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  رسالة فلسطين

  األنشطة الثقافية يف الضفة
  "الوطنيين واملتدينين"واعتراضات 

  من وسيم الكردي - القدس 

  الفنية/ظاهرة املهرجانات الثقافية
خـــالل مل تشـــهد فلســـطين يف تاريخهـــا كلـــه مهرجانـــات كثيفـــة كتلـــك التـــي شـــهدتها 

ثمانيـــة مهرجانـــات؛ منهـــا مهرجانـــات حمليـــة وأُخـــرى : أشـــهر الصـــيف الثالثـــة املاضـــية
دوليـــة، ثالثـــة منهـــا يف رام اللـــه واثنـــان يف غـــزة وواحـــد يف بيـــت حلـــم وآخـــر يف نـــابلس 

واألمـــــر النـــــوعي هـــــذا العـــــام هـــــو أن نصـــــف هـــــذه املهرجانـــــات اتســـــم . وواحـــــد يف جنـــــين
  .بمشاركة عربيةباملشاركات الدولية، وللمرة األُوىل 

إىل إقامـــــة املهرجانـــــات  ١٩٩٣كـــــان مركـــــز الفـــــن الشـــــعبي هـــــو املبـــــادر منـــــذ ســـــنة 
فقـــد استضـــاف املركـــز يف . الدوليـــة، التـــي تستضـــيف فـــرق املوســـيقى والغنـــاء والـــرقص

مهرجاناتــه خمــس عشــرة فرقــة مــن دول كإيطاليــا واليونــان وإســبانيا وفرنســا وإنكلتــرا 
وحــين قــررت وزارة الثقافــة والفنــون الفلســطينية،  .وتشــيلي وجامايكــا وجنــوب إفريقيــا

بالتعاون مع جامعة بيـت حلـم، إقامـة مهرجانهـا لهـذا العـام، اختـارت وقتـاً متزامنـاً مـع 
مهرجان فلسطين الدويل، الذي يقيمه مركـز الفـن الشـعبي، ليتسـنى لهـا استضـافة الفـرق 

. الــوزارة ومؤسســة أهليــةوكــان هــذا النشــاط بدايــة تنســيق كبيــر بــين . التــي دعاهــا املركــز
وتـال ذلــك إقامــة مهرجــانين آخــرين يف غـزة ونــابلس بالتعــاون مــع مؤسســات جمتمعيــة، 
وهي املرة األوىل التي تشـهد فيهـا هاتـان املنطقتـان مهرجانـات بهـذا احلجـم منـذ بدايـة 

  .االحتالل اإلسرائيلي
تعد تقتصر على وقد بدأت ظاهرة املهرجانات لهذا العام تأخذ بعداً جديداً؛ فهي مل 

فرق املوسيقى والرقص، وإنمـا جتـاوزت ذلـك إىل أنشـطة ثقافيـة أُخـرى، كمعـارض الفـن 
وقد نظم مركز الفن نشاطاً ثقافياً متكامالً يف موازاة املهرجان، إذ . التشكيلي والندوات

اشــــــتمل، وألول مــــــرة، علــــــى جنــــــاح مســــــرح الطفــــــل، واألُمســــــيات القصصــــــية والشــــــعرية، 
أكثـر مـن غيرهـا، كموضـوع األنـا واآلخـر يف القضايا التـي تثيـر أسـئلة  والندوات الفكرية
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ـــاب والفنـــانين العائـــدين يف إطـــار  يف الثقافـــة والفـــن، ومفهـــوم التطبيـــع، وشـــهادات الكتّ
  ).الوطن - املنفى(ندوة 

إن حداثــة الظــاهرة وغرابتهــا أدّتــا دوراً يف إثــارة الكثيــر مــن التجليــات التــي رافقــت 
بــدءاً بضــخامة اجلمهــور، مــروراً بإشــكاليات التنظــيم الــذي مل تتكــون هــذه املهرجانــات، 

فيـــه خبـــرة كافيـــة للقيّمـــين علـــى هـــذه املهرجانـــات، باســـتثناء مركـــز الفـــن الشـــعبي الـــذي 
راكم خبرة معقولة نسبياً بسـبب تكريـر التجربـة، وانتهـاء بـاملواقف املتفاوتـة جتـاه هـذا 

  .النشاط

  اعتراضات وطنية ودينية
ـــد مهرجـــان فلســـطين الـــدويل مـــع إضـــراب مفتـــوح عـــن الطعـــام أعلنـــه لقـــد تـــزامن  عَقْ

األسـرى الفلســطينيون يف الســجون اإلســرائيلية، وهـو مــا أدى إىل ارتفــاع أصــوات طالبــت 
بإلغاء املهرجان أو تأجيله، ألن هذا الفعـل يتعـارض مـع الفعـل النضـايل الـذي تخوضـه 

أصــدر مركــز الفــن الشــعبي، الــذي ولقــد . الســاحة الفلســطينية يف تضــامنها مــع اإلضــراب
مهرجــان فلســطين الــدويل "يشــرف علــى إقامــة هــذا املهرجــان، بيانــاً للنــاس حتــت عنــوان 

حينما يقوم مركز الفن ": ، جاء فيه)"القدس لنا واحلرية لألسرة: (ينعقد حتت رايتين ٩٥
ي الــدور احلضــاري والــوطنالشــعبي بتنظــيم مهرجانــه الــدويل كــل عــام فإنــه يــدرك تمامــاً 

واإلنســاين الــذي تقــوم بــه الثقافــة، ولهــذا الســبب فقــد تمكــن شــعبنا مــن البقــاء واالســتمرار 
وامــتالك الطمــوح مــن أجــل مســتقبل أفضــل، ألن الهويــة الوطنيــة تتبلــور وتتكامــل وتخــط 
طريقها يف التـاريخ عبـر النشـاط اإلنسـاين بمختلـف أشـكاله وأنواعـه حيـث يتالقـى الفكـر 

نيــــة باملوســــيقى باحلكايــــة بالشــــعر بالقصــــة بــــالزي الشــــعبي بالتربيــــة بالعمــــارة باألغ
تلتقي جميعاً وتتفاعـل لتصـوغ شـعباً يسـتند إىل جـذور عريقـة وإىل ...... بالسلوك اليومي

وحينمـا اســتقر رأينــا علـى إقامــة املهرجــان . أُفـق يفضــي إىل التحـرر واالســتقالل والتقــدم
مـــاً بقيمـــة القـــدس يف تاريخنـــا فإننـــا كنـــا نحـــس تما)القـــدس لنـــا(هـــذا العـــام حتـــت شـــعار 

احلضـــاري والسياســـي والوجـــداين ورأينـــا يف ذلـــك واجبـــاً لنقـــول إن قدســـنا التـــي عمرهـــا 
  ."عام هي يبوس الكنعانية العربية الفلسطينية ٦٠٠٠

وأشـــار البيـــان بوضـــوح إىل قضـــية األســـرى وإضـــرابهم، وإىل تعـــاطف القيّمـــين علـــى 
املين يف املهرجــان تتفاعــل مــع إخوتنــا إن مشــاعر جميــع العــ: "املهرجــان مــع نضــالهم

يف األَسْـــر، وقـــد حتاورنـــا كثيـــراً داخـــل هيئـــات املهرجـــان ويف خارجهـــا يف الـــدور الـــذي 
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قضــيتنا جميعــاً األســرى التــي هــي ] قضــية[يجــب علــى املهرجــان أن يقــوم بــه ملســاندة 
والتــــــي ال يحــــــق ألحــــــد أن يســــــلبنا فلســــــطينيتنا وذاكرتنــــــا ودورنــــــا يف تعميــــــق وجودنــــــا 

ضاري وهويتنا الوطنية عبر خمتلف أشكال الفعل الشعبي وبمـا فيهـا الفعـل الثقـايف احل
إننــا لــن نقــف مكتــويف األيــدي ولــن نتســكع يف الشــوارع أو ننــام يف بيوتنــا، . بكــل صــوره

فمهرجاننـــا ســـيقوم علـــى رفـــع رايـــة األســـرى التـــي هـــي رايتنـــا جميعـــاً والتـــي ال يرفعهـــا 
  ..."اط اإلنساين يف جمتمع حيخفاقة سوى تالقي جميع أشكال النش

وقَّع البيان عدد من الشخصيات السياسـية الفلسـطينية املعتصـمة يف مقـر الصـليب 
  .األحمر يف القدس، ويف مقدَّمهم فيصل احلسني

، بــــدأ ســــيل مــــن االحتجاجــــات "مهرجــــان سبســــطية"ويف إثــــر اقتــــراب موعــــد افتتــــاح 
: فقــد صــدر بيــان موقــع باســم وهمــي. املدعمــة بالبيانــات التــي تطالــب بإلغــاء املهرجــان

ه إىل وزيـر الثقافـة "املؤتمر الشعبي للمؤسسات والشخصيات يف نابلس واللواء" ، وموجَـّ
إننـــا ننبـــه إىل اخملـــاطر : "والفنـــون وبلديـــة نـــابلس وجامعـــة النجـــاح الوطنيـــة، جـــاء فيـــه

يـدتنا اجلسيمة يف ممارسة االنفتاح على فن ال ينسجم مع واقعنا وال يمت بصـلة إىل عق
وقـــد طالـــب ." وتـــراث وتقاليـــد شـــعبنا، ولـــن يكـــون إال معـــول هـــدم لقيمنـــا وأخـــالق شـــعبنا

ال تفتحوا باب الشر والفساد يف هذه املدينة وجتعلوه مشـروعاً بعـد أن كـان "البيان بأن 
يرعـــــاه يف املاضـــــي مـــــن تعرفـــــون ممـــــن ال ينتمـــــون لشـــــعبنا وال لقضـــــيته مثـــــل الســـــيرك 

  ."واحلفالت الراقصة
الكتلــة اإلســالمية يف جامعـة النجــاح الوطنيــة، التـي يقــام املهرجــان علــى وأصـدرت 

يا من صنعتم انتفاضـة : أيها الشعب الفلسطيني العظيم: "أرضها، بياناً اختتمته بالقول
اجلهــاد وفجــرتم ملحمــة البطولــة ولقنــتم عــدوكم الــدرس تلــو الــدرس وأثبــتم للعــامل أنكــم 

ــــة، أقصــــاكم  يــــا أبطــــال. شــــعب يســــتحق احلريــــة والكرامــــة املســــجد [املرحلــــة وكــــل مرحل
يستصرخكم، ودينكم يسـتنجدكم أن تكونـوا عنـد حسـن ظنهمـا، وتكونـوا أحـراراً ] األقصى

وترفضـــــون انتهـــــاك . كرامـــــاً، ترفضـــــون الـــــذل والهـــــوان والهزيمـــــة والتخـــــدير والتـــــرويض
لك كونـوا كـذ. حرمات الله جهاراً نهاراً، وترفضون اجملون واالنحالل حتت أي اسـم كـان

املـاجن الـذي ينتهـك حرمـات اللـه معلنين رفضـكم واسـتنكاركم وحـربكم لهـذا املهرجـان 
وأعـاد ." وحرمات الدين وينتهك الكرامة والنخوة والعـزة والشـرف حتـى تهتـف الـدنيا لـك

ـــد مهرجـــان فلســـطين  ذلـــك إىل األذهـــان احلمـــالت التـــي شـــنتها الكتـــل اإلســـالمية ضـــد عَقْ
معة يف املساجد، حتـت ذريعـة التغريـب والتحلـل اخلُلُقـي الدويل عبر البيانات وخطب اجل
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والتعــارض مــع القــيم اإلســالمية، إال إن األمــر النــوعي هــذه املــرة جتلــى يف إصــدار رابطــة 
  :علماء فلسطين فتوى حترم بموجبها إقامة املهرجانات، وفيما يلي نصها

ـــــى إخوانـــــه ال" نبيـــــين احلمـــــد للـــــه رب العـــــاملين والصـــــالة علـــــى رســـــولنا حممـــــد وعل
  أمّا بعد،... الطاهرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على دربهم إىل يوم الدين

ــــــأْمُرُونَ : عمــــــالً بقــــــول اللــــــه عــــــز وجــــــل" ــــــرِ وَيَ ــــــدْعُونَ إِىلَ الْخَيْ ــــــةٌ يَ ــــــنْكُمْ أُمَ ــــــتَكُنْ مِ ﴿وَلْ
ــالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَأُولَئِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ﴾ مــالً بقــول رســول اللــه صــلّى وع. بِ

مـــن رأى مـــنكم منكـــراً فليغيـــره بيـــده فـــإن مل يســـتطع فبلســـانه فـــإن مل : (اللـــه عليـــه وســـلم
  ).يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان

العلمــاء تبصــير األمــة بــدِينها وبيــان األحكــام الشــرعية فإننــا وملــا كــان مــن واجــب "
م احلكـم الشـرعي يف املهرجانـات نحن معشر طالب العلم نبين لشعبنا الفلسـطيني املسـل

الثقافية والفنية التي أُقيمت وستقام يف وطننا كمهرجـان سبسـطية وكمـا هـو احلـال يف 
دول عربيــة كمهرجــان جــرش أو غيــره للمعــذرة إىل ربنــا ســبحانه وتعــاىل فنقــول وباللــه 

  .عز وجل التوفيق
وعربية وأجنبية من هذه املهرجانات بما فيها من فعاليات تقوم بها فرق حملية "

رقـــــص وغنـــــاء مـــــاجن وتبـــــرج واخـــــتالط بـــــين الـــــذكور واإلنـــــاث وإغـــــراء وإثـــــارة للفـــــتن 
فهــــي بالتــــايل ... والشــــهوات ومرتــــع خصــــب للشــــياطين وتشــــجيع علــــى إشــــاعة الفــــواحش

معــاول هــدم لعقيــدة وأخــالق شــعبنا باإلضــافة إىل أن املهرجانــات فيهــا تبــذير وإســراف 
قـــت نحـــن يف أشـــد احلاجـــة إىل األمـــوال لنبنـــي اقتصـــادنا وتبديـــد لألمـــوال الطائلـــة يف و

  .ونعيش حياة حرة كريمة ال عالة على مساعدات أجنبية مشبوهة
وملـــا كانـــت املهرجانـــات الفنيـــة تزيـــد مـــن املعاصـــي والـــذنوب التـــي تهلـــك األفـــراد "

هُمْ فَأَهْلَكْنَــا... ﴿: والشـعوب ألنهــا تســبب غضــب اللــه العزيـز اجلبــار مصــداقاً لقولــه تعــاىل
املهرجانات الفنية خمالفة لعقيدتنا اإلسالمية ومصلحة شـعبنا  لهذا فإن. ﴾...بِذُنُوبِهِمْ

  .الوطنية فهي منكر وحرام شرعاً
ونحــــن طلبــــة العلــــم الشــــريف ومــــن النصــــيحة واالعتــــذار إىل اللــــه ســــبحانه وتعــــاىل "

عبنا املسلم كما نطالب ش. نناشد اإلخوة املسؤولين عن إقامة هذه املهرجانات إلغاءها
  .مقاطعتها ألنها حرام شرعاً

وإنه ملما يدمي القلوب إقامة هذه املهرجانات يف وطننا خاصة يف هذه املرحلـة "
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الصعبة فشعبنا ال يزال يرزح حتت حكم االحتالل اإلسـرائيلي البغـيض الـذي يجـثم علـى 
قمـة ويحاربنـا يف لصدورنا ويصادر أرضنا وحرياتنـا ويقـيم املسـتوطنات ويحاصـرنا 

العــــيش ويحرمنــــا مــــن دخــــول القــــدس الشــــريف والصــــالة يف املســــجد األقصــــى املبــــارك 
واحلـــرم اإلبراهيمـــي الشـــريف ويقتـــل أبنـــاء شـــعبنا وال يـــزال اآلالف مـــن أبطالنـــا وأســـرانا 

وصـد قاللـه العظـيم . االحتالل وحسبنا اللـه ونعـم الوكيـليرزحون يف سجون ومعتقالت 
  ....ا منكم خاصةواتقوا فتنة ال تصيبن الذين ظلمو

  أال قد بلّغنا اللهم فاشهد
  "١٥/٨/١٩٩٥هجرية املوافق  ١٤١٦ربيع األول سنة  ١٩

وقــــد دفعــــت هــــذه احلملــــة وزيــــر الثقافــــة والفنــــون إىل عقــــد مــــؤتمر صــــحايف عشــــية 
االفتتـــاح أشـــار فيـــه إىل أن العبـــارات التـــي وُصـــف املهرجـــان بهـــا تعتبـــر مـــن أشـــد ألفـــاظ 

إننــا لــن نقبــل بــأي تقاليــد تفــرض علينــا وإنــه ال يوجــد إال ": عصــور الظــالم شــدة، وأردف
اللــه وحــده مصــدر احلكــم واحلــالل واحلــرام، وعلينــا أن ال نســلم بــاحلواجز التــي وضــعها 

أن وزارة الثقافـة "كما أكد ." وإن بالدنا لن تكون جزائر أُخرى ١٩٦٧االحتالل منذ عام 
ح أبـواب فلسـطين علـى العـامل يف ستعمل على تشـجيع التنـافس بـين الفـرق الفنيـة وسـتفت

وأضـــــاف أن املعركـــــة الثقافيـــــة هـــــي كغيرهـــــا مـــــن ." إطـــــار النهـــــوض الثقـــــايف للمجتمـــــع
علــى الصــعيد الصــحي واإلداري والتعليمــي، وأن الفجــور املعــارك التــي يخوضــها شــعبنا 

كمـــا أصـــدرت ." يقـــاوم باالنفتـــاح باملزيـــد مـــن الـــوعي وال يقـــاوم بـــاالنغالق"واالنحـــراف 
الراعيــة للمهرجــان بيانــاً توضــيحياً بشــأن فعاليــات املهرجــان أشــارت فيــه  املؤسســات

مـــــا نشـــــر يف الصـــــحف احملليـــــة بشـــــأن معارضـــــة اشـــــتراك فـــــرق أجنبيـــــة يف هـــــذا "إىل أن 
  ."املهرجان ينبع من عدم وضوح الصورة حول طبيعة عروض هذه الفرق

اخلطـوة الوطنيـة  أهميـة"كما أصـدر احتـاد الكتّـاب الفلسـطينيين بيانـاً أشـار فيـه إىل 
ويــــرى . إلحيــــاء مهرجــــان سبســــطية بمــــا يحملــــه هــــذا املوقــــع مــــن بعــــد تــــاريخي وتراثــــي

االحتاد أن فعاليات املهرجان املقترحة يف جميـع ميـادين الثقافـة والفنـون والفولكلـور 
  ".هي تأكيد على هوية الشعب الفلسطيني واستحضار تاريخه

ت رداً علـــى هـــذه احلملـــة؛ فقـــد نشـــر ونشـــرت الصـــحف الفلســـطينية الكثيـــر مـــن املقـــاال
مل : "فيهـا، جـاء "يف مواجهـة الظالميـةالثقافـة : "األديب يحيى يخلـف مقالـة حتـت عنـوان

يكــن يخطــر يل علــى بــال أن هنــاك قــوى ظالميــة يف بالدنــا يمكــن أن تشــن حملــة إرهــاب 
ثقــــايف، وحملــــة إرهــــاب فكــــري بهــــذا القــــدر مــــن الصــــفاقة واجلــــرأة علــــى االفتئــــات علــــى 
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لقــد نصّــبت تلــك اجلهــة مــن نفســها حمكمــة تفتــيش، تطلــق األحكــام، وتصــدر ....... يقــةاحلق
إن الصـمت علـى مـا يقـوم . الفتاوى، وتطلق النعوت التي تعكس ما هو قبـيح يف أعماقهـا

بــه هــؤالء ســوف يشــجعهم علــى مواصــلة حمالتهــم لتطــال كــل أنــواع التعبيــر مــن اإلبــداع 
لــذلك يتعــين علــى كــل املــدافعين ...... ح، إىل الســينمااألدبــي إىل الفــن التشــكيلي إىل املســر

عــن حريــة التعبيــر، وديمقراطيــة الثقافــة، وعــن مســتقبل الثقافــة الوطنيــة يف فلســطين أن 
التـــي حتـــاول أن تمنـــع التعبيـــر الفنـــي يرفعـــوا أصـــواتهم عاليـــاً ضـــد هـــذه املوجـــة العميـــاء 

الم وأن تشـيع مناخـاً ينسـجم الرفيع من الظهور وحتاول أن تكمم األفواه وأن تكسـر األقـ
  ."مع رؤيتهم الكسيحة

تفقــس بيــوض الظــالم : "... ونشــر الشــاعر أحمــد دحبــور مقالــة نقتطــف منهــا مــا يلــي
بيانــات مــن خمتلــف األشــكال واحلجــوم، ويجمــع بينهــا أنهــا مدفوعــة األجــر، وأنهــا ضــد 

راً وإباحيـة، الفن، فتجعل اإلبداع غوايـة وبدعـة، والفـرح تبرجـاً وخالعـة واالخـتالط فجـو
وسيصـــعب جـــداً علـــى منـــي طلـــع علـــى تلـــك البيانـــات اســـتيعاب أنهـــا صـــدرت يف الســـنوات 
اخلمس األخيرة من القرن العشرين، دون أن يربطها موضوعياً بسياسة سلطة االحتالل 

إن .... التــــي جتهــــر بعــــدائها لبحــــث الفلســــطيني عــــن فضــــاء ثقــــايف يطــــل منــــه علــــى العــــامل
إال تنويرياً، وال يمكن إال أن يواكب إيقاع ي ال يمكن أن يكون املشروع الثقايف الفلسطين

احلياة، وهو مشروع حضاري جسور، قائم على الثقة بالنفس، وغير مذعور مما تطرحه 
مفــردات احليــاة اليوميــة، وهــو بهــذا يميــز بــين االنــزالق اجملــاين اجملــازف وبــين التفــتح 

يأخـــذ املهرجـــان الثقـــايف اســـم علـــى خمتلـــف نســـائم احليـــاة، تـــرى هـــل هـــي مصـــادفة أن 
الزمــان الــذي يســمح فيــه لقــد فــات ..... البحــر املتوســط بكــل مــا يحملــه البحــر مــن دالالت؟

ألن احلكــم الفيصــل بـــين فــرد أو حــزب لنفســه تكفيــر اجملتمــع، واالنفــراد بــوهم الناجيــة، 
 أما مـن يسـبغ علـى نفسـه امـتالك. أبناء الشعب هو ما ينفع الناس وما يمكث يف األرض
﴿أَلَــمْ تَــرَ إِىلَ الَّــذِينَ يُزَكُّــونَ أَنْفُسَــهُمْ احلقيقــة باســم الــدين، فــإن القــرآن هــو الــذي يــرد عليــه 

وإذا خطــر لهــؤالء الــذي يزكــون أنفســهم أن . بَــلِ اللَّــهُ يُزَكِّــي مَــنْ يَشَــاءُ وَالَ يُظْلَمُــونَ فَتِــيالً﴾
ــلْ : م أيضــاً حســب اآليــةيصــادروا علــى احليــاة باســم اللــه فــإن اللــه كفيــل بــالرد علــيه ﴿قُ

  ."﴾أَحتَُآجُّونَنَا يفِ اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ
، "االعتـراض ممكـن أمـا الفتـوى فمرعبـة: "أما وسيم الكردي، فقـد نشـر مقالـة بعنـوان

ملرعـــب حقيقـــة الـــذي يحتـــاج إىل وقفـــة ومعاجلـــة جديـــة فهـــو األمـــر ا: "... اختتمهـــا بقولـــه
مشــفوعاً بحكــم ) رابطــة علمــاء فلســطين(فحينمــا يــأتي االعتــراض مــن . املتعلــق باإلفتــاء
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إن جمهــرة مـــن : التحــريم الشــرعي فإننــا ســـنكون أمــام حالــة يمكــن تلخيصـــها فيمــا يلــي
ل فيـه قائمـاً منـذ بـدايات العلماء املتفقهين يف الدين هم الـذي أفتـوا يف أمـر مـا زال اجلـد

اإلسالم وعلى يد أئمة وعلمـاء حظـوا بمكانـة رفيعـة يف التـاريخ العربـي اإلسـالمي، وهـم 
يــأتون ويحســمون فيــه علــى هــذا النحــو مــن الســرعة، فإنمــا يــدفعون إىل واقــع مشــابه ملــا 
يجــري يف بلــدان أُخــرى كمصــر واجلزائــر حــين تســري الفتــوى إىل النــاس بمــن فــيهم غيــر 

وهـم الـدفاع عـن الـدين، وبـأنهم يقـدمون علـى رين فيرتكبون فعلـة االعتـداء حتـت املتبص
ـــــه(عمـــــل  ـــــد، كمـــــا أن ويصـــــبح ) خـــــالص لوجـــــه الل اخلنجـــــر هـــــو طـــــريقهم إىل جنـــــات اخلل

بإمكــــانهم توســــيع رقعــــة مــــن يشــــملهم التحــــريض، ولســــت مــــن املعتقــــدين بــــأن أحــــداً يف 
أن بـدايات ولكـن علينـا أن نـدرك  جمتمعنـا يقبـل لنـا أن نصـل إىل حافـة التهلكـة بأيـدينا،

االشتعال هـي الشـرارات األُوىل، وبالتـايل فعلينـا أن نتجـادل إىل آخـر حـدود اجلـدال دون 
أن نســتعدي أو نحــرض علــى الــدم، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، بشــكل قصــدي أو بشــكل 

باختصار يمكننا أن نحقق ذلك عبر اقتناع واحد يتمثل . عفوي، بشكل ظاهري أو مبطن
يف أننا لسنا مالّك احلقيقة املطلقة وأن غيرنا غارق يف اخلطيئة، فهل يمكن لنا جميعـاً 

ـــــب األمـــــر ثانيـــــة بمـــــا فينـــــا  أم أن األمـــــر ذاهـــــب بنـــــا إىل ) رابطـــــة علمـــــاء فلســـــطين(أن نُقلّ
  ."الفجيعة

جديداً علـى اجملتمـع الفلسـطيني عبـر ربما ال يكون هذا االصطراع الفكري والثقايف 
عنها هـو الـذي يميـز مـا أن مستوى االنشغال بهذه القضية وأشكال التعبير تاريخه، غير 
فقــد اتخــذ األمــر أبعــاداً جديــدة كــالفتوى والتظــاهرة التــي قادتهــا احلركــة . يجــري حاليــاً

اإلســـــــالمية يف مهرجـــــــان سبســـــــطية، وكثافـــــــة البيانـــــــات، وكثـــــــرة املقـــــــاالت، واملـــــــؤتمر 
الفكريــة يف اجملتمــع الفلســطيني وجميعهــا تشــير إىل أن العالقــة بــين الفئــات . الصــحايف

فكــل طــرف يتحــرك بكثافــة بهــدف تثبيــت وقــائع حمــددة منــذ . منحــى جديــداً بــدأت تأخــذ
جديــــد مــــرتبط بوجــــود ســــلطة فلســــطينية علــــى البدايــــة؛ بدايــــة اجتــــاه اجملتمــــع إىل إطــــار 

األرض، ويرتبط باملناخات اجلديدة التي بدأت تصوغ أولويات أُخـرى، وال تقتصـر علـى 
ومـن الالفـت . أبعد حدود االنشـغال الساحة تنشغل به إىلالتصدي لالحتالل الذي كانت 

بعـــداً عنفيـــاً، ولـــيس هنـــاك مـــا يشـــير إىل احتمـــال حـــدوث ذلـــك، أن هـــذا االحتـــدام مل يتخـــذ 
الرتبــــاط األمــــر باالنفتــــاح الثقــــايف الــــذي اعتــــاد اجملتمــــع الفلســــطيني عليــــه، وللتــــداخل 
االجتمــــاعي يف جمتمــــع صــــغير بــــين جميــــع الــــرؤى والفئــــات، ممــــا ال يتــــيح اصــــطفافات 

  .نع حداً فاصالً بين فريقينتص
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  احلضور العربي وإشكاالت التطبيع
طـوال فتــرة االحــتالل اإلسـرائيلي، مل تســتقبل فلســطين املثقفـين والكتّــاب والفنــانين 

وقد جنم ذلك عن موقف فكري وسياسـي تبنـاه العـرب والفلسـطينيون بوجـه عـام . العرب
إســرائيل، وكــي ال تكــون الطليعــة بتطبيــع العالقــات مــع اســتناداً إىل دور قــومي ال يســمح 

ومل يُستَثْن من ذلك إال الفلسـطينيون الـذين . الفكرية والثقافية جسراً لتحقيق هذا املأرب
يستطيعون زيارة فلسطين عبر إذن زيارة، أولئـك الفلسـطينيون أو العـرب الـذين يحملـون 

العربيـة بعـد املوقـف جتلياتـه الواضـحة علـى السـاحة وقد أخـذ هـذا . جوازات سفر أجنبية
توقيع اتفاق كامب ديفيد، إىل أن بدأت املسيرة السياسية السلمية وبدأت الصورة تتغير 

وقـد افتتحـت ذلـك فرقـة . وتتخذ مساراً جديداً، وأصبح يف اإلمكان دعوة الفنـانين العـرب
مسرحية أردنية معظم أعضائها من الفلسطينيين، لبّت دعوة من وزارة الثقافة والفنون 

ـــــد يف أيـــــارالفلســـــطي مـــــايو /نية للمشـــــاركة يف مهرجـــــان مســـــرح الطفـــــل األول، الـــــذي عُق
وقــد رفضــت . حيــث قــدمت عروضــاً يف كــل مــن القــدس ورام اللــه وغــزة وأريحــااملاضــي، 

واتخــذت رابطــة . ممثلــة أردنيــة أساســية يف الفرقــة املشــاركة بســبب موقفهــا مــن التطبيــع
وعلـق خمـرج الفرقـة، . رت مسـاءلة الفرقـةالفنانين األردنيين موقفاً رافضاً للزيـارة، وقـر

املقدســية " الكاتــب"الــرحمن، علــى ذلــك يف مقابلــة أجرتهــا معــه جملــة  الفنــان فتحــي عبــد
التطبيـع مسـألة معقـدة اإلجابـة، وال أدعـي وجـود إجابـة شـافية لـدي فيهـا، ولكـن : "بقوله

يف  عــــروضأعتقـــد بأنــــه لـــيس مــــن املفـــروض أن نكــــون متعجلـــين، وأن ال نقــــوم بتقـــديم 
املوضـــوع بحاجـــة إىل تأمـــل ومعرفـــة ). أهلنـــا يف عكـــا والناصـــرة(الـــداخل حتـــت ذريعـــة 

أمـا األهـل يف ظـل السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية . أعمق لنتائج هذا الفعل قبل اإلقدام عليه
فعلينـــــــا التعـــــــاون معهـــــــم للمســـــــاهمة يف تعزيـــــــز الفعـــــــل الثقـــــــايف ولتعزيـــــــز دور الســـــــلطة 

  ."يالفلسطينية واالستقالل الوطن
، وجهــــت الــــدعوة إىل ١٩٩٥وحــــين بــــدأ التحضــــير ملهرجــــان فلســــطين الــــدويل لســــنة 

ــار للمشــاركة يف املهرجــان، غيــر أنــه اعتــذر عــن ذلــك نتيجــة  الفنــان املصــري علــي احلجّ
إىل فلســطين مــا دام املوقــف املوحــد للفنــانين املصــريين، قــائالً أنــه ال يســتطيع اجملــيء 

ســـوف يضـــطر إىل مقـــابلتهم، وهـــو لـــيس مســـتعداً هنـــاك جنـــود إســـرائيليون علـــى احلـــدود 
ومــــع أن الفرقــــة القوميــــة املصــــرية للفنــــون الشــــعبية لبــــت الــــدعوة للمشــــاركة يف . لــــذلك

مهرجانــات وزارة الثقافــة، فإنهــا اكتفــت بتقــديم عروضــها يف غــزة حتــت ســيطرة الســلطة 
ونظمــــــت وزارة . الوطنيــــــة الفلســــــطينية، ورفضــــــت تقــــــديم عروضــــــها يف الضــــــفة الغربيــــــة
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 ٦/٩/١٩٩٥الثقافة والفنون الفلسطينية أسبوعاً ثقافياً تونسياً يف الفترة الواقعة بين 
، بالتعـــاون مـــع ســـرية رام اللـــه األوىل، والهيئـــة اإلداريـــة ملهرجـــان بيـــت ١٢/٩/١٩٩٥و

حلــم الــدويل، واحتــاد الكتّــاب الفلســطينيين، وجامعــة بيــت حلــم، ومركــز الواســطي للفنــون، 
الــوطني، شــارك فيــه عــدد مــن الفنــانين والرســامين والشــعراء  ومســرح الســراج، واملســرح

  .التونسيين

  الستار قاسم االعتداء بالرصاص على عبد

الســتار قاســم، األســتاذ  يف واقعــة نــادرة احلــدوث يف فلســطين، تعــرض الــدكتور عبــد
بـــــإطالق املشـــــارك يف دائـــــرة العلـــــوم السياســـــية يف جامعـــــة النجـــــاح الوطنيـــــة، العتـــــداء 

واسـتنكرت . ومل يتـبن أحـد هـذه الفعلـة. عنـدما كـان خارجـاً مـن اجلامعـة الرصاص عليـه
وقد أصدر عدد من الكتّاب واألكاديميين والفنـانين . القوى السياسية كافة ذلك االعتداء

أطلقــت أيــد غــادرة يــوم األحــد املاضــي النــار علــى : "والسياســيين بيانــاً، فيمــا يلــي نصــه
ه من جامعة النجـاح، وتشـير دالئـل عديـدة إىل أن الستار قاسم أثناء خروج الدكتور عبد

االعتـــداء وقـــع علـــى خلفيـــة آرائـــه السياســـية، وقـــد جـــاءت هـــذه اجلريمـــة بعـــد سلســـلة مـــن 
اإلجراءات التي مست بحرية التعبير، وخطوات استخدمت العنف والقسر بـدالً مـن احلـوار 

واطن حـريص والنقاش حلسـم اخلالفـات السياسـية، وبـذلك تصـبح الصـورة مقلقـة لكـل مـ
ويسود مؤخراً أوساطاً عديدة من الشعب الفلسـطيني شـعور بعـدم . على مصلحة هذا البلد

] عمــا يجــري فيمــا يتعلــق بـــ[الرضــى ال عمــا تشــهده الســاحة الفلســطينية فحســب، وإنمــا 
نسيج اجملتمع الفلسطيني بأسره، فلكي يستطيع جمتمعنا االسـتمرار يف احليـاة وبغـض 

ياسي للمرحلة الراهنة، فإن هناك قواعد وأصوالً وخطوطـاً حمـراء النظر عن تقييمنا الس
إننـــا نـــدعو إىل وقـــف حالـــة التـــدهور حـــاالً، . ال يجـــوز جتاوزهـــا مهمـــا كانـــت االعتبـــارات

وذلــــك بتجنيــــد كافــــة الفئــــات املســــؤولة واحلريصــــة مــــن أبنــــاء شــــعبنا وقــــواه السياســــية 
. رهـاب السياسـي لغـة للتعامـلواالجتماعية، للوقـوف بحـزم أمـام أيـة حماولـة لفـرض اإل

إن الصـــمت علـــى مـــا يجـــري لـــن يزيـــد التـــدهور والتســـيب فحســـب، وإنمـــا يـــؤدي إىل تآكـــل 
املقــاييس األخالقيــة العامــة حــول مــا يجــوز ومــا ال يجــوز، وهــذا لوحــده كفيــل بتقــويض 

  ."٢٢/٨/١٩٩٥القدس . أسس جمتمعنا وحيويته الفكرية والثقافية
احلميـد،  قسـيس، ليـزا تراكـي، يحيـى يخلـف، مهنـد عبـد نبيل: وقد وقع البيان كلٌّ من

ـــاب، آســـيا حـــبش، حممـــود أبـــو الـــرُّب، عـــزام األعـــرج، حســـين  جمـــال األفغـــاين، ســـيمون كُتّ
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علــي اجلربــاوي، مصــطفى البرغــوثي، جميــل هــالل، إيــاد الشــايف،  اللــه، حيــدر عبــد ضــيف
عقـل، إيلـين كتّـاب،  الفتـاح أبـو الشـكر، فـواز السراج، خليـل أبـو عرفـة، غسـان زقطـان، عبـد

عزمــي بشــارة، حممــود شــقير، خالــد احلــوراين، زكريــا حممــد، جــورج جقمــان، ريمــا تــرزي، 
منيــــر فاشــــة، نــــايف أبــــو خلــــف، راجــــي الصــــوراين، ممــــدوح العكــــر، إيــــاد البرغــــوثي، مــــي 

الهـادي، نـادر  الهـادي، عـزت عبـد اجليوسي، هاين املصري، موسـى البـديري، مهـدي عبـد
ليـــل الشـــقاقي، بشـــير البرغـــوثي، علـــي اخلليلـــي، ريتـــا جقمـــان، أميـــة ســـعيد، أحمـــد داود، خ

  .الكريم، وليد العسلي اجلواد صالح، نصر عبد خماش، عبد
ومــن املعــروف أن الــدكتور قاســم مــن املفكــرين الفلســطينيين الــذين يتمتعــون بــروح 

اتـه انتقادية عالية، وتتسم كتاباته بتحليالت جريئة لواقع اجملتمع الفلسطيني واجتاه
ــــــه مــــــع القضــــــايا السياســــــية واالجتماعيــــــة، ويــــــذكر أن  القــــــوات الفكريــــــة وكيفيــــــة تعامل

  .وقد أصدر كتباً ودراسات كثيرة. اإلسرائيلية اعتقلته مرات عدة

  مشروع قانون
  املراكز الثقافية الفلسطينية

إن الســـلطة الفلســـطينية تعكـــف حاليـــاً، يف إطـــار قيامهـــا ببســـط ســـلطتها، علـــى إعـــداد 
ويجري حوار جمتمعي واسع بشأن . انين يف خمتلف جماالت احلياة املدنيةمشاريع قو

ويف هــذا الســياق وزعــت وزارة . هــذه املشــاريع بــين الســلطة والــذين تســتهدفهم القــوانين
الثقافـــة والفنـــون الفلســـطينية مشـــروعاً لقـــانون املراكـــز الثقافيـــة الفلســـطينية أثـــار جـــدالً 

التـــــي أبـــــدت حتفظـــــات عاليـــــة إزاءه، وال ســـــيما أن واســـــعاً يف أوســـــاط املراكـــــز الثقافيـــــة، 
. مشـــروع القـــانون هـــو نســـخة عـــن مشـــروع املراكـــز الثقافيـــة األردين يف صـــيغته القديمـــة

ومع أن الوزارة مل حتاول فتح حوار مـع املراكـز القائمـة لوضـع أسـس ومنطلقـات تراعـي 
ثقافيــــــة اخلصوصــــــية الفلســــــطينية وتأخــــــذ يف االعتبــــــار الــــــدور الــــــذي قامــــــت املراكــــــز ال

الفلســــطينية بــــه يف زمــــن االحــــتالل ويف ظــــل غيــــاب ســــلطة وطنيــــة، فــــإن املراكــــز أبــــدت 
استعدادها ملناقشة مشروع القانون مع الـوزارة يف حماولـة إلعـادة صـوغه بمـا يتوافـق 
مــع احلاجــات احلقيقيــة للمجتمــع الفلســطيني، وبمــا يراعــي التوجهــات الديمقراطيــة التــي 

  .يرنو إليها
درس نصوص املشروع " جتمع املراكز الثقافية الفلسطينية األهلية"وقد بدأ ديوان 

  .تمهيداً لفتح حوار واسع حولها
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  الضفة/القدس
  )تبادل اإلنتاج - تبادل الفراغ (

منــذ احــتالل الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، دأبــت ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي علــى 
ا مـــن مزاولـــة أنشـــطتها تضـــييق اخلنـــاق علـــى املؤسســـات اجملتمعيـــة الفلســـطينية ومنعهـــ

الثقافية إال بإذن مـن اإلدارة املدنيـة اإلسـرائيلية، التـي كانـت غالبـاً مـا تـرفض الطلبـات 
ومل تمنــــع هــــذه اإلدارة إنشــــاء مؤسســــات جمتمعيــــة جديــــدة فقــــط، بــــل . يف حــــال تقــــديمها

عملــت أيضــاً علــى إغــالق العديــد مــن املوجــود منهــا، األمــر الــذي أدى إىل انفتــاح القــدس 
يف الضــفة الغربيــة ضــعة للقــانون اإلســرائيلي أمــام األنشــطة التــي ال يمكــن إقامتهــا اخلا

وقطـــــــاع غـــــــزة، وال ســـــــيما املـــــــؤتمرات السياســـــــية واملهرجانـــــــات الثقافيـــــــة والعـــــــروض 
النتيجـــة رحيـــل الفعـــل وكانت. املســـرحية التـــي وجـــدت لهـــا متنفســـاً يف الفـــخ اإلســـرائيلي

شـــبه تـــام ألي نشـــاط يف القـــدس، وغيابـــاً  الثقـــايف مـــن ســـائر أنحـــاء الضـــفة والقطـــاع إىل
  .سائر املدن الفلسطينية، واقتصار املشاركة على الفئة املثقفة يف منطقة الوسط

وبعــد املتغيــرات السياســية التــي حــدثت يف املنطقــة خــالل األعــوام الثالثــة األخيــرة، 
ة األمـــــر تمامـــــاً؛ فأغلقـــــت احلكومـــــة اإلســـــرائيلية القـــــدس أمـــــام فلســـــطينيي الضـــــفانقلـــــب 

: يف الضفة، فلم جتد شـيئاً تسـتند إليـه والقطاع، وعادت الفعاليات الثقافية إىل مواقعها
ال جمهور وال مراكز ثقافية وال معارض وال مسارح، حتى أن املـرء ال يجـد قاعـة مسـرح 

واملسـرح الوحيـد الـذي . واحدة جمهزة باحلد األدنى من الضروريات الالزمة ألي مسـرح
األنشطة الثقافية هو مسرح السراج يف رام الله، الذي حتول من  يجري فيه حالياً بعض

اللطيـــف عقـــل، الـــذي مل  دار للســـينما إىل مســـرح علـــى يـــد الشـــاعر الفلســـطيني الراحـــل عبـــد
  .وهو مسرح يفتقر حتى اآلن إىل أبسط املقومات الضرورية. يشهد افتتاحه

دخــول ســكان الضــفة ويف املقابــل، باتــت القــدس، بعــد أن فُرضــت قيــود شــديدة علــى 
ومــا زال الفنــانون املســرحيون والتشــكيليون . إليهــا، مدينــة ال يحيــا فيهــا ســوى ســكانها

واألدبـــاء يقيمـــون أنشـــطة ثقافيـــة، وينتجـــون أعمـــاالً مســـرحية ويعرضـــونها يف مســـارح 
  .القدس، إال إن جمهورهم ال يتجاوز يف معظم األحيان عدد أصابع اليدين

  :جملتان ثقافيتان جديدتان
  "الكلمة"و" مشارف"

": الغربـــال"و" عشـــتار"و" الكاتـــب"أضـــيفت جملتـــان ثقافيتـــان جديـــدتان إىل جمـــالت 
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التـــي يقـــوم علـــى رئاســـة حتريرهـــا الروائـــي إميـــل حبيبـــي، ويـــدير " مشـــارف"األوىل هـــي 
حتريرها الشاعر غسان زقطان والشاعرة سهام داود، أما مستشـار التحريـر فهـو الكاتـب 

. اد الكتّــــاب الفلســــطينيين يف الضــــفة الغربيــــة وقطــــاع غــــزةعــــزت الغــــزاوي، رئــــيس احتــــ
وقـد . ويشرف عليها فنياً الفنان التشكيلي جمال األفغـاين، ويـدير أعمالهـا يحيـى بركـات

  :، وجاء يف بيانها التأسيسي ما يلي١٩٩٥أغسطس /صدر عددها األول يف آب
سطينية، اعتمـدنا إصـدار تثبيتاً للعهد اجلديد، الذي نستشرفه للثقافة العربية الفل".. 

نحـن عـدداً مـن الكتّـاب والشـعراء والفنـانين . )مشـارف(جملة أدبيـة وفكريـة شـهرية باسـم 
الفلســــطينيين مــــن بــــين املقيمــــين ومــــن بــــين العائــــدين، مــــن داخــــل إســــرائيل ومــــن داخــــل 

  .املناطق املعدة للدولة العربية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف
جســراً ثقافيــاً جديــداً مــا بيننــا وبــين زمالئنــا، )مشــارف(لــة ونســتهدف أن نشــيّد بمج"

أشقائنا يف العامل العربي نتواصل عبره مباشـرة، أحـراراً مـع أحـرار، مـن منطلـق اإليمـان 
بمسؤولية الثقافة ودورها الذي ال غنى عنه يف بناء املستقبل اآلمن واحلضاري ألمتنـا 

بــــل نرغــــب يف أن نســــهم يف إزالــــة . )هــــم(و)نحــــن(إننــــا ال نقســــم احلضــــارة بــــين . العريقــــة
العراقيــل واآلراء املغرضــة املســبقة التــي حتــول دون حضــارتنا العريقــة وتبــوُّء مركزهــا 

  ."األمامي يف احلضارة اإلنسانية على مشارف القرن احلادي والعشرين
وقـــــد اشـــــتمل العـــــدد األول علـــــى افتتاحيـــــة بقلـــــم إميـــــل حبيبـــــي يف جمـــــال التعريـــــف 

علـــي : احتـــوى علـــى شـــهادات بـــأقالم" صـــورة اآلخـــر"حتـــت عنـــوان ، وملـــف "مشـــارف" بــــ
اخلليلي، إلياس فركوح، عزت الغزاوي، غازي الذيبـة، جهـاد هـديب، نعـيم عرايـدي، أحمـد 

وجاء احلواء األول للمجلـة مـع أدونـيس، وأجرتـه . رفيق عوض، وسيم الكردي، ليانة بدر
الـرد علـى تكفيـر حريـة التفكيـر،  واختُتم العدد بـآراء كتّـاب فلسـطينيين يف. سلوى نعيمي

ومــن الالفــت أن . تناولــت املوقــف مــن أدونــيس وقضــية فصــله مــن احتــاد الكتّــاب العــرب
اجمللــة تتجــه إىل تخصــيص مســاحتي القصــة والشــعر يف كــل عــدد ألديــب واحــد أو شــاعر 

واحتــوى العــدد . وبالشــاعر حممــد حمــزة غنــايمواحــد، وبــدأت بالقــاص جمــال أبــو حمــدان 
اص بالشـــاعر الفلســـطيني الراحـــل عصـــام العباســـي، ومقابلـــة مـــع اخملـــرج علـــى ملـــف خـــ

مــــن كتــــاب املفكــــر املصــــري لطفــــي  كمــــا احتــــوى علــــى الفصــــل األول. اإليطــــايل فيللنــــي
.. ظـــاهرة التـــربص"، وجـــاء حتـــت عنـــوان "وشـــرق أوســـطيون أيضـــاً. عـــرب؟ نعـــم: "اخلـــويل

لــــت ديــــوان حممــــود كمــــا اشــــتمل العــــدد علــــى دراســــة لســــلمان مصــــاحلة تناو". والكارثــــة
، نشـــر نـــواف حامـــد "زوايـــا"ويف زاويـــة ". ملـــاذا تركـــت احلصـــان وحيـــداً: "درويـــش األخيـــر
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تنـــــاول فيـــــه مســـــاهمات فلســـــطين يف " ميـــــزات ومســـــاهمات فلســـــطينية: "مقـــــاالً بعنـــــوان
احلضارة اإلنسانية يف جماالت فن العمارة، واإلجنـازات العلميـة، والقيـادات التاريخيـة 

  .واحلِرف والصناعات
العــدد األول مـــن  ١٩٩٥ســـبتمبر /كمــا أصــدر احتـــاد الكتّــاب الفلســـطينيين يف أيلــول

ويتضمن العدد دراسات أدبية نقدية، وكماً . الفصلية املتخصصة باألدب" الكلمة"جملة 
التــي تناولــت نصوصــاً أدبيــة تــدخل " املــدارات"كبيــراً مــن القصــائد والقصــص القصــيرة و

  .ى عال من التداعيات الذاتيةيف إطار النصوص التي تتسم بمستو
  ١٩٩٥سبتمبر /أيلول



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


