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  مقدمة

عالمةً فارقةً في التاريخ الفلسطيني المعاصر، حيث شهد انتهاء انتفاضة األقصى (االنتفاضة الثانية)، وطي  2006عام  يعد
صفحتها، ودخول الفصائل الفلسطينية في هدنة طويلة األمد مع االحتالل اإلسرائيلي، واألهم من ذلك هو مشاركة حركة المقاومة 

  في المئة من مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني. 67ا بـ اإلسالمية (حماس) في الحكم، وفوزه

مع فوز حركة حماس في االنتخابات، وبداية فرض الحصار اإلسرائيلي عليها، دخلت األراضي الفلسطينية في حال من الفلتان 
حزيران/ يونيو  14األمني المتعمد، واستمرت حتى قيام حماس بحسم األمور عسكريًا، في قطاع غزة والسيطرة عليه منذ يوم 

. وفي زمن دخول حماس االنتخابات، شهدت األراضي الفلسطينية حراًكا فكريًا وثقافيًا كبيًرا، لمجموعات من مختلفة من 2007
منظمات المجتمع المدني والقيادات المجتمعية، وهو ما لم نكن نسمع به، منذ مجيء منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل السلطة 

  ، وما أنبأ بعودة المثقفين إلى الساحة السياسية الفلسطينية.1994عام الوطنية في 

د حماس بالحكم في قطاع غزة وفتح في الضفة الغربية، شهدت األراضي الفلسطينية عدًدا كبيًرا من الملتقيات  في ظّلِ تفـرُّ
بصورة أقل بالمفهوم المؤسسي، إلى جانب بعض والمؤتمرات الثقافية ذات الطابع السياسي، وأقصد هنا ملتقيات بالمفهوم التطبيقي و

التحركات الميدانية لعناصر المقاومة الشعبية، بدعٍم مباشٍر وغير مباشٍر من المثقفين، ألجل التأثير في السياسيين، وإنهاء حال 
  السياسي الفلسطيني.االنقسام، والدخول في حال المصالحة الحقيقية، بعيًدا عن تأثير األطراف العربية والدولية في المشهد 

كانت السلطتان الفلسطينيتان في قطاع غزة والضفة الغربية تنظران إلى التحركات الثقافية بنوع من الريبة والشك، وكان أغلب 
التعامل معها من المنظار األمني المحض، على فرض أّن الحراك الثقافي في قطاع غزة كان مدعوًما من السلطة في رام هللا، لزعزعة 

. وعلى الجانب اآلخر، كانت السلطة في رام هللا تنظر، بعين الريبة أيًضا، إلى أّيِ "المقاومة"ضد  "مشبوهة"من وتنفيذ برامج األ
في صفحات التواصل  "منشور"حراٍك ثقافيٍ في الضفة الغربية، وكانت تعمل على تقويضه ومحاصرته، حتى لو كان محض 

لحراك يجب أن يكون هناك في غزة التي تسيطر عليها حركة حماس، بقوة السالح من ناحية، االجتماعي، انطالقًا من افتراض أنَّ ا
الفلسطيني، بقيادة الرئيس عباس، من ناحية  "بيت الطاعة"وتمهيًدا إلعادة غزة إلى حضن السلطة الفلسطينية وعودة حماس إلى 

  أخرى.

ومفكرين ومحللين سياسيين، وصدَّروهم إلى واجهة العمل حماس وفتح، من جانبهما ومعهما بقية الفصائل، صنعوا مثقفين 
د بما يمليه عليه التنظيم أو "المثقفين"الثقافي والفكري، في قطاع غزة والضفة الغربية، وهذا مأخذ على بعض  ، فأصبح المثقف يغّرِ

موازنات مختلفة، وهذا أعطى مؤشًرا على األقل بما يُرضي التنظيم، وقامت الفصائل بتكوين مؤسساٍت ثقافيٍة وبحثيٍة وفرضت لها 
العالقة بين المثقف والسياسي. واستفادت قيادة حركة فتح، بصورة أكبر من حماس في مسألة  "مصلحية"أو  "نفعية"جزئيًا على 

، فأضحى المثقف، حيث أدمجت عدًدا كبيًرا ممن كانوا موظفين في األجهزة األمنية، قبل االنقسام، في المؤسسات الثقافية "صناعة"
المثقف مثقفًا بالعلن، ورجل أمن في الخفاء، وأمسوا يتصدرون كثيًرا من الِحراكات الثقافية المناهضة لالنقسام، أو إلجراءات حركة 

  حماس وسياساتها في قطاع غزة.

ة  مثقفون آخرون لم صحيح أنَّ عدًدا من المثقفين، في الضفة وغزة، هم في األصل إما مؤطَّرين أو صنعتهم الفصائل، لكن ثمَّ
يتم احتواؤهم ضمن األطر الفصائلية، وتمكنوا التأثير الفاعل في السياسي من خالل نشاطهم، إلى درجة أنَّ بعض الساسة أصبحوا 
يستقون مصادرهم ويتحدثون بأطروحات، هي في األصل من بنات أفكار المثقف. وليس بخاٍف أنَّ بعض الساسة أصبحوا مثقفين، 

أو التماس المباشر مع المثقفين، وبعضهم كان مثقفًا وبات يُظهر البعد الثقافي لديه أكثر من البعد السياسي السلطوي بسبب االختالط 
  الحزبي، وخاصة حينما انتهت أعماله في الحكومة التي كانت تديرها حركة حماس. 

ي يد السياسي، وربما كان كذلك من قبل، على النقيض تماًما، فإن بعض المثقفين خضع لعملية التسييس، فأصبح أداة طيعةً ف
دون لصالح قيادي في  لكنه بات أكثر وضوًحا في الوالء، تماًما مثلما هو الحال بالنسبة إلى الشريحة الكبيرة من المثقفين الذين يغّرِ

ى تكتالٍت ثقافيٍة في غزة، حزٍب أو نائب في المجلس التشريعي أو وزيٍر سابٍق. وبتأثيٍر مباشٍر من المثقف، انضمَّ بعض الساسة إل
، وغيرهما من التجمعات، وأصبح السياسي جنبًا إلى جنب "وطنيون إلنهاء االنقسام"إلنهاء االنقسام، و "مجموعة الحكماء المائة"مثل 

  مع المثقف في الفعاليات الثقافية الداعية إلى إنهاء االنقسام.

  

  أهداف الدراسة .1

  األهداف، ومنها:نحاول من خالل البحث تحقيق جملة من 

 الكشف عن مفهوم المثقف الفلسطيني، والتعرف إلى سماته، وفهم وظائفه. -

 اإلحاطة بالعوامل التي ساعدت على ظهور المثقف في الساحة الفلسطينية. -

 استعراض العوامل التي قادت إلى تراجع دور المثقف المستقل أمام تزايد دور المثقف الحزبي. -
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 دوات صناعة الفارق لدى المثقف الفلسطيني.تسليط الضوء على أساليب أ -

 استعراض مدى تأثير المثقف في طرفي االنقسام في قطاع غزة. -

 الكشف عن العالقة بين المثقف والسياسي. -

 التعرف إلى أقصى شيء تمكَّن المثقف صناعته في ظل االنقسام. -

  مشكلة الدراسة وتساؤالتها .2

أن يترك بصماٍت واضحةً وأثًرا بارًزا. عليه، تكمن مشكلة الدراسة في التساؤل استطاع المثقف الفلسطيني في زمن االنقسام 
ع من التساؤل الرئيس تساؤالت فرعية عدة، وهي:   الرئيس: ما أقصى فارق تمكَّن المثقف الفلسطيني صناعته في ظّلِ االنقسام؟ ويتفرَّ

  من المثقف الفلسطيني؟ وما سماته؟ وما وظائفه؟ -

 فارق وأدواته لدى المثقف الفلسطيني؟ما أساليب صناعة ال -

 هل استطاع المثقف أن يصنع فارقًا في ظل االنقسام؟ -

 إلى أي مدى تمكن المثقف التأثير في صانع القرار في ظل االنقسام؟ -

 هل تمكن المثقف تثقيف السياسي؟ أم تمكن السياسي تسييس المثقف؟ -

  

  فرضيات الدراسة .3

  سي.نجح المثقف الفلسطيني في تثقيف السيا -

 تأثر المثقف الفلسطيني بالسياسي. -

 استطاع المثقف الفلسطيني إحداث الفارق لدى السياسي الفلسطيني في ظل االنقسام. -

  

  منهج الدراسة .4

  يعتمد الباحث:

: هو استقصاء ينَصبُّ على ظاهرةٍ من الظواهر، كما هي قائمة في الحاضر، بهدف تشخيصها التحليلي المنهج الوصفي -
تحديد العالقات بين عناصرها أو بينها وبين ظواهر أخرى. والمنهج الوصفي يحلل ويفسر ويقارن ويقيم، وكشف جوانبها و

بقصد الوصول إلى التقييمات ذات المعنى، والتبصر بتلك الظاهرة. والمنهج الوصفي ال يقتصر على التنبؤ بالمستقبل، بل 
 .»1« بالحاضرينفذ من الحاضر إلى الماضي، لكي يزداد تبصًرا 

: هو منهج يرتكز على مكونات عملية االتصال، ويبحث في العالقة بين السلطات السياسية والشخص، نظرية/منهج االتصال -
بمختلف أشكاله (فرد، مؤسسة..). ويدرس عملية تبادل المعلومات بين الحكام والمحكومين ويحلل قنوات االتصال وأنواع 

 .)2( إزاءهامنظمة لها، وردود األفعال المتوقعة المعلومات التي تنساب فيها، واإلجراءات ال
: هو أحد األساليب البحثية التي تستخدم في وصف المحتوى الظاهر أو المضمون الصريح للمادة منهج تحليل المضمون -

 اإلعالمية، وصفًا موضوعيًا منتظًما كميًا، وأسلوب البحث الذي يهدف إلى تحليل المحتوى الظاهري أو المضمون الصريح
 .)3( لمادة االتصال ووصفها، وصفًا موضوعيًا ومنهجيًا وكميًا

                                                   
  .97)، ص2008(عمان: دار دجلة،  مقدمة في منهج البحث العلميرحيم يونس العزاوي،  )1(
  .88(جامعة القاهرة، بال تاريخ)، ص النظم السياسية العربية: قضايا االستمرار والتغييرعلي الدين هالل نفين مسعد،  )2(
  .162)، ص2005(عمان: دار وائل للنشر والتوزيع،  مناهج البحث االجتماعيإحسان محمد الحسن،  )3(
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: هو مدخل يتناول مجموعة القيم المستقرة التي تتعلق بنظرة المواطن إلى السلطة التي تعد مسؤولةً اقتراب الثقافة السياسية -
لسلطة، من حيث طبيعة الواجبات إلى حد بعيد عن درجة شرعية النظام القائم، فالسلطة السياسية تؤثر في عالقة المواطن با

 .)4( والجماعةالتي يتعين على المواطن القيام بها، كما إن الثقافة السياسية تتضمن التفاصيل الخاصة بهوية الفرد 

 

  مصادر جمع البيانات .5

 ل. اعتمد الباحث على المصادر األولية لجمع البيانات، مثل الوثائق والمراسالت ومخرجات المؤتمرات وورشات العم -
 واعتمد على المصادر الثانوية المتمثلة في الكتب والمقاالت والدراسات واألبحاث ذات الصلة بالموضوع. -

 

 أدوات جمع البيانات .6

بالورقة  اعتمد الباحث بعد مدة من التأصيل النظري على المقابالت الفردية والجماعية واجتماعات اإلجابة، -
، وقام من خاللها FOCUS GROUPواالستبيانات الشخصية ومجموعات العصف الذهني والمجموعات المركزة 

  بجمع البيانات وتحليلها وتصنيفها.

  حدود الدراسة .7

، وهي المدة التي شهدت فوز حركة حماس في 2017و 2006جاءت الدراسة في الحدود الزمانية بين سنتي  -
 2008، العدوان اإلسرائيلي سنة 2007، وحدوث االنقسام الفلسطيني سنة 2006لثانية سنة االنتخابات التشريعية ا

، وانتفاضة القدس 2014، والعدوان اإلسرائيلي الثالث سنة 2014، واتفاق المصالحة الفلسطينية سنة 2012وسنة 
  .2015سنة 

مَّ في الضفة الغربية، بالشراكة مع جاءت الحدود المكانية ضمن قطاع غزة، مع اإلشارة إلى بعض الجهد الذي ت -
 قطاع غزة أو من دونها.

 

  هيكل الدراسة

  المبحث األول: مدخل إلى فهم الثقافة والمثقف -
  المبحث الثاني: واقع الثقافة والمثقف في األراضي الفلسطينية -
  المبحث الثالث: العالقة بين المثقف الفلسطيني والسياسي في سياقها التاريخي -
  الرابع: أثر المثقف في السياسيالمبحث  -
 خاتمة ونتائج وتوصيات -

  

  المبحث األول: مدخل إلى فهم الثقافة والمثقف

فُطر اإلنسان على دافع الفضول، محاوًال معرفة الحقيقة، وكان من الصعب عليه أن يعيش وسط بيئة، من دون أن يعرف عنها 
ؤالت تلو األخرى، ويحاول أن يجد إجابة عنها، األمر الذي أدَّى إلى زيادة شيئًا، لهذه األسباب وغيرها، كان وما يزال يطرح التسا

حصيلته من المعارف التي أعانته بتراكمها على فهم ما يحيط به من ظواهر، وأشبعت في الوقت ذاته رغبته الفطرية في التعرف 
  .)5( االستطالعوحب 

د األفراد باآلليات الالزمة إلنتاج سلوكهم وترشده، إضافة إلى قدرتها على ترسيخ القيم  هناك جانب آخر ومهم للثقافة، فهي تزّوِ
والصيغ التي تضمن التماسك الداخلي للبنى والمؤسسات والمنظمات التي يعمل األفراد في إطارها، وهي في الوقت نفسه عنصٌر مهمٌ 

ات السياسية المختلفة التي يتم من خاللها التعبير عن المطالب والمصالح السياسية واالستجابة لها، وكذلك في في التأثير في العملي
 عملية حشد القطاعات االجتماعية وتعبئتها، أو كسر الُمركَّـبات القديمة من بنى االلتزام االجتماعية واالقتصادية والنفسية وأنماطها،

                                                   
أصول النظم كمال المنوفي،  -). 1985(تشرين أول/ أكتوبر  80، عدد المستقبل العربي"الثقافة السياسية وأزمة الديمقراطية في الوطن العربي"،  كمال المنوفي، -انظر:  )4(

  .152 -149)، ص1987(الكويت: دار الربيعان للنشر والتوزيع،  السياسية المقارنة
 .3)، ص1997ية: دار المعرفة الجامعية، (اإلسكندر علم اجتماع المعرفة عبد المعطي السيد، )5(
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 جديدة، من خالل تأثير الثقافة في عملية الحشد والتعبئة التي تسهل عملية االتصال بين الحاكم والمحكومبهدف استبدالها ببُنى وأنماط 
)6(.  

وقضية المثقف واحدة من القضايا الحساسة جًدا، وهي على درجٍة عاليٍة من األهمية على الصعيدين االجتماعي والشخصي، 
تشكَّلت في أوروبا طائفة تسمى شريحة  )7( عشرالوسطى، ومنذ القرن السابع  وقد طرحت هذه القضية في العالم بعد نهاية العصور

المثقفين، وبعد القرن التاسع عشر أخذت هذه الشريحة تشق طريقها إلى الدول غير األوروبية، من أفريقية وآسيوية وأميركية التينية، 
  .)8( أوروباوذلك باسمها وخصائصها وسماتها التي تشكَّلت بها في 

 

  تعريف الثقافة .1

ف الثقافة بأنَّها  جميع السمات الروحية، والمادية، والفكرية، والعاطفية التي تميز مجتمعًا بعينه، أو فئة اجتماعية بعينها، "تُعرَّ
إلنسان وتشمل الفنون واآلداب وطرائق الحياة، والحقوق األساسية لإلنسان ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات. والثقافة هي التي تمنح ا

ز باإلنسانية المتمثلة بالعقالنية، والقدرة على النقد، وااللتزام األخالقي، و عن قدرته على التفكير في ذاته، وتجعل منه كائنًا يتميـَّ
طريقها يهتدي إلى القيم ويمارس االختيار، وهي وسيلة اإلنسان للتعبير عن نفسه، والتعّرف على ذاته، كمشروعٍ غير مكتمٍل وإعادة 

  .»9«"لنظر في إنجازاته، والبحث عن مدلوالت جديدة، وإبداع أعمال يتفوق فيها على نفسها

ومن الطبيعي أن تتضمن الثقافة مجموع المعارف والقيم، وااللتزامات األخالقية المستقرة فيها، وطرائق الفكر واإلبداع الجمالي 
وطرز الحياة، كما تشتمل تطلعات اإلنسان إلى الُمثُل العليا، ومحاوالته والفني والمعرفي والتقني، وسبل السلوك والتصرف والتعبير 

. )10( إعادة النظر في منجزاته، والبحث الدائب عن مدلوالت جديدة في حياته وقيمه ومستقبله، وإبداع كل ما يتفوق به على ذاته
ف من كل ما نفكر فيه، أو نقوم بعمله، أو نتملكه ذلك الكل المركَّب الذي يتأ"والثقافة، لدى عالم االجتماع روبرت بيرستد، هي  لـَّ

. في )11( . ويصف الدكتور الفاروق زكي يونس التعريف الذي بأنَّه من أبسط تعريفات الثقافة، وأكثرها وضوًحا"كأعضاء في مجتمع
رك أفراد مجتمع معين جميعهم حين يرى ورالف لينتون أنَّ الثقافة هي التشكيل الخاص بالسلوك المكتسب، ونتائج السلوك الذي يشت

  في عناصره المكونة، ويتناقلونها.

تستند الثقافة في مفهومها إلى ركيزتين أساسيتين، وهما: تساوي البشر في الكرامة اإلنسانية، على الصعيد العالمي، وتساوي 
وبهذا المعنى فهي الصيغة العملية  المواطنين في الحقوق والواجبات على الصعيد الوطني. ومن الثابت أن األولى أساس الثانية،

للعدالة، وليس من ضمانة واقعية وأخالقية لهذه وتلك، سوى الحرية، فنحن أحرار ألننا مختلفون. ولو كنا متشابهين ومتماثلين، لما 
  .)12( كنا في حاجٍة إلى المساواة والعدالة والحرية

  

  خصائص الثقافة .2

  تتميّز الثقافة بمزيات عدة، ومنها:

ظاهرة إنسانية، أي إنَّها فاصٌل نوعيُّ بين اإلنسان والمخلوقات سائرها؛ ألنَّها تعبيٌر عن إنسانيته، مثلما أنَّها وسيلتُه المثلى  أنَّها -
  لاللتقاء باآلخرين.

لف مجاالت أنَّها تحديدٌ لذات اإلنسان وعالقاته بنظرائه والطبيعة وما وراء الطبيعة، من خالل تفاعله معها وعالقاته بها، في مخت -
  الحياة.

أنَّها قوام الحياة االجتماعية، وظيفةً وحركةً، فليس من عمٍل اجتماعيٍ أو فنّيٍ جماليٍ أو فكريٍ، يتم إنسانيًا خارج دائرتها. وهي  -
  التي تيّسر لإلنسان سبل التفاعل مع محيطه، مادةً وبشًرا ومؤسسات.

                                                   
 .85)، ص2003(رام هللا: مؤسسة الناشر للدعاية واإلعالم، الثقافة السياسية في فلسطين: دراسة ميدانية محمود معياري،  )6(
ة مصادر تقول بأنَّ مصطلح "المثقف" نشأ في فرنسا مع انفجار قضية دريفوس. للمزيد من التفاصيل، انظر: محمد الشيخ،  )7(  المثقف والسلطة: دراسة في الفكر الفلسفيثمَّ

  .23 -14)، ص1991(بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر،  الفرنسي المعاصر
  .48 -47)، ص2007، (بيروت: دار األمير، 2هيم الدسوقي شتا (مترجًما)، ط، إبرامسؤولية المثقف ،علي شريعتي) 8(
المثقف العربي بين العصرانية . انظر: عبد الرحمن بن زيد الزنيدي، 1982هذا التعريف صادر عن (اليونسكو) في المؤتمر العالمي الخاص بالثقافة المنعقد في المكسيك  )9(

  .14)، ص2009يا للنشر والتوزيع، (الرياض: دار كنوز إشبيل واإلسالمية
  "الخطة الشاملة للثقافة العربية" الصادرة عن المنظمة العربية للعلوم والثقافة (اإللسكو). )10(
  .9، ص1997، سلسلة عالم المعرفة، تموز/ يوليو نظرية الثقافةمجموعة مؤلفين،  )11(
  .73 -65)، ص2017(آذار/ مارس  56، عدد مجلة تسامحعماد محسن، "دور المثقف في مواجهة اآلثار السلبية للربيع العربي"،  )12(
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يف من الجديد، تحافظ على التراث السابق، وتجّدد قيمه الروحية والفكرية أنَّها إنجاٌز كمٌي مستمٌر تاريخيًا، فهي بقدر ما تض -
د معه هويةَ الجديد روًحا ومساًرا ومثًال، وهذا هو أحد محركات الثقافة األساس، مثلما أنَّه بُعٌد أساٌس من  والمعنوية، وتوّحِ

 .)13( أبعادها

  

  تعريف المثقف .3

كبر المشكالت التي يمكن أْن تواجه أيَّ باحٍث، بسبب تشعب المفهوم وتعدد البحث عن تعريف كامل وشامل للمثقف هو أحد أ
التعريفات التي قيلت بحقه، ولكن ربما يشير مصطلح المثقف إلى شخٍص يتميز بنوع محدد من الخصائص والسمات غير الموجودة 

لتزم أو االحتجاجّي أو االنقالبّي، وفق ما يسّميه لدى أي شخص أخر، عند تجاوز الجدل الذي دار طويًال حول المثقّف اإليجابّي أو الم
  .Representations of the Intellectual إدوارد سعيد، في كتابه

يشير المفكر الفلسطيني، غازي الصوراني، إلى أنَّ المفهوم هو ملخص منظومٍة فكريٍة مكتملٍة تحققت تاريخيًا، عبر الممارسة 
في مجتمعٍ معيٍن في مراحل تطوره المختلفة، وأسهمت في تغيير عدد من األنماط واألنظمة السياسية، عبر دوٍر فعَّال في نشر مبادئ 

ب أن يمارسه المثقف الفلسطيني الملتزم بقضايا العقالنية والتقدم والعدالة العقالنية والتنوير وا لحداثة والثورة إلخ، وهذا ما يتوجَّ
  .)14( بالدنااالجتماعية في 

مصطلح (المثقف) حديث الوالدة واالستخدام، لذا قلَّما نقع عليه في القواميس اللغوية، إالَّ شذراٍت خاطفٍة. والمثقف في اللغة 
. وجاء )15( وثَِقَف وثَقف)، وتثقيف كلمة من أصل الفعل الثالثي (ثقف)، بمعنى حاذق، فاهم، ضابط لما يحويه، ذو فطنة وذكاء (ثَْقف

 ثقـُف وثِقَف ثقافةً: صار حاذقًا خفيفًا فِطنًا، وثقـَّفه تثقيفًا سّواهُ وثاقفه فثقفـَه كـنَصَره"في (القاموس المحيط) لـمجد الدين الفيروزآبادي: 
. ونجد في القواميس العربية تقاطعًا في العالقة بين "فغلبه في الِحذق. وامرأةٌ ثـَقاٌف، كَسحاب، فِطنةٌ، وِثقاف ما تسّوى به الرماح

  . )16( وثقافةوالمعرفة والثقافة، فالمثقف رجل متعلم يمتلك معرفة  "المثقف"

التقويم والتهذيب.  -2التفوق الفكري الذي يؤهله للمعنى الثاني، وهو:  -1المعنى األوسع لمفهوم المثقف لغويًا يأتي في نقطتين: 
ولعل هذا المعنى أدق في وصف هذه الفئة؛ ألنَّ الجهد التهذيبي عنصر أساس في شخصية المثقف، ولفظة مثقف معربة عن ألفاظ 

ا الكلمة التي تقابل )17( اليدويه هذه الكلمة: أصحاب الجهد الفكري، في مقابل أصحاب الجهد غربية، وخالصة ما تدل علي . أمَّ
)، وأصل intellectual) وهي اسم مصدر، والصفة منها هي (intelligentsiaفي اللغات األوروبية هي ( "المثقف"مصطلح 

) تعني الفطنة أو الذكاء أو القدرة واإلدراك والفهم intellect)، وكلمة (intelligence) أو (intellectالكلمتين معًا هو: (
  .)18( الفكرواالستنتاج، ومن ثم تعني الصفة منها: العاقل المتفهم. وتُطلق على الشخص الذي يُحسن التفكير، ومن ثم تطلق على أهل 

. )19( الفكر) تعني intellectكلمة ()، على وجه التحديد، هي أقرب في معناها إلى كلمة (المفكر)؛ ألنَّ ntellectualiكلمة (
) (ولفظها بالعربية: إنتلجنسيا) تُطلق على شريحة من المجتمع تكون من صفاتها المتميزة البارزة: intelligentsiaوعليه، فإنَّ (

. )21( عقلي. والمثقف، حسب علي شريعتي، هو: فرد من طبقة أو شريحة معينة تقوم بعمل )20( االستعداد الفكري والعقلي وذكاؤها
ن الفرد من رؤية "ويذهب هشام شرابي إلى أنَّ المثقف هو  المستوعب للثقافة، ويتميز بصفتين، هما الوعي االجتماعي الذي يمّكِ

المجتمع وقضاياه من زاوية شاملة، ثمَّ تحليل القضايا على مستوى نظري متماسك، والدور االجتماعي الذي يمكن أن يؤديه وعيه 
. بينما يرى عزمي بشارة أنَّ )22( "فضًال عن القدرات الخاصة التي سيضيفها عليه اختصاصه المهني أو كتاباته الفكريةاالجتماعي، 

َل إلى أحكام قيميَّة ن التوصُّ أو  الِعلَّة من وراء اكتساب صفة المثقف هي القدرة على اتخاذ المواقف، استناًدا إلى قاعدة معرفية تُمّكِ
  .)23( معيارية

                                                   
  .16)، ص1996(تونس،  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم"الخطة الشاملة للثقافة العربية"،  )13(
  ):2008 /9 /3( 2393، عدد الحوار المتمدنغازي الصوراني، "حول الثقافة ودور المثقف"،  )14(

 https://goo.gl/tN96Mc 
  ): 2010 /12 /27( أنفاس نت من أجل الثقافة واإلنسانعلي أسعد وطفة، "المثقفون العرب في زمن موحش: أين هو المثقف النقدي؟"،  )15(

https://goo.gl/ZJbqQu  
  ثقف النقدي؟":وطفة، "المثقفون العرب في زمن موحش: أين هو الم )16(

 https://goo.gl/ZJbqQu  
  .8)، ص2012، رسالة ماجستير غير منشورة، (جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية، المثقف العربي بين العصرانية واالسالميةعبد الرحمن الزنيدي،  )17(
  .50 -49، صمسؤولية المثقفشريعتي،  )18(
  .12)، ص2012، رسالة ماجستير غير منشورة، (جامعة قاصدي مرباح، المثقفة الجزائرية في التغييرأزمة غياب دور النخبة طارق مخنان،  )19(
  .50 -49شريعتي، ص )20(
  .50شريعتي، ص )21(
  .22)، ص2003(دار الشؤون الثقافية العامة،  )1958 -1921المثقف والسلطة في العراق (رهبة أسودي حسين،  )22(
  .1. هذه اإلشارة جاءت في ملخص الدراسة قبل ص142 -127)، ص2013(ربيع  4، عدد تبينثورة"، عزمي بشارة، "عن المثقف وال )23(
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  المثقَّف والسياسي في األراضي الفلسطينية في ظل االنقسام  
    هل استطاع المثقَّف أن يصنع الفارق؟

هؤالء الذين يعرفون ويتكلمون، يتكلمون ليقولوا ما يعرفون، "لف محمد عابد الجابري عن سابقيه في أنَّ المثقفين هم ال يخت
. إنَّ المثقف، وفق رؤية "وبالخصوص ليقوموا بالقيادة والتوجيه في عصٍر صار فيه الحكم فنًا في القول، قبل أن يكون شيئًا آخر

الذي يضع  "المثقف العضوي"، وإنَّه "الكادحة"و  "المقهورة"تصق بهموم وطنه وبهموم الطبقات الذي يل"الجابري، هو ذلك الشخص 
نفسه في خدمة المجتمع ويواجه تحدياته المختلفة، دفاًعا عن الحق والحقيقة، ورفًضا لكل أشكال الظلم والقهر والتسلط في 

المتخصص في أمور الثقافة ويضع اعتباراتها فوق االعتبارات الشخص "ويرى تالكوت بارسونز أنَّ المثقف هو . »24«"المجتمع
الشخص المتعلم الذي لديه طموح سياسي، إما مباشرة بالسعي "، في حين يرى إدوارد شيلز أنَّ المثقف السياسي هو "اليومية المعتادة

تأثير في السلطة السياسية في صياغة إلى أن يكون حاكًما لمجتمعه، أو طموحات غير مباشرة للسعي إلى صياغة ضمير مجتمعه، وال
  .)25("القرارات الكبرى

مما سبق، يمكن عد المثقف شخص يتمتع بمهارات شخصية مختلفة، ويرتكز إلى قاعدة معلوماتية ومعرفية كبيرة، من دون 
وتطلعاته، ويشتبك على االحتكام إلى التخصص، ويعيش حالة التواصل الدائم مع الشعب والسلطة السياسية، ويعبِّر عن هموم الشعب 

  الدوام بالسلطة السياسية.

  

  وظيفة المثقف .4

ال يمكن لوظيفة المثقف ودوره التنويري في المجتمع أن يكونا فاعلين، إال باستخدام المنهج النقدي العقالني الذي يقف ضد 
نقدي يربط الفكر بالممارسة العملية، االمتثال والوصاية والتبعية والتهميش. بمعنى آخر: من المتوجب على المثقف استخدام منهج 

  .)26( الوصايةربًطا جدليًا، داخليًا وليس سطحيًا، وهي مهمة المثقف النوعي، مثلما هي مهمة المثقف التنويري المتحرر من 

وقد يظن بعضهم أنَّ المثقف هو صاحب عصا سحرية، باستطاعته أن يغير حال المجتمع بحركة منها، أو أنه من يستطيع أن 
يفك السحر عن العالم، بتعبير ماكس فيبر، ولكن أدوات المثقف ال يمكن أن تعمل في غير مجاالت اختصاص فعلها. ويقول الروائي 

به (المثقف الذي يدس أنفه): المثقف ال يمتلك حلوًال جاهزة لمشكالت المجتمع، وأفكاره التي سعد محمد رحيم عن هذه الحالة في كتا
يطرحها ويتم تداولها واستهالكها، وال ننتظر منها تحقيق معجزاٍت سريعٍة، فتكون مهمة المثقف الرئيسة هي طرح تلكم المشكالت، 

التي يمكن األخذ ببعضها، وهي بطبيعة الحال أيضا خاضعة للنقاش  وإخضاعها للسجال العام، وبيان أبعادها، إلى جانب الحلول
  .)27( األحداثوالتحليل، والغرض منها تشكيل قوة مؤثرة في مجريات 

أن تكون مثقفًا، وفق رؤية رحيم، يعني أن تتورط في الممارسة الجمالية اإلبداعية، ما حييت، متمكنًا من أدواتك التي ال بد منها، 
وية والمعرفية. ويذهب روجيه دوبريه إلى تحميل المثقف مسؤولية تغيير الواقع، من خالل الوعي الثقافي. ويمكن عد وهي العدة اللغ

ع إبداعه لخدمة جهة  وظيفة المثقف األساس هي في النقد، وإذا ما تخلى المثقف عن وظيفته النقدية، تحول إلى شيء آخر، فإما سيطّوِ
  . )28( آخرلطفًا حلقات دخانه. لهذا، يجب على المثقف أن ال يفرط بأدواته وال يطوعها لحساب معينة، أو إنه سيحرق البخور، مست

تبدو وظيفة المثقف أكثر وضوًحا لدى غرامشي الذي قسَّم المثقفين إلى قسمين: األول؛ المثقفون الذين تكون لديهم وظيفة التفكير 
بعد يوم وعاًما بعد عام. أما القسم الثاني؛ فهم المثقفون المنسقون الذين غير متجددة، حيث يقومون بوظيفة التفكير نفسها، يوًما 

يرتبطون ارتباًطا مباشًرا بالطبقات التي تستخدم المثقفين في تنظيم مصالحها، واكتساب مزيد من الرقابة والسلطة. وعلى المثقف 
قـــده المركب: نقد الموروث القديم وتفكيكه، نقد الوافد الذي يريد تحرير ذاته من أسرها أن يمارس دوره التنويري بحريــة فـــي ن

ل النقد عنده سلطة تصدر  الجديد وفرزه، ونقد الواقع المعيشي وتحليله، بمعنى نقد الفكر والمجتمع والسلطة في آن معًا، على أالَّ يشّكِ
  .)29( سلطةأحكاًما أخالقية مسبقة أو تعسفية مطلقة، وأالَّ يكون أداةً في يد أي 

  

                                                   
  .25)، ص2000، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 3، طالمثقفون في الحضارة العربيةمحمد عابد الجابري،  )24(
  .25)، ص1998(القاهرة: دار قباء للنشر والتوزيع،  المثقف والسلطةمصطفى محمود،  )25(
  ):2019 /4 /19( 5137، عدد الحوار المتمدنعاطف سالمة، "المثقف الفلسطيني بين اإلذعان والحاجة إلى التمرد"،  )26(

 https://goo.gl/6apCQC 
  حسن فالح، "وظيفة المثقف": )27(

 http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=128518 
  حسن فالح، "وظيفة المثقف": )28(

 http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=128518  
  ):2014 /11 /11( جريدة الحياةإبراهيم الحيدري، "بين المثقف والسلطة"،  )29(

 https://goo.gl/1Y1obf  
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  سمات المثقف .5

من أجل أن يصبح الشخص مثقفًا حقيقيًا، فال بد أن يتمتع بسمات تميزه من غيره، من حملة الشهادة والدرجات العلمية، فليس 
كل حامل شهادة جامعية يعد مثقفًا، ولعل أبرَز سمات المثقّف هي أن يكون واسَع المعرفة؛ ألّن المعرفة ذاتَها سلطة، وأن يكون واسَع 

لمجاالت العاّمة، كي يتّخذ موقفًا فاعًال تجاه أّي حدٍث ذي تأثيٍر عاٍم، وال يتأّخر عن المشاركة الفاعلة في الكفاح التجربة في عدد من ا
قّف ضّد الظلم. والمثقّف يَفقد صفتَه هذه، إذا كان سلوُكه متناقًضا مع تعبيره، ومن هنا تتولّد القناعةُ الصحيحةُ التي تقول إّن أّي مث

  يتطلّع إلى تحقيق العدالة لقضيّته، ال بّد من أن يكون ذا موقٍف شديِد الوضوح، في معارضة السلطة السياسية.  فلسطينّي، ما دام

يتوّجب على المثقّف أن يرفَض الخضوَع ألّيٍ من شروط السلطة السياسية، أو أن يتقبَّل أيا من إغراءاتها، وأن يَْثبَُت على هذا 
تي يتعّرض لها، ماديّةً كانت أو معنويّةً، ومن أّي اتّجاٍه جاءت. عليه، فإنه على المثقّف أّال يقَف الموقف، على الرغم من الضغوط ال

راتٍ "مكتوَف اليدين تجاه غياب الديمقراطيّة عن مجتمعه، وإْن كانت وجهةُ نظره في السلطة القائمة إيجابيّةً، أو فَرضت السلطةُ   "مبّرِ
أن يكون لكّل مواطٍن رأٌي حرٌّ في السلطة التي تحكمه، وأن  -في جانب مما تعنيه–يمقراطيّة تعني لتغييب الديمقراطيّة. ذلك ألّن الد

  .)30( تتّم، قبل ذلك، إتاحةُ الفرصة أمامه للمشاركة في عملية اختيار تلك السلطة

  

  أنواع المثقف .6

المثقف العضوي هو الذي يحمل هموم أمته وشعبه وقضاياهما، ويستمر في العطاء،  المثقف العضوي والمثقف التقليدي: -
جيًال بعد جيل، والمثقف التقليدي هو الذي يجلس في برجه العاجي يظن بأنَّه فوق الجميع، بحسب رؤية غرامشي، مؤكًدا أهمية 

. وإدوارد سعيد )31( قضايا الشعب األساسية، التزاًما عضويًا المثقفين ودورهم الفعَّال في التغير والتغيير االجتماعي، إذا ما التزموا
ر بأفكار غرامشي، وقال: المثقف الحق هو من لديه أفكار يعبِّر عنها لغيره، وعليه أن يتمسَّك بقيٍم عاليٍة، مثل الحري ة من جهته تأثـَّ

العامة في معارضة أشكال السلطة جميعها،  "تمثيل"والعدالة وعدم قبول الحلول الوسط، بوصفه مشارًكا في الحياة العامة، وعليه 
  منطلقًا مما يؤمن به من قيٍم ومبادئ إنسانيٍة عامٍة، بما هو محترف، ال هاٍو.

يج"المثقف الموالي للسلطة ( - هو المثقف الذي يؤيد السلطة ويدافع عن النظام الحاكم، بمبالغة ومع تضخيم ): "السّحِ
يج)32( داخلهالنزاهة أو الفساد إنجازاته، بغّضِ النظر عن مستوى  ) على أولئك المثقفين الذي )33( . ويطُلق الفلسطينيون لقب (السّحِ

الثقافي يعجُّ بمثل -يأخذون على عاتقهم الدفاع عن السلطات السياسية، ويبررون سلوكياتها وتصرفاتها، علًما بأنَّ المشهد السياسي
  هؤالء.

بمعارضته الدائمة للسلطة واشتباكه المتواصل معها، سواء كانت المعارضة  يتصف هذا النوعالمثقف المعارض للسلطة:  -
، من دون النظر حتى في اإلنجازات التي "أنا أعارض إذًا أنا موجود"قائمة على أسباب منطقية لمصلحة المواطن أم ال، ويتبنَّى مبدأ 

  .)34( كم وتأليب الرأي العام عليهللسلطة السياسية تحقيقها، ويقوم على الدوام بتضخيم أخطاء النظام الحا

ليس بالضروري أن يكون متناهي االستقاللية، إذ يوجد أيًضا أنواع من المثقفين  المثقف المستقل (الحر/ الهامشي): -
المستقلين، ولكنهم يميلون إلى أحزاب سياسية معينة وأيديولوجيات خاصة، على الرغم من عدم االنتماء الرسمي لهؤالء المستقلين 

لسلطات األخرى جميعها، فيخرج عليها جميعًا، بدًءا بسلطة . والمثقف المستقل يدرك أنَّ السلطة السياسية محصلة ا)35( إلى أي حزب
المعرفة، ويحاول تحطيم القوالب الجامدة واألنماط الثابتة والتعميمات االختزالية التي تفرض قيوًدا شديدة على الفكر اإلنساني، وعلى 

  .)36( التواصل ما بين البشر

                                                   
  .2)، ص2016(منشورات حزب الشعب الفلسطيني،  ، المثقف الفلسطيني والسلطات الضاغطةوليد أبو بكر )30(
  الحيدري، "بين المثقف والسلطة": )31(

 https://goo.gl/1Y1obf  
  ):2016 /4 /28( 5146، عدد الحوار المتمدنلطة"، ريهام عودة، "طبيعة دور المثقفين العرب وجدلية عالقتهم مع الس )32(

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=514942  
احة السياسة مصطلح بدأ استخدامه في ساحة الدَّبكة واألعراس بمعنى "ترديد ما يقوله المغني، عن دراية أو غير دراية"، ومن ثم انتقل المصطلح إلى س :الَسحَجة )33(

  :وكالة وطن لألنباءَسّحيًجا؟"، بمعنى"ترديد لغة السياسي وخطابه، عن دراية أو غير دراية، والتودد له لتحقيق مكسب شخصي ما". انظر: محمد حثناوي، "كيَف تصبح 
http://www.wattan.tv/news/172398.html 

  عودة، "طبيعة دور المثقفين العرب وجدلية عالقتهم مع السلطة": )34(
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=514942 

  عودة، "طبيعة دور المثقفين العرب وجدلية عالقتهم مع السلطة": )35(
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=514942  

  سالمة، "المثقف الفلسطيني بين اإلذعان والحاجة إلى التمرد": )36(
https://goo.gl/6apCQC  
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  المثقَّف والسياسي في األراضي الفلسطينية في ظل االنقسام  
    هل استطاع المثقَّف أن يصنع الفارق؟

د للحرية وإيمانه العميق بالتضحية بالنفس، من أجل الوطن يتصف، ولو ظاهريًا، بحبه الشديالمثقف الوطني الثائر:  -
والدفاع عن حقوق شعبه. ويشتبك المثقف الثائر في غالب األحيان مع النظام الحاكم، حيث يتسم بثورته الغاضبة، لذا تتعامل بعض 

ا باحتوائه أو اعتقاله   .)37( األنظمة الحاكمة العربية معه إمَّ

يز بتخصصه األكاديمي والمهني، وهو على األغلب صاحب شهادات عليا في مجال يتم المثقف المهني المتخصص: -
علمي أو أدبي معين، وينتج أعماًال ثقافيةً ذات عالقٍة مباشرةٍ بتخصصه المهني واألكاديمي، ويلعب دور المستشار والخبير والمفكر، 

  في المجاالت المتعلقة بتخصصه.

ه أفكار تنويرية منفتحة على العالم الخارجي، ويحاول، من خالل أعماله ونشاطه، يتسم بامتالكالمثقف التنويري المصلح:  -
توعية أفراد المجتمع وإرشادهم إلى تحمل مسؤولية حياتهم وتقييم أوضاعهم بطريقة عقالنية، من أجل إحداث تغييٍر اجتماعيٍ إيجابيٍ 

  يقود إلى التنمية المستدامة والنهضة.

لواعظ الديني، ويحاول تفسير األحداث الجارية برؤيٍة دينيٍة بحتٍة، وغالبًا ما ينتمي هذا المثقف يلعب دور ا المثقف الديني: -
في مجتمعنا العربي إلى األحزاب السياسية الدينية التي تتبنى فكر اإلسالم السياسي، مثل اإلخوان المسلمين أو السلفيين أو الصوفيين 

ة من يرى بأنَّ المثقف الدين ي يقوم أحيانًا بتوظيف الخطاب الديني لصالحه في دغدغة عواطف الجمهور، واألمثلة كثير وغيرهم. وثمَّ
على ذلك، وهذا ما حدث تماًما مع حركات اإلسالم السياسي، في أثناء الدعاية لالنتخابات البرلمانية الثانية في األراضي الفلسطينية 

  .2006مطلع سنة 

، وكثيًرا ما يكون هذا المثقف "يوتوبيا"لرغبة في العيش في المدينة الفاضلة يتصف بالخيال الواسع واالمثقف الحالم:  -
ة متأثًرا بتجارب فلسفية غربية أو شرقية قديمة وال يمكن منطقيًا تطبيقها في المجتمع العربي، وتُعبر أعماله الثقافية عن رؤيته الحالم

  ال تعطي بالفعل حلوًال واقعيةً ألزمات المجتمع ومعاناة الشعب.  لما يتمنى أن يكون عليه المجتمع والدولة، لكن رؤيته الحالمة

يتواصل مع الشعب بلغٍة شعبويٍة بسيطٍة ومباشٍرة، ويعبِّر من خالل أعماله الثقافية البسيطة والشعبوية المثقف الشعبوي:  -
ويمتاز بقربه وتواصله المباشر مع الشعب.  عن اهتمامات المواطن البسيط وتطلعاته، بعيًدا عن التعقيد واستخدام العبارات المنمقة،

  .)38( لذلك، فهو موضع حب الناس، لبساطة أسلوبه وحسه الفكاهي المرح

  النخبة الثقافوية/المثقفة أو اإلنتلجنسوية .7

خدم المفكرون الحديث عن الثقافة والمثقف يستلزم الحديث عن النخبة الثقافوية أو النخبة المثقفة. وللتعبير عن النخبة الثقافوية، يست
، وفقًا لنظرية "المفكر العضوي"، بصبغته الماركسية، ومصطلح "اإلنتلجنسيا"في العادة عدًدا من المصطلحات، وأبرزها: مصطلح 

. ويعود )39( ، وفقًا لنيتشه وسارتر وغيرهما"المفكر النقدي"، وفقًا إلدوارد سعيد، ومصطلح "المفكر الرسولي"غرامشي، ومصطلح 
ة  اشتقاق كلمة (اإلنتلجنسيا) في األصل إلى الالتينية التي كانت تستخدم كثيًرا من قبل الالهوتين، أي رجال الكهنوت في روسيا. وثمَّ

، ثم استُخدمت 1860عام  "اإلنتلجنسيا"كان من أوائل من استخدم كلمة  Boborykinمن يظن بأنَّ الروائي الروسي بوبوريكين 
  .)40( األوروبيالثقافية الروسية الجديدة الصاعدة التي تلقت تعليًما جامعيًا، على الطراز  لوصف النُّخب

عند  "المثقف العضوي"كثيًرا، عندما نأخذ بالحسبان مفهوم  "اإلنتلجنسيا"عن مفهوم  "المثقفون"ربما ال يختلف مفهوم 
ويتجاذب مع مفهوم اإلنتلجنسيا؛ ألنَّ المثقفين العضويين أيًضا يُسهمون في ابتكار األفكار  "المثقف"، حيث يتقارب مفهوم "غرامشي"

. وينظر ويلفريدو )41( ونقد األوضاع السياسية القائمة، ومواجهة التحديات االجتماعية الكبرى، في الحياة السياسية واالجتماعية لألمة
ر تميًزا وحضوًرا وتأثيًرا في مجال اختصاصاتهم، وعندها نستطيع أن نبني على هذه باريتو إلى النخبة، بوصفها أولئك األفراد األكث

                                                   
  عودة، "طبيعة دور المثقفين العرب وجدلية عالقتهم مع السلطة": )37(

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=514942 
  "طبيعة دور المثقفين العرب وجدلية عالقتهم مع السلطة":عودة،  )38(

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=514942 
  وطفة، "المثقفون العرب في زمن موحش أين هو المثقف النقدي؟": )39(

https://goo.gl/ZJbqQu 
  المختلف والمتعدد" كذلك: عواد علي، "حوار 

om/?id=717http://aljadeedmagazine.c  
، سعد الدين إبراهيم (محرًرا)، اإلنتلجنسيا العربية: المثقفون والسلطةمحمد الدقس، "اإلنتلجنسيا العربية: الواقع والطموح: مالحظات أولية"، في: مجموعة مؤلفين،  )40(

  .141)، ص1988لعلم االجتماع، (عمان: منتدى الفكر العربي بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب والجمعية العربية 
  وطفة، "المثقفون العرب في زمن موحش أين هو المثقف النقدي؟": -. 62)، ص2001(بيروت،  المثقفون والثورة: اإلنتجلنسيا كظاهرة تاريخيةنديم البيطار،  -انظر:  )41(

https://goo.gl/ZJbqQu 
  نقدية في سوسيولوجية المثقف العربي والثقافة العربية المعاصرة": فرح صابر، "رؤية -

http://newsabah.com/newspaper/113463 
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باعتبارهم نخبة ضئيلة من الملوك ". في حين ينظر جوليان بندا إلى النخبة من المثقفين )42( الرؤية، لتحديد مفهوم النخبة الثقافوية
لون طبقة العلماء الفالسفة من ذوي المواهب الفائقة واألخالق الرفيعة الذين يشك لون ضمير البشرية.. والمثقفون الحقيقيون يشّكِ

  .)43("والمتعلمين بالغي الندرة؛ ألنَّ ما ينادون به هو المعايير الخالدة للحق والعدل

عال، مجموعة من األشخاص المتجانسين، يمتلكون رصيًدا معرفيًا ولهم تكويٌن "بينما يٌعّرف طارق مخنان النخبة المثقفة بأنَّها: 
ويتمتعون بسلطٍة رمزيٍة تخولهم التفكير في قضايا المجتمع.. ومفردة الثقافة تشمل قطاعاٍت واسعةً في األدب والفلسفة والعلوم 
االجتماعية وحتى التقنية والبحثية، فالمثقف هو من يتعدَّى حدود اختصاصه، للتكلم في قضايا تشمله، كعضو في مجتمع يرتبط 

بأنَّهم الفئة الواعية التي اكتسبت، بحكم ثقافتها، موضوعية التفكير ". ويعّرف الجابري نخبة المثقفين )44("يهمصيريًا باالنتماء إل
ووضوح الرؤية والقدرة على التحليل والمحاكمة المنطقية، مما يجعلهم في حصٍن من أن تنطلي عليهم أساليب البرجوازية أو يخيفهم 

لمثقفين هم وحدهم القادرون على تصحيح تلك الصورة في الوعي الجماهيري، ورسم الطريق أنَّ هؤالء ا"، ويرى "تحكم المتسلطين
  .)45("الصحيح لتحقيقها في حيز الواقع الملموس

هذا يعني أنَّ النُّخب الثقافية تشتمل، على األغلب، هؤالء األكثر تأثيًرا في مجال اإلنتاج الثقافي والرمزي في المجتمع، وال سيما 
ساتذة الجامعات واألدباء والشعراء والمفكرون والمنظرون واإلعالميون. ويتميز هؤالء عمليًا بطاقاتهم اإلنتاجية في مجال الكتّاب وأ

. وغالبًا ما يميز الباحثون بين النخبة الثقافوية )46( لشعوبهمالفكر والثقافة، كما يتميزون بتأثيرهم الكبير في الروح المعنوية والثقافية 
المثقفون يشكلون طبقةً واسعةً من العاملين في حقل الثقافة، ولكن النخبة منهم ترمز إلى أكثرهم تميًّزا وتأثيًرا وحضوًرا والمثقفين، ف

لفنانين في الحياة االجتماعية والثقافية للمجتمع. وهذا يعني أنَّ النخبة الثقافوية تتشكَّل من كبار األدباء والكتاب والمؤرخين والشعراء وا
  .)47( والمعرفيةبون دوًرا مميًزا وحيويًا، في مجال اختصاصاتهم الفكرية الذي يلع

على ما سبق، يمكن عد النخبة الثقافية مجموعة من كبار المثقفين المشتبكين المستقلين أو المفكرين الذين يتمتعون بقدرات 
ع نصب أعينهم، ولهم قواسم مشتركة يتفقون ومهارات ويمتلكون معارف ومعلومات تفوق المثقفين العاديين، ويضعون قضايا المجتم

عليها، وأهداف وتطلعات، ويؤثرون بصورة واضحة في السلطة السياسية في أي بلد، وهم أشبه بصانعي القرار، من خارج الجهاز 
  اإلداري/التنفيذي للدولة.

  المبحث الثاني: واقع الثقافة والمثقف في األراضي الفلسطينية

  الفلسطينيةالتجربة الثقافوية  .1

لقد عاش الفلسطينيون تجربةً ثقافويةً مهمةً وملهمةً، في مختلف مراحل صراعهم الطويل مع المحتل، بل إن التجربة الثقافوية 
، 1948الفلسطينية تسبق بكثير تجربة الكفاح الوطني، فقد كانت مدن يافا والقدس حاضرة في المشهد الثقافي العربي، حتى قبل نكبة 

ون العرب يتوافدون إليها، بوصفها عاصمة ثقافية وفكرية ومركز إشعاعٍ حضاريٍ وتنويٍر معرفيٍ، وكان للمثقفين وكان المثقف
الفلسطينيين بصمتهم في المسيرة الوطنية الفلسطينية، بدًءا من معين بسيسو وجيل الخمسينيات، ثم تجربة غسان كنفاني، في ما يُعرف 

العلي. وعلى مدى تلك الحقبة وبعدها، كانت بصمة محمود درويش حاضرة، وتجلَّت فيها  باألدب المقاوم، وبعدها تجربة ناجي
بوضوح شديد عالقة المثقف الفلسطيني برجل السياسة، وتبينت المسافات التي تفصل عمل المثقف عن عمل السياسي، في ظّلِ تجربٍة 

  .)48( الكفاحيمشهد خصبٍة وغنيٍة؛ اتضحت فيها داللة وجود القلم بجوار البندقية في ال

الثقافة الفلسطينية، وفق ما يرى بعضهم، هي األوثق في الثقافات الشرقية القريبة، وباألخص بلدان العالم العربي، فاإلسهامات 
الثقافية الفلسطينية في مجاالت الفن واألدب والموسيقى والمالبس والمطبخ، أعربت عن تميز التجربة الفلسطينية، وهي ما زالت 

، على الرغم من الفصل الجغرافي الذي حدث في فلسطين االنتدابية، بين األراضي الفلسطينية وإسرائيل والشتات، وحتى ما تزدهر
. وتشهد الثقافة الفلسطينية اليوم حالةً من )49( 2007بعد فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، بعد أحداث االنقسام في منتصف 

لألوضاع التي تعيشها األراضي الفلسطينية في الوقت الراهن، وخاصة االنقسام السياسي والمؤسساتي التراجع الكبير والمستمر، نظًرا 

                                                   
  وطفة، "في مفهوم النخب وتناظراته": )42(

http://www.bsociology.com/2016/05/blog-post_76.html  
  .35 -34، صالمثقف والسلطةسعيد،  )43(
  .20، صةأزمة غياب دور النخبمخنان،  )44(
  محمد عابد الجابري، "مفهوم الثقافة وقاموس الخطاب العربي المعاصر": )45(

http://www.aljabriabed.net/culture1.htm 
  وطفة، "في مفهوم النخب وتناظراته": )46(

http://www.bsociology.com/2016/05/blog-post_76.html 
  وطفة، "في مفهوم النخب وتناظراته": )47(

http://www.bsociology.com/2016/05/blog-post_76.html 
  محسن، "دور المثقف في مواجهة اآلثار السلبية للربيع العربي". )48(
  سالمة، "المثقف الفلسطيني بين اإلذعان والحاجة إلى التمرد": )49(

https://goo.gl/6apCQC 
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  المثقَّف والسياسي في األراضي الفلسطينية في ظل االنقسام  
    هل استطاع المثقَّف أن يصنع الفارق؟

التي الذي ألقى بظالله الثقيلة على المشهد الثقافي الفلسطيني، ما أدَّى إلى زيادة االهتمام بالجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
  ية.جاءت على حساب تعزيز الثقافة الفلسطين

من الصعب تشخيص أو دراسة الحالة الثقافية في رقعة من فلسطين، وفي أي وقٍت، بمعزل عن المجرى والسيـاق العام للحركة 
رت في إطارها الحالة الثقافية. ولعله من العبث البحث عن مقدمات المشــروع الثقافي في فترة نت وتطوَّ  الوطنية الفلسـطينية التي تكوَّ

شـرين؛ ألنَّ الحدود والقضـايا واألنظمة في األقاليم العربية كانت وقتئذ متشــابكةً، إلى حٍد يصــعب معه فرز النتاج ما قبل القرن الع
من الضــروري حســم المســلّمة التالية "الثقافي في أية رقعٍة منها عن بقيّتها. وفي ذلك يقول الشاعر الفلسطيني الكبير أحمد دحبور: 

ة بدائية: نحن عرب، ال ألننا نرغب في ذلك فحسـب، بل أيضـًا ألننا فعًال كذلك، وإثارة موضــوع المشــروع منذ البداية وبصـور
الثقافي الفلســطيني ليســت إالَّ لتسـهيل الدراســة والتصــنيف من جهة، ولتبيان الخصوصية التي نجمت عن تطورات سياسية 

  .)50("وتاريخية، من جهة أُخرى

جود األزمة الشمولية (السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، والثقافية) واستمرارها، فإنَّ تشخيص أزمة الثقافة ومع اإلقرار بو
الفلسطينية ال يعدو أن يكون توصيفًا أو تحديًدا لوجه من وجوه تلك األزمة، وهو وجه لم يكن طوال التاريخ الحديث والمعاصر قادًرا 

الثقافية أو المعرفية، تفعيًال رائًدا في السياق النهضوي العام؛ ألنَّ الفجوة تزداد اتساًعا بين المثقف على تفعيل أدواته  -عبر شخوصه-
والواقع، بحيث أصبح المثقف في واٍد والواقع في واٍد آخر، فهذه الحالة دفعت الكاتب إحسان عباس إلى تأكيد أنَّ غياب المثقف، في 

ألخير إلى قدرته على تصوير هذا العالم الواقعي الذي يعجُّ بالبؤساء، بالنظر إليه بريبٍة، وهذا أدب غسان كنفاني، يعود إلى اطمئنان ا
  .)51(راجع إلى دور المؤسسة الحاكمة العربية والفلسطينية في شعور المثقف بالغربة

ينية، بعد إنشاء السلطة الفلسطينية ولم يكن خافيًا أنَّ الحقل السياسي الفلسطيني الذي شيَّدته وهيمنت عليه منظمة التحرير الفلسط
، ضمن اتفاق أوسلو؛ وضع تفكيك الحقل الثقافي الفلسطيني أمام تحديات كبرى. هنا، يجب التمييز بين الحقل السياسي 1994سنة 

ة مؤشرات والحقل الثقافي الذي يتمُّ فيه إنتاج الثقافة وتجديدها، بأبعادها المختلفة، من آداب وفنون وفكر وتاريخ وتراث شعب . وثمَّ
، 1948على إمكانية أْن ينهض هذا الحقل بحيويٍة جديدةٍ، بعد تفكك الحقل السياسي الفلسطيني إلى مكوناته الجيوسياسية (أراضي 

ث الضفة الغربية، قطاع غزة، الشتات). ونقصد هنا، الثقافة الموجهة لجمهوٍر واسعٍ، مثل األفالم السينمائية والفيديو واألغاني والترا
  .)52( لكترونيةاإلالشعبي وقصص األطفال والكتب المدرسية وما يجري تداوله في الوسائل 

تجد الثقافة الفلسطينية اليوم نفسها في ورطة ثالثية األبعاد، فهي مطالبة أوًال بإثبات وجودها وتأكيده أمام األغيار. وهي مملوءة 
نتمائها إلى محيطها العربي. وهي مطالبة ثالثًا بأن تنتقد َضعفها وملزمة بأن تثبت ثانيًا بالخوف من أنَّ هذا التأكيد قد يؤدي إلى جرح ا

وجودها الذي يتم التشكيك فيه عبر السؤال: هل هناك ثقافة فلسطينية؟ ألنَّ اإلجابة عليه تتعدى حدود الثقافة، فإذا فشلت الثقافة 
ة أنَّ الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني موضع شك، وتجد الثقافة الفلسطينية في إثبات كونها وهويتها الخاصة، فهذا يعني مباشر

. ولم يكن خافيًا أنَّ الشـتـات أثرى )53( كلهاالفلسطينية نفسها مطالبةً بتأكيد ذاتها، بكل ما تملك من طاقة، في كل لحظٍة وعبر األشكال 
باألقطار العربية، وهيَّأ لظهور جيٍل روائيٍ شـاٍب، مثلما هو تجربة المثقف الفلسطيني، ومنحه قـدرةً كبيرةً على التعـدد والمعرفـة 

الحال بالنسبة إلى يحيى يخلف في روايته (نجران تحت الصـفر)، وجمال جنيد، في رواية (األخدود)، وإبراهيم نصـر هللا، في رواية 
 الرائدةالل أعمـالهمــا التلفزيونيـة والمسرحية (براري الحمى)، بينما قـدَّم أحمـد قبالوي وأكرم شــريم (دمشــق القـديمـة)، من خ

)54(.  

  

  واقع الثقافة الفلسطينية .2

اء ظاهرة العولمة الثقافية التي تعد  تتعرض الثقافة الفلسطينية والخصوصية الفلسطينية، على مدار الساعة، لخطٍر كبيٍر من جرَّ
 أخطر التحديات المعاصرة أمام الهوية الثقافية العربية، وهذه الخطورة بالتأكيد تأتي من الهيمنة الثقافية التي تنطوي عليها العولمة،

واألدوات التي تستخدمها لفرضها، مثل الهيمنة اإلعالمية. ولقد أصبحت وسائل اإلعالم وسيلة للسيطرة الثقافية الغربية ومن اآلليات 
وهدم الخصوصيات الثقافية، فالهيمنة اإلعالمية اليوم ليست مشكلة إعالمية فحسب، بل مشكلة ثقافية حضارية تؤدي إلى التشكيك في 

  . )55(مية الثقافة العربية والهوية القو

على الرغم من وجود أعداد كبيرة من المراكز الثقافية العاملة في فلسطين، إالَّ أنَّها ال تقدم فعالياٍت حقيقيةً، وتنحصر أنشطتها 
في نطاٍق ضيٍق، إلى أبعد الحدود. ولعل هذا نابع من أنَّها تحاول رفع تقاريرها إلى الجهات الممولة، إلى درجة أنَّ الندوات 

                                                   
  .13)، ص2003( 56، عدد 14، مجلد الدراسات الفلسطينية أحمد دحبور، "واقع ومستقبل الثقافة الوطنية الفلسطينية"، طالل عوكل (عرض)، )50(
  .6)، ص1998( 9، عدد مجلة الحقيقةغازي الصوراني، "حول الثقافة الفلسطينية"،  )51(
  .20)، ص2017( 109، عدد 28، مجلد ت الفلسطينيةالدراساجميل هالل، "تحديات أمام الثقافة الفلسطينية"،  )52(
  .8 -7)، ص2002( المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية (مواطن)زكريا محمد، "في قضايا الثقافة الفلسطينية"،  )53(
  .14دحبور، "واقع ومستقبل الثقافة الوطنية الفلسطينية"، ص )54(
 .94)، ص2013(غزة: جامعة األزهر،  محاضرات في األمن القومي العربيعبير ثابت،  )55(
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ضرات التي تعقدها ال يشارك فيها كثير من المثقفين، وربما لم يسمعوا بها من األساس. هذا بالطبع ما دعا أستاذ األدب بكلية والمحا
اآلداب (جامعة النجاح الوطنية) د. عادل األسطة إلى تحميل المراكز الثقافية الفلسطينية المسؤولية عن حالة االنحدار في مستوى 

 2016لعامة برمته. وبحسب معطياٍت صادرةٍ عن جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فإنَّه في نهاية عام الوعي وواقع الثقافة ا
مركًزا في قطاع غزة. وقدمت  81مركًزا في الضفة الغربية و 531مركًزا، منها  612بلغ عدد المراكز الثقافية العاملة في فلسطين 

آالف نشاط ثقافي  9ألف فلسطينيٍ، مقارنةً بنحو  583آالف نشاط، بمشاركة  10 حوالي 2016المراكز الثقافية مجتمعةً خالل عام 
 5ومنها في الضفة الغربية  26متحفًا،  31خالل العام الذي سبقه. وبلغ عدد المتاحف العاملة في األراضي الفلسطينية في العام نفسه 

  . )56( غزةفقط في قطاع 

عاله، بخصوص الواقع الثقافي، لم تسهم فعليًا في تعزيز المشهد الثقافي باألراضي والغريب في األمر أنَّ األرقام المذكورة أ
  الفلسطينية، وذلك راجع إلى أسباب عدة، ومنها:

استمرار حالة االنقسام السياسي، بين غزة والضفة الغربية، وهي تسهم في تشتت الجهد وتحول دون وجود استراتيجية  -
 الثقافي، ليكون رافًدا للمشهد السياسي.وطنية موحدة لتعزيز المشهد 

ي األوضاع االقتصادية واالجتماعية التي تأخذ االهتمام األكبر لدى المواطن الفلسطيني؛ ألنَّ من يفتقر إلى األمن  - ترّدِ
ج إلى استقرار نفسي االجتماعي واالقتصاد لن يُولي الحالة الثقافية اهتماًما، فإنتاج اإلبداع الثقافي، كما هو معلوم بالضرورة، يحتا

 ."المال يولِّد الفكر.. والمال يولِّد الثقافة"واجتماعي واقتصادي، من أجل إنتاج إبداع ثقافي مميز، ويُقال 

ة محاوالت يمكن عدها جادةً، وهي ما تقوم بها مؤسسات بحثية وفكرية فلسطينية عدة، للنهوض بالثقافة الفلسطينية والمحافظة  ثمَّ
والحقوق الفلسطينية، مثل مركز األبحاث الفلسطيني، ومؤسسة الدراسات الفلسطينية، ومؤسسة السينما  على الوعي الوطني

الفلسطينية، ومركز السكاكيني، ومتحف محمود درويش، ومؤسسة مواطن (المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية)، ومدار (المركز 
، ومؤسسات أخرى عدة، بما في ذلك تلك التي تنشط ألكترونيًا، لدحض الرواية الفلسطيني للدراسات الفلسطينية)، ومركز مدى الكرمل

الصهيونية (بما هي رواية استعمارية استيطانية تستند إلى األسطورة والخرافة)، وإثراء الرواية الفلسطينية. وهذه مهمة توالها 
  . )57( ومراكزويتوالها أفراد أيًضا، وال تنحصر في مؤسسات 

الرسمي في األراضي الفلسطينية، هناك غياب أو تغييب للحالة الثقافية، حيث قل ما يسمع اإلنسان الفلسطيني بأّيِ على المستوى 
في منظمة التحرير، وهي الجهة المسؤولة عن النشاط الثقافي الخاص بفلسطينيي  )58(من النشاط الثقافي الخاص بدائرة الثقافة واإلعالم

الشتات، في حين إنَّ وزارتي الثقافة المختصتين بالشأن الثقافي في مناطق السلطة (قطاع غزة والضفة الغربية) تعانيان شح الموارد 
كان هناك توجه إللغاء "لسطيني األسبق، د.إبراهيم إبراش: المالية ونقص في الموارد البشرية المتخصصة. يقول وزير الثقافة الف

، بينما ال تقوم مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بما يجب من تكريم األدباء والفنانين، ال في أثناء حياتهم وال بعد )59("وزارة الثقافة نهائيًا
  مماتهم.

هوية والمخزون الفكري والتراثي للشعب الفلسطيني، في وتواجه الثقافة الفلسطينية تحدياٍت كبيرةً، في سبيل المحافظة على ال
ظل حالة من التشتت واالنحسار، بسبب من األزمات التي تتعلق بالوضع الراهن في المحيط العربي، أو بسبب استمرار حالة االنقسام 

المفهوم والحّثِ على ممارسته. وهذه مهمة  التي تولِّـد عنها عدد من المشكالت السياسية والثقافية والفكرية، ما يستلزم إعادة إنتاج هذا
لعملية باتت ملحةً للغاية، نظًرا للحاجة إلى إعادة بناء حركة تحرٍر وطنيٍ جديدةٍ تعزز المشهد الثقافي، أفقيًا وعاموديًا، عبر االهتمام با

مع كله. لقد كان لالنقسام أثٌر بالغ السلبية في التعليمية، بمستوياتها المختلفة، لكونها المولد الرئيس للرأسمال الثقافي لألفراد وللمجت
المشهد الثقافي الفلسطيني، حيث كان طرفا االنقسام ينفيان اآلخر، وكانت السلطتان في غزة والضفة عامة تنظران بحذر وشّكٍ كبيرين 

  .)60( المثقفينإلى 

  

                                                   
(56) http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=29692  

 .21هالل، "تحديات أمام الثقافة الفلسطينية"، ص )57(
  بالنظر إلى زاوية األخبار المنشور على موقع (دائرة الثقافة واإلعالم): )58(

http://dci.plo.ps 
 19عنوان "دائرة الثقافة واإلعالم في م.ت.ف تنظم ورشة عمل حول رؤية الشباب والمجتمع المدني في تفعيل المنظمة"، وتم نشره بتاريخ  نجد أن آخر خبر منشور يحمل

دارة العامة لإلعالم) والموازنة التقديرية) المنشورة على الموقع، يتبين لنا أنَّ مجموعة المبلغ المطلوب لـ (اإل 2013 -2012وبالنظر إلى (خطة  .2013شباط/ فبراير 
والموازنة  2013 - 2012ألف دوالر أمريكي للعامين المذكورين. راجع خطة  94دوالر أمريكي، بينما مجموع المبلغ المطلوب لـ (اإلدارة العامة للثقافة)  ألف 147

  التقديرية لـ (دائرة الثقافة واإلعالم)، في:
http://soo.gd/zVHs 

  )":2، 1إبراهيم ابراش، "إشكالية الثقافة والمثقفين في فلسطين ( )59(
https://goo.gl/HMtmYM 

  )".2، 1ابراش، "إشكالية الثقافة والمثقفين في فلسطين ( )60(
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  المثقَّف والسياسي في األراضي الفلسطينية في ظل االنقسام  
    هل استطاع المثقَّف أن يصنع الفارق؟

  واقع المثقف الفلسطيني .3

أنَّه ال قيمة إلبداع المثقف الفلسطيني، ما لم يشتبك إبداعه باالحتالل اإلسرائيلي، درجت العادة، في الحالة الثقافية الفلسطينية، على 
ويالمس هموم الشعب الفلسطيني وتطلعاته. وللمثقف الفلسطيني دوٌر أساس في المحافظة على حضور القضية الفلسطينية 

ث كان المثقفون يُنتِجون حالةً ثقافيةً راقيةً تفرض واستمراريتها، بوصفها قضية تحرٍر وطنيٍ، وعلى الثقافة والهوية الوطنية، حي
  .)61( عربيًاحضورها وطنيًا ودوليًا، وكان للحالة الثقافية الفلسطينية الريادة 

في إشارة سريعة إلى واقع المثقفين جغرافيًا؛ نجد أنَّ المثقف المقدسي عايش حالةً من اإلقصاء المتعمد والقسري عن مدينته في 
من قبل سلطات االحتالل، بجانب مواجهته أحواًال معيشيٍة صعبٍة َحَشرته في خيارات مصيرية، ولم تتبَن السلطة  أحيان كثيرةٍ،

لقوانين دولة االحتالل، وتمَّت محاصرة أفكارهم  1948الفلسطينية دعمه وحمايته من اعتداءات االحتالل، بينما خضع مثقفو أراضي 
(قطاع غزة والضفة الغربية)  )63( الفلسطينية. وقد خضع مثقفو األراضي )62( الفلسطينيالوطنية التحررية، وفصلوا عن محيطهم 

لسلطتي األمر الواقع وحمالت االعتقال وتقويض حرياتهم، في ما بادرت السلطتان إلى استقطاب بعض منهم، ليحملوا شكلها السياسي، 
من العمل السياسي والرجوع إلى عمله الفكري وإبداعه ذي الفضاء المثقف  "استقالة"أو  "طالق"إال أنَّه سرعان ما أوجد ذلك حالة 

الحر، وحتى من لم يحالفه الحظ في الطالق بينه وبين السلطة وارتبط بها بصورة أو أخرى، فقد خلق ذلك تناقًضا بين فكر المثقف 
  ومبادئه التي يحملها، وانسياقًا إلى مربع مصالح السياسيين. 

منطلقاته، في ما خيَّب ظنَّ جمهوٍر كبيٍر في المجتمع كان يرى فيه الرافعة والنهضة والثقة الكبيرة، في وربما خان المثقف بذلك 
حين خضع المثقفون الفلسطينيون في الشتات لحالة من االغتراب المتواصل والحنين إلى الوطن، والغربة الموحشة، وتصادمت حياته 

. )64( أخرىا، وكان مطلوبًا منه أن يحافظ عليها، وهو يعيش في كنف حضارات وثقافات المشتتة بثقافته الوطنية ورسالته التي يحمله
ر بجميع العوامل المحيطة به، ويحاول أن يؤثِّر في المجتمع، ولكن الوضع االقتصادي السيئ انعكس  إن المثقف، بحكم هويته، يتأثـَّ

تطلبات صموده االجتماعية اليومية، واستمرار تدفق عطائه الوطني، سلبًا في أداء المثقف الفلسطيني الذي جعله بين خيارات توفير م
ة لتزاوجه بالسلطة لدافع اقتصادي، بينما فضَّل آخرون الصمود والتمترس وراء  ما جعله عرضةً لالبتزاز السياسي، والحاجة الُمِلحَّ

لح السياسيين وسلطتهم. وقد يكون المثقف كادًحا، أفكارهم التي بمجمل ما اكتسبها المثقف وحصيلتها تُـجيِّـر لخدمة الشعب ال لصا
لكن مثقفي الطبقة الوسطى أو األغنياء منهم، قد يكونوا األوفر حًظا في نشر أفكارهم، وهذا مؤشٌر على أنَّ الحالة االقتصادية تلعب 

   .)65( فقيًرادوًرا في نشر الوعي، ولكن ال تؤثر بالمطلق في مبادئ المثقف الحقيقي، حتى لو كان 

ًضا الستدعاء األجهزة األمنية، بحجة انتقاد المقاومة الفلسطينية،  المثقف الفلسطيني في قطاع غزة، إْن انتقد حماس، يصبح معرَّ
بينما إذا انتقد الرئيس محمود عباس أو السلطة والحكومة أو حركة فتح، يكون عرضةً إلمكانية قطع راتبه أو الحرمان من الترقيات 

السفر أو المتابعة القضائية، وربما يواجه تهمةً مفادها أنَّه ضد الرئيس والشرعية وعميل، إما لحماس أو لمحمد اإلدارية أو من 
ض له الفلسطينيون من  دحالن، إن لم يكن إلسرائيل، حتى وإن كان من حركة فتح نفسها. وإذا ما انتقد كاتٌب فلسطينٌي ما يتعرَّ

 رية، يمسي معرًضا لمنعه من دخول مصر، وإن انتقد األردن يتعرض لإلجراء نفسه.. إلخمضايقاٍت في مصر وموانئها الجوية والب
)66(.  

، وال يرى المثقف إال نفسه، وتسيطر عليه الفوقية واألنفة والنرجسية والغرور، "نفي اآلخر"بعض المثقفين يعيشون حالةً من 
وأنَّه أفضل من غيره من المثقفين، ومن ثم ال يقبل أن يكون جزًءا وهي حالةٌ تجعل كل منهم يرى نفسه محور العمل الثقافي والفكري 

من الكّل الثقافي الفلسطيني، ويرى أنَّ على اآلخرين االلتحاق به والدوران في فلكه. إنه نموذج المثقف الذي يسعى إلى أن تكون 
قة أنداد متساوين. بعض المثقفين ينتمون إلى مدرسة عالقته باآلخرين، بمن في ذلك زمالؤه من المثقفين، عالقة الشيخ بمريديه، ال عال

ثقافية فكرية ال ترى عالقة حتمية أو ضرورية بين إبداع المثقفين وإنتاج حالة ثقافية وطنية، ويرى أنه ليس من الضروري أن يؤدي 
ل بصمٍت ويعزل نفسه عن أّيِ عمٍل اإلبداع الثقافي إلى إنتاج حالة ثقافية وطنية. لذا، فبعض المثقفين يضرب طوقًا على نفسه، ويعم

  .)67( ثقافيٍ جمعيٍ 

                                                   
  )".2، 1ابراش، "إشكالية الثقافة والمثقفين في فلسطين ( )61(
  :الحوار المتمدنحسام أبو النصر، "المثقف الفلسطيني بين سلطتين واحتالل"،  )62(

https://goo.gl/NdAjXE. 
ل حوالى 1967يُطلق مصطلح "األراضي الفلسطينية" على األراضي الفلسطينية المحتلة  )63( في المئة من مساحة  22، أي الضفة الغربية وقطاع غزة، ومساحتهما تشّكِ

  لقطاع غزة).  2كم 365للضفة الغربية،  2كم 5575( 2ألف كم 27من أصل  2كم 5940ية، أي فلسطين االنتداب
  :الحوار المتمدنحسام أبو النصر، "المثقف الفلسطيني بين سلطتين واحتالل"،  )64(

https://goo.gl/NdAjXE 
  .2017 /5 /15حسام أبو النصر: مقابلة أجراها الباحث في  )65(
  )".2، 1ثقافة والمثقفين في فلسطين (ابراش، "إشكالية ال )66(
  )".2، 1ابراش، "إشكالية الثقافة والمثقفين في فلسطين ( )67(
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ولعله من المفيد اإلشارة إلى أنَّ غياب الكينونة الثقافية، أو ضعف األُطر والمؤسسات واالتحادات الجامعة والمنَِظمة لقطاعات 
ر رزقهم، وال يجدون من يدافع المثقفين، جعل المثقفين أشبه باأليتام الذين يعيشون تحت رهاب الخوف من االعتقال أو قطع مصد

 .)68( والحكومتينعنهم ويطالب بحقوقهم، وخصوًصا حق حرية الرأي والتعبير، في مواجهة السلطتين 

  

  المبحث الثالث: العالقة بين المثقف الفلسطيني والسياسي في سياقها التاريخي

  في العالقة بين المثقف والسياسي .1

السلطة ينتابها الشك والريبة، وحالة من المّد والجزر وعدم الثقة. وقد شكَّلت صراًعا من المعروف أنَّ العالقة بين المثقف و
تاريخيًا بينهما منذ أقدم العصور، ما انعكس في كتابات المفكرين واألدباء والمثقفين، ألنَّ السلطة الحاكمة تسعى إلى تقويض أفكار 

السياسي، في ما المثقف يبحث عن ذاته واستقالليته التي تحمي فكره،  المثقف، وتقييدها، وضبطها واحتوائها، بما يخدم مشروعها
للوصول إلى مرحلة التأثير والتغيير في المجتمع. هذه العالقة تُنتج هاجس خوٍف يستولي على المثقف من السلطة ومن الذات، وكذلك 

اته، خاصة إذا كان تابعًا للسلطة؛ ألنَّ الدولة من اآلخر، وحتى من الحرية نفسها، وذلك كله يعمل على تعويق المثقف عن تحقيق ذ
، لتجعل منه تابعًا متحيًزا لها، أو مثقفًا نوعيًا يقف في وجه السلطة، ويكون مستعًدا األبوابالتي تحتكر كل شيٍء توصد في وجهه 

ىللتحدي والتضحية، أو أن يهرب    .)69( ويتنحَّ

ة ترابط جدلّي بين الثقافة والسلطة في األنظم ة الشمولية، وال يمكن فهم هذه العالقة وتحليلها، إال في حالة هيمنة الدولة على ثمَّ
ل النشاط الثقافي إلى ما يخدم مصالحها  الثقافة وأدلجتها وتوجيه العالقات الفكرية واالجتماعية والسياسية حسب مصالحها، بحيث يتحوَّ

نحو رؤيٍة ذات بُعد ٍواحٍد وتقوم على احتكار  "الرأي العام"طيع توجيه وتحقق أهدافها، عن طريق تشكيل مؤسساٍت وأجهزةٍ إداريٍة تست
إلى داعية  "المثقف" تحويلالمعرفة والثقافة وتوجيهها، وهو ما يقود إلى نفي اآلخر المختلف وإلغاء وجوده. هذا يستدعى منها 

وحين تهيمن الدولة على الثقافة وتتسلط على المثقف،  ،آٍن معًاوقولبته، وفق سياسات السلطة الحاكمة التي تنتج الثقافة والمثقف في 
ل المثقف إلى متسلٍط من جهة، وإلى مقموعٍ مهزوٍم، من جهة أخرى   .)70( يتحوَّ

 عن وبحثٌ  نظرٌ  الثقافة لألغلبية، والسياسة لألقلية الثقافة الجماهير، حركة والسياسة النخبة، عمل الثقافة أنَّ  حنفي حسن يرى

 سياسة الثقافة فيه أصبحت تصوًرا قدمت أنَّها االجتماعي التغيير حركات في الالفت ولكن للمصلحة، وتحقيقٌ  عملٌ  ةوالسياس الحقيقة،

 عن معزولةً  الثقافة تصبح دونها ومن السياسة، في الثقافة وتحقيق بالثقافة للسياسة والتمهيد جذور، بال ثقافة السياسة وأنَّ  مباشرةٍ، غير

ويدرك فريق من المثقفين  .)71( وتسلط قوة محض وارتزاق، نفعية ديماغوجية، غوغائية، محض السياسة وتصبح ،فيه تعمل الذي الواقع
أنَّ السلطة السياسية محصلة السلطات األخرى جميعها، فيخرجون عليها جميعًا، بدًءا بسلطة المعرفة وسلطة األب، وفق ما وصفها 

  .سيغموند فرويد

 الجامدة القوالب تحطيم ويحاول الالمنتمي، بدور يقوم الذي الهامشي أو المنفي بالمثقف سعيد إدوارد وصفه المثقفين من النوع هذا 

 من هو الحق المثقف إن البشر. بين ما والتواصل اإلنساني الفكر على شديدةً  قيوًدا تفرض التي االختزالية والتعميمات الثابتة، واألنماط

 الفكرية، الحياة به تتسم ما والتناغم، القبول ال المعارضة، روح هو المفكر أو المثقف وعي يمثل فما جميعها، وأشكالها السلطة أنواع يقاوم

لقد رأى إدوارد سعيد،  .)72( السائدة وثقافته وفكره ،"الراهن الوضع" على والخروج واالنشقاق الخالف في تكمن وتحديات، جاذبية من
ف الحق هو من يمتلك أفكاًرا يعبر عنها لغيره، وعليه أن متأثًرا بأفكار غرامشي، ضرورة استقالل المث قف عن السلطة، وعد المثقـَّ

العامة في  "تمثيل"يتمسَّـك بقيٍم عاليٍة، مثل الحرية والعدالة، مع رفض الحلول الوسط، بوصفه مشارًكا في الحياة العامة. وعليه 
ومبادئ إنسانيٍة عامٍة، مع ضرورة أْن ينهض المثقف بدور الهاوي ال معارضة أشكال السلطة جميعها، منطلقًا مما يؤمن به من قيٍم 

  .)73( المحترف

تتمظهر عالقة المثقف بالسلطة، في شكلها األول، بالوالء الطبيعي، الفطري، أو الغريزي. نقصد هنا، الوالء للعشيرة والقبلية 
تمدن. وما يزال الوالء الغريزي هو األقوى في المجتمعات والعقيدة، وهو أقدم من الوالء العقلي األخالقي المقترن بالتحضر وال

 "القائد الضرورة"و "القائد الرمز"و "األب القائد"التقليدية، مثل مجتمعنا الفلسطيني، وليس مستهجنًا والحال هذه أن تكون أقوال 
مرجعًا لمثقفين يوالونه، والًء غريزيًا أو نفعيًا. لقد بدا هذا األمر أكثر وضوًحا مع حال االنقسام  "القائد الّرباني"و "الزعيم الملهم"و

                                                   
  )".2، 1ابراش، "إشكالية الثقافة والمثقفين في فلسطين ( )68(
  سالمة، "المثقف الفلسطيني بين اإلذعان والحاجة إلى التمرد": )69(

https://goo.gl/6apCQC  
  سالمة، "المثقف الفلسطيني بين اإلذعان والحاجة إلى التمرد": )70(

https://goo.gl/6apCQC. 
  . 186 -182)، ص1998(دمشق: دار عالء الدين،  في الثقافة السياسيةحسن حنفي،  )71(
  محسن، "دور المثقف في مواجهة اآلثار السلبية للربيع العربي". )72(
  .2017 /5 /15الباحث في حسام أبو النصر: مقابلة أجراها  )73(
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التي عاشها الفلسطينيون في السنوات األخيرات، حيث باتت القرارات والمواقف كلها تتخذ طابعًا أقرب، في تبريره، إلى انسياق 
   .)74( منه إلى القناعة اإلنسانية "القطيع"

ـصها كبار المفكرين في العالم، فما بالنا بسلطتين نشأتا في  إذا كانت تلك هي حقيقة العالقة بين المثقف والسلطة، وفق ما شخَّ
أوضاع االنقسام السياسي، بجغرافيتين متباعدتين، ولكل سلطة خصوصيتها وسياستها التي تفرضها على األرض، في كل من الضفة 

ج له، مما فرض على المثقف الفلسطيني أْن يتعايش أو يواجه الغربية وقطاع غزة. لكل سلطة ف كرها ومنهجها السياسي الذي ترّوِ
المتغير الجديد، ويصل األمر به في أحيان كثيرة إلى التصادم باألطراف السياسية وأجهزته األمنية، بوصف ذلك دليًال على فشل 

التي يدعو إليها واألفكار الديمقراطية والقيم العامة التي تهدف إلى توحيد  السياسة في احتواء المثقف وأفكاره، وتبنِّي حالة التغيير
مكونات المجتمع االرتقاء به. وربما يكون اإلعالم قد أسهم، بصورة كبيرة، في تغييب دور المثقف، بما يخدم السياسيين، في إظهار 

  .)75( الحاكمسلطة الذي يخدم سياسة أفكارهم على حساب عقالنية الفكر الذي يخدم المجتمع، في مقابل فكر ال

  

  العالقة بين المثقف والسياسي الفلسطيني قبل اتفاق أوسلو .2

لقد أسهمت الثورة الفلسطينية منذ ستينيات القرن الماضي في تطور الفكر الوطني، وهي امتداد للفكر الوطني الذي جاء به 
ابها ومفكريها االنتداب البريطاني قبل ذلك. وقد غذَّت كثيًرا من جوانب  الحياة الفلسطينية، وشكَّلت مالمحها الثورية، وانعكست في ُكتـَّ

دت جيًال ثوريًا جديًدا يكافح من أجل تحقيق التحرير. ومع نضج هذه الحالة، كان ال بد من ظهور  ومبدعيها في الداخل والشتات، وولـَّ
بأفكارهم نضاالت الثوار، حيث جسَّدوا صورة ذلك، من خالل إبداعاتهم المثقفين الثوريين الداعين إلى األفكار التحررية، والداعمين 

المختلفة التي وصلت إلى حضارات العالم الحر الذي كان ينادي بتلك األفكار في زمن االستعمار، وظلَّ نشاط المثقفين الثوريين قائًما 
  .)76( طوال مراحل النضال الوطني، وشكَّل رديفًا أساسيًا له، حتى يومنا هذا

في مرحلة ما قبل توقيع اتفاق أوسلو، كان المثقف الفلسطيني على درجٍة كبيرةٍ من األهمية والفاعلية، وكان يشارك في عمليات 
مثقف منظمة "صناعة القرار الفلسطيني، من خالل عمله مع أو ضمن دوائر منظمة التحرير الفلسطينية. لكن أخطر ما صنعه 

الفلسطيني اآلخر الخارج على االمتثالية والذرائعية. وثمة تاريخ من التهميش والتحريض مارسه هو ضربه حراك المثقف  "التحرير
. يقول ساري )77(على معارضي سياسات المنظمة أو منتقديها "مثقف منظمة التحرير"التيار الرسمي في الثقافة الفلسطينية، أو تيّار 

ته بالمثقف، بأدوات السلطة، ترغيبًا وترهيبًا، وعطاًء وحرمانًا، وتقريبًا عرابي عن تلك المرحلة: يقارب السياسي الفلسطيني عالق
وإقصاًء، وما يتصل بذلك من مراوغة ومخاتلة وتلفيق وخداع، حتى لو انتهى األمر بالسياسي إلى تدمير مشاريع رائدة، ما دامت لم 

ومن خالل  )78(طريقة السياسي في إدارة األمور كلها؟ تعكس صورته ولم تعبّر عن نفوذه، بيد أن السؤال األهم: كيف لو كانت تلك
تعامل رئيس (م.ت.ف)، الراحل ياسر عرفات، مع المثقفين الفلسطينيين نلحظ أنَّها اختلفت بين العالقات الحميمية ببعض المثقفين 
والعالقات المشحونة بالعداء ببعضهم اآلخر. وعلى الرغم من تعدد الحاالت، لكننا هنا نود الحديث عن حالتين، هما: أنيس صايغ 

  .ومحمود درويش

  

  أنيس صايغ .أ

في تحليله عالقة السياسي الفلسطيني بالمثقف الفلسطيني، من خالل تجربة أنيس صايغ مع ياسر عرفات، يقول ساري عرابي: 
كان أنيس صايغ، في تحليٍل متأخر لمذكراته التي كتبها تحت عنوان (أنيس صايغ عن أنيس صايغ)، قد أعلن أنَّه فهم سر خالف ياسر 

، ومع المشروعات التي وقف على رأسها، وال سيما مركز األبحاث الفلسطيني، ومجلته الصادرة عنه (شؤون عرفات معه شخصيًا
. ويروي فيصل دراج في كتابه (بؤس الثقافة في المؤسسة )79( فلسطينية)، والموسوعة الفلسطينية، وحتى مجلة (شؤون عربية)

ك المشروعات، وخاصة المركز ومجلته والموسوعة؛ ألنَّها كانت عقبات الفلسطينية)، عن صايغ قوله: إن عرفات عمل على تدمير تل
  ."ال بد من شطب النضال الثقافي، لتحقيق االستسالم السياسي"في وجه المشروع السياسي لتلك القيادة المتنفذة، ويلخص ذلك بقوله: 

                                                   
  محسن، "دور المثقف في مواجهة اآلثار السلبية للربيع العربي". )74(
  .2017 /5 /15حسام أبو النصر: مقابلة أجراها الباحث في  )75(
  .2017 /5 /15حسام أبو النصر: مقابلة أجراها الباحث في  )76(
  نجوان درويش، "أن تكون مثقّفًا فلسطينيًا بعد أوسلو": )77(

http://www.al-akhbar.com/node/65351 
  ساري عرابي، "المثقف والسلطة: أنيس صايغ وياسر عرفات": )78(

 https://goo.gl/wHRjBD. 
أنيس. أما  تواله شقيقه 1966تابعًا منظمة التحرير الفلسطينية التي كان يرأسها أحمد الشقيري، وتولى رئاسته فايز صايغ، ثم في  1965تأسس مركز األبحاث سنة  )79(

، بينما كان مشروع الموسوعة الفلسطينية ومجلة (شؤون عربية) يتبعان الجامعة العربية، باقتراحات من أنيس 1971المجلة (شؤون فلسطينية)، فقد صدرت عن المركز سنة 
  صايغ، بمعنى أنها لم تكن تابعة منظمة التحرير.
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ات الشعب الفلسطيني، حيث يعد أنَّ أحمد يتحدث أنيس صايغ عن عالقة المثقف بالسياسي، من خالل تعامله مع ثالثة من قياد
عه وحماه وحافظ على استقالليته، بينما كانت عالقة خليفته، يحيى  الشقيري، أول رؤساء منظمة التحرير، قد رعى المركز وشجَّ

ي كل ما يريد حمودة، بالمركز معقولة. أما ياسر عرفات، فقد عمل على تحطيمه بعد فشله في تحويله إلى دار إفتاء تُوقّع للسياس
وتكون ظًال لسلطته، إذ تكمن قدرة السياسي في داخل أحشاء المؤسسة الثقافية في كل شيء، من الموظفين إلى الُمستكتبين وإلى 
المضمون، وحتى حجم خط مقالته وصورته على غالف المجلة. وربما يظل تحليًال محتمًال ما ذهب إليه أنيس صايغ في القول بأنَّ 

ر عن وٍد له؛ ألنَّ مشروعاته الثقافية كانت عقبة في وجه مشروعات التسوية التي بدأ عرفات بالولوج إليها مبكًرا جًدا، عرفات لم يُسف
ه المثقف أنيس صايغ تهمةً إلى السياسي ياسر عرفات بأنَّه لم يكن 1993في العام  –بحسب تعبير صايغ–قبل انكشاف القناع  . ويوّجِ

ير دقيقٍة على موضوعات المجلة والموسوعة، وكأنه كان يسمع من غيره، وال يقرأ بنفسه، وأنَّ يقرأ، وكان يبدي مالحظات غ
  مالحظاته لم تكن متعلقة بالمضمون، بقدر ما تعلَّقت بانتماءات الُكتّاب، وتوزيع نسب الفصائل بين موظفي المركز وكتّابه.

  

  محمود درويش .ب

، ويمكن القول إنَّ كل مثقف "قوة الثقافة في السياسة"لساحة الفلسطينية بـ تميَّز محمود درويش من غيره من المثقفين في ا
سياسي، وليس كل سياسي مثقف. محمود درويش لم ينخرط تماًما في العمل السياسي المباشر، ولكنَّه بوصفه مثقفًا كان سياسيًا 

لقضية الفلسطينية التي عاشها، فحمل القضية ولم بامتياز، بحسب ما يقول يحيى يخلف. لقد كانت أشعار درويش مرافقة كل محطات ا
يتكئ عليها وأوصلها إلى عمق الضمير اإلنساني، وهو ما جعله مقربًا من دوائر صنع القرار، في كثير من اللحظات التاريخية، وقد 

قة في رفع مستوى األداء وراية القيم قة بين محمود درويش وياسر عرفات . لقد تميَّزت العال)80( أهلَّته هذه المنزلة ليسهم بصورة خالَّ
بأنَّها عالقة ود واحترام متبادل، على النقيض تماًما من عالقة األخير بصايغ. وكان درويش أحد أعضاء الفريق الذي أعدَّ لذهاب 

هم في إلى األمم المتحدة، فوضع اللمسات األخيرة على خطابه التاريخي الذي ألقاه هناك، وهو من أس 1974ياسر عرفات عام 
أحمل إليكم سالح الثائر في يد، وغصن الزيتون في اليد األخرى، فال "صياغة الجملة األهم في خطاب أبو عمار وأصبحت شعاًرا: 

  ."تسقطوا الغصن األخضر من يدي

في أواخر سبعينيات القرن الماضي، تسلَّم محمود درويش رئاسة مركز األبحاث الفلسطيني، ورئاسة تحرير مجلة (شؤون 
د حضور الثقافة في ف لسطينية)، وهي مجلة سياسية بالدرجة األولى، فعمل في السياسة بروح المثقف والشاعر، واستطاع أن يؤّكِ

، في دورة 1988السياسة. وكتب درويش نص إعالن االستقالل (قيام دولة فلسطين) الذي ألقاه عرفات في المجلس الوطني عام 
ر بال لبس عن قوة الثقافة في السياسة. المجلس في الجزائر، وهو النص الذي  اتَّسم بالبالغة وبمضموٍن سياسيٍ وحضاريٍ وإنساني عبـَّ

لقد حاول درويش أن يصنع الفارق، من خالل وضع لمسات المثقف في السياسة الفلسطينية وعندما أتيح له ذلك، ولم يكن مثقف سلطٍة 
شاعر أو مثقف "احة الفلسطينية، على الرغم من أنَّ بعض رفاقه اتهموه بأنَّه ، بالمفهوم المتداول هذه األيام على الس"سحيًجا"أو 

، إذ اختلف مع ياسر عرفات، فاستقال من مركز األبحاث، بسبب غضب عرفات لبعض ما نشر في (شؤون فلسطينية)، ثم "البالط
  اختلف معه بعد اتفاق أوسلو وعارضه واستقال من عضوية اللجنة التنفيذية.

 عالقته بعرفات دخلت مرحلة من التوتر، ولكنها لم تصل إلى مرحلة الفجور، ولم يحّول درويش الخالف الشخصي صحيح أنَّ 
. وكان درويش يحاول أن يصنع حقائق 1982إلى خصومة، بل دافع عن عرفات ووقف إلى جانبه، بعد الخروج من بيروت سنة 

ياة كانت أسرع من حركة السياسة، وحركة الثقافة، وفسحة التأمل. يقول ثقافية في السياسة، ويحلم بمشروع ثقافي، لكن حركة الح
ل إلى أداة في يد السلطة بعد االنقسام، وأخذ يهاجم حركة  عمر شعبان: لم يعد محمود درويش يمثل المثقف المستقل والمشتبك، بل تحوَّ

  .)81( لى استقالليته من جديدٍ حماس، ولكنه سرعان ما أدرك أنه وقع في فخ السلطة، فعدل عن مواقفه ورجع إ

  

  العالقة بين المثقف والسياسي الفلسطيني بعد اتفاق أوسلو .3

يعد التوقيع على اتفاق أوسلو منعطفًا خطيًرا، وقد ألقى بظالله الثقيلة على السياسة واالجتماع والثقافة وغيرها، في األراضي 
الفلسطينية، وقد عده مثقفون فلسطينيون، مثل إدوارد سعيد وهشام شرابي، كارثة ومأساة. لقد كان اتفاق أوسلو مرحلة تحوٍل كبيٍر 

ية، وصورة المثقف الفلسطيني وشكل صراعه، وهو تأثير مستمر إلى يومنا هذا. بعدها ظهرت مصطلحات مثل في الثقافة الفلسطين
، فأصبحت أقرب إلى الشتائم، وشهدت األراضي الفلسطينية، بعد تشكيل السلطة الفلسطينية ما يمكن "مثقف أوسلوي"و  "ثقافة أوسلو"

ا للتجاذبات السياسية بين الفصائل، مما انعكس سلبًا في المثقفين الحقيقين الذين الذين خضعو "صراع المثقفين المؤطرين"تسميته بـ 
لم يعد باإلمكان أن يقوموا بتسويق أفكارهم، في مجتمعٍ أضحى مشحونًا بالثقافة الفصائلية الفئوية التي كانت تنفي اآلخر وتقّدِس 

                                                   
  ":يحيى خلف، "محمود درويش: قوة الثقافة في السياسة )80(

http://www.darwishfoundation.org/printnews.php?id=996 
  . 2017 /6 /20عمر شعبان: مقابلة أجراها الباحث يوم  )81(
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  المثقَّف والسياسي في األراضي الفلسطينية في ظل االنقسام  
    هل استطاع المثقَّف أن يصنع الفارق؟

 بيد السلطة السياسية واستخدمتهم لتبرير التوقيع على اتفاقية أوسلو أو منتوجها الثقافي. لقد كان عدٌد كبيٌر من المثقفين مجرد أدواتٍ 
هة إلى المعارضة، في ما بعد، ثم أصبحوا كوادر في هذه السلطة وتقلَّدوا مناصب من الفئة العليا. وعرف  مثقف "سياسات القمع الموجَّ

، في صيغة قريبة من "مثقف السلطة"ا جديًدا أصبح فيه ، كما سّماه غالب هلسا، في دراسة مبكرة له بهذا العنوان، طورً "م.ت.ف
  . )82( العربي التقليدي، في بالطات األنظمة الشقيقة "مثقف السلطة"نمط 

بعدها غاب كثيٌر من مثقفي الثورة الفلسطينية عن المشهد الثقافي، ولعلنا ال نستطيع القول بأنَّهم اندثروا، وربما يرجع ذلك إلى 
لهم، لظنهم الراسخ بأنَّهم مشاركون في مرحلة البناء لنظاٍم سياسيٍ فلسطينيٍ جديٍد أسباب، ومنها اندما ج بعضهم إلى السلطة وتحوُّ

على األراضي الفلسطينية التي انسحب االحتالل اإلسرائيلي منها، وأثَّر ذلك في عطائهم الثقافي والفكري، على أساس أنَّهم أصبحوا 
ٍة وطيدةٍ بالسلطة. أما السبب الثاني، فيتمثل في بقاء جزٍء كبيٍر منهم في الشتات، ما أدَّى إلى ذوي مهمات وظيفيٍة مرتبطٍة بعالق

ذوبانهم ولو جزئيًا في المجتمعات التي يقطنوها، إلى جانب متطلبات حياتهم االجتماعية الصعبة التي يعشونها مع أُسرهم، في حين 
ى الرغم من التغيرات السياسية، وخاصة مع احتدام صراع األيديولوجيات، حتى إنَّ بعضهم حافظ على بقائه واستقاللية طرحه، عل

ر في فكر الثورة ونهجها، ال على الصعيد السياسي فقط، بل شكَّلوا حالةً فلسطينيةً مستقلةً بذاتها وتعمل وفق إمكاناتها المتاحة على نش
  .)83(نسيج الوطنيالوعي والفكر الحر الذي يصبُّ معظمه في مصلحة المحافظة على ال

، حين حاول مع بعض المثقفين الفلسطينيين في أرض 1996يمكننا أيًضا مراجعة ما واجهه المفكر الفلسطيني هشام شرابي عام 
اللجوء الدعوة إلى عقد (مؤتمر الالجئين للعودة وتقرير المصير) الذي لم يقَّيض له االنعقاد، والمواجهة التي تعرضت لها فكرة 

، وفق ما يوثقها كتاب (بيت بين البحر والنهر: محاورات حول فلسطين "مثقفي المنظمة"ام شرابي شخصيًا، من قبل المؤتمر وهش
والعودة) لنوري الجراح، ويتضمن حوارات أجراها المؤلف مع عشرة مثقفين فلسطينيين (من بينهم هشام شرابي وإدوارد سعيد 

ن في مؤتمر مدريد: حيدر عبد الشافي وحنان عشرواي وإلياس صنبر). الكتاب وشفيق الحوت ومحمود درويش، وثالثة من المفاوضي
الذي يقدم صورة عن حالة المثقف الفلسطيني بعد أوسلو، تبدو محاوراته مرجعًا ممتاًزا في كشف مواقف المثقفين الفلسطينيين من 

  .)84( ، على المثقفين الفلسطينيين المستقلّين"هامثقفي"اتفاقية أوسلو، والهيمنة التي كانت تمارسها منظمة التحرير، من خالل 

ماذا يريد هشام شرابي؟ "لقد شنَّ المثقف السلطوي إلياس صنبر هجوًما حاًدا على دعوة هشام شرابي إلى عقد المؤتمر، قائًال: 
أعمال ومهنيين، كان نحن من النخبة المؤلفة من مثقفين ورجال ". ويقول شرابي بمرارة: "هل يريد تأسيس منظمة تحرير جديدة؟

دائًما لدينا وقت عمل مزدوج: هناك أجندة خاصة وأجندة وطنية. وفي الظروف الصعبة، كانت األجندة الشخصية تتغلب على الوطنية. 
. لقد )85("ومن هنا، تقصيرنا الواضح في العمل الوطني الفلسطيني والعربي، وعدم تمّكننا من تحمل مسؤولياتنا كاملة تجاه شعبنا

أن حاولت السلطة الفلسطينية تجميل صورتها ذات المفهومات التسلطية التي يجب أن ال تخرج عن حكامها، وأن تصبَّ في  حدث
مصلحة بقائهم، وذلك بتطعيم بعض حكوماتها بمثقفين بارزين يحملون أفكار واقعية استشرافية، وغيرها من المفهومات. ليس ذلك 

هو لتحسين صورتها النمطية أمام العامة، وإيهام المجتمع بأنَّها أصبحت تؤمن بتلك األفكار القريبة من باب التغيير في أدائها، بقدر ما 
من الشعب، ولكن سرعان ما ظهرت الفجوة بين المثقف والسلطة، مع اصطدام فكر التغيير لدى المثقف بتصلُّب مواقف السلطة 

دمة وعدم االكتراث لها، بل تهميشها في بعض األحيان، ما حدا وتمترسها السياسي والضرب بعرض الحائط هذه األفكار المتق
بالمثقف، بعد أن وصل إلى منصب سيادي كبير في السلطة (وزير مثًال) وبعد كل محاوالت إغوائه، أن يستقيل من منصبه. ذلك 

الحقيقة لدى هذه السلطة على التغيير،  إليمانه العميق بأنَّ السلطة السياسية تكبح أفكاره وتقيِّد منهجه التنويري، مع غياب اإلرادة
  .)86( وتذرعها بأزماتها الداخلية والسياسية

في سياٍق منفصٍل، نضجت بعض المحاوالت الخجولة من قبل السلطة، لتكريم بعض المثقفين والمفكرين، لكنها لم تُفِض في 
سلطة قائمةً باعتبار أنَّ هذه السلطة غيَّبت قاماٍت ثقافية النهاية إلى تصالح السلطة والمثقف، بل بقيت حالة االشتباك بين المثقف وال

لت من أهمية حضورهم في المجتمع الفلسطيني،  كبيرة على مدار سنواٍت، لمحض تعارض أفكار الطرفين، وهمَّشت دورهم، وقلـَّ
سوا حياتهم من أجل الوطن، إال أنَّ االختالف السياسي حال دون  على الرغم من أنَّهم تركوا بصمةً واضحةً في الحياة الثقافية، وكرَّ

التصالح معهم، وحتى المتصالحون، ولو ضمنيًا مع السلطة، جاء تكريمهم متأخًرا، ولعل هذا راجع إلى غياب االهتمام الرسمي بدور 
  .)87( الثقافة الفلسطينية في حماية المشروع الوطني بالمجمل
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  .2017 /5 /15حسام أبو النصر: مقابلة أجراها الباحث في  )83(
  نجوان درويش، "أن تكون مثقّفًا فلسطينيًا بعد أوسلو": -انظر:  )84(

http://www.al-akhbar.com/node/65351. 
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خاصة وزارة الثقافة، فقد خضعت لحكم سلطتين مختلفتين في جغرافيتين  أما المؤسسات الرسمية التي تُعنى بشؤون المثقفين،
مختلفتين، وأخذت على عاتقها نشر أدبيات كل منهما. إحداهما تدعو إلى نهج اإلسالم السياسي، وأخرى ناهضت اإلسالم السياسي 

لسلطة الوطنية الفلسطينية، عانت وزارة . ومن بين مؤسسات ا)88( وحاولت إخضاع المثقفين وتطويعهم، لتنفيذ أجنداتها السياسية
عين الثقافة التهميش واإلقصاء المتعمد الذي مارسته القيادة، مقارنة بالمؤسسات الرسمية األخرى، ولم يكن يتولَّى قيادتها أحد كبار المبد

ل حالة إرضاء فصيل أو تيار سياسي، في مقابل التيارا ت األخرى وتحت ذريعة التوافق والمثقفين الفلسطينيين، بقدر ما كانت تشّكِ
، في حين لم تعمل الوزارة )89( الوطني، في ما لم تحظَ بقدر كاٍف من موازنات السلطة الفلسطينية، خالل السنوات العشرين الماضيات

قة والجديدة والجديرة باالحترام، بل انغمست في التجاذبات الفكرية والسياسية، بين ا لسلطتين في قطاع ذاتها على دعم المواهب الخالَّ
غزة والضفة الغربية، وانقسمت على منهجين في إدارة السياسة والثقافة والشؤون العامة. هذا، من دون شك، انعكس سلبًا في الثقافة 

  .)90( الفلسطينية، وضاعت الهوية بين فكر اإلسالم السياسي والفكر العلماني واليساري والتيارات األخرى

  

  المثقف في السياسيالمبحث الرابع: أثر 

كان االنقسام في الساحة الفلسطينية صدمةً بالغة األثر، حيث لم يكن الجميع يتوقع أن يحدث االنقسام، ويؤدي إلى تعزيز االنفصال 
 الجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية، بانفصاٍل سياسي، على الرغم من حالة الفلتان األمني المتعمد الذي عاشه قطاع غزة، منذ

. لقد ظن بعضهم حينئذ أنَّ ردم االنقسام بين شطري الوطن قد يستغرق مدةً طويلةً 2007وحتى منتصف  2006كانون الثاني/يناير 
نيسان/أبريل  26تصل إلى ستة أشهر، ولكن الحقيقة أنه استمر فعليًا حتى أيامنا هذه، وانتهى ظاهريًا بالتوقيع على اتفاق الشاطئ في 

2014.  

نقسام أمًرا طارئًا على الشارع الفلسطيني، فإنه كان من األهمية بمكان، عند الكّل الفلسطيني، ليضطلع بدور في إذا كان اال
إنهائه، وهذا ما كان بالفعل لدى المثقف الفلسطيني، حيث حاول األخير جاهًدا إنهاء االنقسام، من خالل نشاطه المتواصل، مستخدًما 

ن والمسيرات وحركات إنهاء االنقسام والتجمعات الشبابية والثقافية ومواقع التواصل االجتماعي في ذلك الورقة والقلم والمكيروفو
ووسائل اإلعالم، بمختلف أشكالها. لقد جعلت حالة االنقسام أطرافه السياسية يسيطرون على المشهد، وشهد عهدهم عمليات قمعٍ 

سطيني الموضوعي في حالة صداٍم دائمٍة بهم، وأصبح الشغل الشاغل للحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما جعل المثقف الفل
هو المصالحة وإنهاء االنقسام، على حساب القضايا الرئيسة، مثل التحرير وإقامة الدولة وغيرها من الحقوق الثابتة، وكان على 

  أبناء الشعب الفلسطيني. المثقفين أن يؤثِّروا في أصحاب القرار، للتراجع عن سلبياتهم التي عادت بالويالت على

من غير المعلوم حجم النشاط الذي قام به المثقفون إلنهاء االنقسام، ولعل هذا راجع إلى ضعف عمليات التوثيق من ناحية، وحالة 
لكن الغالبية  التأطير التي عاشها المثقفون من ناحية ثانية، وعدم جدية أغلب المثقفين من ناحية ثالثة. لقد خرج مثقفون إلنهاء االنقسام،

كوا الشارع مراٍت عدةٍ للتغيير الحقيقي،  ما العظمى منهم خرجوا، ليٌقال إنهم خرجوا، ولم يكن خافيًا أنَّ المثقفين أوجعوا الساسة وحرَّ
توفرت  أدَّى إلى اعتقال عدد كبير منهم، وهذا دليل على أنَّ المثقف يؤثر في صناع القرار ويكون قادًرا على إنهاء االنقسام، إذا

. لقد اكتفى المثقفون معظمهم في قطاع غزة فقط بالتعبير عن شكواهم من متاعب )91( اإلرادة المشفوعة بالعمل والتحرك الميداني
م هؤالء المثقفون، إال عدًدا محدوًدا من المبادرات السياس ية الحصار واالنقسام وآالم الشعب الفلسطيني، ولكن في حقيقية األمر، لم يقّدِ

ة، لفرض حلول عملية على القادة السياسيين بغزة، واكتفوا فقط بتقديم انتقادات وكتابة بعض المقاالت التي تندد باالنقسام، من الجدي
  .)92( دون اقتراح حلوٍل عمليٍة تُقنع السياسي، في قطاع غزة، بضرورة اتخاذ خطوات فعلية إلنهاء االنقسام

فعليًا لم يستطع المثقف، "حدود التأثير، وهذا ما يذهب إليه محمود القدرة، حيث يقول: ويكاد يتفق المثقفون على أنَّ دورهم كان م
سواء بمجهود شخصي أو تحت مظلة المؤسسات التي يعمل لديها، الضغط على صانع القرار السياسي في تغيير الوضع القائم، حيث 

ت سيدة الموقف، ووقفت حجر عثرة أمام المثقفين وَحَملَة الفكر إن السلطوية والتسلطية التي يتمتع بها صانعو القرار في الوطن، كان
ا هاني . »93«"التنويري، خاصة في ظل االنقسام الفلسطيني الذي كان وما يزال الحقبة األكثر سواًدا في تاريخ الشعب الفلسطيني أمَّ

نع القرار إلنهاء االنقسام، ويعد هذا نابعًا أبو عكر، فهو اآلخر يعترف بإخفاق المثقف في محاوالت صناعة الفارق والتأثير في صا
من سببين أساسيين؛ األول هو قوة نفوذ المنقسمين، والثاني هو ثقافة الخوف من العقاب، ولكنهم استطاعوا تفهيم الشعب وتثقيفه 
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  المثقَّف والسياسي في األراضي الفلسطينية في ظل االنقسام  
    هل استطاع المثقَّف أن يصنع الفارق؟

ن إلنهاء االنقسام وتعزيز المصالحة . وأيَّا ما كانت األمور، فلعله من المفيد اإلشارة إلى بعض المبادرات التي قدمها المثقفو)94( سياسيًا
  الوطنية، ومنها مثًال:

اإلسهام في تصويب المسيرة الوطنية،  -1، بهدف: مبادرة مجموعة الحوار الوطني من المثقفين واألكاديميين الفلسطينيين -
هذه المبادرة وضع أسٍس . لقد حاولت )95( جسر هوة الخالف والتباين بين أطراف الصراع الداخلي -2وإعادة توجيهها من جديد. 

لإلجماع الوطني مرتكزة إلى الثوابت الوطنية والسلم األهلي والتوافق الوطني والحق في المشاركة السياسية، والتركيز على أن 
  الشرعية كّل متكامل، وأن المقاومة أحد مصادر الشرعية التي يجب االعتماد عليها.

هداف سابقاتها نفسها، وتدعو إلى توفير األجواء المناسبة لنجاح الحوار : تحمل هذه المبادرة أمبادرة مؤسسة بال ثينك -
  .)96( الوطني، وقد اقترحت أن يكون حل األزمة على أساس وثيقة الوفاق الوطني وحوار القاهرة

هداف، : تتفق هذه المبادرة مع المبادرات السابقة، من حيث األ)97( مبادرة المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات -
وكذلك من زاوية المطالبة بتوفير األجواء المناسبة للحوار. لقد حاولت المبادرة إيجاد حلول عملية لكل المشاكل التي برزت في مسيرة 
العمل السياسي، منذ نجاح حركة حماس في االنتخابات. في هذا السياق، قدمت حلوًال لمشكل ازدواجية الصالحيات بين المنظمة 

  يس والحكومة، وقدَّمت تصورات لتفكيك المشكالت، من الناحية الفنية.والسلطة، والرئ

رأب  -2إنهاء حالة االنقسام.  -1، بهدف: مسودة اقتراح للخروج من أزمة االنقسام الداخلي والعودة إلى الوحدة الوطنية -
على نص إعادة األمور إلى ما  . وهي تحاول السعي إلى تصويب األوضاع، وإن احتوت)98( الصدع والعودة إلى الوحدة الوطنية

كانت عليه، لكنها تضمنت قفًزا على جوهر األسباب وهربت إلى األمام، عندما طالبت بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولَّى معالجة 
تمَّ تسييسهم  المشكالت األمنية واإلدارية. وفي أغلب األمر، تمَّ تسييس غالبية المثقفين من قبل السياسيين، ولكن هؤالء المثقفين الذي

هم باألصل ينتمون إلى فصائل سياسية أو يميلون إلى أيدلوجيات سياسية معينه، سواء تتبع نظام الحكم أو المعارضة. لكن، ما زال 
كم هناك عدد محدود من المثقفين الذين يلتزمون الحياد ويحتفظون باستقالليتهم، ونتيجة لذلك، فهم ال يتلقَّون الدعم الكافي من نظام الح

لوا إلى ساسة وتقلدوا مناصب سياسية )99(أو المعارضة، وهو ما يجعل أدوارهم هامشية . وهناك عدد ال بأس به من المثقفين الذين تحوَّ
ُعليا في الضفة الغربية وقطاع غزة، فأحدهم تقلَّد منصب وزير الثقافة، وآخر تقلَّد منصب وكيل وزارة، وثالث تقلَّد منصب ناطق 

رابع تقلَّد منصب مستشار سياسي، وخامس تقلد منصب مستشار إعالمي، وسادس تقلَّد منصب مستشار لشؤون باسم حكومة، و
  الشباب، وهكذا.

لقد استخدم المثقفون أدوات مختلفة ومتنوعة للتأثير في السياسي، وهي في معظمها أداوت مناصرة تقليدية، تتمثل بكتابة المقاالت 
تبعات االنقسام والحصار، إلى جانب المشاركة في بعض الندوات والمؤتمرات التي تناشد طرفي التي تعبر عن األلم الشعبي من 

االنقسام إلنهاء االنقسام، إعالميًا أو بالمشاركة البسيطة في بعض الوقفات الجماهيرية. وعلى الرغم من ذلك، لم يملك المثقف أدوات 
يأس وعدم قدرته على التغيير، ويعود ذلك لتبادل االتهامات المستمر بين الطرفين، إبداعية ومؤثرة وفعالة، بسبب شعوره بقلة الحيلة وال

والشك في حسن النيات، وعدم توافر بيئة مريحة واالفتقار إلى إيجابية الحوار الصريح الهادف أو النقد البناء بين المثقف والسياسي، 
سة القائد السياسي في غزة ورام هللا، من دون الخوف من أن تتم بحيث يتمكن المثقف من  تقديم اعتراضات رسمية وعلنية، ضد سيا

مالحقته من السياسي الذي ال يتقبل، في بعض األحيان، االستماع إلى انتقادات صريحة من المثقفين، ضد طريقة تعامله مع ملف 
رة دون أن يضطلع المثقف الغّزّي ومن دون مواربة، فشلت محاوالت المثقفين إلنهاء االنقسام، وحالت عوامل كثي. »100«االنقسام

  بدوره الطبيعي في التأثير على صانع القرار في قطاع غزة وصناعة الفارق، ولعل أهم تلك العوامل:

حالة التأطير الكبير الذي تشهده األراضي الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة، فأغلب المثقفين كانوا ينتمون إلى الفصائل، وكانوا  -
فصيل نفسه، وكانت رسالتهم أُحادية االتجاه، وكانت حالة التأطير ظاهرة للعيان، وهو ما أفقدهم تعاطف يخرجون مدفوعين من ال

 ."أزمة المثقفين"شريحٍة كبيرةٍ معهم، وهذه المسألة جعلت المثقفين يعيشون حالةً يمكن تسميتها بـ 

أغلب المثقفين هم في األساس موظفين لدى الفصائل أو لدى تكاد تفتقر الساحة الغّزيّة إلى المثقفين المستقلين، وهو ما يعني أنَّ  -
أجهزة إدارية تقودها الفصائل أو لدى مؤسسات ترفض المشاركة في الشأن العام، وهذا يعني أن ممارسة أدوار المثقفين ربما 

ضين للفصل واإلقصاء.  تؤثر سلبًا على األمن الغذائي خاصتهم، حيث سيكونون معرَّ

                                                   
  .2017نيسان/ أبريل  17هاني أبو عكر: مقابلة أجراها الباحث،  )94(
  .2007 /9 /9انظر: النص (مبادرة مجموعة الحوار الوطني من المثقفين واألكاديميين الفلسطينيين)،  )95(
 .2007ثينك)، تشرين األول/ أكتوبر  انظر: النص (مبادرة مؤسسة بال )96(
 انظر: النص (مبادرة المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات). )97(
  عودة إلى الوحدة الوطنية".المبادرة التي قدمتها شخصيات يقف على رأسها الدكتور إياد السراج، تحت عنوان "مسودة اقتراح للخروج من أزمة االنقسام الداخلي وال )98(
  المبادرة ذاتها. )99(
  المبادرة ذاتها. )100(
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دلة بين السياسي والمثقف، أو ضعف العالقة بين السياسي والمثقف الذي يكتفي، في معظم الوقت، بالتعبير عن غياب الثقة المتبا -
رأيه حول االنقسام ضمن صفحات مواقع التواصل االجتماعي وبعض المقاالت المنشورة، من دون أن يقوم بالتواصل مباشرة 

   .)101( االنقسامفي قراراتهم المتعلقة بإنهاء  مع السياسيين، من أجل إقناعهم بوجهة رأيه، لعله يؤثر

عدم وقوف اإلعالم الرسمي أو الحزبي على مواقف المثقفين التي يعدها ضد أجندته أو أطروحاته السياسية، وهو ما يؤدي إلى  -
التي تتصف  حجب المعلومة عن صانع القرار، في ظل الفوضوية الكبيرة التي أحدثتها وسائل التواصل االجتماعي غير المنظمة

  .)102( بالكم على حساب الكيف

المالحقات الدائمة من قبل األجهزة األمنية، واالعتقاالت واالستدعاءات، بقرارات مباشرة من أصحاب القرار السياسي الداعم  -
 لالنقسام.

لة االنقسام، وقيَّد تحركات لعل المعيق األكبر يتمثَّل في وجود االحتالل اإلسرائيلي الذي غذَّى الوضع االستثنائي المتمثل في حا -
-المثقفين بين غزة ورام هللا، ظنًا منه بأهمية دورهم، علًما أنَّ الجانب الثقافي يلعب دوًرا بالغ األهمية في الصراع العربي

اعة التي يعلق الفلسطينيون فشلهم عليها.   اإلسرائيلي. ومن المفيد اإلشارة إلى أن هذا العامل يمثِّل الشمَّ

ة جهد إلنهاء االنقسام كانت موضع تأثير وتقدير من الجميع، ولكن يجب القول على الرغم  - مما سبق، ال يمكن البتة إنكار أنَّ ثمَّ
إنَّ هناك مجموعة من المثقفين الفاعلين الذين بذلوا كثيًرا من الجهد في سبيل إنهاء االنقسام. وفي ما يأتي، قراءة موجزة في 

  تجارب بعضهم:

  

  )103( عمر شعبان -

مع شعوره باحتمال حدوث االنقسام في األراضي الفلسطينية، أدرك عمر شعبان مسؤولياته، بصفته مثقفًا مشتبًكا ومستقًال، فقدَّم 
استقالته من أعماله كافة في المؤسسات الدولية التي من الممكن أن تكس صدقيته، ثم قام بتفعيل مؤسسته الخاصة 

)PALTHINK()104( قام بجمع نُخٍب فكريٍة من طرفي االنقسام، بجانب نخب فكرية من  2007منتصف ، ومع حدوث االنقسام في
مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والدولي، وانتهى به المطاف، بعد ست جلسات فكرية، إلى إصدار وثيقة في أيلول/سبتمبر 

  .))حتمل التأجيل (مقترح إطار للحلوهي تحمل عنوان (الخروج من األزمة الفلسطينية الراهنة: ضرورة وطنية، ال ت 2009

يعترف شعبان بصعوبة قياس أثر إنتاجه الثقافي في الساسة في قطاع غزة. من ثم، ال يتمكن من معرفة الفارق األقصى الذي 
ت أفكاره تمكَّن صناعته، لكنه في الوقت نفسه أصبح واحًدا من أهم الشخصيات المثقفة التي يقرأ الساسة الفلسطينيون كتاباتها، وأضح

، أرضيةً 2017 -2007موضع اهتمام الجميع، وشكَّلت أفكاره، إلى جانب دراساته ومقاالته وورشات العمل التي عقدها في المدة 
صالحةً لكثير من األطروحات والُرؤى الفكرية في الساحة الفلسطينية، وهذا ما بدا واضًحا في أغلب اتفاقات المصالحة التي تلت عام 

تسب شعبان درًجة كبيرةً من الموثوقية والثقة من قيادة الفصائل الفلسطينية، بحكم استقالليته، وهذا ما جنَّبه جرح . لقد اك2007
أيار/مايو  1شهادته من أحد األطراف الفلسطينية، ومن هنا ظهرت إسهاماته في الوثيقة السياسية التي أصدرتها حركة حماس في 

  لم يتمكن التأثير في صانع القرار، بصورة واضحة، في ما يتعلق بإنهاء االنقسام.، ولكنه على الرغم من ذلك، )*( 2017

 

  )105( أحمد يوسف -

صحيح أنَّ حركة حماس لم تأخذ بكثيٍر من األفكار والرؤى التي طرحها أحمد يوسف، ولكن لم يكن خافيًا على أحٍد أنَّ أفكاره 
عامة، وقطاع المثقفين خاصة، إلى درجة أنَّ حركة حماس طلبت غير مرة كانت تُحدث أصداًء بالغة األثر في المجتمع الفلسطيني 

ف عن  (أو التفكير خارج الصندوق، على حد تعبير أحمد يوسف نفسه) أو إصدار أي من  "التغريد خارج السرب"منه أن يتوقـَّ

                                                   
  عودة، "طبيعة دور المثقفين العرب وجدلية عالقتهم مع السلطة": )101(

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=514942 
  .2017نيسان/ أبريل  19كفاح الغصين، مقابلة أجراها الباحث يوم  )102(
، ومؤسسة منظمة العفو الدولية في قطاع غزة، ومدير مكتب 1996عمر شعبان إسماعيل، خبير في التنمية واالقتصاد، ومرشح سابق لالنتخابات البرلمانية الفلسطينية  )103(

  في قطاع غزة. Mercy Corpsمنظمة 
ية، لتقديم الخدمات االستشارية والبحثية، وتم تغيير اسمها وتفعيلها ابتداًء من بصفتها شركة غير ربح 1996تأسست مؤسسة (بال ثينك للدراسات اإلستراتيجية) سنة  )104(

  ، عاملة في األراضي الفلسطينية، على غرار المؤسسات التي تعمل في المجتمع األميركي.Think-Tank، لتصبح مؤسسة 2007مارس 
(يوليو  مركز الزيتون للدراسات واالستشاراتالميثاق والوثيقة: قراءة في الثابت والمتغير"، لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، انظر: وائل المبحوح، "حماس بين  *

2017.( 
، وأمين عام (معهد بيت الحكمة 2010 -2008، ووكيل وزارة الخارجية 2007 -2006أحمد يوسف صالح: المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية العاشرة  )105(

  ) الصادرة عن (المؤسسة المتحدة للدراسات والبحوث) في واشنطن.MEAJات)، ورئيس تحرير مجلة (شؤون الشرق األوسط لالستشارات وحل النزاع
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  المثقَّف والسياسي في األراضي الفلسطينية في ظل االنقسام  
    هل استطاع المثقَّف أن يصنع الفارق؟

اس استمرار بعض وسائل اإلعالم تستهجن حركة حم"التصريحات التي تسبب إحراًجا للحركة. وأصدرت الحركة بيانًا قالت فيه: 
في نسبة مواقف د. أحمد يوسف إلى الحركة، وتجدد تأكيدها أنَّه ال يمثل في مواقفه الحركة، من قريب أو بعيد، وإنما يعبر عن نفسه 

أحمد "تصريحات ومواقف الدكتور "، وقبلها أصدرت بيانًا جاء فيه: إنَّ »106«"وآرائه الشخصية فقط والتصريحات الصادرة عنه
  .)107("ال تمثِّـل إال وجهة نظره الشخصية فقط، وال تمثِّـل مواقف حركة حماس "يوسف

، وهو يلتزم بما يمليه عليه ضمير المثقف المشتبك، وليس المثقف "الحمساوي"ال  "الوطني"ُعرف عن يوسف بأنَّه الشخص 
ر فيه سلبًا في بعض األوقات، حيث لم توافق قيادة حكومة غزة المؤطَّر، على الرغم من أنَّه أحد كوادر حركة حماس. ولعل هذا ما أثَّ 

، ومنذ اللحظة األولى 2010كانون األول/ديسمبر  27على ترقيته إلى رتبة وزير الشئون الخارجية، قبيل التقاعد من وظيفته في 
لفكري، حيث أنتج في مدة االنقسام نحو لتقاعده، أخذ على عاتقه تصحيح المسار السياسي، وهذا ما ظهر واضًحا في إنتاجه الثقافي وا

ا كتابًا أغلبها عن الحالة الفلسطينية، إلى جانب مئات المقاالت واللقاءات الحوارية والتلفزيونية. ال يمكن إنكار أنَّ الساسة تمكَّنو 20
فوز حركة حماس في االنتخابات تسييس أحمد يوسف وإدخاله في أروقة مؤسسة الحكم، مستشاًرا سياسيًا لرئيس الحكومة العاشرة، بعد 

، لكن ما ميَّزه أنَّه كان أقل تأثيًرا من أغلب المثقفين الذين خضعوا لعملية التسييس، 2006التشريعية الثانية في كانون الثاني/يناير 
قيف بعض الساسة في وكانت أغلب أطروحاته تعبر عن قناعاته، بصفته مثقفًا سياسيًا، ال سياسيًا محًضا، وفي الوقت نفسه تمكَّن تث

  الثقافي.-قطاع غزة وجعل منهم عناصر فاعلة في الحقل السياسي

  

  كفاح الغصين -

استخدمت األدب للتأثير في صانع القرار في قطاع غزة، وقدَّمت خالل ِسنّي حياتها كثيًرا من المنتجات األدبية والفكرية المؤثرة 
أغنية وطنية فاعلة،  180الوطن، في المواضع واألحوال كلها، ولديها أكثر من حقًا، وكان لها مواقف حول كل ما يتعلق بتفاصيل 

إلى جانب عشرات القصائد التي تشارك من خاللها في المناسبات واألمسيات الوطنية هنا وهناك، ولها حضور دائم على الشاشات 
نصوص النثرية والقصص القصيرة والكتابات الفلسطينية والعربية التي تتحدث فيها عن أوجاع الشعب الفلسطيني، من خالل ال

الغصين أنَّ كل المخرجات األدبية والفكرية هي مدخالت لرفع وعي الجمهور، وتعقيل صانع القرار  كفاح المسرحية. وتعد الشاعرة
ا ذات يوم، ولكن المهم والتأثير اإليجابي فيه لمصلحة الوطن، وتعد أنَّ تراكم الخبرات لدى الجمع المثقف األديب والكاتب ستأتي أكله

  بالنسبة إليها هو االسترسال والمداومة والثبات على المواقف. 

تؤمن الشاعرة بأهمية دورها في التأثير في صانع القرار في ظل االنقسام، وهو إيمان كبير، حتى وإن كان بطيء التأثير ومحدود 
ات الشعب، وتكون صدى لصوتهم الخافت، هي مثل الرصاصة المدوية الفاعلية، حيث إنَّ الكلمة الواعية الناضجة التي تبلور احتياج

التي، وإن لم تصب، فهي تُحدث خلخلة في الهواء، وتصم اآلذان. وتعترف الشاعرة بمحدودية دورها، مثلما هو الحال بالنسبة إلى 
لتراكمي في صانع القرار، حينما تخاطب العامة الغالبية الساحقة من المثقفين في قطاع غزة، لكنها في الوقت ذاته تدرك أهمية التأثير ا

ات بلغٍة بسيطٍة ُمجسَّدةٍ في أشكال مختلفٍة من الفن واألدب، مثل الشعر بقصائده ولكناته المختلفة، واألغنية الوطنية الجماهيرية، وشار
السياسية المنوعة، والكتابة الدرامية المسلسالت، والكتابات المختلفة للمسرح واألوبريتات الدرامية، والقصة القصيرة، والمقاالت 

المختلفة، وحتى أدب األطفال، والمقابالت المستمرة في وسائل اإلعالم المحلية والعربية للحديث والتعبير والتوضيح، وكل هذه أدوات 
  .)108( تعبيرية استخدمتها في عملية التأثير في صانع القرار

  

  حسام أبو النصر -

المثقفين الشباب الذين مارسوا دورهم في التأثير في صانع القرار في قطاع غزة إلنهاء االنقسام، كان حسام أبو النصر أحد أهم 
وكان حاضًرا في أغلب الندوات والمؤتمرات والفعاليات الثقافية والفكرية، بغض النظر عن طبيعة الجهة المنظمة لها، وكان دائم 

بعض المضايقات على أبو النصر من أطراف مختلفة، ومنعت الحكومة  . لقد مورست)109( االنقسامالحضور في كل حراكات إنهاء 
في غزة إقامة حفل توقيع كتابه الذي يحمل عنوان (كالم رصاص)، وذلك بسبب االنتقادات الكبيرة التي وجهها الكاتب لطرفي االنقسام 

                                                   
  حماس: "أحمد يوسف ال يمثل اال نفسه": )106(

http://ramallah.news/post/65663. 
  تصريح صحفي: "تصريحات ومواقف الدكتور أحمد يوسف ال تمثل مواقف حركة حماس": )107(

http://www.turess.com/alfajrnews/9750 
  .2017نيسان/ أبريل  19كفاح الغصين، مقابلة أجراها الباحث يوم  )108(
  .2017 /5 /15حسام أبو النصر: مقابلة أجراها الباحث،  )109(
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ـلت وزارة الثقافة لحسم الموقف، وهذا دليل دامغ على  أهمية المثقف في التأثير في صانع القرار إلنهاء في غزة ورام هللا، ثم تدخَّ
  .)110( االنقسام

عمل أبو النصر، جنبًا إلى جنب مع بعض المثقفين، على تشكيل مجموعة الحكماء المائة، وهي مجموعة نخبوية وطنية حاولت 
واحد يتمثَّل في الرؤية الوطنية العمل على إنهاء االنقسام، وضمت في جنباتها التباينات الفكرية التي اجتمعت على قاسم مشترك 

ت أطياف العمل الوطني الفلسطيني وفصائله جميعها، لمناقشة القضايا  للملف الفلسطيني، ونظم ندواٍت فكريٍة وثقافيٍة مختلفٍة ضمَّ
  .)111( المطروحةالوطنية والحلول 

  

  خاتمة ونتائج

، بغض النظر عن الجهة الحاكمة التي 1948بعد عام لقد بدت، واضحة، أهمية دور المثقف الفلسطيني في الحقل السياسي، 
تصدَّرت المشهد السياسي، وكان المثقف الفلسطيني، جنبًا إلى جنب مع السياسي، صانع قرار، وكان مشارًكا فيه، وشارك في كتابة 

واء والود واالشتباك، ولكن كل الخطابات التي تالها الساسة على مدار عقود من الزمن، وتراوحت عالقة المثقف بالسياسي بين االحت
  كثيًرا ما كان يُنظر إلى لسياسي بعين الريبة. 

لقد شكَّل اتفاق أوسلو منعطفًا خطًرا في المشهد الثقافي الفلسطيني، وقضى على إمكان تشكُّل نخبة ثقافية (إنتلجنسيا)، وهذا ما 
عدٍد كبيٍر من المثقفين على االتفاق ذاته. ولقد حاول كان يرنو إليه السياسي الذي يؤمن بخطر دور المثقف، خاصة بعد اعتراض 

المثقف صناعة الفارق والتأثير في صانع القرار، من أجل إنهاء االنقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأسهم إسهاًما 
ًدا، بسبب حالة اإلقصاء التي مارسها ملحوًظا في ذلك، وقدَّم أكثر من مبادرة ورؤية إلنهاء االنقسام، لكن إسهاماته كانت محدودة ج

  السياسي من ناحية، وضعف األداء اإلعالمي للمثقف نفسه، من ناحية أخرى.

 وفي ما يأتي أهم النتائج التي توصَّل إليها الباحث:

ت التي بُِذلت لم يتمكَّن المثقفون في األراضي الفلسطينية تكوين النخبة الثقافية (اإلنتليجنسيا)، على الرغم من كل المحاوال  .أ
 في سبيل ذلك، وهذا عائد إلى مجموعة من العوامل، وأبرزها االنقسام الفكري لدى هؤالء المثقفين.

لت شريحةٌ ال بأس بها من المثقفين إلى شريحةٍ من   .ب  "المسحجين"أثَّر اتفاق أوسلو سلبيًا في الثقافة والمثقف الفلسطيني، وتحوَّ
 ن سلوكيات السلطة السياسية وأخطائها، مهما كانت، وهو ما أضعف بقية المثقفين وأثر سلبًا فيهم.الذي كانوا يبررو "المطبِّـلين"أو 

تراوحت عالقة السياسي بالمثقف، بين الصداقة والعداء واالحتواء والهامشية، وتمكَّن عدد من المثقفين تثقيف الساسة،   .ت
المثقفين، فوظفوهم بصفة مستشار إعالمي أو سياسي أو وكيل ولكن بصورة محدودة. على النقيض، تمكَّن الساسة تسييس بعض 
 وزارة أو وزير، وبقي مثقفون آخرون جالسين على قارعة الطريق.

السلطتين ما زال المثقفون المستقلون مشتبكون بالسلطة السياسية في قطاع غزة والضفة الغربية، ولم تتمكن أي من   .ث
هم. احتواءهم  أو كسب وّدِ

ة رأي مشترك   .ج بين شريحٍة كبيرةٍ من المثقفين حول غياب المثقف المؤثر في الساحة الفلسطينية عامة، وقطاع غزة ثمَّ
  خاصة وجزئيًا، في ظل حالة التأطير والتسييس والمالحقات التي يعانيها المثقفون المشتبكون والمحايدون.

م في آرائهم واضًحا، إلى درجة أنَّ كثيًرا من عاش المثقفون حالة من التجاذبات واالستقطابات في ما بينهم، وبدا االنقسا  .ح
القضايا لم تكن موضع إجماع أغلب المثقفين، وحتى االنقسام السياسي، على الرغم من أن الجميع طالب بإنهائه، إال أنَّهم اختلفوا في 

 كيفية إنهائه.

  ثقفة مؤثرة، مثل الشاعرة كفاح الغصين.ثمة غياب شبه كامل للمرأة المثقفة المؤثرة في الساحة الفلسطينية، وقل ما نجد م  .خ

تأثَّرت السلطة الفلسطينية بأدوار المثقفين، وحسبت لهم ألف حساب في ظل وسائل التواصل االجتماعي، وهذا ما جعلها   .د
  تبحث عن وسائل عقابية تحد من أدوارهم وتقلص من قدراتهم، مثل قانون الجرائم األلكترونية.
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