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  الفلسطينية الثقافة قضايا يف
 حممد زكريا

  رام الله: مواطن، املؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية،
  صفحة. 116. 2002

  
هذا الكتاب حماولة رائدة للبحث يف مشـــــــــــكالت الثقافة الفلســـــــــــطينية الراهنة عبر 
تنـــاولهـــا يف جمملهـــا، األمر الـــذي يميزه من دراســـــــــــــات كثيرة تنـــاولـــت حقوالً معينـــة أو 
ميادين مفردة من النتاج الثقايف الفلســـــــــطيني. يرى املؤلف أن الوقت حان للتعامل مع 

كشـــف تناقضـــات مســـارها وبنيتها، واألشـــكال التي الثقافة الفلســـطينية ككيان واحد، ول
تأخذها هذه التناقضـــــــات وأســـــــبابها األعمق. بمعنى آخر: صـــــــار ال بد من النقد الثقايف 

  .العام، لتجاوز نقد احلقول املفردة والتسامي عنها
املؤلف، يف تقديمه للكتاب، دعوته إىل تبني هذه املقاربة النقدية بقوله إن  يعلل

ذاتها ومســـارها، وتنقد هذا املســـار، وتكشـــف إشـــكالياته هي، يف الواقع،  ثقافة ال تتأمل
ثقافة قاصــــرة، ثقافة مل تبلغ ســــن الرشــــد بعد. ونظن أن الثقافة الفلســــطينية اقتربت من 

  .سن النضج، وهذا ما يلزمها بأن تضع نفسها على املشرحة
 املؤلف إىل أن، يشـــــير "الثقافة مهمة حربية"يف الفصـــــل األول من الكتاب، املعنون 

الثقافة الفلســــطينية تأخذ على عاتقها مهمات تفوق طاقتها بما يورطها يف إشــــكاليات 
عميقة تدفعها، أحياناً، إىل اخلروج عن ذاتها. فهذه الثقافة ملزمة بأن تثبت وجودها، 
ألنها إذا ما فشــــــلت يف إثبات كينونتها وهويتها اخلاصــــــة وضــــــعت الشــــــعب الفلســــــطيني 

ي موضــع شــك. وإذا كانت الثقافة جوهر الهوية الوطنية لشــعب ما، فإن واحلق الفلســطين
أي شـــــعب ال يملك ثقافة خاصـــــة به يكون بال هوية، وبالتايل غير موجود، أو أن وجوده 
ال مغزى له؛ وهذا يعني أنه ال يملك حقاً يف أرض، حتى لو كانت هذه األرض أرضــــــــــــه 

  .وأرض آبائه وأجداده منذ آالف السنين
ق اخلصـــم العنصـــري، الذي ينكر وجود ثقافة أصـــيلة يف فلســـطين، ليبرهن منط إزاء

 -	وبالتايل ليس لهم حق ال يف األرض وال يف تقرير املصــير -		أن أبناءها ليســوا شــعباً
جتهد الثقافة الفلســـــــــــطينية يف تأكيد ذاتها بكل ما تملك من قوة، ويف كل حلظة وكل 

  .يوم، وعبر أشكال متعددة
الذات يصـــــــــــل يف بعض األحيان، كما يقول املؤلف، إىل حدود  الســـــــــــعي لتأكيد لكن

التطرف، الذي يبدو، يف حلظات ما، كما لو أنه سـيوصـل إىل االنشـقاق عن اجملرى العام 
للثقافة العربية، وبحيث يبدو كأن فلســــــــطينية الثقافة تقف ضــــــــد عروبتها. وهذا يؤدي، 
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ينية إىل عروبتها وتلغي وجهها يف العادة، إىل ردة فعل معاكســــة ترجع الثقافة الفلســــط
اخلاص. وهكذا فإن الثقافة الفلســـــــــــطينية تتمزق بين تأكيد ذاتها ورفض هذا التأكيد، 
بين الرغبــة فيــه واخلوف منــه؛ ذلــك بــأن الضـــــــــــغط الــذي تتعرض لــه ال يــأتي من األعــداء 
فقط، بل من األصـــــدقاء أيضـــــاً، أي من داخل الذات نفســـــها، لكن ألســـــباب خمتلفة وزوايا 

  .ظر مغايرةن
البعد الثالث لهذه اإلشـــــــكالية فهو أن الثقافة الفلســـــــطينية، وخصـــــــوصـــــــاً اآلداب  أمّا

والفنون، يقع عليهــا عــبء هــائــل، يحس بــه كــل منتج يف حقــل الثقــافــة. ولعــل هــذا جــذر 
تورط الثقافة الفلسطينية يف السياسة. فقد حوّل ضغط اخلصم الثقافة إىل مهمة حربية 

حلق أن الثقافة اإلســـــــــــرائيلية كانت، بصـــــــــــورة عامة، مهمة حربية). من الطراز األول (وا
وكمثــال للتحويــل اإلرغــامي للثقــافــة إىل مهمــة حربيــة، بفعــل ضـــــــــــغط اخلصـــــــــــم، يقتبس 

. "املؤلف مقولة حممود درويش، أو صرخته على األصح:  أخشى أن يتفوقوا علينا شعرياً
اب إليه ذهاب إىل اجلبهة. فالشـــــــــعر هنا يتحول إىل حرب، والذه "هذه ســـــــــتكون نهايتنا.

كما أن الهزيمة فيه هزيمة عامة؛ بمعنى أن كالً من النجاح أو الفشـــــــل يف كتابة الشـــــــعر 
ينعكس بقوة على وضـــــــع الشـــــــعب والقضـــــــية. إن الثقافة هنا حتُمَّل فوق طاقتها، حموِّلًة 

  .املهمة اإلرغامية التي فرضها الصراع إىل إرادة خاصة بها
أن  ، يذهب املؤلف إىل"النص الفلســطيني والنص الصــهيوين"يف فصــل آخر بعنوان 

النص الفلســــطيني ملوث بالنص الصــــهيوين وأســــير له إىل حد بعيد، يف بعض اجملاالت 
على األقل. ففي حقول، كالتاريخ القديم واحلديث ودراســــــــــــة تاريخ الهوية، يبدو النص 

ل ما يمضـــي زمن طويالفلســـطيني كردة فعل على النص الصـــهيوين. ويرى الكاتب أنه رب
قبل أن يتخلص النص الفلســــطيني من هذا التلوث. كذلك يظهر ضــــغط النص الصــــهيوين 
على النص الفلســــطيني يف جمال األدب، وال ســــيما يف حقل الشــــعر الذي هو أكثر الفنون 
أصـــــالة لدى الفلســـــطينيين، حيث كان يرغم هذا النص على الســـــير يف مســـــارات حمددة. 

  .ين، مثل الفن التشكيلي، والثقافة الشعبية، والفن املعماريكما يظهر يف عدة مياد
يف حقل التاريخ، يقول املؤلف إن قيام دولة إســـــــــــرائيل عّقد عالقة الفلســـــــــــطينيين 
بتــــاريخ بلــــدهم. فقــــد رأوا كيف عمــــل مؤرخو الصـــــــــــهيونيــــة، يــــدعمهم جيش كــــامــــل من 

املوغــل يف القــدم املؤرخين التوراتيين، على أن تبتلع حلظــة قصـــــــــــيرة من هــذا التــاريخ 
تاريخ البلد كله. ووجد الفلســـــــــــطيني نفســــــــــــه أمام تاريخ لبلده حمبوك بإحكام وبهدف 
ِعه هو خارج التاريخ. وكان اســـــــــــتمالك ماضـــــــــــي فلســـــــــــطين إكماالً  واحد ووحيد: وَضـــــــــــْ
الســتمالك احلاضــر وتأكيداً له. واحلاضــر يقتضــي إزاحة الفلســطينيين من التاريخ. هكذا 

يضـــاً، ال احلاضـــر فقط. وهكذا نُقلت احلرب إىل املاضـــي، وحتول تم اغتصـــاب املاضـــي، أ
املــــاضـــــــــــي إىل مهمــــة حربيــــة من الطراز األول، وأُرغم الفلســـــــــــطينيون على احلرب على 

  .جبهتين، احلاضر واملاضي يف آن واحد
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مل يكن الفلســـــــــــطينيون على اســـــــــــتعداد حلرب من هذا الطراز، ولذا يمكن القول إنهم 
كما لو أن التاريخ القديم (لفلسطين) "خ كما نكبوا يف احلرب، إذ بدا نُكبوا يف حقل التاري

ويدل على ذلك أن الفلســـــطينيين ال يشـــــاركون يف النقاش الذي  "تُرك إلســـــرائيل والغرب.
دار ويدور يف شـــــــــــأن تاريخهم القديم، وتقتصـــــــــــر مســـــــــــاهمتهم على متابعة هذا النقاش 

ؤلف احملاوالت الفلســــطينية املتواضــــعة والتعليق عليه، أو ترجمة أجزاء منه. ويقســــم امل
لكتابة تاريخ فلســـــطين إىل قســـــمين: قســـــم يكتب التاريخ الفلســـــطيني كما يكتبه مؤرخو 
العهد القديم، ويتقبل اإلنشــــــــــــاء التوراتي كما هو مبدئياً، وقســـــــــــم آخر يهتم بالبحث عن 

ير أن غ فلســـطينية أبعد يف التاريخ من األصـــل الذي تفترضـــه إســـرائيل لنفســـها. "أصـــول"
هذا النموذج األخير يقبل يف عمله هذا جوهر املقولة الصهيونية بوجود أصلَيْن وحقّيْن 
يتصارعان منذ القدم بشأن أرض فلسطين. أي أنه يقبل بحق صهيوين ممتد يف التاريخ 
على أرض فلســـــــــــطين. ويرى املؤلف أن هـــذا كـــان منزلقـــاً خطراً جـــداً أدى إىل التســـــــــــليم 

  .تاريخ البلدللصهيونية بجزء من 
يأخذ الكاتب على التأريخ الفلســــــطيني احلديث، وإن اعتبره يف وضــــــع أفضــــــل قليالً 
من التأريخ القديم، أنه يركز على الفترات التي يركز عليها التاريخ الصـــــــهيوين بالدرجة 
األوىل، أي أواخر الفترة العثمانية وأوائل القرن العشرين حتى أواسطه؛ األمر الذي يعني 

التـــاريخ احلـــديـــث أيضــــــــــــــاً جـــدايل، أي أنـــه، بـــالـــدرجـــة األوىل، ردة فعـــل على التـــاريخ أن 
  .اإلسرائيلي، وليس إنشاء ذاتياً خالصاً

يبدو تأثير النص الصــــهيوين واضــــحاً جلياً يف جمال تاريخ الهوية الفلســــطينية، إذ 
هنــاك شـــــــــــبــه إجمــاع على الــدور احلــاســـــــــــم للحركــة الصـــــــــــهيونيــة يف تــأســـــــــــيس الهويــة 

نية. وكمثال لهذا اإلجماع، يعلن باحث فلســـــــــــطيني (ماهر الشـــــــــــريف) أنه قد الفلســـــــــــطي
ارتبطت ظاهرة تبلور شـــــخصـــــية (وطنية) فلســـــطينية، يف العصـــــر احلديث، باالســـــتيطان "

  )33(ص  "الصهيوين.
يرى املؤلف أنه حان الوقت لتصـــــــــــفية احلســـــــــــاب مع هذه النظرية غير البريئة التي 

دأ، تقريباً؛ ذلك بأنها تؤدي إىل نتائج وتبعات مدمرة. يوافق عليها اجلميع من حيث املب
فهي جتعـــل وجودنـــا نتـــاجـــاً لوجود العـــدو، عـــدونـــا. إذ نحن قبلـــه مل نكن موجودين إالّ 
كهيوىل. وهو، على الرغم من وجوده العــدواين، أو بواســـــــــــطــة هــذا الوجود ذاتــه، شـــــــــــكَّلَنــا 

د، فإن أرضــنا ذاتها مل تكن وألبســنا هويتنا. وما دامت األرض كمفهوم مرتبطة بالوجو
  .أرضنا. فمن ال وجود له ال أرض له

. فـــاحلركـــة  يختلف املؤلف مع هـــذه النظريـــة ويؤكـــد أن احلقيقـــة عكس ذلـــك تمـــامـــاً
االســتيطانية الصــهيونية أدت إىل تأخر تبلور الهوية الفلســطينية، وعرقلت تطورها. فقد 

ي يف حميطها، وأن تُعمي وعيها دفعتها، بفعل الضـــــغط، إىل أن تدمج ذاتها يف غيرها، أ
بهذه الذات. إنها مل تســــــــاهم يف خلقها أو بعثها فحســــــــب، بل دفعتها أيضــــــــاً خطوات إىل 
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  .الوراء قياساً بالهوية السورية، مثالً، أو بغيرها من الهويات العربية يف املنطقة
ويســـــــــــتغرب الكاتب أن تكون هذه النظرية عن اختراع احلركة الصـــــــــــهيونية للحركة 

لســــطينية قُبلت يف الوســــط الثقايف الفلســــطيني إىل حد أنها حتولت إىل مســــلّمة. وهذا، الف
يف رأيه، يدل على مدى تلوث النص الفلســـــــــــطيني بالنص الصـــــــــــهيوين. لقد تلوث األول 
حتى صــــــــــار يردد مســــــــــلّمات الثاين، التي تعاكس الواقع واحلقيقة معاكســــــــــة تامة. وهذا 

  .معن فيه كي يصبح نصنا فعالًيظهر مدى حاجتنا إىل نقد نصنا والت
، آراء جريئة بصـــــــدد هيمنة "عبادة الفولكلور"يطرح املؤلف، يف فصـــــــل آخر بعنوان 

الفولكلور على خمتلف منــاحي الثقــافــة الفلســـــــــــطينيــة، ويرى أن الهوس بــه كــان لــه أثر 
مدمّر. يف فترة ما، بدا أن الفولكلور هو جوهر الهوية الفلســطينية وعنوان أصــالتها، كما 

  .خُيل أنه هو املنبع األعمق للفن واألدب، على اإلطالق
عبـــادة "يعرض الكـــاتـــب لعـــدد من وجهـــات النظر التي قيلـــت يف تفســـــــــــير أســـــــــــبـــاب 

عنــــد الفلســـــــــــطينيين. وهــــذه الظــــاهرة يرجعهــــا البعض إىل عودة الوعي بعــــد  "الفولكلور
نــات عنــد ، بينمــا يردهــا البعض اآلخر إىل مــا قبــل ذلــك، إىل أوائــل الســـــــــــتي1967هزيمــة 

ظهور منظمة التحرير الفلســــــــــطينية، حينما بدأت احلركة الوطنية الفلســــــــــطينية تســــــــــتعيد 
، وقــد كــانــت 1948ذاتهــا ومالحمهــا بعــد فترة الصــــــــــــدمــة والضـــــــــــيــاع التي أعقبــت نكبــة 

بحـــاجـــة إىل الرموز الفولكلوريـــة يف نهضـــــــــــتهـــا. كمـــا أن هـــذا البعض يرى أن اجملتمع 
ذات، يســـــــتقر نســـــــبياً بمناطق حمددة، وتدخل شـــــــرائح الفلســـــــطيني بدأ، يف هذا الوقت بال

واســـــعة منه يف احلياة احلديثة وتنقطع عن احلياة الفولكلورية القروية. وتضـــــافُر هذين 
د االهتمــام بــالفولكلور. ويف وجهــة نظر ثــالثــة، يعتقــد عزمي  العــاملين معــاً هو الــذي ولــّ

 لعمق، من دافع حمدد هوبشـــــــــــارة أن النزعة الفولكلورية لدى الفلســـــــــــطينيين نبعت، يف ا
. فلم تكن حـــداثتنـــا هي التي أزالـــت القريـــة 1948دمـــار القريـــة الفلســـــــــــطينيـــة يف نكبـــة 

العدو. وقد أدى هذا إىل ردة فعل عكســية يف اجتاه احلفاظ على  "حداثة"وأزاحتها، وإنما 
  .تراث القرية وقيمها كنوع من املقاومة

جعل عبادة الفولكلور تظهر وتزدهر غير أن املؤلف يعتقد أن الســـــبب املركزي الذي 
إنما يكمن يف احلركة الواقعية، االقتصــــادية، التي كانت تدفع الناس نحو االنقطاع عن 
عامل القرية واالبتعاد عنه بأشـــــــــــكال متعددة. وهذا يعني أن عبادة الفولكلور ازدهرت، 

ر حاســـــم بالضـــــبط، يف وقت االنقطاع عنه. ويرى املؤلف أن الوعي على هذا األمر عنصـــــ
ملواجهـــة آثـــار الهوس املـــدمر بـــالفولكلور يف حيـــاتنـــا الثقـــافيـــة. فـــالتخلص من عبـــادة 

  .الفولكلور، التي تنتج أناساً فولكلوريين، يبدأ من هذه النقطة
إن املؤلف ال يعترض على فكرة االستعانة بالتراث الشعبي لتأكيد الهوية الوطنية، 

فولكلور. كما أنه يقلل من شــــأن احملاوالت  لكنه يرفض اختزال الثقافة الفلســــطينية إىل
األمر الـــذي ال بـــد من أن يخـــالفـــه فيـــه  -		اإلســـــــــــرائيليـــة لســـــــــــرقـــة الفولكلور الفلســـــــــــطيني
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إذ يقول إن كون الهوية اإلســـــــــــرائيلية هوية ملفقة يدفعها دوماً إىل الســـــــــــرقة  -	كثيرون
ـــــــــــــ الفولكلور  "صــاباغت"	واالســتعارة، لكن ال يمكن حتويل هذا األمر إىل مؤامرة واســعة لـ

الفلســـــــــــطيني. ويـــأخـــذ املؤلف على الثقـــافـــة الفلســـــــــــطينيـــة أنهـــا، على الرغم من الهوس 
  .الفولكلوري الفلسطيني، مل تفرز جهداً مضاعفاً لتصنيف الفولكلور وفرزه ودراسته

يف الفصـــــــــــول التــاليــة من الكتــاب، يتطرق املؤلف إىل عــدة موضـــــــــــوعــات جوهريــة، 
احد، الثقايف الو -		ي والســياســة، وغياب املركز الســياســيكالعالقة بين األدب الفلســطين

، أو الوطن والشـــــــــــتــات. "الــداخــل واخلــارج"واالنقطــاع، وغيــاب األجيــال الثقــافيــة، وتــأثير 
ويف اخلالصـــــــــة، يرى املؤلف أن احلياة الثقافية الفلســـــــــطينية، على الرغم من إجنازاتها 

اين مشـــــــــــكالت عميقــة. وهو يرد والــدور الــذي أدتــه يف احلفــاظ على الهويــة الوطنيــة، تعــ
أســــباب هذه املشــــكالت إىل عوامل جغرافية وتاريخية، وإىل املواجهة املديدة مع العدو، 

  .التي فرضت نفسها على كل حقل من حقول الثقافة
ال يدعي املؤلف أنه أحاط بجميع مشــــكالت الثقافة الفلســــطينية، وإنما يعتبر بحثه 

من املعضـــالت األســـاســـية التي تواجهها هذه  حماولة صـــغيرة لوضـــع تخطيط أويل لعدد
الثقــافــة، كمقــدمــة لنقــد الــذات. وأهميــة الكتــاب تنبع حتــديــداً من هــذه احملــاولــة اجلريئــة 
لتناول موضــوع ربما يعتبره كثيرون، يف األوضــاع الفلســطينية الراهنة، ســابقاً ألوانه، 

. ولربمـــا أن أيـــة حمـــاولـــة رائـــدة من هـــذا النوع لن توفق  يف اإلجـــابـــة عن كـــل أو حمرمـــاً
األســــــــــئلة، أو تقدم كل احللول، كما أنها ال بد من أن تلقى النقد من هنا وهناك؛ فوضــــــــــع 
الثقافة الفلســطينية ال يقل تعقيداً عن وضــع الشــعب الفلســطيني نفســه. غير أن اجلرأة يف 

  الطرح والتشخيص ووضع اليد على اجلرح أمر ال بد منه لتصحيح املسار.
 سمير صراص
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