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)*(  رئي�س دائرة الفل�سفة والدرا�سات الثقافية في جامعة بير زيت.

على 
الرغم من الت�س��ظي ال�سيا�س��ي الفل�س��طيني، وربما ب�س��ببه، فاإن الربع الأخير من �س��نة 2010 �س��هد ن�ساطًا 

ثقافي��ًا لفت��ًا في اأنحاء فل�س��طين التاريخية الت��ي ما عاد ثمة رابط اأقدر على جمعها في م�س��هدية واحدة 

اأكث��ر م��ن رابط الثقافة. فهذا الرابط جع��ل الهيئات التمثيلية المتعددة للتجمعات والتجاهات الثقافية، والتي تن�س��ط 

عل��ى ال�س��عد المحلي��ة والعربي��ة والعالمية، اأق��در على مواجه��ة تحدي��ات الواقع الفل�س��طيني من الهيئ��ات التمثيلية 

ال�سيا�س��ية للفل�سطينيين. ولذا، فاإن المقولة الثقافية الفل�س��طينية �سبقت المقولة ال�سيا�سية الر�سمية، وا�ستعادت القدرة 

الفل�س��طينية عل��ى توجي��ه الخطاب والموقف العالميين من الق�س��ية الفل�س��طينية واإ�س��رائيل العن�س��رية، ونجحت في 

موا�س��لة تثبيت فكرة العمل على اإنهاء ال�س��تعمار ل الحتالل فقط، وعلى تكري�س الثوابت الوطنية وتجاوز الخطايا 

والأخط��اء )1948 – 2010(، وا�س��تطاعت اأن تق��دِّم مقترح��ات جدي��ة، وعملي��ة ف��ي معظمها، كي يت�س��افر الخطاب 

الر�سمي مع الخطاب الجماهيري.

وبينم��ا ياأت��ي ه��ذا ''التقرير الثقاف��ي'' بطائفة من ''الأعمال'' الثقافي��ة الناجزة والالفتة باقتدار، من غزة وال�س��فة 

الغربي��ة واأرا�س��ي فل�س��طين المحتلة في �س��نة 1948، فاإن البيات ال�س��توي الع��ام ل يزال يكتنف ''الخط��ط القطاعية'' 

وغير القطاعية لموؤ�س�س��ة الثقافة الر�س��مية التي ما زالت عاجزة عن احت�س��ان الن�س��اط الثقافي العام وتبّني منجزات 

خطابه المقاوم.

ول ير�س��د هذا التقرير الفاعلية الثقافية الفل�س��طينية على نحو م�سحي، واإنما يتناول نماذج من الفعل الثقافي في 

الربع الأخير من �سنة 2010، والذي امتاز بظهور هيئات تمثيلية جديدة للمثقفين الفل�سطينيين قادرة على التجان�س 

مع الهيئات القائمة بالحد الأعلى من ''الثوابت الثقافية الفل�س��طينية''، وخ�سو�س��ًا في اأرا�س��ي فل�س��طين المحتلة في 

�س��نة 1948، وكذلك ببزوغ مبادرات �س��بابية واأ�سوات جديدة مب�س��رة في الم�سهد الثقافي الفل�سطيني كما هي الحال 

ف��ي ال�س��فة الغربي��ة وغزة، وبت�س��افر الجهد الثقافي الع��ام مع حملة المقاطع��ة الأكاديمية والثقافية لإ�س��رائيل في 

تعرية ثقافة الح�سرية والعن�سرية الإ�سرائيلية، وفي تحقيق منجزات هائلة في عزلها فكراً وموؤ�س�سة.

ولعل من الحري الإ�س��ارة اإلى اأن م�س��اركة ثالثة من الأدباء ال�س��بان في الر�س��د الميداني للفاعليات الثقافية في 

غزة وال�س��فة الغربية واأرا�س��ي فل�س��طين المحتلة في �سنة 1948، هم محمود ما�س��ي واأن�س اأبو رحمة وعلي موا�سي، 

وم�س��اهمة كل من اتحاد الكّتاب والأدباء الفل�سطينيين والحملة الفل�سطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإ�سرائيل 

بتقارير موجزة عن اإنجازاتها... �ساهمت كلها في جعل هذا التقرير قادراً على اأكثر من الإيماء اإلى انت�سارات ثقافية 

عبد الرحيم ال�شيخ

 المقولة الثقافية تنت�شر على

ال�شيا�شة والتق�شيم
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ت�ستحق التوقف لتاأمل تجربة ال�سمود في ظل التراجع ال�سيا�سي وتلعثم الر�سمية الفل�سطينية محليًا وعربيًا وعالميًا. 

وقد تم الكتفاء، هنا، بنماذج تمثيلية فقط للن�س��اط الثقافي المتوا�س��ل، وخ�سو�س��ًا فيما يتعلق بالفاعليات الوطنية 

الت��ي اأ�س��رفت عليها اأحزاب �سيا�س��ية واأطر تنظيمية، وبالن�س��اط الفكري ذي الطابع الأكاديم��ي البحت، وبالفاعليات 

التربوي��ة والجتماعي��ة ذات الطاب��ع الثقاف��ي، والتي قام عليها، وب��داأب منقطع النظير، كثير من موؤ�س�س��ات المجتمع 

المدني الفل�سطيني، وبالعدد الهائل من المن�سورات والمالحق الثقافية التي تحتاج وحدها اإلى تقرير خا�س.

الحراك النقابي والثقافي للـهيئات الثقافية التمثيلية

ق��ام التح��اد الع��ام للكّتاب والأدباء الفل�س��طينيين بتثبيت ع�س��ويته في التح��اد العام لالأدب��اء والكّتاب العرب، 

وبت�س��ديد جمي��ع الدي��ون المترتب��ة عليه من��ذ اأعوام، كما وّق��ع وثيقة تعاون مع اتح��اد كّتاب المغرب بغية ا�س��تعادة 

المب��ادرة الثقافي��ة لالتح��اد ف��ي الم�س��هد الثقافي العربي، ف�س��اًل عن م�س��اركته في اجتم��اع التحاد الع��ام للكّتاب 

والأدب��اء والكّت��اب الع��رب ف��ي ليبيا في ت�س��رين الأول/اأكتوب��ر 2010. وعلى هام�س م�س��اركته ف��ي معر�س الكتاب 

الدولي في بيروت، قام وفد التحاد برئا�س��ة اأمينه العام ال�س��اعر مراد ال�س��وداني بزيارة التجمعات والمراكز الثقافية 

الفل�س��طينية ف��ي مخيم��ات اللجوء، واللتق��اء برئي�س اتحاد كّت��اب لبنان �س��ليمان تقي الدين، وبحث �س��بل التعاون. 

وياأتي ذلك في اأعقاب جولة مماثلة تمت فيها زيارة اتحاد كّتاب المغرب، وتوقيع اتفاقية تعاون )�س��ارك فيها بيت 

ال�س��عر الفل�س��طيني وبيت ال�س��عر المغربي(، وت�س��ليم اتحاد المغرب درع التحاد. ومن جهة اأُخرى، توا�سل التحاد مع 

المبدعين في فل�س��طين المحتلة في �س��نة 1948 من اأجل تاأ�س��ي�س اتحاد الكّتاب العرب الفل�س��طينيين الذي انطلق في 

حيف��ا ف��ي اأوا�س��ط كان��ون الأول/دي�س��مبر 2010 للحفاظ عل��ى المقولة الثقافية الفل�س��طينية، وحمايته��ا من فر�س 

القتنا�س والحتواء والأ�سرلة المتكررة من جانب الموؤ�س�سة الإ�سرائيلية. وجاء في البيان الأول لهذا التحاد ما يلي: 

''... نظراً للحالة الثقافية والجتماعية وال�سيا�س��ية ال�س��تثنائية التي نعي�س��ها كمجتمع عربي فل�س��طيني نحيا في ظل 

موؤ�س�س��ة تعادي ثقافتنا وانتماءنا الوطني والقومي من ناحية، وفي ظل ثقافة عربية �س��ائدة، لم تعتد ب�س��كل عام اأن 

ن نحتاج اإلى اإطار ثقافي اأدبي جامع و�س��امل. 
َ
تتعام��ل معن��ا كجزء طبيعي م��ن الثقافة العربية العامة، فاإننا اأكثر م

م لتحادات وروابط اأدبية �س��ابقة، م�س��تفيداً من 
ّ
من هنا فقد تاأ�س���س اتحاد الكّتاب العرب الفل�س��طينيين �� حيفا، كمتم

تجاربه��ا �س��لبًا واإيجاب��ًا، موؤ�س�س��ًا اإطاره الجدي��د، على اأر�س �س��لبة بناها الرعي��ل الأول والثاني م��ن اأدبائنا الذين 

ا�س��تطاعوا اأن يرفعوا الأدب الفل�س��طيني اإلى م�س��اف مواز لالأدب والفكر العربي الرفيع، وم�ستفيداً من تراكم التجارب 

اء ظروف وتحديات 
ّ
الفكري��ة والخط��اب الفك��ري �� ال�سيا�س��ي لأحزابنا وحركاتنا ال�سيا�س��ية، والذي تبلور وتطور، ج��ر

كبيرة تواجه اأبناء �س��عبنا واأمتنا يوميًا، وب�س��كل مت�س��اعد في �سّلم التحديات والقلق.'' وجاء تاأ�سي�س هذا التحاد بعد 

اجتماع حا�س��د للكّتاب والأدباء الفل�س��طينيين في قاعة الالز في عّكا في 2010/12/19، وافُتتح الجتماع بر�سائل 

دعم وتاأييد من الأ�س��اتذة الكبار: �س��ميح القا�س��م، وحّنا اأبو حّنا، ومحمد علي طه، الذين تراأ�س��وا التحادات والروابط 

الأدبية �سابقًا، ور�سالة من ال�ساعر مراد ال�سوداني الأمين العام لتحاد الكّتاب والأدباء الفل�سطينيين.

وج��اء ف��ي بي��ان التح��اد اأنه يق��وم على المب��ادئ والأ�س���س وال�س��روط التالي��ة: ''الحري��ة والديمقراطي��ة والعدل 

والم�س��اواة؛ التن��وع الفك��ري والعقائ��دي والحزب��ي، وهي اأمور �سخ�س��ية ل عالقة لالتحاد بها، �س��وى م��ا يتعار�س 

ويتنافى مع المبادئ الجوهرية لالتحاد؛ ل ينتمي التحاد لأي حزب من الأحزاب، واأي انتماء حزبي لأي ع�س��و من 

اأع�س��ائه يبقى حرية �سخ�س��ية ل عالقة لالتحاد به؛ يعتبر التحاد نف�س��ه اتحاد كّتاب واأدباء عرب فل�س��طينيين، وهو 

��ه بتوجهه الثقافي 
َ
تنظي��م اآخر ي�س��اف اإل��ى اتحادات وروابط الكّتاب في فل�س��طين والعالم العربي؛ يرى التحاد نف�س

العام جزءاً ل يتجزاأ من الم�س��هد الثقافي الفل�س��طيني والعربي، وبالتالي العالمي، ول يح�س��ر ق�س��اياه داخل حدود 
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جغرافيت��ه ال�س��يقة، لكن��ه يعتب��ر اأن لفل�س��طينيي ال��� 48 واقعًا ا�س��تثنائيًا وخ�سو�س��ية ممي��زة ينبغ��ي اأخذها بعين 

العتبار؛ ي�س��عى التحاد لتعزيز عالقته مع جميع الموؤ�س�س��ات والتنظيمات والحركات الأدبية والثقافية الفل�س��طينية 

في الداخل وفي المناطق المحتلة عام 67 وال�ستات، والعالم العربي والعالم اأجمع.''

وم��ن جه��ة اأُخ��رى، فق��د انتهى التحاد الع��ام للكّتاب والأدباء الفل�س��طينيين من اإنجاز م�س��ودة التاأمين ال�س��حي 

 تاأليف لجنة الع�س��وية لإعادة النظر في ع�س��وية اأع�س��اء التحاد وفتح باب 
ّ
للكّتاب ومنح التفرغ لإقرارها؛ كما تم

التن�س��يب. ويتوا�س��ل التحاد العام مع التحاد العام للكّتاب وال�س��حافيين الفل�س��طينيين في دم�س��ق لإنجاز توحيد 

التحاد العام للكّتاب والأدباء في الداخل والخارج وف�سل الكّتاب عن ال�سحافيين.

وعلى �س��عيد الأن�س��طة، قام التحاد العام بزيارة لبيت ال�س��اعر الكبير المرحوم يو�س��ف ح�س��ون )حادي فل�سطين( 

وح�س��ل على ق�س��ائد وت�سجيالت ال�س��اعر، والعمل جاٍر لإ�سدار ديوان الح�س��ون عن التحاد العام. وفي ال�سياق ذاته، 

اأنجز التحاد العام، وبالتعاون مع �سوت فل�سطين، حلقتين عن تجربة يو�سف ح�سون، وجرت ا�ست�سافة نجل ال�ساعر 

بهاء ح�س��ون ورفيَقي الراحل ال�س��اعر اأبو عرب ويون�س اأبو جابر للحديث عن تجربة الح�س��ون، واأذيعت اأغاني الح�سون 

في �س��وت فل�س��طين لأول مرة بعد انقطاع طويل. وقام التحاد بزيارة ال�س��اعر اأبو عرب و�س��ّلمه تفريغ ما يزيد على 

�س��بعين �س��ريطًا من اأغاني ال�س��اعر لإ�سدارها في ديوان، كما تمت زيارة ال�س��اعر الكبير اأحمد دحبور والح�سول على 

اإ�س��داراته الأخي��رة، اإذ يج��ري العم��ل على اإ�س��دار الأعم��ال الناجزة له. وفي �س��ياق الن�س��ر، انتهى التح��اد من طبع 

الأعمال الناجزة لل�س��اعر يو�س��ف الخطيب، والتي �ست�س��در في ثالثة مجلدات، وجرى التفاق مع المو�س��يقي ح�س��ين 

نازك لجمع اأغاني الثورة الفل�س��طينية والفولكلور الفل�س��طيني، ولإعادة توزيع اأغاني الفدائيين لل�ساعر الراحل �سالح 

الدين الح�س��يني ''اأبو ال�س��ادق''، وكذلك مغناة )زريف الطول(. وبالتعاون مع دار ال�سروق قام التحاد باإحياء الذكرى 

الثانية لرحيل الإعالمي والكاتب عايد عمرو.

اد المقد�س��يين في الحياة الفكرية والأدبية في فل�س��طين في ع�س��رين جزءاً، كما 
ّ
وقد اأ�س��در التحاد مو�س��وعة الرو

اأ�س��در الديوان الأخير لل�س��اعر علي الخليلي ''�س��رفات الكالم''، واأنجز الم�س��ودة النهائية لأعمال الكاتب ناجي علو�س 

لإ�سدارها قريبًا. وبالتعاون مع بيت ال�سعر الفل�سطيني، �سدر ما يزيد على خم�سة ع�سر اإ�سداراً �سعريًا منها، والأعمال 

الكاملة لل�س��اعر محمد ح�س��يب القا�س��ي ف��ي مجلدين، وتم تجمي��ع المجلدات: الثان��ي والثالث والرابع من مو�س��وعة 

فر�س��ان الزجل ال�س��عبي، والتي ي�س��رف على جمعها ال�س��اعر ال�س��عبي والباحث نجيب �س��بري، اإذ اإن بيت ال�سعر اأ�سدر 

المجلد الأول، وهو اأول عمل في جمع اأعالم الزجل ال�س��عبي الفل�س��طيني في الوطن وال�ستات. كما جرى اإنجاز الأعمال 

الكاملة لل�س��اعر محمد لفي، والتي �ست�س��در قريبًا، ويجري العمل على اإعادة اإطالق مجلَتي ''ال�س��عراء'' و''اأقوا�س'' بعد 

توقفهما منذ خم�سة اأعوام.

ال�شفة الغربية: مبادرات جديدة واأ�شوات جادة

تميز الإبداع الثقافي في ال�س��فة الغربية من فل�س��طين المحتلة بالعديد من الإرها�سات التي يقوم بها �سبان اآمنوا 

مل. وبعد اأن كانت موؤ�س�س��ات الوطن في غياب 
ُ
بالحلم والتجريب كطريقين للو�س��ول اإلى براري الجمال، وفرادي�س الج

وغرب��ة ع��ن اإب��داع واقع ثقافي متميز تملوؤه الأغاني والأن�س��طة القادرة على الوقوف بقوة في وجه واقع ا�س��تعماري 

يعمل ليل نهار على تفتيت الحلم، و�س��رقة المنجز الثقافي للنا�س، فاإن العديد من الكّتاب ال�س��بان �� بعد كفران الجيل 

ال�س��اب برتابة الموؤ�س�س��ات وبيروقراطيته��ا، وجبنها في التعامل مع الفعل الإبداعي ���� وجد مبادرات من هنا وهناك 

��ا يدور في روؤو�س ال�س��بان من اأفكار 
ّ
تخ��رج ل ك��ي تعلن الو�س��اية على الم�س��هد، اأو لتلعن الموج��ود، واإنما لتعبر عم

وروؤى وم�س��اريع كمحاولت ''برية'' للرقي بالحال الثقافية للبلد، ون�س��ر الجمال والأمل في اأرجاء المكان، والدق على 
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''جدران الخزان'' لعل �س��حوة الموؤ�س�س��ات الثقافية تكون قريبة بعد غياب طال. ومن هذه المبادرات ''ب�س��طة كتابة''، 

التي خرجت لن�س��ر المنجز الإبداعي للجيل ال�س��اب في ال�س��حافة الفل�س��طينية ك�س��راً لالحتكار الذي تتميز به بع�س 

المنابر الثقافية في الوطن، ومنها اأي�س��ًا ''معر�س فل�س��طين في عيون الفنانين ال�س��باب'' كحالة فنية ت�سعى للتعريف 

بالوط��ن وفهم��ه في ظ��ل المنفى وحاجز الجندي، وكذلك مبادرة ''فنجان قهوة'' كن�س��اط ي�س��تدرج الأ�س��ماء الثقافية 

الفل�س��طينية اإل��ى حق��ول الجي��ل الجديد للح��وار وتناقل المعرف��ة والخبرات من خالل لق��اءات اأدبية فنية، ف�س��اًل عن 

ظاهرة ''لوز اأخ�س��ر'' كلقاء �س��هري ي�س��عى للتاأ�س��ي�س لواقع نقدي جديد من خالل عر�س المنجز الإبداعي ال�سبابي ثم 

تحليله نقديًا من جانب اأ�س��ماء لها مكانتها في الواقع الثقافي الفل�س��طيني، ل على �س��بيل الو�س��اية وفر�س النهج، 

واإنم��ا للح��وار والتعلم وتبادل وجهات النظ��ر. اإنها تظاهرات كثيفة، واعية لما تفعل، وجميلة في غناها. وهنا عر�س 

لبع�س المبدعين ثقافيًا ولجزء من اإبداعاتهم، وما غاب عن الأجندة اإنما لعدم العلم، اأو ل�س��يق الم�س��احة، ولي�س نفيًا 

اأو تغييبًا لأحد.

م��ن اأمثل��ة ه��ذه المب��ادرات، ''معر�س فل�س��طين في عيون الفنانين ال�س��باب''، وه��و معر�س متنق��ل زار ويزور منذ 

انطالق��ه ف��ي �س��باط/فبراير 2010 العدي��د من المدن الفل�س��طينية، وهو يجمع اأعم��اًل ل� 29 فنانًا م��ن جميع اأنحاء 

الوجود الفل�س��طيني: ال�س��فة الغربية؛ غزة؛ فل�سطين المحتلة 48؛ مخيمات ال�س��تات في لبنان و�سورية. وُتج�سد اأعمال 

المعر���س فك��رة فل�س��طين ''الوطن والمنفى والحلم''، كل فنان بح�س��ب روؤيته، ومكان وج��وده، وما يحمل من هواج�س 

لد. والمعر�س ينظمه 
ُ
ن لم ير اأين و

َ
ن يقطن في رام الل�ه، وم

َ
ولغة. ولهذا كان الختالف جليًا في مفهوم الوطن بين م

ا 
ّ
المجل�س الثقافي البريطاني، وموؤ�س�س��ة جيل للن�سر/فل�س��طين ال�س��باب. وقد و�س��ل المعر�س هذا ال�س��هر اإلى حيفا. اأم

''ب�س��طة كتاب��ة''، فه��ي زاوية اأ�س��بوعية تف��ردت بها جري��دة ''الأيام'' الفل�س��طينية، بمبادرة من ال�س��اعر معن �س��مارة، 

وباإ�س��رافه، اإذ يق��وم كل اأ�س��بوع بنق��ل تج��ارب كتابي��ة �� من اإبداع الجيل ال�س��اب �� من ف�س��اء المدينة اإلى �س��فحات 

فًا بهذه التجارب، وعار�س��ًا لالإنتاج الأدبي لها. وو�س��لت ''الب�س��طة'' منذ انطالقها في بداية �سنة 2010 
ّ
الجريدة، معر

ا ''نواف��ذ الثقافة''، ف�س��درت في مطلع 
ّ
اإل��ى م��ا يق��ارب 33 حلقة ُقدمت فيها ع�س��رات التج��ارب الإبداعية ال�س��ابة. اأم

ت�س��رين الثاني/نوفمبر 2010، وهي ف�س��لية ثقافية �س��املة تت�س��من ن�سو�س��ًا في مختلف اأوجه الكتابة الإبداعية، 

والفن��ون المتنوع��ة، وت�س��رف عليها الجمعية الفل�س��طينية للثقافة والفنون )نوافذ(، ويرئ�س تحريرها ال�س��اعر ال�س��اب 

مع��ن �س��مارة. والجمعي��ة الفل�س��طينية للثقاف��ة والفن��ون )نواف��ذ( ه��ي جمعية ثقافي��ة اأ�س�س��ها مجموعة م��ن الكّتاب 

والمثقفين الفل�س��طينيين ال�س��باب، وتعنى بالأدب ال�س��اب وبتكري�س مفاهيم الثقافة الواعية المنفتحة على ح�س��ارة 

�سعبنا وتاريخه واأ�سالته وتعزيز ثباته باأ�ساليب اإبداعية خاّلقة.

وعلى �س��عيد اآخر، انطلق مهرجان �سا�س��ات ال�س��اد�س ل�س��ينما المراأة في 2010/10/18، والذي تنظمه موؤ�س�س��ة 

�سا�س��ات له��ذه ال�س��نة بالتعاون مع جامعة النجاح الوطني��ة. ويعر�س المهرجان اأعماًل ق�س��يرة من اإبداع مخرجات 

فل�س��طينيات �س��ابات، وتتناول الأفالم الحياة اليومية التي تعي�سها الفتاة الفل�سطينية في ف�سل ال�سيف. ومن الأفالم 

المعرو�س��ة فيل��م ''الأج��رة ب�س��يكل'' لأميرة الرج��وب، والذي تدور اأحداثه على ال�س��راع بين الحا�س��ر والما�س��ي في 

ا�س��تخدام و�س��ائل النق��ل. وفيل��م ''نعلين��ي يا �س��بر'' ل�س��الم كنعان ال��ذي يعر�س لمو�س��م قطف ''ال�س��بر'' ف��ي القرية 

الفل�سطينية بعين �سابة تريد اأن ت�سع فيلمًا كم�سروع للتخرج من الجامعة حيث تدر�س.

وف��ي �س��ياق ذي عالق��ة، انطل��ق ف��ي 2010/10/7 ف��ي مدين��ة رام الل���ه مهرج��ان الق�س��بة الخام���س لالأف��الم 

ال�س��ينمائية، وهو المهرجان الذي داأب م�س��رح الق�س��بة على تنظيمه منذ خم�س��ة اأعوام، وقد ا�س��ترك مهرجان برلين 

الدول��ي لالأف��الم ف��ي تنظي��م المهرجان لهذه ال�س��نة. وعر���س المهرج��ان مجموعة من الأف��الم الروائي��ة والوثائقية 

الق�س��يرة، الآتية من جميع اأنحاء العالم، كما عر�س عدداً من الأفالم الحا�س��لة على جوائز �س��ينمائية عالمية. وابتداأ 

المهرج��ان بالفيل��م الفرن�س��ي ''مي��رال'' لجولي��ان �س��نابل، وال��ذي كتبته الكاتب��ة وال�س��حافية والمذيع��ة الإيطالية/
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ر�س في 
ُ
الفل�س��طينية رول جبريل، المقيمة في اإيطاليا، عن رواية لها بالعنوان نف�س��ه ُن�س��رت باللغة الإيطالية. كما ع

المهرجان فيلم ''الزنديق'' للمخرج الفل�سطيني مي�سيل خليفي.

��ا معه��د اإدوارد �س��عيد الوطن��ي للمو�س��يقى فنظ��م مهرجان ليال��ي الطرب في القد�س بن�س��خته الثانية، وا�س��تمر 
ّ
اأم

المهرج��ان م��ن 28 2010/10 اإل��ى 2010/11/13. وافتتح��ت فرق��ة القد���س للمو�س��يقى العربية التابع��ة للمعهد 

الوطن��ي المهرج��ان من قلب القد�س، حيث عر�س��ت م�س��اركات لمو�س��يقيين فل�س��طينيين، بتجارب فردي��ة وجماعية. 

و�سارك في المهرجان عازف العود التركي محمد بيتمز، كما تنقلت العرو�س بين عدد من المدن الفل�سطينية.

ع��الوة عل��ى ذل��ك، اأعلنت موؤ�س�س��ة عبد المح�س��ن القطان، ف��ي 2010/10/23 اأ�س��ماء الفائزين بجوائ��ز برنامج 

الثقافة والفنون، والذي �س��رعت الموؤ�س�س��ة منذ �سنة 1999 في جعله ن�س��اطًا �سنويًا. ويتكون البرنامج من عدة جوائز 

نحت هذه ال�س��نة للفنان راجي كوك؛ جائزة ح�س��ن الحوراني للفنان ال�ساب، 
ُ
هي: جائزة اإ�س��ماعيل �س��موط للفنون، وم

نحت لالأخوين اأحمد ومحمد اأبو نا�س��ر؛ جائزة الكاتب ال�س��اب، والتي تعطى لحقلي ال�س��عر والق�س��ة الق�سيرة، وقد 
ُ
وم

فازت اأ�س��ماء عزايزة في حقل ال�س��عر عن ديوانها ''ليوا''، اأما في حقل الق�س��ة فقد ُق�س��مت الجائزة منا�س��فة بين �سليم 

البيك عن مجموعته ''كرز ت�سيزكيك''، واإ�سراء كل�س عن مجموعتها ''خطاأ مطبعي''.

الم�شهد الغزي واقت�شام الثقافة

ل تختلف الحياة ال�سيا�س��ية والجتماعية ذات العنوان الفا�س��ح الدال على الف�سل والنف�سال في غزة، عن الحياة 

الثقافية التي تاأخذ ح�س��تها اأي�س��ًا من المنع والقمع لكثير من الن�ساطات الثقافية داخل القطاع. وربما يكون ت�سرين 

الثاني/نوفمب��ر ه��و الأكثر ح�س��داً للفاعليات والن�س��اطات والموؤ�س�س��ات الممنوعة، ابتداء من اإغالق ''منتدى �س��ارك'' 

ال�س��بابي، و''محترف �س��بابيك للفن المعا�سر''، اإلى التهديد باإغالق المركز القومي للدرا�سات والتوثيق في اليوم الأول 

 بمنع فيلم ''ما�س��و ماتوك'' )�س��يء حلو( للمخرج الفل�س��طيني 
ً
م��ن وف��اة عب��د الل�ه الحوراني ''اأبو منيف''، ولي�س انتهاء

خليل المزين، والذي منعت وزارة الإعالم في الحكومة المقالة، عر�س��ه في قاعة �س��ينما الهالل الأحمر الفل�س��طيني. 

لكن على الرغم من هذا المنع لبع�س الفاعليات الثقافية، فاإن الو�سع الثقافي في غزة يعك�س حراكًا فاعاًل ومتميزاً.

ولع��ل اأب��رز تلك الفاعليات عق��د وزارة الثقافة في الحكومة المقالة، في نهاية اأيلول/�س��بتمبر، موؤتمرها ال�س��نوي 

الثاني في غزة بعنوان ''نحو نه�س��ة ثقافية''، اإذ اأكد وزير الثقافة في الحكومة المقالة اأ�س��امة العي�س��وي ''اأن الحتالل 

الإ�س��رائيلي يهدد الثقافة الفل�س��طينية''، لفتًا اإلى ''اأن وزارته �س��تقوم في المرحلة القادمة بمجموعة من الن�س��اطات 

التي لها اأثر في تفعيل الم�س��هد الثقافي الفل�س��طيني لت�س��اهم في نه�س��ة ثقافية �س��املة.'' وجدد وزير الثقافة، خالل 

الموؤتم��ر ال��ذي ح�س��ره ع��دد كبير م��ن قادة ال��راأي والفك��ر، ولفيف من ال�سخ�س��يات وممثل��ي الموؤ�س�س��ات الحكومية 

والمجتم��ع المدن��ي، العه��د بالم�س��ي على درب ال�س��هداء والحرية لالأ�س��رى والكرامة لالأر�س والإن�س��ان. كما افتتحت 

وزارة الثقاف��ة ف��ي الحكوم��ة المقالة، في 30 ت�س��رين الأول/اأكتوب��ر، وبالتعاون مع مجل�س ط��الب الكلية الجامعية 

للعلوم التطبيقية، معر�س الكتاب الأول في مقر الكلية، و�س��ط م�س��اركة ر�س��مية وطالبية وا�س��عة. وح�سر الفتتاح كل 

من م�ست�س��ار وزير الثقافة م�س��طفى ال�س��واف، ونائب عميد ال�س��وؤون الأكاديمية عالء اإ�س��ماعيل، ورئي�س ق�سم �سوؤون 

الطالب عاهد اأبو العطا، وعدد من القادة في الكتلة الإ�سالمية.

ا رابطة الكّتاب الفل�س��طينيين، التي اأُ�س�س��ت مطلع �سنة 2010، فاأ�س��درت عدداً من الكتب الأدبية والثقافية، كما 
ّ
اأم

قامت الرابطة، في الأ�س��بوع الأول من ت�س��رين الثاني/نوفمبر، بالحتفاء بهذه الإ�سدارات من خالل حفل توقيع. وقد 

قد ف��ي مقر الرابطة بح�س��ور عدد من المثقفي��ن والكّت��اب والمفكرين وممثلي بع�س الف�س��ائل 
ُ
عك���س الحف��ل ال��ذي ع

الفل�س��طينية، توجه��ات الرابط��ة ''ال�سيا�س��ية'' م��ن خ��الل كلمات الح�س��ور، اإذ اأ�س��اد ع�س��و القيادة ال�سيا�س��ية لحركة 
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''حما���س''، محم��ود الزه��ار، في كلم��ة له في اأثن��اء الحفل بجهد رابط��ة الكّتاب والأدباء الفل�س��طينيين ف��ي النهو�س 

ن ي�ساهم في تطوير هذه ال�ساحة. كما اأكد رئي�س رابطة الكّتاب 
َ
راً عن تقديره كل م

ّ
بال�ساحة الثقافية الفل�سطينية، معب

والأدباء الفل�سطينيين عطاالل�ه اأبو ال�سبح �سرورة الهتمام بالقلم الإ�سالمي، واإف�ساح المجال اأمامه لالإبداع والبناء، 

���س القلم الإ�س��المي لالإهمال من قبل اتحادات الكّتاب العرب ب�س��كل عام، واتحاد الكّتاب الفل�س��طينيين، 
ّ
فق��ال: ''تعر

وقد اآن الأوان لكي ياأخذ دوره بين الأقالم..'' وكانت الرابطة اأ�س��درت ديوان ''�س��قف الذهول'' لل�س��اعر �سهيل اأبو زهير، 

وديوان ''اآتيكم بقب�س'' لل�س��اعر يون�س اأبو جراد، وديوان ''في كل �س��نبلة'' لل�س��اعر محمد اأبو ن�سيرة. كما اأ�سدرت رواية 

''�س��معة ل تنطفئ'' للكاتب محمود الزهار، وكتاب ''دم الزهور'' لوزير الزراعة محمد الآغا، وكتاب ''درا�س��ات في ال�سعر 

الفل�سطيني المقاوم'' لل�ساعر عبد الخالق العف.

��ا اتحاد الكّتاب الفل�س��طينيين، فلم يغفل عن الم�س��اركة وت�س��جيل ا�س��مه في كثير من الفاعلي��ات التي تنظمها 
ّ
واأم

موؤ�س�س��ات المجتم��ع المدني داخل القطاع، اإذ �س��ارك التح��اد في فعاليات ''اإحياء يوم التراث الفل�س��طيني'' من خالل 

اأم�س��ية �س��عرية �س��ارك فيها اأع�س��اء التحاد: �س��عيد اأبو طبنجة؛ يا�س��ر الوقاد؛ �س��ليمان حزين؛ عالء العب�س��ي؛ محمد 

دوي��دار. كم��ا األق��ى الروائ��ي محم��د ن�س��ار، عل��ى هام�س ه��ذه الأم�س��ية، محا�س��رة ع��ن ''مكان��ة التراث ف��ي الأدب 

الفل�س��طيني''، ف�س��اًل عن م�س��اركة التحاد في عدد من الن�س��اطات الأُخرى، مثل ندوة ملتقى ال�س��داقة عن ''اأدب عبد 

ال�سالم العجيلي''. و�سارك التحاد اأي�سًا في ندوة عن ''الكتابة الم�ستركة'' التي نظمها ''�سالون نون الن�سوة''.

وبع��د �س��مت طوي��ل، وعلى الرغم من ال�س��ائقة المالية الت��ي يمر بها اتح��اد الكّتاب والأدباء الفل�س��طينيين، اإذ لم 

ُتدف��ع اأجرة المقر منذ ثمانية اأعوام متوا�س��لة، فاإن التحاد ا�س��تطاع اإ�س��دار عدد من الكت��ب الأدبية التي ربما تكون 

حجراً يحرك ماء البركة ال�ساكن. فقد �سدرت مجموعة �سعرية بالل�هجة العامية لل�ساعر رزق البياري بعنوان ''لفتات 

�س��عرية''، و''بي��ن النهر وزنبقة'' لل�س��اعرة اآمال العديني، و''اأوقات مزدحمة'' لل�س��اعرة �س��ميرة اأحم��د، و''غواية في غار 

الليل'' لل�س��اعر �س��ليمان حزين. وفي ال�س��ياق ذاته، منعت ال�س��لطات الم�سرية ال�س��اعر ''حزين''، الذي كان متوجهًا اإلى 

اأبو ظبي للم�ساركة في البرنامج المتلفز ''اأمير ال�سعراء''، من ال�سفر عبر معبر رفح البري، ومن دون اأ�سباب منطقية.

ر�ست م�سرحيتان مهمتان، الأولى لجمعية فكرة للفنون التربوية، وكانت بعنوان ''كل 
ُ
وعلى ال�س��عيد الم�س��رحي، ع

ر�س��ت على خ�سبة م�سرح �سعيد الم�سحال، وهي تاأتي في اإطار حملة ''مناه�سة العنف �سد المراأة''، 
ُ
�س��يء تمام''، وقد ع

وذلك �سمن م�سروع ''تمكين الن�ساء الفل�سطينيات �� تنمية وتح�سين المجتمعات )بناء('' الممول من التحاد الأوروبي، 

والذي تنفذه موؤ�س�سة كير الدولية، بال�سراكة مع مركز �سوؤون المراأة وطاقم �سوؤون المراأة، واإنتاج جمعية فكرة للفنون 

التربوية. وهذه الم�س��رحية التي تعك�س واقع الن�س��اء المعنفات من خالل ق�س���س متعددة، عر�س��تها كل من الفنانات 

د الفنان ن�سال دامو الدور الذكوري، �سارداً بكثير من التعجرف 
ّ
�سماح ال�سيخ، واإينا�س ال�سقا، ونور بعلو�سة، بينما ج�س

�س��طوته وقدرته على التحكم في كل ما حوله، ومبرزاً نف�س��ه محور هذا الكون. وي�س��ار اإلى اأن الم�س��رحية من تاأليف 

ا 
ّ
الدكت��ور عاط��ف اأب��و �س��يف، واإخ��راج الدكتور ح�س��ين الأ�س��مر، في حي��ن اأن الإ�س��راف العام كان لر�س��مي دام��و. اأم

الم�س��رحية الثانية فهي م�س��رحية ''ال�سجرة'' التي قّدمتها فرقة ''م�س��رح للجميع''، والتي تحدثت ب�سراحة وو�سوح عن 

�س��يريالية النق�س��ام الفل�س��طيني، وقد تج�س��د ذلك في ديكور رمزي هو عبارة عن طبقتين، وكان في الطبقة العلوية 

ذكر اأن العم��ل مقتب�س من 
ُ
اأ�س��خا�س يحاول��ون ا�س��تثمار اآه��ات وجروح المواطن الذي يتعر�س للق�س��ف والدم��ار. وي

م�سرحية ''غيرنيكا'' لفرناندو اأرابال، وقام باإعداده خالد جمعة، ومّثلها كل من �سماح ال�سيخ، ومحمد حمدان، واإيمان 

الغريب، واإبراهيم �سلمان، واأخرجها للم�سرح جمال الرزي.

وعلى �س��عيد ال�س��ينما، ومع قلة الإمكانات ل� ''�س��ناعة �س��ينما'' داخل غزة، واقت�س��ار المخرجين والإعالميين في 

القط��اع عل��ى الق�س���س الإخباري��ة، اإّل اإن المخرج خليل المزي��ن، وبالتعاون مع ''اتح��اد المراكز الثقافية'' ا�س��تطاع 

الح�س��ول عل��ى تموي��ل ب�س��يط لإنتاج فيلمه ''ما�س��و ماتوك'' )�س��يء حل��و(، وتمكن من تنفيذ الق�س��ة التي �س��ارك في 
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كتابتها محمود ما�س��ي، واأخرجها في فيلم من 30 دقيقة، يحكي واقع غزة خالل ال�س��بعينيات، مع تركيز كبير على 

الخالفات بين الجنود الإ�سرائيليين في غزة.

وكان م��ن المق��رر عر���س الفيل��م في قاعة �س��ينما الهالل الأحمر ف��ي 2010/12/2، اإّل اإن رقاب��ة وزارة الإعالم 

نع من 
ُ
منعت الفيلم قبل �ساعة واحدة من موعد العر�س. ويقول المخرج خليل المزين: ''اأُبلغت مثل غيري باأن الفيلم م

العر���س داخ��ل غزة''، كما اأخبرت وزارة الإعالم رعاة الفيلم )المركز الثقافي الفرن�س��ي، واتح��اد المراكز الثقافية( اأن 

 
ّ

الفيل��م ممنوع ب�س��بب اأحد الم�س��اهد التي ل تتوافق مع اأخالق ''المجتمع الإ�س��المي''. ورف�س المخ��رج اأن يقوم بق�س

الم�س��هد، لأن الم�س��هد ل يتنافى مع الدين، ول الأخالق، واأكد اأن التعدد في المجتمع الفل�س��طيني موجود، فالمهم هو 

عر���س الفيل��م كاماًل، ثم النقا�س ب�س��اأنه. وقال ي�س��ري دروي�س رئي�س اتح��اد المراكز الثقافي��ة، اإن وزارة الإعالم في 

الحكوم��ة المقال��ة اأخبرته على الهاتف اأن الفيلم ممنوع من العر�س من دون توجيه ر�س��الة ر�س��مية تو�س��ح اأ�س��باب 

المنع.

وف��ي ال�س��ياق ذات��ه، اأغلقت وزارة الداخلي��ة في الحكوم��ة المقالة، ''محترف �س��بابيك للفن المعا�س��ر'' بحجة عدم 

امتالك��ه الترخي���س، وج��رى اإغالق ''المحترف'' بقرار �س��فهي اتخذه عدد من موظفي تلك ال��وزارة، كما ُطرد الفنانون 

الت�س��كيليون منه. ويذكر اأن ''المحترف'' تم تاأ�سي�س��ه منذ ثالثة اأعوام من خالل ''المنحة النرويجية''، وهو يتبع ''اتحاد 

المراكز الثقافية'' اإداريًا وماليًا، وت�س��رف عليه فنيًا ''مجموعة �س��بابيك للفن المعا�سر''. وكان المحترف نّفذ كثيراً من 

المعار�س الت�س��كيلية خالل الفترة ال�س��ابقة، فقد ا�س��تقبل في قاعته ''معر�َس القطان، معر�س الفنان ال�س��اب''، واأقام 

ور�س��ة ''جبل وبحر'' للفنانين ال�س��بان بال�سراكة مع غاليري المحطة وال� UNDP، ونّفذ معر�سًا ت�سكيليًا وا�سعًا بعنوان 

ART 10، وذل��ك بالتزام��ن م��ع فاعلي��ات المنتدى الترب��وي العالمي في غزة. كم��ا فاز ''المحت��رف'' بجائزة، وبتكريم 

خا�س من ''�سالون الخريف الفرن�سي'' في دورته الثامنة بعد المئة.

 حملة مقاطعة اإ�شرائيل و�شحب اال�شتثمارات منها

وفر�ض العقوبات عليها )BDS( توا�شل م�شيرة االإنجازات

يومًا بعد يوم، يدرك منا�س��رو حقوق ال�س��عب الفل�س��طيني ف��ي العالم حجم القوة الكامنة لحمل��ة المجتمع المدني 

الفل�س��طيني الرامي��ة اإلى مقاطعة اإ�س��رائيل و�س��حب ال�س��تثمارات منها وفر���س العقوبات عليها )BDS(. وهم لي�س��وا 

وحدهم، فالمعادون لتلك الحقوق يعون هذه الحقيقة اأي�س��ًا، اإذ و�س��فت الحكومة الإ�س��رائيلية، وعلى ل�س��ان رئي�س��ها، 

الحملَة ذات القيادة الفل�س��طينية ب� ''الخطر ال�س��تراتيجي'' الذي ربما ي�سبح ''خطراً وجوديًا'' في حال لم يجِر الت�سدي 

ال�س��ارم له. كما اأن المدير التنفيذي للجنة ال�س��وؤون العامة الأميركية - الإ�س��رائيلية )اأيباك( كان حّذر في اأثناء عقد 

موؤتمر اللجنة في اأيار/مايو 2009 من اأن جهود المقاطعة اآخذة في اختراق �سفوف التيار العام الأميركي و''تهييء 

الأر�س��ية للتخلي ]عن اإ�س��رائيل[.'' واأ�س��اف اأن ''هذه حملة واعية'' تهدف اإلى عزل اإ�س��رائيل وال�س��غط عليها ل� ''تغيير 

طبيعتها الجوهرية''.

وُتمه��د ه��ذه الحمل��ة، الممت��دة جذورها عل��ى مدى ق��رن تقريبًا من المقاومة ال�س��عبية والمدنية �س��د ال�س��تعمار 

ال�س��تيطاني ال�س��هيوني ف��ي فل�س��طين، لمرحلة جدي��دة نوعيًا في مقاومة الحتالل الإ�س��رائيلي و�سيا�س��ة اإ�س��رائيل 

القتالعية ونظام التمييز العن�سري )الأبارتهايد( الذي تكر�سه.

ويحدد نداء المقاطعة )BDS(، ال�س��ادر في 9 تموز/يوليو 2005، الحقوق الأ�سا�س��ية الخا�س��ة بال�سرائح الرئي�سية 

الثالث المكونة لل�سعب الأ�سالني في فل�سطين. وعلى اأ�سا�س القانون الدولي والمبادئ العالمية لحقوق الإن�سان، فاإن 

الن��داء يح��ث على اتباع اأ�س��كال متعددة من مقاطعة اإ�س��رائيل كي تمتث��ل امتثاًل كاماًل للتزاماته��ا بموجب القانون 
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الدولي عن طريق: )1( اإنهاء احتاللها وا�ستعمارها الأرا�سي العربية كلها ]المحتلة في �سنة 1967[ وتفكيك الجدار؛ 

)2( العتراف بالحق الأ�سا�سي في الم�ساواة الكاملة لمواطنيها العرب الفل�سطينيين؛ )3( احترام وحماية ودعم حقوق 

الالجئين الفل�س��طينيين في العودة اإلى ديارهم وا�س��تعادة ممتلكاتهم، كما هو من�سو�س عليه في قرار الأمم المتحدة 

رقم 194.

ر نداء المقاطعة، والذي يحمل توقيع اأكثر من 170 منظمة وحزبًا �سيا�سيًا واتحاداً نقابيًا وحركة جماهيرية 
ِّ
عب

ُ
وي

فل�س��طينية، عن التطلعات الجماعية لل�س��عب الفل�س��طيني من خالل الت�س��ديد على اأن تحقيق المطالب الأ�سا�سية الثالثة 

التي يدعو اإليها النداء يفي بالحد االأدنى من متطلبات ال�سعب الفل�سطيني من اأجل ممار�سة حقه غير القابل للت�سرف 

في تقرير الم�سير.

اإن اأبرز اإنجاز تحقق خالل الأعوام الخم�سة الما�سية هو اإعادة العتبار اإلى هذه الحقوق ال�ساملة لمكونات ال�سعب 

الفل�س��طيني، بعد اأن تم اختزالها منذ اتفاق ''اأو�س��لو'' اإلى التخل�س من الحتالل من معظم اأرا�سي ال�سفة الغربية فقط، 

من دون حق العودة، ول اإنهاء الأبارتهايد في فل�س��طين المحتلة في �س��نة 1948، وبال تقرير الم�س��ير. كما اأن الحملة 

اأدت اإل��ى بداي��ة تح��ول دراماتيك��ي لدى قطاعات وا�س��عة في ال��راأي العام الأوروبي خا�س��ة، والأميرك��ي بدرجة اأقل 

لم�س��لحة التعامل مع اإ�س��رائيل كما جرى مع نظام التفرقة العن�س��رية في جنوب اإفريقيا. فقد باتت حمالت مقاطعة 

الب�س��ائع الإ�س��رائيلية م�سهداً ماألوفًا في المحال التجارية الغربية الأ�سخم، الأمر الذي بداأ يوؤثر في �سادرات اإ�سرائيل 

ف��ي بع�س المجالت كالخ�س��روات والفواكه وم�ستح�س��رات التجميل والأدوية والأطعمة الجاه��زة والمياه المعدنية. 

وبداأت حملة موؤثرة �سد الما�س الإ�سرائيلي الذي ت�سكل تجارته اأحد اأهم اأركان القت�ساد الإ�سرائيلي.

وق��د انت�س��رت حمالت المقاطعة الأكاديمية �س��د اإ�س��رائيل في اأوروبا وكن��دا وجنوب اإفريقيا والهن��د، كما ازدادت 

الحركات الطالبية التي تنا�س��ل من اأجل �س��حب ال�ستثمارات من ال�سركات الداعمة لالحتالل والأبارتهايد الإ�سرائيلي 

في جامعات اأميركا ال�س��مالية ب�س��ورة خا�س��ة. وبعد العدوان على اأ�س��طول الحرية، اأ�س��ربت نقابات عمال الموانئ، 

ولفترات متفاوتة، عن تحميل اأو تفريغ ال�سفن الإ�سرائيلية في موانئ ال�سويد وتركيا والهند، وحتى في ميناء اأوكالند 

بالوليات المتحدة الأميركية.

فيما يتعلق بالمجال الثقافي، فاإن اإنجازات حملة المقاطعة كانت لفتة، ول �س��يما بعد مذبحة ''مافي مرمرة''، اإذ 

األغ��ى ع��دد م��ن اأه��م الفنانين والفرق الفنية العالمية عرو�س��ًا اأو م�س��اركات فنية له��م ''في اإ�س��رائيل'' احتجاجًا على 

انتهاكها حقوق الإن�س��ان الفل�س��طيني، ومن هوؤلء: بيك�س��يز؛ كالك�سونز؛ فايثِل�س؛ كارلو�س �س��انتانا؛ دافيد كو�ستيللو؛ 

غيل �س��كوت �� هيرون؛ الممثلة ال�س��هيرة ميغ رايان؛ المخرج والكاتب العالمي مايك لي. وقبلهم ان�س��م اإلى �س��فوف 

المقاطع��ة كّت��اب ومثقفون واأكاديميون ومخرجون من وزن: جون برجر؛ ناعوم��ي كالين؛ جوديث بتلر؛ األي�س ووكر؛ 

ن �س��اغوا البيان العالمي لحقوق الإن�س��ان في �س��نة 1948(؛ هينينغ مانكل؛ جان لوك �� 
ّ
�س��تيفان هي�س��يل )وهو مم

غودار؛ اإيان بانك�س.

��ا الكنائ���س العالمي��ة فب��داأت بالتحرك الإيجاب��ي تجاه المقاطعة، وخ�سو�س��ًا بعد �س��دور وثيق��ة ''وقفة حق �� 
ّ
اأم

كايرو�س فل�س��طين'' عن قيادات فل�س��طينية م�س��يحية مرموقة، الأمر الذي ُترجم في ات�ساع دائرة الحركات والمنظمات 

ن يدع��م احتالله��ا وانتهاكها القانون 
َ
الكن�س��ية المنادي��ة ب�س��حب ال�س��تثمارات، ول��و جزئيًا، من اإ�س��رائيل ومن كل م

الدول��ي. كم��ا ان�س��م اإلى حملة مقاطعة اإ�س��رائيل عدد من الموؤ�س�س��ات اليهودية التقدمية، بما فيها تحالف اإ�س��رائيلي 

ر قاعدة 
ّ
مناه�س لل�س��هيونية با�س��م ''مقاطعة من الداخل''، ف�س��اًل عن التحالف الن�س��وي من اأجل ال�س��الم، والذي طو

 Who Profits from the( بيان��ات لجمي��ع ال�س��ركات الإ�س��رائيلية والدولي��ة المتورط��ة ف��ي النتف��اع م��ن الحت��الل

.)Occupation?

وحت��ى على �س��عيد الحكوم��ات، فقد بداأت الحمل��ة بتحقيق اإنجازات مهمة، اإذ �س��حب �س��ندوق التقاعد النرويجي 
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ال�س��خم ا�س��تثماراته من عدة �س��ركات اإ�س��رائيلية متورطة في جرائم �س��د ال�س��عب الفل�س��طيني، وفعلت ال�س��يء ذاته 

�س��ناديق التقاعد في ال�س��ويد والدانمارك. كما اأن الحكومة الإ�س��بانية قامت باإق�س��اء فريق اأكاديمي اإ�س��رائيلي عن 

م�سابقة دولية للمعمار الم�ستدام )''الأخ�سر''( كون الفريق ياأتي من كلية اأريئيل المقامة على اأر�س فل�سطينية محتلة. 

ورف�س��ت بلديات هولندية ا�ست�س��افة وفد ر�سمي يمثل بلديات اإ�سرائيلية في هولندا ب�سبب ان�سمام ممثلي م�ستعمرات 

اإ�س��رائيلية اإلى الوفد. وللمرة الأولى، اإذاً، بداأت تبرز اإرها�س��ات قوية لحركة عالمية مناه�سة لإ�سرائيل كدولة محتلة، 

عن�س��رية، مجرم��ة، مارق��ة، وخارجة على القانون الدول��ي، اأي كما كانت جنوب اإفريقيا في زم��ن الأبارتهايد، الأمر 

ال��ذي بات ي�س��كل تهديداً حقيقيًا لهيمنة اإ�س��رائيل الم�س��تمرة لعقود في �س��احات الراأي العام العالم��ي عامة والغربي 

n .خا�سة
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