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جدل

حقنا أن نعرف!
«يبوس» والقدس :من ّ
يتواصل الجدل بشأن
مؤسسة «يبوس»
وأجندتها السياسية
والثقافية .هنا ّرد من
الناشط الفلسطيني على
مقالة الزميل عالء حليحل
الذي دافع عن املهرجان

تعليقات القراء

حسام غوشة*
ط� ��رح ع �ج �ي��ب ي �ق��دم��ه ع�ل��اء ح�ل�ي�ح��ل
ف� � ��ي م � �ق ��ال � �ت ��ه امل � � �ن� � �ش � ��ورة ب� �ع� �ن ��وان
«واق� �ع ��ة «ي � �ب� ��وس» :ك �ف��ى ت �خ��وي �ن��ًا!»
(«األخ �ب��ار» 10،آب /أغسطس )2011
ف ��ي م �ح��اول �ت��ه ال � ��رد ع �ل��ى ال �ت �س��اؤل
النقدي الذي طرحه الكاتب مصطفى
م �ص �ط �ف ��ى «وج� � �ه � ��ة ن � �ظ� ��ر :ال � �ق ��دس
م �ح �ت �ل��ة؟» ب �ش��أن «م �ه��رج��ان ال �ق��دس
ّ
للموسيقى» ال ��ذي تنظمه مؤسسة
«ي� � �ب � ��وس» («األخ� � � � �ب � � � ��ار» 30،ت� �م ��وز/
يوليو .)2011
ط� ��رح ح�ل�ي�ح��ل ال ي �م� ّ�ت إل� ��ى امل�ن�ط��ق
ب �ص �ل��ة ،وي �ت �ع��اط��ى ب��اس�ت�خ�ف��اف مع
ق �ض �ي��ة أس ��اس � �ي ��ة ،أي ال� �ث� �ق ��اف ��ة ف��ي
ال�ق��دس املحتلة .وه��ذا للمناسبة ما
ي��واج �ه��ه امل�ث�ق��ف وامل ��واط ��ن امل�ق��دس��ي
ح�ي�ن ي �ن �ت �ق��د أص� �ح ��اب «امل��ؤس �س��ات
الثقافية» في القدس املحتلة.
وال نعرف ملاذا ّ
يتبرع السيد حليحل
ً
ب��ال��رد ن �ي��اب��ة ع��ن أص �ح��اب مؤسسة
«ي � �ب ��وس» وال �ق��ائ �م�ي�ن ع �ل �ي �ه��ا ،وه��و
الثقافي
البعيد كما نظن عن الواقع
ّ
ل�ل�م��دي�ن��ة امل �ح �ت �ل��ة؟ ومل � ��اذا «ي �ت��رف��ع»
أصحاب املؤسسة امل��ذك��ورة عن الرد
يوجه إليهم
املباشر على النقد الذي
ّ
م �ن ��ذ س � �ن� ��وات ط ��وي� �ل ��ة ،وي �ف��ض �ل��ون

ث �ق��اف �ي�ين ض �ق �ن��ا ذرع � ��ًا ب��ال �ش �ع��ارات
ال �ت��ي ت�ت�ن��اق��ض م��ع واق� ��ع ع �م��ل ه��ذه
املؤسسة على األرض ،وضقنا ذرعًا
بهذه املتاجرة بالثقافة في مؤسسة
ال ي � �س � �ت � �ف � �ي� ��د م� �ن� �ه ��ا
س��وى ال��دائ��رة الضيقة
ملديرتها رانيا إلياس.
ّ
واألف� �ظ ��ع أن م��ؤس�س��ة
«ي� � � � �ب � � � ��وس» ال ت � �ق� ��دم
أي رد رس� � �م � ��ي ع �ل��ى
حقيقة م��ا ي�ث��ار بشأن
ضمن تعليقات القراء التي
مهرجانها ،وتعاونها
وردت على موقعنا ردًا على
غ�ي��ر امل �ب��رر م��ع ج�ه��ات
م��ق��ال ال��زم��ي��ل مصطفى
إسرائيلية .وهي أيضًا
مصطفى (راجع «األخبار» عدد
ال ت�ن�ش��ر أب � �دًا م�ص��ادر
 30يوليو) ،كتب محمد خضر:
ت�م��وي�ل�ه��ا وح �ج��م ه��ذا
«كتبت الصحف اإلسرائيلية
التمويل ،وم��اذا فعلت
ب � �م �ل�اي �ي�ن ال � � � � � ��دوالرات
عن نجاح الحفلة التي أحياها
�ال
ال� �ت ��ي ج �م �ع �ت �ه��ا خ�ل
املطرب الجزائري رشيد طه
من
ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة
في القدس املحتلة في إطار
االت � � �ح� � ��اد األوروب� � � � � ��ي،
مهرجان «يبوس» ( )...وأوردت
ووك � � � ��ال � � � ��ة ب� � �ي � ��ت م � ��ال
ّ
ّ
تعد
الصحف أن الحفلة
ال � � � �ق � � � ��دس ال � � �ش � ��ري � ��ف،
خطوة نحو تطبيع العالقات
وج � � � �ه� � � ��ات خ� �ل� �ي� �ج� �ي ��ة
وأوروبية أخرى.
الثقافية بني البلدان العربية
نعرف،
من حقنا إذًا أن
التي قطعت عالقاتها مع
وم � � � ��ن ح � � ��ق امل� �ج� �ت� �م ��ع
ّ
إس��رائ��ي��ل» ،فيما ردد ق��ارئ
امل �ق��دس��ي أن يستفيد
مجهول« :املقولة الشهيرة
م � ��ن امل � � ��وازن � � ��ات ال �ت ��ي
للراحل القائد األخ فيصل
ت� �ص ��رف ب ��اس �م ��ه .وإن
الحسيني :زي��ارة السجني هي
ك �ن��ا ال ن �س �ت �ط �ي��ع ن�ق��د
م � � ��ؤس� � � �س � � ��ة ث � �ق� ��اف � �ي� ��ة
ليست تطبيعًا مع السجان».
واح��دة أو محاسبتها،
ف�ك�ي��ف ل�ن��ا أن نتحدث
ع � ��ن ت � �ح � ��رر وإص� �ل ��اح
وت�غ�ي�ي��ر ...وك�ي��ف لربيع فلسطني أن
يأتي؟

رشيد
طه

ال��رد م��ن خ�لال «شبيحة» ال نظن أن
ًَ
حليحل يقبل أن يكون واحدا منهم؟
ال يمكن تحويل قضية مثل الثقافة
في القدس الى نكتة ،وال يمكن تبرير
أج �ن��دات امل��ؤس�س��ات امل�م� ّ�ول��ة أجنبيًا
ب �ت�لاع��ب ل �غ��وي وال� �ق ��ول ع �ل��ى ل�س��ان
ع��ادل إم��ام «البلد كلها َح تبات في
ال �ش��ارع» إذا أردن��ا مقارعتها .أليس
املبيت في الشارع وإرادة الشعب هما
ُ
من أسقط الطغاة؟ يتساءل حليحل،
ّ
التمول من جهة فرنسية أو
«لكن هل
أوروب�ي��ة يقلل م��ن وطنية املؤسسة؟
ّ
التوجه الذي تنتهجه؟»
أليس املعيار
نعم ،إن معيار ّ
التوجه الذي تنتهجه
«يبوس» هو ما يستحق النقد .وربما
أجندة مؤسسة «ي�ب��وس» ال تختلف
ك� �ث� �ي� �رًا ع� ��ن م ��ؤس� �س ��ات «األن� � �ج � ��زة»
ال �ث �ق��اف �ي��ة األخ � ��رى ف ��ي ال� �ق ��دس ،لكن
النقاش يكتسب خصوصيته ّ
وحدته
من واقع املدينة املحتلة ،وما تتعرض

ّ
ل��ه اآلن م��ن أس��رل��ة واس�ت�ه��داف منظم
لكل ما هو عربي فيها.
إن إش � �ك ��ال � �ي ��ة «م� � �ه � ��رج � ��ان ال � �ق ��دس
ل�ل�م��وس�ي�ق��ى» ال تقتصر ع�ل��ى غياب
ّج �م �ه��ور م �ق��دس��ي ح �ق �ي �ق��ي ع �ن ��ه ،إذ
ً
إن��ه ي�ق��ام أص�ل�ا ملوظفي القنصليات
ّ
األج� � �ن� � �ب� � �ي � ��ة وامل � � � �م � � ��ول � �ي ��ن وب � �ع� ��ض
«اإلي�ل�ي��ت» (ال�ن�خ��ب) ــــ وأخ �ي �رًا يأتي

أليس المبيت
في الشارع وإرادة
الشعب هما من
أسقطا الطغاة؟

س �ل��ام ف� �ي ��اض الف �ت �ت��اح��ه ب�ت�ص��ري��ح
إسرائيلي!
إن إشكالية «يبوس» األساسية هي
ف ��ي ال �ه �ي �م �ن��ة ع �ل��ى م �ع �ظ��م ال�ت�م��وي��ل
ال � � �خ� � ��اص ب ��ال� �ث� �ق ��اف ��ة ف� � ��ي ال� � �ق � ��دس،
وتجميده في مؤسسة ال تقيم سوى
ن �ش ��اط واح � ��د ف ��ي ال �س �ن��ة ،م��ؤس�س��ة
ال ن� �ع ��رف ف� ��ي ال �ح �ق �ي �ق��ة م� ��ا ي�ف�ع�ل��ه
م��وظ �ف��وه��ا ط � ��وال ال �س �ن��ة .م��ؤس� ّس��ة
ت� �ع ��ادي امل �ج �ت �م��ع ،وت � �ع ��ادي ص��ن��اع
ال �ث �ق ��اف ��ة ،وت �ك �ت �ف��ي ب� �ع�ل�اق ��ات ع��ام��ة
م ��ع م �م��ول�ين وق �ن �ص �ل �ي��ات .م��ؤس�س��ة
متحالفة م��ع شخصيات ف��اس��دة في
السلطة الفلسطينية ...مؤسسة تقيم
نشاطاتها تحت الحراسة .وال نعرف
م�م��ن ي�ح��رس مهرجانها العتيد كل
سنة قرابة عشرين حارسًا!
إن ال� �ن� �ق ��د امل� � � ّ
�وج� � ��ه إل � � ��ى «ي � �ب� ��وس»
ي�ت�ع��دى حقيقة م��واق�ف�ه��ا السياسية
الركيكة .إننا كمقدسيني وكناشطني

* م�س��رح��ي ون��اش��ط ث�ق��اف��ي م��ن ال�ق��دس
املحتلة

Verdun - Istanbul
starting 50,000L.L.
From August 22nd till September 17th
With every purchase
starting 50,000L.L. from any
of the participating Verdun
shops or restaurants (with
the festival sticker on their
front door), get a coupon
and the chance to be one
of the lucky 8 who will
win a trip for 2 to Turkey.
facebook/verdun-istanbul
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