
 مدى الكرمل   1   جـدل

 www.mada-research.org   2015أكتوبر عرشون/ وال لرابعالعدد ا

 

 

 حواجز الثقافة  عند مواجهات

 *إياد برغويث
 

، يف السنوات األخ�ة، دارت رحاهاالتي  والصدامات املختلفة ،التي أث�تتكشف لنا مراجعة رسيعة للقضايا والنقاشات 

 ، توما"وفيلم "فيّال  ،مثل قضية "مرسح امليدان"، 48ـ مناطق ال الفلسطينيّ� يفحول "أحداث" ثقافّية ذات صلة ب

 حول التطبيع والتواصل املتواصلة والسجاالت ،ودبكة "أم الفحم" ،ا"ورواية "أورفوار عكّ  ،وتر" ومرسحية "وطن عَ 

وعن تشابك الحواجز التي تعيق ، -إن جاز التعب�-عن تعقيد الحالة "الث�نأربيعينيّة" تكشف لنا ، واألرسلة الثقافّية

  .هارثّ عَ وتُ  يّةالحركة الثقافّية الفنّ 

، وعامّ  يلّ أوّ  وإْن عىل نحوٍ ، ب، ولرتتّ املتشابكةتسمية هذه الحواجز  لتحاول ة الرسيعة الخطىاملقال ، تأيت هذهلذا

حّدد مساحات الفعل املمكنة، وعند االقرتاب تُ بذلك و  ،للحركةا الحواجز تخلق حدودً  مشهًدا مركّبًا ومتعّدد األبعاد.

  � القوى املختلفة.  ب تجاوزها أو إزالتها تحدث املواجهاتمنها ل

 مدخل دالّيل قبل الحواجز

ة املقالة تصدر مبجلّ  أنّ وال سيّ� ( باس مفاهيميّ تِ الْ  ب أيّ ولتجنُّ  ، ك� أراها،ز واإلشارة إىل مكّوناتهاقبل تسمية الحواج

 هنا يعنيوهو ملقالة، يف هذه ا ماملستخدَ قافة" ثملصطلح "ال  بّد من توضيح اإلطار الداليلّ ال ،ملركز أبحاث اجت�عيّة)

املرسح كالفنون األدائيّة،  ؛اإلبداعيّ  ّي واألديبّ مجاالت التعب� الفنّ  اإلنتاج والنرش يف مختلفصناعة الفنون، أي  باألساس:

والتصوير الفوتوغراّيف والسين�، واملوسيقى، وفنون التصميم، والكتابة  الفنون التشكيلّيةكوالرقص، والفنون البرصيّة، 

 مة،والصناعات اإلبداعيّة املستخدَ  ف اليدويّةَر ّي، باإلضافة إىل الحِ بيّة عىل أنواعها، والصحافة الثقافيّة والنقد الفنّ األد

 وقيم ومعتقدات.  ومشاعر كّل هذه املنتجات من معاٍن وأفكاروتتصادم معه وما تحمله وتجّسده وتنقله 

ا"، فقد تحّدث، مثًال، ابن ى اآلن "فنًّ لداللة عىل ما يسمّ ل "صناعة كلمة خدمواقد�ًا استالعرب ذكر أّن من الجدير بال

 مته عن "صناعة الغناء".خلدون يف مقدّ 

، املتعّدد التعريفات بحّد للثقافة األنرثوبولوجيّ -لسوسيولوجيّ لمفهوم اهذا التعريف مرتبط دون شّك بالحقل الدالّيل ل

ويـإيجاز بحسبه� - وهو ،ة أجزاء) معنى "الثقافة" من ستّ 1هيوسون(إنغليز و  اجت�ع �الِ عصاغ أو  إذ ركّب ؛ذاته

 شائعة ب� مجموعة من األفراد، متيّزها عن املجموعات األخرى وسلوكيّة قيميّة : الثقافة مكّونة من أ�اط فكريّة-شديد

يل إىل جيل، واعتباطّية ل من جم وتُنقَ تتجّسد يف رموز من صنع اإلنسان، تُعلَّ و ، تحتوي عىل معنى، تهاويّ وتحّدد هُ 

                                                           
للدراسات وأبحاث إنغليز، د. وهيوسون، ج.: مدخل إىل سوسيولوجيا الثقافة/ ترجمة ملا نص�؛ مراجعة فايز الصبّاغ (املركز العريّب  1

 ).2013الدوحة، ب�وت -السياسات
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 كّل بدون شك، فان متشابك) نرثبولوجيّ األ  (الصناعّي والسوسيولوجيّ ان املفهوم  الظروف.معرّضة للتغي� مع تغ�ُّ 

ضاف إىل بعد نرشه يُ  ثمّ  ّي،ومادّ  وإرث رمزيّ  وقيمسائدة ة ط فكريّ ا�أ نبثق عن ما ت ج إبداعيّ ملنتَ  إنتاج ةعمليّ 

  جديد. ، كمكّونقافة"، باملفهوم�"الثّ 

           لحواجز.  إىل ا دْ عُ لنَ 

 :التمويلحاجز  .1

 ته.يّ ألهمّ  ،ف عنده يف هذه املقالةوهو أكرث حاجز سأتوقّ 

ج الثقاّيف تَ املن وعىل هذا األساس، فإنّ  .، أو استث�رحتاج إىل متويلّي تإنتاج ونرش إلبداع فنّ  عملية كّل ك� هو معلوم، 

يّة تبادلّية، باإلضافة إىل قيمته الروحّية املعنويّة قيمة مادّ ا أحيانً ، له تكلفة إنتاج و ورةبالرض  ج اقتصاديّ تَ هو من

 اوالفكريّة. كذلك إّن فضاءات العرض الثقاّيف، من قاعات وصاالت عرض ومعاهد تدريب، هي مساحات لها قيمته

من يدعم باملال يقّرر األع�ل، أي  املختلفة، ك� يف مجاالت النشاط اإلنسا�ّ ة وتكاليف إنشاء وصيانة وتفعيل. العقاريّ 

 الثقافة. هي املعرفة تخضع للمصلحة، كذلك  أنّ  ويّة. كّل دعم وراءه مصلحة ما، وك�دة واملضمون والهُ نْ جِ حّدد األَ ي

 يّةاملحلّ  لسافة واملجاقالدول من خالل وزارات الث )1: (عموًما تقوم به ا، للثقافةيًّ ، أو الداعم مادّ التموييلّ دور ال

 والدمج ويّة الج�عيّةالهُ ة بناء ، كجزء من عمليّ قافة والفنون وصناديق الدعم التابعة لهاثواللجان الوطنيّة العليا لل

) 2( ؛العالقات الخارجّيةوكأداة يف  ،ة والسياحةيالتنمكمحرّك يف مسارات و  ،للنخبة والهيمنة الثقافّية ،االجت�عيّ 

الشعبيّة الرتفيهيّة ذات الرواج الواسع واإلمكانات -يف حالة الفنون الج�ه�يّةج الخاّصة، كات اإلنتاج والرتويرش 

ّية أو ) صناديق الدعم التابعة ملؤّسسات مجتمع مدّ�، محلّ 3( ؛املوسيقى والسين� واألدبك� هو الشأن يف  ،الربحيّة

مدرّة و  املنحى عاونيّة قطاعيّة ومشاريع ومبادرات استقاللّية�اذج تمتويل ذايتّ، أو ) 4( ؛دوليّة، معنّية بالشأن الثقايفّ 

 .دعم الجمهور للمبادرة من خالل للدخل

لتمويل يف ما يتعلّق با، 48ـ للقطاع الثقاّيف العريّب الفلسطينّي يف مناطق الإطالقًا مة ومعضلة متويل غ� بسيطة هناك أز 

لكن  من جهة، واطن� دافعي رضائب،مدّ� مل تمويل هو حّق هذا الاملعضلة تكمن يف أّن الحصول عىل . الحكوميّ 

عىل مضام�  كأداة للسيطرة العربيّة للثقافة الحكوميّ  التمويل فتات تستخدماكث�ًا ما  ، من جهة أخرى،إرسائيل

للعالقات العاّمة أداة كأو  ،إرسائيليّة"-قافيّة أي خلق "ثقافة عربّيةثال ألرسلةة لاكأدو  ة اإلنتاج الثقاّيف،ويّ هات وهُ وتوجُّ 

  ."التعايش" يف إرسائيل "التعدديّة الثقافّية" وَ لـِ رتويج لل

ويّة والهُ  الستقالليّةاعىل  عىل هذا التمويل للحفاظمطلًَقا عدم الحصول  خياران أساسيان:مثّة هذه املعضلة، حيال 

من  البحث عن مصادر متويل، و واإلبداع ة التعب�يّ حرّ و  )ومساعيه الوطنيّة (املتناقضة بالرضورة مع التمويل اإلرسائييلّ 

ب جهوًدا مهنيّة كب�ة ) وتتطلّ 48ـ للمشاريع الفلسطينيّة من مناطق الوال سيّ� وهي نادرة (-أخرى  صناديق

 وَ  وحيدكمصدر متويل الدعم الحكومّي  الحصول عىل فهو ،ا الخيار الثا�أمّ  .-ستدامةَ ال حاٍل ا وال تضمن بأيّ  ،لتحصيلها

 ات الحاصلة عليهالجمعيّ  يربط مص� ،ن مل يجعلها بالرضورة متواطئة معهإ و ه لكنّ  ،"مضمون" يضمن االستقرار

 الداخل.يف ات الثقافّية العربيّة" د األعظم من "الجمعيّ وهذا حال السوا بالوزارة،
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، من قبل السلطة املمّولة املتاحة ةدة داخل املساحثقافة "مقبولة" غ� مهدِّ ل اتة ال تقف عند إنتاج الجمعيّ اإلشكاليّ 

، بل دات وخطابنْ جِ وأَ  ة وهيمنةية من عالقات قوّ أو بعد توجيه سياّيس واضح، وال ما تفرضه هذه البنْ  ةطوعيّ بصورة 

ا خيار خاطئ إداريًّ ّن االعت�د عىل مصدر متويل واحد هو إ  ا، إذساتيًّ ّي مؤسّ هذا الوضع غ� صحّ  إىل كونتتجاوز ذلك 

ألنّه مثّة  بل فحسب، واحدةة ه يف سلّ ض" كلّ يْ "البَ لكون  ال ؛/الجمعّية يّ الفنّ  وجود املرشوعد الستمرار ومهدِّ  اوماليًّ 

 غلق القّن.سيُ ف لعقابرت الفرار أو ايف القّن، إذا قرّ  وحدها معادية دجاجة واحدة

حدثت عند االصطدام  املشكلة ه الزاوية، فإنّ ، من هذ2وازي"ة "الزمن املُ ة مرسح "امليدان" ومرسحيّ وإذا نظرنا إىل قضيّ 

له عىل مستوى املضام�  اي وضعتهتاملرسح للحدود ال "زتجاوُ "حاجز التمويل، أي عندما اكتشفت السلطة اإلرسائيليّة ب

علن عىل املأل، لت ويّة،ذي يقّرر املضام� والهُ الّ  لاملموِّ  د"ة الظرف لتؤكّد من هو "السيّ لّ غواملواقف "املقبولة" عليها، مست

التمويل  وقفة الدولة يف يّ حرّ  والقصد هنا ة "التمويل"،يّ ة التعب�" وحرّ يّ الفصل ب� "حرّ عدم ة، عن بعد هذه القضيّ 

: عدم ، أهّمهاالتمويل ااج الثقاّيف، وعن توضيحها الرسمّي ملعاي� سياسيّة للحصول عىل هذت(!) بسبب مضام� اإلن

 . 3ملقاطعةإىل امها ورموزها، وعدم إحياء ذكرى النكبة، والدعوة لَ املّس بيهوديّة الدولة وعَ 

أنّه يعتمد عىل مصدر واحد أساّيس (رسمّي:  هذات املرسح "اكتشاف"عند زادت بهذا الحاجز  حّدة االصطدام نّ إ  ذلكك

ال �لك فضاء أو أنّه وال سيّ� يّة، ته الفنّ يّ متّسك بحرّ  إنْ ات عنه سيغلق أبوابه وأنّهم مبنعهم امليزانيّ  ،حكومّي وبلدّي)

عة تنوّ امللتطوير املوارد  اتنظيميًّ  ا، وال جهاًز داعمة ومتفاعلة ة قاعدة ج�ه�يّة حقيقيّةمل ينِب أيّ ته و له مبلكيّ  ىمبنً 

 . املصادر

 العقائدّي:-الحاجز االجت�عيّ  .2

 ات العمل.عىل مستوى الخطاب وأولويّ وهو أصعب الحواجز وأكرثها إه�الً 

من  ظ أصالً،ادت هيمنة الحركات اإلسالميّة وأ�اطها الفكريّة والسلوكّية عىل قطاعات واسعة من مجتمعنا، املحافِ ز 

خصوًصا املوسيقى والرقص والنحت والسين�، ، و . تحريم الفنون1فيه، ألكرث من سبب، أهّمها:  ة نرش الفنونمحدوديّ 

. الوصاية الدينيّة 3 ؛ز العامّ االختالط ب� الرجال والنساء يف الحيّ  تحريم. 2 ؛سائدةالدينيّة التفس�ات بعض البحسب 

صلة الواضيع ذات وبخاّصة امليف الفنون "املسموح" بها،  املسموح بهاغ� املضام�  ة تحديدذة لنفسها مهمّ خِ املتّ 

ض الحركات رفْ ا، عمومً املقصود هنا، و كموضوع شاغل البال عىل الدوام. ة الجسد يّ وحرّ ، وبالجنس ن نفسهبالدي

، وكمساحة ومعّربة عن الشعب ومغّ�ة له رة للمجتمعالفنون" عىل نفسها كمحرِّ قافة و ثالخذته "الدينيّة للدور الذي اتّ 

للوجود  معنىو بديلة  ى فكريّةيم رؤً وتقد وكمنافس أساّيس لها يف استقطاب الج�ه� ،لألسئلة حول التجربة اإلنسانيّة

 .الج�عيّ 

ن التأويالت والدينّي اإلسالمّي من الفنون، وحول تبايُ  جال لخوض نقاش حول حقيقة املوقف الفقهيّ ليس هنا امل

 والنقشالخّط العريّب  فنونمثل رها وازدهارها اإلسالميّة وتطوُّ  والتفس�ات من املسألة، وال يف رسد تاريخ الفنون
                                                           

ا مرسحيّة من كتابة وإخراج بّشار مرقص، قّصتها مستلَهمة من نصٍّ لألس� وليد دقّة وتجارب األرسى األمنيّ� الفلسطينيّ�. أث�ت حوله 2
، وأّدت إىل حملة تحريض ضّد مرسح امليدان ضّجة إعالميّة بسبب اعرتاض عائلة الجندّي الذي اتُِّهم دقّة بقتله عىل عرض املرسحيّة

ووقف ميزانيّات الدعم املخّصصة له من بلديّة حيفا ووزارة الثقافة اإلرسائيليّة وإخراج وزير الرتبية والتعليم للمرسحيّة من "سلّة 
 الثقافة" رغم اعرتاض اللجنة املهنيّة.

 .02.09.2015رة الثقافة م�ي ريجيف بتاريخ معاي� منع الحصول عىل دعم حكومّي بحسب بيان رسمّي لوزي 3
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ى يف وال حتّ  سالميّة،تلفة من تاريخ الحضارة اإل حقب مخ خاللف اليدويّة والع�رة واملوسيقى، َر وصناعات الحِ 

 بالنقاش. اهتِ لَ ر وِص و األمكّل هذه رغم أهمّية عارص لهذه الفنون من أجل "نرش الدعوة"، االستخدام املُ 

، عىل يّة، حول املساحة املتاحة للثقافة داخل املجتمعالعقائديّة والفكرفة بغلّ مة سياسيّ التي معظمها  ،تطفو الرصاعات

حدود هذه املساحة، من خالل تسليط  وتثبيت نة إعادة ترسيمسياسّية معيّ  عندما تقّرر نخب دينّية الرأي العامّ ح سط

إعادة اصطفاف ج�ه� القاعدة استعادة السيطرة و كنها من خالله الضوء التحريّيض عىل "منتج" أو "حدث" ثقاّيف �ْ 

ل�نّية، أو ثقافّية ب منافسة، سياسّية عَ خَ نُ  ضدّ  )نةيف بلدة معيّ  يف السياق املحّيلّ وبخاّصة ( االجت�عيّة التابعة لها

  ا.ا مغايرًا لها جذريًّ ا وسلوكًا اجت�عيًّ ل�نيّة، تطرح �طًا فكريًّ عَ 

باقة ه يف مدينتاختيار الشاعر عيل موايس، أستاذ اللغة العربيّة يف مدرسة  من هذا املنظور، �كننا فهم التحريض ضدّ 

الرواية  به كرواية من خارج املنهاج. حرّضوا ضدّ لطالّ للكاتب عالء حليحل  ا"رواية "أورفوار عكّ  الغربيّة، تدريَس 

النه من أفكار وما �ثّ  والكاتب، الشاعر األستاذ ضدّ وكذلك  وح بها"، وولوجها مساحة "حرام"،مها "غ� املسنمياملض

تجاوزوا  إنْ ير اآلخرين من معركة تكف� وتحذ ،ه�يْ لتحديد نشاطَ إلقصائه� و ، ل�نيّةعَ  ثقافيّة سياسيّة هاتوتوجُّ 

 5وتر". ة "وطن عَ ومرسحيّ  4الفحم" ة "دبكة أمّ الحواجز. وكذلك األمر يف قضيّ 

نرش الثقافة  إمكانات عىل قطاعات واسعة من مجتمعناهات املحافظة والتوجُّ تحّدد هيمنة فكر الحركات اإلسالميّة إًذا، 

يّة ة توسيع القاعدة االجت�عويبقى سؤال الحركة الثقافيّة هو كيفيّ  تلك "الجريئة" يف مضامينها،وال سيّ�  والفنون فيه،

 ،عن طرق مبدعة للوصول إىل الجمهور الواسعوجهد  دٍّ منها البحث بجِ  بما يتطلّ وهو �ه�يّة يف هذا السياق، والج

ّية الفنّ  وهذه مسألة ذات صلة بالرؤى ذاتها حواجز اجت�عيّة.ت بوهيمّية هي بوعدم االنكفاء يف فقاعا

سات ّية واملؤسّ املجالس املحلّ مثل  مؤثّرة ساتمؤسّ  مع ، والرشاكاتات التسويقيّة، وبالتعاون القطاعيّ باإلسرتاتيجيّ و 

  .قافة والفنونثبنرش ال معنيّة وسياسيّة ومع قوى اجت�عّية ،الرتبويّة

� يف ال سيّ و ّي أو األديّب، لتقييم النتاج اإلبداعّي الفنّ  املعيار األسايسّ  �ه ار والرواج الج�ه�ّي ليسحال، االنتشا عىل أيّ 

لوصول إىل جمهور واسع هو داللة هاّمة عىل ، عىل اما يف منطقةٍ  ،ةبعامّ  راك الثقايفّ الفنون املعارصة، لكن قدرة الحِ 

 وأثره.  حضوره

القطبّي"، أي كأّن املسألة فعًال هي فقط رصاع -ا بنمط التفك� "الثنايئّ قبول فكريًّ حّذر من ال، ال بّد أّن أ ويف هذا اإلطار

ن أساّيس الدين هو مكوِّ  .ب�رضوخ ملنطق املتعصّ ، و ط تفك� محدود وعاجزل�نيّ�، وهو برأيي �ن� وعَ ب� متديّ 

إلهام  وقد يكون مصدرَ  ،نةا لحركات سياسّية أو قوى معيّ وليس ملكً  ،قافيّة والحضاريّة، وحياة الناس وواقعهمثويّة الللهُ 

خاذ وكذلك التّ  ،األهّم للتحليل والفهم الرؤيةَ  ديّةُ بقى التعدّ ت أن واألصحّ عب�ات اإلبداعيّة. تا ملختلف الا ورمزيًّ فكريًّ  اكبً� 

 املوقف والفعل. 

 

                                                           
، يف 2015فيديو لشباب وشابّات من اتّحاد الشباب الوطنّي الد�قراطّي يرقصون الدبكة بعد أمسية رمضانيّة، خالل شهر رمضان عام  4

ا وحادًّا حوله ب� قيادات وناشط� إسالميّ� وَعل�نيّ�.   أّم الفحم، أثار نقاًشا عامًّ
) 2014ة كوميديّة (نسخة ُمَمْرسَحة من مسلسل كوميدّي فلسطينّي)، قام شبّان متديّنون مبنع عرضها بالقّوة والتهديد يف عّكا (مرسحيّ  5

  )، بحّجة إساءتها للرشيعة واإلسالم.2015وطمرة (
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ون، ال تعرف الحدود، بل تحلّق فوقها وتنساب من تحتها. وهي ون املثاليّ الرومانسيّ الثقافة، ك� يحّب أن يتغنى بها 

 نا نريدها أن تكون كذلك. القول إنّ ببل �كننا االكتفاء  ليست بالضبط كذلك يف الواقع. وخصوًصا يف حالتنا.

ب� الناس يف  الطبيعيّ  الثقايفّ  اصلحقيقيّة ومعّقدة متنع التو  جغرافيّة وقانونيّة ذهنيّة وسياسيّةة هناك حواجز فعليّ 

، العريّب املمتّد منذ عقود بسبب ظروف الرصاع الصهيو�ّ  فلسط� التاريخيّة، ى داخل مناطقحتّ العربيّة، و  املنطقة

  كّل الحدود والرصاعات الداخليّة التي ازدادت عنًفا وتعقيًدا يف السنوات األخ�ة.بسبب و 

الت سياسّية وثقافيّة واجت�عيّة عديدة، ومررنا بتجارب وتحوّ  ،1948 العام بعد نكبة يف وطننا لقد عشنا يف عزلة هنا

رؤيتنا  وعىل ثقافتنا، أي عىل علينا رٌ أثصال والتواصل، كّل تغي� يف العالقات اإلقليمّية، وكذلك يف وسائل االتّ كان لو 

اقضاتها، وعىل إزالة بعض الحواجز السياسيّة الجغرافيّة تها وتناقافّية وم�رسثال ويّتناوعىل مكّونات هُ  ،الذاتنا ثقافيًّ 

 وتثبيت أخرى.

حيازة  هولنرش ثقافتنا يف مساحتها الطبيعيّة الحاجز األساّيس  نش� أنّ  ال مجال هنا للخوض يف التفاصيل، لكن باختصار

 اعتبار بالدناكذلك و ، كاتها الثقافيّةوجمهورها وحر  العربيّة مع الدول ، وتحديدها الفعّيل للتواصليليّةنة اإلرسائملواطَ ا

ة لحقوق الشعب ناِرص يّة والحركات املُ نظر النقابات الفنّ يف  ،مع إرسائيل اتطبيعً  مة" كون زيارتهامنطقة "محرَّ ة املحتلّ 

 جاه�. االتّ يف الطريق مغلقة  .الفلسطينيّ 

ل التجربة العربّية والفلسطينيّة وإرثها، لكّن ونبدع من داخ ،�ثّل بالعربيّةو نغني و نحن ننتج ثقافة عربّية، نكتب 

ات هنا وهناك، مجموعة أكرث هناك تغ�ُّ . ٌق ٌق ضيّ ا، ضيّ ، وأفق تحقيق الذات، ثقافيًّ إنتاجنا، عموًما، ممنوع من السفر

املشاركة أو  ة اهر القيف اعتالء خشبة دار األوبرا اٌن أو مبدع فرٌد ينجح يف اخرتاق الحاجز و . فنّ تنا، أو أقّل وعيًا بخصوصيّ 

 ا. يف مكانه األساسيّة لكن الحواجز يعرّض نفسه للمالحقة األمنيّة،قد ، و برنامج تلفزيوّ� عريبّ يف مسابقة ما أو يف 

لعامل إىل اوأوصل وكالؤها صوتنا  ،يف التعب� عن وجودنا وتجربتنا ر فعيلّ وْ دَ بت الثقافة قام ،وبسبب هذا الحاجز

ّي حّدد انطالقها اإلبداعّي الفنّ ياالنحصار يف هذا الدور، بسبب ثبات الحواجز، هو نفسه ما  ، لكنالعريّب والعامل

ان أو فنّ ح تها الفلسطينّية والعربيّة. قد ينجويّ النشغالها الدائم يف الحصول عىل "الرشعيّة" وتربير ذاتها ووجودها وهُ 

 ة من جديد. الرتاكم الكايف نبدأ الرشح من الصفر كّل مّر  يف ظّل عدمأنّنا نا نجد لكنّ  التعب� عن الحالة،كاتب ما يف 

يف أحداث ثقافّية يف ان� عرب زيارة أو مشاركة فنّ عند  ل،األوّ هذا الحاجز:  دينشآن عن هناك نوعان من الصدامات

ملرصّي "هشام والشاعر ا ،"ظافر يوسف" التونيسّ  وَ  ،يف حاالت مثل حفلة فرقة "أوتوسرتاد" األردنيّة ،1948 الـ مناطق

مع ازدياد أثر حمالت املقاطعة األكاد�يّة والثقافّية إلرسائيل،  رًامؤخَّ  هذه النقاشاتحّدة  قد زادتن، و يالجخ" وآخر

 "التطبيع"، وتحديًدا ب� من "التواصل" وَ  يِ وتتمحور حول مفهومَ  ،يّ�م� فنّ ف� ومنظِّ وهي تدور ب� ناشط� ومثقّ 

ى لو حتّ  ة،للقضيّ  اى سياسيًّ  يسّبب أذً ّ� م " بجواز سفر عريّب هو تطبيع وخرق ملعاي� املقاطعةدخول "إرسائيل يقول إنّ 

ا يف فلسط� التاريخيّة رغم االحتالل. هناك وطرف آخر يرى الحدث تواصالً ثقافيًّ  كان العرض لجمهور فلسطينّي،

املنطلقات السياسيّة ب� و  الكث� من األهداف ًقا يفتواف نا نشّخصأنّ وال سيّ� هذه املسألة،  حول لق توافقخإىل حاجة 

   . الفلسطينيّة ةيضمن التواصل وال يّرض بالقضيّ  اتوافقً  ،تناقش�املالناشط� 
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أو ذات  ،ثقافيّة إرسائيليّةأحداث إنتاجات أو ان� فلسطينيّ� بمشاركة فنّ فتكون عند  ،من الصدامات ا النوع الثا�أمّ 

ترسم من  لة،ْرس ذات صلة مبفهوم األَ  -غالبيف ال-تكون لبالد أو خارجها، وهي صدامات داخليّة، يف ا ،صلة بإرسائيل

ال  املواجهاتاملتاحة للعالقة مع الدولة العربيّة.  ها املساحةَ نفسُ  هي ب الثقافّية واإلعالميّة الفلسطينيّةخَ خاللها النُّ 

وهي عموًما: متثيل إرسائيل يف  ،الصطدام يف حدود هذا الحاجزمع اإلرسائيليّ�، بل تحدث عند ا تحدث عند كّل متاّس 

يف مسابقة األورفزيون الغنائيّة، أو املشاركة يف احتفاالت "وطنيّة  مثل مشاركة م�ا عوض محافل ثقافيّة دوليّة شه�ة،

، مثل مهرجان "العود"، 1967ة عام إرسائيليّة" مثل احتفاالت االستقالل، أو يف أحداث ثقافّية يف القدس واملناطق املحتلّ 

 ا. ميسء للعرب أو إشكاّيل سياسيًّ ّي وكذلك يف حالة املشاركة يف إنتاج فنّ 

، بعد أن تجاوزت بكث� عدد أراهاك�  األساسيّة، وأنواع مواجهاتها حواجز هذه الفرتة كتفي يف هذه املقالة باستعراضأ

، املواضيعو  ستتغّ� األس�ء متغّ�. فالدنيا رصاع مستمرّ  نتهي.. الصدامات لن تي املحّررةها منّ الكل�ت التي طلبتْ 

 ،ت الحواجز يف مواضع جديدة مختلفةوتثبّ  ،للثقافةاملساحات املتاحة  حدودَ  ،من جديداملواجهات القادمة، سم وسرتَ 

لتكون  املعيقةحواجز ال ةلنستطيع إزاأن  ، وفعٍل،عىل أملٍ ها. ونبقى نا تجاوزناأو قد تعيدها إىل مواضع اعتقدنا أنّ 

   .هم الحرّةاتهقافة يف متناول الناس، وليكون للمبدع� آفاق انطالقثال

 
 كاتب وروايئ، ومدير جمعية الثقافة العربية.   هوبرغويث* إياد 


