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ثقافة وناس

حوار

عمر القطان فلسطين (الثقافة) لن تموت
لجأت عائلته من يافا إلى لبنان بعد النكبة الفلسطينية .ولد في بيروت عام
 ،1964وعند اندالع الحرب األهلية اللبنانية ،انتقل إلى بريطانيا لدراسة األدب،
وبعدها إلى بلجيكا لدراسة السينما .في بداية نشاطه الفني ،كانت له انطالقة
سينمائية الفتة مع فيلم «أحالم في فراغ» الذي أخرجه عام  1991وعمل
على قائمة من األفالم؛ آخرها «زنديق» ( )2009الذي أخرجه ميشيل خليفي.
لكن مسيرته السينمائية ستتوقف هناك ،لتستحوذ عليه اإلدارة الثقافية،
وخصوصًا بعد تمدد وتطور عمل «مؤسسة عبد المحسن القطان» التي
طارق حمدان
¶ ف ــي ك ـل ـم ـتــك الـ ـت ــي أل ـق ـي ـت ـهــا أخـ ـيـ ـرًا فــي
«مسابقة الفنان الشاب» في بيت الصاع في
البلدة القديمة في رام الله ،أثرت العديد من
املــواضـيــع؛ منها «انـهـيــار املـشــروع الوطني
الفلسطيني» و«العجز عن التصدي وتغيير
الواقع» و«بعد العمل الثقافي عن اإلنسان»
ً
كلها نـقــاط أث ــارت ج ــدال ،وخـصــوصــا بني
بـعــض ال ــذي ــن ق ــد ال ي ــدرك ــون أهـمـيــة النقد
الذاتي .ما الذي دفعك إلى تلك الكلمة في هذا
الوقت تحديدًا؟
ً
أود أوال ت ــوضـ ـي ــح بـ ـع ــض ال ـن ـق ــاط
َ
ال ـت ــي وردت ف ــي ك ـلـم ـتــي ،وق ـم ــت أنــت
بتفسيرها فــي مقالتك بشكل مغاير
لرأيي ،وهنا أرجــو أن تتقبل والزمالء
فــي جــريــدة «األخ ـب ــار» بعض العتاب،
إذ كيف يجوز أن تكتب مقالة مماثلة
كأنها على لساني من دون استشارتي
أو األخ ـ ـ ــذ ب ــوج ـه ــة ن ـ ـظـ ــري .مـ ــن ب ــاب
املهنية العالية واالحترام لآلخر ،كنت
أتمنى عليك التأكد من رأي األشخاص
املعنيني قبل نقل الكالم على ألسنتهم.
ً
ه ـ ــذا أضـ ـع ــف اإليـ ـ ـم ـ ــان ،فـ ـمـ ـث ــا ،كـيــف
نسمي مجموعة من التساؤالت ،التي
طرحتها بـغــرض خلق نـقــاش وحــوار
عـقــانــي« ،الـبـكــائـيــة» كــأنــي أبـكــي على
األطالل؟ فلسطني حية ولن تموت ،وإذا
ّ
فليتنحوا عن
اعتقد بعضهم عكس ذلك
العمل الثقافي .كنت أطــرح تساؤالت،
ال أك ـ ـثـ ــر وال أقـ ـ ـ ــل ،وال أج ـ ـلـ ــد نـفـســي
وال غ ـي ــري .ب ــل ع ـلــى ال ـع ـك ــس؛ أح ـتــرم
ّ
زمــائــي الـفـنــانــن وال ـكــتــاب وغـيــرهــم،
وألن ـ ـ ــي أح ـ ــب ال ـث ـق ــاف ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
ّ
والعربية وأعـتــز بانتمائي إليهما .ال
شخصيتي وال توجه مؤسسة القطان
وال سياساتها تسمح لي بأن أخوض
في عمليات نسف للذات أو لآلخرين.
إن دور الثقافة حسب رأي ــي هــو طرح
التساؤالت ،ال الوقوف في سوق عكاظ
ّ
لذم اآلخرين.
ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى م ـ ــوض ـ ــوع ال ـت ـم ــوي ــل
ّ
األجنبي ،فــإن إحــدى قصص النجاح
ال ـ ــرائ ـ ـع ـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــة امل ـ ـعـ ــاصـ ــرة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ت ـك ـمــن ف ــي م ــا أن ـج ــزه
ّ
الـ ـفـ ـن ــان ــون وال ـ ـكـ ــتـ ــاب وامل ـس ــرح ـي ــون
والسينمائيون واملعلمون من حضور
كبير فــي ال ـف ـضــاءات الــدولـيــة وبــدعــم
ً
من األصدقاء «األجانب» ،فضال عن أن
الثقافة الفلسطينية أصبحت مرتبطة
ب ـش ـك ــل عـ ـض ــوي ب ــال ـث ـق ــاف ــة ال ـعــامل ـيــة
«األج ـن ـب ـيــة» وال يـمـكــن عــزلـهــا كأنها
تعيش في دائرة مفرغة ،بل بالعكس،
فــإن العمل الثقافي أينما وجــد يجب
أن ّيـطـمــح ل ـلــوصــول إل ــى ك ــل إن ـســان،
بغض النظر عن أصوله.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،هـ ـن ــاك ازدواجـ ـ ـي ـ ــة
خ ــاط ـئ ــة ف ــي ال ـت ـم ـي ـيــز ب ــن ال ـت ـمــويــل
الــوط ـنــي واألج ـن ـب ــي ،وكـ ــأن الـتـمــويــل
ال ــوط ـن ــي يـ ـك ــون ت ـل ـقــائ ـيــا أفـ ـض ــل مــن
التمويل األجنبي ،أو تقدميًا أو حتى
وطنيًا أكثر ،وهذا شيء خاطئ ،فأكثر
جـهـتــن مـمــولـتــن ف ــي فـلـسـطــن هما
السلطة الــوطـنـيــة وحــركــة «حـمــاس»،
فـ ـه ــل ت ـع ـت ـق ــد أن اس ـت ـث ـم ــاره ـم ــا فــي
مـجــال الثقافة أكـثــر فعالية وتقدمية
م ــن اس ـت ـث ـم ــار امل ــؤسـ ـس ــات األه ـل ـي ــة؟
ّ
ثـ ــم إن الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن
ال ـيــوم هــم أي ـضــا «أج ــان ــب» (أن ــا على
س ـب ـيــل املـ ـث ــال أع ـت ـب ــر ن ـف ـســي عــرب ـيــا
وب ــري ـط ــان ـي ــا ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،لـكــن

ال يـقـلــل ذل ــك م ــن ان ـت ـمــائــي األخــاقــي
والـسـيــاســي للقضية الفلسطينية)،
ً
ف ـض ــا ع ــن اآلالف م ــن املـ ــؤازريـ ــن في
مختلف املـجــاالت الــذيــن يعملون في
مشاريع مشتركة معنا ،أو يجازفون
لـتـقــديــم ال ــدع ــم لـلـشـعــب الفلسطيني
وال ـش ـع ــوب ال ـعــرب ـيــة األخ ـ ـ ــرى .كـفــانــا
ّ
هذه االزدواجية .صحيح أن «مؤسسة
القطان» مؤسسة وطنية ال تعتمد إال
بشكل ثانوي على التمويل الخارجي،
ل ـكــن ف ــي خ ـب ــرت ــي ،الـتـمـيـيــز ي ـجــب أن
يـكــون عـلــى مـسـتــوى ج ــودة املـشــاريــع
وال ـتــزامــات ـهــا األخــاق ـيــة واإلنـســانـيــة
والسياسية ،ال على هوية املمول.
أخـيـرًا ،تـ ّـدعــي أن املــؤسـســات املشاركة
فــي مـهــرجــان «قـلـنــديــا ال ــدول ــي  ،»3لم
ت ـك ــن ل ـت ـع ـمــل م ـع ــا ل ـ ــوال شـ ــح امل ـ ـ ــوارد
املالية واضطرارها إلى ذلك .هذا ادعاء
مجحف بحق الـقـطــاع الـثـقــافــي .هناك
العديد من املبادرات الثقافية الوطنية
الـجـمــاعـيــة ال ـتــي تــرفــع رأس فلسطني
رغــم االنـقـســامــات السياسية ،وليست
قلنديا إال تتويجًا لهذه الجهود .خذ
على سبيل املـثــال الـنـجــاح ال ــذي القــاه
«املعهد الوطني للموسيقى» في نشر
ن ـشــاط ــه ف ــي أرج ـ ــاء ال ـض ـف ــة وال ـق ــدس
وقـ ـط ــاع وغ ـ ـ ــزة ،وإشـ ـ ـ ــراك ال ـع ــدي ــد مــن
الزمالء من «الداخل» والزمالء األجانب
ون ـج ــاح ــه ف ــي ن ـش ــر إم ـك ــان ـي ــات تـعـلــم
املــوسـيـقــى فــي ال ـبــاد .لــم يـكــن لينجح
في ذلك لوال تضافر الجهود إلنجاحه.
«مــؤس ـســة ال ـق ـطــان» أس ـســت «مــدرســة
ّ
غـ ــزة ل ـل ـمــوس ـي ـقــى» وســل ـم ـت ـهــا ف ــي ما
ب ـعــد لـلـمـعـهــد ،و«م ــؤس ـس ــة ال ـت ـعــاون»
وعــائـلــة الـشـهــابــي قــامـتــا بترميم مقر
املعهد في الـقــدس ...الــخ .وهناك أمثلة
أخ ــرى عــديــدة مثل «مـهــرجــان رام الله
للرقص املعاصر» و«مهرجان العلوم»
وغـيــرهـمــا مــن الـفـعــالـيــات الـتــي تعمل
على نطاق وطني جماعي غير مركزي.
ل ـك ــن ل ـن ـعــد إلـ ــى س ــؤال ــك ع ـم ــا دفـعـنــي
إلــى طــرح هــذه التساؤالت في كلمتي:
أع ـت ـقــد أن ق ـط ــاع ال ـث ـقــافــة ال ـعــامل ـيــة ،ال
الفلسطينية فقطّ ،
يمر في أزمات عديدة
شـبـيـهــة بــالـتــي طــرحـتـهــا ف ــي كلمتي.
ال بــد مــن أن نعي لها لنكون سباقني
فــي خلق البيئة التعليمية والثقافية
القادرة على الرد على هذه األزمة .إنها
أزمــة تجلت عــن األزمــة املالية العاملية
عام  2008وكشفت عن تناقضات جمة
وع ـم ـي ـقــة داخ ـ ــل امل ـج ـت ـم ـعــات وال ـ ــدول
وفــي مــا بينها ،وال ـفــروقــات املتنامية
فــي مستويات الــدخــل ،وتــراجــع فرص
الـعـمــل ل ــدى الـشـبــاب ،والتعليم وشــح
املوارد الطبيعية والتحديات البيئية...
هــذا كله من بني ما كــان بعضنا ّ
ينوه
إل ـ ـيـ ــه قـ ـب ــل س ـ ـنـ ــن ،أال وه ـ ــو اب ـت ـع ــاد
أيــديــولــوجـيــة مــا بـعــد ال ـحــداثــة (الـتــي
واك ـبــت عملية أوس ـلــو) عــن املــواضـيــع
اإلن ـس ــان ـي ــة امل ـل ـح ــة وح ـص ــر جـ ــزء مــن
اإلن ـت ــاج الـثـقــافــي فــي أالع ـيــب شكلية،
وه ـ ـ ـمـ ـ ــوم ن ــرجـ ـسـ ـي ــة ج ـع ـل ـت ـن ــا ن ـجــد
أن ـف ـس ـنــا أم ـ ــام أزم ـ ــة ت ـل ــو األخ ـ ــرى فــي
الوطن العربي وفلسطني .أزمة لم نكن
نتوقعها أو على األقل لم نكن نتوقع أن
تفرز هذا العنف والدمار الذي شهدناه
فــي السنوات األخـيــرة .فــوجــدت أن من
واج ـبــي إعـ ــادة ط ــرح ه ــذه ال ـت ـســاؤالت
م ــن ج ــدي ــد ،ال لـجـلــد ال ـ ــذات ،ب ــل لخلق
ال ـحــوار والــوعــي والـفـكــر ل ــدى الــزمــاء
ّ
الفنانني والكتاب وغيرهم ،الذين يبدو

رافي فغالي
وسحر عساف
في مشهد
من العمل

أسسها والده عام  ،1993وانخراطه في مشاريع ثقافية أخرى في فلسطين.
عمر القطان يشغل اليوم منصب رئيس مجلس أمناء «مؤسسة عبد المحسن
القطان» ،ويرأس فريق عمل «المتحف الفلسطيني» ،وهو عضو مجلس أمناء
«مؤسسة التعاون» .كما يرتبط اسمه بمشاريع ثقافية عدة داخل فلسطين
وخارجها ،هذا بالتحديد ما جعلنا نتوقف عند كلمته التي ألقاها في مسابقة
الفنان الشاب التي أقامتها مؤسسته الشهر الماضي ،وفاجأت كثيرين من
المثقفين والفنانين؛ إذ نظر إليها بعضهم ككلمة جريئة تخرج من شخص
ضمن مقابلة صحافية ،ولـكــن ال شك
فــي أن فلسطني يـجــب أن تفخر بــإرث
ال ـع ـمــل األهـ ـل ــي ال ـ ــذي ن ـتــج م ــن غـيــاب
مـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـ ــدولـ ـ ــة ط ـ ـ ـ ــوال سـ ـن ــوات
االح ـت ــال ،حـتــى ول ــو ش ــاب ه ــذا اإلرث
بعض حاالت التسيب أو االستغالل أو
الفساد .من جهة أخــرى ،إن للمجتمع
الـعــربــي الفلسطيني الـحــق فــي إقــامــة
مـشــاريـعــه ومــؤس ـســاتــه األه ـل ـيــة ،ولــو
تـبــايــن مـسـتــوى األداء ف ــي م ــا بينها.
املـ ـه ــم بــال ـن ـس ـبــة إلـ ـ ـ ّـي أن ت ـت ـم ـتــع تـلــك
املؤسسات باالستقاللية ،وأن تحكمها
بلعب
قوانني ديموقراطية تسمح
لها َ
دور «القطاع الثالث» الذي ّ
يسد الثغر
ّ
ال ـت ــي ت ـغ ــض ال ـس ـي ــاس ــات الـحـكــومـيــة
عنها االهتمام ،فيقوم املجتمع بخلق
م ـ ـبـ ــادرات ب ــدي ـل ــة .هـ ــذا م ــن امل ــؤك ــد مــا
ح ـص ــل وي ـح ـص ــل ف ــي قـ ـط ــاع ال ـث ـقــافــة
أيضًا.

ّ
وأصر على كلمة
بعضهم منذ سنوات،
«بعضهم» ،واقعًا في متاهات شكلية
أو شخصية أبعدتهم عــن بناء عالقة
جدلية ونقدية مع الواقع الذي يعيشه.
¶ ال ـ ـيـ ــوم ،وبـ ـع ــد  16ع ــام ــا ع ـل ــى ان ـط ــاق
«م ــؤسـ ـس ــة عـ ـب ــد املـ ـحـ ـس ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــان» فــي
فلسطني ،كيف ّ
تقوم تجربة الفترة السابقة؟
ً
من املهم أوال اإلشــارة الــى أن مؤسسة
القطان تعمل فــي ثالثة مـســارات هي:
التربية والثقافة والطفولة .نرى أنها
ت ـش ـكــل ث ــاث ــة أوجـ ـ ــه م ـخ ـت ـل ـفــة؛ ول ـكــن
مترابطة للعملية نفسها .وإذا أردنــا
أن نـقـ ّـوم عملنا ،يجب أن نأخذ كــل ما
قمنا به في هذه املجاالت في االعتبار.

«الشارع» قد يكون مصدرًا للعنف
والفاشية ،كما قد يكون حاضنة
لثقافة شعبية رائعة
وبكل تواضع ،أرى أن ما حققه زمالئي
وزمـيــاتــي خ ــال هــذيــن الـعـقــديــن كــان
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى م ــن اإلبـ ـ ـ ــداع وامل ـه ـن ـيــة
واالبـ ـتـ ـك ــار واالل ـ ـتـ ــزام ال ـ ــذي يجعلني
أفـتـخــر ك ــل ي ــوم بــأنــي زامـلـتـهــم ط ــوال
هذه السنني الصعبة.
بــرنــامــج الـبـحــث والـتـطــويــر الـتــربــوي،
الـ ــذي يـعـمــل ف ــي جـمـيــع أن ـح ــاء الـبــاد
بما في ذلك فلسطني املحتلة عام 1948
م ــع ق ـطــاع املـعـلـمــات وامل ـع ـل ـمــن ،حقق
نجاحات فردية وجماعية في العديد
ً
مــن امل ـجــاالت ،مـثــا فــي مـجــال الــدرامــا
في التعليم والعمل في مجال الطفولة
امل ـب ـك ــرة والـ ـت ــوح ــد ،وت ـع ـل ـيــم ال ـع ـلــوم
والتعلم عبر املشروع وتقويم املنهاج
الرسمي واستخدام الدمى ...أما مركز
ال ـط ـف ــل ف ــي غ ـ ــزة ب ـم ـك ـت ـب ـتــه ال ــواس ـع ــة
ومـ ـس ــرح ــه وم ـخ ـت ـب ــرات ــه فـ ــي ال ـع ـل ــوم
وامل ـع ـل ــوم ــات ـي ــة وال ـ ـف ـ ـنـ ــون ،وخ ــدم ـت ــه
املمتدة ومكتبته املتنقلة في مختلف
أرج ــاء قـطــاع غ ــزة ،وال سيما املهمشة
مـنـهــا؛ ف ــا أب ــال ــغ إن ش ــاط ــرت الـعــديــد
مــن زائــريــه بتسميته «واح ــة» فــي ظل
الحصار اإلجرامي املفروض على غزة.
أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا ،هـ ـ ـن ـ ــاك «ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج الـ ـثـ ـق ــاف ــة
وال ـف ـن ــون» الـ ــذي ك ــان بــالـفـعــل سـ ّـبــاقــا
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد الـ ــوطـ ــن ال ـ ـعـ ــربـ ــي .مـنــذ
انطالقه في عام  ،1999يعمل في شتى

م ـج ــاالت اإلب ـ ــداع ال ـث ـقــافــي وال سيما
الشبابي ،ومع كل الفلسطينيني أينما
وجدوا ،ومع العديد من أترابهم العرب
واألج ـ ــان ـ ــب .وقـ ــد ان ـط ـلــق ع ـنــدمــا كــان
ّ
هــذا املـجــال مهمشًا وثــانــويــا فــي سلم
االعـتـبــارات في املنطقة .وقــد نجح في
إتــاحــة فــرص التعلم والتعليم وإقامة
ال ـن ـش ــاط ــات ال ـث ـقــاف ـيــة ف ــي ك ــل أرجـ ــاء
ال ـ ـبـ ــاد ،ب ـم ــا ف ـي ـهــا ال ـ ـجـ ــوالن امل ـح ـتــل،
وعـ ــزز ح ـض ــور ال ـث ـقــافــة الفلسطينية
والـعــربـيــة إقليميًا ودول ـيــا ،وال سيما
بـعــد تــأسـيــس قــاعــات «املــوزاي ـيــك» في
لندن ودعمه لـ«مهرجان شباك» هناك،
وم ـشــروع «ص ــات» مــن خ ــال الفنون
بـ ــن أوس ـ ـ ـ ــاط املـ ـب ــدع ــن الـ ـشـ ـب ــاب فــي
مخيمات الالجئني في لبنان.
كل ذلك ال يلغي األخطاء التي ال بد من
أننا اقترفناها خالل هذه السنني .نحن
نقوم باملراجعات والتساؤالت والنقد
الـ ــذاتـ ــي املـ ـت ــواص ــل ل ـت ـح ـســن األداء،
بـمــا فــي ذل ــك ط ــرح األس ـئ ـلــة الـ ّصـعـبــة،
وخصوصًا أننا ال نريد أن «نرش على
امل ــوت سـكــر» كما يـقــول املـثــل الشعبي
ف ـن ـص ـب ــح ك ــأنـ ـن ــا ن ـع ـي ــش ف ـ ــي دائ ـ ـ ــرة
مفرغة ال عالقة لها بالواقع السياسي
واالج ـت ـمــاعــي والـبـيـئــي واالق ـت ـصــادي
ّ
املتردي حولنا.
¶ هــل تعتقد أن هـنــاك فـجــوة بــن املجتمع
الفلسطيني واإلن ـتــاج الثقافي ،ومــا السبب
برأيك؟
ب ـص ــراح ــة ،امل ـث ـقــف ي ـح ـتــاج إلـ ــى خلق
ال ـف ـجــوات م ــع مـحـيـطــه ومـجـتـمـعــه .أو
بـ ــاألحـ ــرى ،ال ب ــد م ــن م ــواجـ ـه ــات بــن
ال ـط ـب ـق ــة امل ـث ـق ـف ــة وم ـج ـت ـم ـع ـه ــا ،فـهــي
إذا كــانــت قــديــرة وجــري ـئــة ،ستتحدى
م ـج ـت ـم ـع ـه ــا وال سـ ـيـ ـم ــا الـ ـسـ ـلـ ـط ــات
املتربصة داخله ،وتطرح عليه أسئلة
ق ــد يــرفـضـهــا وق ــد ي ــرد عـلـيـهــا بالنقد
الشديد أو بالتهم أو حتى بالعنف .ما
أالحظه أننا كقطاع ثقافي عربي ،ربما
اعتزلنا فــي بعض الـحــاالت لعب دور
مـمــاثــل ،هــذا مــا قصدته عندما عبرت
ع ــن غ ـي ــاب الـ ـج ــرأة ف ــي تـ ـن ــاول بعض
األعـ ـم ــال ال ـف ـن ـيــة ف ــي م ـســاب ـقــة ال ـف ـنــان
الشاب ملواضيعها.
¶ م ــا رأيـ ــك ب ـ ــأداء امل ــؤس ـس ــات األه ـل ـيــة في
فلسطني ،وما املطلوب منها في هذه املرحلة؟
ال يـمـكـنـنــي أن أق ـ ــوم ب ـت ـقــويــم مـمــاثــل

عمل تلك املؤسسات،
¶ هناك من يقول ّإن
ََ
وخصوصًا الثقافية ،خلق طبقة اجتماعية
مـحــدودة هــي الــوحـيــدة املنتجة واملستهلكة
للحراك واألنشطة الثقافية ،في وقت تتقلص
فيه امل ـســاواة االجتماعية فــي الــوصــول إلى
ال ـث ـقــافــة وت ـ ــزداد ف ـيــه ال ـف ـجــوة ب ــن ال ـش ــارع
والحراك الثقافي ،هل هذا صحيح؟
اإلحصاءات تدل على ازدياد الفروقات
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة ف ــي
فلسطني ،وال بد من أن ينعكس ذلك في
جميع القطاعات ،بما فيها املؤسسات
الثقافية .وفي كل أرجاء العالم ،ستجد
املثقف الرسمي أو املقرب من السلطة
كما ستجد املثقف املستقل أو النقدي أو
التقدمي ،وهذا ينطبق على املؤسسات
أيضًا .املهم أن نتمكن من خلق الحوار
والحراك املجتمعي لتغيير السياسات
الـ ـع ــام ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة مـ ــن أجـ ـ ــل ث ـقــافــة
حيوية ،وتعليم ديموقراطي مجاني
مـسـتـقــل ع ــن ال ـحــزب ـيــة ،وفـ ــرص إب ــداع
ف ــي م ـت ـن ــاول ال ـج ـم ـيــع م ـن ــذ ال ـط ـفــولــة
ح ـتــى ال ـش ـي ـخــوخــة .ن ـحــن نـعـمــل على
هـ ــذه األس ـ ــس وقـ ــد ن ـن ـجــح ف ــي بـعــض
األح ـ ـي ـ ــان ونـ ـفـ ـش ــل فـ ــي غـ ـي ــره ــا ،كـمــا
بالنسبة إلى املؤسسات األخــرى .إنها
ديناميكية وجدلية مستمرة ،ال يمكن
أن تتوقف إال إذا طغت الفاشية على
امل ـج ـت ـم ــع وأجـ ـب ــرتـ ـن ــا ع ـل ــى ال ـص ـم ــت.
أم ــا إذا أردنـ ــا أن نـقـيــس م ــدى وصــول
الثقافة إلى املجتمع ،فأعتقد أن االدعاء
قــد ي ـكــون خــاطـئــا بمعنى أن الـنـشــاط
ال ـث ـق ــاف ــي ال ــاحـ ـك ــوم ــي م ـن ـت ـشــر عـلــى
نـطــاق جـغــرافــي وطبقي أوس ــع بكثير
مـمــا س ـبــق« .م ـهــرجــان قـلـنــديــا  ،»3أو
«مهرجان العلوم» ،ومثلهما نشاطات
كثيرة ،دليل على ذلك .في املجمل ،فإن
معظم الفعاليات الثقافية التي تقدمها
املؤسسات متاحة للجمهور إما بشكل
م ـجــانــي أو ب ــرس ــوم رم ــزي ــة ،وهـ ــذا ما
يـجـعـلـهــا ف ــي م ـت ـنــاول األغـلـبـيــة إن لم
يكن الجميع.
¶ من ناحية أخــرى ،وبالرغم من املحاوالت
املتواضعة لخروج الفعاليات الثقافية خارج
رام الله في السنوات األخـيــرة؛ إال أن العديد
م ــن امل ـ ــدن والـ ـق ــرى الـفـلـسـطـيـنـيــة تـتـعــرض
لحرمان ثقافي ف ــادح ،مقابل تجاهل كبير
مــن الـطــرف الحكومي واأله ـلــي ،مــا تعليقك
على ذلك؟
أظــن أن هــذا ادع ــاء مـجـحــف ،بالنسبة
إل ــى الـقـطــاع األه ـلــي عـلــى األقـ ــل .ثــم ال

