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مقاومة التطبيع

وقفة

نداء تونس من أجل المقاطعة األكاديمية والثقافية

زوبعة
في فنجان

عدونا باألمس واليوم وغدًا
إسرائيل ّ
أصدر «نداء تونس للمقاطعة األكاديمية والثقافية
إلسرائيل» البيان التالي:
ّ
جــاء االع ـتــراف األخـيــر للرئيس تــرامــب ب ــأن الـقــدس
عــاص ـمــة إس ــرائ ـي ــل وب ـت ــواط ــؤ م ـك ـشــوف م ــع بعض
ّ
األن ـظ ـمــة ال ـعــرب ـيــة ل ـيــذكــر ب ـش ـ ّـدة امل ــواط ـن ــن ال ـعــرب
بمسيرة التطبيع الزاحفة لعالقات العالم العربي مع
الكيان االستعماري الصهيوني.
نـحــن ،جامعيني ومثقفني وفنانني تونسيني ّ
نعبر
عـ ــن ت ـضــام ـن ـنــا امل ـط ـل ــق مـ ــع ال ـش ـع ــب الـفـلـسـطـيـنــي
الشقيق فــي دفــاعــه املستميت عــن حقوقه املشروعة
والثابتة في مقاومته لالحتالل واالستعمار وامليز
الـعـنـصــري اإلســرائـيـلــي .اسـتـجــابــة لــدعــوة املجتمع
املدني الفلسطيني للمقاطعة وسحب االستثمارات
وتـسـلـيــط ال ـع ـقــوبــات عـلــى إســرائ ـيــل ( ،)BDSفإننا
نعلن عن انخراطنا في «الحملة العاملية للمقاطعة
األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة والـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة إلس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل» ()PACBI
وبالخصوص الحركة العاملية (.)BDS
ّ
نلتزم بمقاومة كل أشكال التطبيع في عالقات العالم
العربي بالكيان االستعماري الصهيوني.
ندعو زمــاء نــا مــن التونسيني والتونسيات ،داخــل
البالد وخارجها إلى:
 .1االم ـت ـنــاع ع ــن امل ـشــاركــة ف ــي ّ
أي شـكــل م ــن أشـكــال
ال ـت ـع ــاون األك ــاديـ ـم ــي وال ـث ـق ــاف ــي وفـ ــي أي م ـشــروع
مشترك مع املؤسسات ومراكز البحث اإلسرائيلية.
 .2املطالبة باملقاطعة الكاملة للمؤسسات اإلسرائيلية
في املستوى الوطني والدولي بما في ذلك إيقاف كل
أشكال التمويل والدعم لهذه املؤسسات.
 .3إدانـ ـ ــة ال ـس ـيــاســة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة بــال ـض ـغــط على
الجمعيات واملنظمات األكاديمية واملهنية والثقافية
ّ
حتى تتبنى الـقــرارات املتماشية مع مبادئ – BDS
PACBI
 .4ال ــدف ــاع ع ــن ال ـح ــق ف ــي ال ـت ـع ـل ـيــم وعـ ــن ال ـحــريــات
األكاديمية للفلسطينيني وكــذلــك بمساندة الطلبة
والعاملني فــي الجامعات الفلسطينية فــي دفاعهم
عن هذه الحقوق.
 .5دعم املؤسسات الثقافية والفنانني الفلسطينيني
فــي نـضــالـهــم ض ـ ّـد االح ـت ــال والـتـمـيـيــز العنصري
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن وال ـ ـن ـ ـهـ ــوض بـ ــاإلن ـ ـتـ ــاج ال ـث ـق ــاف ــي

الفلسطيني في تونس.
 استلهامًا مــن تجربة الحركة املناهضة لسياسةالتمييز العنصري في جنوب إفريقيا ،تسعى الحملة
الــدولـيــة  BDSبـقـيــادة املجتمع املــدنــي الفلسطيني
إل ــى تكثيف الـضـغــط االق ـت ـصــادي والـسـيــاســي على
إسرائيل حتى تعترف بالحقوق املشروعة للشعب
الفلسطيني وتـلـتــزم بــاالح ـتــرام الـكــامــل ملقتضيات
القانون الدولي وذلك بــ:
( )iإنهاء االحتالل ووضع حد لالستيطان اإلسرائيلي
في األراضي العربية وإزالة الجدار العازل.
( )iiاالع ـ ـتـ ــراف ب ــال ـح ـق ــوق األس ــاسـ ـي ــة لـل ـمــواطـنــن
الـفـلـسـطـيـنـيــن امل ـق ـي ـمــن ب ــإس ــرائ ـي ــل وب ـح ـق ـهــم فــي
امل ـ ـ ـسـ ـ ــاواة الـ ـك ــامـ ـل ــة مـ ــع ب ـق ـي ــة امل ـت ـس ــاك ـن ــن (وهـ ــم
الـفـلـسـطـيـنـيــون ال ــذي ــن ص ـم ــدوا ف ــي وج ــه التطهير
العرقي خالل نكبة بعث إسرائيل سنة .)1948
( )iiiاحـ ـ ـت ـ ــرام وحـ ـم ــاي ــة ودعـ ـ ـ ــم حـ ـق ــوق ال ــاج ـئ ــن
الفلسطينيني فــي ال ـعــودة إلــى ديــارهــم واسـتــرجــاع
مـمـتـلـكــاتـهــم كـمــا ي ـنـ ّـص عـلــى ذل ــك ال ـق ــرار ع ــدد 194
ملنظمة األمم املتحدة.
وهـ ــي امل ـط ــال ــب ال ـث ــاث ــة الـ ـت ــي نـ ـ ــادى ب ـه ــا املـجـتـمــع
الفلسطيني في بيان  9جويلية 2005
ندعو كافة القوى الديمقراطية التونسية واملجتمع
املدني لالنخراط في هذه الحركة وذلك:
أ .بـمـعــارضــة تـطـبـيــع األن ـظ ـمــة الـعــربـيــة ال ـتــي تقيم
عـ ــاقـ ــات رس ـم ـي ــة أو ش ـب ــه رس ـم ـي ــة مـ ــع إس ــرائ ـي ــل
ّ
وم ـ ـمـ ــارسـ ــة ضـ ـغ ــوط ف ـ ّـع ــال ــة ل ـق ـط ــع كـ ـ ــل ال ـع ــاق ــات
الــدبـلــومــاسـيــة واألمـنـيــة واالقـتـصــاديــة والسياحية
وال ـث ـقــاف ـيــة وال ــري ــاض ـي ــة م ــع ال ـك ـي ــان االس ـت ـع ـمــاري
الصهيوني وممثليه.
ب .بتكثيف حمالت املقاطعة العربية الحالية ضد
إسرائيل وشركائها والشركات الدولية املتورطة في
الـجــرائــم اإلســرائـيـلـيــة خـ ّ
ـاصــة تـلــك الـتــي فــي الـقــدس
م ـث ــل الـ ـش ــرك ــة األمـ ـنـ ـي ــة  ،G4Sوشـ ــركـ ــة ALSTOM
امل ـخ ـتـ ّـصــة ف ــي ال ـن ـقــل الـ ـح ــدي ــدي ،و ،Caterpillarو
 Hyundai Heavy Industriesو Volvoاملتورطة في هدم
منازل الفلسطينيني وبناء املستوطنات ،واملؤسسة
الصيدلية اإلسرائيلية .TEVA
ت .ب ــاملـ ـش ــارك ــة ال ـن ـش ـي ـطــة فـ ــي الـ ـحـ ـم ــات ال ــدول ـي ــة

لتحرير األسرى السياسيني الفلسطينيني القابعني
بالسجون اإلسرائيلية فــي انتهاك صــارخ للقانون
ّ
إداريـ ــا أي
الــدولــي حـيــث أن الكثير منهم معتقلون
مسجونون بدون إدانة وال محاكمة.

الموقعون األولون:
أحـ ـم ــد ع ـ ـبـ ــاس ،م ـه ــا ع ـب ــد ال ـح ـم ـي ــد ،ج ـن ـي ــدي عـبــد
ال ـج ــواد ،حبيبة عـبــد الـكــافــي ،محمد شــوقــي عبيد،
محمد عجينة ،عبد الكريم عــاقــي ،لسعد العلوي،
سامي عــوادي ،آسيا العتروس ،سلمى بكار ،علياء
بكار بورناز ،علي بقلوطي ،أحمد بشاتنية ،حبيب
بالهادي ،نادرة بالحاج رحومة ،نورالهدى بالحاج
رحومة ،مراد باألسود ،نهال بن عمار ،هشام بن عمار،
رياض بن فاطمة ،محمد بن حمودة ،طارق بن هيبة،
سـعــاد بــن جمعة ،منية بــن جميعة ،أن ــور بــن قــدور،
كريم بن كحلة ،زهرة بن األخضر عكروت ،سليمان بن
ميالد ،هيكل بن مصطفى ،حبيبة بن رمضان ،بشار
بن صالح ،نجيب بن سالم ،رجاء بن سالمة ،عدنان
بــن يــوســف ،أم ــال بــن عـمــار الـقــائــد ،منجي بوغزالة،
آن ــي بــوقــرة ،محمد الـعــربــي بــوقــرة ،كــريــم بــولـبـيــار،
مـنـيــر ش ــرف ــي ،ح ـســن ش ـل ـبــي ،حـفـيـظــة ش ـق ـيــر ،عبد
املجيد الشرفي ،محمد صالح الدين الشريف ،العربي
شويخة ،عبد الرزاق الدريدي ،منصف الفقيه ،محمد
قاللي ،بكار غريب ،نبيل قماطي ،أمال قرامي ،خالد
حميدة ،طالل حماد ،علي حنفي ،ماهر حنني ،محمد
جــوة ،محمد علي الجندوبي ،حجري جميل ،سعاد
قالعي التريكي ،رياض خليفة ،لطيفة األخظر ،ضياء
الدين اللواتي ،علي اللواتي ،عبد الستار مبخوت،
إنصاف ماشتا ،فتحي محجوب ،محمد محجوب،
سلوى ماني ع ــوادي ،أحمد مــارونــي ،خالد مليتي،
نجيبة مـحـمــدي ،الـخـنـســاء م ـك ــادة ،فــاضــل مــوســى،
خالد نويصر ،لزهر راشدي ،فتحي السعيدي ،هاني
السايحي ،ايناس السايحي ،ليلى السباعي ،يوسف
الصديق ،ماهر الساملي ،محمد صيفي ،هشام سكيك،
سامي الطاهري ،هادي التيمومي ،رضا تليلي ،ليلى
طوبال ،حاتم زعق ،سعيد زاراتي
يمكن لألكاديميني واملفكرين والفنانني والصحافيني
التونسيني التوقيع على النداء على tacbi.org

وتاهت بيروت في «أدغال» اإلسرائيلي يوسي غينسبرغ
نادين كنعان
تحت شـعــارات «االنـفـتــاح» والـكــف عــن استخدام «اللغة
ّ
يصر كثيرون في لبنان على تحويل العداء
الخشبية»،
لـ «إسرائيل» إلى وجهة نظر ،فيما يتواصل العمل على
مختلف األصعدة ـ وال ّ
سيما ثقافيًا وفنيًا ـ على أنسنة
الـكـيــان الـصـهـيــونــي ،وتلميع صــورتــه ،وغـســل تاريخه
األسـ ــود مــن ال ـجــرائــم والـعـنـصــريــة واغ ـت ـصــاب األرض
واالضـطـهــاد .فــي املـقــابــل ،يستمر العمل على مواجهة
هــذا الـتـ ّ
ـوجــه امل ــدروس مــن خــال مناهضة املـمــارســات
التطبيعية وتسليط ال ـضــوء عليها .فــي ه ــذا الـسـيــاق،
أشارت «حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان» إلى
فيلم جديد وصل إلى الصاالت اللبنانيةّ ،أول من أمس
بعنوان ( Jungleأدغــال ـ  115د) للمخرج األوسترالي
ّ
تتعلق املسألة هذه ّ
املرة بهوية األبطال أو
غريغ ماكلني .ال
ّ
بالقصة وكاتبها اإلسرائيلي
تاريخهم املرتبط بالعدو ،بل
يوسي غينسبرغ ،إضافة إلى اإلنتاج .يستند الشريط
إلى رواية لغينسبرغ البالغ  58عامًا بعنوان Jungle: A
( Harrowing True Story of Survivalاألدغالّ :
قصة
نجاة مـ ّ
ـروعــة وحقيقية) ،يسرد فيها تفاصيل رحلته
عــام  1981إلــى غابات األم ــازون البوليفية حيث يلتقي
ّ
وتتحول املغامرة إلــى كــابــوس .هكذا،
بثالثة أشخاص
يتتبع الفيلم ّ
قصة مغامر إسرائيلي (يوسي غينسبرغ
ـ ّ
يجسده األميركي ديفيد رادكليف) ،وعالم جيولوجيا
ُ
نـمـســاوي يــدعــى «ك ــارل روشـبــركـتــر» (أل ـكــس راس ــل)،
ّ
ّ
ومصور ومتسلق جبال أميركي ُيدعى «كيفني غايل»
ّ
(أتوماس كريتشمان) ،إضافة إلى املدرس السويسري
«ماركوس ستام» (جويل جاكسون).
ُولد يوسي وترعرع في تل أبيب ،وأمضى ثالث سنوات
في صفوف سالح البحرية في جيش االحتالل ،وعاش
في تلك الفترة في صحراء سيناء.
ّ
يعرف غينسبرغ املقيم في أوستراليا عن نفسه أيضًا
ك ـنــاشــط ف ــي املـ ـج ــال «اإلنـ ـس ــان ــي» ،وي ـش ـت ـهــر بـتـقــديــم
ال ـخـطــابــات الـتـحـفـيــزيــة ،إض ــاف ــة إل ــى تــأسـيـســه تطبيق

محمد سباعنة ـ
فلسطين

ّ
املصمم لدمج كل
 Headboxالخاص بالهواتف الذكية،
أنـشـطــة مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي فــي مـكــان واح ــد،
يزود املستخدمني بتحديثات ّ
وتطبيق  Blinqالذي ّ
حية
ألنشطة السوشال ميديا.
هذا ليس كل شيء ،فالشق اإلنتاجي لـ  Jungleذو نكهة
ّ
ّ
إسرائيلية ،ألنه من بني منتجيه الستة اإلسرائيلية دانا
لوستيغ ،العاملة كذلك في مجال اإلخ ــراج .الفيلم الذي
ً
أبصر النور ّأوال في «مهرجان ملبورن السينمائي» في
َ
آب (أغسطس) املاضي ،لم يحظ حتى اآلن بآراء إيجابية،
إذ منحه موقع  Rotten Tomatoesنسبة  54في املئة

ً
بناء على آراء  46ناقدًا ،في الوقت الــذي أعطاه IMDB
عالمة  6.7من أصل  ،10استنادًا إلى تصويت 18,822
مستخدم.
الــافــت ه ــذه امل ـ ّـرة ّأن  Jungleم ـ ّـر عـلــى لـجـنــة الــرقــابــة
ع ـل ــى األع ـ ـمـ ــال ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ف ــي األمـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ،ال ـتــي
سمحت بعرضه ّ
ألن الكاتب واملنتجة «غير مـ َ
ـدرجـ ْـن
عـلــى الــائـحــة ال ـس ــوداء لـ ـ «مـكـتــب مـقــاطـعــة إســرائـيــل»
ال ـتــابــع ل ـ ــوزارة االق ـت ـص ــاد» ،وف ــق م ــا أك ــد م ـصــدر في
مكتب شــؤون اإلعــام في األمــن العام ،في اتصال مع
«األخبار».

خليل صويلح
ّ
لـكــن مـتــى كــانــت ات ـح ــادات الـكــتــاب
الـعــرب فاعلة ومــؤثــرة فــي املشهد
الثقافي أو السياسي ،حتى يثير
ّ
بـ ـع ــض ال ـ ـكـ ــتـ ــاب ال ـ ـعـ ــرب كـ ــل ه ــذا
الضجيج ضــد عقد املكتب الــدائــم
ّ
ل ـ «االت ـحــاد الـعــام لــأدبــاء والكتاب
الـ ـ ـع ـ ــرب» اجـ ـتـ ـم ــاع ــه الـ ـ ـ ـ ــدوري فــي
دم ـش ــق ( 15-13ك ــان ــون ال ـثــانــي/
يناير)؟ وفقًا لـهــؤالء ،فــإن دمشق
ب ــات ــت ت ـه ـمــة أو ل ـط ـخــة ع ـ ــار عـلــى
جبني املثقف العربي ،فيما ّ
يتجول
بعض األدبــاء العرب شرقًا وغربًا،
ّ
بصحبة كــتــاب إســرائـيـلـيــن بقوة
دف ــع مـنـظـمــات  .NGOوه ــل الـحــجّ
إلــى رام الله والـقــدس ويــافــا بدمغة
إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،مـ ــن دون اح ـت ـج ــاج
أح ــد ،بــات أم ـرًا مـشــروعــا؟ بيانات
واح ـت ـجــاجــات غــاضـبــة وســاخـطــة
ّ
اج ـتــاحــت ال ـف ـضــاء األزرق لـكــتــاب
عـ ـ ــرب ي ـع ـل ـن ــون ان ـس ـح ــاب ـه ــم مــن
اتـحــاداتـهــم الـتــي «ال تمثلهم» (هل
ّ
كــانــت تـمــثـلـهــم ق ـبــل ه ــذا املــؤت ـمــر،
باستثناء التأمني الصحي؟) ،فيما
ال تبعد السفارات ومكاتب التمثيل
اإلســرائـيـلـيــة فــي عــواصــم بــادهــم
أكثر من شارعني أو ثالثة! ثم ملاذا
ال يحتج هؤالء على اعتقال شاعر،
أو ج ـلــده ف ــي ب ـلــد خـلـيـجــي؟ وهــل
يـجــرؤ أحــد مــن أصـحــاب البيانات
الساخطة على كتابة سطر واحــد
ضــد مـمــالــك امل ـهــالــك ،وال ــدف ــاع عن
الحريات هناك؟ لسنا بوارد الدفاع
ع ــن هـ ــذا امل ــؤت ـم ــر أو ال ـ ــذي سبقه
أو الـ ـ ــذي س ـي ـل ـيــه ،ف ـك ــل ال ـب ـيــانــات
الـخـتــامـيــة ال ـتــي س ـت ـصــدر ع ـنــه أو
ً
ال ـت ــي ص ـ ــدرت ق ـب ــا ،بـقـيــت حـبـرًا
على ورق في األدراجّ ،
وتم ترحيلها
من مؤتمر إلى آخر ،ثم ماذا فعلت
ّ
روابــط الكتاب املضادة لالتحادات
الرسمية ،ألــم تؤسس بالهيكليات
الرسمية نفسها ،واألمراض عينها،
وما الفرق بينهما لجهة الحضور
ال ـفـ ّـعــال؟ ألـسـتــم تـنـكــرون شرعية
مـثــل ه ــذه االت ـح ــادات فــي األص ــل؟
ملــاذا كل هــذا الضجيج اللفظي إذًا،
أم أن إصــدار البيانات صــار مهنة
شخصية رابحة بوهم قــوة توقيع
صاحبه وتأثيره في الــرأي العام؟
ً
مهال أيها الشجعان ،ال ّ
تحرضوا
ع ـل ــى ال ـ ـخـ ــراب هـ ـن ــا ،وت ـت ـجــاه ـلــوا
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــراب ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك! وبـ ـخـ ـص ــوص
املــؤتـمــر ال ــذي تستضيفه دمشق
ال ـيــوم بـمـشــاركــة  15دول ــة عــربـيــة،
ع ـ ـ ـ ـ ّـده ن ـ ـضـ ــال الـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح ،رئ ـي ــس
ات ـحــاد الـكـتــاب ال ـعــرب فــي دمـشــق،
نهوضًا «باستعادة روابــط األخوة
بــن األدب ـ ــاء وال ـك ـتــاب ال ـعــرب وبــن
األق ـط ــار الـعــربـيــة بـعــدمــا تعرضت
هــذه الــروابــط لبعض التصدع الذي
أصاب الجسد العربي في السنوات
األخـ ـ ـي ـ ــرة» ،وسـ ـت ــراف ــق ج ـل ـســات
املؤتمر ندوة بعنوان «ثقافة التنوير
تـ ـح ــدي ــات ال ـ ــراه ـ ــن وامل ـس ـت ـق ـب ــل».
أم ــا األم ـس ـيــات الـشـعــريــة املــواكـبــة
للمؤتمر فليست من همومنا.
ّ
نظن أن قضية الشاعر الفلسطيني
أشرف ّفياض املعتقل في الرياض
بتهمة اإللحاد عن كتابه «التعليمات
بالداخل» ،ال تزال صالحة للتداول،
ول ــو ب ـب ـيــان ق ـص ـيــر ،ب ـت ـغــريــدة ،أو
نعيق غراب ،من باب رفع العتب ال
أكثر.

