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  دور الوسيط: سؤال فلسطين الثقايف

  حممد برادة
  

 ١٦ – ١٠(يف القاهرة " أيام فلسطين الثقافية"كان هناك طابع حميمي يميز 
الثقافة التابعة ملنظمة التحرير التي نظمتها دائرة ) ١٩٩٠يناير / كانون الثاين

عدد ال بأس فيه من األدباء واملثقفين الفلسطينيين والعرب يلتقي حتت . الفلسطينية
وقد أصبحت، من جديد، صلة ) على الرغم من فصل الشتاء(شمس القاهرة الساطعة 

وصل بين من يعيشون داخل فلسطين احملتلة أو يف املنايف، وبين املثقفين املصريين 
وكان طموح منظمي اللقاء فتح الطريق أمام تطارح . لوافدين من أقطار عربية أخرىوا

قضايا حساسة وكثيرة، تمسّ الثقافة واألدب والسينما واملسرح والغناء، انطالقاً من 
  .حتربة فلسطين املاثلة أبداً يف عمق السؤال الثقايف العربي

، "ال الثقايف العربيالسؤ"و " فلسطين"لقد ساهمُت، شخصياً، بمداخلة عن 
وشاركت يف مناقشة بعض العروض، واستمعت إىل آراء الزمالء واألصدقاء، وصّفقت 

لكنني أحس اآلن، بعد .. للّحظات البهيجة واملؤثرة من العُرس الثقايف الفلسطيني
مضي ثالثة أسابيع على ذلك اللقاء، بأن هناك أشياء كثيرة تستحق التأمل ومعاودة 

فلم يكن اللقاء جمرد فرصة يسجل املثقفون من خاللها مساندتهم التفكير فيها؛ 
لقضية فلسطين، وإنما هو حتفيز للمشاركين من أجل جمابهة بعض األسئلة املسكوت 

هل تقتصر جتربة فلسطين وثورتها على اجلانب السياسي؟ أم أن أهمية : عنها
الكامنة يف خمتلف حضورها وقوة إشعاعها تعودان، أساساً، إىل األبعاد الثقافية 

 ١٩٦٥الطروحات واملمارسات املواكبة للفعل الفلسطيني منذ انطالق رصاصات سنة 
  األوىل؟

ليس هنا جمال حتليل خمتلف التصورات واملستويات الثقافية التي وجّهت 
وال شك . إىل قيام االنتفاضة ١٩٦٥الصراع الفلسطيني يف مرحلته اجلديدة، من سنة 

معامل مشتركة بين اخللفية الثقافية املوجهة للثورة الفلسطينية  يف أن التحليل سيبرز

                                                            

   كاتب وناقد من املغرب. 
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وبين اخللفية الثقافية العربية العامة، بحكم التفاعل القائم بين اجلزء والكل، وبحكم 
لكن هناك خصوصية ثقافية .. كثير من السمات املشتركة داخل احلقل الثقايف العربي

قاوم، ومواجهة االستيطان الصهيوين فلسطينية تشكّلت مالحمها يف ضوء الفعل امل
وجاءت االنتفاضة منذ عامين لتبرز وتؤكد . املهدِّد للهوية والكيان والذاكرة والثقافة

الثقافة : أن رهان الثورة الفلسطينية هو، يف األساس، رهان ثقايف باملعنى العميق
وإبداعاً لصيغة حياة، بوصفها هوية وانتماء إىل العصر، تراثاً وتأصيالً، تمثُّالً للتاريخ 

  .حتريراً لألرض والذاكرة وجتاوزاً لسلبيات املاضي
إىل رحمها ) ومن خاللها الثقافة العربية(هكذا تعود الثقافة الفلسطينية  

كي يكتسب  –يصبح الفعل السياسي : اخلالّق داخل مشاهد االنتفاضة امللحمية
والصراع مع العدو، مشخِّصاً حمكوماً عليه بأن يتجسد على أرض الواقع  –مصداقيته 

.. لقيم ثقافية وسلوكية عارية من جميع الغالئل األيديولوجية احلاجبة جلوهر الصراع
بل يستعيد .. ال يعود اخلطاب معوِّضاً للفعل، وال الفعل تبريراً لالنتماء األيديولوجي

رافدة  الثقايف والسياسي جدليتهما، ويُصبح تَمَفْصُل املعريف واأليديولوجي حلظة
  .للفعل السياسي القادر على حتقيق انتصارات وتغييرات

وهذه الوضعية الفلسطينية تسمح بممارسة ثقافية جديدة، وحتثنا جميعاً على 
أن نعيد صوغ أسئلة الثقافة العربية انطالقاً من األفق الذي تفتحه أمامنا انتفاضة 

التحليل والتأمل، ذلك وأعتقد أن من أهم ما يستحق . ١٩٨٧ديسمبر / كانون األول
لفلسطين التي تعيش جتربتها التحريرية وكفاحها يف سبيل " االمتيازي"الوضع 

.. االستقالل خالل ربع قرن مآلن بالتحوالت العربية والعاملية، العلمية واأليديولوجية
السلطوي، القُطري، اجملسِّد لهيمنة  (étatique)تعيشها من خارج اإلطار الدَوْلتي 

إن أهمية جتربة .. السياسي القسرية، وإخصاء اجملتمعات املدنية العربية اجملتمع
فلسطين، ثقافياً، تتجلى يف جمموعة من الشروط تتيح لها أن تعيش التجربة الثقافية 

  ..بحرّية ويف ظل حِواريّة ديمقراطية، بعيداً عن التسخين والتكلس والتعصب الالّهوتي
  ..وهنا يكمن حظ الثقافة العربية

  :وهذا بالضبط ما أريد تأكيده، وما أودّ قوله بعد لقاء القاهرة
رتيب تنظمه دولة فلسطين للتعريف " تقليد"يجب أال تتحول هذه املبادرة إىل 

مثلما تقتضي ذلك مستلزمات الدولة .. بالثقافة الفلسطينية وإجنازاتها وإضافتها
يقة الثورة الفلسطينية، أي وإنما يجب أن يكون هذا اللقاء مترجماً حلق.. ونشاطاتها
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احلضاري الذي هو مدخل لكل حوار ثقايف عربي ملتصق  –لرهانها الثقايف 
  .بامللموس، ومتطلع إىل نقد املمارسات والفكر وصيغ احلياة

هذا، بطبيعة احلال، ال ينُوب عن املثقفين يف جمموع العامل العربي، وال يعوض 
ريد للسؤال الثقايف العربي أن يأخذ حجمه وإنما أ.. من دورهم اخلاص، كل يف قُطره

بهدف  –لتوافُر شروط معينة راهناً  –وتأثيره عبر السؤال الثقايف الفلسطيني املتميّز 
  "..اآلخر"اخلروج من حلقة األسئلة املفرغة، ومن نطاق العلموية ونموذجية 

وأظن أن جتربة فلسطين مهيأة ألن تضطلع بدور الوسيط احلافز يف جمال 
وما ننتظره من دولة فلسطين هو أن . دة صوغ أسئلة الثقافة وبلورة املمكناتإعا

يف طليعة االهتمامات وضمن اإلضافات التي  –باملعنى املشار إليه  –جتعل الثقافة 
  ■. تستحق التحليل والتأمل واألخذ على العاتق

  
 ٧/٢/١٩٩٠الرباط، 



 

 
 

  

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
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