حول المرأة والثورة
English follows

بيان الق ِّيمني
ـي تنظمــه مؤسســة
مــروع «حــول املــرأة والثــورة» هــو مــروع بحثـ ّ
عبــد املحســن القطــان ،بالرشاكــة مــع معهــد دراســات املــرأة يف جامعــة
بريزيــت ،وجالــري  ،1ونــادي رام اللــه للســينام .ويــأيت هــذا املــروع
ضمــن سلســلة مــن التدخــات التــي متهــد الطريــق إلقامــة فعاليــة
مركزيــة حــول املــرأة والثــورة خــال العــام .2019
ويكتســب هــذا املــروع أهميتــه مــن أنــه يــدرس الشــخصيات النســائية
الرائــدة يف الثــورات التــي شــهدها القــرن املــايض يف العــامل .فقــد نُــرت
الكثــر مــن األدبيــات حــول هــذا املوضــوع ،مبــا فيهــا اليوميــات واملذكّرات
الشــخصية التــي تصــف التفاعــات اليوميــة التــي عاشــتها املــرأة ضمــن
الهيــاكل االجتامعيــة والسياســية األبويــة التــي َوســمت حــركات النضــال
يف ســبيل التحــرر ،مقابــل األدوات الكثــرة واألدوار الفاعلــة التــي وظفتهــا
النســاء يف مواجهــة األنظمــة الكولونياليــة والســلطوية .فشــخصيات
كــدالل املغــريب ،وجميلــة بوحــرد ،وكاثلــن كليفــر ،أضحــت أيقونيــة يف
الحــركات التحرريــة املعــارصة والثــورات املناوئــة لســلطوية الــدول .ومــع
ذلــك ،فــا ت ـزال العديــد مــن القصــص والروايــات حــول القيــادة التــي
تولّتهــا املــرأة بصــورة خف ّيــة يف حــركات املقاومــة والثــورات ،تنتظــر
الكشــف عنهــا وإعــادة رسدهــا .فقــد أفــل نجــم عــدد ليــس بالقليــل مــن
أولئــك النســوة القياديــات ،اللــوايت انخرطــن يف أدوار محوريــة يف الثــورات
وشــكلن أركان ـاً أساســية فيهــا ،بعدمــا بلغــن أو َج ُه ـ ّن يف حــركات النضــال
التحــرري التــي خُضْ ـ َن غامرهــا ،أو طواهـ ّن النســيان بدرجــات متفاوتــة،
أو ت ُ ِركْـ َن ليعشْ ـ َن حيــاة رتيبــة يف منازلهــن ،أو أُو ِد ْعـ َن يف غياهب الســجون
عــى مــدى ســنوات ،أو جــرى اســتيعابهن يف مناصــب دنيــا يف املؤسســات
التــي أقامتهــا األنظمــة السياســية يف مرحلــة مــا بعــد التحــرر.

الفصل األول
مؤمتــر  -املــرأة وحــركات النضــال يف ســبيل التحــرر :إعــادة التفكــر يف تاريــخ الثــورات
و مستقبلها
تســتعرض النــدوة الخلفيــة النظريــة التــي يرتكــز عليهــا هــذا املــروع .وتســعى هــذه النــدوة إىل إعــادة التفكــر يف
العالقــات الســالفة والراهنــة التــي تجمــع مــا بــن تاريــخ العمــل النســوي ،والحــركات النســوية ،ومتثيــل املــرأة ،وبــن
حركــة التحــرر املناهضــة للكولونياليــة يف فلســطني ويف املناطــق التــي تشــهد قيــام حــركات نضاليــة .كــا تــدرس
النــدوة متثيــل املــرأة الــذي يتســم بأوجــه متعــددة ومتناقضــة يف األدب واإلعــام واألفــام والتصويــر واملوســيقى
والفنــون البرصيــة .وبذلــك ،تســعى النــدوة إىل تنظيــم نقاشــات حــول املــرأة يف الحــركات املناضلــة مــن أجــل
التحــرر ،مــن أجــل إطــاق حــوار معــارص يرفــده نطــاق واســع مــن التجــارب الغنيــة واملعقــدة .وتُعنــى النــدوة
بإماطــة اللثــام عــن التاريــخ والفضــاءات واملامرســات والنزعــات الذاتيــة السياســية والعمليــات الثوريــة واستكشــافها،
مــن أجــل إلقــاء الضــوء ،مجــددا ً ،عــى العالقــات القامئــة بــن الحــركات النســوية وحــركات التحــرر ،وأوجــه متثيــل
املــرأة يف األوقــات التــي شــهدت توت ـرا ً يف العالقــات ،ومشــاريع تفكيــك االســتعامر التــي تشــاركتها.

الفصل الثاني
معرض -مرسد آخر
ركّــز جان-لــوك غــودار يف فيلمــه «هنــا وهنــاك» ( ،)1974عــى البنيــة األبويــة التــي هيمنــت عــى األدوار التــي
اضطلعــت بهــا النســاء يف الثــورة الفلســطينية ،مبــا يشــمل متثيلهــا يف وســائل اإلعــام .وقــد تَ ِب ـ َع عــودة نشــاط
الحركــة النســوية يف بلــدان الشــال خــال حقبــة الســتينيات مــن القــرن املــايض ،تحـ ُّو ٌل يف الطريقــة التــي عملــت
فيهــا الثــورة الفلســطينية ،وذلــك مــن خــال وعيهــا بالبنيــة البرصيــة لتمثيــل املــرأة يف وســائل اإلعــام الغربيــة
واســتغاللها ،بغيــة تأمــن التعاطــف الــدويل مــع القضيــة الفلســطينية .ويُعنــى هــذا املعــرض ،الــذي يقـ َّدم يف أربعــة
محــاور ،بالطريقــة التــي يجــري فيهــا تقويــض الصــور األيقونيــة التــي َو َســمت النســاء خــال العقديــن الســادس
والســابع مــن القــرن املــايض ،وربطهــا بتمثيــل املــرأة يف مؤسســة الســلطة اليــوم.
ينظــر املحــور األول يف املنطــق الــذي يحكــم األرشــفة الخوارزميــة التــي يعتمدهــا محــرك البحــث «غوغــل»
( ،)Googleوكيــف يفــرِز تأثــره عــى نتائــج البحــث عــن الصــور .ويوحــي هــذا العمــل الرتكيبــي بالتحــول يف
الــدالالت ،والقيمــة التاريخيــة التــي توحيهــا كلــات مــن قبيــل «املــرأة» ،و»الثــورة» ،مــن خــال نطــاق النتائــج
التــي يعرضهــا محــرك البحــث املذكــور عــى أســاس انتقــايئ ،حيــث تســتحرض نتائــج البحــث الصــوري مــوا ّد برصيـ ًة
مختلفـ ًة تحمــل معــا َين أخــرى غــر مرتبطــة باأليقونيــة التاريخيــة ،وتعرضهــا جنبـاً إىل جنــب مــع الصــور األيقونيــة
التاريخيــة.

ـي فيديــو يصــوران التأطــر األبــوي للــدور الــذي أ ّدته النســاء يف الثــورة الفلســطينية،
ويضــم املحــور الثــاين فيلمـ ّ
حيــث يجــري متثيــل دوره ـ ّن مــن خــال أعــال تصويريــة إطاريــة تق ّدمهــن وهــن يتلــن خطابــات إعالميــة
متــى عليهــن.
ويتألــف املحــور الثالــث مــن سلســلة مــن الصــور القدميــة التــي يُعــاد تقدميهــا وتصويرهــا ضمــن ســياق
اصفهــا عــى هــذا النحــو ،قيــم التحــول التــي تســم املــروع
معــارص .وتقـ ّوض مجــاورة الحقــب الزمنيــة وتر ُ
التحــرري الفلســطيني ،ومــروع إقامــة الدولــة الــذي مت ّخــض عنــه.
أمــا املحــور الرابــع ،فيستكشــف الهرميــات الرتاتبيــة املؤسســية ،والــدور الــذي اضطلعــت بــه املــرأة يف جهــاز
الرشطــة املدنيــة الفلســطينية ،مــن خــال عــرض أفــام توثّــق مقابــات أُجريــت مؤخ ـرا ً مــع نســاء ينحــدرن
مــن خلفيــات متنوعــة ،ويعملــن ضمــن جهــاز الرشطــة.

الفصل الثالث
معرض  -حرل التمثيل
لقــد شــهدت نهايــة العقــد الســادس مــن القــرن املــايض ،طفــرة تاريخيــة يف الرصاعــات االجتامعيــة املفجعــة
يف جميــع أنحــاء العــامل ،حيــث انطــوت هــذه الرصاعــات عــى ثــورات شــعبية عــدة ،اندلعــت يف وجــه النخــب
العســكرية والســلطوية .ويف ضــوء ذلــك ،رصف العديــد مــن املخرجــن واملصوريــن اليســاريني يف العــام 1968
انتباههــم إىل الحــركات الثوريــة ،مــن قبيــل حــزب الفهــود الســود (منــذ العــام  ،)1966والثــورة الفلســطينية
املناهضــة لالحتــال اإلرسائيــي (منــذ العــام  ،)1967والثــورة املناوئــة للحــرب يف فيتنــام (منــذ العــام .)1964
وقــد زار العديــد مــن هــؤالء املخرجــن واملصوريــن فلســطني خــال الفــرة املمتــدة بــن أواخــر العقــد الســادس
ومنتصــف العقــد الســابع مــن القــرن املــايض؛ مــن أجــل توثيــق اللجــوء ،والفدائيــن ،ونشــأة املــروع التحــرري
الفلســطيني .ويف هــذا الســياق ،ركّــزت املــادة البرصيــة املوث َّقــة ،يف جانــب منهــا ،عــى الفدائيــات اللــوايت
حملــن البنــادق وحاربــن جنبـاً إىل جنــب مــع الرجــال .وال ميكــن قـراءة تصويــر النســاء يف هــذه التوثيقــات
البرصيــة مبعــزل عــن الحــركات النســوية العامليــة التــي شــهدتها حقبــة الســتينيات مــن القــرن املــايض ،والتــي
قامــت يف أساســها عــى مبــادئ الحقــوق املدنيــة والحريــة السياســية.
يطــرح الفنانــون البرصيــون يف هــذا املعــرض تأمالتهــم حــول النســاء والثــورة؛ بــن دورهــن الفاعــل يف الثــورة
وتوظيفهــن مــن قبــل الســلطة األبويــة؛ مــن قبيــل تحديــد أدوارهــن قبــل الثــورة ،ويف أثنائهــا ،ويف املرحلــة
التــي تلتهــا.

الفصل الرابع
عرض أفالم  -خارج امللف
يضــم برنامــج األفــام مجموعــة مختــارة مــن األفــام املحليــة والدوليــة التــي تلقــي الضــوء عــى واقــع
النســاء يف العــامل بشــكل عــام ،ويف فلســطني والعــامل العــريب بشــكل خــاص .وتستكشــف هــذه األفــام،
وبدرجــات متفاوتــة ،الروايــات التــي تتنــاول ثيــات تــراوح بــن الصمــود والنفــي القــري ،إىل األشــكال
البديلــة لالحتجاجــات اليوميــة ومذك ـرات الســجون .وتــروي األفــام قصــص النســاء اللــوايت يناهضــن تف ـ ّوق
العــرق األبيــض ،واالضطهــاد ،كــا تســتعرض تجــارب هــؤالء النســوة يف مواجهــة العنــف والهيمنــة األبويــة،
وانعــدام املســاواة ،والعجــز ،والحرمــان .كــا يشــمل الربنامــج أفالمـاً تصــور الروايــات التــي ترسدهــا النســاء
يف أعقــاب الثــورات ،ضمــن الهيــاكل السياســية التــي تلتهــا ،والهيــاكل االجتامعيــة التــي نشــأت يف حقبــة مــا
بعــد الكولونياليــة.

On
Women in Revolutions
Curatorial Statement
On Women in Revolutions is a research project organised by the A. M. Qattan Foundation in partnership with the Institute of Women’s Studies at Birzeit
University, Gallery One and Ramallah Cinema Club.
The project takes the form of a series of interventions in preparation for a central event in 2019 on
revolutionary women.
This project arises from the vital importance to
investigate worldwide leading women figures of
twentieth-century revolutions. Much literature has
been written on the subject, including diaries and
memoirs that describe the women’s everyday interactions within patriarchal social and political structures of liberation struggles as well as against colonial and authoritarian regimes. Figures like Dalal
al-Moghrabi, Djamila Bouhired and Kathleen Cleaver have become iconic to contemporary movements
and anti-state uprisings. Nevertheless, many stories
and accounts remain to be told about women’s leadership in resistance movements and rebellions who
remain invisible. Many such leading revolutionary
women who were fundamental pillars of the movements disappeared from prominence after their liberation struggles peaked, left to either lead ordinary
domestic lives, were imprisoned for years or were
absorbed into the lower ranks of the institutions of
post-liberation political regimes.

Chapter One
Seminar – Women and Liberation
The seminar sets a theoretical background for the project and seeks to rethink past
and present relationships between feminist histories, women’s movements, women’s
representations and the anti-colonial liberation movement in Palestine and similar
movements across different geographies and struggles. It probes the multifaceted and
contradictory representations of women in literature, media, film, photography, music
and the visual arts. In so doing, we aim to bring conversations about liberation struggles
in Palestine and elsewhere together, to foster a contemporary dialogue informed by a
range of rich and complex experiences. The seminar is concerned with unearthing and
exploring overlooked political histories, spaces, practices, subjectivities and revolutionary
processes in order to shed new light on the relationships between feminisms, liberation
movements and their shared de-colonial projects, and women’s representations at times
of fraught relations.

Chapter Two
Exhibition – Re-enactment
In his film, Here and Elsewhere (1974), Jean-Luc Godard underlined the patriarchal
construction of women’s roles in the Palestinian revolution including through their media
representation. The 1960s re-emergence of the feminist movement in the global north
was followed by a transformation in how the Palestinian revolution consciously worked on
the visual grammar of women’s representation in the Western media to gain international
empathy for their cause. The exhibition is presented in four sections and is concerned
with how iconic women imagery of the 1960s and 1970s is contemporaneously subverted.
The first section considers the logic of Google’s algorithmic archiving and how it influences
image search results. The installation suggests the transformation in the semantics and
historic value of words such as “women” and “revolution” through the search engine’s
selective range of results, which elicit other contemporary terms from the Web to also be
displayed alongside historic iconographies.
The second section comprises two videos depicting the patriarchal framing of women’s
roles in the Palestinian revolution exemplified through footage of women reciting speeches.
The third section is a series of old photographs restaged within a contemporary setting.
This juxtaposition of eras undermines the shifting values of the Palestinian liberation
project and its present state-building manifesto.
The fourth section explores the institutional hierarchies and role of women in the
Palestinian Civil Police Force through a video projection documenting recent interviews
with a number of women working within the police ranks.

Chapter Three
Exhibition – On Representation
The late 1960s saw a historic upsurge in dramatic social conflicts across the world
with multiple popular rebellions against military and bureaucratic elites. Against that
backdrop, in 1968, many leftist film-makers and photographers shifted their attention
to revolutionary movements like the Black Panther Party (from 1966), the anti-Israeli
occupation of Palestine (from 1967) and anti-Vietnam War movement (from 1964).
Many of these film-makers and photographers visited Palestine between the late 1960s
and mid-1970s to document those in exile, freedom fighters and the genesis of the
Palestinian liberation project. Part of the documented visual material focused on women
freedom fighters carrying rifles and fighting alongside men. The depiction of women
in these visual documentations cannot be read in isolation from the global feminist
movements of the 1960s, founded on the principles of civil rights and political freedom.
The exhibition invites visual artists to reflect on women and their representations, the
agency and patriarchal delineation of their roles before, during and after revolution.

Chapter Four
Film Programme – Out of Reels
The film programme assembles a selection of local and international film that shed a light
on women’s realities across the world, in Palestine and the Arab World. The films variously
explore narratives on themes ranging from resilience and forced exile to alternative forms
of everyday protest and prison diaries. The films tell stories of women fighting against
white supremacy and oppression; of their experiences in the face of patriarchal violence
and domination; and of disparity, helplessness and dispossession. The programme
also includes films portraying women’s narratives in the wake of revolutions within the
ensuing political and social post-colonial national structures.

