
حدثًا  باعتبارها  األصنام؛  عبادة  عن  الكتب  في  قرأُت  لطاملا   

أصابتني  الفلسطينّي  مجتمعنا  واقع  على  نظرًة  لكّن  منقرضًا،  تاريخيًا 

بالدهشة، فاألصنام ما زالت بيننا بصورٍة حديثة..!

املوروث القّيمي والثقافّي أشبه ما يكون بأصناٍم ُيحظُر املساس بها، فلم 

يعد الصنم ذاك احلجر املنحوت، فالفكر املتصّلب صنٌم، والعادات والتقاليد 

وبعض  صنٌم،  التقديس  من  بهالٍة  أشخاٍص  وإحاطة  صنٌم،  السلبية 

التفاصيل احلياتية تثبت أن في داخل كلٍّ مّنا أصنامًا تقف باملرصاد لكّل 

ما قد ميّسها؛ ألنه لو حصل؛ فستزول املصاحل.

ويحتّل التفكير اخلاطيء مساحًة كبيرًة في عقول البشر، وقد جاء الفكر 

اجلندرّي )النوع االجتماعي( ليصّحح بعض املفاهيم، لكّن املوروث الفكرّي 

اجلندرّي  الفكر  دفع  منها-  الشرقية  العقول -خاصًة  في  الراسخ  القدمي 

إلى محور الصراع على قاعدة اجلنس )ذكر وأنثى( بالرغم من أّن اجلندر 

يعتمد على مبدأ القدرة على اإلجناز؛ بعيدًا عن اجلنس، لكّن مجتمعنا؛ 

ورغم التغّيرات النسبية احلاصلة؛ ما زال جزٌء كبيٌر منه يفكر مبنطق أطفال 

املدارس؛ الذين يتشاجرون حول الكرسّي األول، والوقوف في أول الطابور 

التفكير يصل إلى أسوأ مستوياته عند احلديث عن الرجل  املدرسّي، هذا 

واملرأة، فالعالقة –مع األسف- تتخذ طابع الندّية وليس التكاملية.

العّلة يكمن في الفهم اخلاطيء للكثيرين -مبن فيهم النساء-  جزٌء من 

النساء استخدام  أن تسيء  األكبر  به، واخلوف  املتصلة  واملفاهيم  للجندر 

“اجلندر” فتعزل نفسها عن فكرة “الشراكة” مع الرجل، أو تعمد إلى ممارسة 

العنف اجلندرّي؛ سواء على الرجل أو على نفسها.

شخصيًا؛ عايشت الكثير من احلوادث القائمة على العنف اجلندرّي؛ والذي 

في غالبيته يصدر من الرجل جتاه املرأة، فكم من رجٍل مارس ضّد زميالته 

إنتي  لفظيًا؛ كأن تسمع جملًا مثل )عيب هيك  قريباته عنفًا جندريًا  أو 

بنت، ما بيصير، هذا شغل رجال، النسوان ناقصات عقل( وغيرها.

وكم من رجٍل وّجه له احمليطون كلماٍت حتمل عنفًا أو حتريضًا على العنف 

ضلع(  لها  تكسر  الزم  البنت  النسوان،  مثل  )تبكيش  مثل  اجلندرّي؛ 

وغيرها من جمٍل تعكس الثقافة املهترئة املسيطرة على فكر الغالبية من 

أفراد املجتمع.

إن تفاصيل إشكاليات الوعي الصحيح، والتعامل وفق النوع االجتماعّي؛ ال 

زالت جلّيًة؛ رغم جهود التوعية والتعميم، إال أنها ال تالمس سوى القشرة 

اخلارجية للمجتمع، فيما العمق ال زال مكّبلًا بقيود العقم الفكرّي الرافض 

ألّي جديد.

أصنام الذات اخلفّية -حتى للنساء- قد تدفع إلى ممارسة عنٍف جندرٍيّ 

على النفس أولًا؛ بوضع قيوٍد ذاتيٍة تعّطل عجلة التقّدم املجتمعّي.

رغم أّن املجتمع الفلسطينّي بخصوصيته املستمدة من مجابهته لالحتالل 

اإليجابّي،  االجتماعّي  النوع  أمثلة  أرقى  ونساًء-  يعكس مبكّوناته -رجالًا 

املرأة  ونرى  لالعتقال،  تعّرضها  جّراء  األّم؛  بدور  يقوم  الذي  الرجل  فنجد 

الرجل(  على  حكرها  )املفترض  واحلدادة  كالنجارة  مهٍن  في  تعمل  التي 

به  يّتصل  وما  االجتماعّي؛  النوع  تفعيل  إيجابية  ُتظهُر  أمثلٍة  وغيرها من 

من مفاهيم.

احلّل يعتمد على االستفادة من خصوصية االحتالل؛ لالنطالق واستهداف 

الطفولة،  فترة  خالل  واألفكار  القيم  تزرع  التي  )الكبار(  األبوية  األجيال 

بحمالت توعيٍة جندريٍة بشكٍل مكثٍف ومستمٍر؛ لتتكامل مع تلك اخلاصة 

بالشباب؛ حتى ال نقع في حالة صداٍم، وعوضًا عن البناء سنخوض آتون 

إيجابيًا  التي ميكن استغاللها  الطاقات؛  املزيد من  صراع األجيال، ونفقد 

للدفع باجتاه إعادة صياغة املنظومة الثقافية للمجتمع الفلسطيني.

عودة زمن األصنام..!
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