطالقـا مـن مالحظـة حاجـات
وعلـى املسـتوى الثـاين،
يعيشـون تجـارب جنسـية وجندريـة مختلفـة مـن نشـطاء القـوس وجمهورها،
ّ
خاصـة تناولـت موضـوع العالقـة مـع
رشعنـا منـذ بدايـة نيسـان بورشـة رقميّـة
ّ
ظـل الوبـاء .كان اإلقبـال علـى الورشـة والتفاعـل معهـا كبرييـن ،مـا
العائلـة يف
دفعنـا لعقـد ورشـة إضافيّـة حـول املوضـوع نفسـه يف الفترة نفسـها ،كمـا كان
ً
دافعـا لنـا لتطويـر سلسـلة ورشـات رقميّـة بعنـوان "عـن سـؤال" تتعامـل مـع
ّ
ّ
امللحـة التي تتعلـق بالتجـارب الجنسـية والجندريـة املختلفـة .عقدنـا
األسـئلة
بعـد الورشـة األوىل ورشـتني تناولتـا -علـى التوايل -التعامـل مع أحداث العنف
ّ
ظـل الوبـاء وأثرهـا علينـا.
التي ظهـرت يف تلـك الفترة ،والحالـة االقتصاديّـة يف

ّ
كنـا قـد خطنـا منـذ بدايـة العـام لفتـح مسـاحة للتواصـل والتفاعل مـع الهموم
اليوميّـة لنـا كأشـخاص نعيـش تجـارب جنسـية وجندريـة مختلفـة بعنـوان
"حياتنـا الكوير يّـة" ،وتزامـن إطلاق هـذه املسـاحة مـع الحجـر األ ّول يف نيسـان،

ّ
ّ
مميزة للوصـول إىل
الحيز الرقمـي أ كثر وأ كثر فرصـة
ارتأينـا يف االنتقـال نحـو
مسـاحات جديـدة مل تسـمح لنـا الظـروف الوصـول إليهـا مـن قبـل ،وأبرزهـا
التواصل مع املنطقة حولنا والنقاش يف قضايا التعددية الجنسية والجندرية
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ً
مفتوحـا مـع مجموعـات
يف سـياقاتنا املختلفـة .عقدنـا يف وقـت الحجـر لقـا ًء
نسـوية وكوير يّـة يف املنطقـة ،هـي موقـع "جيـم" اإللكتروين و"مشروع األلـف"
يف لبنـان وجمعيّـة "موجوديـن" يف تونـسّ ،
ثـم تطـور ملبـادرة بعنـوان "نقاشـات
ّ
التحديـات السياسـيّة واملهنيّـة التي
كوير يّـة يف املنطقـة" .تنـاول اللقـاء األ ّول
فرضهـا الوبـاء علـى عملنـا ،ثـم ط ّورنـاه إىل لقـاء ثـان تنـاول قضايـا التعدديـة
ٍ
الجنسـية والجندريـة يف اإلعلام والسـلطة واملجتمـع .شـكّلت هـذه اللقـاءات
ّ
مميزة لطاملـا انتظرناهـا لفتـح النقاشـات بشـكل أوسـع علـى صعيـد
فرصـة
ّ
والتعلـم مـن عمـل ومعرفـة بعضنـا البعـض ،وسنسـتكمل االسـتثمار
املنطقـة،
فيهـا يف العـام القـادم.

حول سؤال المشاعر

ً
الحقـا.
تعرقـل سير العمـل
ً
دائمـا مـا يكـون سـؤال املشـاعر حـارضًا يف اللقـاءات القطر يّـة لنشـطاء القـوس
(لقـاءات تجمـع قيـادات القـوس مـن مناطـق فلسـطني املختلفة مرتني سـنو ًيا
علـى مـدار يومين) ،كمـا بـرز التعامـل مـع سـؤال املشـاعر هـذا العـام جليًّـا يف
مسـار التغيير يف قيـادة القـوس ،الـذي أنتـج وسـينتج الكثير مـن والتسـاؤالت
ّ
والتحديـات ،وهـو أمـر مألـوف يف مؤسسـات أو مجموعـات سياسـيّة عنـد
حـدوث تغيير أو تبديـل يف أدوار مركز يّـة.
أمـا علـى املسـتوى األوسـع ،يسـاهم التعامـل مـع املشـاعر يف بناء استراتيجيّات
ومشـاريع كبيرة ،فلا يمكـن بـأي حـال إحـداث تغيير يف قضايانـا دون التواصل
مـع الحالـة الوجدانيّـة والعاطفيّـة لقياداتنـا ونشـطائنا وقواعدنـا الشـعبيّة،
فقـراءة مشـاعر املجموعـة أو املؤسسـة تجعـل منهـا حيّـة ومتفاعلـة علـى
ً
تمامـا كاملسـتويات األخـرى ،وتجعلهـا علـى تواصـل مـع
املسـتوى النفسي
السـياق السـيايس والتنظيمي األكرب .شـهد هذا العام نقلة نوعيّة يف الحديث
عن املشـاعر بشـكل مفتوح أ كرث ،وكانت جزءًا من اإلنتاجات الثقافيّة واملعرفيّة
واملجموعـات والورشـات الشـبابيّة بشـكل واضـح ،كبدايـة لالنطلاق شـعبيًا
يف هـذه القضيـة املركزيـة وعـدم اقتصارهـا علـى نشـطاء القـوس وثقافتهـا
التنظيميّـة.

لسـؤال املشـاعر حضـور كبير يف عمـل القـوس وفكرهـا وثقافتهـا التنظيميّـة،
حيـث راكمنـا معرفـة وبنينـا استراتيجيّات علـى مـدار سـنوات العمـل جعلـت
مـن سـؤال املشـاعر املرتبطـة بتجاربنـا الجنسـيّة والجندر يّـة ونشـاطنا حولهـا
ً
سـؤال مركز ًيـا لـه اعتبـاره .ال ننظـر للمشـاعر كموضـوع أزمـة أو نتعامـل معهـا
ِّ
ومشـكل رئيسي للعمـل والنشـاط
يف "أوقـات الطـوارئ" فقـط؛ بـل هـي مبنى
واالستراتيجيات وأنمـاط التواصـل.

ّ
خاصـة
يف هـذا السـياق ،عشـنا هـذا العـام -فلسـطينيًا وعربيًـا -لحظـات
وكثيفـة مـن األمل ّ
تمثلـت بفقـدان نشـطاء وأشـخاص يعيشـون تجـارب جنسـية
ً
جميعـا .تكمـن
وجندريـة مختلفـة ،ومـا تلـى هـذا الفقـدان مـن عنـف طالنـا
ّ
حتى بعـد موتنـا مدهوشين
قسـوة هـذه اللحظـات برؤيـة العنـف يالحقنـا
ّ
ّ
شـدته ومرتبكين مـن جلبـة "النقـاش" وحدتـه .ال تقتصر هـذه األحـداث
مـن
ّ
علـى أنّهـا تحمـل عنـد وقوعهـا مشـاعر شـاقة ومضنيـة ،بـل أبعـد مـن ذلـك
كونهـا تنعكـس علـى حياتنـا اليوميّـة وتظهـر علـى شـكل خـوف وقلـق وحـدة
مسـتمرّين وتؤثـر علـى عملنـا ونشـاطنا ،وهـذا مـا حاولنـا املسـاهمة فيـه يف
ّ
خضـم النقـاش الـذي دار لـدى فقـدان الناشـطة الكويريـة سـارة حجـازي مـن
خلال بيـان "األمل ،العمـل ،التضامـن ،واملواجهـة".

تأخذ املشـاعر يف القوس مسـاحتها بأشـكال مختلفة؛ بداية من وجود إمكانيّة
ّ
والتأمـل فيهـا علـى صعيـد قيـادات ونشـطاء القـوس،
للتعبير عنهـا وتسـميتها
إلدراكنـا كونهـا جـزء أسـايس للعمـل السـيايس بـل ودافعـا لـه يف الكثير مـن
األحيـان .كمـا أن التعبير عـن املشـاعر املختلفـة يحمـي النشـطاء واملؤسسـة مـن
مراكمـة أحاسـيس عالقـة أو مكبوتـة تظهر على شـكل أزمـات أو أنماط تواصل

أما االنتقال الكبري هذا العام فكان عرب منح املشـاعر مسـاحة وافية يف اإلنتاج
الثقـايف للقـوس عـن طريـق كوميكـس ترويحـة ،وهـي قصـص مصـ ّورة تتنـاول
تجـارب مراهقـات ومراهقين يعيشـون توجهـات جنسـية وجندر يّـة مختلفـة
بعد أن تناول املوسم اال ّول موضوع املدرسة ،واملوسم الثاين موضوع العائلة،
ركّـز مشروع ترويحـة هـذا العـام بحلقاتـه الثمـاين علـى املشـاعر ،أو باألحـرى
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البنى العاطفيّـة والنفسـيّة بارتباطهـا بتجاربنـا الجنسـيّة والجندر يّـة املختلفـة.
بلغـة قريبـة مـن لغـة الفئـة املقصـودة (مراهقات/يـن يعيشـون تجـارب
جنسـية وجندريـة مختلفـة) ،سـواء أ كانـت اللغـة البرص يّـة أو اللغـة املحكيّـة
ّ
بين الشـخصيّاتّ ،
تجلـي مشـاعر مختلفـة يف حياتنـا
سـلطت ترويحـة علـى
ّ
والحي يـن الخـاص والعام ،وشـملت
الوميّـة وعالقاتنـا مـع العائلـة واألصدقـاء
الحلقـات املواضيـع التاليـة :عـن الوحـدة ،عـن الذنـب ،عـن الفقـدان ،عـن كـره
الـذات ،عـن القلـق ،عـن الغضـب ،عـن الغيرة ،عـن املشـاعر .أدركنـا يف فريـق
العمـل علـى ترويحـة ّ
أن املوضوعـات املذكـورة مركّبـة بطبيعتهـا ،وحرصنـا علـى
نوسـع النقـاش حولهـا وإبـراز التجـارب املختلفـة فيهـا ،فـكان لنـا علـى زاويـة
أن ّ
ّ
ًّ
ً
جـدل التي تسـتقبل نصوصـا حـرّة مركزهـا الكتـاب والكاتبـات نصـا يحـايك
ويتفاعـل مـع كل حلقـة مـن الحلقـات ،وشـهدنا تفاعلا كبيرًا يف هـذه الخطـوة
سـواء على صعيد ناشـطات القوس اللوايت كتنب أو الجمهور الذي ّ
تلقى تلك
النصـوص وتواصـل معهـا.

التشبيك مع الخارج
ومناهضة االستعمار
أنهينـا مـع نهايـة صيـف  2020الـدورة الثانيـة مـن برنامـج زمالـة القـوس
ّ
يوفـر
( )Palestine Through the Lens of Queer Politicsالـذي
اإلمكانيّـة ألشـخاص فلسـطينيات/ين يعيشـون توجهـات جنسـية وجندريـة
مختلفة خارج فلسـطني ،وبالتحديد يف الواليات املتحدة ،بالعمل مع القوس
ّ
ملدة ثالثة أشـهر واالنخراط يف عمل القوس عن قرب من خالل مهام مختلفة
إلنتـاج منجـز معـريف أو ثقـايف كويـري.
يهـدف برنامـج الزمـاالت إىل إبقـاء القـوس علـى صلـة مبـارشة مـع قاعدتهـا
ّ
والتعلـم مـن التجارب األوسـع
خـارج فلسـطني ،وفتـح املجـال للعمـل املشترك
للفلسـطينيات/ين يف سـياقات مختلفـة .بـدأ برنامـج زمـاالت القـوس عـام
 ،2019وكان العمـل فيـه بمكتـب املؤسسـة يف القـدس وخـرج بكتابـة كلمـات
"منكـم وفيكـم" ضمـن مشروع ّ
غني عـن التعريـف (أقـرأوا أ كثر حـول "منكـم
وفيكـم" يف جـزء "املواجهـة علـى عـدة مسـتويات" يف التقريـر).
يف هـذا العـام ،أجربتنـا ظـروف الوبـاء ومحدوديّـات السـفر علـى العمـل عـن
بعـد مـن الواليـات املتحـدة ،وخـرج الربنامـج بورقـة تحليـل سـيايس حـول
رؤيـة القـوس لسياسـات الغسـيل الـوردي (Beyond Propaganda:
 ،)Pinkwashing as Colonial Violenceباإلضافة إىل ندوة رقميّة حول
املوضـوع باالشتراك مـع مؤسسـة عدالـة يف الواليـات املتحـدة.
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كان ال ّ
بـد مـن نقـل هـذه املعرفـة القيّمـة ملسـتوى أوسـع عامليًـا؛ سـواء
للفلسـطينني/ات يف الخـارج أو املتضامنات/يـن والنشـطاء مـن مجموعـات
ّ
َ
ومهمشـة أخـرى يف العـامل ،إذ تطـرّق برنامـج الزمالـة يف دورتـه
مسـتعمرة
ّ
املهمـة .هدفـت الورقـة إىل إعـادة توجيـه النقاشـات والعمـل
الثانيـة لهـذه
السـيايس املناهـض للغسـيل الـوردي يف العـامل إىل األسـس التي يقـوم عليهـا
بشـكل شـمويل وجذري من خالل موضعة سياسـات الغسـيل الوردي ضمن
السياسـات االسـتعمار يّة العنيفـة األوسـع التي تخلـق رسديّـة تعـزل وتقصي
َ
املسـتعمرة مثل األشـخاص الذين يعيشـون
مجموعات مختلفة من الجماعة
تجـارب جنسـية وجندريـة مختلفـة.
تخلق السياسـات االسـتعمار يّة رسديّة مفادها أن األشـخاص الذين يعيشـون
ّ
هـن/م مجموعـة "خارجـة" عـن املجتمـع
تجـارب جنسـية وجندريـة مختلفـة
ّ
الفلسـطيين وليسـت جـزءًا منـه ،ويتـم تذويـت هـذه الخرافـة يف املجتمـع
َ
املسـتعمر وتعزيزهـا .كمـا يعيـد االسـتعمار وسياسـات الغسـيل الـوردي إنتـاج
رسديّـة حـول املجتمـع الفلسـطيين ككيـان ثابـت وجامـد ال يتحـرّك وال يتطـورّ
وعنيـف وإقصـايئ بجوهـره ،وبالتـايل تمحـو لنـا هـذه السياسـات أي أمـل أو
إمكانيـات حيـاة وتطـ ّور فيـه.

لورقـة التحليـل السـيايس التي خـرج بهـا الربنامـج خلفيّـة يف القـوس ،حيـث
مـا فتئنـا يف السـنوات األخيرة بالتفكير والتأمـل يف سياسـات الغسـيل الـوردي
ّ
التأمـل املسـتمرّ يف فكرنـا ورؤيتنـا ،وكانـت لنـا نقلـة
االسـتعمار يّة كجـزء مـن
ّ
هامـة بتوسـيع نظرتنـا للغسـيل الـوردي مـن كونـه سياسـات دعائيّـة لتحسين
صـورة النظـام االسـتعماري ،لرؤيتـه جـزءًا مـن منظومـة العنـف االسـتعماري
ً
واسـتكمال لهـا ،يسري عنفهـا فندفـع ثمنـه بالدرجـة األوىل
االسـتيطاين
ّ
كأشـخاص نعيـش تجـارب جنسـيّة وجندر يـة مختلفـة.

أسـهبت الورقـة التي أنتجهـا برنامـج الزمالـة األخير يف رشح هـذا التحليـل ،ومل
ّ
نتوقـف عنـده حيـث نرشنـا مـع نهايـة العام إعالن االنضمـام إىل برنامج الزمالة
بنسـخته الثالثـة ،والـذي يهـدف ملراكمـة العمل علـى الورقة وإتاحتها من خالل
حملـة تثقيفيّـة حول سياسـات الغسـيل الوردي االسـتعمار يّة.

سـبق العمـل علـى ورقـة التحليـل السـيايس توسـيع للنقـاش وتفكير يف هـذا
ّ
ّ
واملهتمات/يـن فلسـطينيًا
املقـدم مـع مجموعاتنـا املحليّـة والنشـطاء
التحليـل
وعربيًـا مـن خلال تعـاون مـع موقع مرتاس ،حيـث نرشنا فيه مقالني معرفيّني
وتثقيفيّين حـول خلـق االسـتعمار كــ "منقـذ" يف سياسـات الغسـيل الـوردي
ّ
َ
مسـت َ
عمرين
بتلقـي مثليين
وحـول صناعـة اللجـوء واألسـطورة االسـتعمار يّة
يف تـل أبيـب .كمـا عقدنـا لقـاءات "هوامـش" حـول املوضـوع نفسـه يف ّ
كل مـن
رام هللا ويافـا.
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أرقام وإعالم

إعالمية بارزة
مشاركات
ّ
ّ
مجلة "ماي كايل" عن إنتاج القوس "منكم وفيكم:
مقال على
https://bit.ly/2XtFI64

أرقام بارزة
ازدادت ّ
توجهات خط اإلصغاء
واملعلومات للقوس عام 2020
بنسبة  60%بما مجموعه
ّ 808
توجهات.
توسع فريق متط ّوعي/ات
ّ
ّ
خط اإلصغاء واملعلومات
ً
شخصا بعد انضمام 8
لـ18
متط ّوعات/ين جدد يف .2020

وصل عدد متابعاتنا/متابعيننا
على مواقع التواصل االجتماعي
يف  2020إىل  18ألف متابع/ة
على الفيسبوك بزيادة ،13%
و  9500متابع/ة على
االنستغرام بزيادة ،76%
و  5200متابع/ة على تويرت
بزيادة .27%

نرشنا  8حلقات جديدة
لكوميكس ترويحة رافقتها 8
نصوص تفاعليّة ،وتضاعف
جمهور ترويحة حيث تصفح كل
حلقة  4آالف شخص.

شارك يف وقفة "رصخة
كوير يّة للحر يّة" أ كرث من
 200مشارك/ة ،ووزّعنا
مئات امللصقات يف أربع مدن،
ّ
البث
ووصلت فيديوهات
املبارش على مواقع التواصل
االجتماعي ألكرث من
 14ألف مشاهدة ،وفيديو
الحشد لـ 26ألف مشاهدة.
عقدنا ندوتني رقميّتني بعنوان
"نقاشات كوير يّة يف املنطقة"،
شاهد ّ
بث كل منها على مواقع
ٍ
التواصل االجتماعي ما يزيد عن
 6آالف مشاهد/ة.
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مقابلة للقوس يف بودكاست امليم العريب بالعربيّة:
 https://bit.ly/39mFlA5وباإلنجلزي يّةhttps://bit.ly/35xKlRe :
تقرير على موقع "عرب "48حول التح ّوالت املجتمعيّة يف قضايا التعددية
الجنسية والجندر يّةhttps://bit.ly/3nwvXyO :
مقابلة حول وقفة "رصخة كوير يّة للحر يّة" على راديو الشمس:
https://bit.ly/2LhMgCt
كلمة القوس يف وقفة "رصخة كوير يّة للحر يّة" مرتجمة لإلجلزي يّة على موقع
"موندويز"https://bit.ly/35r6Vem :

مداخلة للقوس يف تحقيق حول التحرشات الجنسية على موقع
"عربhttps://bit.ly/3i70XV2 :"48

حوار مع مديرة القوس السابقة حنني معييك على موقع فسحة ثقافيّة:
https://bit.ly/3qcmr5L

مقال رأي على موقع "عرب "48عن النقاشات السياسيّة حول قضايا
التعددية الجنسية والجندر يّةhttps://bit.ly/38swVYz :
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بقـدرات وخبرات جديـدة ،فالقيـادة الجديـدة هي يف األسـاس حصاد ما زرعته
ّ
ومتبصرة.
قيـادة حكيمـة

من القوس إىل حنني معييك

نقدر القيادة ،ونكمل النضال
ندرك األثر،
ّ
لسـنوات طويلـة ،ارتبـط اسـم القـوس باسـم حنين معيكي ،كمـا ارتبـط اسـم
حنين معيكي باسـم القـوس .تشـكّل هـذا االرتبـاط للجهـود الهائلـة التي
وضعتهـا حنين يف بنـاء املؤسسـة ،وملسـاهمتها األكبر فيهـا لتبقـى فعالـة
وحيّـة ومؤثـرة .أنهـت حنين معيكي مـع نهايـة العـام املـايض دورهـا كمديـرة
تنفيذيّـة للقـوس ،األمـر الـذي بدأنـا بتخطيطـه والتجهيز لـه منذ ثالث سـنوات،
وترجمنـاه ملسـار عمـل يف العـام األخير ،ونعيشـه بكثافـة مـع طـيّ صفحـة عـام
والبـدء بآخـر مـع مديـرة جديـدة.
ً
مـن املؤكـد أن مسـار بنـاء مؤسسـة كالقـوس مل يكـن ً
مفروشـا باألزهـار ،ومل
يومـا
ّ
يكـن ليحـدث باألمنيـات والنيّـات الحسـنة؛ بـل احتـاج لقيـادة فـذة وملهمـة
ّ
قدمتهـا حنين .مـن املهـم لنـا يف هـذه املرحلـة الفارقـة للقـوس أن نتوقـف

وقفـة ّ
ً
وطاقمـا ومجلـس إدارة أننـا نـدرك األثـر
تأمـل جديّـة ،وأن نقـول نشـطا ًء
َ
ّ
النضـال والتغيير.
ونقدرهـا ،ونكمـل علـى مـا راكمـت
الجليـل لهـذه القيـادة،
منـذ بدايـات القـوس ،شـكل اعتمادهـا علـى جهـود وقـدرات النشـطاء جـزءًا
أساسـيًا مـن هويتهـا ،واعتمـدت علـى العمـل الجماعـي والتشـاريك لتحقيـق
أهدافهـا .بنينـا عبر السـنوات فـرق عمـل ومجموعـات نشـطاء وقواعد شـعبية
ّ
ً
ّ
وتشـجع ،قيـادة
وتنسـق
تحفـز
دومـا بحاجـة لقيـادة
كبيرة ومتنوعـة ،كانـت
ّ
ّ
ّ
تمـل بنـاء
تـكل وال
تـزرع األمـل وتعطـي مسـاحة للطاقـات املوجـودة ،قيـادة ال
املجموعـة وتعزيـز عالقاتهـا وفتـح شـبكات دعـم لهـا ،قيـادة تحمـل املجموعـة
ً
جيـدا أنـه دون االسـتثمار
وتنطلـق بقدراتهـا وطاقاتهـا ألقصى إمكانياتهـا .نعـي
يف املجموعـات املختلفـة وإرسـاء دعائـم القاعـدة الشـعبيّة الصلبـة ملـا اسـتطعنا
ً
أصلا الوصـول إىل هـذه اللحظـة مـن حياة املؤسسـة بتغيري القيـادة واالنطالق
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كمـا أضحـت الهويـة السياسـية للقـوس هـي األخرى جزءًا أساسـيًا مـن هويّتنا
ُ
ُ
ّ
تلجلج مؤسسـة سياسـيّة جذر يّة مناهضة
فنحن دون أي
وموجهات عملنا،
لألبويّة ،واالستعمار ،والرأسمماليّة .هذه الجزئيّة من كينونة املؤسسة تحتاج
هـي األخـرى لقيـادة تثبّـت اتّجـاه البوصلـة وتطـ ّور الفكـر السـيايس بتفاعلـه
مـع املمارسـة والعمـل اليومـي .ال ُنسـقط يف القـوس أي مـن مرتكـزات هويتنـا
ِ
السياسـية وال نسـاوم علـى املبـادئ ،وهـو مـا ط ّورتـه املؤسسـة بقيـادة حنين
ِ
معيكي .هـذا الفكـر السـيايس ليـس ُمعطـى وال يـأيت مـن العـدم ،بـل هـو نتـاج
لسـنوات مـن تفاعـل العمـل اليومـي علـى األرض مـع الفكـر املرتاكـم لحـراكات
وأيديولوجيـات ّ
تعلمناهـا .معادلـة التفاعـل هـذه التي تنتـج فكـرًا كفكـر القوس
ر بيئـة لـه.
تحتـاج لبيئـة حاضنـة ليتبلـور ويتطـ ّور ،وكانـت تجربـة حنين الغنيـة خي َ
ٍ
وأخيرًا ،ال يكتمـل العمـل الجماعـي والفكـر دون إدارة ّ
فـذة وناجعـة وعمليّـة
ّ
ّ
الحقـة هـي التي تنخـرط يف جميـع
ألدق التفاصيـل الصغيرة ،فالقيـادة
ّ
ّ
بـكل مناحيـه .تمكنـت حنين علـى مدار السـنوات من
وتلـم
مسـتويات العمـل
إدارة الحيـاة اليوميـة للمؤسسـة بطريقـة حققـت أ كبر اإلنجـاز واألثـر بقيـادة
ملزتمـة ومسـؤولة وملهمـة .الحيـاة اليوميّـة للمؤسسـة هـي عـامل بأ كملـه
ّ
ّ
ً
بـكل مـا فيـه؛ باسـتخدام
شـخصا يعيـش هـذا العـامل
تتطلـب قيادتـه وإدارتـه
التكتيـك األنسـب والحفـاظ علـى االستراتيجيّة ،بالتعامـل مـع العنـف اليومـي
بمـا فيـه عنـف األصدقـاء والحلفـاء ،وبالدفـع بتطويـر قـدرات الطاقـم ،تنشـيط
ّ
الجـم للنشـطاء.
اإلدارة ،والتواصـل املسـتمرّ والعطـاء
ْ
امتلكتهـا حنين،
إىل جانـب املعرفـة والخبرة والقـدرة التنظيميّـة العاليـة التي
كانـت سـماتها الشـخصيّة حـارضة يف القـوس وأثّـرت علـى مسـارها وهويّتهـا؛
سـواء أ كان األمـل الالمتناهـي الـذي ّ
تبثـه ،أو الطاقـات العاليـة التي تأخـذ
ّ
ممي ْيـن ،والقـدرة علـى تسـمية األمـور
العمـل بأ كملـه لوتيرة ومسـتوى
ووضعهـا يف نصابهـا.
تلبي لحظـة كهـذه كلمـات االمتنـان والشـكر ،وال ّ
ال ّ
تتسـع الصفحـات لفيـض
املشاعر املوجودة .وما لنا سوى أن نقول أننا ندرك األثر الجليل لقيادة حنني
ْ
َ
ّ
نشـدته.
النضـال والتغيير ّالـذي
ونقدرهـا ،ونكمـل علـى مـا راكمـت
معيكي،
ال ينضـب مـا لدينـا مـن ثقـة وأمـل إلكمـال املسـار مـع األدوار واملسـؤوليات
الجديـدة ،ونمتلـئ بالحمـاس للعمـل مـع املديـرة التنفيذيـة الجديـدة للقـوس
حنين صـادر.
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يف فلسـطني ،يف حقبـات عديـدة خلال العقديـن األخرييـن ،واشترك يف بنائهـا
ٌ
َ
يناضلـن حتى هـذا اليـوم ،وآخـرون رمـى عليهـم
مئـات مـن النشـطاء اللـوايت
التاريـخ سـتارًا مـا .هـذه فرصتي لتقديـم عميـق الشـكر لـكل النشـطاء األوائـل
ّ
ّ
وقصصكـن/م ال تـزال جـزءًا ال
أنتن/م بدايـات الحـراك،
ومؤسسي القـوس:
يتجـزء مـن هـذا املشـوار ،ويف قلبي لألبـد.
مـن املـايض إىل الحـارض ،أرسـل كثيرًا مـن الحـب للنشـطاء الذيـن كانـوا العمـود
ّ
متصديـن
الفقـري للقـوس يف السـنوات األخيرة ،إمـا علـى خـط املواجهـة

من حنني معييك

لقصة عشرين عام
شكر وامتنان
ّ
"أ كتب هذه الرسالة أسابيع قليلة بعد إنهايئ لدور املديرة التنفيذية للقوس،
وحيثمـا اسـتبدل جسـدي األدرينالين بالتعـب ،مـا زال قلبي ملـيء باالمتنـان
العميـق لنشـطاء القـوس وطاقمـه وإدارتـه علـى الفـرص والـدروس الالنهائيـة
التي قدموهـا يل حتى آخـر لحظـة .كانـت القـوس املـكان الـذي تعلمـت فيـه ما
أعـرف عـن نفسي وعـن مجتمعـي وعـن فلسـطني .مهمـا حاولت ،لن اسـتطع
إنصـاف تجربتي مـع القـوس والحـراك الكويـري الفلسـطيين ،فكيـف يختزل
املـرء عرشيـن ً
عامـا مـن الصداقـات والنشـاط يف سـطور قليلـة؟
ٍ
مل أطمـح يف القـوس للبحـث عـن مسـار مهني ّ
أعبر فيـه عـن طموحـايت أو
ً
أبني مـن خاللـه مسـتقبلي .يف الحقيقـة ،مل تكـن القـوس مرشوعـا واضـح
املعـامل وواثـق الخطـى يف عقدهـا األول .كانـتً ،
ً
وابـدا ،ملتقـىً حقيقيًّـا بين
أول
أشـخاص يعيشـون توجهـات جنسـية وجندريـة ،وتحـول امللتقـى اىل شـبكات
قاعديـة مـن النشـطاء يف كل أنحـاء فلسـطني .كانـت حكاياتنـا وآالمنـا إلهامنـا
األسـايس للمضيّ يف مشـوار القـوس ،وكانـت أخطاؤنـا حجـر أسـاس يف بنـاء
حراكنـا .وكانـت التحديـات والرصاعـات الخارجيـة ال نهائيـة ،ولكـن الصراع
األسـايس كان مواجهـة ترسـبات القمـع داخلنـا.
مـن الصعـب أيضـا حصر هـذه التجربـة يف حارضهـا فقـط .باتـت القـوس
مؤسسة ذات رصيد وإرث ال يمكن تجاهله ،لكنها مرت ،كما الحراك الكويري
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ملالحقـات رشطـة السـلطة الفلسـطينية واالعتقـاالت ،أوعلـى خـط اإلصغـاء
واملعلومـات يواسـون مـن واجـه العنـف املجتمعـي مـن أشـخاص يعيشـون
توجهـات جنسـية وجندريـة مختلفـة ،أو يف رقصنـا ودموعنـا يف رصخـة كويريـة
ِ
للحريـة مطالبين عائالتنـا وأصدقائنـا وزمالئنـا التصـدي معنـا لـكل العنـف
شـجاعتكن/م ً
ّ
أول ،وعلـى الثقـة يف القـوس ويف
املُمـارَس علينـا .شـكرا علـى
بعضنـا البعـض للمضي خطـوة إضافيـة نحـو التغيير املنشـود .الطريـق أمامنـا
طويلـة و شـاقة ،ولكـن املسـؤوليات امللقـاة علـى عاتقنـا اليـوم أ كبر ،فلـم نعـد
ً
ّ
حـراكا مـع قـوة وتأثير
مهمشـة أو مؤسسـة يف خطاهـا األوىل ،بـل
مجموعـة
ورصيـد.
أمـا لألصدقـاء والحلفـاء ،شـكر مـن القلـب علـى كل مشـورة ونصيحة وإضاءة
خلال مشـوارنا املشترك .القـوس مل تكـن لتكتمـل مـن دون هـذه النقاشـات
والحـوارات مـع مجتمعنـا بـكل فئاتـه .نقاشـاتنا مل تكـن عابـرة أو سـطحية،
وبالتأ كيد مل تكن سـهلة ،وإنما مركّبة ومليئة بالتحديات واملشـاعر ،وهنا جوهر
أهميتها .لطاملا كان سـعينا لنقاشـات حقيقية ومسـارات عميقة تعود بالفائدة
ً
جميعـا.
ليـس علـى القـوس أو األشـخاص الكويـر فحسـب ،وإنمـا علينـا
امنيـايت الدافئـة لطاقـم القـوس وإدارتـه يف رحتلكـم الجديـدة .عملنـا املشترك
ُ
يخـل مـن التحديـات واملصاعـب ،ولكني ممتنة علـى الفرصة النادرة
واملكثـف مل
للعمـل مـع أشـخاص جميلين ودؤوبين يعيشـون التنظيـم يف كل تفاصيلـه
وال ّ
يكلـون عـن التعلـم كمـا الكـدح .تعلمـت الكثير منكـم ويفَّ حمـاس ملتابعـة
نشـاطكم القـادم نحـو قمـم جديـدة.
ولحنين صـادر الصديقـة ً
أول ،واملديـرة التنفيذيـة الجديـدة ثانيـا ،أرجـو لـك
النجـاح يف املشـوار الجديـد .صوتـك وبصمتـك املمزيتـان كانتـا دائمتي الحضـور
يف نشـاطك ،وشـغفك للحـراك الكويـري الفلسـطيين مل يبـدأ مـن اليـوم .نيـال
القـوس فيـك ،كمـا أنـك محظوظـة أن تعملي مع قيادات من نشـطاء وطاقم
ِ
كرّسـت حياتهـا إلنهـاء العنـف ،مجتمعيـاً كان أم اسـتعمارياً.
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أبـدأ عملـي يف القـوس بشـعور كبير مـن الفخـر ،لكنـه ال يخلـو مـن الرهبة .أرشع
بـدور اإلدارة التنفيذيّـة للمؤسسـة بعـد أن لعبـت حنين معيكي هـذا الـدور
لعقديـن مـن الزمـن .عندمـا بدأنـا مسـار تغيير اإلدارة التنفيذيّـة قبـل ثلاث
سـنوات ،كعضـو يف مجلـس اإلدارة حينهـا ،كانـت لـديّ الكثير مـن األسـئلة ،بـل
القلـق باألحـرى ،وشـعرت بتشـاؤم مـن التغيير .فخـروج حنين معيكي يعني
خـروج خبرة هائلـة ومصـدر معرفـة كبير يصعـب اسـتمرار العمـل بدونـه بـذات
املسـتوىّ .إل أن هـذا التغيير كان فرصـة لفحـص احتياجـات القـوس ،وخلـق
مبـاين عمـل ناجعـة ومتينـة؛ فرشعنـا يف تعزيـز أدوار وقـدرات مختلفـة بالقـوس
يف الطاقـم ومجلـس اإلدارة ومجموعـات النشـطاء ،وكانـت األشـهر األخيرة
فرصة إلستكشـاف دوري يف الحراك ،مسـؤولييت الشـخصية ،شـغفي وقدرايت
يف مسـاحة مهنيـة جديـدة يل ،زادت خاللهـم فخـري يف القـوس وثقتي يف
قدرتنـا علـى إحـداث التغيير.

من حنني صادر

وتشوق
مرحلة فارقة نخوضها بفخر
ّ
"ليـس مـن السـهل علـى املـرء وصـف كثافـة لحظـات معيّنـة بالكلمـات،
لحظـات تكثر فيهـا األفـكار وتشـتد فيهـا املشـاعر؛ لحظـات التغييرات الكبيرة.
أشـارك هـذه الكلمـات يف لحظـة مـن التحـ ّوالت الفارقـة مجتمعيًـا وتنظيميًـا
يف القـوس ،بـل ولحظـة تحـ ّول كبيرة يف حيـايت أ َي ًضـا .بعـد دراسـة هندسـة
الحواسـيب والعمـل لعشر سـنوات يف رشكات تكنولوجيّـة مختلفـة ،قـررت
اتّبـاع مسـار مهنيّ مختلـف بعـد تجربـة نشـاط يف القـوس لخمـس سـنوات،
كان لهـا أ كبر األثـر واملعنى يل.
عندمـا انضممـت للقـوس قبـل خمـس سـنوات ،كنـت أشـعر ب"اسـتقرار"
مهني عـال يف عـامل التكنولوجيـا ،إال أنني كنـت مشـغولة بهويّتي ومجتمعـي
ٍ
وتطويـر مسـاحات مؤثّـرة فيـه .منـذ بدايـة نشـاطي يف القـوس ،بـدأت أملـح
ً
تمسـكت بأطـراف هـذه الخيـوط
خيوطـا مـن األمـل لنفسي ومجتمعـي،
ّ
ُ
ُّ
ّ
حتى بـت أراهـا بوضـوح وأقبـض عليهـا بقـوة ،واسـتعدت مـن خاللهـا أملـي
بمجتمعـي وبقدرتنـا علـى خلـق إمكانيـات أفضـل للعيـش فيـه .لعبـت علـى
مـدار الخمـس سـنوات أدوارًا مختلفـة يف القـوس ،مثـل مدرّبـة يف فريـق
القـوس املهني للتدريبـات ،وعضـو يف مجلـس إدارة القـوس ّ
ملـدة أربع سـنوات،
وكانـت جميعهـا فـرص مهمـة يل للبحـث الداخلـي والخارجـي.
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أبـدأ دوري الجديـد يف مرحلـة فارقـة للقـوس علـى الصعيديـن السـيايس
واالجتماعـي ً
ّ
تتنحـى قضايـا التعدديـة الجنسـية والجندريـة عن
أيضـا ،حيـث ال
طاولـة النقـاش ،ومـا ينتـج عـن ذلـك مـن تغيير يف دور القـوس والتوقعـات
منهـا واملسـؤوليات التي تحملهـا تجـاه املجتمـع .تدفعنـا هـذه التغييرات
للشروع يف مسـار تخطيـط مسـتقبلي يبحـث بأسـئلة استراتيجية مرتبطـة يف
هـذه التغييرات التنظيميّـة واملجتمعيّـة ،لفهمهـا وفهم معانيهـا ودورنا الجديد
ّ
معمق مع
فيها .نعي أننا ال نسـتطيع أن نجيب عن هذه األسـئلة بدون حوار
قياداتنـا القطر يّـة ومجموعاتنـا املحليّـة وحلفائنـا ،وهـذه مـن مهامنـا الرئيسـيّة
هـذا العـام.
ال يمكنني عـدم الحديـث عـن الرهبـة التي يحملهـا هـذا التغيير بمـا يلقيـه مـن
ّ
يمـدين بالكثير
مسـؤولية ويسـلطه مـن ضـوء علـيّ ،إال أنـه يف الوقـت نفسـه
مـن الشـغف والحمـاس والقـوة .العمـل يف القـوس يعني العمـل يف مؤسسـة
ذات أرضيّـة مهنيّـة وقيميّـة متماسـكة وتأثير مجتمعـي كبير ،يعني العمـل يف
مؤسسـة تقودها قاعدة صلبة من النشـطاء تشـاركين الهم والتفكري والعمل،
يعين العمل يف مؤسسة محاطة بأصدقاء وحلفاء داعمني ورشاكات حقيقيّة
ً
وطبعـا يعني العمـل مـع طاقـم ومجلـس إدارة ارتقـوا باملؤسسـة إىل
وفاعلـة،
مـا هـي عليـه اليوم.
شـكرا إدارة وطاقـم ونشـطاء القـوس علـى الثقـة ،وشـكرًا حنين معيكي
علـى الدعـم الالمتناهـي .فخـورة بطريقنـا ،ومتشـوقة للمرحلـة القادمـة مـن
النضـال".
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