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 فلسطينيّ ع الميف املجت يلّ بناء صورة املثْ إعادة 

 *وحن� معييكهالل غيث 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 1".الغسيل الورديّ "ة رسائيليّ اإل دعاية الحملة 

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

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

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

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

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

 ةتاريخيّ نظرة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .قمع منظّمة ك� ترّوج لها وسائل اإلعالم الغربيّة واإلرسائيليّة
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ة، فلسطينيّ ال ثْليّةتكوين املجموعات امل أنّ  نحن نرى ...لخإ ،نسانإل حقوق او ة املستِعمر واملستعَمر تحت غطاء النسويّ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ."ثْلّيةهاب املالكث� من ُر  ،التحّرض 

 يف فلسط� يلّ وصورة املثْ  الغسيل الورديّ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .املحّيلّ  فلسطينيّ ال

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .ثْليّةامل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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