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  تقارير
  طالل عوكل

  واقع ومستقبل
  الثقافة الوطنية الفلسطينية

، 2003أيلول/ســـــــــــبتمبر  21، أقيمـت يف مـدينـة غزة يوم "رؤى وآفـاق"عنوان  حتـت
حــالــة الثقــافــة بمبــادرة من وزارة الثقــافــة الفلســـــــــــطينيــة، ورشـــــــــــــة عمــل نوقشـــــــــــــت فيهــا 

الفلســـــــــــطينية يف املاضـــــــــــي واحلاضـــــــــــر، وما يمكن فعله لتطويرها وإغنائها. وقد تناول 
النقاش أربعة حماور هي: احلالة الثقافية قبل قيام الســـــــــــلطة الوطنية وبعده؛ الثقافة 
الفلســـــطينية يف الداخل والشـــــتات ووراء اخلط األخضـــــر؛ التشـــــريعات القانونية املتصـــــلة 

  التنمية الثقافية؛ املهمات والتحديات الراهنة أمام الثقافة الوطنية.بالثقافة وصندوق 
افتتح ورشـــــــــــــة العمـــل د. زيـــاد أبو عمرو (وزير الثقـــافـــة يف حكومـــة حممود عبـــاس 
املســـــــــــتقيلة)، وشـــــــــــارك يف النقاش كل من: أحمد دحبور (شـــــــــــاعر، ومدير عام يف وزارة 

)؛ ع بد الله تايه (كاتب، وقائم الثقافة الفلســـــــطينية)؛ رجب أبو ســـــــرية (صـــــــحايف وقاصّ
اب الفلســـــــــــطينيين)؛ د. نبيـــل أبو علي (أســـــــــــتـــاذ يف اجلـــامعـــة  بـــأعمـــال رئيس احتـــاد الكتـــّ
اإلسالمية يف غزة، متخصص بالنقد األدبي)؛ د. نادية العطار (مديرة يف وزارة الثقافة 
الفلســـــــــــطينية، متخصـــــــــــصـــــــــــة باألدب العربي)؛ عبد القادر فارس (كاتب وباحث)؛ غريب 

   (روائي).عسقالين
قـــدم أحمـــد دحبور، يف مـــداخلتـــه الرئيســـــــــــيـــة، تلخيصـــــــــــــاً مكثفـــاً للمشـــــــــــهـــد الثقـــايف 
الفلســـــــــــطيني يف القرن العشـــــــــــرين، حرص يف مســـــــــــتهله على تأكيد أمرين: األول أن من 
الصــــــعب تشــــــخيص أو دراســــــة احلالة الثقافية يف أية رقعة من فلســــــطين، ويف أي وقت، 

ة الوطنية الفلســــــــــطينية التي تكونت وتطورت بمعزل عن اجملرى واملســــــــــاق العام للحرك
احلالة الثقافية يف إطارها؛ الثاين أن من العبث البحث عن مقدمات املشـــــــــــروع الثقايف 
يف فترة ما قبل القرن العشـــــــــــرين ألن احلدود والقضـــــــــــايا واألنظمة يف األقاليم العربية 

 رقعة منها عنكانت وقتئذ متشـــــــــــابكة إىل حد يصـــــــــــعب معه فرز النتاج الثقايف يف أية 
ســواه يف بقيّتها. وأضــاف أن من الضــروري حســم املســلّمة التالية منذ البداية وبصــورة 
نهائية: نحن عرب ال ألننا نرغب يف ذلك فحســــــــــــب، بل أيضــــــــــــاً ألننا فعالً كذلك، وإثارة 
موضــوع املشــروع الثقايف الفلســطيني ليســت إالّ لتســهيل الدراســة والتصــنيف من جهة، 

                                                            
)(  .صحايف فلسطيني مقيم بغزة 
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  ة التي جنمت عن تطورات سياسية وتاريخية من جهة أُخرى.ولتبيان اخلصوصي
وقال دحبور، يف تلخيصـــــــــــه املشـــــــــــهد الثقايف الفلســـــــــــطيني يف مرحلة ما قبل نكبة 

، إن من الطبيعي أن تنعكس مالمح الثقافة الفلســـــــــطينية من خالل الشـــــــــعر، حيث 1948
الق، وحســـــــــــن تميز إبراهيم طوقــان، وعبــد الكريم الكرمي (أبو ســـــــــــلمى)، ومطلق عبــد اخلــ

البحيري، وعبد الرحيم حممود. وأضــــــاف أن هذه الكوكبة من الشــــــعراء مل تكن نبتاً برياً 
وإنما هي جزء من حالة ثقافية مؤثرة، وأن شـــعرها أخذ مســـارين متكاملين: األول كان 

  ذاتياً جمالياً، والثاين كان ملتزماً قضايا الوطن واألمة.
قايف يف تلك املرحلة، فقال إن روحي ومضـــــــى دحبور يف رصـــــــد معامل املشـــــــهد الث

اخلالدي كتب يف النقد املقارن، وجنيب نصــــــار ألّف بعض الروايات، وتميز الفلســــــطيني 
، والدكتور إسحق احلسيني بروايته "ثريا"و "على سكة احلجاز"جمال احلسيني بروايتيه 

ال ، التي قدم لها د. طه حســــــــــين. وظهر كتّاب قصــــــــــة قصــــــــــيرة من أمث"مذكرات دجاجة"
حممود ســـــــــــيف الــــدين اإليراين وخليــــل بيــــدس وعــــارف العزوين وأمين فــــارس ملحس، 

  وغيرهم.
ويف جمـــــال الترجمـــــة برز جنـــــاتي صــــــــــــــــدقي وخليـــــل بيـــــدس. وتميز املعلم خليـــــل 
الســــــــكاكيني بكتبه التربوية واللغوية التي أثرت يف أجيال متعاقبة، وتصــــــــدى إســــــــعاف 

  بالغرب.النشاشيبي لقضايا فكرية شائكة كعالقة الشرق 
وحتدث دحبور عن نهضـــــة صـــــحافية كبرى عرفتها فلســـــطين، وعن فرصـــــة فاتتها 
كي تكون مهد الســـــــــــينما العربية، فقال: عندما جاء األخوان الفلســـــــــــطينيان املغتربان 
إبراهيم وبدر الما لتأســــــيس فن ســــــينمائي، عرجا على مصــــــر حيث باشــــــرا مشــــــروعهما. 

ج سادول لهما بأنهما طليعة مؤسسي وكان من حقهما أن يسجل املؤرخ الفرنسي جور
، أول فيلم من إنتاج 1927، ســــــــنة "قبلة الصــــــــحراء"الســــــــينما العربية، فقد كان فيلمهما 

ول للمصــرية عزيزة أمير أ "ليلى"عربي يشــهده اجلمهور يف اإلســكندرية، بينما كان فيلم 
  فيلم عربي يشاهده جمهور القاهرة.

ا رجــب أبو ســـــــــــريــة فالحظ، يف حــديثــه عن املرحلــة نفســـــــــــهــا، أنــه إذا كــان الفعــل  أمــّ
الســـــــــــيــاســـــــــــي خاللهــا تميز بــاالرجتــال واالنفعــال وعــدم التكــافؤ على مســـــــــــتوى الهجمــة 
االحتالليــة فــإن ثقــافــة املقــاومــة، التي برزت أســـــــــــــاســـــــــــــاً يف النتــاج الشـــــــــــعري، تميزت 

  باالنفعال وباألداء الفردي خارج سياق برنامج وطني حمدد املعامل واألهداف.
حل واقع جديد يف حياة الشــــــــــعب الفلســــــــــطيني، وبرزت كلمات من  1948بعد نكبة 

ا األمر األخطر، بــالنســـــــــــبــة إىل دحبور، فكــان  نوع الشـــــــــــتــات والالجئين واملهــاجرين. أمــّ
فقدان احلاضـــــــــــنة الوطنية، أو البيت املعنوي املعبر عن الســـــــــــيادة الوطنية، إىل أن أقرت 

  منظمة التحرير الفلسطينية. مبدأ إنشاء 1964القمة العربية األوىل يف سنة 
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ويف تشـــــــخيص واقع الثقافة بعد النكبة، قال دحبور إن الشـــــــعر واصـــــــل دوره فكتب 
يوســــــــــف اخلطيب وكمال ناصــــــــــر وهارون هاشــــــــــم رشــــــــــيد القصــــــــــيدة احلديثة إىل جانب 
القصــــــــيدة الكالســــــــيكية، والتزم معين بســــــــيســــــــو وعصــــــــام حماد وخليل زقطان الواقعية 

ر رومانسي مثلته فدوى طوقان وسلمى اخلضراء اجليوسي االشتراكية، وأمكن رصد تيا
وعبد الرحيم عمر وغيرهم، وواصــــل البحيري وأبو ســــلمى نشــــيدهما الكالســــيكي، وحقق 
توفيق صــــــــــايغ وجبرا إبراهيم جبرا نقلة نوعية يف الشــــــــــعر. وظهرت القصــــــــــة القصــــــــــيرة 

هى أشــــكالها وتألقت على أيدي ســــميرة عزام وغســــان كنفاين وجبرا، وظهرت الرواية بأب
لدى جبرا وكنفاين، وأصــــــــبح لدينا نقاد كبار من أمثال إحســــــــان عباس وحممد يوســــــــف 
جنم وجبرا، وفنانون تشـــكيليون بارزون من أمثال إســـماعيل شـــموط ومصـــطفى احلالج 

  وجمال بدران وغيرهم.
برز لـــدى الفلســـــــــــطينيين ميـــل جـــاد إىل البحـــث  -تـــابع دحبور  -من جهـــة ثـــانيـــة 

أشـــــــــــكـــال االختصــــــــــــــاص. فهنـــاك مثالً املؤرخ عـــارف العـــارف،  والـــدراســــــــــــــة يف خمتلف
واملوســوعي اجلغرايف مصــطفى مراد الدباغ، واملفكر الســياســي االجتماعي فايز صــايغ 
وشــــــقيقه االقتصــــــادي يوســــــف صــــــايغ، وصــــــوالً إىل املفكرين الفلســــــطينيين ذوي الوزن 

  م.العاملي من أمثال إدوارد سعيد وإبراهيم أبو لغد وهشام شرابي وغيره
والحظ دحبور أن الشـــــــــــتــات منح الكــاتــب الفلســـــــــــطيني قــدرة على التعــدد واملعرفــة 

جنران "باألقطار العربية، وهيأ لظهور جيل روائي شــــــــــــاب مثل يحيى يخلف يف روايته 
ما ، بين"براري احلمى"، وإبراهيم نصــر الله يف "األخدود"، وجمال جنيد يف "حتت الصــفر

القــــديمــــة من خالل أعمــــالهمــــا التلفزيونيــــة قــــدم أحمــــد قبالوي وأكرم شـــــــــــريم دمشـــــــــــق 
  واملسرحية الرائدة.

  مرحلة ما بعد
  قيام منظمة التحرير

أصـــــــــــبح للمشـــــــــــروع الثقايف الفلســـــــــــطيني مهمات جديدة بعد ظهور منظمة التحرير 
، التي يقوم وجودها مقام الدولة ويتطلب إيجاد املؤســــــســــــات. 1964الفلســــــطينية ســــــنة 

ة االهتمام السياسي، كما قال دحبور. ونشطت خاللها على أن هذه املرحلة تميزت بغلب
االحتادات الثقافية للكتّاب والفنانين والصـــحافيين، وتم إنشـــاء صـــروح ثقافية وفكرية 
مثل مركز التخطيط، ومؤســســة الدراســات الفلســطينية، ومركز األبحاث الفلســطيني الذي 

، كما ن الصهيوين وفكرهقدم خدمة نوعية للمكتبة العربية يف التعريف بمؤسسات الكيا
تم تـــأســـــــــــيس اجمللس األعلى للثقـــافـــة والتربيـــة والعلوم، وأنشــــــــــــــأت الفصــــــــــــــائـــل مراكز 
ومؤســــــــســــــــات صــــــــحافية وفكرية خاصــــــــة بها. وازدهرت الســــــــينما التســــــــجيلية، وجنحت 
املنظمة يف إنتاج ثالثة مســلســالت درامية تلفزيونية، وقامت دائرة الثقافة يف املنظمة 
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صـــــــــــير، بينمـا أنتجـت اجلبهـة الشـــــــــــعبيـة أول فيلم روائي طويـل هو بـإنتـاج فيلم روائي ق
  ، املأخوذ عن رواية غسان كنفاين."عائد إىل حيفا"

ومرة أُخرى كــان للجهــد الــذاتي دوره البــارز، وتم إنتــاج عــدد من األفالم أخرجهــا 
ميشــــــيل خليفي ورشــــــيد مشــــــهراوي وعلي نصــــــار وإيليا ســــــليمان وحنا الياس وغيرهم، 

  ت الفكرية.ونشطت السجاال
على املســـتوى اإلبداعي، كان طبيعياً أن تتطور جتارب الشـــعراء واألدباء، وأن تقدم 

هور ما يســــــمى شــــــعراء ممارســــــة الكفاح املســــــلح نكهة جديدة يف األداء الثقايف، وأدى ظ
ا وتوفيق زياد وراشـــــــد حممود درويش وســـــــميح القاســـــــم وحنا أبو حن -	األرض احملتلة

هماً يف إعالء مكانة الشـــــــــعر احلديث يف الوطن العربي. وعلى دوراً م -		حســـــــــين وغيرهم
مســــــــتوى آخر، ظهرت كوكبة من الشــــــــعراء الشــــــــباب الذين عاشــــــــوا يف اخمليمات ورافقوا 
الثورة. وبحســـــــــــب دحبور تميز الصـــــــــــوتان الفلســـــــــــطينيان: الداخلي بالتحدي والتمســـــــــــك 

وظهر كّتاب قصـــــــــــة  باألرض، واملنفى بتمجيد الثورة والشـــــــــــكوى جرّاء اخلذالن العربي.
قصــيرة ســرعان ما توجهوا إىل كتابة الرواية. وتميز املشــهد الفلســطيني أيضــاً بالكتّاب 
املوســـــــــوعيين أو املهتمين بغير جنس من األجناس األدبية. غير أن التركيز ظل، كما يف 
الســــــابق، منصــــــباً على النتاج الفردي من شــــــعر ورواية وقصــــــة ونقد، بينما النتاج الذي 

.يتطلب ت   نفيذ اجلماعة مل يتقدم كثيراً
واعتبر رجب أبو سرية أن قيام منظمة التحرير الفلسطينية شكل عامالً أساسياً يف 
حســـــــــــم أهم األســـــــــــئلة الثقافية التي كانت تتمحور حول عالقة القطري بالقومي، ومالت 

  الكفة إىل مصلحة تأكيد الهوية الوطنية.

  املشهد الثقايف
  يف األرض احملتلة،

1967 - 1994  
قدم الكاتب والقائم بأعمال رئيس احتاد الكّتاب الفلســـــــــــطينيين عبد الله تايه، يف 

. 1967مداخلته، عرضــاً بانورامياً للمشــهد الثقايف الفلســطيني داخل فلســطين منذ ســنة 
ســــــــــبب االحتالل، إىل حماصــــــــــرة فتحدث عن صــــــــــعوبة األوضــــــــــاع التي نشــــــــــأت وأدت، ب

ها العربي واإلســــــــالمي، وإىل توقف الصــــــــحف األراضــــــــي الفلســــــــطينية وعزلها عن حميط
والدوريات األدبية، وحرمان الفلســـــطينيين من التنقل والتواصـــــل مع أشـــــقائهم، وتوقف 
وصــول الصــحف والدوريات املصــرية واألردنية، وهو ما شــكل انقطاعاً يكاد يكون تاماً 

  عن املصادر العربية.
 بعينات من دون تواصل معنشأ جيل جديد من الكتّاب الفلسطينيين يف أواسط الس

اجليــل الســــــــــــابق للكتــّاب الــذين أُرغموا على املغــادرة، ومع الكتــّاب العرب نتيجــة ظروف 
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اب إىل اعتمـــاد التثقيف الـــذاتي عبر احلوار والنـــدوات  االحتالل، األمر الـــذي دفع بـــالكتـــّ
ل اواألنشــــطة الثقافية، وإىل التواصــــل مع الكتّاب الفلســــطينيين داخل اخلط األخضــــر أمث
  توفيق زياد، وإميل حبيبي، وسميح القاسم، وحممد علي طه، وزكي درويش، وغيرهم.

وعلى الرغم من اإلجراءات االحتالليــة التي أدت إىل وقف الصـــــــــــحف واملطبوعــات، 
ومنع التجمعات والندوات والطباعة والنشـــــــر، بهدف تقويض الثقافة الوطنية واحلد من 

حلركــة الثقــافيــة، بــل ربمــا ســـــــــــــاهم يف تعميق احلريــات، فــإن كــل ذلــك مل يمنع نهوض ا
  طابعها املقاوم.

والحقــاً نشـــــــــــطــت دور الطبــاعــة يف القــدس، وعــادت املنشـــــــــــورات إىل الظهور، مثــل 
، ونشـــــــــــطت "البيادر األدبي"وجملة  "الطليعة"و "الشـــــــــــعب"و "الفجر"و "القدس"صـــــــــــحيفة 

وقطاع  الغربيةاحلركة الثقافية بعد تأســـيس عدد من اجلامعات الفلســـطينية يف الضـــفة 
  غزة، وعادت املطبوعات املصرية واألردنية إىل الظهور داخل األراضي احملتلة.

خالل هذه الفترة حتمل الكتّاب أعباء إصـــــدار كتبهم ونتاجهم وإبداعاتهم الثقافية، 
  وأخذوا يرصدون معاناة شعبهم ويسجلون نضاالته.

ياً واجتهاداً فوق العادة واعتبر تايه أن ما صــــــــــــدر من نتاج ثقايف كان تعلماً ذات
لتحســـــــــــين قدرات الكّتاب وتطوير أدواتهم اإلبداعية، أكثر مما هو اســـــــــــتكمال فني لنتاج 
األجيال الســـــابقة، فقد تناولوا املوضـــــوعات الوطنية، التي تؤكد معاين األمل واملقاومة 

  عبر أشكال فنية متطورة من األجناس األدبية.
اب غريب عســــقالين، وزكي العيلة، وعبد الله ففي جمال القصــــة القصــــيرة، ظهر الكتّ

  تايه، وجمال بنورة، وسامي الكيالين، وعزت الغزاوي.
ويف جمال الفن التشــــكيلي، ظهر فنانون أعطوا احلركة التشــــكيلية كل اهتمام أمثال 

  كامل املغني، وفتحي غبن، وسليمان منصور، وإسماعيل عاشور، وعصام حلس.
درة املســــارح وانعدام فرص العرض خارج الوطن، ونشــــط املســــرح على الرغم من ن

فضـــــــــــالً عن شـــــــــــح اإلمكــانــات املــاليــة، فظهرت يف غزة فرقــة كنعــان واجلنوب وحنــاظــل 
والشــــــموع. ويف الضــــــفة ظهرت فرقة ســــــنابل والقصــــــبة واحلكواتي، وتم عرض كثير من 
املســـــرحيات منها: إبريق الزيت، وحنظلة يف خطر، واألســـــتاذ خصـــــوصـــــي، وكفر شـــــيما، 

  ستثناء والقاعدة.واال
وظهر ممثلون وخمرجون أمثــــال أحمــــد أبو ســـــــــــلعوم، وعلي أبو يــــاســـــــــــين، وجورج 

  إبراهيم، وسعيد البيطار، وسعيد عيد، وحسام أبو عيشة، وغيرهم.
تميز األدب الفلســـــــطيني، خالل هذه الفترة، ببعده املقاوم، وبالصـــــــراخ الســـــــياســـــــي 

واملظاهر اخلارجية للثورة والشخوص  والشعارات، والترويج لألحزاب، واأللفاظ الفجة،
واالحتالل. غير أن تطوراً حــدث، يف أوائــل الثمــانينــات، يف أشـــــــــــكــال التعبير وجمــاليــاتــه 
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الفنية، حيث شــــــغلت النظرة اإلنســــــانية، ومناقشــــــة املضــــــمون برؤى أعمق وأشــــــمل، حيزاً 
  واضحاً من االهتمام بما تراكم من كتابات يف القصة والشعر والرواية.

كل قيام احتاد الكتّاب الفلســـــــــطينيين حتت االحتالل دوراً رائداً ومبادراً يف وقد شـــــــــ
نشـــــــــــر إبداعات الكّتاب، وتأطير األنشـــــــــــطة الثقافية، والتشـــــــــــجيع على اإلبداع، وتعميق 

  احلركة الثقافية الديمقراطية.
واندالع  1982حتدث عبد الله تايه عن الفترة الواقعة بين حصـــــــــــار بيروت ســـــــــــنة 

  ، فقال:1987لشعبية الفلسطينية الكبرى سنة االنتفاضة ا
ســــــــــــادت فترة صـــــــــــمــت عميق وتــأمــل اجتــاحــت احلركــة األدبيــة والفنيــة، عزف فيهــا 
الكتّاب يف معظمهم عن نشـــــــــــر أعمالهم، وتوقف البعض عن الكتابة، وصـــــــــــارت األحوال 
اب، واعتقــالهم، ومصـــــــــــــادرة أعمــالهم، ومنعهم من  أكثر ســـــــــــوءاً بمالحقــة االحتالل للكتــّ

فر، وطردهم من وظـــائفهم، وحتـــديـــد إقـــامـــة عـــدد منهم، ومنع النـــدوات واملعـــارض الســـــــــــ
  الفنية.

وعن هذه الفترة قال أبو ســـــــــــرية: بقدر ما كان املشـــــــــــروع الثقايف يندمج وطنياً يف 
املشروع السياسي التحرري، كان يتأثر بمحطات اإلشكالية الالحقة. ولعل أهم حلظتين 

، 1983ســـــــــنة  "فتح"االنشـــــــــقاق الذي وقع يف حركة ظهرتا يف هذا الســـــــــياق هما: حمطة 
اب  واألزمــــــة التي وقعــــــت داخــــــل منظمــــــة التحرير وأدت إىل تشـــــــــــكيــــــل احتــــــادين للكتــــــّ
والصـــــحافيين يف كل من دمشـــــق وصـــــنعاء؛ والحقاً حمطة أوســـــلو التي شـــــوشـــــت املعامل 
 العامة للمشـــــــــــروع الثقايف حين مل تعد منظمة التحرير الفلســـــــــــطينية ذاتها اإلطار الذي

يجمع كل التوجهات الثقافية مع ظهور قوى إســـالمية حملت معها بالضـــرورة مشـــروعًا 
  ثقافياً خاصاً بها.

وقد شــــــــــكل اندالع االنتفاضــــــــــة الكبرى بداية مرحلة اســــــــــتمرت حتى قيام الســــــــــلطة 
، إذ أدت إىل تفجير الطاقات اإلبداعية والفنية والثقافية 1994الوطنية الفلسطينية سنة 

  عامة.
ه: خالل هذه املرحلة ظهرت جمموعات من القصص والروايات والدواوين وقال تاي

الشـــــــــــعريــة، وأقيمــت املعــارض الفنيــة والعروض املســـــــــــرحيــة، وظهرت األغنيــة الوطنيــة، 
وتناغم الكتّاب واملثقفون والفنانون واملســــرحيون مع حركة الشــــعب ونضــــاالته، ودفع 

تعرضــــــــــوا لالعتقال وفرض اإلقامة املثقفون ثمن هذه املواجهة الكبرى مع االحتالل، ف
اجلبريــة واملنع من الســـــــــــفر والطرد من الوظــائف، لكن ذلــك مل يمنعهم من املواصـــــــــــلــة، 

  والتواصل مع شعبهم.
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  احلالة الثقافية بعد قيام
  السلطة الوطنية الفلسطينية

  1994سنة 
اختلف املشــــــــاركون يف تقويم واقع احلركة الثقافية خالل هذه املرحلة، ســــــــواء من 

  ث مكوناتها، أو من حيث أبعادها ومضامينها والعوامل املؤثرة فيها.حي
النــاقــد نبيــل أبو علي عقــد مقــارنــة موجعــة فقــال: إن املســــــــــــاحــة التي كــانــت متــاحــة 
للمثقف حتت االحتالل تفوق املســــــــــــاحة من احلرية املتاحة له يف األوضــــــــــــاع اجلديدة. 

رحياً لواحدة من فرق وأضـــــاف: مل يكن يمضـــــي أســـــبوع من دون أن نشـــــاهد عرضـــــاً مســـــ
الهواة؛ كان لدينا كثير من املنابر، وكانت جتمع الناس بأعداد كبيرة. وتساءل: أين هي 

  رعاية املثقفين، وملاذا مل تنجح مثالً صناعة السينما يف حفظ الذاكرة وتسجيلها؟
وحتدث أبو ســـــــــــرية عن افتقاد املثقف لبوصـــــــــــلة املشـــــــــــروع الثقايف الوطني، وعدم 

الثقافية لعملية املراجعة الواجبة. وتابع يقول إنه بســـبب أوســـلو ارتبكت  تصـــدي النخبة
الثقــافــة الوطنيــة، األمر الــذي فتح البــاب الجتــاهــات ثقــافيــة متبــاينــة لعــل أهمهــا ظهور 
ثقافة ســـــــــلطوية تبريرية كرســـــــــت تبعية الثقايف لإلداري املســـــــــؤول، وحولت املثقف من 

ورة والنقد الســـــــــــياســـــــــــي واجملتمعي يف إطار مبدع إىل موظف مرتزق، يفتقر إىل روح الث
املقاومة واملواجهة. واستطرد أبو سرية قائالً إنه يوجد تعميم للثقافة الغيبية، وانكفاء 
يف تفاعل االجتهادات الذاتية مع األســـــــــــئلة العامة األســـــــــــاســـــــــــية. وزاد يف الطنبور نغمة 

ثقــافــة خمتلفــة عن  ظهور أدوات التقنيــة احلــديثــة، التي عززت ثقــافــة الصـــــــــــورة، بمــا هي
الثقافة املكتوبة، الذهنية والتخيلية الفلســــــــــطينية املتحققة، األمر الذي ضــــــــــاعف تعقيد 

  الواقع الثقايف الفلسطيني.
الشاعر أحمد دحبور فضّل املضي يف عرض املشهد البانورامي، فتحدث عن بعض 

ؤســـــــــــســــــــــــة ما تقوم به وزارة الثقافة ومؤســـــــــــســــــــــــات اجملتمع املدين، لكنه عاد فاتهم امل
الســـــــــــياســـــــــــية بالتراخي يف تلبية املطالب الثقافية، وقال إن املشـــــــــــروع الثقايف ال يزال 
. وتســـاءل: من يصـــدق مثالً أنه ال توجد صـــالة ســـينما واحدة يف مدينة غزة،  مطلباً ملحاً
وأنه ال توجد مطبعة خاصـــــــــــة بوزارة الثقافة، وال توجد قاعة معارض وال مســـــــــــرح وال 

  متحف وطني؟
ار ركزت على ضـــــرورة االهتمام بخصـــــوصـــــية الثقافة الفلســـــطينية على نادية العط

الرغم من أنها تشكل جزءاً ال يتجزأ من الثقافة العربية عامة. وهي تعتقد أن خصوصية 
الثقافة الفلســـطينية تنبع من كونها عاشـــت عقوداً طويلة من الصـــراع الدامي واملعاناة، 

شـــــــــــتات أو يف عالقات اجلوار. وأشـــــــــــارت ونهلت من منابع ثقافية متعددة، ســـــــــــواء يف ال
العطار إىل تأثير شــــــــــبح املوت الذي يتهدد يومياً الكيان الفلســــــــــطيني، ومشــــــــــاهد العنف 
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والـــدم، ومعـــانـــاة اخمليم من فقر وبؤس ويـــأس من إمكـــان اخلالص، نـــاهيـــك عن الغزو 
الثقايف عبر اإلنترنت، يف بناء الشـــــــــخصـــــــــية الفلســـــــــطينية ورؤيتها للحياة وتعاملها مع 

  منظومة القيم االجتماعية العربية السائدة.
الكاتب غريب عســقالين طرح ســؤاالً إشــكالياً مل نســمع عنه إجابات من ورشــة وزارة 

.   الثقافة، األمر الذي يستدعي معاجلته الحقاً
تساءل عسقالين: ملاذا حمل اليسار لواء ومهمات احلالة الثقافية يف العقود األوىل 

دود للفكر القومي يف ذلك الوقت، وملاذا حدث هذا التوســــــــــع بعد النكبة، مع حضــــــــــور حم
الكبير للفكر الديني وبعض التيارات الســـــــــــلفية، وخصـــــــــــوصـــــــــــاً بعد االنتفاضـــــــــــة الثانية 

  (انتفاضة األقصى)؟
ل عبد الله تايه أن يشـــــخص األمر على طريقته وبأســـــلوب غير مباشـــــر، فقال:  وفضـــــّ

لفنانين آراء متباينة تراوحت بين التأييد جاء اتفاق أوســـــلو، وكان للكتّاب واملثقفين وا
واملعارضـــــــة، التحفظ والقبول، وبرزت أســـــــئلة حقيقية يف شـــــــأن القضـــــــايا األســـــــاســـــــية: 
الدولة، القدس، احلدود، الالجئين، العودة. وعزز وطأة هذه األســــــئلة مالحظة الكتّاب ملا 

 مما وافق عليهكان يجري يف الواقع من تملص إســـــــــــرائيل من التزام تنفيذ احلد األدنى 
  الفلسطينيون.

والحظ تايه صمت الكتّاب يف األعوام األوىل التي عقبت اتفاق أوسلو وعزوفهم عن 
التطرق إىل املرحلة اجلديدة، والتفاتهم إىل التاريخ، وخصـــــوصـــــاً إىل الكتابة عن مدنهم 

وا هم . وحتى الكتّاب الذين ولدوا بعد النكبة راح1948وقراهم التي هُجِّروا منها ســـــــــــنة 
د أبو ، وزي"جفاف احللق"أيضـــــاً يكتبون ويوثقون روايات النكبة، فكتب غريب عســـــقالين 

، وكتب خضـــــــــــر "قمر يف بيت دراس"، وعبد الله تايه "اخلروج من وادي الســـــــــــالمة"العال 
، وزكي "اجلورة"، وعثمــان خــالــد عن "يــافــا"، وعــاطف أبو ســـــــــــيف عن "اجليــة"حمجز عن 
  ، وغيرهم."يبنا"العيلة عن 

وقد أرجع تايه العزوف عن تناول املرحلة اجلديدة بعد أوسلو إىل عدة أسباب، ذكر 
منهــا: عــدم تبلور التجربــة، ورغبــة الكتــّاب يف املالحظــة والتــأمــل، وعــدم ثبــات النمــاذج، 
وبداية تشــــــــــكل جمتمع جديد، وتعدد اآلراء يف االتفاقيات الســــــــــياســــــــــية، باإلضــــــــــافة إىل 

اب والفنــــانين من الضـــــــــــفــــة وغزة، وثقــــل املمــــارســــــــــــــات االحتالل الــــذي منع لقــــاء الكتّــــ 
  االحتاللية التي سيطرت على تفصيالت احلياة اليومية للناس.

على أن تايه عاد فتحدث عن ازدياد اهتمام الشـــــــباب باكتســـــــاب الثقافة وتوجههم 
نحو الفنون واآلداب، وعن نشـــــــــاط حركة الفن التشـــــــــكيلي، وإقامة املعارض، واالهتمام 

ســــــــجيلية والوثائقية، على الرغم من افتقار الســــــــلطة الوطنية ومؤســــــــســــــــاتها باألفالم الت
الثقافية احلكومية إىل خطط واســـــــــــتراتيجيات واضـــــــــــحة يف دعم وتوجيه وتنمية العمل 

  الثقايف والفني.
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والحظ رجــــب أبو ســـــــــــريــــة تراجع ارتبــــاط احلــــالــــة الثقــــافيــــة بــــأهم ميزة للثقــــافــــة 
ان لقيام الســلطة الوطنية شــأن يف ذلك، من الفلســطينية، وهي املقاومة، وتســاءل: هل ك

حيـــث أنهـــا قـــامـــت بتحويـــل كثيرين من املبـــدعين الـــذين كـــانوا يصـــــــــــــدرون على نفقتهم 
اخلـــاصــــــــــــــة عشـــــــــــرات الكتـــب إىل موظفين يتلهون بكـــل مـــا يحيط بـــالوظيفـــة العـــامـــة من 

  تفصيالت تقف يف طريق اإلبداع؟
لســـــــــــلطة الوطنية أفقدت ويف إجابته عن هذا التســــــــــــاؤل خلص إىل القول إن إقامة ا

الكتّاب والفنانين زمام املبادرة، فركنوا إىل ما يمكن أن تقوم به املؤسسة الرسمية يف 
الوقت الذي كان همّ السلطة تعزيز مظاهر قوتها وسطوتها، وصب اهتمامها على إقامة 

  ما كانت الثقافة آخر اهتماماتها.األجهزة األمنية وجحافل قوات الشرطة بين
بد القادر فارس: هل تدرك الثقافة الوطنية أنها تتحرك يف حيز ضــــــيق، وتســــــاءل ع

وأنها ثقافة هامش ال تســـــتطيع أن تقوم بدور خارج حدود بلدنا، وأنها كقيمة أخالقية، 
إنســــــــــانية، شــــــــــجاعة، مل تتأصــــــــــل بالشــــــــــكل الكايف يف حياتنا اليومية وحياة مبدعينا؟ 

يف مصــــائر الشــــعوب العربية، وعن  وتابع: نحن منذ وقت طويل نتســــاءل عن دور النخب
أســــــباب اتســــــاع الفجوة بين اجملتمع واملثقفين. وما حدث هو أن املثقف انضــــــوى حتت 
راية التوجهات السياسية، مرةً بفعل ضغط اإلغراء والترهيب، ومرةً بفعل ضغط احلاجة 

زة هاملادية، بحيث جند أفكاره لتســـويق أفكار اجلهات التي تموله أو تكف عنه أذى األج
  القمعية.
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