
 

 

 

 

 خالل شهر حزيران" ر تحّرريمسا"سلسلة فعاليات تعقدها 
هتدف هذه الفعالّيات إىل دحض شرعية احلدود . 3102هو شهر حزيران  صراع اهلويّات هي سلسلة فّعاليات تعقدها مسار حتّرري على مدار شهر كامل

والطائفية اليت ختدم النخب احلاكمة والقوى الدولية من خالل  واملادون قومّية هلويّات القوميةواهلويّات اليت فرضها االستعمار على منطقتنا، باإلضافة إىل ا
 .تعزيز االنقسامات بني شعوب املنطقة

: أمر بات اليوم واضحاً من خالل أمثلة كثرية هذا .، فإهنا تتحّول إىل عائق كبري أمام حتقيق أي تغيري تقّدميعلى األرض بينما تتجّذر مثل هذه اهلويّات
، واالنعزالية املرتتّبة على اهلويّة الوطنية الفلسطينية، يف األردن( لفلسطينيةا/األردنية)االنقسام املتعلق باألصول و  والعشائريةطائفية يف العراق وسوريا، من ال
 .القومّية بني العرب واألكراد واإليرانيني واألتراك الً إىل تصاعد التوّترات اهلوياتيةوصو 
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 .يقّدمها هشام البستاين واهلويّة سرديّة منسيّة عن املقاومة

قاومة املسلحة يف حيفا هناية حماضرة عن حياة ونضال حممد محد احلنيطي، قائد امل
حممد محد "، تستند إىل البحث املعّمق الذي قام به احملاضر لكتابة قصة األربعينيات

دار الفارايب، : بريوت) الفوضى الرّتيبة للوجودضمن جمموعته القصصية " احلنيطي
 املولود يف أبو علندا إىل اجلنوب من العاصمة -تروي قّصة هذا املناضل . (3101

الذين قاوموا احلركة الصهيونية اهلويّات اليت كيف رفض القادة األوائل   -عّمان ردنيةاأل
 .وحاولت حشرهم فيها صنعتها القوى االستعمارية يف املنطقة



 

 

 

عن صدر له  قاّص وكاتب، قّدم قراءات نقديّة حادة خالل السنوات املاضية لقضية اهلويّة يف األردن يف عّدة دراسات ومقاالت،: هشام البستاني
 (.3103دار اآلداب، : بريوت)أرى املعىن ، و(3101دار الفارايب، : بريوت) الفوضى الرتيبة للوجود، (3112دار الفارايب، : بريوت) احلّب واملوت
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 وسطيف  السلط شارع بني صلالوا الكلحة درج (5 وثقافة معرفة – جدل :المكان
   )اللويبدة وجبل البلد

 .ان أيبوجا يعيد تقدمي النضال الكردي من أجل التحررجإر 

بية بواسطة شوفينية قومّية تنظر لطاملا مت تشويه قضية التحرر الكردية يف املنطقة العر 
وضعهم  ، وتعتربهم مصدراً للتهديد، وتنكر عليهم "آخر"ىل األكراد بوصفهم إ

يف  ، مثلهمغري قابلة للتصرف أو اإلنكار حقوق ذوين أصليني يف املنطقة كسكا
ان أيبوجا تقدمي جيف هذه احملاضرة، سيعيد إر . ذلك مثل شعوب املنطقة األخرى

 إىل حركة ، من االنتفاضة الفلسطينية األوىلاألخرى يف املنطقة والعامل النضال الكردي من أجل التحرر بصفته واحداً من النضاالت التحررية
وبني احلركات الكردية  -اليت حتظى حبضور كبري يف كافة أرجاء كردستان–ر الكردية اليسارية الزاباتيستا يف املكسيك، وسيقارن بني حركة التحرّ 

، وهي نوع من "ميقراطيةالكونفدرالية الد"أيبوجا سيقّدم أيضاً فكرة . القومية احملافظة، األصغر حجماً، لكنها األقوى حضوراً يف كردستان العراق
يف منطقة شرق " Society of Communities in Kurdistan – يف كردستان اجلماعاتجمتمع "احلكم الذي ترّوج إلقامته حركة 

 .، وحتقق العدالة االجتماعيةاملتوّسط على طريق إقامة جمتمعات دميقراطية متساحمة اجتماعياً وثقافياً 

هو املنسق الدويل حلملة مناهضة بناء سد إليسو على هنر دجلة يف اجلانب . مهندس هيدروليك من كردستان تركيا يعيش يف أملانيا :إرجان أيبوجا
ارجان أيضاً عضو يف الفريق املنظم للمنتدى االجتماعي لبالد ما بني النهرين الذي مجع يف . الكردي من تركيا، وعضو يف احلركة البيئية يف كردستان

  .ناشطني وحركات اجتماعية من حول العامل، وال سيما كردية ومن منطقة شرق املتوسط 3100و 3110ي عام  

  



 

 

 

 فلسطين وشرق المتوّسط: التاريخ المخفيّ | حزيران  51

 00.11 :الساعة
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 .يقّدمها الربفسور باسم رعد ،تارخينا املخفيّ وإشكاليات اهلويةاستكشاف ل

، يقّدم الربفسور باسم رعد حماضرة (3101لندن، ) املخفيّ  اريخالتباالستناد إىل كتابه 
" آخر"تصل احلاضر باملاضي الستكشاف العوامل اليت تؤثر على فهمنا ألنفسنا وفهمنا للـ

ل االفرتاضات واالفكار املتداولة اخلاطئة عن التاريخ وبينما تدحض احملاضرة ك. يف منطقتنا
ما هي اهلوية :  مركزياً والدين، وخصوصاً تلك املتعلقة باستعمار فلسطني، فهي تطرح سؤاالً 

ق بني اخلرافات ة يف العامل ويف املنطقة، وتفرّ القوميّ /يف بناء اهلويّات الوطنّية التناقضاتللمنطقة؟ إضافة إىل ذلك، توضح احملاضرة  "املفيدة"
ميكن  كيف  ةبنّي احملاضر تس، املرتتّبة عليه من التفتيت والنزعات التدمريية معاناتنا اليوميف سياق و . ة املفربكة واهلويات الثقافية احلقيقيةالقوميّ /الوطنّية

يف هذه أيضاً  .م هلم روابط بينية ذات معىنالعوامل اليت ميكن أن توّحدهم وتقدّ بنّي ت، وسفخاخ اليت تضعفهم وتقّسمهمال جتّنبلشعوب املنطقة 
الكيفية اليت يتم من تساؤالت معنّية ب احملاضرة طرحوستالقومي العريب، الديين و  بعدينالاحملاضرة، سيتم نقاش إجيابيات وسلبّيات تعريف الذات ب

 .طاقات الصهيونية والغربية، وتطّوق النعلى األرضز التكامل األصيل عزّ خالهلا إعادة تأطري فهمنا لذواتنا بطرق ت  

 

بني منشوراته العديدة كتاب . من مواليد القدس، حصل على الدكتوراة من جامعة تورنتو ودرَّس يف بلدان منها فلسطني وكندا وغريمها :باسم رعد
نها األدب و اللغويات واجلماليات ومقاالت يف جماّلت عاملية حول مواضيع خمتلفة م( 3101لندن، ) فلسطني وشرق املتوسط: التاريخ اخلفيبعنوان 

 .وأدب الرحلة والسياحة واهلوية
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، مع تعقيب لرامي أبو ورة السوريّةيتحّدث عن اهلويّة الطائفية يف سياق الث هغيّاث نعيس
 .جبارة

 .ىل الفرتة العثمانية املتأخرةإللسكان  الطائفي االستعماري لفرز، ميكن تتّبع اتنايف منطق
تحصيل تتالعب هبذه اهلويات املاقبل مواطنّية ل ما تزال األنظمة احلاكمةحىت اليوم، و 

ليت ترتّبها الطائفية يف سياق سوريا هي مثال ساطع عن التحديات ا .املكاسب السياسية
 .، وسيعّقب عليه الصحفي والكاتب رامي أبو جبارةيف هذه احملاضرة، سيناقش غّياث نعيسه هذه التحديات ووسائل التغّلب عليها. ثوريّ 

 

 -سار الثوري طبيب وكاتب وناشط سياسي، من مؤسسي شبكات الدفاع عن حقوق اإلنسان يف سوريا، وهو عضو يف تيار الي: غّياث نعيسة
 .سوريا

قام خالل عمله يف اإلعالم بتغطيات إخبارية للعديد من األحداث السياسية يف  . صحفي وإعالمي من مواليد مدينة عمان :رامي أبو جبارة
 .املنطقة، ومنها عدد من التغطيات امليدانية للثورة السورية يف الداخل


