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 الكاتب مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه مجموعة من المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب المقيمين
في أوروبا ،أمريكا الشمالية ،والوﻻيات المتحدة اﻷمريكية.
كانت تصدر الكاتب تحت إسم عيبال ،ومن ثم البديل ،إلى أن استقر الرأي على اعتماد إسم الكاتب عنوانا للمجلة.
تقصد مجلة الكاتب إلى إثارة السؤال الثقافي العربي في الواقع الراهن ،محاولة منها برفده بصوت الجدل الحيوي،
المفضي إلى السوية الثقافية ،والمحفز إلى مزيد من التﻼحم بين الثقافي – الفكري ،بل وحتى السياسي في زمن
أصبحت التحديات الثقافية أقرب إلى الزلزلة منها إلى اﻷخذ بالتي هي أحسن ،ذلك أن أحوال الثقافات والمثقفين قد
تبدلت وأصبحت رهن سيادة الطوائف واﻷحزاب ،وأصبح المثقف أو أشباهه ،والجاهل المتثاقف في زمن الفايسبوك
يشترى ويباع في أسواق نخاسة اﻷنظمة واﻷجهزة والسفارات والغرف السوداء.
إنساننا اللبناني والعربي في اﻷوطان اﻷم ،وفي المهاجر والمنافي ،يجب أن ينهض ،وثقافتنا ينبغي أن تتطور
وتتوطد ،وﻻبد أن نواجه الراهن ونستعجل أوان نضجه الطالع بالظفر .فكل إبداع هو كوة حرية ،وكل فعل هو
انعتاق ،وكل تﻼحم فكر إنساني هو زمن آت.
تمر حيوات ،بيد أن حياة ممتلئة هي تلك التي تكتنز اﻻبداع وتثمر الحرية ،ولمجلة الكاتب فيها سويعة ،لو عانقت
أقﻼمكم واحتضانكم لها ،وﻻ وقت يمر دون بشاراته.
يعمل فريق مجلة الكاتب وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجل:
توثيق الثقافة والفن اﻻنساني اللبناني والعربي ،القديم والموروث ،وتقديمه إلى

المجتمعات الغير عربية بالوسائل اﻻكاديمية ،عبر محاضرات ثقافية ،وترجمة دراسات عن
الثقافة والفن والتاريخ اللبناني والعربي ،ومن خﻼل تنظيم معارض فنية وأمسيات موسيقية مع
موسيقيين أكاديميين غربيين.
يشجع ويتبنى فريق الكاتب أعمال الكتاب والشعراء والمبدعين اللبنانيين والعرب ،أو

المتحدرون من أصول عربية ،ويتم نشر إبداعاتهم في مجلة الكاتب التي تصدر بعدة لغات،
كما يتم التعريف بتلك اﻷعمال واﻻبداعات للجمهور العربي والغربي سواء في اﻷوطان اﻷم
أو المهاجر.
يؤمن فريق مجلة الكاتب بحرية الفكر والتعبير ،ويعتبرهما ركيزة أساسية لبناء

المجتمع الديمقراطي اللبناني والعربي ،الغير طائفي ،والذي يسوده العدل والمساواة والقانون.
يعمل فريق الكاتب مع المثقفين والمبدعين التقدميين اﻻوروبيين والعرب في التبشير

بضرورة السﻼم في الشرق بالتوازي مع مقاومة التطبيع السياسي واﻻقتصادي مع دولة
إسرائيل ،ليس ﻷننا ﻻ نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق ،بل ﻷنه ﻻ يمكن أن يكون هنالك
سﻼم في ظل اﻻستمرار بسياسة اﻻعتقاﻻت الجماعية ،ومصادرة اﻷراضي ،واﻻعتداءات
العسكرية التي ﻻ تنتهي من قبل إسرائيل على وطننا لبنان والدول العربية المجاورة.
يغطي فريق الكاتب إصدار النسخة الورقية المطبوعة ،وكذلط تكاليف الموقع

اﻻلكتروني عبر نشر بعض اﻻعﻼنات في كل عدد لمرسسات ثقافية وإنسانية وتربوية .إنما
التكلفة الحقيقية هي في الجهد المبذول من قبل الفريق ﻻصدراها ،وتبرعات الكتاب والمبدعين
بانتاجهم الفكري.
يعمل فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعي.
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اﻷبهة الزائفة والباطلة ،ونوبل جائزة تثير شكوك كثيرين في شأن خياراتها وحائزيها،
 في اللغة كلمة بهرجة تعني ّ
َ
أميركي ،مع الحملة
مجالي اﻵداب والسﻼم .ولكن بين إكسبو دبي الذي بلغت كلفته سبعة مليارات دوﻻر
خصوصا في
ً
ّ
لبنانية ،جائزة نوبل في الطب إلى جانب
أرمنية
أميركي من أصول
طبيب
نيل
عن
الخجول
والخبر
رافقته،
التي
اﻹعﻼنية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اﻻجتماعية وصحافتهم ووسائل إعﻼمهم ،إلى
عموما ،انحازوا عبر مواقعهم
والعرب
اللبنانيين،
أن
واضحا
بدا
له،
زميل
ّ
ّ
ً
ً
العلم والبحث حيث يسود الصمت
مهرجان اﻷلوان واﻷغنيات والعروض ّ
الفنية ،على حساب هدوء المختبرات وسكينة ِ
والتفكير والتحليل.
لبنان

لفعاليات إكسبو دبي تباهوا ّ
والﻼفت ّ
لبنانية تقف خلف اﻹكسبو ،إن من حيث
بأن كفاءات
اللبنانيين المتابعين
أن جمهور
ّ
ّ
ّ
ّ
اﻷميركي أردم باتابوتيان جائزة نوبل
اﻷرمني
اللبناني
نيل
عن
تغاضى
نفسه
الجمهور
هذا
لكن
.
والتنفيذ
التنظيم
اﻹعداد أو
ّ
ّ
ّ
قريبا في إيجاد عﻼجات
الطب ،ﻻكتشافه مع زميله ديفد جوليوس مستقبﻼت الحرارة واللمس في الجسم ،ما يساعد
في
ّ
ً
لكثير من أنواع اﻷلم.
العربي أمام حدثين وقعا في شهر تشرين
لسنا هنا في وارد التقليل من حجم اﻹكسبو ،بقدر ما نحاول قراءة تفاعل المجتمع
ّ
اﻷول من العام  ،2021والعالم في خضم تعامله مع جائحة الكورونا التي من المفترض أن تكون قد ّ
أهمية
علمت الناس
ّ
ّ
الطب.
المخبرية ودور
اﻷبحاث
ّ
ّ
صحيح ّ
علمية كالبحث عن الطاقة المستدامة ،وإيجاد
أن اﻹكسبو في مفه ومه العام وسبب إقامته يهدف إلى معالجة مواضيع
ّ
ّ
ّ
اﻻقتصادي .غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هل أن المحتفين
وسائل جديدة للنقل ،وتأمين سبل جديدة لتحقيق النمو
ّ
مهتمون ً
العلمية ،أم اقتصر دور التشجيع والتصفيق على اﻷغنيات والعروض
فعﻼ بفعاليات المعرض
ببهرجة اﻻفتتاح
ّ
ّ
الفنية ومهرجان اﻷلوان واﻹخراج؟
ّ
ً
هدفا وغاية،
الخطابية ،يجعلونها
الشعرية والمهرجانات
منذ سوق عكاظ ) 501م( والعرب مشغولون باﻻحتفاﻻت
ّ
ّ
ويستفيدون في خﻼلها بالبيع والشراء لمنتجات الشعوب المجاورة .بينما كانت الشعوب المنتجة ،ومنها شعوب بﻼد كنعان
وما بين النهرين ،تحتفي بالحصاد والقطاف ،فيكون اﻻحتفال مكافأة على جهد اﻹنسان وعطاء اﻷرض ،والمهرجان خاتمة
النعم.
موسم العمل واﻹنتاج ،فيكون الغناء والرقص من ضمن طقوس الفرح بالخصب والشكر على ِ
ليس من الخطأ في شيء أن ّ
الصاروخي ،مستفيدة من خبرات نخبة من العقول
المادية وصعودها
تهلل دولة دبي ﻹمكاناتها
ّ
ّ
العالمية عاجزة عن إثبات وجودها في ّ
الفن واﻷدب،
هوية دبي
ّ
واﻷيدي تقصدها من مختلف أصقاع اﻷرض .لكن ستبقى ّ
عالمّ ،
اﻷمة جمعاء كما كانت قبائل العرب
ناهيك عن العلم ،في انتظار أن ينبغ فيها ومنها شاعر أو
روائي أو ِ
تهلل له ّ
ّ
تفتخر بنبوغ شاعر يذود عنها ويرفع شأنها.
توجه الناس إلى مصر ً
الحرية والعمل ،وبقي من آثار تلك المرحلة صحف ودواوين وأفﻼم
بحثا عن
خﻼل الحكم
ّ
العثمانيّ ،
ّ
بالحرية والعمل ،وكانت النتيجة
طمعا
توجه المضطهدون في بلدانهم إليه
ّ
وأقﻼم ومسرح .وحين ازدهر لبنان قبل الحرب ّ
ً
تحول الناس إلى الخليج ً
بحثا عن اﻷمن
ثقافية أنتجت عقائد ومهرجانات
ّ
حركة ّ
ومسرحيات وأغنيات ودور نشر .وقبل وقت ّ
ثمة ما سيبقى للمستقبل عن مرحلة ازدهار ﻻ
والعمل ،والسؤال اﻵن هل ستكون النتيجة
ّ
مجرد أبراج تلعب فيها الرياح أم ّ
ّ
وتحول المصالح؟
وتغيرات اﻷزمنة
انصياعا لحركة التاريخ
بد من أن تنتقل إلى مكان آخر
ّ
ً
ّ
يميز بين اﻷعمار واﻷجناس واﻷعراق والبلدان والطبقات
موحد
في انتظار مستقبل ﻻ نعرف كنهه ،يبقى اﻷلم
البشرية ،ﻻ ّ
ّ
ّ
واللبنانية ،أن ُتشكر رغم شكوك من ّ
ّ
يتهم انحيازها
اﻷرمنية
وتستحق جائزة نوبل لطبيب هو سليل هجرتين:
اﻻجتماعية.
ّ
ّ
ّ
اﻹسرائيلي في دبي .ومن ّ
الطب أو في
حق لبنان أن يفتخر بأبنائه ،سواء في مختبرات
الجناح
إلى
يلتفت
أن
من غير
ّ
ّ
شخصية المواطن أو يزدهر
شركات دبي ،في العلم والموسيقى واﻷدب والرياضة وسائر إبداعات العقل التي ﻻ تستقيم
ّ
بنموها جميعها ،ﻻ واحدة على حساب اﻷخرى.
الوطن ّإﻻ ّ
الطبي عن إنقاذ مﻼيين الناس لنقص
خضم انتشار جائحة الكوفيد  ،19قالت إحدى الطبيبات وهي تعترف بعجز العالم
في
ّ
ّ
البشرية :حين تكون أجور ﻻعبي كرة ّ
السلة والقدم وعارضات اﻷزياء أعلى بما ﻻ يقاس من كلفة
في اﻹمكانات والطاقات
ّ
مختبرات اﻷبحاث ،يكون العﻼج بعيد المنال.
العربي إلى درجة الوعي ،فيقرأ الحدث ،أي حدث )اﻹكسبو  2020في
وأضيف :وبعيد المنال كذلك أن يرتقي اﻹنسان
ّ
دبي ،نقل المومياءات في مصر ،مهرجان موريكس دور في لبنان على تواضعه نسبيا( بعين العقل ،ويعرف في أي خانة
يضعه ،بﻼ جلد للذات أو تقديس للموروث أو انفصال عن الواقع؛ واﻷهمّ ،أﻻ يكون على حساب اﻹنسان وكرامته
وحريته
ّ
 -4ال ات
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 يتواصل النقاش بين النخب الفلسطينية عن خيار الدولة الواحدة أو الدولتين ،الخيار
اﻷول ،والذي هو في حقيقته مجرد رغبة وليس برنامجا نضاليا ،هو دولة واحدة على
جميع أراضي فلسطين التاريخية يعيش فيها الجميع عربا ويهودا ضمن حقوق وواجبات
متساوية ،أما الخيار الثاني فهو حل الدولة الفلسطينية المستقة على اﻷراضي المحتلة
بعدوان  ،1967والبعض يسمي هذا الحل "حل الدولتين" أو "دولتين لشعبين" بكل ما
ينطوي عليه هذا اﻻسم من مخاطر حرمان الفلسطينيين المقيمين في اﻻراضي المحتلة
عام  1948من حقوقهم المدنية والسياسية ،فما دام الحديث عن دولتين لشعبين ،واحدة
لليهود اﻹسرائيليين والثانية للفلسطينيين العرب ،فما الذي يرجوه فلسطينيو ال  ، 48الذين
بقوا في وطنهم وفرضت عليهم الجنسية اﻻسرائيلية ،من حقوق في دولة ليست دولتهم
وﻻ هي لهم؟
ولنتفق تسهيﻼ للنقاش أن حل الدولتين هو الحل الذي يفضي إلى قيام دولة فلسطينية
مستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس على جميع اﻷراضي المحتلة في عدوان ،1967
وهذا الحل هو تجسيد لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ،وﻻ يتناقض بل يتكامل
مع حق الﻼجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها خﻼل
النكبة الكبرى العام .1948
ترى كثير من اﻷطراف أن اسرائيل دمرت حل الدولتينن ولم تبق أية فرصة واقعية لقيام
دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ،من خﻼل زرع اﻷراضي الفلسطينية المحتلة
بالمستوطنات التي زاد عددها عن  250مستوطنة غير عشرات البؤر اﻻستيطانية غير
الثابتة ،ويسكن في هذه المستوطنات نحو  750ألف مستوطن بينهم نصف مليون في
مستوطنات الضفة وربع مليون في القدس الشرقية المحتلة عام .1967

أما طرح خيار الدولة الواحدة اﻵن فهو خيار طوباوي حالم في أحسن اﻷحوال ،وخيار
هروبي في الواقع ﻷنه يعفي أصحابه من مهمة التصدي لمشكﻼت الحركة الوطنية وتعثر
برنامج نضالها وانقسامها وازماتها الداخلية المحتدمة التي تسهل على اﻷعداء فعل ما
يريدون.

يميل بعض السياسيين والكتاب إلى اﻻعتقاد ان حل الدولتين )دولة بحدود العام (1967
هو حل انهزامي يمثل استسﻼما كامﻼ للمشروع الصهيوني ،وموافقة على احتﻼله 77
في المائة من أراضي فلسطين التاريخية ،وهم يتناسون أن المؤسسات اﻻسرائيلية
الحاكمة قاومت هذا الحل بكل ما تملك من إمكانيات وخطط وبرامج وقهر ،وأن هذا الحل
ﻻ يمكن لحد ان يقدمه للفلسطينيين على طبق من فضة وﻻ نظير تنازﻻت سياسية
جوهرية ،بل هو برنامج نضالي شاق يتطلب تعبئة كل طاقات الشعب وإمكانيات فصائله
وقواه اﻻجتماعية وتجمعاته في الوطن والخارج ،وعبر كل اشكال النضال المقاوم
والجماهيري والسياسي والدبلوماسي والقانوني ،محصلة هذا النضال الطويل هي التي
يمكن ان تفضي إلى تعديل موازين القوى لصالح الشعب الفلسطيني ،وبالتالي انتزاع
الحق في قيام الدولة المستقلة كثمرة لهذا النضال وليس أعطية أو هبة من احد.

قيادة المشروع الصهيوني ليست مع حل الدولتين وﻻ مع حل
الدولة والواحدة ،بل هي مع حل "إسرائيل الكبرى" القئم على
ضم أكبر مساحات ممكنة من اﻷراضي الفلسطينية المحتلة،
يضاف لها مساحة الجوﻻن السوري المحتل )إدارة دونالد ترامب
أقرت بالسيادة السورية على الجوﻻن ،وإدارة بايدن حتى اﻵن
تتلعثم في الموضوع( مع بعض المساحات المحتلة من اﻷراضي
فلسطين
اللبنانية في مزارع شبعا وتﻼل كفر شوبا ،أما الفلسطينيون
فاقصى ما يمكن أن تقترحه عليهم قيادة المشروع الصهيوني هو
حشرهم في اماكن سكناهم الحالية ،في معازل او بانتوستانات ،يحرمون فيها من اية
حقوق سياسية او وطنية بما فيها السيادة على اﻷرض والموارد واﻷجواء والحدود
والمعابر وحتى على المجال الكهرومغناطيسي.

قيام دولة فلسطينية على حدود العام  1967هي خطوة هائلة وملموسة ومسنودة بقرارات
ﻻ حصر لها من الشرعية الدولية ،كما أنها تستند إلى واقع سكاني يعيشه الشعب
الفلسطيني بمﻼيينه الخمسة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة) ،بخﻼف نحو
مليون وسبعمائة الف في الداخل المحتل عام  ، (1948وهي بذلك خطوة تضع الشعب
الفلسطيني وكل الذين يعيشون على أرض فلسطين على عتبة الحل التاريخي المنشود
المتمثل بدولة ديمقراطية علمانية واحدة يعيش فيها الجميع بحقوق وواجبات متساوية.

في بدايات المشروع الصهيوني شاعت لدى المستوطنين قصيدة  /أغنية ﻻ زال بعضهم
يرددها حتى اﻵن ) لنهر اﻷردن ضفتان ...واحدة هي لنا ...والثانية ايضا لنا( اﻵن
يترجمون هذه اﻷغنية في الحديث عن اﻷراضي المحتلة عام  1967ويقولون "هذه ايضا
لنا"  ،وفي مواجهة أي طرح ل"التنازل عن اي جزء من أرض إسرائيل" يطرح
المستوطنون بان لهم الحق في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة في الضفة الغربية
التي يسمونها "يهودا والسامرة"

5 – The Leftist Writer :: Issue No. 63 :: November 2021

The Leftist

Writer

البورجوازية الوضيعة هي مفرخة اليسار ،يرث منها كل مساوئها وخاصة ما أشارإليه
ماركس في البيان الشيوعي ) They are reactionary for they try to roll back
 (the wheel of historyأي أنهم رجعيون ﻷنهم يحاولون إدارة عجلة التاريخ إلى
الخلف أول مقتضيات دعوى اليساروية هو إغفال أصولها الطبقية وهو ما يستجر
بالضرورة إنتفاء الصراع الطبقي لينتهي بعدمية الدعوى ،ومن هنا قيل بـ "اليسار
اﻷلكتروني" أي أن عصبته هي التواصل اﻹجتماعي وليس اﻹنتماء الطبقي  .ومع ذلك
يمﻸ اليساريون فضاء العالم زعيقا ً ينادون بالتغيير !! لكن تغيير ماذا ،وتغييره إلى ماذا ؟
يتعين بغير استخدام الصراع الطبقي وهو مغفل في العصابة اﻷلكترونية خليك
فذلك ﻻ ّ
ً
أصﻼ في دعوى اليساروية غير اﻷلكترونية طالما أن
عن أن اﻹنتماء الطبقي هو مغفل
البورجوازية الوضيعة وهي التربة الخصبة التي تنبت فيها اليساروية  .ة.
أهم قضايا العصر هي أن ما يسمى بـ "اليسار" يمﻸ الفضاء السياسي الدولي زعيقا ً داعيا ً
للتغيير اﻹجتماعي دون أن يحدد جنس التغيير المقصود !!  .مثل هذه القضية الطارئة في
تقصي أصولها وشروط وجودها ومدى جدية دعواها.
الفكر السياسي تقتضي بالضرورة
ّ
نظراً لﻸهمية الفائقة لهذه القضية التي تشكل عقبة كأداء على طريق التطور اﻹجتماعي
كنت كتبت خﻼل ما تقدم من القرن الحادي والعشرون أكثر من عشرين مقالة تبحث في
أصول اليسار ودعواه المثالية التي ﻻ تمت للواقع بصلة بغير كونه عقبة كأداء على
طريق الثورة اﻹشتراكية.
ليس بﻼ سبب أن توسعت الحركة المسماة باليسار بصورة متعاظمة في العقود الثﻼثة
اﻷخيرة مع أنها من تأسيس "المرتد كاوتسكي" نقيضا ً للبلشفية في صدر القرن العشرين
 .اﻷحزاب الشيوعية التي ظلت موالية للحزب الشيوعي السوفياتي رغم انحرافاته
الخطيرة في الخمسينيات ،ﻻ بل خيانته للثورة ،فوجئت بانهيار اﻻتحاد السوفياتي في العام
 91وهو ما أكد لها فشل خطها السياسي الذي كانت تظنه خطا ً شيوعيا ً ودعاها للتغيير
فذهبت إلى خط جديد مختلف أسمته اليسار.
يسار ماذا!؟ اليساريون ﻻ يعلنون ذلك حيث الهوية المفتوحة تجلب المزيد من أدعيائها
ّ
اﻷفاقين؛ لكنهم حين يضيق الخناق عليهم ينسبون يساريتهم للماركسية والماركسية براء
منهم حيث هي نظرية علمية وفي القوانين العلمية ينتفي اليسار واليمين كﻼهما  .ينسبون
يسارهم زوراً للماركسية بينما استراتيجتهم المعلنة المتمثلة بالديموقراطية )البورجوازية(
والعدالة اﻹجتماعية تنتسب للنظام الرأسمالي وهو ما أكده طوني بلير القائد السابق لحزب
العمال البريطاني إذ قال أن يساريتنا تتحقق بالرأسمالية "الحديثة" حسب وصفه  .بلير لم
يقل هذا إﻻ بعد اﻹجتماع الشهير الذي عقده قادة الدول الرأسمالية اﻷربعة الكبرى في
لندن وراء أبواب مغلفة لثﻼثة أيام من نهاية اﻷلفية الثانية وتصادف أن كان أربعتهم
يساريين ،الرئيس اﻷميركي كلنتون ورئيس وزراء بريظانيا بلير ورئيس وزراء فرنسا
جوسبان ومشتشار ألمانيا شرويدر ،وقد تحققوا من تهالك النظام الرأسمالي فتوافقوا على
استنباط "الطريق الثالث" ﻻ رأسمالي وﻻ اشتراكي وفشلوا في مسعاهم – لعل هذا يكون
عبرة ليساريي اﻷحزاب الشيوعية "سابقا ً" وهم ليسوا في كل اﻷحوال بمستوى يسار قادة
الدول الرأسمالية الكبرى.
وهكذا فإن اليسار ياﻹجمال هو اﻷحزاب الشيوعية التي واجهت اﻹفﻼس في العام . 91
اﻷحزاب الشيوعية في العراق وفي لبنان وفي مصر وفي السودان ﻻ تعمل بغير البحث
عن قوى اليسار المفترضة وتوحيدها في كتلة واحدة ﻻ عصبة فيها سوى امتﻼك وسيلة
التخاطب اﻷلكتروني لدى مجموعة ) (Eleftقصرا ً.

اﻷردن

 في العام  1922كتب لينين في كتابة "الضريبة العينية" يقول:
We must expose the error of those who fail
to see the petty-bourgeois economic conditions
and the petty-bourgeois element as the principal
enemy of socialism in our country
"يجب فضح أخطاء أولئك الذين فشلوا في إدراك أثر
البورجوازية الوضيعة في اﻹقتصاد وأن شريحة البورجوازية
الوضيعة هي العدو الرئيسي لﻺشتراكية في بﻼدنا".

ليس هناك في المجتمع من ﻻ ينتمي إلى طبقة إجتماعية بعينها سوى البورجوازية
الوضيعة فهي ﻻ تنت ج بل تخدم اﻹنتاج دون أن تمتلك عصبة توحدها ولذلك تبقى أشتاتا ً
متفرقة ﻻ يجمعها جامع وﻻ تمتلك اهدافا ً سياسية واحدة وتفشل في بناء حزب يمثل
مختلف اﻷشتات.

طبعا ً ما كانت هذه اﻷحزاب لتذهب في مذهب جديد تسميه اليسار إﻻ ﻷنها فوجئت
بانهيار اﻻتحاد السوفياتي في العام  91وباتت على ثقة بأنها كانت مضللة وأن مشروع
لينين في الثورة اﻹشتراكية العالمية  1917ليس هو الثورة اﻹشتراكية الحقيقية الناجزة
التي استشرفها ماركس وإنجلز في بيانهما الشيوعي في العام  1848كما باتت مقتنعة
وفق ضﻼلتها.
ليسمح لنا هؤﻻء اليساريون الطارئون أن نفترض دون مجانبة للمنطق أن الشيوعيين
المضللين فيما قبل العام  91هم أنفسهم اليساريون المضللون فيما بعد العام  ،91دون
ادعاء أي مبرر ﻻفتراض العكس !؟
شيوعيو النصف الثاني من القرن العشرين لم يكونوا شيوعيين على اﻹطﻼق بل اﻷحرى
أن كانوا أعداء للشيوعية  .اﻹتحاد السوفياتي انقلب على الشيوعية في العام  1953إذ قام
أبرز ثﻼثة في المكتب السياسي للحزب وهم مالنكوف وبيريا وخروشتشوف باغتيال
ستالين بالسم في مارس  53وفي سبتمبر من نفس العام قررت اللجنة المركزية للحزب
قراراً من خارج صﻼحياتها قضى بإلغاء مقررات المؤتمر العام التاسع عشر للحزب من
أجل اﻹنصراف إلى التسلح كما أفاد القرار وهي السياسة التي ما زالت قائمة حتى اليوم
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حيث هي السياسة المناقضة لﻺشتراكية ،وفي يونيو  57جرى انقﻼب عسكري انتهى إلى
طرد أعضاء المكتب السياسي من الحزب ،وفي العام  61قرر مؤتمر الحزب الثاني
والعشرون إلغاء دولة دكتاتورية البروليتاريا واستبدالها بما سمي "دولة الشعب كله"
وهو الدمغة الفاقعة الرافضة لﻺشتراكية حسب الدﻻلة الماركسية القاطعة .شيوعيو
ستينيات القرن الماضي وما بعد ليسوا شيوعيين على اﻹطﻼق .إنقلبوا دون وعي منهم
إلى أعداء للشيوعية كما هم يساريو العصر.
تفجر بانتفاضة أكتوبر  1917ثبت
مشروع لينين في الثورة اﻹشتراكية الدائمة الذي ّ
بالوقائع أنه الثورة اﻹشتراكية الدائمة التي استشرفها ماركس وإنجلز والعصية على
اﻹلغاء أو اﻹبطال مهما كانت القوى المعادية .قراءة التاريخ كما هو منذ العام  53وحتى
اليوم تؤكد مثل هذه الحقيقة التي ﻻ يعتورها أدنى اشتباه  .تكفي اﻹشارة هنا إلى انعدام
تواجد نظام إنتاج مستقر وثابت في أي ٍ من بلدان العالم ،ﻻ في الصين وﻻ في الوﻻيات
المتحدة وهما عمودا "النظام" الدولي القائم  .ثورة أكتوبر البلشفية نقلت العالم إلى مسار
متاحا ً سوى الفوضى الماثلة اليوم هربا ً
جديد هو مسار اﻹشتراكية وليس من مسار آخر
ً
من استحقاق اﻹشتراكية.
في العام  1952لدى انعقاد المؤتمر العام التاسع عشر للحزب بعد غياب الحزب أربعة
عشر عاما ً ليقرر الخطة الخمسية الخامسة التي كانت ستحول اﻹتجاد السوفياتي من دولة
حرب تفوقت على ألمانيا النازية بقواها الحربية ،وتعود به إلى دولة مدنية اشتراكية
وتجعل من اﻹتحاد السوفياتي في العام  55أغنى دولة في اﻷرض؛ في تلك اﻷثناء لم تكن
إمتيازات مشروع لينين في الثورة اﻹشتراكية العالمية موضع تساؤل فكان حتى ونستون
تشيرتشل أن ّ
بشر ستالين في مؤتمر يالطا  1945بأن شعوب بريطانيا تقديرا ً منها للنظام
السوفياتي ستنتخب حزب العمال اليساري ضد حزب المحافظين بقيادة تشيرتشل ،وبدا
أن الخبر لم يعجب ستالين لعلمه المسبق أن الرجل الثاني في حزب العمال وهو ارنست
ً
عميﻼ مأجوراً لمكتب التحقيقات الفدرالي اﻷمريكي وأن
بيفن ) (Ernest Bvinكان
حزب العمال اليساري بات على يمين تشيرتشل وحزب المحافظين فما كان من الرئيس
روزفلت إﻻ أن تساءل غامزا " ..لماذا ﻻ يعجبك ذلك يا رفيق ستالين !؟
تكفي اﻹشارة في هذا السياق إلى أن الدول الرأسمالية الكبرى الثﻼث تحولت في الحرب
العالمية الثانية إلى دول حرب بقدر استطاعتها لكن مجموع قواها الحربية لم تعادل ربع
قوى دولة الحرب التي تحول إليها اﻹتحاد السوفياتي ولذلك كان له الفضل الكبير في
حماية الدول الرأسمالية الكبرى الثﻼث من النازية الهتلرية والكميكازية اليابانية.
اﻷفكار السقيمة التي تشكلت منها "إيديولوجيا" اليسار بمختلف أطيافه إن هي إﻻ تلك
اﻷكاذيب الواردة في خطاب خروشتشوف السري سيء الذكر المنسوب زورا ً ﻷعمال
المؤتمر العشرين في العام  56للحزب الذي ادعى أن الدولة السوفياتية لم تكن اشتراكية
بقيادة ستالين ولم تكن ديموقراطية ،بل دولة بناها بالحديد والنار مجرم طاعية ودكتاتور
دموي هو ستالين.
ما لم يعلمه الشيوعيون عن الخطاب السري لخروشتشوف هو أن الخطاب وصف
بالسري ﻷن الحزب لم يكن يعلم به ولذلك لم يكن من أعمال المؤتمر العشرين للحزب
كما اعتقد العامة وأن الخطاب لم يكن من بنات أفكار الغبي خروشتشوف بل كتبه العسكر
وهم الذين رسموا خروشتشوف أمينا عاما ً للحزب بعد أن آلت كل السلطة للجيش حال
اغتيال ستالين ،وأمروه أن يلقي الخطاب في مؤتمر الحزب العشرين كي يضفي عليه
شيئا ً من الصدقية.

اﻷحزاب "الشيوعية" القائمة اليوم ما زالت تتبنى نفس خطاب خروشتشوف الخياني
واليسار يتمثل بهذه اﻷحزاب الخؤونة.
الشيوعيون الذين اجتروا اﻷفكار الخيانية في خطاب خروشتشوف منذ العام  56هم إياهم
الذين انقلبوا إلى يساريين بعد انهيار اﻹتحاد السوفياتي دون أن يتنازلوا عن اﻷفكار
الخيانية التي أخذوها عن خطاب خروشتشوف الخياني – يقتضينا حسن قراءة التاريخ
كما هو أن نشير هنا في هذا المقام تحديدا إلى أن الجيش قام بانقﻼب عسكري ضد
خروشتشوف في أكتوير  1964بعد أن أخذ خروشتشوف يبعث من جديد شبح ستالين
ونهجه اللينيني .ففي اﻷرشيف السوفياتي في العام  1964خروشتشوف يخاطب زمﻼءه
أعضاء المكتب السياسي وبريجنيف أحدهم بالنص" :خراء ستالين أفضل منكم".
يساريو اليوم هم في الغالب اﻷعم شيوعيو النصف الثاني من القرن العشرين الذين
إعتادوا على اجترار أكاذيب خروشتشوف الخيانية لنصف قرن طويل .صدمهم انهيار
اﻹتحاد السوفياتي لكن ذلك لم يكن كافيا ً ليطهرهم من الخيانة التي انطوت عليها أكاذيب
الخطاب السري لخروشتشوف.
لقد فضح البروفيسور اﻷميركي غروفر فر ) (Grover Furrفي كتابه بالغ اﻷهمية
"كذب خروشتشوف" ) (Khrushchev Liedالمستند إلى اﻷرشيف السوفياتي ،فضح
أكاذيب خروشتشوف الزائفة الوقحة في خطابـــه السري إﻻ أن اليساريين ﻻ يصدقون إﻻ
أنفسهم مثلهم مثل الذين يعانون من الشيزوفرينيا.
نحن البﻼشفة الجدد ،وقد ّ
علمنا ماركس قراءة التاريخ كما هو ،نستطيع أن نؤكد أن
الثورة اﻹشتراكية البلشفية بقيادة لينين وستالين قد نقلت العالم إلى مسار جديد ﻻ يمت
بأدنى صلة للعالم القديم ،مسار ﻻ رجعة عنه  .ليس إﻻ الحمقى هم من ما زالوا يعتقدون
بإمكانية العودة للنظام الرأسمالي؛ ثمة حقائق كثيرة مختلفة تحول دون ذلك وأولها
عشرات الترليونات من الدوﻻرات المكشوفة الزائفة التي تطبعها اﻹدارة اﻷميركية كل
سنة ،تحول وحدها دون ذلك .
نحن حين نستقصي أصول "اليساروية" نتحقق من أنها في اﻷصل بدعة من بدع أشتات
البورجوازية الوضيعة المتخصصة بالبدع في محاربة الشيوعية حيث أنها ﻻ تمتلك أية
أدوات تمكنها من الدفاع عن الذات طالما أنها ﻻ تنتج .لذات السبب كتب العسكر خطاب
خروشتشوف الخياتي المنقول في "إيديولوجية" اليسار .زيف هذه اﻹيديولوجيا يتمثل
بأنها ﻻ تبدأ مما هو معلوم وﻻ تنتهي إلى ما هو معلوم .يدعو اليساريون للتغيير لكن
تغيير ماذا وإلى ماذا فهم ّقلما يعلنون وحين يضيق الخناق عليهم يدعون بأنهم سيغيرون
النظام الرأسمالي إلى النظام اﻹشتراكي.
نحن نعفيهم من إثبات أن النظام الرأسمالي ما زال قائما ً يعمل بالرغم من أن الدوﻻر
كاف لدحض كل دعوى رأسمالية ،لكننا
المكشوف يغطي كل نقود العالم وهذا وحده
ٍ
بالمقابل ﻻ نستطيع أن نسكت على دعواهم باﻹشتراكية .فاﻹشتراكية ليست نظاما
ً
إجتماعيا ً مستقراً
قابﻼ للحياة كما يسيئون الظن ويؤكدون التحول إليه .اﻹشتراكية
السوفياتية هي من إبداع لينين حيث ماركس وإنجلز كﻼهما أكدا عدم معرفتهما بأي شرط
من شروط اﻹشتراكية.
كل ما قاله ماركس بخصوص اﻹشتراكية هو أن اﻹشتراكية مرحلة تفصل بين التظام
الرأسمالي والحياة الشيوعية تقوم خﻼلها دولة دكتاتوربة البروليتاريا حصراً بإنجاز كامل
اﻹعدادات لﻺنتقال إلى الحياة الشيوعية ،ويعود تعيين شروط اﻹشتراكية للقوى
اﻹشتراكية في البلد المعني .وبالقياس فاﻹشتراكية سيبنيها وينتقل إليها اليساريون ستكون
من إبداع يساري عبقري تتحاوز عبقريته عبقرية لينين .راهن اليساريون في عشرينيات
وثﻼثينيات القرن الماضي على تروتسكي يبني لهم اشتراكية غير لينينية ولعلهم اليوم
بانتظار تروتسكي آخر.

لكن خروشتشوف رأى أن الخطاب لن يحظى بموافقة المكتب السياسي ولن يستطيع
سراً وتحايل على قيادة المؤتمر وطلب
قراءته في المؤتمر تبعا ً لذلك ،فكان أن احتفظ به ّ
اجتماعا خاصا ً بعد انتهاء المؤتمر وألقى خطابه الخياني دون علم رفاقه في المكتب
السياسي الذين تخاذلوا ولم يعلنوا شجبهم للخطاب مباشرة مما أكسبه شرعية لدى
اﻷحزاب خارج اﻹتحاد السوفياتي ولدى القوى الرجعية داخله وخاصة كوادر الجيش
اﻷحمر .الحزب السوفياتي عارض الخطاب مما اضطر خروشتشوف ﻷن يعين لجنة
متخصصة تحقق في الجرائم المزعومة لستالين ولما لم تجد اللجنة حتى مخالفة هامشية
واحدة طيلة قيادة ستالين لﻺتخاد السوفياتي طيلة  30عاما ً ) (1953 – 1922اضطر
خروشتشوف ﻷن يتراجع عن خطابه الخياني ويفتتح المؤتمر اﻹستثنائي الحادي
والعشرون للحزب في العام  59مؤكدا ً بالنص" :استطاع حزبنا بقيادة ستالين لفترة طويلة
أن يتغلب على سائر اﻷعداء ويبني لنا دولة اشتراكية عظمى نعتز بها".

اﻷولي الذي سيسمح بمناقشة جدية ﻹيديولوجيا اليسار هو تحديد جنس اﻹشتراكية
الشرط ّ
التي يدعون التغيير إليها .هل هي من جنس اﻹشتراكية السوفياتية – والتخلي عنها هو
سبب وجودهم – أم اشتراكية جمهورية فيمار في ألمانيا التي حاربت ثورة الشيوعيين
اﻷلمان وسلمت ألمانيا بالتالي للنازية الهتلرية ،أم اﻹشتراكية الفرنسية التي قادت العدوان
الثﻼثي على مصر في العام  ،56أم هي اشتراكية يساروية مختلفة غير معلومة الجنس
ُ ّ
ويبت في جنسها حين الوصول إليها من جنس اشتراكية البعث في المقابر الجماعية!؟

تراجع خروشتشوف عن خطابه السري الخياني غير أن القيادات الشيوعية خارج اﻻتحاد
السوفياتي لم تتراجع حيث كانت قد هللت ورحبت بالزعيم اﻹستثنائي خروشتشوف
ونشرت بحمية مصطنعة تلك اﻷفكار الخيانية بين كوادرها؛ وليس غريبا أن معظم

يفوت هؤﻻء اليسارويين المزعومين أن النظام اﻹجتماعي ﻻ يكون إﻻ على صورة من
يأتي به واﻹشتراكية ﻻ يأتي بها سوى العمال حسب ماركس "يا عمال العالم اتحدوا !!"
يأت بها ماركس .أما اليساريون فهم ﻻ ينتمون لطبقة معينة بل
اﻹشتراكية السوفياتية لم ِ
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هم أصﻼً من أشتات البورجوازية الوضيعة المختلفة والرجعية دائما ً وأبدا ً كما دمغها
ماركس في البيان الشيوعي وأعاد نفس الدمغة لينين في كتابه "الضريبة العينية":
اﻹنتلجنسيا على اﻹستعداد دائما ً ﻷن تخوض أشرس المعارك الدموية دفاعا ً عن امتهانها
التثاقف.
اﻹشتراكية العلمية التي حددها ماركس هي الفترة القصيرة نسبيا التي تأخذ على عاتقها
دولة دكتاتورية البروليتاريا حصرا ً اﻹعداد لﻺنتقال إلى الحياة الشيوعية .إنجاز مثل هذه
المهمة الخطيرة والصعبة يقتضي أول ما يقتضي اﻹنكار التام ﻷية عﻼقات ثايتة
ومستقرة لﻺنتاج؛ بل إن دولة دكتاتورية البروليتاريا تقوم أصﻼً على إنكار مختلف
الحقوق لمختلف أفراد المجتمع ومن ضمنهم البروليتاريا التي ﻻ تعود مأجورة وتنفي
نفسها بنفسها بالتالي.
التحدي اﻷكبر أمام هؤﻻء اليسارويين أكانوا ألكترونيين أم غير ألكترونيين ليس هو
إثبات أن التظام الرأسمالي ما زال يعمل في العالم كي يتطوعوا لتغييره ،بل هو تحديد
جنس النظام الذي يرومون التغيير إليه؟
هل هو رأسمالية "محدثة" كما أعلن زعيم اليسار في بريطانيا طوني بلير أم هو عدالة
إجتماعية كما تعلن اﻷحزاب الشيوعية التي لم تعد شيوعية بل يسارية ،أم اشتراكية كما
يعلن نقيب اليساريين رزكار عقراوي ،اشتراكية ليست كاﻹشتراكية السوفياتية التي لم
يتأسف على شبابها اليسراويون .هل هي صنو اﻹشتراكية البعثية التي تكفلت بالمقابر
الجماعية في العراق وسوريا ،أم مثل اشتراكية بول فوت التي لم تدفن موتاتها خﻼفا ً
ﻻشتراكية البعث أم اشتراكية الصين وهي العمود الرئيس للفوضى العارمة التي تستبد
بالنظام العالمي هربا ً من استحقاق اﻹشتراكية!؟
عفونا اليساريين من إثبات أن النظام الرأسمالي ما زال يعمل ،ولنعفهم أيضا ً من تحديد
جنس اشتراكيتهم طالما أن مجرد فكرة اﻹشتراكية لم تعد ّ
ترن في فضاء العالم ،أما وأن
عالم اليوم يقاسي بشدة من سطوة الدوﻻر اﻷمريكي المكشوف؛ وحتى الصين التي تنتج
ضعف ما تنتج الوﻻيات المتحدة من البضائع إﻻ أنها ملزمة بالحفاظ على سعر صرف
الدوﻻر ﻷن كل الفائض من إنتاجها ﻻ يستبدل إﻻ بالدوﻻر .دول البريكس الخمسة
) (BRICSعبثا ً تحاول تشكيل عالم متعدد اﻷقطاب طالما أن إنتاجها ﻻ يستبدل إﻻ
بالدوﻻر.
لم ينجح اليسار في اثبات أن النظام الرأسمالي ما زال يعمل ،ولن ينجح في تحديد جنس
اﻹشتراكية التي يرنو لﻺنتقال إليها ،فهل يستطيع بعد كل هذا رسم طريق تؤدي إلى
تحرير العالم من عسف الدوﻻر المكشوف الزائف كيما يستدعي في نهاية المطاف شيئا ً
من اﻹعتبار!!؟
لن يجرؤ اليساريون على فعل ذلك !!!
 في الواقع وعلى عكس ما تم تغطيته في وسائل اﻹعﻼم
المتسيد إبان حرب الخليج اﻷولى ،فإن نظام صدام حسين كان قد
استشعر بأنه لم يتفهم بشكل جيد مستوى الضوء اﻷخضر الذي
اعتقد بحصوله عليه من سفيرة الوﻻيات المتحدة April
 Glaspieفي العراق قبل بضعة أيام من غزو العراق للكويت،
والذي انطوى إلى إشارة ضمنية بالموافقة على تصعيد الخﻼف
فلسطين
العراقي مع الكويت باعتباره »شأنا ً عربيا ً ﻻ دخل للوﻻيات
المتحدة فيه« ،والذي يحتمـــل أنه كان بمثابـــة الضوء اﻷخضــر
لعملية عسكرية محدودة يسيطر فيــها العراق على كــــامل حقل الرميلة الحدودي
المتنازع على سبل استثماره تقنيا ً مع الكويت ،وهو ما قد تم المبالغة في تفسير حدوده من
قبل نظام صدام حسين ،فتجاوز به الخطوط الحمراء عبر تحويله إلى إذن بغزو شامل
لكل جغرافيا الكويت.
وفي محاولة واضحة من نظام صدام للتراجع عن خطئه في فهم حدود الضوء اﻷخضر
اﻷمريكي الممنوح له آنذاك لتصعيد الخﻼف مع الكويت فإنه كان قد تقدم بعدة مشاريع
تنطوي جميعها على انسحاب كامل من حدود الكويت ،مشفوعة باشتراطات لحفظ ماء
وجهه من قبيل المشروعين في  12و 19أغسطس من العام  ،1990باﻹضافة إلى ذلك
المشروع الذي تم اﻹعﻼن عنه في  23أغسطس من العام نفسه ،والذي لم تقم وسائل
اﻹعﻼم المتسيدة حتى باﻹشارة إليه ،وتضمن انسحابا ً غير مشروط من كل الحدود
الكويتية ،وعدم اعتراض على وجود قوات التحالف في شبه الجزيرة العربية ،وحصر
مطالبــه وشروطـــه كلهــا ببند واحــد هو السيطرة على حقل الرميلة النفطي بشكل كامل
والذي يقع  %95منه في الحدود العراقيــة المتفق عليها دوليــًا ،و %5فقط منه في داخل
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الحدود الكويتية التي قام بترسيمها المستعمرون اﻹنجليز من قبل ،وتم اعتمادها كحدود
ً
ﻻحقا ،كما لو أنه تراجع من نظام صدام عن سوء الفهم الذي حصل في
دولية للكويت
استيعابه لرسالة السادة اﻷمريكان ،والعودة إلى تنفيذ ما استبطنه ﻻحقا ً بأنه الفهم الصحيح
للرسالة التي بالغ في فهم فحواها الدبلوماسية من قبل .وكان يكفي لقوات التحالف أساسا ً
الموافقة على ذلك العرض العراقي آنذاك ،والذي كان كفيﻼً بتحرير الكويت دون أي
تكاليف بشرية أو مادية تذكر بالمقارنة مع تلك المهولة التي حصلت في سياق تراجيديا
حرب الخليج اﻷولى.
وفيما يرتبط بالمآﻻت التي أفضى إليها غزو الكويت ،فإنه من المحتمل أن تكون عدة
عوامل قد تفاعلت وتآثرت فيما بينها وأدت إلى ما أدت إليه من كوارث سوف تبقي
العرب مرهونين للتعامل مع مفاعيلها الصادعة والخبث الناتج عنها وإلى أمد طويل.
ومن جملة تلك العوامل الغلواء الوحشية لﻼنتقام والتي قادها بعض العرب لﻼنتقام من
الغزاة العراقيين ،وهم في الحقيقة أبناء عمومتهم المباشرين إن لم يكونوا من لحمهم
ودمهم حتى لو أخطأوا ،باﻹضافة إلى نشاط مجموعات الضغط الصهيونية التي رأت في
ذلك الزلل لنظام صدام حسين فرصة تاريخية لتهشيمه بعد أن تم تقديم كل أشكال الدعم له
سابقا ً ليقوم بما عجزت الوﻻيات المتحدة عن القيام به مع إيران الخميني ،عبر محاولة
تدميرها بدماء العراقيين وأموال نفطهم ،بالتوازي مع ما قد تبدى بأنه فرصة سانحة
لوضع اليد على ما وصلت قيمته السوقية بعد تعديلها حسب معدل التضخم التراكمي إلى
ما يقارب  300مليار دوﻻر تم سدادها من احتياطيات الدول الخليجية التي كانت رأس
الحربة في قرع طبول الحرب واﻻنتقام من العراقيين الذين أصبحوا شياطينا ً ﻻ بد من
استئصالهم من وجه البسيطة بعد أن كانوا ولردح طويل »حصن العرب والخليج العربي
في وجه التمدد الفارسي« على حد تعبيرهم أنفسهم.

ً
 عندما ّ
الحي البائس
ثمة خرافة شائعة في
كنا
صغارا ،كانت ّ
ّ
أن َ ْ
الذي نسكنه ،ﱠ
يمر من تحت قوس قزح وينتقل إلى الجهة
من ﱡ
يتحول بقدرة قادر إلى الجنس اﻵخر.
اﻷخرى منه،
ّ
سورية

وقد يكون العامل اﻷهم هو المبدأ الثابت في سياسة الوﻻيات المتحدة في معاداة كل نماذج
»اﻻستقﻼل الوطني« التي قد تعطي أمثلة سيئة لدول الجوار ومجتمعاتها بأنه قد يحق
لتلك المجتمعات التمتع بفضائل ثرواتها الطبيعية ،وهو خطر كان من المحتمل تحققه بعد
فراغ صدام حسين من حربه العدمية مع إيران ،والتفاته للقيام بدوره كديكتاتور يعنيه بناء
مجده عبر تطوير البنى التحتية والفوقية في بﻼده بشكل يعكس ويخلد عظمته ،في نهج
يتفارق عن الدور المحدد لكل القائمين بدور النواطير على النفط العربي الذين ينحصر
دورهم في تسهيل عمل اﻻستثمارات الغربية في بﻼدهم ،وحصولها على النفط العربي
بشكل شبه مجاني ،وتخزين أي فوائض يحصلون عليها من الفتات التي تتبقى من أرباح
استخراج النفط من أرضهم بعد استحصال الشركات الغربية العابرة للقارات على حصة
اﻷسد منها ،في سندات خزائن الوﻻيات المتحدة ،و التي ليس لهم حق في التصرف بها
إن أرادوا ذلك ،كما تبدى جليا ً في سياق قانون جاستا اﻷمريكي ،وهو ما يعني بشكل
عملي استحصال السادة أصحاب الحل والعقد من أولياء أمور النواطير العرب على كل
عوائد النفط فعليا ً بمسارب متباينة تقود إلى نفس الموئل ،وعدم استثمار أي منها في
تطوير البنية التحتية أو الفوقية الهشة في تلك المجتمعات النفطية التي ﻻ زال الكثير من
بقاعها حتى اللحظة الراهنة ﻻ ينعم بشبكة للصرف الصحي أو شبكة ﻹمداد الكهرباء عدا
عن عدم وجود أي بنية تحتية زراعية أو صناعية أو سكك حديدية تربط بقاعها فيما
بينها .وهو نموذج كان من المحتمل أﻻ يسير في نهجه صدام حسين عبر تحويل عوائد
النفط لبناء العراق المنهك بعد حرب السنوات الثمانية العجاف مع إيران .وهو احتمال
إيحاء خاطئا ً للنواطير اﻵخرين بإمكانية انعتاق أي منهم
كان ﻻ بد من وأده لكيﻼ يعطي
ً
من اشتراطات دوره الوظيفي كناطور مكلف بحفظ مصالح أصحاب الحل والعقد والتمتع
على نطاق محدود أسري أو قبلي ضيق بالفتات التي يتلقفها هنا وهناك بينما تظل حصة
اﻷسد شبه المطلقة من نصيب السادة أولياء اﻷمر في لندن وواشنطن أساسا ً.
وتلك اﻻحتماﻻت كلها أسهمت بدرجات متفاوتة في تعزيز خيار الحرب التي كانت ﻻ
ً
دولة ومجتمعا ً وشعبا ً و وإجهاض أي
تهدف إلى تحرير الكويت وإنما لتهشيم العراق
ممكنات لتحقق احتمال أي استقﻼل وطني في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا والتي
يفضل المستشرقون تسميتها الشرق اﻷوسط ،بشكل ﻻ يختلف كثيراً عن اﻻنقﻼب الذي
قادته المخابرات اﻷمريكية والبريطانية على حكومة مصدق الوطنية العلمانية في العام
 1953في إيران ،والتي فتحت الباب لعودة الشاه المستبد البربري والذي كان لبربريته
وتهشيمه للتيار الوطني العلماني المستقل في إيران مشخصا ً بإعدام ﷴ مصدق ومن
واﻻه المقدمة الموضوعية التي أدت إلى انزياح المجتمع اﻹيراني باتجاه التطرف الديني
الذي لم يعد سواه حاضا ً في الساحة السياسية اﻹيرانية آنذاك ،وهو ما أدى في المآل
اﻷخير إلى ثورة الخميني وتحول إيران إلى جمهورية دينية لم يجد المسؤولون الحقيقيون
عن تحققها الوجودي في واشنطن ولندن خيرا ً من الدماء العراقية لفت عضدها،
واﻻنقﻼب على تلك الدماء وأهلها حينما تغيرت الظروف وأملت اﻷحوال المستجدة
ضرورات تهشيم العراق والذي ﻻ زالت مفاعيل تهشيمه ومفاعيل دفع إيران تجاه
التطرف الديني أحد أهم اﻷسباب في حالة النزيف الذي ﻻ ينقطع في العالم العربي
وإدمان اﻷخوة على قتل بعضهم في كل أرجائه الهشيمية الحطامية 
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ﱠ
وتشكل
وفي أحد أيام الشتاء الماطرة ،ظهرت الشمس من خﻼل فرجة في غيوم السماء،
تذكرت حينها تلك المعجزةُ ّ ،
قوس قزح بألوانه الزاهيةُ ّ .
التحول إلى أنثى من باب
وقررت
ّ
الفضول ،وليس من قبيل اﻹعجاب بحياة اﻷنثى ،التي كانت رمزاً لﻼضطهاد والظلم
والتمييزُ ْ ِ َ .
التحول العظيم.
أركض باتجاه ذلك القوس ،بغية الحصول على ذلك
وطفقت
ُ
ّ
ُ
تجاوزت الخامسة من عمري في تلك المغامرة الطفولية .وبينما كنت أركض،
لم أكن قد
رحت ّ
ُ
توجس ،وانتابتني مجموعة من
أقلب اﻷمر على جميع وجوهه .اجتاحتني دفقةُ ّ
ُ
وتحولي
الوساوس والتساؤﻻت؛ ترى ،بعد اجتيازي للحدّ الفاصل تحت القوس البهيج،
ّ
إلى أنثى ،كيف سيستقبلني أهلي؟ وماذا سيقول ّ
عني زمﻼئي؟
بالتأكيد سأفقد العديد من اﻻمتيازات التي ّ
يفتقرنَها أخواتي البنات .إذ لن
أتمتع بها ،والتي
ْ
يعد بمقدوري اللعب في ّ
الحي بعد غياب الشمس .ولن أجلس على قارعة الطريق
أزقة
ّ
ﱠ
ٍ
طرفة أسمعها من زمﻼئي
عال على أتفه
بصوت
أقهقه
رث الثياب حافي القدمين،
ٍ
ٍ
كنا نتباهى باستخدامها حديثا ً ّ
الصبيان .ولن أشتمهم بتلك العبارات الجنسية التي ّ
مقلدين
وسأحرم من ّ
ّ
وتفقد
حينا ،لتناول الثمار
الكبار.
تسلق أشجار غابة الصنوبر القريبة من ّ
ُ َ ُ
أعشاش العصافير .ﻷن لباسي سيختلف .ومن المعيب أن أرتدي فستانا ً أو تنورة ً ويظهر
كلسوني للصبيان في تلك الحاﻻت.
النعمة التي أنا فيها ،من أن ﷲ خلقني ذكرا ً
َ
ُ
عندئذ ،ﱠ ُ
ٍ
فعدت
وفضلني على اﻷنثى.
قدرت
ﱠ
ُْ
مسرعا ً إلى البيت ،وقد ّ ُ
واسبتشعتها.
تخليت تماما ً عن فكرة التحول إلى أنثى .بل
سر تمييز الخالق للذكر عن اﻷنثىْ ّ ،
إلي،
لدى اﻻستيضاح من ّأمي عن ّ
ركزت أنظارها ّ
وهربت من فمها ضحكة مكبوتة .وأجابت معتمدةً على ضحالة ثقافتها الشفهية الموروثة:
بني أن يكافئك عن الجيل السابق .يبدو أنك كنت صالحا ً في الزمن
»هكذا ﱠ َ
قدر ﷲ يا ّ
ّ
مجدداً والدهشة تلتهم وجهي:
الماضي يا حبيبي« .ما زاد جوابها في حيرتي .فسألتها
ﱠ
ﱠ
»هذا يعني أن أخواتي ُ ﱠ
وخلقهن
عليهن
كن مذنبات في الجيل الماضي ،فغضب ﷲ
بنات؟!».
ربما،
ويبدو أنها شعرت بعدم التوفيق في إجابتها عن سؤالي السابق فقالت مستدركةً » :ﱠ
بني! أﻻ تﻼحظ كم ُ ﱠ
هن شريفات
ولكن أخواتك سيكون ﱠَن في الجيل القادم ذكورا ً يا ّ
كنت مذنبة في الجيل الماضي؟!«
أماه؟ هل
ِ
وعاقﻼت؟« .فسألتها» :وأنت يا ّ
ْ
ْ
وداعبت شعري قائلةً بنبرةٍ يائسة» :لو لم أكن مذنبة لما خلقني ﷲ امرأة يا
ضحكت
مجرد ذكره ،كافيا ً
حبيبي!« .قلت لها وأنا أقارن حنانها ولطفها بقسوة أبي ،الذي كان
ّ
لخلع أفئدتنا رعبا ً » :ﱠ
أتمنى في الجيل القادم أن يتحول أبي إلى امرأة ،وأنت إلى رجل.
ضمتني إلى صدرها وهي تهمس
أرجوك يا أمي ِعديني بذلك!«
وأن تكوني أبي..
ِ
ﱠ
ٍ
حار كالرجاء» :ﻻ ترفع صوتك! فقد يسمعك والدك ،ويغضب منك ،وقد يدعو
بصوت ٍ ّ
بني» !.
عليك ،ودعواته مستجابة ،كونه
ﱠ
مفضﻼً عند ِ
خالقه يا ّ
The Leftist
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ّ
ممن كانوا من جماعة اﻹخوان وحزب
 .1قيادات فتح تتألف من "أشباه
المثقفين" ّ
الفلسطينية.
التحرير قبل انضمامهم للثورة
ّ
 .2المثقفون ّ
يهددون مراكز القيادات.
ِ .3انخراط ّ
منظمة ّ
الرجعية.
العربية
التحرير مع اﻷنظمة
ّ
ّ
ّ
وسلوكيات
دينامية ّاتخاذ القرارات
لتفكيك
المثقفين"
يستعمل غالب هلسا مفهوم "أشباه
ّ
ّ
ِ
ّ
ّ
منظمة ّ
تشربت من المعارف
تلك المجموعة ّالتي
التحرير ،ويعني بأشباه
المثقفين َ
ّ
ِ
اﻷدلة
غير
سياق
في
استنتاجاتهم
إلى
ون
يتوصل
ولكنهم
المختلفة
عقﻼني ،ويتعاطفون مع ِ
ّ
ٍ
ّ
بالقدر ّالتي تخدم أحكامهم المسبقة والتربية ّالتي نشأووا عليها ويكون طموحهم
واﻹثباتات
ِ
واﻻجتماعي.
اﻻقتصادي
محصورا في التقدم
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
بخريجي الجامعات والمعاهد العليا
المثقفين
الطبقية ﻷشباه
يحدد غالب هلسا اﻷصول
ّ
ّ
والمتوسطة ّ
مدرسي
الثانوية،
والذين أنهوا دراستهم
ّ
ّ
ومدرسي اﻻبتدائي والثانوي وبعض ّ
ّ
ّ
المثقفين ينقسمون إلى مجموعتين:
أن أشباه
يتوصل الى
استنتاج مفاده َ
الجامعة .ومن ثم ّ
ٍ
ويهمها الحفاظ عليها لتحافظ على إمتيازاتها ،ومجموعة تعيش
مجموعة مرتبطة بالسلطة
ّ
المتدنية.
المعيشية
البطالة والظروف
ّ
ّ
ّ
يحدد غالب هلسا أن " ّ
ّ
لمنظمة
اليمينية
المثقفين" ّالذين صمدوا في موقفهم الموالي للقيادة
ّ
الريفية المحافظة ،ومن ثم
البرجوازية
الطبقية إلى
تحرير فلسطين ينتمون في أصولهم
ّ
ّ
ّ
الريف ،ا ّ
ًّ
وممثﻼ لبيئته
تابعا
الريفي يبقى
يمضي
لنقاش نمط السلوك وعﻼقات ّ
ِ
ً
لمثقف ّ ّ
حالة ّ
ً
منظمة ّ
السياسية.
التبعية إلى السلطة
التحرير ُتضاف
ومرتبطا ِبها وفي
ّ
ّ
ِ
ّ
منظمة ّ
يميز
التحرير واﻷنظمة
فيقارن بين
يمضي غالب هلسا
العربية ،ويردف" :ما ّ
ّ
ِ
ّ
ّ
منظمة ّ
العسكري
الدور
عن
التخلي
".
ية
إنتاج
غير
بنية
أنها
العربية
اﻷنظمة
عن
التحرير
ّ
ّ
َ
ْ
ّ
ّ
منظمة ّ
ّ
دور كبير ،وقبول
التحرير
من طرف
دور اﻹعﻼم ،ويكون لﻺعﻼم ٌ
يضخم من َ ْ
ّ
المثقف ّ
بالدفاع عن أمور غير معقولة وغير مقبولة.
اﻻقتصادية المختلفة معتمدًا باﻷساس
اﻻجتماعية
يناقش هلسا أنماط السلوك في التكوينات
ّ
ّ
اﻻستشهادات من غرامشي والتوسير ،ولكن
على عالم اﻻجتماع ديفيد رايزمان ،وبعض ِ
عرض هذا الموضوع وتقسيماته يبدو لي ّ
أقل أهمية في هذا السياق .سأعرض الموضوع
ّ
يتحدد سلوك كل إنسان من خﻼل تفاعله مع البيئة المحيطة ومكانه في
على النحو اﻵتي:
ُ
انماط
يخلق نمط أو عدة
معين ،حيث يسود نمط إنتاج محدد
الخارطة
ٍ
الطبقية في مجتمعٍ ّ
ّ
العربي فلم تنضج
سلوكية ﻻ تنفصل عن تفاعل الفرد مع نمط اﻹنتاج ،أما في السياق
ّ
ّ
رأسمالي
الرأسمالية متداخلة مع نمط
الطبقي وبقيت أنماط اﻹنتاج ما قبل
عملية التحول
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
تشابكا وتعقيدًا.
والذي بدوره يجعل أنماط السلوك أكثر
كثير من أفكار هلسا ما تزال راهنة وبعضها اﻵخر شاخ ،بإلقاء نظرة على ما طرأ من
ّ
جرا ،نجد ّ
ٍ
اتفاقية أوسلو
أن
اﻻجتماعية
تغيرات على التكوينة
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية منذ أوسلو وهلم ً
بنيويا.
الفلسطيني باسرائيل
الشعب
من
فاعلة
فئات
ربطت
مالية
منظومة
أفرزت
ّ
ً
ّ
ٌ
فلسطينية،
صديق يعمل في مجال البرمجة الحادثة التالية :كنت أعمل مع شركة
قص لي
ّ
ّ
ّ
برنامجا ُ
للفلسطينيين
وتوفر خدمات إنترنت
تدخل فيه الشركة الى أراضي 48
ووضعنا
ّ
ً
رفضا شديدًا من قبل إدارة الشركة وطلبوا
اﻹسرائيلية ،ولكننا واجهنا
أصحاب المواطنة
ّ
ً
اﻻسرائيلي.
نقترب من السوق
أﻻ
َ
ّ

فلسطين

 منذُ تصفية المأسوف عليه ،نزار بنات ،ودراسة غالب هلسا
ّ
" ّ
منظمة ّ
تحضرني .حادثة نزار عبارة عن
التحرير"
مثقف
ُ
ّ
ثائرا على الواقع
عاليا
بصوته
سياسي لمثقف
اغتيال
ً
ِ
ً
ٍ
َ َ
صدح ِ
ّ
منتفضا على القواعد.
ً

ّ
ّ
التحرير منذُ
منظمة ّ
متعلقة ِبنزار وحده ،تكوينة
فردية
يست حادثة
ّ
حادثة نزار بنات ل َ
ٌ
ّ
ّ
ّ
والمثقفين َ
المثقفين واﻷذناب.
وتميل ِﻻستقطاب أشباه
للمثقف
معادية
قيامها
تاريخية مع
الفلسطينية مع إضاءات
وأناقش حال السلطة
اﻷسطر
هذه
كتابة
قررت
ّ
ّ
لذلك ّ
َ
طبعا مع إضافة ما ينقصها من حتلنات.
هلسا،
غالب
مقوﻻت
من
الكثير
راهنية
ّ
ً
ِ
ّ
ً
منظمة ّ
بالتوكيد ّ
العربي
منفصﻼ عن الحال
التحرير ليس
أن حال
يستفتح هلسا نقاشه
ِ
ّ
ّ
وتكمم اﻷفواه
المثقفين
ولما كانت دول الجوار تقصي
واﻹقليمي ،بل تتمايز عنه ً
ّ
سلباّ .
ّ
ّ
منظمة ّ
التحرير تعتبر البندقية المصدر
بذريعة "الحرب مع الكيان الصهيوني" كانَت
الوحيد للفكر.
حدد هلسا ثﻼثة عوامل تدفع ّ
التحرير لمعاداة ّ
ّ
منظمة ّ
ﱠ
والمثقفين:
الثقافة

التطرق ً
قليﻼ إلى إسرائيل ،إسرائيل تريد أن
الفلسطينية ،أريد
أكمل مع السلطة
ّ
قبل أن ِ
ّ
َ
تعظم قوتها .لقد تمكنَت إسرائيل في
تحافظ على نفسها وتريد أن تتوسع وتريد أن
َِ
حزيران  1967من السيطرة على ما كان قد تبقى من فلسطين إضافة إلى اﻷراضي
والمصرية .فماذا تفعل إسرائيل بعد ذلك؟ هل ستقوم بإعادة هذه اﻷراضي إلى
السورية
ّ
ّ
والفلسطينيبن؟ بالطبع سارعت إسرائيل إلى تهويد اﻷراضي كلها واستثمارها بما
العرب
ّ
اﻻقتصادي ّالذي تمثله الدولة.
السياسي/
يخدم المشروع
ِ
ّ
ّ
هذا يعني ّ
تفرضه
أن إسرائيل لن تعطينا أي
ٍ
شيء مهما صغر أو ّقلت قيمته؟ ستعيد لنا ما ِ
بطرق أخرى بما فيها على
منه
أكثر
تخسر
ﻻ
أن
في
الدولة
مصلحة
مقتضيات
عليها
ٍ
ََ
العالمي ،أو حرب عصابات تحريرية،
اﻻقتصادي
الحصار
الدولية،
العزلة
المثال،
سبيل
ّ
ِ
ّ
ّ
ُ
ﱠ
خﻼف ذلك ﻻ يمكن لدولة إسرائيل
.
الخ
...
العرب
"
الجيران
"
قبل
من
تشن
نظامية
حربا
أو
ّ
ً
َ
ﻷي كان.
اﻷرض
وهي
اﻷهم
بثروتها
"
تتبرع
"
أن
ّ
ٍّ
ّ
ّ
وكل جنوب لبنان
كل "تنازﻻت" إسرائيل من صحراء سيناء إلى منابع الليطاني في لبنان
كانت بعد ِ
استنزاف طويل اﻷمد ،وحتى ِاتفاقية أوسلو نفسها كانَت بعد انتفاضة ،إسرائيل
ٍ
ﻻ تقدم "التنازﻻت" إذا لم تقتنع ّ
يلحق الخسائر بها.
أن الطرف اﻵخر يستطيع أن ُ ِ َ
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إتفاقية أوسلو .أما
اﻻستنزاف والحرب الدائمة واﻻنتفاضة كانت دافع إسرائيل للذهاب الى
ّ
ِ
ّ
منظمة تحرير فلسطين ّالتي كانت سلطة بﻼ دولة طوال تاريخها ،فعندما بدأت هذه
السياسي في
حرب الخليج واﻻنتفاضة اﻷولى وتنامي حركات اﻻسﻼم
تترنح بعد
السلطة ﱠ
ِ
ّ
َ
ِ
اتفاق
إلى
لتذهب
التحرير
لمنظمة
قويا
دافعا
التراكمات
هذه
أعطت
الفلسطينية،
اﻷراضي
ّ
ً
ً
ٍ
مع إسرائيل حتى وإن لم يكن هناك وعدٌ صريح بدولة.
ٌ
متكامل مصلحته في بقاء الوضع كما
سلطوي
تشكل هرم
ما بعد أوسلو حتى يومنا هذا ﱠ َ
ّ
تتغير رؤاه عندما تتعرض له إسرائيل وتريد أن ِ َ
تغييرا
تحدث
هو عليه ،هذا الهرم قد ّ
ً
سلبا وقد يرى هذا الهرم ّ
أن وجود دولة أفضل له.
يعود عليه ً
مخدرا ً
لذيذا مارسته منظمة التحرير خﻼل ربع قرن.
من هنا تبدو لنا فكرة المفاوضات
ً
المفاوضات هي طريقة أقل تكلفة لرسم خريطة الصراع بحسب ما تشير موازين القوى
المتصارعون على تقييم تلك الموازين.
عندما يتفق
ِ
طرح سمير أمين في كتابه "اﻷمة العربية والصراع الطبقي" ّ
إن منظمة التحرير لم تقوى
الطبقية البرجوازية
اﻻجتماعية ،بسبب تكوينتها
على القيام بمهامها ،خاصة الثورة
ّ
ّ
الصغيرة.
أستعرض هذا اﻻقتباس الطويل من سمير أمين:
اﻻستيطان الصهيوني في فلسطين الشعب الفلسطيني من وطنه ،ولم تبق في
"لقد حرم ِ
اﻷراضي المحتلة إﻻ فئة قليلة بينما يتجمع حوالي المليونين من الﻼجئين في مخيمات
اﻷردن ولبنان وسوريا .وهؤﻻء الذين ﻻ يعملون إﻻ المحظوظين منهم كعمال مؤقتين
وأيدلولجية العودة التي تسيطر عليهم
ليسوا مندمجين في ّأية سيرورة إنتاجية مستمرة.
ّ
وعقلية اﻹنتماء إلى الزعماء
اﻷبوية السابقة
لهذا السبب ،والمتجاورة مع بقاء العﻼقات
ّ
ّ
كانت تمنعهم من ّ
حقيقية.
ثورية
شن حرب
ّ
ّ
وفتح التي تمثل بعمق الفئة اﻻجتماعية لﻼجئين ،بدل ان تدرك ّ
أن الحرب التحريرية هي
أيضا اجتماعية في الوقت ذاته ،ردت هذه الحرب الى سلسلة وصفات الكفاح المسلم.
ً
بالتأكيد ّ
دائما خاصة .لكن
أن الظروف الملموسة للنضال التحرري في فلسطين ،كما هي ً
مهما كانت هذه الظروف ،ﻻ يمكن للنضال التحرري أن ينجح إﻻ اذا كان في الوقت ذاته
ثورة اجتماعية :هذا هو الشرط الذي ﻻ يستغنى عنه ،الذي يسمح للجماهير الشعبية،
بقيادة البروليتاريا أن تأخذ القيادة الفعلية ،وتعطيها قوة ﻻ تقهر ،مهما كانت قوة العدو.
كونيا وعدم إدراك
وبهذا المعنى تكسب دروس الصين والفيتنام وكمبوديا وﻻوس بعدًا
ً
عمليا قيادات الحركة الفلسطينية ،هذه
ذلك سمح سمح للبرجوازية الصغيرة أن تحتوي
ً
البرجوازيات التي فرضت تصورها للجبهة ،ليس كتحالف طبقات تحتفظ كل منها
باستقﻼليتها ،لكن كخليط عجيب .وهكذا قصر النضال على بعده العسكري الوحيد ،الذي
لم يخضع لمتطلبات التطور السياسي للقوى اﻻجتماعية الشعبية".
زمنية طويلة
فترة
ص واقع حال
ّ
ٍ
هذا اﻻقتباس الطويل من سمير أمين يفي بالغرض لتلخي ِ
الفلسطينيةّ ،التي لم يتملك قيادتها أي مشروع غير الكفاح
الوطنية
من عمر الحركة
ّ
ّ
ً
الشعبية والقيادة السياسية الفلسطينية.
ﻻحقا بين الطبقات
المسلحّ ،الذي قاد إلى قطيعة
ّ

من المنشآت المنظمة .وبذلك تشكل المنشآت الزراعية غير المنظمة ما نسبته  %95من
إجمالي المنشآت الزراعية.
 (5تشكل المنشآت غير المنظمة ما نسبته  %77من إجمالي المنشآت في قطاع البناء.
فيما بلغت نسبة المنشآت غير المنظمة في قطاع المواصﻼت ،التخزين ،واﻻتصاﻻت
نحو  %5فقط.
 (6باقي النشاطات اﻻقتصادية )صناعة ،وتجارة وفنادق ومطاعم ،وخدمات أخرى(
فتقارب فيها نسب توزيع المنشآت من حيث كونها منظمة أو غير منظمة إلى حد كبير.
 (7عدد العاملين في القطاع غير المنظم  152,262عامل ويمثلون حوالي  %36.35من
مجموع العاملين في القطاع الخاص.
) 8ثلثي العاملين في القطاع غير المنظم أي بنسبة  %66.5هم أعضاء عائﻼت غير
مدفوعي اﻷجر ،بينما شكلت هذه الشريحة  %6فقط من العاملين في القطاع المنظم.
 (9نسبة اﻹناث العامﻼت في القطاع غير المنظم بلغت  %40مقابل  %19من النساء
يعملن في القطاع المنظم".
 (10غالبية مالكي المنشآت غير المنظمة  %57يعتمدون في تمويلهم على المدخرات
الشخصية ،إضافة إلى ذلك ّ
فإن  %23يعتمدون على قروض شخصية بدون فوائد ،والتي
يكون مصدرها عادة اﻷهل أو اﻷصدقاء.
الفلسطيني هو اقتصاد الﻼتنمية ،وغني عن البيان نسب
اﻻقتصاد
مما أوردناه أعﻼه نشير ِ
ّ
المتدنية والفساد المستشري ،في ظل هذه الحالة
واﻷجور
الفقر والبطالة المرتفعة
ّ
ِ
اﻻرتباط
امتيازات
يرفض
أن
"
المثقف
"
على
الصعب
من
يكون
اﻻقتصادية اﻻجتماعية
ّ
ِ
ِ
ً
راهنا.
سنحت له الفرصة .بهذا المعنى يبقى غالب هلسا
إذا
بالسلطة
َ
يجتذب أشباه
وهرم
اقتصاد الﻼتنمية
بقاء الوضع كما هو عليه َ ِ
سلطوي من مصلحته ُ
ّ
ٌ
مالية
ينخر كل مناحي الحياة ،إضافة ِﻻرتباطات
المثقفين ويعادي المثقفين وفساد
ّ
ُ
الفلسطينية اليوم.
واتفاقات أمنية مع اسرائيل ،هذا هو حال السلطة
ّ
قبل عامين سجلت السلطة الفلسطينية "انجازا" بدفعها دين ال 900مليون شيكل لشركة
الكهرباء ،ومن منا لم يضحك على تصريح أبو مازنن ومهلة السنة التي أعطاها
ﻻسرائيل لﻼنسحاب من حدود  ،67يبدو أن قيادات السلطة خائفة على مواقعها في ظل
تنامي حالة التذمر الشعبي من الوضع الراهن ،وتريد أن تخرج من اﻷزمة الداخلية بعد
أن صعد حكام اسرائيل من وقاحتهم ازاء المطالب الفلسطينية ،من جانبه بيني غانتس
يعرض "اﻻقتصاد مقابل اﻷمن" ورئيس الحكومة بينيت من على منصة اﻷمم المتحدة
الشعبي
الفلسطينية أن تخشى الغضب
فلسطيني .يحق للسلطة
شعب
يتجاهل وجود
ّ
ٍ
ّ
ّ
وحدوث انفجار غير متوقع في أي لحظة.
سيما
رغم اتفاقي مع جوهر ما طرحه هلسا ّإﻻ أنني ﻻ أتفق مع تعميماته ومبالغاته ﻻ ﱠ
تحتمل ،نفس
القاسية بحق محمود درويش وتحميل أقواله وأشعاره وأفعاله ما ﻻ
أحكامه
ّ
ِ
ّ
َ
التاريخي للثورة
قائد
كال
الريادي
دورها
احترم
التحريرالتي
ومنظمة
فتح
حول
الشيء
ّ
ِ
ّ
الفلسطينية من جذورها ،ﻷن
وواجب المرحلة القادمة هو إصﻼح السلطة
الفلسطينية
ّ
ّ
ُ
سقوط للسلطة في الضفة يعني
ايدولوجية المقاومة انتقلت مع اﻷسف الى "حماس" ،وأي
ٍ
صعود حماس مكانها ،اﻷمل في القوى الساخطة داخل فتح ومنظمة التحرير أن تقوم
احة بالقيادة الحالية واستبدالها من الداخل قبل فوات اﻷوان .
باﻹط ِ

الملموس هو ّ
أن معظم مقوﻻت سمير أمين وغالب هلسا تحافظ على راهنيتها .ولكن
التغيرات تحتاج إلى حتلنة ،وهنا أعود الى دراسة الرفيق غازي الصوراني بعنوان
" القطاع اﻻقتصادي غير المنظم في فلسطين أو ما يطلق عليه اقتصاد الظل او اﻻقتصاد
الخفي".
ٍ
رسمي واقتصاد غير رسمي ) %25منه
ينقسم اقتصاد دول العالم الثالث الى
اقتصاد َ
ّ
عبارة عن مشروعات صغيرة و %75ويعني النشاطات الهامشية والطفيلية والغير
مشروعة( ،أهم المعلومات الواردة في المقال نقسمها كاﻵتي:
الفلسطيني  62,493منشأة عام .2008
 (1عدد المنشآت غير المنظمة في اﻻقتصاد
ّ
وتشكل نسبة  %49.7من إجمالي عدد المنشآت.
 (2الغالبية العظمى من مالكي هذه المنشآت يعملون لحسابهم الخاص بنسبة %86
وتمتلك اﻹناث نسبة  %13.6من المنشآت غير المنظمة مقابل  %9.4مملوكة لﻺناث في
ً
تعليما،
فإن غالبية مالكي المنشآت غير المنظمة أقل
القطاع المنظم .كذلك بالنسبة للتعليم َ
إذ بلغت نسبة الحاصلين على تعليم عالي  %10مقابل  %21في القطاع المنظم.
ً
عامﻼ واحدًا،
حجما  ،حيث  %60منها تشغل
 (3تعتبر المنشآت غير المنظمة أصغر
ً
مقابل  %42في المنشآت المنظمة .أما تلك التي تشغل خمسة عمال فأكثر فتشكل حوالي
 %7من مجمل المنشآت غير المنظمة ،مقابل  %17في المنشآت المنظمة.
 (4يضم القطاع الزراعي حوالي  %23من إجمالي المنشآت غير المنظمة ،مقابل %2
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يعرف حسن ملكاوي الفكر على انه "جهد بشري يحتمل الصواب أو الخطأ ،فﻼ ﱠ
يتصف
عقل صريح،
بالقداسة ،ولكنه يقترب من الصواب ويبتعد عن الخطأ إذا كان مستنداً إلى
ٍ
ونقل صحيح ،وإذا كان منسجما ً مع الوقائع والطبائع".
ﻻحظوا هنا الزام الفكر المسبق بالوقائع والطبائع فكيف يمكن للفكر ان ينسجم او يتطابق
مع الوقائع والطبائع ثم يقوم بمهمته التي وجد من اجلها وهي احداث الفرق باﻻنتقال الى
اﻻمام من واقع الحال بوقائع وطبائعه الى ما هو افضل ويقول عبد الحليم عباس في مقال
على الجزيرة نت بتاريخ  " 2017/10/14أنا أفترض أن للفكرة وجود بمعزل عن
المعنى الذي تحمله ،وأن للتفكير ،كعميلة ،وجود بمعزل عن الوعي به ،فعندما ٌأكون على
وعي بأنني ِ ّ
أفكر ،أتساءل على سبيل المثال ،فهذا ليس كل شيء ،هناك تفكير وتساؤل
كشيء موجود ومختلف عن الوعي به .بعبارة موجزة ،التفكير هو شيء أكثر من الوعي
بأننا ِ ّ
نفكر " وهو ما يجعل من موضوعة الفكر عند العرب موضوعة وهمية خرافية
فماذا يعني وكيف ان الفكرة موجودة بمعزل عن المعنى أي ان فكرة اﻻكل موجودة
بمعزل عن الطعام او ان فكرة اللباس موجودة بمعزل عن المﻼبس ولو ان الكاتب ذكر
مثﻼ ان الحاجة موجودة بمعزل عن تلبيتها وان الفكر هو اداة البحث عن التلبية لكان
اﻻمر مختلف فافتراض الفكرة بدون معناها افتراض وهمي يقترب من فكرة خل الفكرة
من العدم او الوهم وهو ما ﻻ عﻼقة له بعلم العلماء أيا كانت طبيعة هذا العلم ولذا يسمى
بعالم من قام بتجربة فاشلة اراحت البشرية من اعادة تجربتها وقام باﻻنتقال بالبشرية الى
البحث عن تجربة اخرى غير الفاشلة أي انها خطوة لﻸمام وهو ما يجعني مصرا على
تعريفي السابق للفكر بانه وبكل اختصار " وعي الفعل " – ﻻحظوا كتابي الصادر عن
دار اﻵن اﻻردنية بنفس العنوان "الفكر وعي الفعل".
الفرق بين الفكر والتفكير تماما كالفرق بين الطيخ واكل المطبوخ فالطباخ صانع فاعل
مؤثر وقادر على احداث الفرق المرة تلو اﻻخرى بين من يأكل هو مستهلك ﻻ يملك من
امره شيئا وبين هذا وذاك هناك من يسمى بالمتذوق الناقد القادر على اﻻحاطة بالمطبوخ
وتقديم الراي بشأنه واحداث الفرق للطبخة القادمة بمعنى اكثر عمقا فان اﻻمم الصانعة
ايضا ﻻ تستطيع المواصلة دون هذا المتذوق او المفكر او الناقد او الفيلسوف القادر على
استنباط السؤال وطرحه والسعي ﻹيجاد اﻻجابة عليه دون وجل او خوف او تردد بما
يوفر لواقع الحال رؤية تساهم في الذهاب به الى اﻻمام تطويرا في الفعل واﻻداء وبالتالي
في النتيجة.
في الغرب ﻻ يتوقف الناقد عن فعل النقد وعن استنباط اﻻسئلة وتوجيهها للعلماء
والعاملين الذي يجدون انفسهم ملزمين بالذهاب بعيدا الى اﻻجابة على اﻻسئلة ولذا اسس
فﻼسفة الغرب للثورة الصناعية واسسوا لثورة اﻻتصاﻻت واخيرا وليس اخرا للثورة
الرقمية التي ﻻ زالت تتدحرج يوما فيوم لتقدم يوميا الجديد ثم الجديد ليس فس فعل
اﻻستهﻼك للمنتج الخرافي الذي طوى العالم على شكل لوح زجاجي رفيع بل فيما يمكن
لهذا اللوح ان يوفر على البشرية ويحول الحياة الى اكثر يسرا وتقدما.
منذ الثورة اﻻسﻼمية العظيمة وتداعياتها اﻻولى توقف العرب هناك فم غير قادرين على
اﻻنتماء لهذه الثورة في رقيها وعظمتها في حينها وبدل ان ينتموا لجدلية اسئلتها انتموا
لقشور اصحابها فﻼ زال البعض متمسكا بشكل الذقن واللباس وتمتمات القول ﻻئمة
مضى على ما قالوا مئات السنين وبدل ان يمعنوا عقلهم في القول باتوا يقدسون نصوص
اﻻئمة بديﻼ لنصوص القرآن اﻻكثر قداسة فما قاله الشافعي وابن حنبل وابو حنيفة ومالك
بات اهم بكثير من القرآن وقد يصح للبعض اعادة تفسير القرآن او قراءته على طريقته
لكن ذلك محرم على ما قاله اﻻئمة وبالتالي فان العرب اوقفوا الفكر عند ائمتهم ومن اراد
منهم الخروج ذهب الى مذاهب غير العرب ليستخدمها في تفكيره وفي الحالتين خواء ﻻ
معنى له.

 سبق لي ان قدمت تعريفا للفكر على انه وعي الفعل وحين
حاولت ان اجد تعريفات اخرى مختلفة عن هذا التعريف مؤيدة له
او معارضة اصطدمت بخلط اخرق بين الفكر والتفكير مع ان
المسافة بينهما بعيدة جدا وحين طلب مني ان اكتب يوما عن
فلسطين
الحداثة في الفكر السياسي العربي اعترضت واقترحت ان يكون
عنوان ورقتي عن الحداثة في التفكير السياسي العربي ﻷنني
على يقين ان العرب ﻻ يملكون فكرا خاصا بهم وﻻ باي شكل من
اﻻشكال وﻻ يملكون مكونات الفكر واسس نشوئه وتطوره وتأثيره في واقع الحياة وبديﻼ
عن الفكر استطاعوا ان يكونوا اليات عاجزة للتفكير أي انهم حتى التفكير لم يعطوه الحق
بالتطور والحياة.

من توقف عقله عند الشافعي وصحبه قرر مسبقا ان الحياة ايضا توقفت هناك ومن يراقب
التطورات السياسية في حاﻻت ما سمي بالربيع العربي يرى ان اﻻكثر فعﻼ هم اولئك
الذين تمسكوا بنصوص امثال ابن تيمية ولم يحاولوا حتى التفكير بها ما داموا قد الزموا
انفسهم مسبقا ليس بالنص فقط ولكن حتى بالشكل وامثال هؤﻻء استسهلوا نسخ ابن تيمية
مثﻼ واعادة انتاجه على اﻻرض من جديد كما هو دون عﻼقة لهم بكل مئات السنين هذه
وما احدثه العالم وعلمه من فرق على ارض الواقع يحتم على الباحثين والفاعلين اخذه
بعين اﻻعتبار.
اﻻمساك بالكتب الصفراء ﻷكثر من الف عام وقبول ما روي منها كما هو دون تمحيص
واعتبار القائل مقدس كالقول دون ان يكون له صفة القداسة هو اعﻼن مسبق للموت على
من قعل ذلك وترك نفسه اسيرا لهذا النص على عواهنه مما يجعل من الخرافة هي
المسير الحقيقي للتفكير لدى هؤﻻء وفي المقابل فان من هرب الى فكر اﻻخرين المختلف
ليعتمده اداة لتفكيره نسي ان اﻻدوات تشبه واقعها ولكي تتمكن من استخدامها فﻼ بد لك
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من ان تملك واقعها وهو ما ليس قائما في حالة العرب حين يستخدمون الفكر الرأسمالي
او اﻻشتراكي وكﻼهما ﻻ ينتميان لواقع الحال في حياة العرب التي تواصل قبولها
بتشكيلة القبيلة كتشكيلة اجتماعية اقتصادية حصرية بهم ﻻ بد لها ان تمتد لتصبح ايضا
تشكيلة سياسية فكرية مسيطرة فالحاكم العربي هو شيخ القبيلة الذي يستحق اﻻحترام وﻻ
يجوز مناقشته وليس ادق من ذلك مما فعله الرئيس السادات باختراع قانون العيب وقد
اعترض عليه عديد الكتاب المصريين وذكروا العالم بان سقراط اعدم في اليونان القديمة
في القرن الرابع قبل الميﻼد بتهمة مماثلة فقد كان سقراط يلقب بناقد اثينا وكان دائم النقد
للحكام وحكمهم وطارحا لﻸسئلة وهو ما جعلهم يوجهون له تهمة الهرطقة واﻻفساد
والحكم عليه بالموت بعمر  70عاما وﻻ ادل على ذلك من ان قتلة سقراط انفسهم ﻻ زالوا
يعيشون اليوم في القرن الواحد والعشرين أي ما يقارب  2500عام بعد موته.
قتلة سقراط انفسهم ﻻ زالوا يعيشون الخرافة حتى اليوم ويرفضون اﻻسئلة النقدية ان
طالت مجالسهم وكراسيهم وحكمهم وهم اكثر الناس حرصا على التحدث عن العيب
قانونا على طريقة السادات او تحريضا على طريقة اخرين كثر اينما كانوا ويكفي القول
ان حرافة شيخ القبيلة هي خرافة قبول الحاكم الفرد القادر على الغاء كل شيء في الدولة
بذاته ولصالح ذاته مع وجود من يصفق له ويقبل يديه وبذا فان مواصلة غياب " ناقد اثينا
" عن بلدان العرب ومن على شاكلتهم سيجعل من قدرتهم على اﻻنتقال الى الحضارات
اﻻكثر عصرية امرا يشبه استحالة وجود العنقاء والغول.

 هكذا سينتهي الصراع مع اسرائيل لصالح الدولة الصهيونية
المحتلة ﻷرض العرب عبر مشروع )الوﻻيات اﻻبراهيمية
المتحدة( وهو مشروع مشبوه يتم النقاش به أخيرا بين كواليس
الخونة من قادة العرب وأمريكا واسرائيل وتتكون هذه )الوﻻيات
اﻹبراهيمية المتحدة( من الدول العربية جميعها مع اسرائيل،
ولتتوحد معها بﻼ حقوق وﻻ حدود وﻻ هم يحزنون ،على اساس
العراق
ان جميع من فيها يتبع الديانات اﻻبراهيمية لتذوب في اسرائيل،
ﻷن الضعيف يذوب بالقوي حتما كما يرى اﻷقوياء ،وهكذا ستزول الحدود مع الكيان
الصهيوني الذي تأسس أصﻼ على اعتبار واساس ديني مزعوم ،عندها تصبح اسرائيل
هي المسيطرة بسبب قوتها وهكذا سيكون العرب جميعا تحت إمرتها ،وسنأكل ونشرب
ونلبس ماتصنعه هذه الدولة العدوانية التوسعية منذ تأسيسها حتى اﻵن.
وهذا يذكرني بسخرية الشاعر معروف الرصافي حين يقول:
ياقوم ﻻ تتكلموا
محرم
إن الكﻼم
ّ ُ
ناموا وﻻ تستيقظوا
النوم.
ما فاز إﻻ ّ ُ
أصبحت السخرية اليوم حقيقة موجعة وفوزا وهميا مرعبا سيتقبله بعض الخونة أوﻻ ثم
الغالبية بعد ذلك يتقبله الجميع مع اﻷسف مدعين أن ﻻخيار لديهم وستقنعهم قوى الشر
بهذا المشروع عاجﻼ ام آجﻼ.
والمضحك باﻷمر هو أن مخططي العالم الذين يسخرون من عقول الشعوب جميعها
ويفعلون بضعافها مايشتهون ،يعلمون حتما أن أغلب دول العالم تدين بالديانات
اﻻبراهيمية فهي اما مسيحية او اسﻼمية عدا بعض دول اسيا التي تدين بالبوذية أو
الهندوسية وديانات اخرى.
إذا ً ،لقد وضحت الصورة حتى للعميان اليوم ،ومن يغمض العين عن الحقيقة أما خائن
وبائع للضمير أو غبي جاهل ،فالصورة خارطة واضحة المعالم ومحددة اﻷهداف ،تشي
بأن هذه الوﻻيات اﻻبراهيمية ستكون هي النواة اﻻولى للحكومة العالمية الموحدة التي
ستحول العالم كله مستقبﻼ الى دولة واحدة بقيادة الماسونية العالمية المتكونة من أثرياء
العالم الصهاينة لهذا نراهم يبدأون اﻵن بأضعف وأسهل نقطة وهي الدول العربية؟
ﻻ ندري ماذا سيكون المستقبل بهذا العالم الذي يقوده اﻷشرار.
والمجد للحقيقة واﻻنسانية أبدا ً 
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 ملخص
طور طرفي الصراع اﻹسرائيلي الفلسطيني هويات
ّ
ً
تماما ،تستند على مفهوم
وطروحات وطنية متعارضة،
الضحية .تطورت هذه الروايات ،بدورها ،إلى سرديات
محاكاة نتيجة لطبيعة تطورها .وتتناول هذه الدراسة
سرديات المحاكاة الفلسطينية التي تعزز مفاهيم القيم
المجتمعية ،ﻻ سيما قيمة الضحية ،ذات العامل الحاسم في
التعامل مع الصراع الطويل اﻷمد .ووقفت وسائل اﻹعﻼم
الغربية ،في سياق الصراع ،إما لجهة قبول سرديات
المحاكاة الفلسطينية ومفهومهم ﻷنفسهم كضحايا للصراع،
أو لجهة رفض هذه الطروحات .وقد أنتج اﻹعﻼم ،من
جراء ذلك ،لمشاهديه الغربيين ،حقائق واقعية مفرطة
ّ
للصراع ،بطريقة تؤثر على قبول الغرب أو رفضه
لسردية المحاكاة الفلسطينية .وسوف تستفيد هذه الدراسة
من فيلم "نشيد الحجر" لميشيل خليفي ،وفيلم "الجنة اﻵن"
لهاني أبو أسعد ،ووكل من فيلمي "سجل اختفاء" و "يد
إلهية" ﻹيليا سليمان ،لفحص الدرجة التي تؤكد بها اﻷفﻼم
الفلسطينية أو تتعارض مع المعتقدات المجتمعية التي
تسهم في إطالة أمد الصراع والعﻼقة بين عرض تلك
المعتقدات والواقعية المفرطة والرأي العام في المجتمعات
الغربية ،باﻹضافة إلى البحث في العﻼقة بين عرض
العنف في اﻷفﻼم ووجود العنف في فلسطين.

إرادتهم ،ولم يستخدم المستوطنون اﻹسرائيليون ،وهم
اﻵن مواطنون ،العنف ضد الفلسطينيين إﻻ للدفاع عن
النفس .غير أن الفلسطينين يجادلون بأن أرضهم سرقت،
وأخرجوا من منازلهم بالقوة على يد المليشيات
اﻹسرائيلية ،عندما أصبحت إسرائيل دولة ،وهربوا خوفا ً
على حياتهم .ربما يكون هذا التفاوت أكثر وضوحا ً في
الطريقة التي يحيي بها الطرفان أحداث العام :1948
يعبر الفلسطينيون
فتحتفل إسرائيل بيوم استقﻼلها ،بينما
ّ
عن حزنهم في المناسبة ذاتها كذكرى لـ"نكبتهم".
وتؤكد السرديات الفلسطينية واﻹسرائيلية للصراع ،كما
يرى روحانا وبار-تال" ،على جوانب مختلفة من
الصراع ،وتقدم تفسيرات متباينة لﻸحداث نفسها ،وتنتج
رواية متماسكة تدعم ادعاءاتها وتدعمها بالكامل
المجتمع" ). (Rouhana, and Bar-Tal .763وأحد
المفاهيم اﻷساسية لكلتا الروايتين يتمثل في تاريخ التأذي
والتماهي مع الضحية الذي يعتري كﻼ الطرفين .وتستند
السردية الفلسطينية إلى معنى التأذي الفلسطيني وتشويه
إسرائيل ،بينما تستند الرواية اﻹسرائيلية إلى عكس هذه
ً
أيضا ،تاريخا ً من
السرديات تماما ً .ويمتلك كﻼ الطرفين،
اﻻضطهاد العنيف .ويزعم روحانا وبار -تال أن تاريخ
التأذي والشعور بالضحية يؤدي إلى عدم الثقة بالمجتمع
الدولي وشعور بانعدام اﻷمن على جانبي النزاع
) ،(Rouhana, and Bar-Tal .765ويؤثر هذا
التاريخ على ميول كل طرف من طرفي النزاع نحو
تحديد نفسه كضحية للطرف اﻵخر :فتعتقد تعتقد إسرائيل
أنها ضحية للعدوان العربي ،بينما يعتقد الفلسطينيون أنهم
ضحية للصهاينة اﻹسرائيليين )Rouhana, and Bar-
 .(Tal .766ونظراً ﻷن لعب دور الضحية يلقى تعاطفا ً
من وسائل اﻹعﻼم ،نجد نزاعا ً شديدا ً على لعب هذا
الدور في سياق الصراع ) .(Brand 176فتعريف
الضحية ،وفقا ً لـ "براند" ،له فوائد أخرى أيضا ً.

أوﻻً :مقدمة
ساهم الصراع الفلسطيني اﻹسرائيلي ،وﻻ يزال ،في
زعزعة اﻻستقرار في الشرق اﻷوسط ،رغم جهود
المجتمع الدولي .بينما هناك عدداً من العوامل التي جعلت
من الصعب حل هذا النزاع بالذات ،يبدو أن تطوير
هويات وسرديات وطنية متعارضة تماما ً من كﻼ
الطرفين ،كان أحد العوامل المهيمنة في استدامة الصراع
وصعوبة التوصل إلى حلول له .ويتفق الباحثون على أن
العديد من اﻷفﻼم الوثائقية الفلسطينية المبكرة ُ
استخدمت
لخلق رواية مضادة للرواية الصهيونية ) Alexander
“Palestinians in Film” 321; Gertz and
 .(Khleifi “Roadblock” 317ولكن اﻷفﻼم الروائية
الحديثة تبتعد عن المعاملة المتجانسة لهوية الوسائل
السياسية الفلسطينية وتقديم أطر مرجعية جديدة للوجود
الفلسطيني والهوية الثقافية ) Gertz and Khleifi
 .(“Roadblock” 322في حين لعب الفيلم الفلسطيني
اﻷبكر ،على اﻷرجح ،دوراً في تطوير السردية الوطنية،
فقد تطورت المرويات الوطنية الفلسطينية والهوية
الوطنية كنتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل السياسية
والنفسية ،كان ،لكل منها ،تأثير فردي ،من الصعب ،إن
لم يكن من المستحيل ،اﻻنفصال عن اﻵخرين.
وفي حين أن هناك بعض اﻷحداث التاريخية التي حدثت
بﻼ شك ،فإن درجة التأكيد عليها أو رفضها ،وتفسيرها
وإحياء ذكراها ،تختلف ،بصورة صارخة ،على جانبي
ً
أيضا ،بﻼ ريب ،مجموعة
الخط اﻷخضر .وثمة ،هناك
متنوعة من تفسيرات اﻷحداث التاريخية في إسرائيل
وفلسطين على يد العديد من المجموعات الدينية واﻹثنية
واﻻجتماعية واﻻقتصادية المختلفة .وسوف أقتصر ،من
أجل أغراض البحث هنا ،على الروايتين الواسعتين
والمعممتين اللتين تكرسهما القوى الحاكمة على جانبي
الخط اﻷخضر ،وأيهما ،من هذه الروايات ،تعمل
كسرديات وطنية لكﻼ الجانبين .فتختلفـ بل وتتناقض ،على
سبيل المثال ،التوصيفات اﻹسرائيلية والفلسطينية ﻷحداث
العام  ،1948حتى بعبارات الوصف العامة والواسعة.
فوفقا ً للرواية اﻹسرائيلية ،أعلنت إسرائيل نفسها دولة في
العام  ،1948وغادر معظم الفلسطينيين المنطقة بمحض

فلسطين

وفي حين أن هناك عدداً من اﻷماكن التي يكون فيها
ً
اختزاليا ،والذي سأناقشه
تحليل براند لفيلم "الجنة اﻵن"
ً
ﻻحقا ،حيث يطرح نقاطا ً مفيدة حول اﻻقتران الديالكتيكي
بين اﻻعتداء والتأذي .ويزعم براند أن تعريف الضحية
يسمح للفرد بتبرير عدوانه مع التمتع بالتفوق اﻷخﻼقي
على الضحية من خﻼل اﻹصرار على أن أفعاله هي نتاج
ظروف خارجة عن إرادته ) .(Brand 175-176هذه
الظاهرة بالتحديد هي التي ينادي بها ويتفق عليها روحانا
وبار -تال ،على أنها الميزة التي تديم عنف الصراع
) (Brand 178وتساهم في استعصائه ) Rouhana
 .(and Bar-Tal 764يعتبر التماهي مع دور الضحية
أحد عناصر السردية الوطنية الفلسطينية اﻷساسية،
والمتمثلة في النضال من أجل اﻻعتراف الدولي بهم
كضحايا بالضحية ،وهو ما تحاول هذه الدراسة الحديث
عنه.
تجدر اﻹشارة ،بشكل خاص ،إلى أحداث العام 1948
باعتبارها لعبت دوراً تأسيسيا ً في تكوين الهويات الوطنية
لكﻼ البلدين ،كما يذكر روحانا وبار -تال ،وهي مثال على
سرديات المحاكاة اﻹسرائيلية والفلسطينية .وأشير ،هنا،
إلى هذه الروايات على أنها "محاكاة "Simulacral
لمجرد أن كلتا الروايتين أصبحتا منفصلتين ،اﻵن ،عن
واقع اﻷحداث التاريخية لعامي  1949 -1948بحيث لم
ً
حقا،
يعد من الممكن الوصول إلى اﻷحداث الحقيقية،
تحت طبقات التفسير المتراكمة .وقام كل طرف ،بدﻻً من
تمثيل سلسلة "حقيقية" من اﻷحداث ،بجمع مزيج من
التقاليد الشعبية وروايات شهود العيان واﻷفﻼم والدعاية
لتطوير الروايات الوطنية التي ،على الرغم من أنها تستند
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في البداية إلى سلسلة حقيقية من اﻷحداث ،فقد توقفت عن
كونها تحمل أي عﻼقة باﻷحداث الفعلية التي حصلت.
ويجادل "بريشيث" ) (Bresheethبأن "مجمل الوجود
في فلسطين  /إسرائيل هو وجود مزدوج .لذلك هناك
دولتان افتراضيتان في الفضاء عينه ،هناك عالمان
متوازيان يتجاهﻼن ويحتقران بعضهما البعض ،ومع
ذلك ،نراهما مرتبطين ،تمام اﻻرتباط ،ببعضهما البعض"
) .(Bresheeth 80-81ويعلن ميشيل خليفي نفسه" :ﻻ
أؤمن بالماضي ،لقد اختفى" ) Khleifi and
 .(Alexander 33أدى الصراع المستمر حول الحدود
والسرد ،والذي يزعم العديد من الباحثين أنه مرتبط
جوهريا ً بقضايا الهوية أيضا ً ) Bresheeth 72; Gertz
 ،(and Khleifi “Roadblock” 320إلى إنشاء رواية
وطنية هي مجرد محاكاة ما يمكن أن يحدث بدﻻً من سرد
أو تمثيل ما حدث فعﻼً .لقد انتقل سرد أحداث -1948
 ،1949وكذلك أحداث أخرى ،خﻼل دورة ]جان[ بوديار
من كونه انعكاسا ً للواقع ،إلى كونه تحريفا ً للواقع ،وإلى
إخفاء غياب الواقع ،ليصبح ،أي السرد ،محض محاكاة
خالصة للواقع .وﻻ يعني هذا أن بعض اﻷحداث التي
تشكل الرواية الوطنية الفلسطينية لم تحدث قط ،أو
استحالة الوصول إلى التجارب الفردية لﻸحداث.
ومع ذلك ،فقد تم جمع السرد المركب لﻸحداث الرئيسية،
وتفسيره ،والتﻼعب به بطريقة تنتج قصة محاكاة
بطبيعتها .وأصبحت ترمز هذه الروايات المحاكية إلى
الوسائل اﻻجتماعية والسياسية لتأسيس وتجسيد
اﻹيديولوجيات الوطنية وإعادة توحيدها .وسوف تعزز
اﻹيديولوجية التي تنتجها هذه الروايات المحاكية النضال
ً
ثقافيا ،مثل الوطن
من أجل الحصول على رغبات محددة
القومي ،بدﻻً من الرغبات الطبيعية كالسﻼمة واﻷمن
والسﻼم .وتخضع السرديات المحاكية ،بسبب دورها في
تطوير الهويات الوطنية ،لحراسة شديدة وتدافع عنها
الجماعية المعنية .يدرس روحانا وبار -تال بعض
العوامل النفسية التي تساهم فيما يطلقان عليه "النزاعات
اﻹثنية المستعصية" ويحددان أربعة معتقدات ،ذات صلة
بالنزاع ،تساهم في استعصاء المواقف .ساهمت الروايات
اﻹسرائيلية والفلسطينية المحاكية في ظهور إيديولوجيات
لكﻼ الطرفين تعمل على استدامة اﻻضطراب بسبب تأكيد
هذه الروايات على معتقدات روحانا وبار-تال المجتمعية
اﻷربعة ،حيث يتم الحفاظ ،في الصراع اﻹثني القومي
ً
ظاهريا ،مثل الصراع اﻹسرائيلي الفلسطيني،
المستعصي
على معتقدات مجتمعية معينة وحمايتها كنوع من آليات
المواجهة حتى يتمكن السكان من التعامل مع العنف
والصعوبات الناجمة عن الصراع الطويل اﻷمد
) ،(Rouhana, and Bar-Tal .765والمعتقدات
المجتمعية اﻷربعة التي يذكرها روحانا وبار-تال على
أنها اﻷهم هي :اﻹيمان بأن أهداف الجماعة عادلة ،وأن
الخصم غير شرعي ،وﻻ يمكن للجماعة أن ترتكب أي
خطأ فيما يتعلق بالصراع ،والجماعة هي
الضحية).(Rouhana, and Bar-Tal .765
يمكن تبسيط هذه المعتقدات المجتمعية اﻷربعة إلى قسمين
ّ
المحقة ،وثانيهما ،متقد
تقريبا ً :أولهما ،معتقد الضحية
العدو غير الشرعي .وينبغي ،بالتالي ،على الفلسطينيين،
من أجل مواصلة نضالهم ضد إسرائيل ،صون وتبني هذه
المعتقدات المتضمنة ،جميعها ،في سردية المحاكة
ً
سابقاّ ،
تشكل هذه المعتقدات ،وﻻ
الفلسطيني .و كما ذكرنا
سيما التماهي مع دور الضحية على وجه التحديد ،أحد
أسباب صعوبة حل النزاع .على الرغم من اعتقادي أن
هذه ليست سوى ظاهرة تحدث على جانبي الصراع ،إﻻ
أنني سوف أتناول بالدراسة ،هنا ،أربعة أفﻼم فلسطينية،
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وسوف أعالج فقط
والمعتقدات المجتمعية.

سردية

المحاكاة

الفلسطينية

وتتمتع سردية المحاكاة بتأثير ،ﻻ يستهان به ،على تصور
المجتمع الغربي لﻸحداث ،حيث تتكون الهيئات الدولية
الحاكمة والرأي العام الغربي من عدد قليل من اﻷشخاص
حية عن الصراع الفلسطيني
الذين لديهم تجربة ّ
اﻹسرائيلي .ونتيجة لذلك ،يعتمد معظمهم ،في تكون
آرائهم ،على التقارير والتغطية اﻹعﻼمية .رغم ما تخلقه
هذه التغطية اﻹعﻼمية للصراع ،ما يسميه بوديار ،واقعا ً
لمشاهد اﻹعﻼم الغربي يكون فيه "واقع" الصراع
مفرطا ً ُ
الفلسطيني اﻹسرائيلي ،كما يفهمه الغرب ،مختلفا ً وﻻ
يحمل بالضرورة أي عﻼقة باﻷحداث الفعلية التي تجري
في إسرائيل وفلسطين .وينشأ هذه الواقعية المفرطة من
خﻼل تشبع وسائل اﻹعﻼم الغربية بالصور واللغات
الصوتية للنزاع ،ويقوم كل منها ،عند مستوى ما ،بتفسير
الحدث أو الموقف.
المشاهد الغربي إلى تطوير تصور غير واقعي
وما يدفع ُ
للصراع يقوم برمته على التفسير ،إنما يعود إلى اعتماد
المشاهد وحده على هذه التأويﻼت غير المكتملة ،أو
هذا ُ
غير الدقيقة ،في كثير من اﻷحيان ،أو المنحازة بشدة
لﻸحداث .إن مفهوم الغربي ،غير المطلع ،للنزاع
اﻹسرائيلي الفلسطيني غير موجود ،ومع ذلك فالغربي
الموحد يعتقد أن مفهومه للصراع يعبر عن حقيقة
وتتحول التفسيرات التي تخلق هذا الواقع
الصراع.
ّ
المفرط وتتغير لصالح أو ضد سردية المحاكاة الفلسطينية
القائمة على أحداث ومناخات سياسية مختلفة .ومع ذلك،
ﻻ يزال الغرب يفترض أن هذا الواقع المفرط المتغير هو
الواقع الفعلي للصراع اﻹسرائيلي الفلسطيني ،بغض
النظر عن عﻼقته أو عدمه باﻷحداث الفعلية التي تجري
في المنطقة .وينبغي التأكيد ،من جديد ،أن هذا ﻻ يعني
عدم الوجود الفعلي للصراع أو اﻷحداث الجارية بالفعل،
ولكن المفهوم الغربي للصراع يتم إنتاجه في غرف
اﻷخبار ومن خﻼل التأويﻼت ،وليس من خﻼل اﻷحداث
الفعلية التي تحصل .تتجاوز هذه الظاهرة مفهوم إدوارد
سعيد عن قيام المستشرقين الغربيين بخلق الشرق ﻷنه،
في عمل سعيد ،يصبح التأويل اﻻستشراقي أكثر أهمية من
الواقع ذاته الذي يتم تأويله ،لكنه ﻻ يحل محله تماما ً.
يعبر التمثيل اﻹعﻼمي للنزاع اﻹسرائيلي
وبهذا،
ّ
الفلسطيني عن حقيقة الصراع بالنسبة لمتابعي وسائل
اﻹعﻼم الغربية ،الذين ليس لديهم أي خبرة أو معرفة
أخرى بالنزاع .وتبرز هنا مشكلة أخرى في اﻻستشهاد
بعمل سعيد لوحده حيث أن الواقعية المفرطة التي يتم
إنتاجها ليست نتيجة محضة للتأثيرات الغربية.
تلعب إسرائيل ،وهي دولة شرقية من الناحية التقنية ،دورا ً
في التﻼعب بوسائل اﻹعﻼم اﻷمريكية ﻹنتاج صورتها
المرغوبة في الدولة )،(Mershimer and Walt 45
ً
جزئيا ،إلى ميل الواقعية المفرطة،
ويؤدي هذا التﻼعب،
في العادة ،نحو موقف مؤيد ﻹسرائيل .وتكون هذه
السردية اﻹعﻼمية ذات الواقعية المفرطة ،بسبب اعتمادها
الوحيد أساسا ً على التأويﻼت ،أكثر مرونة وتغيرا ً من
السرديات المحاكاة اﻹسرائيلية أو الفلسطينية .كما أن
هناك ضغطا ً إيديولوجيا ً ونفسيا ً أقل للحفاظ على سردية
واحدة ﻻ تتبدل لﻸحداث في الغرب ،ﻷن مثل هذه
السردية ليست سمة مميزة للغرب ،مثلما هي سمة مميزة
بالنسبة لﻺسرائيليين والفلسطينيين .ونتيجة لذلك ،يكون
الرأي الغربي قادر على التحول ،اعتمادا ً على المحتوى
اﻹعﻼمي والصور القادمة من المنطقة اﻹسرائيلية /
الفلسطينية .ويؤثر هذا ،بدوره ،على فهم الغرب للصراع،

مما يجعل الرأي العام أكثر تعاطفا ً أو أقل مع هذا الطرف
أو ذاك .وهذا الرأي الشعبي للمجتمع الغربي له عﻼقة
بالطريقة التي يتم بها تصوير أنواع مختلفة من العنف في
اﻷفﻼم الروائية الفلسطينية.
ويبدو أن وجود عنف بصري في اﻷفﻼم الفلسطينية
مرتبط بدرجة قبول الرأي العام الغربي للسردية
الفلسطينية المحاكية لدور الضحية .ويلعب اﻹعﻼم دورا ً
رئيسيا ً في قبول هذه السردية أو رفضها ،من حيث
اختياره للصور واللغات الصوتية التي يقدمها لجمهوره.
تفسر هذه الصور أحداث الصراع بطريقة تتفق أو
تتناقض مع الرواية الفلسطينية المحاكية ومفهومها
التأسيسي القائل بأن الفلسطينيين هم ضحايا للعنف
اﻹسرائيلي .في المقابل ،يتجه المجتمع الغربي الذي ينظر
إلى هذه الصور ،في الواقع ،نحو قبول أو رفض السردية
بناء على هذه التأويﻼت اﻹعﻼمية.
المحاكية الفلسطينية ً
ويبدو أن اﻷفﻼم الفلسطينية التي أتطرق لها ،هنا ،تظهر
عنفا ً بصريا ً إلى ٍ
حد ما ،يعتمد ،جزئيا ً على اﻷقل ،على
كيفية رؤية الغرب لسردية المحاكاة الفلسطينية في زمن
إنتاج الفيلم ،على الرغم من اختﻼف أنواع العنف التي يتم
تناولها في اﻷفﻼم .ويبرهن فيلمي "نشيد الحجر" للمخرج
ميشيل خليفي ) (1990و "الجنة اﻵن" للمخرج هاني أبو
أسعد ) (2005على العﻼقة النموذجية والمتوقعة بين
تصوير العنف في اﻷفﻼم الفلسطينية والرأي العام الغربي
في اﻷفﻼم الدرامية الطويلة .ويحتوي فيلم "نشيد الحجر"،
الذي تم تصويره عندما كانت رواية المحاكاة الفلسطينية
تلقى تأييداً لها في الغرب ،على قدر كبير من عنف
ً
أيضا ،خﻼل اﻻنتفاضة ،فهو يؤكد
المقاومة ،وﻷنه أنتج،
بشدة المعتقدات المجتمعية اﻷربعة لروحانا وبار -تال،
وبالتالي ،لسردية المحاكاة الفلسطينية .يستطيع خليفي
القيام بذلك ،باستخدام العنف البصري لكل من المقاومين
والجيش اﻹسرائيلي ،ﻹظهار تأثير اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي
على المجتمع الفلسطيني بأسره على المستويين المجتمعي
والشخصي .إن عرض هذا العنف يؤكد في نهاية المطاف
أن الفلسطينيين هم محض ضحايا وأن إسرائيل هي الشر
المحض .من ناحية أخرى ،تم تصوير "الجنة اﻵن"
عندما لم تكن الرواية الفلسطينية المحاكية مفضلة في
الغرب ،لذلك فهو يحتوي على القليل من العنف البصري
ويحرم المشاهدين فعليا ً من العنف المتوقع في نهاية الفيلم.
من المهم أيضا ً اﻹشارة إلى أنه بينما يتعامل خليفي مع
العنف ضد الشعب الفلسطيني والعنف المستخدم في سياق
عسكري لمقاومة الظلم ،فإن فيلم أبو أسعد يعالج العنف
الموجه ضد المدنيين والمرتكب من أجل اﻻستمرار في
المقاومة وليس من أجل إنهاء اﻻحتﻼل.
تم تصوير فيلم "الجنة اﻵن" خﻼل فترة اﻻنقسام
الفلسطيني ومع اقتراب اﻻنتفاضة الثانية من نهايتها ،وهو
يؤكد على اثنين فقط من معتقدات روحانا وبار -تال
المجتمعية ،في حين يتعارض بشكل مباشر مع اثنين من
المعتقدات اﻷربعة ،مما يثير ،في الواقع ،تساؤﻻت حول
بعض جوانب سردية المحاكاة الفلسطينية.
ومع ذلك ،فإن العﻼقة بين تصوير العنف في أفﻼم إيليا
سليمان" ،سجل اختفاء" ) (1996و "يد إلهية" )،(2002
والرأي العام الغربي ،تتعارض على ما يبدو مع أفﻼم
خليفي وأبو أسعد .ويعود هذا نتيجة ﻻختﻼف النوع؛
فأفﻼم سليمان هي أفﻼم كوميدية ،وعلى هذا النحو ،ﻻ
ينظر الغرب إلى العنف فيها بذات طريقة رؤيته للعنف
في اﻷعمال الدرامية الجادة .إن العنف في "يد إلهية"
مبالغ فيه ومضحك وﻻ ُيقصد منه أن يؤخذ على محمل
الجد.
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تم تصوير فيلم "سجل اختفاء" في ظل أجواء الفشل الذي
كانت تعاني منه اتفاقيات أوسلو ،وﻷن الفلسطينيين بدأوا
يخسرون التأييد الذي حظوا به في الغرب ،بسبب
استمرار استخدام المتطرفين الدينيين اﻷساليب اﻹرهابية
لمهاجمة إسرائيل ) Smith 246; Baxter and
 .(Akbarzadeh 145-6يصادف أيضا ً أن الفيلم ﻻ
ً
تقريبا ،على مشاهد عنف ،وﻻ تدعم أحداثه
يحتوي،
المعتقدات المجتمعية وسردية المحاكاة الفلسطينية
المحاكي إﻻ بشكل طفيف .لم يكن ثمة انتفاضة في ذلك
الوقت ،لذلك اختزلت الحاجة إلى تعزيز الرؤية
اﻷيديولوجية .إﻻ أنه تم تصويره "يد إلهية" خﻼل العامين
ّ
اﻷولين من اﻻنتفاضة الثانية ،وهو الوقت الذي كان فيه
الفلسطينيون ﻻ يحظون بدعم كبير في الغرب بسبب
استمرار استخدام التفجيرات اﻻنتحارية )،(Smith 248
مما قد يدفع المرء إلى الشك في الغاية من الفيلم ﻻحتوائه
على القليل من العنف ،مثل "الجنة اﻵن" ،رغم أن "يد
إلهية" يحتوي على عنف بصري أكثر بكثير من "سجل
اختفاء" ،وإن كان ليس بذات القدر الموجود في فيلم
"نشيد الحجر" .والعنف في فيلم "يد إلهية" يرتبط ،كما
هو الحال في "نشيد الحجر" ،بوجود حركة مقاومة
منظمة نسبيا ً على اﻷرض ،أي ،اﻻنتفاضة الثانية .و نظرا ً
ﻷن الفيلم كوميدي وتتداخل فيه المشاهد ،يعمل العنف
على تكريس أهداف أيديولوجية مختلفة ،كما تعمل
المشاهد ،في الواقع ،على السخرية من اﻻعتقاد
اﻹسرائيلي بأن الفلسطينيين يشكلون تهديداً وجوديا ً
ﻹسرائيل والذي بدوره يعزز سردية المحاكاة الفلسطينية،
ولعل هذا يعود بسبب الطبيعة المبالغ فيها والخيالية للعنف
في الفيلم .ومع ذلك ،وبعيدا ً عن كون "سجل اختفاء"
يؤكد ،بصورة شبه مطلقة على المعتقدات المجتمعية
اﻷربعة لروحانا وبار -تال ،فإن "يد إلهية" يؤكد ثﻼثة
معتقدات منها فقط.
ومن اﻷهمية بمكان ،لنا ،أن ندرك العﻼقة بين التصورات
الغربية للصراع وعرض المعتقدات المجتمعية الفلسطينية
في هذه اﻷفﻼم بسبب الطبيعة العابرة للحدود لكل من
اﻷفﻼم والمخرجين أنفسهم ،إذ يعيش اثنان منهما ،خليفي
ً
ً
تحديدا،
حاليا ،هولندة
وأبو أسعد في الشتات اﻷوروبي
بينما يقيم سليمان في رام ﷲ ،علما ً أنه أمضى أكثر من
عشر سنوات في الوﻻيات المتحدة .ﻻ يتوفر في فلسطين
صناعة سينمائية ،ولعل هذا يعود بالدرجة اﻷولى إلى
العنف واﻻقتصاد الخانق لﻼحتﻼل .ويوضح غيرتز
وخليفي أنه إذا رغب فلسطيني في إنتاج فيلم ،فيجب عليه
أو عليها اﻻستعانة بطواقم أجنبية ،والعثور على تمويل
أجنبي ،وغالبا ً ما يكون تلقى تدريبا ً ما في بلد أجنبي
)“ .(Chronicle” 189وهذا ما يخلق ديناميكية صعبة
ً
أحيانا ،لكنها مثيرة لﻼهتمام بذات الوقت ،لصانعي اﻷفﻼم
الفلسطينيين .وتشرح ليفيا ألكسندر اﻷمر كما يلي :هناك،
من ناحية ،تعريف وتقويم للمعايير الغربية ﻹنتاج اﻷفﻼم
وتمويلها وتوزيعها ،فضﻼً عن تجربة العيش في المنفى
في الغرب ،ومن ناحية أخرى ،يقع الفلسطينيون في
موضوع هامشي في الغرب باعتبارهم أفراداً من شعب
محروم من حقه في اﻷرض والدولة ،أو اعتبارهم مجرد
"إرهابيين" .ومن خﻼل تقديم موقع المقاومة والتفاوض
من هذا الموقف ،فإن إنتاج أفﻼمهم يهتم بشكل وثيق
بقضايا الهوية والوجود الفلسطيني ) Alexander
 .(“Palestinians in Film” 320تؤثر تجارب
صانعي اﻷفﻼم في الغرب بﻼ شك على أسلوب ومحتوى
سئل خليفي عن
العمل ،كما يفعل الفلسطينيون .وعندما ُ
قراره العيش في بلجيكا ،أجاب" :حقيقة أنني أعيش دوليا ً
ﻻ تجعلني أنسى أنني من شارع صغير في الناصرة.
ولكن ،على الرغم من ذلك ،لنكن واقعيين ،نعم أنا أعيش

في أوروبا ،لذا فأنا جزء من أوروبا أيضا ً" ) Khleifi
 .(and Alexander 33ولذلك ،يبدو من المفيد ،لجهة
فهم بعض القضايا المعقدة في إنتاج هذه اﻷفﻼم اﻷربعة،
تفحص هذه اﻷفﻼم فيما يتعلق بالرأي العام الغربي،
واع ،على هؤﻻء
والذي قد يكون له تأثير ،واعٍ أو غير
ٍ
المخرجين الدوليين  ،نظرا ً لما تتركه هذه التأثيرات
المزدوجة على المخرجين.
ثانيا ً :فيلم "نشيد الحجر" -إخراج ميشيل خليفي
يروي ميشيل خليفي في "نشيد الحجر" قصة عشيقين
انفصﻼ بسبب العنف والظروف الصعبة التي أفرزها
اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي .ويتخلل هذا السرد ،الذي تم
تصويره بأسلوب تقليدي عادي ،لقطات وثائقية لمواقف
وقصص مختلفة ﻷشخاص عاشوا في فلسطين خﻼل
اﻻنتفاضة اﻷولى .غالبا ً ما تتناول أفﻼم خليفي حالة
صراع بين عالمين ) (Telmissany 77ﻷنه يعتقد أن
"روح السينما" تتجلى في إظهار الصراع بين العناصر.
وحالة الصدام بالنسبة إلى فيلم " نشيد الحجر" ،هي
الصدام بين عنف اﻻنتفاضة والقصة الروائية ) Khleifi
 ،(and Alexander 32لكن الفيلم أيضا ً ينقل هذا
الصدام بين العناصر باستخدام صراع اﻷشكال ،اعتيادا ً
ووثائقيا ً .يجادل غيرتز وخليفي ،في كتابهما ،بأن أفﻼم
ميشيل خليفي ،على عكس اﻷفﻼم الفلسطينية الﻼحقة،
تحتوي على إحساس أكثر تماسكا ً بالمشهد المكاني ،وبينما
يجادﻻن في صواب قولهما هذا عند لحديث عن فيلمي
"عرس الجليل"] [1987و "حكاية الجواهر الثﻼث"
] ،[1995يزعمان أنه يمكن قول اﻷمر عينه على فيلم
"نشيد الحجر" .يستعرض خليفي في "عرس الجليل"،
صوراً للمشهد المكاني ومشهد المدينة ويستخدم التصوير
بالكاميرا لتجاوز الحدود وﻹعادة إنشاء اﻷرض التي تم
تجزئتها ) Gertz and Khleifi Palestinian
 ،(Cinema 82-3لكن خليفي يستخدم ذات التقنيات في
فيلم "نشيد الحجر" ..من خﻼل عمل كاميرا مماثل
وتجاور للصور ،واستخدامه لـ "الذاكرة الجماعية
للفلسطينيين" ،التي تحتوي على تجارب متنوعة ،ولكنها
"متماسكة بشكل وثيق" وتساهم في تكوين هوية
شاملة) Gertz and Khleifi Palestinian Cinema
 ،(76تمكن خليفي من فحص الطبقات المتعددة للمجتمع
الفلسطيني في الفيلم ،حيث يستخدم اﻷساليب المختلفة
لصناعة الفيلم الوثائقية منها والشكلية التقليدية للتركيز
على عواقب العنف اﻹسرائيلي على مستويات متعددة في
المجتمع الفلسطيني :الفردية والعائلية والمجتمعية.
وبينما يعمل هذا التباين على التمييز بين التجارب
الشخصية وغير الشخصية لﻼحتﻼل ،فإن جميع التجارب
المذكورة أو المعروضة مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً بعنف
اﻻحتﻼل والمقاومة وتعمل على إثبات انتشار اﻻحتﻼل.
إن تصوير خليفي للعنف يؤكد باستمرار المفهوم
الفلسطيني اﻷساسي عن الشعب الفلسطيني بوصفهم
ضحايا العنف اﻹسرائيلي .وبالمقارنة مع اﻷفﻼم الحديثة،
مثل "الجنة اﻵن" ،يصور "نشيد الحجر" ،بشكل مباشر،
قدراً أكبرا ً من العنف والغضب الفعال .وفي حين أن هذا
العنف من نوع مختلف عن ذلك في "الجنة اﻵن" أو "يد
إلهية" ،إﻻ أنه ﻻ يزال عنفا ً بصريا ً .بسبب التمثيل
اﻹعﻼمي لﻼنتفاضة اﻷولى والكمية الضئيلة نسبيا ً من
العنف الذي استخدمه الفلسطينيون خﻼلها ،تم قبول
السردية المحاكية للتأذي ونشرها من قبل وسائل اﻹعﻼم
الدولية والتي بدورها أدت إلى قبول عام لسردية المحاكاة
الفلسطينية .في الرأي العام الغربي ,ويعمل العنف في فيلم
خليفي على التأكيد بقوة على المعتقدات المجتمعية التي
تدعم هذه السردية.

أ( الواقعية المفرطة والرأي الغربي والمعتقدات
المجتمعية
تتعلق العوامل السياسية التي أحاطت باﻻنتفاضة اﻷولى
بوجود العنف وانتشاره في فيلم خليفي .لقد خلقت الصور
اﻹعﻼمية الصادرة من الضفة الغربية وغزة ،خﻼل
اﻻنتفاضة اﻷولى ،تحوﻻً في الواقعية المفرطة فيما يتعلق
بالصراع اﻹسرائيلي الفلسطيني لصالح سردية المحاكاة
الفلسطينية ،مما أدى إلى تحول في الرأي العام الغربي
بشأن طبيعة الصراع أيضا ً .وتتزامن البيئة السياسية
المواتية التي أحدثها هذا التحول مع استخدام خليفي ،في
فيلمه ،لمقدار كبير من العنف البصري الذي عمل على
تعزيز وتطوير المعتقدات المجتمعية اﻹيديولوجية
الفلسطينية اﻷربعة اﻷساسية :تقديم الفلسطينيين كضحايا،
وتبرير حركة المقاومة وسلوك المشاركين فيها ،ونزع
الشرعية عن إسرائيل قدر اﻹمكان .بدأت اﻻنتفاضة
اﻷولى على شكل انتفاضة شعبية ضد اﻻحتﻼل
اﻹسرائيلي في كانون اﻷول\ ديسمبر ،1987وتضمنت،
بخﻼف اﻻنتفاضة الثانية ) انتفاضة اﻷقصى( ،عنفا ً
ً
ضئيﻼ نسبيا ً من جانب المقاومين الفلسطينيين الذين
استخدموا ،في المقام اﻷول ،الوسائل السلمية لﻼحتجاج
والمقاطعة ،وعندما كانوا يهاجمون الجنود اﻹسرائيليين،
كانوا -غالبيتهم على اﻷقل -يستعملون الحجارة والعصي،
ّ
الرد اﻹسرائيلي عليها بأساليب قمعية قاسية ،الغاز
كان
المسيل للدموع واﻻعتداء الجسدي واستخدام الرصاص
المطاطي والحي وحظر التجول ،وهي أعمال ساهمت في
تشويه سمعة إسرائيل الدولية .وطبقا ً لـ "باكستر وأكبر
زاده" فإن "صور اﻷطفال الفلسطينيين المسلحين
بالحجارة في مواجهة العربات المدرعة اﻹسرائيلية تم
بثها في جميع أنحاء العالم ] [...عﻼوة على صور جنود
إسرائيليين وهم يضربون المدنيين الفلسطينيين العزل،
غير أنها لم تلقى تكثيفا ً مناسبا ً سوى بعض الدعوات
الداعية لحل الصراع") Baxter and Akbarzadeh
 .(140أشبعت هذه الصور اﻹعﻼمية وسائل اﻹعﻼم
الدولية وقلبت تيار الرأي العام ضد إسرائيل ،التي لطالما
صورت نفسها على أنها ضحية جيرانها العرب العدائيين.
وﻷول مرة ،منذ بداية اﻻحتﻼل ،وافق الغرب على جزء
أساسي من سردية المحاكاة الفلسطينية :أي أن
الفلسطينيين كانوا ،في الواقع ،ضحايا اﻻحتﻼل
اﻹسرائيلي .يعمل فيلم خليفي أيضا ً على تأكيد ودعم هذه
السردية من خﻼل التأكيد بقوة على معتقدات روحانا
وبار -تال المجتمعية واﻹيديولوجية.
ويبدو أن خليفي قادر على دعم المزاعم التي تقول بأن
أهداف الفلسطينيين هي المزاعم التي يستعرضها،
باﻷساس ،في لقطات فيلمه الوثائقي والتي تربط بين
تصرفات اﻷفراد أو معاناتهم ﻻرتباطهم بالقضية
الفلسطينية ،بسبب قدرة هذه اللقطات على إظهار التشابك
بين الحياة الفردية والعائلية والمجتمعية .في المشاهد التي
تتحدث عن ﷴ ،يذكر صديق له حق الفلسطينيين في
تقرير المصير وفي أن يكون لهم دولة .وينهي اﻷب،
الذي أصيب ابنه بالرصاص أثناء نقل براميل لقوات
الجيش اﻹسرائيلي ،قصته بمناشدة إنهاء اﻻحتﻼل .كما
تربط العديد من الموضوعات الوثائقية اﻷخرى أيضا ً
بالهدف الفلسطيني المتمثل في إقامة دولة خاصة بهم..
دولة خالية من الجنود اﻹسرائيليين .ويوضح خليفي ،أن
تضحيات هؤﻻء الناس مبررة ﻷن هدف اﻻنتفاضة عادل،
من خﻼل ربط العنف والمأساة في هذه القصص بأهداف
اﻻنتفاضة .كما يتم ،بالمثل ،استخدام الكثير من اللقطات
عينها ﻹثبات ظلم وعدم شرعية اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي.
ّ
وتمثل لقطات الجنود اﻹسرائيليين ،وهم يطلقون النار
على اﻷوﻻد الصغار الذين يرشقون الحجارة ،وكذلك
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لقطات النساء اللواتي يخرقن حظر التجول لشراء الطعام
لعائﻼتهنّ ..
تمثل كﻼهما ،بقوة ،بعضا ً من العنف المفرط
الذي تمارسه القوات اﻹسرائيلية ،بما يسمح لهذه اللقطات
بتقديم مساهمة لمحاولة نزع شرعية وجودهم في
فلسطين .ويتضمن خليفي أيضا ً مقابلة مع امرأة مسنة
تتذكر ما جرى في نكبة  ،1948ونكسة  ،1967وتروي
كيف طان والدها يملك مساحات شاسعة من اﻷرض ،فقد
الكثير منها في العام  ،1948وخسر المزيد مما تبقى في
العام  .1967تشير ،السيدة ،إلى أرضها وتقول أن هذه
القطعة هي كل ما تبقى من العديد من اﻷفدنة التي كانت
لوالدها ذات يوم والتي استحوذ عليها اﻹسرائيليون اﻵن.
هذه السيدة أكبر من أن تكون ناشطة في اﻻنتفاضة ،وليس
لديها أطفال يمكن أن يشاركوا في المقاومة ،وبالتالي،
يمكن القول ،أن إدراج لقطاتها في الفيلم ليست ،ببساطة،
سوى وسيلة لتذكر أحداث عامي  1948و1967
وبدرجة اكبر وسيلة لنزع شرعية الوجود اﻹسرائيلي في
ً
منطقيا ،أنه إذا كانت القضية
الضفة الغربية .وهذا يستتبع
اﻹسرائيلية غير شرعية والقضية الفلسطينية عادلة ،فإن
تصرفات حركة المقاومة لها ما يبررها .ومع ذلك ،يقدم
خليفي صوراً تبرر وتدعم احتجاجات الفلسطينيين
واستخدام العنف المعتدل الذي يغلب عليه رشق الحجارة.
ويعمل مشهد المرأة العجوز ،التي تناقش أحداث عامي
 1948و ،1967على تبرير أفعال الفلسطينيين من حيث
أنه يقدم أدلة على أخطاء الماضي .فإذا أخذ اﻹسرائيليون
اﻷرض من الفلسطينيين في عامي  1948و ،1967فإن
محاوﻻت الفلسطينيين ﻻستعادة تلك اﻷرض لها ما
يبررها .كما يحتوي على أمثلة وأوصاف لﻺجراءات
العنيفة والقاسية المفرطة لﻼحتﻼل اﻹسرائيلي مثل هدم
منازل العائﻼت الفلسطينية اﻷبرياء .لم تعرف عائلة بطل
الرواية عن مشاركته في المقاومة ،لكن الجيش
دمر منزل العائلة بغض النظر عن براءة
اﻹسرائيلي ّ
يضمن خليفي ،في الفيلم ،مشهداً لجنود إسرائيليين
العائلة.
ّ
يجبرون شابين على محو رسومات على أحد جدران
المدينة ،وهو ما كان يمكن فهمه لو كان الشابان هما من
قاما بالكتابة على الجدران ،لكنهما كانا مجرد شخصين
في طريقهما باتجاه المدينة عندما استوقفهما الجنود وطلبا
منهما إزالة الكتابة ومحوها ،وعندما يحاوﻻن الرفض،
يهددهما الجنود بالبنادق .هذه اﻷنواع من تكتيكات اﻹذﻻل
والقوة المفرطة تبرر بشكل أكبر قرار الفلسطينيين
بالثورة على اﻻحتﻼل .وبينما يؤكد الفيلم بشدة على جميع
المعتقدات المجتمعية اﻷربعة ،فإن الجزء اﻷكبر من
العنف المرئي في الفيلم موجه إلى تصوير الفلسطينيين
على أنهم ضحايا اﻻحتﻼل -وهو موضوع سيتم فحصه
بالتفصيل في القسم التالي.
ب( أسلوب الفيلم والعنف والتأذي
يستخدم ميشيل خليفي ،في فيلم "نشيد الحجر" ،أسلوبين
مميزين في التصوير ﻹيجاد التباين بين تجارب العائﻼت
والتجمعات الفلسطينية والنضاﻻت الفردية والشخصية
للزوجين اللذين لم يكشف عن هويتهما) ،يؤدي دوريهما
كل من "بشرى قرمان" و"مكرم خوري"( .وبينما يتم
تصوير الزوجين بأسلوب تقليدي اعتيادي ،يظهر خليفي
لقطات المجتمع وقصص العائﻼت بأسلوب وثائقي ،وفي
حين يستخدم أيضا ً المقابﻼت الشخصية في الفيلم الوثائقي
التي تعبر عن غضب واستياء الشعب الفلسطيني ،أثناء
وصفهم أحداثا ً شخصية ،على عكس الزوجين الدراميين
اللذين يصفان أيضا ً أحداثا ً شخصية ،ولكن مع التركيز
بشكل أكبر على تنوع المشاعر والحميمية ،فنظهر
الخبرات المتضمنة في الحوادث بدﻻً من مجرد الغضب،
ولهذا تنقل الصور الخارجية للمجتمع إحساسا ً بالفوضى
والعنف والخسارة ،بينما ينقل الحوار الهادئ ،بين
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الزوجين ،إحساسا ً باﻻستقرار الهادئ وتصميم اﻷفراد
الفلسطينيين على مواجهة اﻻحتﻼل ،ولكن كﻼ اﻷسلوبين
المستخدمين في الفيلم ينقﻼن صورا ً قوية للعنف ،إما
ً
بصريا ،في حالة اللقطات ذات اﻷسلوب الوثائقي ،أو من
خﻼل الوصف اللفظي في المشاهد اﻻعتيادية التقليدية
للزوجين الحبيبين .ويستخدم هذا العنف كوسيلة للتأكيد
على قيام اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي بإيذاء السكان الفلسطينيين
ككل.
يتعلق المحتوى ،في الغالبية العظمى من اللقطات
الوثائقية التي يستخدمها خليفي في الفيلم ،بتدمير أو
تعطيل المجتمعات الفلسطينية .وتظهر أولى هذه المشاهد
في بدايات الفيلم ،حيث تظهر عناصر الشرطة اﻹسرائيلية
وهي تقوم بإغﻼق مدرسة فلسطينية للبنات في القدس.
تتقاطع هذه اللقطات الوثائقية وتتعارض بشدة مع مشاهد
العاشقين اللذين يتحادثان بهدوء في أجواء حميمية .تبدو
لقطات الشارع خارج مدرسة البنات فوضوية -تنطلق
صفارات اﻹنذار في الخلفية ،ويتحدث العديد من
اﻷشخاص بلهجة سريعة ،ويصرخ أفراد الشرطة
اﻹسرائيلية وهم يلقون اﻷوامر ويلوحون ببنادقهم .وتكون
الكاميرة في هذه المشاهد مهتزة ،واللقطات قصيرة وغير
مؤلفة بشكل تقليدي اعتيادي ،مما يساهم في تنامي
الشعور بالفوضى والخوف الناجم لدى العديد من اﻷفراد
الذين تتم مقابلتهم .على الرغم من أن المشاهد تتضمن
مقابﻼت موجزة مع عدد قليل من الطالبات وبعض أولياء
اﻷمور والمدرسين ،إﻻ أنه ﻻ يتم تقديم هذه الحالة كتجربة
شخص واحد ،بل تظهر كأنها حكاية وتجربة يشارك فيها
المجتمع ككل .وتظهر الفتيات الصغيرات ،ومعظمهن
يرتدين الحجاب ،محمﻼت في مؤخرة شاحنات الشرطة
بينما تبحث أمهاتهن عنهن بشكل محموم .كما أجريت
مقابﻼت مع مجموعة أخرى من الفتيات يحاولن القول
أن عناصر الشرطة أغلقوا غلق المدرسة لزعمهم قيام
بعض الفتيات كن يرشقن الحجارة ،مع إصرار الفتيات
على نفي ادعاءات الشرطة ،بل أن اﻷمر ببساطة ،يتمثل
في قيام الشرطة باستفزازهن حسب ما تقول الفتيات.
وتظهر المعلمة ،التي تتحدث لفترة وجيزة إلى الكاميرا،
في حيرة من أمرها مما يتوجب عليها أن تفعله ،ﻷنها ﻻ
تستطيع العثور على المدرسين أو المسؤولين في
المدرسة .وهذه اللقطات بمثابة مؤشر على آثار اﻻحتﻼل
على مستويات متعددة في المجتمع .يؤثر الفعل الفردي
المتمثل في إغﻼق المدرسة على المجتمع ،من المهنيين
يدرسون في المدرسة ويديرونها إلى الفتيات
الذين
ِّ
الصغيرات الﻼئي يحضرنها وعائﻼتهن .ويهدف هذا
اﻹجراء أيضا ً إلى هدف غير قتالي مليء بالنساء والفتيات
المدنيات .ومن الواضح أن خليفي قادر على استخدام
صورة إغﻼق مدرسة البنات ،بالقوة والعنف ،لﻺشارة إلى
أن المجتمع بأكمله يعاني من اﻻحتﻼل ،وليس فقط الشباب
الذين يقاتلون في حركة المقاومة .كما يستخدم خليفي
الشريط الوثائقي ﻹظهار الصﻼت بين التجارب الفردية
والعائلية والمجتمعية لﻼنتفاضة .ومن أفضل اﻷمثلة على
هذا الترابط قصة ﷴ ،المتشابكة مع قصص مجتمعه
وعائلته.
وعلى الرغم من أن اللقطات الفعلية المعروضة ليست
ﻷحداث عنيفة ،إﻻ أن ﷴ يصف ،بالتفصيل ،الظروف
العنيفة التي أصيب فيها ويكشف عن ندبة ّ
خلفتها الشظية
التي أصابته .لكن خليفي يبدأ ،قبل تقديم لقطات لمحمد،
بمقابلة والدي ﷴ ،حيث وصف والده الصبي كيف أنه لم
يعد قادراً على مشاركة أكل التفاحة مع ابنه ،وتأسف
والدته كيف لم يعد ﷴ قادراً على تناول طعامها الذي كان
يحبه ،وسبب شكوى اﻷب واﻷم أن ابنهما فقد معظم

أمعائه نتيجة إصابته .ويشر خليفي ،من خﻼل تقديم قصة
ﷴ عبر والديه ،إلى أن قصة ﷴ لها تداعيات تصل إلى
أبعد من الصبي ذي السبعة عشر عاما ً واﻻنتفاضة
وعائلته ومجتمعه .تم تصوير ﷴ نفسه ﻷول مرة وهو في
سريره في المستشفى رفقة أحد أصدقائه ،الذي يساهم
بشكل دوري في المقابلة ،وكذلك في اللقطات .تبدو غرفة
مزينة بصور شهداء من منطقته،
ﷴ ،في المستشفى،
ّ
ويقع وصفه لجرحه وتجربته الشخصية ضمن صياغة
ً
غالبا ،عن
السياق اﻷوسع لﻼنتفاضة ومجتمعه .فيتحدث،
رغبة الفلسطينيين في أن تكون لهم دولتهم الخاصة بهم
ويتطرق إلى اﻹذﻻل اليومي الذي عاناه هو والفلسطينيون
اﻵخرون على أيدي قوات اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي .كما
يشير ،ويصف العديد من صور الشهداء المعلقة فوق
سريره ويسمي كل شهيد ويصفه باقتضاب كأن يقول:
"كان لديه ثمانية أطفال" أو "كان عمره خمسة عشر
عاما ً فقط" .وتروي والدته كيف ذهب ﷴ في اليوم السابق
ﻹطﻼق النار عليه ﻻلتقاط صورته وادعى أنه سيكون
شهيدا ً عما قريب .وهو يدرك أن تجربته مشابهة
ومرتبطة بمئات من الشبان الفلسطينيين اﻵخرين الذين
أصيبوا أو ُقتلوا في ظل اﻻحتﻼل ،كما أن مجتمعه يعترف
بهذه الصلة .ﷴ هو الضحية اﻷكثر وضوحا ً للعنف في
هذا الجزء من الفيلم ،لكن تم تصويره على أنه ضحية
واحدة فقط ضمن سلسلة طويلة من الضحايا المتشابهين
من خﻼل صور الشهداء .يستخدم خليفي ﷴ كمثال على
العنف الذي يعيشه المقاومون ،لكنه يوسع أيضا ً قصة
المقاومة لتشمل بقية المجتمع أيضا ً .ﻻ يظهر ﷴ في
حيه،
عزلة .وعندما يعرض خليفي لقطات لعودة ﷴ إلى ّ
يتضح أن جيرانه ينظرون إليه كبطل ،ويحافلون بعودته
وهم يرقصون في الشارع ،ووالدته وسط الحشد .لكن
حتى هذا اﻻحتفال ﻻ يمكن أن يفلت من خطر العنف،
حيث تقف مجموعة من الجنود اﻹسرائيليين بحذر من
مسافة بعيدة ،وبنادقهم مشدودة على أجسادهم .يستخدم
خليفي قصة ﷴ كدليل على انتشار آثار عنف اﻻنتفاضة
على المجتمع الفلسطيني .قصة جرح أحد اﻷطفال وشفائه
منسوجة بشكل ﻻ ينفصم عن قصة مجتمعه الذي يقاتل
نيابة عنه والذي هو أيضا ً ضحية لﻼحتﻼل.
وبينما تتضمن اللقطات الوثائقية مقابﻼت مع أفراد يروون
قصصهم الشخصية ،مثل الزوجين الدراميين اللذين ﻻ
نعرف اسميهما ،فإن هذه القصص ،غالبا ً ما تكون
روايات مصورة وعنيفة ُتروى بأصوات غاضبة
ومختلطة بخطاب اﻻنتفاضة .ولعل من أبرز المقابﻼت
ضمنها خليفي ،تلك المقابلة مع رجل
من هذا النوع التي ّ
ويور خليفي المقابلة
في منتصف العمر يصف وفاة ابنهّ ,
حيث يكون الرجل جالسا ً في مواجهة الكاميرة ويتحدث
مباشرة ،بينما يحيط به أفراد من جيرانه ،وليس ثمة ما
هو عنيف في هذا المشهد ،غير أن العنق ينسل إلى
المشهد من خﻼل وصف الرجل لموت ابنه .فطبقا ً للرجل،
طلب منه جندي إسرائيلي ،عندما يهم بمغادرة المسجد
ومعه ابنه ،نقل البراميل بعيداً عن الشارع .ونظرا ً لوجود
نساء وأطفال ،وﻷن الجندي كان قد كسر ذراع أحد
اﻷطفال بالفعل ،فقد امتثل الرجل لﻸمر وطلب ابنه
المساعدة من أجل إنهاء المهمة بسرعة ،وأثناء ذلك
هاجمت مجموعة من الجنود المكان على حين غرة،
فأصيب اﻻبن البالغ من العمر ستة وعشرين عاما ً بعشر
رصاصات ومات على الفور في مكانه في الشارع .ﻻ
المشاهد مناظر عنيفة بينما الرجل يروي قصته بهذه
يرى ُ
البساطة ،لكن ثمة غضب ملموس في صوت الرجل
يتصاعد اثناء حديثه ،وعندما يصل إلى بعض المواضع
في روايته يصرخ مستذكرا ً موت ابنه .وبعد أن ينهي
الرجل سرد قصة موت ابنه ،يربط ما حدث له ومعاناته
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الخاصة بمعاناة المجتمع ككل فيعرض أمام الكاميرة
طفل صغير مصاب بطلقة مطاطية سببت انتفاخا ً وتورما ً
في قفصه الصدري ،وكأنه يوحي أن قصة موت ابنه
ليست حدثا ً منفرداً أو منعزﻻً.
استخدم خليفي ،هذا المشهد ،مرة أخرى فرداً واحدا ً
لتمثيل معاناة وضحية المجتمع ككل .ومثلما هو الحال مع
الفتيات في مشهد مدرسة البنات ،وكذلك مشهد المقبلة مع
والد اﻻبن المقتول ﻻ يظهر هؤﻻء على أنهم من مقاتلي
المقاومة ،وكما يقول اﻷب ،لم يفعل ابنه ما يستوجب أن
ويقتل في الشارع ،وكل ما في اﻷمر أنه
ُيطلق عليه النار ُ
كان في المكان الخطأ في الوقت الخطأ .بعبارة أخرى،
كان ابنه محض ضحية للعنف اﻹسرائيلي غير المبرر.
ثمة عدم وضوح في هذه المشاهد ذات اﻷسلوب الوثائقي،
وتتجلى الضبابية أكثر بين ما هو شخصي وما هو عام
على صعيد اﻷفراد الذين أجريت معهم المقابﻼت وكذلك
من خﻼل دمج الصور واﻷصوات واﻷشخاص اﻵخرين
داخل المشهد .ويعكس نسج الصور هذا ،التي يظهر
بعضها هادئ وجميل ،وبعضها اﻵخر صاخب
وفوضوي ،وبعضها حزين ،والبعض اﻵخر ثابت ،كل
هذا ،يعكس التجربة اليومية للفلسطينيين في ظل اﻻحتﻼل
ويخدم التأكيد على حتمية مزاعم الفلسطينيين بتعرضهم
للتأذي من الوجود اﻹسرائيلي ..بينما ﻻ تزال هناك
تجارب ممتعة للفلسطينيين ،وبينما تستمر الحياة في
الضفة الغربية وقطاع غزة ،يتم مواجهة هذه التجارب
على فترات منتظمة بتجارب من الصدمة والحزن
والغضب واﻹذﻻل ،والتي ينتج عنها مزيج من الشعور
بالتأذي الذي يبرزه خليفي في المشاهد الوثائقية .ولكي
المشاهد أن الفلسطينيين مثقلون في هذا التأذي،
يعتقد ُ
يضيف خليفي مشاهد أكثر اعتيادية وتقليدية بين العاشقين
للمساعدة في إثبات أن الفلسطينيين يواصلون حيتهم في
فلسطين المحتلة من خﻼل الهدوء والمثابرة ،على الرغم
من كونهم ضحايا العنف الدائم .ويقوم المخرج بتشكيل
وترتيب مشاهد الزوجين والعناية بها بصورة ملفتة،
فتظهر الزوجة ،في المشهد اﻷول ،وهي تجلس على
السرير في الغرفة المعتمة ،إلى يمين وفي منتصف كادر
ً
تقريبا ،ويتسرب الضوء الوحيد من النافذة التي
الشاشة
على اليمين .وتحتل الزوجة غالبية اللقطة أثناء حديثها؛
ويختلف الحال عندما يسير الرجل ضمن الكادر ،ثم
يجلس على السرير أمامها ،فيخلق تكوينا ً على شكل
حرف  ،Lليسيطر ،بدوره ،على اللقطة ،وتظهره اﻹضاءة
القادمة من النافذة أكثر وضوحا ً بسبب لون قميصه
اﻷزرق الفاتح ،مما يجعله يبدو ،اثناء حديثه ،الموضوع
اﻷساسي للمشهد .ويعتني خليفي ،بدقة بجميع مشاهد
ً
تقريبا ،بعكس لقطات المشاهد الوثائقية التي
الحبيبين
تبدو طويلة وثابتة وهادئة ،ناهيك عن الحوار الهادئ
والثابت أيضا ً.
يتناقض الشعور بالثبات الذي يخلقه استخدام هذه العناصر
اﻻعتيادية مع مواضيع محادثات الزوجين .يناقش
الزوجان تجربتهما الشخصية مع اﻻحتﻼل بتفاصيل
دقيقة ،وبينما يصفان أحداث حياتهما بأصوات هادئة ،فإن
اﻷحداث ذاتها ليست كذلك ،بل هي عنيفة ومأساوية .ومع
هذا ﻻ يكون التركز على عنف الحدث ،بل على تجارب
العنف الشخصية لكليهما ،كأفراد ،وعلى بعضها
كزوجين .ويستخدم خليفي عناصر فيلمية تقليدية ،مثل
اﻹضاءة وتأليف المشهد ،لتسليط الضوء على راوي هذه
القصص وعزمه على مواصلة وجوده الطبيعي قدر
اﻹمكان في فلسطين في مواجهة العنف والصدمة التي
يعانون منها كأفراد ،ولعل تضمين هذه المشاهد يؤمن
المادة المناسبة لخليفي ﻹظهار تعارض الغضب الجماعي

الموجود في اللقطات الوثائقية مع التجارب العاطفية
الشخصية المعقدة للزوجين ،ويساعد مثل هذا التباين،
خليفي ،على استيعاب أكبر قدر ممكن من تجربة شعور
التأذي الفلسطيني في فيلمه ،فضﻼً عن تصوير الضرر
الشخصي اﻷقل وضوحا ً والذي يواجهه الفلسطينيون
نتيجة لﻼحتﻼل.
ففي المشهد اﻷول للزوجين ،يصف الرجل يوم اعتقاله
وطرد عائلته من منزلهم نتيجة مشاركته في المقاومة
وسجنه ،ثمة مشاعر عديدة تثيرها القصة التي يرويها،
لكن مﻼمح وجهه تبقى دون تغيير وهادئة .يتأسف ﻷن
اﻷسرة فقدت منزلها نتيجة أفعاله ،ويتذكر تفاصيل المبنى
واﻷشياء والمجردة التي أجبرت اﻷسرة على تركها
وراءها .يتناقض وصفه ،والمشاعر التي يثيرها ،بشكل
حاد مع مشهد اﻷسلوب الوثائقي الذي أدرجه خليفي في
نهاية الفيلم ،حيث تظهر اللقطات عملية إخﻼء عائلة من
منزلها وهدم البيوت المجاورة بأكملها .يتصاعد المشهد
بصخب وينقل مشاعر الفوضى التي تشعر بها اﻷسرة،
فتظهر الجدة وهي تبكي لفقدانها منزلها ،بينما يقف
اﻷطفال الصغار في حيرة ن أمرهم مما يجب عليهم
فعله ،ويقوم الرجال بتجريد المنزل من أي شيء ذي قيمة
يمكن لﻸسرة اﻻحتفاظ به ،وتظهر متعلقات اﻷسرة ملقاة
في الفناء ،ثن ينتقل المشهد إلى شابة تتحدث بسرعة
وبغضب أمام الكاميرا ،وتؤكد على استمرارية المقاومة،
رغم عدم امتﻼكهم ما يكفي من المال لشراء الطعام أو
ً
أيضا ،لن
الدواء ،وها هم اﻵن باتوا بﻼ منزل يأويهم
يتمكن اﻻحتﻼل من القضاء على المقاومة ،هكذا تقول
الفتاة بغضب .وهذا ،باﻷساس ،المشهد ذاته الذي يصفه
الرجل ،ولكنه في هذا اﻷسلوب الوثائقي ينقل المخرج
حالة الغصب حصراً دون التداخل مع مشاعر أخرى،
بينما التوصيف الذي يقدمه الرجل \ الزوج لتجربته
الشخصية لعملية الطرد من المنزل تنطوي على مشاعره
الشخصية الخاصة المرتبطة بالفقد والحزن باﻹضافة إلى
الشعور بالذنب بسبب ما تسبب به عن غير قصد بأن
جعل عائلته هدفا ً للجيش اﻹسرائيلي .ويتحدث عن
الطريقة التي نظرت بها أسرته إليه ،وكأنهم لم يروه من
قبل ،حيث تم اعتقاله وكيف كان مسؤوﻻً عن تدمير منزل
مكون
عائلته .كما يروي كيف عاشت أسرته في منزل ّ
من غرفة واحدة لفترة طويلة بعد هدم منزل اﻷسرة ،ومع
كل هذا ،فهو ﻻ يتعرض للوم عائلته ،بل على العكس فقد
وقفت ،الواقع ،عائلته إلى جانبه .ويسمح الرجل للقارىء
أن يتفحص ويركز ،من خﻼل السرد الشاعري للرجل\
الزوج ،على الصور التي تضيع في مزيج من الضوضاء
والغضب في المشهد الوثائقي .ويزعم الرجل أثناء حديثه
أن "رأسه مليء بصورة كرسي ُملقى في السماء،
وجوارب أخيه الصغير تطفو في الهواء" .هذه الصور
التي تم التقاطها من خﻼل حواره تسمح للمشاهد بتركيز
الصورة اﻷوسع التي رسمتها المشاهد الوثائقية على
تجربة شخصية أكثر ضيقا ً .وبينما تتناثر قطع اﻷثاث
والثياب في هذه اللقطات الوثائقية ،يرسم الرجل صورة
جزء من
قوية لهذين العنصرين المحددين اللذين أصبحا
ً
ذاكرته .لم يعد ثمة موضع ،في هذا الوصف ،ﻷشياء
عشوائية مبعثرة حول أشخاص مجهولين ،إنها كرسي
عائلته وجورب يخص أخيه .تصبح صور هذا الحدث
العنيف شخصية وأكثر واقعية.
وفي المقابل ،تروي المرأة \ الزوجة ،عددا ً من الحكايات
التي تضفي طابعا ً شخصيا ً على بعض موضوعات
المشهد الوثائقي .ومن أكثر رواياتها إثارة وصفها لحبها
اﻷول وإجهاضها الﻼحق .فتصف ،في هذه القصة ،ذهابها
إلى الجامعة في حيفا حيث التقت بحبها اﻷول هناك.

وتتحدث عن تعلم التمرد والمقاومة لكنها تنسى نفسها في
هذا السياق .لقد حملت وأجهضت لكنها أصيبت بعدوى
واعترفت لعائلتها عندما لم يعد بإمكانها إخفاء ذلك .ثم
تتابع القول ،لتصف نقاشها مع عائلتها حول الطريقة التي
يجب أن يقتلوها بها ،ثم يقرروا ،في نهاية المطاف،
طردها ونفيها .تصف المرأة ،أثناء سردها ،مشاعر الحب
والخوف والحزن والعار والشعور بالذنب .يتضمن هذا
السرد موضوعات يتناولها المشهد الوثائقي ،ومجمل
الفيلم ككل /بصورة واسعة ،بما في ذلك اضطراب الحياة
اﻷسرية الناتج عن التمرد .هناك عدة مشاهد وثائقية تشير
إلى انحراف في اﻷنشطة النموذجية للعائلة /كما ثمة،
هناك ،صور متكررة لﻸسواق التي كانت مفتوحة ذات
يوم وصارت اﻵن مغلقة ومهجورة بسبب حظر التجول
الذي فرضه الجيش اﻹسرائيلي على المدن .حتى أن
خليفي يضم صوراً لنساء وأطفال يكسرون حظر التجوال
في غزة من أجل الذهاب إلى سوق مؤقت وشراء الطعام،
ﻷن المدينة كانت مقفلة بسبب حظر التجول الذي استمر
لعدة أيام ويكاد الطعام ينفد من العائﻼت .ورغم أن هذا
ً
عادياـ إﻻ أنه اﻵن بات يظهر كسلوك
النشاط يعتبر
"إجرامي" )حسب المعايير اﻹسرائيلية( ،فظهر ذهاب
النسوة لشراء المواد الغذائية ،أثناء حظر التجوال ،كأنه
عمل أجبرن عليه بسبب اﻻحتﻼل واﻻنتفاضة.
ً
تنافرا ،تم تصويرها في
وثمة حادثة أخرى ،ربما أكثر
أسلوب وثائقي ،وهي مشهد مجموعة من اﻷوﻻد
الصغار ،ربما في الثامنة من أعمار ،يلعبون "سبع
حجرات" ،لكنهم ،في الواقع ،يستخدمون الرصاص
المطاطي الذي عثروا عليه في الشارع بدﻻً من الكرات.
يتحدث اﻷطفال أمام الكاميرة بأن الجنود صادروا
كراتهم ،لذا فالبديل اﻷفضل اﻵن هو الرصاص المطاطي.
ثم يذهب أحد اﻷوﻻد ُليظهر للكاميرا حفنة من أنواع
مختلفة من الرصاص ويصف افرق بين كل نوع ويشرح
ما يسببه كل نوع عندما يصاب به أحدهم .يذكرنا هذا
بمشهد بطفل ُيظهر لشخص بالغ مجموعة من الرخام
ويصف الفرق بين رخام "عين القط" ورخام "دم الثور".
وإذن حتى النشاط الذي يبدو غير ضار ،مثل لعب
اﻷطفال بالكرات ،قد تغير نتيجة لﻼنتفاضة .وفي كلتا
الحالتين ،تظل مواضيع المشاهد الوثائقية مجهولة الهوية
وغير شخصية .ﻻ يوجد ذكر لمشاعرهم حيال هذه
التغييرات في أنشطتهم اليومية باستثناء اﻻنزعاج
والغضب.
وتظهر تجربة المرأة\ الزوجة في المقاومة الحب ،على
عكس موضوعات المشهد الوثائقي ،كأنها قد غيرت
ً
تقريبا ،كما تسببت ،هذه
حياتها بطريقة رأسا ً على عقب
التجربة ،لها ولعائلتها بالمزيد من اﻷلم والمعاناة ،فمن
جهة جعلها طغيان حبها اﻷول وتعرفها على تجربة
اﻷسرية،
المقاومة تنسى من هي وتبتعد عن روابطها
ّ
ومن جهة جلبت تجربته تلك العار لعائلتها فابتعدوا عنها
وهجروها ،لنتذكر عندما كان أفراد عائلتها يناقشون
الطرق الممكنة لقتلها ،و كانت الطريقة اﻷخيرة المقترحة
هي الحرق ،وكيف قوبلت بالرد" :كيف يمكنهم حرقك
ً
مشتعﻼ؟" القرار اﻷخير هو أنه يجب
عندما يكون البلد
نفيها ،لكن هذا اﻻقتباس يشير إلى أنه ربما يكون الدمار
الذي سببته الثورات وجعل موتها نافلة ﻻ عنى لها إزاء
العنف ،بهذا يكون الدمار هو السبب الوحيد لبقائها على
قيد الحياة .فاﻻنتفاضة ﻻ تساهم فقط في فقدانها للذات ،بل
ً
أيضا ،بما يبدو في مصلحتها ،السياقات
إنها تعرقل
المشاهد ،بعكس
العقابية العائلية على سلوكها .ويتعرف ُ
المشهد الوثائقي ،على مشاعر الخوف والعار والشعور
بالذنب ،باﻹضافة إلى عواطف عائلتها أثناء عملية
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اختيار طريقة معاقبتها .يظهر أقاربها من الذكور في حالة
غضب وخجل من سلوكها ،وتظهر أمها غارقة في
الحزن .توضح هذه اللقطة كيف يغير اﻻحتﻼل
واﻻنتفاضة من طبيعة العﻼقات اﻷسرية ،وهي تبدو لقطة
شخصية أكثر من تلك الصور الموجودة في المشهد
الوثائقي ،كما تظهر مستوى أكثر تعقيدا ً من الناحية
للمشاهد ليختبرها بدﻻً من مجرد تأمل صور
العاطفية ُ
معممة وعنيفة.
قد يبدو هذا المشهد في البداية وكأنه يتناقض مع تأكيدي
بأن الفيلم يؤكد اﻻعتقاد بأن الفلسطينيين ﻻ يمكن أن
يرتكبوا أي خطأ .ترى "مي تلمساني " أن ميشيل خليفي
يستخدم النقد المزدوج في معظم أفﻼمه ،بما في ذلك نشيد
الحجر ) ،(Telmissany 81-82بينما يشير خليفي نفسه
وكينيدي إلى أنه يحب اﻻنخراط في النقد الداخلي التقليدي
 /الحداثي ) Kennedy 40; Khleifi and
 .(Alexander 33في حين يبدو أن هذا المشهد هو نقد
للمعايير الثقافية الفلسطينية التقليدية للتعامل مع اﻻبنة
المتمردة والعار ،إﻻ أنه يمثل نقدا ً لما يحدث في فلسطين
على الصعيد الداخلي ،وليس بوصفه مشكلة خارجية مع
اﻻحتﻼل.
وبينما يؤثر اﻻحتﻼل على قرار اﻷسرة ،فإن العملية بحد
ذاتها ليست ناتجة عن اﻻحتﻼل أو عن مقاومته .يشير
تحليل روحانا وبار -تال للمعتقدات المجتمعية ،على وجه
التحديد ،إلى السلوكيات التي ترتبط ،بطريقة ما ،بالنزاع
نفسه ،لذلك على الرغم من أن اﻷفراد ﻻ يزالون قادرين
على ارتكاب أخطاء في حياتهم الشخصية والعائلية ،إﻻ
أن السلوك الفلسطيني فيما يتعلق بالمقاومة ﻻ يزال يعتبر
صحيحا ً وعادﻻً ..يصف الزوجان أيضا ً اﻷحداث التي
مروا بها معا ً .وكان أبرز حدث ناقشوه اعتقاله وسجنه
خمسة عشر عاما ً .ناقشوا انفصالهم نتيجة سجنه عدة
مرات طوال الفيلم وكان كل نقاش يسلط الضوء على
اﻻختﻼفات في تجاربهم الشخصية للحدث ذاته .وكان أول
ما ناقشوه قرارها بقص شعرها .يذكر كيف أحب شعرها
الطويل ،وكثيراً ما كان يفكر في إحساسه ورائحته أثناء
لقصه من
وجوده في السجن .لكنها تشرح كيف اضطرت
ّ
ً
أيضا،
أجل محو حبها اﻷول ،الذي أحب شعرها الطويل
و "إنهاء معاناة ]حبها[ الثاني" .يستخدم خليفي هذا
المشهد ليثبت أنه على الرغم من أن الناس قد يواجهون
اﻷحداث ذاتها ،إﻻ أنهم يقومون بذلك بطرق مختلفة،
وتأتي اﻷحداث وتجري لتعني وترمز إلى أشياء مختلفة
ﻷشخاص مختلفين .ويركز المشهد الوثائقي ،على عكس
مشاهد الزوجين ،على المشاعر المشتركة والتجارب
المشتركة .فيصف ،على سبيل المثال ،الرجل اﻷول الذي
تمت مقابلته في غزة حول وفاة ابنه ،كيف داهم الجنود
اﻹسرائيليون منزله في منتصف الليل ،وقتلوا أحد أبنائه،
وأخذوا آخرا ً معهم .ويظهر غضبه واضطرابه وهو
يصف هذا المشهد ويحيط به عدد من الرجال من جيرانه،
وتتخلل لقطات له وللرجال لقطات من مناطق مختلفة في
غزة .وعندما ينتهي الرجل من سرد قصته ،يزعم رجل
آخر ،يجلس بجانبه ،أن اﻷمر عينه حدث لجاره بعد
يومين وعاد الجنود لتفجير منزل الجار بعد بضعة
أسابيع .هناك تركيز ،في هذه المشاهد ،على التجربة
المشتركة .يروي الفرد قصته أو قصتها ،ولكنه يسارع
في سرد قصص أخرى مثل قصصه أو قصصها من أجل
إظهار أن عنف اﻻحتﻼل منتشر .وبالمثل ،تكون هذه
المشاعر ،التي تظهر أثناء سرد هذه القصص ،هي
المشاعر التي تتشاركها الجماعة أو المجتمع .ﻻ يتحدث
اﻷفراد في المشاهد الوثائقية ،عن تجاربهم بطريقة
شخصية أو حميمة قط ،وعادة ما يظهرون مشاعر الحزن
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أو الغضب ،وهي مشاعر يتشارك فيها جميع الحاضرين
أثناء التصوير .إن إصرار الخليفي على تضمين الرواية
الشخصية الحميمية للزوجين إلى جانب اللقطات الوثائقية
يسمح للفيلم بالتقاط الطبيعة الجائحة المتفشية لﻼحتﻼل
للمجتمع الفلسطيني بأسره ،وكذلك الوسائل التي يتعامل
بها اﻷفراد مع العنف الذي دفعتهم إليه الحرب .يقدم
"نشيد الحجر" صورة مقربة للتجربة الفلسطينية لﻼحتﻼل
واﻻنتفاضة تشمل الضرر النفسي والعاطفي لﻸفراد
وكذلك اﻷضرار البنيوية التي تلحق بالمجتمعات
والوحدات اﻷسرية .وتوضح هذه الصورة\ الحلقة
المستديرة ،بدورها ،الطرق كافة ،التي يتأذى بسببها
الفلسطينيون من عنف وعسف اﻻحتﻼل.
إن اﻻستخدام المستمر للعنف طوال الفيلم ﻹظهار
المعتقدات المجتمعية المختلفة التي يدعي روحانا وبار-
تال أنها ضرورية أثناء تفشي النزاعات اﻹثنية
المستعصية والتركيز بشكل خاص على إظهار
الفلسطينيين كضحايا ،بﻼ منازع ،للعنف اﻹسرائيلي لتأكيد
سردية المحاكاة الفلسطينية الذي تأسست على قاعدة تلك
المعتقدات.
إن إعادة تأكيد هذه المعتقدات ،في الفيلم ،يرتبط بقبول
الغرب العام لﻼعتقاد المجتمعي بأن الفلسطينيين هم
الضحايا ،واﻻستخدام المكثف للعنف البصري يرتبط
بوجود حركة مقاومة منظمة داخل فلسطين .تسبب تشبع
وسائل اﻹعﻼم بصور لشبان فلسطينيين يرشقون الجنود
اﻹسرائيليين بالحجارة وهم يطلقون أسلحة آلية ،تحوﻻً في
الواقعية المفرطة للغرب .وقد سمح الحضور الساحق لهذه
الصور للغرب بقبوله ،لبعض الوقت ،أحد أهم جوانب
سردية المحاكاة الفلسطينية :أي ،أن الفلسطينيين ،وليس
اﻹسرائيليين ،هم الضحايا الحقيقيون لهذا الصراع.
ثالثا ً :فيلم "الجنة اﻵن" للمخرج هاني أبو أسعد.
رغم أن فيلم "الجنة اﻵن" ،أنتج بعد نحو ستة عشر عاما ً
من "نشيد الحجر" ،إﻻ أنه يتقصى بعض الدوافع السياسية
واﻻقتصادية والنفسية لﻼنتحاريين الذين يفجرون أنفسهم
في سياقات الصراع اﻹسرائيلي الفلسطيني .لكن هاني أبو
أسعد يقارب فيلمه بطريقة أسلوبية مختلفة عن خليفي.
فبينما يستخدم خليفي التباين لتحديد المستويات المتعددة
لمعاناة السكان الفلسطينيين ،يستخدم أبو أسعد النمط العام
ﻷفﻼم هوليوود المثيرة .وتزعم ناديا يعقوب أن استخدام
النوع يؤدي إلى توقع الجمهور ) Yaqub, “Paradise
 .(Now: Narrating a Failed Politics" , 219في
حين أنها تشير إلى أنواع الزفاف وأفﻼم الطريق ،يمكن
قول الشيء نفسه عن استخدام أبو أسعد لنوع اﻹثارة .إن
استخدام نوع اﻹثارة واختيار أبو أسعد للموضوع ّ
يولد
لدى المشاهد التوقع و"الرغبة في مشهد الرعب ،والرغبة
ً
أخﻼقيا ،وفي الوقت نفسه
في اﻻستمتاع بما هو مستهجن
يمنع المشهد من أن يتجسد أمامه" ) .(Gana 36يستخدم
أبو أسعد في المقام اﻷول الحركة القليلة ،سواء للكاميرا
أو للشخصيات ،لﻺشارة إلى الركود وفقدان اﻷمل الذي
يلف الكثير من السكان الفلسطينيين بعد انهيار اتفاقيات
أوسلو وبعد اﻻنتفاضة الثانية .يتقدم فيلمه ،على عكس فيلم
خليفي ،بترتيب زمني ويستخدم أسلوب تصوير فردي
متسق لكامل الفيلم .ويتضمن ،على عكس "نشيد الحجر"
ً
أيضا ،عدد قليل جداً من المشاهد العنيفة بصريا ً على
الرغم من موضوع الفيلم العنيف بطبيعته .يتغلغل عنف
اﻻحتﻼل في مضمون الفيلم ،ولكن على المستوى اللفظي
في الغالب ،من خﻼل الحكايات والمناقشات ،وليس على
المستوى البصري .ويشير "  "Ganaإلى أن أبو أسعد
يستخدم التقاليد السينمائية ] [...من أجل التراجع عن

مشهد اﻹرهاب والتعبير عن رواية أكثر دقة وتحديا ً عن
الدولة الفلسطينية ،وهي رواية كانت حتى اﻵن غير
مسموح بها و \ أو غير موثوقة بسهولة بالنظام المهيمن
لﻼحتﻼل اﻹسرائيلي ).(Gana 2
لكن من المهم اﻹشارة إلى أن نوع العنف في فيلم أبو
أسعد يختلف عن نوع العنف في فيلم خليفي والذي يمكن
أن يفسر على اﻷقل بعض اﻻختﻼفات في معالجة العنف
ً
سابقا ،فإن العنف في فيلم خليفي
في اﻷفﻼم .وكما ذكرنا
هو عنف بين المقاومين والجيش اﻹسرائيلي ،بينما العنف
المقترح في فيلم أبو أسعد يرتكب ضد المدنيين .ويعتبر
نوع العنف في فيلم أبو أسعد مستهجنا ً من الناحية
اﻷخﻼقية من قبل الكثيرين ،وخاصة لدى جمهوره
الغربي ،والذي ربما لعب دوراً في قراره بعدم إظهار
التفجير النهائي .كانت اﻻنتفاضة الثانية أكثر عنفا ً بكثير
من اﻷولى .حيث بات الفلسطينيون اﻵن يستخدمون،
بانتظام ،اﻷسلحة والبنادق والقنابل ،وهو اﻷمر الذي
ً
عموما ،في اﻻنتفاضة اﻷولى .ونتيجة لهجوم 11
تجنبوه،
سبتمبر على مركز التجارة العالمي ،تأرجح الرأي العام
اﻷمريكي واﻷوروبي بسهولة في دعم أي دولة كانت
ضحية للهجمات اﻻنتحارية ،ووقفوا ضد أي مجموعة
تستخدم التفجيرات اﻻنتحارية أو تشجعها -وهو الخلط
الذي استغلته إسرائيل لمصلحتها .ويشير "  "Ganaإلى
مشكلة مناقشة التفجيرات اﻻنتحارية بعد  11سبتمبر
ويجادل بأنه إذا حاول المرء "تفسير" اﻹرهاب ،فغالبا ً ما
يتم الخلط بينه وبين التغاضي عنه) (Gana 22ويتجنب
الكثيرون مناقشة تعقيد اﻹرهاب ،أو عوامله السياقية،
خوفا ً من إضفاء الطابع اﻹنساني على اﻻنتحاريين الذي
"يفضح ،في النهاية ] [...الفائدة من تجريدهم من
إنسانيتهم") .(Gana 25نظرا ً ﻷن الواقعية المفرطة التي
أوجدتها وسائل اﻹعﻼم كانت مشبعة بالصور واللقطات
الصوتية التي ربطت بين التفجيرات اﻻنتحارية والشر
ومعاداة أمريكا وربطت الفلسطينيين بالتفجيرات
اﻻنتحارية ،فقد كان ُينظر إلى الفلسطينيين مرة أخرى
على أنهم المعتدون ،وكان ُينظر إلى اﻹسرائيليين على
أنهم هم الضحايا في اﻹعﻼم الغربي .وقد أدى هذا التحول
في الواقعية المفرطة إلى تحول في الرأي العام الغربي
في معارضة سردية المحاكاة الفلسطينية .لكن اﻷمر
المثير لﻼهتمام هو أنه بدﻻً من إعادة تأكيد هذه السردية
المحاكية من خﻼل إعادة التأكيد على المعتقدات
المجتمعية اﻷساسية ،مثلما هو الحال في فيلم خليفي ،فإن
فيلم "الجنة اﻵن" يرفض في الواقع اعتقادين مجتمعين
مهمين في دعم الرواية الفلسطينية المحاكية ،أي النظر
إلى الفلسطينيين كضحايا فقط على طول الصراع ،وأنهم
ﻻ يخطئون عندما يتعلق اﻷمر بمقاومة اﻻحتﻼل ،ويصل
أبو اسعد إلى مبتغاه هذا من خﻼل الحوار بين الشخصيات
حول مدى الفائدة المرجوة من استخدام المقاومة العنيفة.
أ( تحوﻻت ما بعد  11سبتمبر في الواقعية المفرطة
والرأي العام الغربي
ً
عبر الفلسطينيون عن احتجاجهم بشكل
ُذكرنا
سابقا ،كيف ّ
أساسي ،أثناء اﻻنتفاضة اﻷولى ،أو سلحوا أنفسهم
بالحجارة ،في حين أنهم تحولوا إلى استخدام العنف خﻼل
اﻻنتفاضة الثانية ) .(Gross Stein 224وبدأت منذ
منتصف وأواخر التسعينيات ،الجماعات الفلسطينية
المتطرفة مثل حماس في استخدام التفجيرات اﻻنتحارية
ضد إسرائيل )،(Baxter and Akbarzadeh 145-6
بعد فشل اتفاقيات أوسلو في تحقيق نتائج ملموسة وبعد
مذبحة غولدشتاين في  1994التي خلفت  29قتيﻼً
فلسطينيا ً على اﻷقل .وقامت إسرائيل ،ردا ً على ذلك،
بتطوير وتشديد نظام اﻹغﻼق من حواجز الطرق
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واﻷسوار والجدران في فلسطين ،مما أدى إلى قيود
اقتصادية شديدة على السكان الفلسطينيين ،مما تسبب في
صعوبة انتقال البضائع و اﻷشخاص عبر الحدود بسهولة
) .(Bornsteinومع تدهور الوضع اﻷمني اﻹسرائيلي
واﻻقتصادي في فلسطين ،كانت قمة كامب ديفيد في العام
 2000محاولة أخيرة ﻹنقاذ اتفاقيات أوسلو .غير أن هذه
المحاولة فشلت  ،واستمرت حالة التوتر والتصعيد داخل
فلسطين في اﻻشتعال .بدأت اﻻنتفاضة الثانية ،أو انتفاضة
اﻷقصى ،في  28أيلول\ سبتمبر  ،2000عندما زار
المسجد اﻷقصى في القدس ،أرئيل شارون ،المرشح
آنذاك ،الذي سرعان ما أصبح رئيسا ً للوزراء ،والذي
كان مكروها ً إلى حد كبير من قبل العديد من الفلسطينيين
بسبب دوره في مذبحة صبرا وشاتيﻼ في العام .1982
قام الفلسطينيون ,إثر دخول شارون لﻸقصى ،بأعمال
شغب ،سرعان ما انتشرت في المنطقة بأسرها .نظر
الغرب إلى اﻻنتفاضة على أنها مجرد حرب أخرى ،ولم
تتداول وسائل اﻹعﻼم صور لمراهقين مسلحين بالحجارة
في مواجهة الدبابات اﻹسرائيلية .لقد فشل الفلسطينيون في
تغيير النظرة الواقعية المفرطة التي تنتجها وسائل اﻹعﻼم
الغربية لصالحهم ،وبدأت انتفاضة اﻷقصى تفقد أي دعم
شعبي لها بعد مرور عام على ظهورها ،ﻻسيما الدعم
الذي كان من الممكن أن تحظى به في الوﻻيات المتحدة
وأوروبا ،وكان هجوم  11سبتمبر على مركز التجارة
العالمي في مدينة نيويورك أحد أسباب هذا الدعم .فضﻼً
عن إسراع شارون ،الذي فاز في انتخابات الحكومة
اﻹسرائيلية في وقت سابق من ذلك العام ،إلى إقامة عﻼقة
جيدة مع الرئيس بوش ،بل وأسرع في الخلط بين هجوم
نيويورك والتفجيرات اﻻنتحارية في إسرائيل ،وهو ما
سمح له بالتعامل مع الصراع اﻹسرائيلي الفلسطيني .من
منظور أوسع في إطار "حرب بوش على اﻹرهاب"
).(Baxter and Akbarzadeh 150
كانت الواقعية الغربية المفرطة مشبعة بصور وتقارير
عن انتحاريين فلسطينيين تم ربطهم على الفور بانتحاريي
ً
تحوﻻ حاسما ً في
الحادي عشر من سبتمبر ،مما خلق
الرأي العام الغربي .عﻼوة على ذلك ،فإن حماس ،وهي
جماعة تصنفها الوﻻيات المتحدة على أنها منظمة
إرهابية ،تكتسب دعما ً شعبيا ً لدى الفلسطينيين بسبب فشل
فتح في تحقيق تقدم .كما تلقى عرفات سلسلة من
الضربات التي أدت إلى سقوط مكانته في الغرب ،مثل
عثور الجيش اﻹسرائيلي على أوراق تشير إلى أنه وافق
شخصيا ً على مدفوعات لعائﻼت اﻹرهابيين ) Baxter
 .(and Akbarzadeh 150أوجد هذا التأطير الجديد
ً
أيضا ،حاجة سياسية للفلسطينيين للنأي بأنفسهم
للصراع،
عن صور العنف ،في حين أن ركود عملية السﻼم
والظروف اﻻجتماعية واﻻقتصادية المتدهورة يثيران
حاجة نفسية لتأمل ودراسة المعتقدات المجتمعية .فكان
ﻻيزال ،خﻼل اﻻنتفاضة اﻷولى ،ثمة أمل وإمكانية للنجاح
من خﻼل المقاومة .وبات هذا اﻷمل ضعيفا ً بسبب
المشاهد السياسية واﻻقتصادية المتغيرة في فلسطين
وازدياد صعوبة الظروف المعيشية للفلسطينيين يوميا ً
) Ajluni, “The Palestinian Economy and the
 . (”.Second Intifadaأدت الوسائل العنيفة لﻼنتفاضة
الثانية إلى تفاقم اﻷوضاع السيئة للسكان دون أن تجلب
لهم أي أمل في الحل ،بل كان اﻷمر مجرد وعود بإطالة
أمد النزاع ،ويقدم أبو أسعد فيلما ً مصمما ً لجعل مشاهديه
يشككون في بعض المعتقدات المجتمعية للفلسطينيين.
على الرغم من أن الوجود اﻹسرائيلي في فلسطين ﻻ
يزال غير شرعي وﻻ تزال أهداف الفلسطينيين مبررة،
إﻻ أن الفيلم يعمل بالفعل على كسر حلقة آليات الدفاع
النفسي التي تديم العنف ،من خﻼل التشكيك في صحة

تصرفات بعض الفلسطينيين ،وبالتحديد اﻻنتحاريين،
ووضع الفلسطينيين على أنهم ضحايا بالمطلق.
تصور على أنها
ليس مفاجئا ً القول بأن إسرائيل ﻻ تزال
ﱠ
عدو غير مشروع وأن أهداف الفلسطينيين تقدم على أنها
أهداف عادلة .فلدى الفلسطينيين الكثير من المظالم
المشروعة بسبب سلوك إسرائيل في الماضي والحاضر،
ً
أيضا ،الكثير مما يمكن أن يقولوه بخصوص
كما لديهم،
حقهم في تقرير مصيرهم ،وإقامة دولتهم المستقلة ،وهي
أهداف لها ما يبررها من معظم وجهات النظر .ويبدو أن
الوسائل التي يستخدمها هاني أبو أسعد ،وعلى عكس ما
ورد في "نشيد الحجر" ،تعزز هذه المعتقدات المجتمعية
ليست من خﻼل إظهار العنف الداخلي ،بل من خﻼل
تصوير العنف المكاني واﻻقتصادي الذي يفرضه نظام
الحصار اﻹسرائيلي على السكان الفلسطينيين.
يبدأ الفيلم مع "سهى" ،التي تلعب دورها ]الممثلة
البلجيكية من أصول مغربية[ لبنى عزبال ،وهي تعبر
نقطة تفتيش ،وتضطر إلى السير حول حاجز إسرائيلي
في نابلس .تم زيادة نقاط التفتيش والحواجز ،رغم
وجودها من قبل ،في مناطق اﻷراضي المحتلة في الفترة
التي أعقبت اتفاقات أوسلو .وجعلت إسرائيل ،بذريعة
اﻷمن ،السفر من اﻷراضي المحتلة إليها ،وبالعكس ،أمرا ً
صعبا ً لمعظم الفلسطينيين ،وشبه مستحيل لبعض السكان
) .(Arnon 587تخضع حواجز الطرق ونقاط التفتيش
هذه لﻺغﻼق التعسفي بشكل روتيني ،وغالبا ً ما يجابه
الفلسطينيون برفض طلبات عبورهم أو يتعرضون
للمضايقة دون سبب واضح ) .(Bornsteinتسبب نظام
اﻹغﻼق هذا بخنق اقتصادي للضفة الغربية .نظرا ً لتأثيره
المباشر على الحياة اليومية .غالبا ً ما ُتستخدم حواجز
الطرق في اﻷفﻼم التي تم إنتاجها خﻼل هذه الفترة
الزمنية .وتركز أفﻼم مثل "عرس رنا" لهاني أبو أسعد و
"يد إلهية" ﻹيليا سليمان ،باﻹضافة إلى أفﻼم أخرى ،على
اﻷحداث الرئيسية التي تدور حول حواجز الطرق
والمساحات المغلقة ،وذلك في محاولة ﻹعادة إنشاء
مساحة متناغمة من المشهد اﻷكثر تشظيا ً في فلسطين
اﻵن ) Gertz and Khleifi Palestinian Cinema
.(134-70
يزداد اﻷمر صعوبة في فلسطين في العثور على عمل،
ً
قانونيا ،الحصول على
كما أنه من شبه المستحيل،
تصريح دخول إلى إسرائيل ،حتى للعمل .نتيجة لذلك،
تتزايد مستويات البطالة والفقر باستمرار) Roy, “The
Palestinian-Israeli Conflict and Palestinian
 .(Socioeconomic Declineيصور أبو أسعد هذه
الظاهرة في عدد من المشاهد المختلفة .عندما علم سعيد،
الذي يلعب دوره قيس ناشف ،أنه سيذهب في مهمة
انتحارية ،أخبر والدته ،التي تلعب دورها هيام عباس ،أنه
سيذهب إلى إسرائيل ﻹجراء مقابلة عمل .فتبدو عليها
مﻼمح السرور والدهشة بآن ً
معا ،فهي تعلم مدى صعوبة
حصول شاب في عمر سعيد على تصريح عمل في
إسرائيل .كما أنها تحرص على تذكير سعيد بإخبار رئيسه
إلى أين يتجه ﻷنه ،أي سعيد ،كان محظوظا ً بعثوره على
عمل في فلسطين .ويذكر سعيد في حواره اﻷخير ،أنه لم
يسبق له أن غادر الضفة الغربية سوى مرة واحدة طوال
حياته كلها ،وكان ذلك ﻷنه بحاجة إلى عملية جراحية .ﻻ
يقيد نظام اﻹغﻼق حركة البشر فحسب ،بل يقيد أيضا ً
حركة وتوافر السلع الضرورية .وتنعكس صورة هذه
القيود في الفيلم من خﻼل تكرار ذكر سعر فﻼتر المياه.
حيث تسيطر إسرائيل على معظم موارد المياه في الضفة
الغربية ،كما تتطلب المياه في العديد من المدن الفلسطينية

إلى عملية فلترة .وطوال الفيلم ،يتحدث الجميع عن فﻼتر
المياه الباهظة وأين يمكن لبحص عن الفﻼتر الرخيصة،
ً
تقريبا ،من محطة الراديو إلى سائقي
الجميع يذكر هذا
سيارات اﻷجرة ،إلى سعيد وخالد ،الذي يؤدي دوره علي
سليمان .وهذا مجرد مثال من أمثلة عديدة على مظالم
اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي ،وهدف طرح هذه المظالم هو نزع
الشرعية عن الوجود اﻹسرائيلي في الضفة الغربية /كما
تعمل في ذات الوقت كأسباب لتبرير الهدف الفلسطيني
المتمثل في إقامة دولة خالية من التدخل اﻹسرائيلي.
وبهذه الطريقة ،يستغني أبو أسعد عن المعتقد المجتمعي
اﻷساسي بأن إسرائيل هي العدو وأن فلسطين غير
مضطربة نسبيا ً .رغم أنه يواصل الطعن في اثنين من
المعتقدات المجتمعية اﻷساسية اﻷخرى ] التي ذكرها
روحانا وبار-تال[.
ويتناول أبو اسعد هذا الموضوع مباشرة ،وذلك خﻼل
إحدى المقابﻼت معه ،واتهامه بالترويج للعنف واﻹرهاب
وتبريرهما ،بعد عرض الفيلم ،فيقول زاعما ً :إذا كنت
شاهدت الفيلم ،فسوف يكون من الواضح ،إلى حد ما ،أنه
ﻻ يتغاضى عن إزهاق أرواح البشر ]…[ ومن المستحيل
عرض الثقل الكامل للوضع وتعقيده في الفيلم .ﻻ يمكن
ً
ﻷي طرف أن يدعي موقفا ً
أخﻼقيا ،فليس من اﻷخﻼق
قتل البشر .الوضع برمته يقع خارج ما يمكن أن نسميه
اﻷخﻼق) .(Abu-Assad 7وبينما يدعو أبو أسعد إلى
التشكيك في "صحة" التصرف الفلسطيني ،فإنه يقوم بذلك
بطريقة متناقضة من خﻼل سهى وسعيد .وكما ذكرنا
ً
سابقا ،يمثل أبو أسعد ،من خﻼل هاتين الشخصيتين،
المقاربتين العامتين لمقاومة اﻻحتﻼل :العنف والﻼعنف.
ً
وبدﻻ من اتخاذ موقف واضح ،يسمح أبو أسعد
للشخصيات باﻹشارة إلى المشاكل المتعلقة بكل من
اﻷساليب العنيفة وغير العنيفة لحل النزاع .ربما يكون
أفضل توضيح لهذه المقاربة ،في المشهد أثناء محاولة
سعيد العثور على أعضاء المجموعة اﻵخرين بعد فشل
المحاولة اﻷولى في المهمة ،يصلح سعيد سيارة سهى
بسرعة ،وتنكسر ساعته في هذه العملية .يسلم سهى
الساعة التي تضعها على الغطاء ،وعندما ينتهي سعيد من
إصﻼح السيارة يقوم ،عن غير قصد ،بضرب الغطاء
فتتحطم الساعة ،وعندها ،تصر سهى على إصﻼحها،
وهي التي كان من المفترض أن تهتم بالساعة أثناء عمله
ورغم قول سعيد بعدم أهمية ذلك ،تصر سهى على
إصﻼحها فيذهبان إلى أحد المتاجر ،وهناك تشعر ،سهى،
باﻻنزعاج من فيديوهات الشهيد والمتعاونين ،فيغادران
المحل دون أن يخبرا صاحب المحل بما يمكن فعله
للساعة .يدفع سعيد هي خارج المحل ويركان الساعة
هناك .تقول ندى يعقوب في مقالتها إن السيارات في فيلم
"الجنة اﻵن" هي رموز المجتمع الفلسطيني
المضطرب) .(Yaqub, 224-225يساهم سهى وسعيد
كﻼهما ،وهما رمزين للمقاومة الﻼعنيفة والعنيفة على
التوالي ،في كسر الساعة ،والتي يمكن تفسيرها على أنها
رمز للوقت والتقدم ،في حين ترمز محاولة إصﻼح
السيارة إلى المجتمع المضطرب .بينما تصر سهى على
محاولة إصﻼح الساعة بأخذها إلى ورشة تصليح ،حيث
يمكنهم العثور على خبير مفترض ،يتشتت انتباهها ،بعد
وصولها إلى المحل ،بسبب قلة اﻻحترام والسلوك
اﻻنتهازي لصاحب المحل ،الذي يمكن القول إنه برمز
إلى لوﻻيات المتحدة ،وبسبب من تشتت انتباهها تنسى
سهى أمر الساعة ،وسوف يدفعها سعيد خارج المحل دون
أن يعمﻼ على إصﻼح الساعة .تمثل هذه القراءة انعكاس
لعملية السﻼم ،بشكل عام ،وتشير إلى أن كﻼ من حركات
المقاومة الﻼعنيفة والعنيفة يقع عليهما اللوم في عدم أو
انهيار إحراز أي تحسن في اﻷوضاع .فتﻼم حركات
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المقاومة العنيفة من خﻼل إعطائها ﻹسرائيل ذريعة لعدم
الحضور إلى طاولة المفاوضات ،أما حركات المقاومة
الﻼعنفية ،فهي موضوع لوم ،حسب البعض ،ﻻستمرارها
المشاركة في عملية ]سﻼم[ منحازة ﻹسرائيل فشلت في
تحقيق نتائج .ويوضح باقي الفيلم هذه اﻷدوار.
ب( سجال المقاومة والمعتقدات المجتمعية
استخدم أبو اسعد ،طوال الفيلم ،الحركة القليلة للكاميرا
والرمزية وحوار الشخصيات ﻹظهار الجمود واليأس في
الحياة اليومية في فلسطين واﻻنقسام في الشعب الفلسطيني
والقيادة حول أفضل الطريقة لمواصلة الصراع أو
الوصول إلى تسوية .وبدﻻً من استخدام صور العنف،
يتعامل أبو أسعد مع موضوع المقاومة العنيفة ككل
ويتناول طرفي النقاش طوال الفيلم .وتمثل سهى ،التي
نشأت في الشتات ،التقدم والحل السلمي للصراع ،بينما
يمثل سعيد العكس -الركود والعنف المديد .يتعارض أبو
اسعد ،من خﻼل هذه الشخصيات ونقاشها ،مع اثنين من
جزء من
المعتقدات المجتمعية اﻷساسية التي تشكل
ً
سردية المحاكاة الفلسطينية :دور الفلسطينيين كضحايا،
وعدالة التصرفات الفلسطينية.
عادت سهى ،دور المرأة اﻷساسي في الفيلم ،إلى فلسطين
بعد حياة أمضتها في الشتات .فقد ولدت في المغرب
وتعلمت في فرنسا ،لكن والدها أبو عزام شهيد فلسطيني
شهير .خالد وسعيد يحترمانها بسبب تضحيات والدها،
ً
سياسيا ،بشكل عام .،على الرغم من
لكنهما ﻻ يتفقان معها
للمشاهد في بداية اﻷمر كمحل اهتمام محتمل
تقديمها ُ
لسعيد ،إﻻ أن ظهورها الثاني والمحادثات الﻼحقة مع
سعيد تظهرها بعيدة كل البعد عن كونها مجرد وجه
جميل .تجادل ندى يعقوب بأن الشخصيات اﻷنثوية في
"الجنة اﻵن" تعمل كـ "حوامل للثقافة وداعمة للحياة"
) (Yaqub, 222لكنه فعالية هذه الشخصيات تبدو
هامشية ) .(Yaqub, 222وتتابع القول إن العﻼقة
الفاشلة بين سعيد وسهى هي "مظهر من مظاهر عقم
المجتمع الذي يجب تنشأ فيه )ولكنها ﻻ يمكنها أن تنشأ(
عنه الثقافة والسياسة الفلسطينية" ).(Yaqub, 223
ً
تحليﻼ مقنعا ً حول سبب كون
وبينما تقدم ندى يعقوب
أمهات الشخصيتين الذكوريتين -رمزين للثقافة ،فإن
تصنيفها لسهى كرمز للثقافة يمثل مشكلة أكثر صعوبة
قليﻼً .فسهى تعيش بمفردها ،وتسافر بمفردها ،ونشأت في
أوروبا والمغرب  -بعيداً عن الثقافة في فلسطين .يصعب
وصف سهى بأنها حاملة للثقافة عندما تتصرف بشكل
مختلف تماما ً عن النساء اﻷخريات في الفيلم .ومع ذلك،
فهي رمز باعتبارها داعمة للحياة ﻷن الحجة التي تجعلها
ً
شخصيتها ،لفظا ً
ورمزا ،تؤيد الحفاظ على الحياة أثناء
الصراع .وبهذا المعنى ،ربما تكون عﻼقتها الفاشلة بسعيد
رمزاً لفشل أنصار المقاومة العنيفة وأنصار المقاومة
الﻼعنفية في تقديم جبهة موحدة ضد اﻻحتﻼل.
المشهد اﻷول الذي يشير إليها وإلى مواقف سعيد
المتعارضة هو المشهد الذي يحاول فيه سعيد ،الذي علم
بمهمته اﻻنتحارية ،وضع مفتاح سيارة سهى تحت بابها
في منتصف الليل ،ﻷنه يعلم أنه لن يعود إلى المحل في
اليوم التالي .غير أن سهى كانت في تلك اﻻثناء مستيقظة
ولم تنم بعد ،فتفتح الباب أثناء محالة سعيد زلق المفتاح
من أسفله ،فتدعوه للدخول .ويناقشان بعض المواضيع قبل
أن يشير إلى والدها وإلى المقاومة .ﻻ تتفق سهى مع
سياسة والدها في المقاومة العنيفة ،وهذا ما يخالف موقف
خالد وسعيد ،وتجادل بأن على فلسطين أن تعترف بعدم
امتﻼكها قوة عسكرية ،بالمقارنة مع إسرائيل ،تستطيع
بموجبها إيجاد وسائل أكثر سلمية لتسوية النزاع .تحدد
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هذه المحادثة القصيرة دور سهى وسعيد في بقية أجزاء
الفيلم .تطرح سهى ،ربما بسبب نشأتها في غرب إفريقيا
وأوروبا ،حجتها عن المقاومة السلمية والمفاوضات من
وجهة نظر فلسطينيي الشتات ،وبوصفها فرد من عائلة
مقاتل ينتمي لصفوف المقاومة .وتختلف وجهة نظرها،
التي لم تنشأ في فلسطين وتحت قهر اﻻحتﻼل ،تمام
اﻻختﻼف عن وجهة نظر سعيد وخالد ،وكﻼهما يعاني
بشكل يومي على يد اﻻحتﻼل ،وفقدان اﻹيمان واﻷمل في
المفاوضات السلمية ،وينتميان إلى طبقة اجتماعية
واقتصادية أقل .تدفع حججها سعيدا ً إلى التنازل ،ولو
لفترة وجيزة ،عما إذا كان سوف يتابع خططه التفجيرية
أم ﻻ ،بل إنه ذهب إلى حد سؤال جمال عن الجنة وسؤال
خالد عما إذا كانوا يفعﻼن الشيء الصحيح أم ﻻ .غير أن
حججها لن تكون كافية ،في نهاية المطاف ،للتأثير على
ُ
ﻻحقا ،حجة المقاومة
سعيد في مهمته .وتشرح سهى،
الﻼعنفية خﻼل محادثة مع خالد ،بعد أن علمت ما يخطط
الرجﻼن للقيام به .فتقول لخالد" ،إذا كنت تستطيع أن تقتل
وتموت من أجل المساواة ،فيجب أن تكون قادرا ً على
إيجاد طريقة لتكون متساويا ً في الحياة" ،وإذا ما استمرا
في العنف "فﻼ فرق بين الضحية والمحتل" .ثم تسأل
خالد :وماذا عنا؟ نحن الذين سنبقى بعدكما .هل سننتصر
بهذه الطريقة؟ أﻻ ترى أن ما سوف تقومان به سيدمرنا؟
وأنكما تمنحان إسرائيل ذريعة لﻼستمرار؟ ]…[ علينا
تحويلها إلى حرب أخﻼقية ") .(Paradise Nowوعلى
الرغم من أن خالد يجادلها ،إﻻ أنه يستجيب ،في النهاية،
لكلماتها ويقرر عدم القيام بالمهمة اﻻنتحارية .الفرق
الرئيسي بين سهى والرجلين هو حفاظها على اﻷمل .هي
لم تختبر شخصيا ً القيود اﻻقتصادية والمكانية اليومية
المفروضة على خالد وسعيد ،ونتيجة لذلك ،ما زالت
تنبض بفكرة المفاوضات السلمية الناجحة .وفي حين تبدو
أنها قادرة على إقناع خالد بوجهة نظرها ،إﻻ أن سعيد
منهك في العملية للغاية ،بسبب تاريخه الشخصي مع
اﻹسرائيليين ،ويشعر بالحاجة الشخصية لمواجهة أفعال
والده المتعاونة ]مع اﻻحتﻼل[ .ﻻ يمكن لكلماتها أن تلغي
الماضي عند سعيد ,وهو يشعر بالحاجة إلى تعويض
عيوب والده من خﻼل اﻻستمرار في المقاومة التي
قوضها والده بتعاونه مع اﻻحتﻼل .وعلى الرغم من
حرص أبو أسعد على عدم المجادلة الصارخة لصالح
طرف ضد آخر ،إﻻ أن سهى ،المرتبطة بالمقاومة
الﻼعنفية والمفاوضات السلمية ،مرتبطة أيضا ً بالحركة
واﻷمل .إنها واحدة من الشخصيات القليلة التي تظهر
بشكل روتيني وهي تتحرك داخل إطار الكاميرا .وعندما
تتحرك الكاميرا تتحرك معها .وعندما تكون الشخصيات
اﻷخرى من حولها ،فإنهم يتحركون أكثر .ومن خﻼل
ربطها بالحركة ،يربط الفيلم سهى وموقفها السياسي
بالتقدم .تبتسم وتطلق النكات .إنها ،على عكس معظم
الشخصيات اﻷخرى ،مليئة بالحياة واﻷمل .ومع ذلك ،في
مقيداً بالوقائع القاسية لﻼحتﻼل،
عدة حاﻻت ،كان تفاؤلها ّ
وبينما كانت تبكي وتحدق في صورة سعيد أثناء سفره إلى
إسرائيل ﻹكمال مهمتهُ ،يترك للمشاهد أن يتساءل ما تأثير
هذه الجرعة القاسية من حقائق اﻻحتﻼل ليها ،ليأتي
الجواب من عند خالد بأن هذا سوف يمنحها القليل من
التفاؤل الساذج.
يستخدم أبو أسعد سعيدا ً في المقام اﻷول لتقديم الحجج
لصالح المقاومة العنيفة لﻼحتﻼل اﻹسرائيلي .يجادل تيم
كينيدي بعدم "قدرة اﻵباء على حماية أو حتى إعالة
أطفالهم هو الذي أدى إلى تسييس جيل الشباب" ،والذي
يفسر ،جزئيا ً على اﻷقل ،وجود أعداد أكبر من الشباب
في اﻷفﻼم الفلسطينية الحديثة ) .(Kennedy, 45يبدو أن
هذا هو حال سعيد ،فماضي عائلته يطارده ويهينه .تم

ً
طفﻼ ،وكان على سعيد
إعدام والده كمتعاون عندما كان
وعائلته تحمل وطأة اﻹذﻻل من أفعال والده .في المشهد
اﻻفتتاحي ،يشير العميل الساخط إلى الحادث عندما قال
لسعيد أن المصد ] ممتص الصدمات[ "معوج مثل
والدك" .إنه تاريخ عائلي ﻻ يمكن لسعيد الهروب منه مثل
النكبة والنكسة ،وهما تاريخان اجتماعيان منسوجان في
الهوية الفلسطينية وﻻ يمكن الهروب منه بسهولة .وسوف
يلتزم سعيد للمهمة اﻻنتحارية أكثر من خالدـ بسبب هذا
التاريخ الشخصي .وعندما تهدد حجج سهى بتغيير رأيه،
تؤكد ذكرياته عن والده واﻹذﻻل الذي تعرض له نتيجة
تصرفات والده قراره اﻷولي .والكﻼم الذي يقوله قبل
إرساله ﻹتمام مهمته هو أقوى حجة له للمقاومة العنيفة،
رغم أنها ليست سوى نتاج اليأس الذي أصابه بسبب
اﻻحتﻼل .ويقول في حديثه هذا ،إن الحياة في نابلس مثل
السجن المؤبد وأن اﻹسرائيليين يستغلون ضعف الناس
ويحولونهم إلى متعاونين ،و"بفعلهم ذلك ،ﻻ يقتلون
ً
أيضا ،ويدمرون
يدمرون العائﻼت
المقاومة فحسب ،بل ّ
كرامتهم" ،ويخربون شعبا ً بأكمله" .يزعم سعيد أن على
اﻹسرائيليين أن يفهموا أن "الحياة بﻼ كرامة ﻻ قيمة لها.
خاصة عندما يذكرك وجودهم ،يوما ً بعد يوم ،باﻹذﻻل
عار شخصي
والضعف" .وعلى الرغم من أنه يعاني من ٍ
ﻻ يشاركه فيه جميع الفلسطينيين ،إﻻ أنه يشير إلى أن
الحياة اليومية في فلسطين مليئة باﻹهانة واﻹذﻻل الذي ﻻ
يمكن تحمله إلى اﻷبد دون عواقب وخيمة على السكان
الفلسطينيين .وبينما تدعي سهى أن أعمال العنف والقتل
الذي تمارسه المقاومة سوف تمزق الفلسطينيين ،يؤكد
سعيد أن اﻹذﻻل اليومي هو المسؤول الفعلي المسؤول
عن تدمير حياتهم .وﻻينفك سعيداً واﻷعضاء اﻵخرين في
المجموعة عن تنظيم التفجير اﻻنتحاري ،عن القول،
ً
مراراً
وتكرارا ،إن الحياة في ظل اﻻحتﻼل تعادل الموت.
وبالنسبة له ،وهو الذي عاش في نابلس طوال حياته ،فقد
عانى من اﻹهانة بسبب أبيه المتعاون مع اﻻحتﻼل ،وليس
لديه أي احتماﻻت لﻼرتقاء اﻻجتماعي أو المالي ،فالحياة
في ظل اﻻحتﻼل ثابتة ويائسة ،ولهذا اختار أن يضع حدا ً
لحياته على أمل ،يائس ،أن تستمر المقاومة على اﻷقل في
محاربة الظلم ،حتى لو كان لديهم أمل ضئيل في الفوز
بحريتهم.
ارتبط سعيد طوال الفيلم بالسكون ،على عكس سهى،
ً
تقريبا ،وﻻ يتحرك
فتظهر الكاميرة ،عند تصويره ،ثابتة
ً
كثيرا ،أو يتحرك بسرعة في معظم اللقطات .ومع
سعيد
ذلك ،هناك عدة مشاهد في الفيلم يقوم فيها أبو أسعد بتكبير
الكاميرا ببطء على وجه سعيد :عندما يرقد سعيد في
الفراش بعد اكتشاف أنه تم اختياره هو وخالد للمهمة
اﻻنتحارية ،وهو يفكر في تفجير القنبلة .في محطة
الحافﻼت في إسرائيل ،أو عندما كان يمسح العرق من
حول القنبلة الملصقة على بطنه ،أو عندما كان يتحدث مع
نفسه آخر مرة ،وعندما يكون على وشك تفجير القنبلة في
نهاية الفيلم .كل من هذه المشاهد تعتبر لحظات حاسمة
على سعيد أن يتخذ فيها قراراته .يبدو ثابتا ً تماما ً أثناء
تقريب الكاميرا نحو عينيه غير المطمشتين ،مما يشير
إلى أن قراراته هذه ،ليست قرارات متهورة .إن ارتباط
سعيد بالسكون والركود ليس مفاجئا ً .فحياته ،إلى جانب
العديد من الفلسطينيين الذين يعيشون تحت اﻻحتﻼل
اﻹسرائيلي ،تتدهور .ويمتد التشابك ،مع ذلك ،إلى موقفه
ً
السياسي أيضا ً .فهو ،أوﻻً
وأخيرا ،اﻻنتحاري الذي ينجز
مهمته .ونتيجة لذلك ،يرتبط النهج العنيف لﻼحتﻼل أيضا ً
بالركود والخمول .وبينما يقوم سعيد في النهاية ،بالعمل
فإنه ﻻ يفعل ذلك ﻹنهاء اﻻحتﻼل أو التقدم نحو حل .إنه
ببساطة يتصرف على أمل استمرار المقاومة مدركا ً تماما ً
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أن موته لن يعني الكثير للنضال ككل .إنه بفجر نفسه من
أجل التفجير دون أي أمل في التغيير أو التقدم.
يستخدم أبو اسعد ،طوال الفيلم ،سعيدا ً وأنصار المقاومة
العنيفة اﻵخرين ﻻنتقاد اﻷساليب السلمية لحل النزاع
لفظيا ً ورمزيا ً .ويقدم الفيلم حجة مفادها أن العديد من
الذين ينادون بالمقاومة السلمية ﻻ يفهمون خطورة الوضع
في فلسطين ،وأن الحرية تتطلب نضاﻻً وتضحية ،وأن
تنه اﻻحتﻼل ما
هذا الظلم يجب محاربته ﻷن إسرائيل لن ِ
لم ُتجبر على ذلك ..عندما كان سعيد وسهى يتحدثان في
السيارة بعد مغادرتهما ورشة تصليح الساعات ،أخبرها
أن والده كان متعاونا ً مع اﻻحتﻼل ،وأن العالم كله يعرف
ذلك .وعندما تعتذر وتقول إنها ﻻ تعرف ،يرد عليها:
"ماذا تعرفين؟ أنت أتيت من عالم مختلف .ابنة أبو عزام،
راق" .ويشير إلى أنها لم تتأثر نسبيا ً
تعيش في حي
ٍ
باﻻحتﻼل ﻷنها لم تترعرع في ظله ،وﻷنها تنتمي إلى
طبقة اقتصادية مختلفة ،لذلك لن تشعر بقوة بالتأثيرات
اﻻقتصادية لﻼحتﻼل مثلما تشعر بها الطبقات الدنيا .ولهذا
فهو يرفض الخسارة التي عانت منها سهى :نشأتها بدون
أب .يجادل خالد بأن العديد من المنظمات واﻷفراد الذين
يدافعون عن المفاوضات السلمية ليس لديهم خبرة حقيقية
في الحياة تحت اﻻحتﻼل وأن نهجهم يعتبر ساذجا ً من قبل
العديد من الذين يدافعون عن النضال العنيف .وكما قال
خالد ﻻحقا ً لسهى" ،ﻻ تكوني ساذجة .ﻻ يمكن أن تكون
هناك حرية بدون نضال" .تتكرر هذه العبارة وهذا
الموضوع مراراً وتكراراً طوال الفيلم وهو بمثابة اتهام
لمن ينددون بالمقاومة العنيفة لعدم القيام بما يكفي ﻹنهاء
اﻻحتﻼل .يقدم خالد وسعيد أيضا ً حجة العنف القائلة بأن
إسرائيل لن تنهي اﻻحتﻼل ما لم يتم إجبارهما على ذلك،
وبالتالي ،يجب محاربة ظلم اﻻحتﻼل .هناك العديد من
المحللين السياسيين الذين يقترحون أن استمرار اﻻحتﻼل،
على الرغم من كلفته ،هو الخيار المفضل ﻹسرائيل التي
ترغب في اﻻحتفاظ بسيطرتها على اﻷرض بين حدود
 1967ونهر اﻷردن دون منح الجنسية لسكانها
الفلسطينيين ،وهو عمل من شأنه أن يخلق غالبية عربية
في الدولة اليهودية )(Smith 250 and Shlaim 255
 .الكثير من الفلسطينيين الذين يدافعون عن العنف ،إنما
يفعلون ذلك ﻷن عملية السﻼم لم تجلب ،لهم ،سوى المزيد
والمزيد من البؤس ،وعلى وجه الخصوصـ للسكان الذين
يعيشون في الضفة الغربية وغزة ) .(Arnonالتسوية مع
اﻹسرائيليين ،على حد تعبير سعيد ،تعادل قبول مظالم
الماضي .ﻻ تؤدي الوسائل السلمية ،بحسب سعيد ،بما فيه
الكفاية لمحاربة هذا الظلم أو ﻹنهاء اﻻحتﻼل .ويزعم
الفصيل المناصر للعنف في المجتمع الفلسطيني ،بحسب
تفسير هذا الفيلم ،أن الفصيل الﻼعنفي للفلسطينيين ساذج،
وغير قادر على إنهاء اﻻحتﻼل ،ويهدد وجوده بقبول
الظلم.
تنتقد سهى ،من ناحية أخرى ،وتستنكر اﻷساليب العنيفة
لحل النزاع .ويرى أبو أسعد ،من خﻼل سهى ،أن أهداف
اﻻنتحاريين غير صحيحة ،والعنف الذي يخلقونه يعطي
إسرائيل ذريعة لمواصلة اﻻحتﻼل ،واستخدام العنف
سوء من اﻹسرائيليين،
يجعل الفلسطينيين ليس أقل
ً
والمقاومة العنيفة تلحق الضرر بالمجتمع الفلسطيني.
وتزعم سهى  ،في جدالها مع خالد" ،إذا كان بإمكانك
القتل والموت من أجل المساواة ،يجب أن تكون قادرا ً
على إيجاد طريقة للمساواة من خﻼل الحياة ]وليس من
خﻼل الموت فقط[" .وتجادل ،من خﻼل هذا الموقف ،بأن
مؤيدي المقاومة العنيفة ،وخاصة اﻻنتحاريين ،لديهم
هدف خاطئ .إذ ﻻ ينبغي أن يكون الهدف النهائي
للمقاومة هو إيجاد المساواة بغض النظر عن التكلفة،

ولكن إيجاد طريقة للعيش على قاعدة المساواة بأقل عدد
ممكن من اﻷرواح .كما تقول سهى في مناسبتين مختلفتين
في الفيلم أن المقاومة العنيفة من جانب الفلسطينيين تعطي
إسرائيل ذريعة لمواصلة اﻻحتﻼل والعنف ضد السكان
الفلسطينيين .تأخذ هذه الحجة في اﻻعتبار أن العذر
اﻷساسي ﻹسرائيل لﻼحتﻼل وجميع قراراتها العسكرية
تقريبا ً هي أنها تصب في مصلحة أمن إسرائيل .فالجدار
والحواجز ونقاط التفتيش واﻻحتﻼل ذاته كله يعمل من
أجل "حماية" إسرائيل من التهديد المتصور عن العنف
الفلسطيني ) .(Smith 240كما تشير سهى أيضا ً إلى
الطبيعة الدورية للعنف عندما تجادل بأنه "إذا قتلت ،فﻼ
فرق بين الضحية والمحتل" .كما يسلط أبو أسعد الضوء
على هذا التشابه بين التفجير اﻻنتحاري واﻻحتﻼل في
المكان الذي يفكر فيه سعيد بتفجير قنبلته في محطة
للحافﻼت في إسرائيل بعد فشل الخطة .تقوم الكاميرا
بمسح اﻷشخاص اﻵخرين الذين ينتظرون الحافلة وتركز
على النساء واﻷطفال .هذا التضمين لصور الضحايا
اﻷبرياء يجعل حتى سعيد يشكك في "صحة" أفعاله
المخطط لها .وفي مشهد ﻻحق توجه سهى سؤﻻها نحو
خالد" :وماذا عنا؟ ] [...أﻻ ترى أن كنت ستفعله هو
تدمير لنا؟" ربما تكون هذه واحدة من أقوى نقاطها ﻷنها
تثير التساؤل عن تأثير المقاومة العنيفة على المجتمع
الفلسطيني ككل .كما يدعم أبو أسعد هذه النقطة بإدراج
صور لسهى ،ولوالدة سعيد ،ولخالد المذهول عاطفيا ً قبل
أن يتوجه إلى موقع سعيد ،وهو جالس في الحافلة
اﻹسرائيلية ،محاطا ً بالجنود والمدنيين في انتظار أن يفجر
ً
ﻻحقا ،ببناء الحجة القائلة
نفسه .تقوم سهى ،وصور خالد
بأن المقاومة العنيفة تسبب الدمار داخل اﻷسر الفلسطينية
والمجتمع ككل وأن هذا الضرر هو بنفس السوء ،إن لم
يكن أسوء ،من الضرر الذي تسبب فيه اﻻحتﻼل نفسه.
تشير هاتان الشخصيتان إلى مشاكل وأخطاء المجموعة
المقابلة التي توضح أن الفلسطينيين ،ككل ،لم يعودوا
قادرين على فعل أي خطأ فيما يتعلق بمقاومة اﻻحتﻼل.
هذه ظاهرة عاشها أبو أسعد وطاقمه في نابلس أثناء
التصوير .وهو يوضح ذلك باقول  ،في إحدى المقابﻼت،
كيف أنه كان علينا "إبﻼغ هذه الفصائل الفلسطينية
المسلحة من وراء ظهور الجيش اﻹسرائيلي بمكان
وجودنا ،دون أن يعلم الجيش اﻹسرائيلي أننا على اتصال
بالفلسطينيين ،ﻷن الدخول إلى نابلس والخروج منها كان
صعبا ً بما فيه الكفاية .كان ،عﻼوة على ذلك ،التنافس بين
الفصائل الفلسطينية يعني موافقة أحد الفصائل و الرفض
التام من الفصيل اﻵخر ).(Abu-Assad 5
تسببت الفصائل الفلسطينية المتنافسة في الكثير من
المشاكل ﻷبو أسعد وطاقمه مثلها مثل مشاكل التي كان
يتسبب فيها الجيش اﻹسرائيلي .في الواقع ،بلغ اﻷمر بأحد
الفصال أن قام بخطف أحد أفراد طاقمه مما أدى بالفريق
إلى إنهاء التصوير في اﻻستوديو )استوديو أبو أسعد(.
وهذا مثال واقعي على اﻻرتباك والفوضى اﻷخﻼقية التي
يصورها الفيلم .لم يعد ُيعطى للفلسطينيين خيار اتخاذ
خيارات صحيحة أو خاطئة بشكل قاطع فيما يتعلق
بالنضال ،بسبب الظروف القاسية لﻼحتﻼل والمقاومة،
وبالتالي بات موضع تساؤل اﻻعتقاد المجتمعي الذي يرى
أن الفلسطينيين ﻻ يقومون بارتكاب أي خطأ  .كما يتحدى
أبو أسعد ،أيضا ً اﻻعتقاد المجتمعي بأن الفلسطينيين هم
ً
سابقا،
دائما ً وفقط ،ضحايا هذا الصراع .وكما ذكرنا
يمتلك كل من اﻹسرائيليين والفلسطينيين هويات ثقافية
تستند إلى تاريخ من التأذي ،ويتولد هذا اﻹحساس بالتأذي
بسبب السرديات الوطنية المحاكية الوطنية المتنافسة.
وتعتبر "الهولوكوست" حدثا ً تأسيسيا ً للهوية اﻹسرائيلية
ﻷنها كانت مؤلمة للغاية وأدت إلى الهجرة الجماعية إلى

فلسطين ،في حين أن هذه الهجرة الجماعية لليهود
اﻷوروبيين وما تﻼها من طرد الفلسطينيين من معظم
أراضيهم هو حدث تأسيسي للسكان الفلسطينيين .إن هذا
الشعور بالتأذي هو الذي يخلق عدم الرغبة في الوصول
إلى التسوية لدى كﻼ الطرفين -ﻷن كﻼهما يشعر أنه،
الضحية ،وقد عانى بالفعل بما فيه الكفاية ) Rouhana
 .(and Bar-Talفي الفيلم ،يذكر سعيد هذه الظاهرة
بشكل صريح ويدعو للتشكيك في منطقها في حواره
اﻷخير" :اﻷسوأ من ذلك ،أقنع ]اﻹسرائيليون[ العالم
وأنفسهم بأنهم الضحايا .كيف يمكن أن يستقيم هذا اﻷمر؟
كيف يكون للمحتل أن يكون هو الضحية؟ إذا قاموا بدور
الجﻼد والضحية ،فلن يكون لدي خيار آخر سوى أن
أكون ضحية وقاتل أيضا ً) .(Paradise Nowيشير
سعيد ،في هذا اﻻقتباس ،إلى فشل إسرائيل في اﻻعتراف
بدورها في خلق الظروف التي تخلق اﻻنتحاريين ،لدرجة
أنها تقضي الكثير من الوقت في الدفاع عن نفسها ضدهم،
وتعترف بأن الفلسطينيين هم أيضا ً ضحايا ومعتدون.
تنتج عقلية الضحية لكﻼ الطرفين سلوكا ً دفاعيا ً وانتقاميا ً
يثير سلوكا ً دفاعيا ً وانتقاميا ً لدى الطرف اﻵخر .العنف
ظاهرة دورية دائمة ) .(Rouhana and Bar-Talلكن
سعيد يدرك هذه الحلقة وﻻ يزال قادراً على اﻻستمرار في
استدامة دوامة العنف ﻷنه ﻻ يجد طريقة أخرى للتأثير
على اﻻحتﻼل ولم يعد يتحمل ظلم اﻻحتﻼل .بينما يدعي
روي براند أن المخرج من دور الضحية في فيلم "الجنة
اﻵن"" :ليس بمقاومة القمع الذي تتعرض له بل
رضوخها ،أي الضحية ،الكامل لهذا القمع واﻻضطهاد.
إن التماهي مع الضحية المحضة يؤدي إلى أعمال عنف
محضة و "اكتمال إنجاز" الجنة ")  ،(Brand, 170ﻻ
أوافق على مثل هذا الطرح ،ففي المونولوج المذكور
ً
ٍ
ومعتد ،لذلك
سابقا ،يعترف سعيد بوضوح بدوره كضحية
فهو ﻻ يرتبط بضحية ويقر بالظاهرة نفسها التي يناقشها
روي براند في مقالته .يضم روي براند أيضا ً خالد وسهى
اللذان يعيشان أيضا ً في هذا العالم حيث "إن الفعل الوحيدالمتبقي لتأكيد الذات هو اختيار موت المرء") Brand,
 -(170في مجموعة مع سعيد ،ويعمل خالد وسهى بالفعل
في الفيلم من أجل إبطال مثل هذه اﻻدعاءات .يدعو فيلم
ً
أيضا ،من خﻼل تعارضه مع هذين
"الجنة اﻵن"
المعتقدين المجتمعيين اﻷساسيين ،إلى التشكيك في سردية
المحاكاة الفلسطينية التي تعتمد بشكل كبير على المعتقدات
المجتمعية .ويرتبط هذا الرفض ،لبعض المعتقدات
المجتمعية ،برفض الرأي العام الغربي ،وخاصة
اﻷمريكي ،لهذه السردية ،في حين يرتبط نقص العنف في
اﻷفﻼم بعدم وجود حركة مقاومة منظمة في وقت
التصوير.
انقلب الرأي الغربي على السردية الفلسطيني المحاكية
نتيجة تشبع وسائل اﻹعﻼم الغربية بالصور التي تربط
بين العمليات اﻻنتحارية ،من أي نوع ،وبين المشاعر
المعادية للوﻻيات المتحدة والغرب واﻹرهاب.
ارتبط الفلسطينيون باﻹرهاب بسبب استمرار استخدام
التفجيرات اﻻنتحارية من قبل الجماعات المتطرفة
وتمكنت إسرائيل من كسب تعاطف الغرب.
رابعا ً" :سجل اختفاء" و "يد إلهية" للمخرج إيليا سليمان
يتخذ إيليا سليمان في فيلمي "سجل اختفاء" و "يد إلهية"
نهجا ً أسلوبيا ً مختلفا ً عن خليفي أو أبو أسعد .فتظهر أفﻼمه
كأنها مجموعة من المشاهد التي تؤرخ بشكل أو بآخر
للوقت الذي تمضيه الشخصية الرئيسية في الفيلمين )إيليا
سليمان( ،في القدس والناصرة والضفة الغربية ،مع القليل
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ً
فعﻼ ،شرح
من السرد ،وتكون مهمة السرد الموجود،
وتبرير المشاهد الفنتازية المضمنة ،وهي غالبا ً ما تكون
عنيفة في فيلم "يد إلهية" ،ونتيجة لذلك ،فإن الخيوط
السردية في هذا الفيلم أقوى من تلك الموجودة في "سجل
اختفاء" الذي تظهر فيه خيوط السرد فضفاضة .ويتم
تقديم العديد من المشاهد التي تنتج بدورها صورة ذهنية
عن الحياة اليومية في فلسطين ،لكن القصة الوحيدة التي
ينقلها سليمان هي قصة تتمحور حول البطل )إيليا
سليمان( وجهاز اﻻتصال الﻼسلكي walkie-talkie
عﻼ طبري ،التي
والفتاة التي اسمها عدن ،تلعب دورها ُ
تحاول العثور على سكن في القدس ثم تنتقم بطريقة
فنتازية عبر جهاز اﻻتصال المسروقُ .يستخدم هذا
الشريط السردي لتحديد مواقع المشاهد الفنتازية وشرحها.
كما يستخدم لتأكيد المعتقدات المجتمعية اﻷربعة لروحانا
وبار -تال.
تم تصوير وإنتاج فيلم "سجل اختفاء" ،في منتصف
التسعينيات عندما كانت فكرة الفلسطينيين كضحايا
ﻹسرائيل تتضاءل في الرأي العام الغربي ،ويحتوي الفيلم
على قدر ضئيل من العنف ،وﻷنه تم تصويره خﻼل
سنوات السﻼم النسبي بعد اتفاقيات أوسلو ،فهو يعزز
بشكل ضعيف سردية المحاكاة الفلسطينية والمعتقدات
المجتمعية اﻹيديولوجية .في حين يعمل العنف في فيلم "يد
إلهية")الذي أنتج خﻼل اﻻنتفاضة الثانية عندما كان
الفلسطينيون يعادلون معنى اﻹرهابيين بشكل عام( على
تأكيد بعض المعتقدات المجتمعية اﻷساسية اﻷربعة
ورفض بعضها اﻵخر ،لكنه يقوم بذلك بطريقة مختلفة
عما هو الحال في فيلم ميشيل خليفي ،ﻷن العنف الذي
يصوره سليمان في أفﻼمه يتضمن معنى الخصومة
سئل ،سليمان ،عن أسباب
وروح الدعابة .وعندما ُ
استخدامه للعنف في " يد إلهية" ،أوضح قائﻼً :أنا أفهم
الحقائق من حولي [...] .يمكنك القول أن "سجل اختفاء"
يصور الهدوء الذي يسبق العاصفة ] [...ولكن في هذا
الفيلم اﻷخير ]يد إلهية[ انهارت اﻷمور .هناك انهيار
كامل في التواصل ،واﻻحتﻼل أكثر وضوحا ً ] [...إذا كان
"سجل اختفاء" هو الصمت الذي يسبق العاصفة ،فإن "
أولية لﻼنفجار البركاني ،مرحلة ما
يد إلهية" هو بواكير ّ
قبل قذف الحمم البركانية ،رغم أنه يمكنك أن ترى الشرر
وجميع عﻼمات التحذير التي تدفعك ﻷن تخلي المكان
فورا ً") .(Suleiman,64-65ورغم أن فيلم "يد إلهية"
يحتوي على مشاهد تتضمن المزيد من العنف البصري/
فإن كﻼ فيلمه ،على عكس "نشيد الحجر" و"الجنة اﻵن"،
من نوع الكوميديا السوداء ،والعنف الذي يصوره في "يد
إلهية" غريب للغاية لدرجة أنه يعارض أو يستبعد -بدل
أن يؤكد ،-في الواقع ،وجهة النظر القائلة بأن الفلسطينيين
يمكن أن يشكلوا أي تهديد حقيقي ﻷمن إسرائيل ،ويستخدم
سليمان العنف في هذا الفيلم ،ووجود ،أو عدم وجود،
خيوط سردية لتأكيد المعتقدات بأن الفلسطينيين هم
الضحايا ،وأن إسرائيل غير شرعية ،وأن أهداف حركة
المقاومة هي أهداف عادلة ولكنه يرفض القول بأن
الفلسطينيين ﻻ يمكنهم أن يخطئوا.
أ( سجل اختفاء
بدا أن توقيع اتفاقيات أوسلو في العام  ،1993أو إعﻼن
المبادئ ،سوف يمثل عﻼمة فارقة جديدة في الصراع
اﻹسرائيلي الفلسطيني حيث اجتمع كﻼ الحزبين
الحاكمين ،حزب العمل اﻹسرائيلي وحركة فتح التابعة لـ
م ت ف ،للتوقيع على خطة مرحلية للسﻼم .ومع ذلك،
رفض المتطرفون الدينيون اليمينيون على جانبي النزاع
اﻻتفاقات واستغلوا الفرصة لتنفيذ هجمات إرهابية عنيفة
) .(Baxter and Akbarzadeh 145-6بدأت هذه
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الهجمات وتدعيمها يؤثر سلبا ً على صورة الفلسطينيين في
الغرب بدﻻً من العمل على تبديل هذه النظرة .كما لم
تساعد حقيقة دعم م ت ف للعراق  ،في تلك الفترة ،في
حرب الخليج اﻷولى على تلميع السمعة الدولية الفلسطينية
ً
تقريبا ،حركة
في الغرب ،كما بدأت ،في ذات الفترة
الجهاد اﻹسﻼمي وحماس وجماعات أخرى في شن
هجمات انتحارية متواترة ومتصاعدة ضد اﻹسرائيليين،
مما أعطى إسرائيل ذريعة لتطوير وتشديد نظام الحصار.
وبينما كان هناك بعض المتطرفين اليهود يمارسون
تكتيكات إرهابية مماثلة ،كان العنف الرئيسي الذي
مارسته إسرائيل ضد الفلسطينيين يتمثل في العنف
اﻻقتصادي ) ،(Ajluniوهو ما يتطلب عدة تفسيرات.
وعلى عكس التفجيرات اﻻنتحارية الفلسطينية ،ﻻ يمكن
تلخيص وتوضيح نظام الحصار اﻹسرائيلي والتأثيرات
المدمرة على اﻻقتصاد الفلسطيني بسهولة من خﻼل
الصور واللقطات الصوتية .نتيجة لذلك ،بدأ الرأي العام
في الغرب باﻻبتعاد عن تعريف الفلسطينيين بوصفهم
ضحايا .يتزامن هذا الحياد ،أو السلبية الطفيفة ،في الرأي
العام الغربي مع اﻻفتقار إلى العنف البصري وضعف
الدعم للمعتقدات المجتمعية اﻷساسية اﻷربعة لروحانا
وبار -تال في "سجل اختفاء" .وعلى عكس "نشيد
الحجر" لميشيل خليفي ،الذي يدعم أيضا ً المعتقدات
اﻷربعة ،فإن فيلم إيليا سليمان يدعمها ،لكن بطرق أقل قوة
ووضوحا ً عن فيلم خليفي .يتم تقديم النصف اﻷول من
"سجل اختفاء"" ،مذكرات القدس الشخصية" على شكل
يوميات فيديو شخصية ﻹيليا سليمان ،للشخصية الرئيسية.
والجهاز الوحيد الذي يشير إلى مرور الوقت هو مقطع
عرضي لشاشة كمبيوتر مكتوب عليها "اليوم التالي"
باللغة العربية .وﻻ يحتوي هذا الجزء من الفيلم على خيط
سردي يتجاوز اﻹشارة العرضية من شاشة الكمبيوتر اتي
تشير إلى مرور الوقت واﻷيام .ومعظم المشاهد ،التي
يتضمنها سليمان ،يمكن أن تحدث في أي وقت من اليوم
وفي أي يوم من أيام اﻷسبوع ،وبدﻻً من العمل ﻹنتاج
سلسلة متماسكة من اﻷحداث ،تعمل الصور على إنتاج
صورة متماسكة أكبر للحياة اليومية في فلسطين .إن
مشاهد ،مثل مشهد والده في العمل ،ووالدته وهي تزور
صديقة لها مع اﻷقارب ،ومتجر اﻷرض المقدسة ،وكذلك
مشهد الصيادون ،كلها مشاهد من صميم النشاط اليومي
وﻻ يوجد ما هو فنتازي فيها وهي ﻻ تتﻼءم معا ً بطريقة
ما لتنتج أي شيء يمكن أن يطلق عليه تقليديا ً خط الحبكة.
الشخصية الرئيسية )إيليا سليمان( ،شخصية صامتة أيضا ً
في كﻼ الفيلمين .وتزعم رشا سلطي أن مفهوم "شاهد
العيان" كان ّ
يمثل قوة دافعة للفنون الفلسطينية منذ
الستينيات ) .(Salti, 51وتقارن إيليا سليمان بحنظلة
]ناجي[ العلي ،الشخصية الكرتونية التي تظهر على هيئة
طفل بمﻼبس ممزقة ،ويدير ظهره ،د ً
ائما ،للقارئ ،وهو
بالتالي بمثابة "شاهد" على أحداث مروعة ،لكنعه ،في
المقابل ،ﻻ يعلق عليها قط ،هدفه الوحيد أن يكون شاهدا ً
على اﻷحداث .وتجادل رشا سلطي بأن البطل إيليا سليمان
نسخة من حنظلة للكبار لكنه أكثر تعقيدا ً ]من حنظلة[
حيث تجبر المشاهد على أن يشهد ويتحدث عما يراه،
ﻷنه ،إيليا سليمان البطل ،ﻻ يستطيع فعل ذلك ) Salti,
 .(51-52ﻻ يتضمن النصف اﻷول من الفيلم عنفا ً
ً
حقيقيا ،على الرغم من اقتراب المشاهد أمام المقهى،
وهي مشاهد تتكرر مع مختلف المركبات والركاب،
تتضمن وقوف سيارة أمام المقهى وخروج الركاب من
السيارة وهم يتجادلون ويتشاجرون .ورغم صراخهم
ودفعهم لبعضهم البعض يخضع هؤﻻء الركاب " رجلين
في الواقع" للهجوم من قبل زبائن المقهى ،فيعودوا إلى
السيارة وتواصل السيارة مسيرها .يتم دائما ً تجنب أي

عنف حقيقي أو إراقة دماء ،وﻻ تتطلب المشاجرات
الصغيرة أي تفسير من السرد.
النصف الثاني من الفيلم" ،يوميات القدس السياسية" هو
قصة أخرى ،بالمعنى الحرفي .،فﻼ يزال يتم تصوير
الفلسطينيين في هذا النصف من الفيلم ،كضحايا للسياسة
اﻹسرائيلية .وﻷن الفيلم يدور في القدس ،التي ﻻ تعتبرها
إسرائيل أرضا ً محتلة ،فإن أكثر حاﻻت التأذي البادية
تظهر في شكل تمييز ضد العرب الباحثين عن سكن في
القدس .يذهب إيليا سليمان ،في بداية هذا الجزء ،إلى
وكيل عقارات لمحاولة العثور على شقة ،حيث سمع أن
الوكيل يرفض مساعدة امرأة شابة" ،عدن" ،ويشجعها إما
على البقاء مع عائلتها أو الزواج إذا أرادت العثور على
سكن ﻻئق .يرفض الوكيل العقاري حتى تكلف عناء
محاولة مساعدتها في العثور على سكن .ويتبع هذا مشهد
للفتاة وهي تجري مكالمات هاتفية مع أصحاب العقارات
المحتملين في محاولة للعثور على مكان للعيش فيه في
القدس الغربية .تبدأ كل مكالمة هاتفية بافتراض من
أصحاب البيوت بأنها يهودية ،نظراً لعدم امتﻼكها لهجة
عربية واضحة أو حتى انعدامها ،ويحاولن مساعدتها إلى
حين يدركون أنها عربية فيرفضون تأجيرها المكان.
وهكذا ُحرمت مراراً من السكن لمجرد أنها عربية .في
حين أن حالة التمييز هذه ليست صورة قوية للفلسطينين -
كضحية مثل صور معاناة الفلسطينيين في فيلم خليفي ،إﻻ
أن عدن ﻻ تزال ضحية لظروف خارجة عن إرادتها.
نتيجة لذلك ،تعزز الصورة اﻻعتقاد المجتمعي بأن
الفلسطينيين هم الضحايا الحقيقيون في هذا الصراع.
يصورون على أنهم
حقيقة أن الفلسطينيين ﻻ يزالون ُ ﱠ
ضحايا في "سجل اختفاء" يعمل على تأكيد المعتقدات
المجتمعية الثﻼثة اﻷخرى التي ذكرها روحانا وبار -تال:
أن إسرائيل غير شرعية ،وأن أهداف الفلسطينيين عادلة،
وأن الفلسطينيين ﻻ يمكنهم فعل الخطأ .تعمل العنصرية
المؤسساتية في سوق اﻹسكان على نزع الشرعية عن
إسرائيل ،التي تدعي أنها ديمقراطية تعامل جميع
مواطنيها على قدم المساواة .في حين أن كل أمة تقصر
إلى حد ما عن مثل هذه المثل السامية ،فإن هذه
الممارسات التمييزية متأصلة في المجتمع اﻹسرائيلي
لدرجة أن الوكيل العقاري ،الذي ُيفترض أنه مصدر
موثوق للمعلومات في مجاله ،يرفض حتى عناء البحث
عن سكن للفتاة "عدن" ،وهو يدرك عدم جدوى مثل هذا
البحث عن امرأة عربية واحدة في القدس ولن يضيع
وقته .إن قبول مثل هذا التمييز كحقيقة مستعصية ،من
قبل متخصص في مجال اﻹسكان ،يسلط الضوء على
درجة تقصير إسرائيل في تحقيق المثل اﻷعلى حتى داخل
حدودها ،ناهيك عن اﻷراضي التي تحتلها .نتيجة لذلك،
يتم تصوير إسرائيل على أنها غير شرعية إلى حد ما.
ومع ذلك فإن تصوير هذا اﻻعتقاد المجتمعي ،من جديد،
ليس بذات قوة الصور التي ينتجها خليفي باستخدام العنف
البصري.
يبدو أن هدف "عدن" ،في العثور على شقة ،هو هدف
بريء وغير ضار وﻻ يتطلب سوى القليل من التبرير.
تبحث الشابة ببساطة عن مكان تعيش فيه ،وهو أمر شائع
إلى حد ما في معظم أنحاء العالم .ومع ذلك ،يصبح
الحدث مشحونا ً سياسيا ً في إسرائيل والضفة الغربية حيث
أصبح من يقيم على أي أرض عقبة هائلة أمام السﻼم.
يعثر إيليا سليمان ،في النصف الثاني من الفيلم ،على
المكان الذي تعيش فيه عدن ،وهو عبارة عن غرفة
مﻼبس صغيرة في المسرح حيث تعمل وحيث يستقر
جهاز الﻼسلكي في النهاية ،على الرغم من أنه من غير
الواضح كيف حصلت عليه .ليس ثمة دوافع سياسية لدى
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"عدن" لﻼنتقال إلى الجانب الغربي من المدينة ،لكن
السياسة العنصرية ]اﻹسرائيلية[ في قطاع السكن تحبط
محاوﻻت "عدن" في سعيها للعثور على منزل يأويها،
فتبدوا أهدافها مبررة بسبب ذلك ،بينما يتم نزع الشرعية
عن سياسة العقارات اﻹسرائيلية.
يستمر السرد في المشهد الفنتازي حيث تأمر الفتاة
الشرطة اﻹسرائيلية حول المدينة ،ويبدو هذا المشهد
غامض بعض الشيء حيث يبدأ تقريبا ً عندما تستحوذ
الشابة على جهاز الﻼسلكي  .walkie-talkieﻻ يوضح
سليمان من هو الفنتازي بالضبط .يمكن أن تكون
الشخصية الرئيسية )إيليا سليمان( هي الشخصية
المشاهد لم يره
الفنتازية بدﻻً من المرأة )عدن( ،ﻷن ُ
يعطيها جهاز اﻻتصال الﻼسلكي قط .من ناحية أخرى،
تذهب المرأة للنوم وتستيقظ من جديد قبل أن تبدأ تمثيلية
جهاز الﻼسلكي ،لذلك يمكن أن يكون اﻷمر مجرد حلمها
وخيالها .هذا الغموض ما هو إﻻ مؤشر على أهمية
الفنتازيا ،وليس من يتخيل .ومع ذلك ،فإن الخيال له معنى
فقط فيما يتعلق بالسرد الفلسطيني وصراع المرأة في
العثور على سكن .بدون هذين العنصرين اﻷساسيين،
سيبدو المشهد الخيالي على أنه مجرد مزحة صبيانية .إنها
تتصرف بسبب إحباطها لعدم معاملتها بإنصاف من خﻼل
ً
أيضا ،فها هي تدلي
تسيس الفعل
بدء الخدعة ،لكنها
ّ
بمﻼحظات عبر الجهاز مثل "أوسلو لن تأتي" و "أوسلو
ﻻ تتصل حتى" مما يشير إلى خيبة أملها من اتفاقات
أوسلو وعدم قدرة عملية السﻼم على تحقيق نتائج .يرفع
سوية الخدعة إلى مستوى عمل مقاوم
هذا التسييس من
ّ
ضد إسرائيل ،وكذلك ضد الوﻻيات المتحدة والسلطة
الفلسطينية .الذين شاركوا جميعا ً في اتفاقيات أوسلو والتي
لم ينتج عنها سوى استمرار اﻻحتﻼل وتدهور الظروف
المعيشية أيضا ً .يشير حاييم بريشيث إلى أن عدن تستمد
قوتها من تجاوز الخطوط الحدودية -من خﻼل رفع
صوت وموقف المحتل .وبينما يختفي إيليا سليمان في
الصمت ،فإنه يجد القوة في اﻻستيﻼء على اللهجة
اﻹسرائيلية والنشيد الوطني )(Bresheeth 76, 80
وعليه أن يتبنى بعض أساليب العدو من أجل القيام بعمل
) .(Bresheeth 82-81وعلى الرغم من أنه عمل مقاوم
غير عنيف في المقام اﻷول ،إﻻ أن ﻻيزال ،مثل هذه
الفنتازيا ،يحمل تبريراً يقدمه سليمان قبل المشهد الخيالي
من خﻼل نضال الشابة للعثور على سكن .ﻻ يؤيد الفيلم
اﻻعتقاد المجتمعي اﻷخير بأن الفلسطينيين ﻻ يخطئون،
غير أنه ﻻ يتعارض معه أيضا ً .الشخصيات الفلسطينية ﻻ
ترتكب أي جرائم ضد بعضها البعض أو ضد إسرائيل في
"سجل اختفاء" .فكل ما تسببه المرأة ،حتى في المشاهد
الفنتازية ،مجرد بعض اﻻرتباك فقط  -فﻼ أحد يتأذى وﻻ
ً
عموما،
تحدث أية أضرار دائمة .وبالتالي ،يدعم الفيلم،
القناعة اﻹيديولوجية ،ولو فقط عن طريق عدم التعارض
معها بأي شكل من اﻷشكال.
ب( يد إلهية
بينما يتجنب "سجل اختفاء" استخدام لقطات عنيفة
ً
بصريا ،يستخدم "يد إلهية" ،الذي تم إنتاجه في العام
 ،2002العنف في لقطات الفيلم المختلفة .تم إنتاج "يد
إلهية" خﻼل بعض أعنف سنوات اﻻنتفاضة الثانية .وكما
ً
سابقا ،كان لهجمات  11سبتمبر في نيويورك تأثير
ذكرنا
عميق على صور وسائل اﻹعﻼم والرأي العام الدولي
لكل من وسائل اﻹعﻼم اﻷمريكية والدولية .فأي تفجير
انتحاري ،بعد الحادي عشر من سبتمبر ،كان يعتبر عمﻼً
ً
إرهابيا ً
شنيعا ،دون الحاجة إلى تقديم التفسيرات أو
قبولها .ونظراً ﻷن الجماعات الفلسطينية استخدمت
التفجيرات اﻻنتحارية بشكل متكرر ضد إسرائيل قبل

وأثناء اﻻنتفاضة الثانية ،فقد بات ُينظر إليهم كأعداء في
الوﻻيات المتحدة "-الحرب على اﻹرهاب" ،دون عناء
طرح أي نوع من اﻷسئلة أو التشكيك .ورغم أن الرأي
الدولي اﻷوسع لم يكن بهذه القسوة ،غير أن الصورة
العامة لفلسطين قد تعرضت للتشويه ،والتصقت صفة
اﻹرهاب العنيف بالفلسطينيين  .وتمكنت إسرائيل ،بسبب
هذا التحول في الرأي العام الغربي ،من تبرير تشديد نظام
اﻹغﻼق والحصار في الضفة الغربية بذريعة اﻷمن
القومي والحرب على اﻹرهاب ) Baxter and
 .(Akbarzadeh 150كما تمكنت إسرائيل ،على عكس
فلسطين ،من خلق جو من التعاطف مع الوﻻيات المتحدة،
وبدرجة أقل مع أوروبا .وهذا ما سمح لوسائل اﻹعﻼم
بخلق واقع مفرط يتعاطف مع مفهوم إسرائيل كضحية
لﻺرهابيين الفلسطينيين .يتزامن هذا الرفض لمفهوم
الفلسطينيين كضحية ،ورفض سردية المحاكاة الفلسطينية،
مع رفض فيلم "يد إلهية" ﻷحد المعتقدات المجتمعية
اﻷساسية لروحانا وبار -تال التي ترى بأن الفلسطينيين ﻻ
يمكنهم أن يخطئوا.
يحتوي "يد إلهية" ،الذي يتضمن المزيد من المشاهد
الخيالية والمزيد من العنف ،على خيوط سردية أقوى من
تلك التي يظهرها النصف الثاني من "تاريخ اﻻختفاء".
فثمة في "يد إلهية" نوعان من الخيوط السردية السائدة
التي تتضمن إيليا سليمان :مرض والده وموته وعﻼقته
بالمرأة .ويتم تصوير مرض والده على أنه نتيجة
ﻻستيﻼء الحكومة اﻹسرائيلية على متجره وممتلكاته.
ويخصص إيليا سليمان ،المخرج /النصف ساعة اﻷولى
من الفيلم لمتابعة اﻷنشطة الدنيوية لوالد إيليا سليمان
وتدقيق أعماله وسيارته وممتلكاته اﻷخرى واستعادتها،
وبعد ذلك يعاني من نوبة قلبية أو سكتة دماغية .وهي
أمراض يمكن أن تتفاقم بسبب اﻹجهاد .يتكون الجزء
المتبقي من هذا الخط الروائي من زيارات إيليا سليمان
لوالده في المستشفى ،ووفاة والده ،والمشهد اﻷخير من
الفيلم حيث يظهر جالسا ً مع والدته ،يشاهد قدر الضغط
البخاري .المحور السرد اﻵخر المهيمن يتعلق بعﻼقة إيليا
سليمان مع امرأة شابة ،تؤدي دورها منال خضر ،والتي
التقى بها عند حاجز الرام بين رام ﷲ والقدس .ﻻ تستطيع
الشابة عبور الحدود لزيارة إيليا سليمان في القدس ،لذلك
يجتمعان على جانب الحاجز قرب رام ﷲ ويقضيان
بعض الوقت معا ً .يبتكر إيليا سليمان في نهاية المطاف
خطة لتسللها عبر الحدود ،ولكن بمجرد وصولها إلى
منزله ،تشعر باﻻشمئزاز من جاره ،المتعاون مع الشرطة
اﻹسرائيلية ،فتغادر المكان ليواصل إيليا سليمان ،بعد
ذلك ،الذهاب إلى الحاجز ،لكنها لم تعد تقابله هناك.
في حين أن هناك الكثير مما يمكن له أن يحدث في فيلم
"يد إلهية" ،إﻻ أن هذين الخطين السرديين ،المتشابكين
مع صور أخرى وروايات مصغرة ،يوفران اﻷساس
لمشاهد الخيال العنيفة الثﻼثة :الدبابة المتفجرة ،والبرج
مسيسة
المنهار ،وميدان الرماية .هذه المشاهد الثﻼثة
ّ
للغاية ولكنها تعتمد على السرد ﻹضفاء الطابع الشخصي
وتبرير العنف وتأكيد أو رفض المعتقدات المجتمعية.
ويصادف أن يكون أول مشهد من هذه المشاهد هو أول
مشهد يظهر فيه إيليا سليمان ،وهو يتبع مباشرة المشهد
الذي أصيب فيه والده بنوبة قلبية أو سكتة دماغية ،ويفتتح
المشهد مع لقطة ﻹيليا سليمان وهو يقود سيارته يقود إلى
المستشفى لزيارة والده .يجلس في السيارة ويأكل ما يبدو
أنه ثمرة برقوق ،وعندما ينتهي من اﻷكل يلق نواة ثمرة
البرقوق من النافذة حيث تصيب دبابة ويندلع انفجار هائل
بسبب ذلك .يظهر هذا المشهد في حوالي ثلث مسار الفيلم،
وبعد أن أثبت ظلم الحكومة اﻹسرائيلية في الناصرة،

حيث يعيش والده .رغم عدم وجود دماء أو أجزاء متناثرة
من اﻷجساد البشرية ،فإن اﻻنفجار بحد ذاته هو عمل
مقاوم عنيف .ومع ذلك ،فإن هذا الخيال العنيف له ما
يبرره في الفيلم إذا علمنا احتمال وجود إيليا سليمان ،في
طريقه لزيارة والده الذي يحتضر بعد تعرضه لﻼضطهاد
من قبل المسؤولين الحكوميين اﻹسرائيليين .يعمل
ً
أيضا ،على التأكيد على عدم شرعية اسرائيل.
المشهد،
ً
واقعيا،
ومن الواضح أن هذا المشهد ﻻ ُيقصد به أن يكون
مع اﻷخذ في اﻻعتبار أن نواة ثمرة البرقوق ﻻ تملك أي
قوة تفجيرية من تلقاء ذاتها .ويمكن تفسير النواة ،والتي
ً
تسمى حجراً
أيضا ،على أنها رمز لفلسطين نظرا ً ﻷن
شجر البرقوق يزرع بكثرة في المنطقة ،كما يعتبر الحجر
رمزاً راسخا ً لفلسطين في اﻷدب والشعر )(Parmenter
 .ويمكن رؤية صورة نواة البرقوق ،التي تسببت في
تدمير دبابة إسرائيلية شديدة التحصين ،وقذف إيليا سليمان
لها ،كرمز للمقاتل الفلسطيني من أجل حريته ) Salti,
ً
سطحيا ،على أنها رمز
 (48-49كما يمكن أن ُينظر لها،
لفلسطين وهي تدمر إسرائيل .ومع ذلك ،فإن عبثية
الصورة واﻻستحالة المادية لرد فعل كهذا بين دبابة ونواة
برقوق تدفع المشاهد إلى افتراض أن سليمان يسخر من
فكرة أن فلسطين ،يمكنها بالقوة العسكرية لنواة البرقوق،
أن تشكل تهديداً وجوديا ً ﻹسرائيل ،التي تمتلك القوة
العسكرية مثل الدبابات المدرعة .إن المبالغة في التفاعل
بين الدبابة ونواة البرقوق ،تشكك في شرعية مزاعم
إسرائيل اﻷمنية ضد فلسطين .إذا كانت حاجة إسرائيل
إلى حماية نفسها من الفلسطينيين خاطئة ،فإن وجود
إسرائيل على الحدود وفي الضفة الغربية غير شرعي
بذات الدرجة من الخطأ على حد سواء.
يحدث العمل العنيف الفنتازي الثاني بعد زيارة إيليا
سليمان والده في المستشفى ﻷول مرة وينقل تركيز الفيلم
إلى حاجز الرام وعﻼقة إيليا بالمرأة التي هي امرأة
عربية تعيش في الضفة الغربية ،وباعتبارها كذلك ،فهي
ﻻ تستطيع المرور بحرية إلى القدس ،حيث يعيش إيليا.
ولعل هذا المشهد يشكل جزء من حلم إيليا في التغلب على
عقبة الحاجز .وفي هذا المشهد ،تخرج المرأة من سيارتها
وتمشي بجرأة عبر الحاجز دونما إبطاء ،على الرغم من
أن أوامر جنود اﻻحتﻼل لها بالتوقف وهم يشهرون
أسلحتهم إليها .ينهار برج المراقبة أثناء عبورها الحاجز
المغلق .تشير آنا بول إلى أن قوة بطلة سليمان ﻻ تنبع من
قدرتها على التكاثر أو من رمزيتها "لﻸرض المغتصبة
والمنهوبة" ،وهي مصادر القوة التقليدية للمرأة في اﻷفﻼم
واﻷدب الفلسطيني ،ولكن تأتي قوتها من "استعادتها
الحازمة لﻸراضي" ) ،(Ball, 20لكنها ﻻ تزال
موضوع التخيﻼت الذكورية الحالمة الوطنية ) Ball,
 .(24يظهر هذا المشهد الخيالي في الفيلم قبل أن يدرك
المشاهد هوية المرأة وأهمية الحاجز .وتتطور ،في
المشاهد التالية ،قصة العاشقين عند الحاجز ،ويستطيع
المشاهد أن يفهم سبب رغبة إيليا في تدميره ومروره
عبره .ويبدو المشهد اعتباطيا ً إلى حد ما ،بدون هذه
الرواية المضافة ،على الرغم من أنه ﻻ يشير إلى أي
شيء أقل من ذلك .يشير غيرتس وخليفي إلى أن أفﻼم
الحواجز  ، Roadblockمثل فيلم "يد إلهية" ،تسعى
جاهدة للتغلب على التجزئة والتفكك ،من أجل "سرقة
الحدود" )" (Roadblock" 325ومن خﻼل هذا المشهد
الخيالي تستطيع البطلة أن تفعل ذلك تماما ً ..من خﻼل هذا
المشهد ورواية العشاق ،يوضح الفيلم أن أهداف
الفلسطينيين للسيطرة على حدودهم والتنقل بحرية داخل
أراضيهم هي أهداف عادلة .تصبح نقطة التفتيش هي
العائق اﻷساسي لوجود عﻼقة طبيعية مع صديقته ،وهو
هدف معقول في أي جزء من العالم.
 -24ال ات

ال ار  ::الع د رق  :: 63ت

ثاني  -ن ف

2021

ولكن أعنف لقطة خيالية في الفيلم تأتي بعد مغادرة المرأة
ﻹيليا وبعد أن أمضى أمسيتين في انتظارها عند الحاجز.
ويرتبط المشهد أيضا ً بإعﻼن على لوحة طرقية يتابعه
إيليا أثناء قيادته للسيارة ،ويتحدث اﻹعﻼن عن حقل
رماية مع عبارة تقول "تعال واطلق النار ،إن كنت
مستعدا ً" ويظهر وجه مقاتل فلسطيني يرتدي كوفية،
وتدور أحداث مخيلة إيليا في ميدان الرماية هذا ويفتتح
المشهد مع عدة رجال إسرائيليين يطلقون النار على
أهداف عليا رسوم لفلسطينيين .ويظهر الرجال وهم
يطلقون النار على جميع اﻷهداف باستثناء هدف واحد،
وبينما يصوبون على الهدف المتبقي ،يخرج مقاتل
فلسطيني من خلفه.
وبعد بعض اﻹثارة واﻻستفزاز ،يشرع الرجال في إطﻼق
النار على المقاتل الفلسطيني ،الذي يواصل ،بدوره،
القضاء عليهم ،باﻹضافة إلى طائرة مروحية ،باستخدام
الحجارة والقنابل اليدوية ونجوم النينجا ودرع على شكل
فلسطين .وقرب نهاية المعركة ،تنفتح الكوفية لتكشف أن
المقاتل من أجل الحرية هذا ليس سوى المرأة حبيبة إيليا.
وبعد أن تنتهي من قتل الرجال ،تلتفت نحو الهدف المتبقي
وتخطو خلفه لتنسحب من المشهد .ربما يكون هذا المشهد
الخيالي هو اﻷكثر عنفا ً واﻷكثر اعتماداً على الحبكة
السردية ﻷهميتها .فبينما تحتوي المشاهد الخيالية اﻷخرى
على أعمال عنيفة أو تخريبية ،يتضمن هذا المشهد مقاتﻼً
من أجل الحرية يقتل إسرائيليين .لن يكون لهذا المشهد أي
معنى مع باقي أجزاء الفيلم ،بدون السياق السردي .يدرك
المشاهد أن إيليا قد رأى ﻻفتة ميدان الرماية وأغضبه.
يدرك المشاهد أيضا ً من خﻼل هذه النقطة ،أن إيليا يرى
صديقته في تخيﻼته كرمز للمقاومة ،وبالتالي فإن وجودها
يمكن تفسيره وﻻ يكن اعتباره مفاجئا ً بطريقة ما .تمنح
الرموز السياسية المختلفة التي يشملها هذا المشهد أهمية
سياسية خارج نطاق القصة ،ولكن ﻻ يمكن تبرير العنف
والموقع إﻻ من خﻼل الخيط السردي .حقيقة أن الجنود
اﻹسرائيليين يطلقون النار على المقاتل الفلسطيني ببرود
ويستخدمون صور الفلسطينيين كهدف لتدريباتهم ،تؤكد
أيضا ً على اﻻعتقاد المجتمعي بأن الفلسطينيين هم ضحايا
للعدوان اﻹسرائيلي غير المبرر.
بينما يؤكد فيلم سليمان على المعتقدات المجتمعية التي
ترى بأن إسرائيل غير شرعية ،والفلسطينيون هم
الضحايا ،وأهداف الفلسطينيين عادلة ،فإنه يبدي شكوكا ً
يقاوم في اﻻعتقاد بأن الفلسطينيين ﻻ يمكن أن يرتكبوا
أي خطأ ،وبذلك يسلط الضوء على التوتر الذي ينشأ بين
السكان الفلسطينيين.
تظهر العديد من المقاطع طوال الفيلم أن الفلسطينيين
يفقدون أعصابهم بسبب اﻷشياء الصغيرة .فيقوم رجل
بتمزيق لوحة ترخيص سيارة ﻷن صاحبها رفض
تحريكها ،وآخر يمزق كرة قدم ﻷن صبيا ً ركلها على
سطح بيته ،ويظهر المشهد اﻻفتتاحي والد إيليا يستخدم كل
أنواع البذاءات في وصف جيرانه وهو يقود سيارته إلى
العمل.
تشير هذه الحاﻻت ،باﻹضافة إلى المشهد اﻷخير من
الفيلم ،الذي يشاهد فيه إيليا ووالدته طنجرة البخار إلى
وجود توتر عنيف يشتمل على سلوك الفلسطينيين ويتجلى
من خﻼل عدم اﻻحترام ،بل حتى استخدام بعض العنق
تجاه جيرانهم الفلسطينيين .يجادل غيرتز وخليفي إل
تحول الحياة اليومية في فيلم "يد إلهية"" ،إلى روتين
ثابت مليء بالكراهية والغضب واﻻحتكاك"
)" (Roadblock" 323ويوضح سليمان أن اﻹحباط
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الذي يظهر في الفيلم هو نتيجة الركود والشلل الناجم عن
كونك عربي تعيش في إسرائيل وما يتبعه من يأس
) . (Suleiman 70في حين أن كل من المشاهد التي
سبق ذكرها تحتوي على أفعال فردية ،فإن تجاور
المشاهد وتكرارها يوضح مدى انتشار هذه التوترات،
وهذا اﻻنتشار هو الذي يربط السلوك بالنزاع ككل .وهذه
الحوادث ليست منعزلة بصورة خاصة ،بعكس أحداث
فيلم "نشيد الحجر"ـ بل هي نتيجة القيود المكانية
واﻻقتصادية لﻼحتﻼل واليأس من العيش كعربي في
إسرائيل .لكن هذا التوتر في فيلم سليمان ،خﻼفا للعنف في
فيلم أبو اسعد ،ليس موجها ً الى اسرائيل .فقط المشاهد
الخيالية تتضمن عنفا ً موجها ً ﻹسرائيل .هذا اﻻعتراف بأن
الفلسطينيين ليسوا دائما ً لطيفين مع بعضهم البعض وﻻ
ً
دائما ،هو خطوة صغيرة نحو القفزة اﻹيديولوجية
يتفقون
التي يقوم بها فيلم "الجنة اﻵن" من خﻼل إظهار أن القتال
الداخلي الفلسطيني لعب دورا ً في ركود أي تحسن في
الوضع ،وأن الفلسطينيين يمكنهم أيضا ً أن يكونوا
المعتدين في الصراع.
على الرغم من أن أسلوب فيلم إيليا سليمان واضح في كل
من "سجل اختفاء" و "يد إلهية" ،بسبب المشاهد الخيالية
العنيفة والموقف اﻹيديولوجي اﻷكثر دقة في "يد إلهية"،
كان ينبغي أن تتضمن أفﻼم سليمان روايات أقوى .وتعتبر
الخيوط السردية ضرورية لدمج المشاهد الخيالية في كﻼ
الفيلمين وﻹعطاء المشاهد الخيالية أهمية شخصية
وسياسية .كما أن الخيوط السردية ضرورية ،خاصة في
فيلم "يد إلهية" ،من أجل تبرير وتفسير عنف المشاهد
الخيالية ،والتي تبدو المشاهد بدونها اعتباطية وفي غير
محلها .يرتبط حجم العنف في "يد إلهية" بوجود حركة
مقاومة منظمة في فلسطين ،بينما يرتبط التحول
اﻹيديولوجي في الفيلم بالصورة السلبية للفلسطينيين من
خﻼل الواقعية الفائقة التي تنتجها وسائل اﻹعﻼم ومن
رفض الغرب لمفهوم الفلسطينيين بوصفهم ضحايا.
يظهر هذان الفيلمان ،إلى جانب أفﻼم خليفي وأبو أسعد،
عﻼقة شيقة بين الرأي العام الغربي واﻹيديولوجيا في
اﻷفﻼم ،وكذلك بين وجود العنف في اﻷفﻼم ووجود
حركات مقاومة منظمة على اﻷرض.
خامسا ً :الخاتمة
وافق الرأي العام الغربي ،في أي وقت من اﻷوقات ،على
ً
عموما ،ونظر إلى الفلسطينيين على
الرواية الفلسطينية،
أنهم ضحايا لﻼحتﻼل اﻹسرائيلي ،أو رفض مثل هذه
السردية واعتبر الفلسطينيين هم المعتدون في الصراع.
ويبدو أن هذا عمليات القبول أو الرفض لوجهة نظر
،بناء على تحليلي هذا ،ذات عﻼقة
الفلسطينيين كضحايا،
ً
قوية بكيفية عرض صانعي اﻷفﻼم الفلسطينيين ومعاملتهم
للمعتقدات الفلسطينية اﻷساسية اﻷربعة التي تزعم دراسة
روحانا وبار -تال أنها ضرورية في إطالة أمد الفيلم.
والتي تدعم سردية المحاكاة الفلسطينية التي قبلت على
ً
عاما ،من عمر هذه اﻷفﻼم اﻷربعة ،من قبل
مدى 17
وسائل اﻹعﻼم ،ونتيجة لذلك ،قبل الرأي العام الغربي بها
 ،ولكن تم رفضها تدريجيا ً على مر السنين.
وعندما بدأ الرأي العام الغربي يرفض هذه السردية ،بدأت
المعتقدات اﻷساسية التي تدعم السرد تكون موضع تساؤل
في هذه اﻷفﻼم اﻷربعة.
فضل الرأي العام الغربي السردية الفلسطينية خﻼل
ّ
اﻻنتفاضة اﻷولى ،عندما كانت الواقعية الفائقة في الغرب
مشبعة بصور الفلسطينيين الذين يعانون على أيدي الجنود
اﻹسرائيليين .أكد فيلم خليفي ،الذي تم إنتاجه خﻼل هذه

الفترة الزمنية ،بقوة جميع المعتقدات المجتمعية اﻷربعة
التي تعزز هذه السردية من خﻼل استخدام العنف
التصويري في فيلمه .ومع أوائل التسعينيات ،أشبع
اﻹعﻼم من خﻼل الواقعية المفرطة بالصور والقصص
التي أشارت إلى أن اتفاقيات أوسلو قد حلت أخيرا ً
الصراع اﻹسرائيلي الفلسطيني ،مما خلق جوا ً من الحياد
النسبي فيما يتعلق بتأذي الفلسطينيين .ويؤكد فيلم إيليا
سليمان "سجل اختفاء" ،التي تم تصويره خﻼل أوائل
التسعينيات ،بشكل ضعيف المعتقدات المجتمعية والسردية
الفلسطينية المحاكية .أما ف فيلمه الﻼحق" ،تدخل إلهي"،
يؤكد فقط على ثﻼثة من المعتقدات المجتمعية اﻷربعة،
علما ً أن الفيلم تم تصويره بعد هجوم  11سبتمبر ،وتأثر
الراي العامي الغربي بذلك من خﻼل رفضه نشاط أي
مجموعة من اﻷشخاص تستخدم التفجيرات اﻻنتحارية
باستمرار .لقد تم الخلط بين الفلسطينيين ككل وبين
الجماعات المتطرفة التي استخدمت أساليب إرهابية
أضرت بسمعتهم الدولية .أما فيلم أبو أسعد فقد ظهر في
زمن اﻻنقسام الفلسطيني ،ومع اكتساب المقاومة العنيفة
الدعم الشعبي داخل المنطقة ،وكان عرفات ،الذي كان
منذ فترة طويلة وجه السلطة الفلسطينية ،يعاني من
اﻹذﻻل السياسي .يتعارض ،في الواقع ،فيلم "الجنة
اﻵن" ،الذي تم تصويره خﻼل هذا الوقت المضطرب ،مع
نصف المعتقدات المجتمعية التي تدعم السردية
الفلسطينية.
وثمة اتجاه تطوري آخر يظهر ،خﻼل تحليلي هنا ،وهو
يعبر عن ارتباط ظاهري بين وجود العنف البصري في
اﻷفﻼم ووجود حركة مقاومة منظمة في الضفة الغربية.
ففي "نشيد الحجر" ،الذي تم تصويره خﻼل اﻻنتفاضة
اﻷولى ،وفي "يد إلهية" ،الذي تم تصويره خﻼل
اﻻنتفاضة الثانية ،هناك كميات أكبر من المشاهد البصرية
العنيفة .بينما يحتوي كل من "سجل اختفاء" و"الجنة
اﻵن" ،اللذان تم تصويرهما بعد انتهاء اﻻنتفاضات أو
انهيارها ،على القليل من العنف البصري نسبيا ً .ﻻ يمكن
رفض هذا اﻻتجاه بسهولة باعتباره مسألة تتعلق بأسلوب
الفيلم الشخصي للمخرج ،ﻷن كﻼ الفيلمين "سجل
اختفاء" و "يد إلهية" كانا من عمل مخرج واحد هو إيليا
سليمان .ويبدو اﻻرتباط القائم على هذا التحليل جديرا ً
بالمﻼحظة ويستدعي مزيدا ً من التدقيق فيما يتعلق برغبة
المخرجين متعددي الجنسيات في جذب الجماهير الغربية
والشرقية ،على الرغم من صعوبة رسم روابط سببية بين
الرأي العام الغربي وبين قبول أو رفض المعتقدات
المجتمعية الفلسطينية في الفيلم الفلسطيني أو بين وجود
العنف البصري في اﻷفﻼم ووجود مقاومة منظمة على
اﻷرض ،بالنظر إلى الطبيعة العابرة للحدود الوطنية للفيلم
الفلسطيني .في اﻷفﻼم والمخرجين.
غير أن هذا التحليل تعتريه بعض المشاكل التي تجعل من
ً
فأوﻻ ،وربما
استخﻼص استنتاجات نهائية أمرا ً صعبا ً.
ً
وضوحا ،هذه اﻷفﻼم اﻷربعة هي عينة صغيرة من
اﻷكثر
اﻷفﻼم الفلسطينية ،وكان استخدامي لها بسبب توفرها
أكثر من كونها عينة تمثيلية لﻸفﻼم الفلسطينية ككل .إن
تأكيد ألكسندر على أن اﻷفﻼم الفلسطينية التي تم إنتاجها
خﻼل اﻻنتفاضة اﻷولى تميل إلى أن تكون أقل عنفا ً )“ Is
 (There a Palestinian Cinema?” 156تثير
التساؤل حول مدى تمثيل "نشيد الحجر" كأول فيلم يعبر
عن أحداث اﻻنتفاضة اﻷولى .وعند محاولة تحديد موقع
اﻷفﻼم التي تم إنتاجها خﻼل اﻻنتفاضة اﻷولى ،كان فيلم
"نشيد الحجر" الفيلم الوحيد التي تمكنت من الوصول
إليها من اجل استكمال هذه الدراسة لهذه الورقة ،ونتيجة
لذلك ،قد ﻻ يكون تمثيﻼً مفيداً ﻷفﻼم أخرى تم إنتاجها في
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، تستشهد ألكسندر بفيلم رشيد مشهراوي.ذلك الوقت
 كمثال جيد ﻷفﻼم،1993  عام،""حظر التجول
Is There a Palestinian ) اﻻنتفاضة اﻷولى
 لكنني لم أتمكن من الحصول على نسخة،(?Cinema
 ولم تكن لغتي،من الفيلم مع ترجمة باللغة اﻹنجليزية
 كما تستبعد.العربية كافية بعد كي أشاهده بدون ترجمة
هذه الدراسة أيضا ً عدداً من المنتجين الفلسطينيين
 أبرزهم رشيد مشهراوي،البارزين وغزيري اﻹنتاج
 وكﻼهما ناقشهما غيرتز وخليفي باستفاضة،نصار
ّ وعلي
 تعد هذه، نتيجةً لذلك.في كتابهما كمخرجين مهمين
الدراسة أولية ويجب فحص اﻻتجاهات التي اقترحتها في
 كان ﻻستخدام المعتقدات.مجموعة أوسع من اﻷفﻼم
ً  تال كإطار لهذا التحليل أيضا-المجتمعية لروحانا وبار
 كإطار، وقد منحتني دراستهم،صفاته اﻹيجابية والسلبية
 صورة عن معتقدات مجتمعية محددة ذات أهمية،لتحليلي
 ولذلك فإن حصر نفسي في تلك،نفسية لفحصها
.المعتقدات المجتمعية اﻷربعة قد يكون مفرطا ً في التبسيط
فأسباب استمرار الصراع تتجاوز هذه المعتقدات
 وعلى الرغم من صعوبة استخﻼص.المجتمعية اﻷربعة
استنتاجات نهائية دون مزيد من البحث والنظر في اﻷفﻼم
 والعﻼقة المحتملة بين الفيلم والرأي العام،اﻷخرى
الغربي والواقعية الفائقة للصراع الذي خلقته وسائل
 فيما لو كان صحيحا ً كل،اﻹعﻼم يمكن أن تكون مهمة
من تأكيدات غيرتز وخليفي أن السكان الفلسطينيين
يستخدمون الفيلم تقليديا ً كوسيلة لتأسيس هوية وطنية أكثر
 وكذلك حجة تلمساني بأن "السينما الفلسطينية،واقعية
تشكل موقعا ً للتفاوض وتداول القيم والسلوكيات التي
تساهم في تأكيد الهويات الثقافية والوطنية الفلسطينية
 ُيحرم الفلسطينيون من حق.(Telmissany 70)"
Alexander ) ، ليس فقط تمثيلهم اﻹعﻼمي،التعريف
“( ولكن أيضا ً قصتهمPalestinian Films” 325
 يجادل بريشيث بأن "التجريد من الملكية الذي.بشكل عام
أحدثه اﻻحتﻼل هو أعمق وأكثر إيﻼما ً من مجرد خسارة
 الخسارة النهائية هي فقدان قصتك."الوطن والبلد
وهويتك وفقدان الحق في سرد قصتك وتاريخك
 عند مناقشة فيلم "حكاية.(Bresheeth 79)"الخاص
 يجادل ميشيل خليفي بأن تكوين الهوية،"الجواهر الثﻼث
ً لﻸطفال يتطلب
كﻼ من الواقع والخيال لبناء هوية موحدة
 يمكن تقديم.(Khleifi and Alexander 31) كاملة
حجة مماثلة عند مناقشة دور الفيلم في تشكيل الهوية
، ورواية قصتهم، ﻷن الحق في تعريف أنفسهم.الفلسطينية
 ومن هنا يأتي دور الفيلم في،قد ُحرموا منه لفترة طويلة
 والمساعدة في إنشاء، إذا جاز التعبير،""ملء الفراغات
 مهمة على درجة عالية من،  في الواقع، هوية موحدة هو
 نظرا ً للطبيعة العابرة للحدود الوطنية، ومع ذلك.اﻷهمية
 من المهم أيضا ً فهم،لﻺنتاج السينمائي الفلسطيني الحديث
اﻻهتمامات والتأثيرات المختلفة التي تؤثر على هذه
 إذا كان تفسير اﻹعﻼم للصراع يؤثر على.اﻷفﻼم المهمة
الرأي العام الغربي وإذا أثر الرأي العام الغربي على
اﻹيديولوجية المقدمة في اﻷفﻼم الفلسطينية وإذا تم
، كما يدعي غيرتز وخليفي،استخدام هذه اﻹيديولوجية
 فإن الفيلم،لتأسيس هوية وطنية فلسطينية متماسكة
، بأبعاده كافة، يتم إزالته،الفلسطيني في بعض المستويات
من واقع الصراع وأي هوية وطنية ناتجة عن اﻷفﻼم يتم
 هناك العديد من، ومع ذلك.إزالتها بأضعاف هذا
 كما أن تشكل الهوية تعد/"الشروط" في هذه المقولة
.عملية معقدة ومركبة بحد ذاتها
Palestinian Film: Hyperreality, :العنوان اﻷصلي
Narrative, and Ideology
Sarah Frances Hudson :المؤلف

 لماذا تشتري الجريدة كل يوم؟ مرض ،والعياذ با . ما في حاجة ح ترخص؟ينهض العجوز ويهم بمغادرة الحافلة وهو يصيح في الركاب:
 حاجات كثيرة ح ترخص وح تبقى بسعر التراب أنا وأنت واﻷستاذ والمدام وحضراتهمأجمعين .وسع يا سيدي وسع ،وسع يا أخي ،وسعي يا مدام ﻻ تقفي بالعرض في الحافلة
الوقوف ﻻزم يبقى ورب.
يضحك ركاب الحافلة بصوت مجلجل فيقول لهم:
يا سﻼم ،عجبتكم الهيافة ،ولو في حاجة جد يبقى بوزكم شبرين ،جتكم بﻼوي فيكم وفيأيامكم السود ،وسع يا سيدي ،يا بتوع مصيرها ح تفرج ،وسع ،قزازة الكازوزة مرتاحة
في صندوقها أكثر منكم ،وسع ،ولو حدا ضغط عليها تفرقع.
يقول أحد الركاب ضاحكا ً:
 أصلها مضغوطة غاز. وحضراتكن مضغوطين إيه؟ لبن رائب .سلطات ،جبنة أريش .يا جبناء صوتكم ﻻيعلوا إﻻ في الفارغة ،خليكم بما أنتم فيه ،ربوا العيال ،وروقوا نفسكم ليلة الخميس ،ويوم
الجمعة توضوا ورحوا صلوا ،وكفاية عليكم الدعاء وراء اﻹمام.
ُيختتم المشهد والعجوز ينزل من الحافلة وهو يشتم الركاب الذين يضحكون:
جتكم ستين نيلة.يسير في الشارع مشوبراً بيديه متمتما ً شاتما ً هذا الزمن اﻷغبر .وأعتقد من وجهة نظر
شخصية بأنه من اﻷفﻼم المهمة التي قدمها عادل إمام من تأليف وحيد حامد إخراج
شريف عرفة .كﻼم الممثل المصري القدير عبد العظيم عبد الحق ذكرني بعنوان مقالة
مهمة للباحث الفلسطيني الماركسي سﻼمة كيلة -رحمه ﷲ -وكنت قد تعرفت إلى سﻼمة
كيلة في بيتنا في مدينة إدلب حيث زارني برفقة صديقنا المشترك الشاعر السوري صقر
ُ
وكنت شابا ً حينها أكتب بعض المساهمات الصغيرة في الفكر واﻷدب وانشرها
عليشي
في مجلة "الهدف" التي أسسها غسان كنفاني .ومن يومها رحت أتابع ما يكتبه هذا المفكر
الجسور وقد كان جسورا ً قوﻻً وفعﻼً.
عنوان المقالة "من نقد السماء إلى نقد اﻷرض" نشرها أول مرة في مجلة الجديد التي
تصدر في لندن في  2015/5/1ونشرت في جريدة العرب اللندنية يوم اﻷحد
 2015/5/17ونشرت أيضا ً في الحوار المتمدن في 2015/11/23وحصلت المقالة على
"صفر مكعب" في تصويت القراء في الحوار المتمدن .ما الذي يريد منا سﻼمة كيلة أن
نفهمه عن العﻼقة القائمة ما بين اﻷرض والسماء؟ وهل يمكن لهذه العﻼقة أن تضعف
وبالتالي تنقطع؟
في العصر الحديث ع ﱠرفت الفلسفة الماركسية الدين بأنه انعكاس وهمي للعالم ،ناشئ من
العجز ،في اﻷدوار المبكرة للوعي البشري .وقد ُأعيدت صياغة الفكرة من جانب الشاعر
العراقي المتفلسف جميل صدقي الزهاوي .قال يخاطب اﻹنسان في بيتين من أطرف
وأعمق ما نظم:
لما جهلت من الطبيعة سرها
واقمت نفسك في مقام معلل
ربا ً تبتغي حﻼ به
صورت ﱠ
َ
للمشكﻼت فكان أعظم مشكل
سورية

لماذا أقلقت هذه العﻼقة بين اﻷرض والسماء سﻼمة كيلة وهو الماركسي العنيد؟ وهل ما
أشار إليه في ذلك العنوان الذي وسم المقال هو فعﻼً نتيجة الميل الجارف الذي يجتاح
اليسار والليبراليين إزاء نقد الدين ،باعتبار أن داعش والنصرة والقاعدة وحزب ﷲ
والتعصب الذي يحكمها هي نتاج
وحماس والنهضة وبوكو حرام وطالبان بكل التطرف
ّ
ً
فعﻼ هل التطرف الديني بكافة أشكاله ُينتج في المصانع
الدين .والسؤال المقلق والصادم
التي تتخذ "الدين" ماركة لها؟ أم أن جذور التطرف التي يشرب منها أعمق من ذلك؟
عرض ﻷول مرة في عام
 في مشهد قصير ُ ِّ
معبر من فيلم "اﻹرهاب والكباب" الذي ُ
ّ 1992
يقدم الفنان المصري القدير عبد العظيم عبد الحق خﻼصة تجربة حياة قلقة يعيشها
العربي :في الحافلة المتخمة بالركاب والذاهبة إلى مجمع التحرير في
العالم
في
المواطن
ّ
وسط القاهرة يسأل عادل إمام الواقف في الحافلة عبد العظيم عبد الحق الجالس والذي
يمثل دور عجوز مصري يقرأ الجريدة الصباحية في هذا الزحام:
 من كم سنة تقرأ هذا الكﻼم في الجرائد يا عم؟ُ
قرأت الجريدة وأنا تلميذ ،وقرأتها وأنا في الجامعة ،وقراتها
 من سنين طويلة يا بني،وأنا موظف ،وقرأتها وأنا عازب ،وقرأتها وأنا متزوج وعندي عيال ،وقرأتها وأنا في
كامل صحتي ،وقراتها وأنا -بعيد عنك وعن السامعين -وأنا عندي المرارة ،وكله كﻼم،
كﻼم يا ابني كﻼم.
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بعد ثورات الربيع العربي عادت "موضة" التركيز على الدين ،والميل إلى نقد الدين،
ً
ّ
مسبقا ،ينطلق من ممارسات تلك التنظيمات الجهادية .لهذا
محدد
لكن من منظور سلبي
بات المسار باتجاه معاكس لما أشار إليه ماركس ،فقد عدنا ننقد السماء بدل نقد اﻷرض.
يريد سﻼمة كيلة منا أن نعود لنقد أفعالنا كبشر "نقد اﻷرض" قبل أن يصل نقدنا عنان
السماء خصوصا ً أن نقد اﻷرض لم يحظ باهتمام طيلة العقود السابقة ،وتاه الفكر بين
تبرير الدين ونقد اﻻستبداد .حيث ساد الميل الشديد إلى تأويل الدين ،في سياق طرح
المترجم من خﻼل رؤية غربية
مسألة الحريات والديمقراطية .لقد حكمنا الفكر الغربي ُ
يجر لمس واقعنا بما هو تكوين بشري وليس دول وكيانات فقط .فهل فعﻼً
فاضحة ،ولم ِ
نقد الدين يفضي بنا إلى مزيد من التقدم والرقي أم أن اﻷمر برمته كان له مهاده الطويل
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العريض في الغرب تلك اﻷيام التي انفتح فيها الفكر الغربي على نقد المنظومة الدينة
وليس نقد الدين بحد ذاته.
أليس من اﻷجدر بنا العودة إلى المفكر العراقي هادي العلوي البغدادي واستيضاح
مشروعه البحثي المهم ،ﻷن مشكلة المواطن العربي ليست مع الدين ،فالدين يعيش معنا
حيا ً في زمن
حيا ً في زمن الحضارة واﻻزدهار والرخاء ،وكان ﱠ
من آﻻف السنين وكان ﱠ
اﻻنحطاط والتخلف والجهل .مشكلتنا الحقيقية مع الدولة ومنظومتها الدينية التي تعمل
على حماية مصلحة رجال الدولة ورجال الدين وفي الوقت نفسه وحرمان الناس من
العيش الكريم من خﻼل ضيق ذات اليد التي تحرم المواطن الشغيل من أكل الكباب الذي
صار حلما ً يتحقق من العيد إلى العيد .وتعود مرة أخرى قصيدة الشاعر الكبير أحمد فؤاد
نجم بصوت الشيخ إمام للظهور:
عن موضوع الفول واللحمة
صرح مصدر
قال مسؤول
ان الطب اتقدم جدا ً
والدكتور محسن بيقول
إن الشعب المصري خصوصا ً
من مصلحته يقرقش فول
حيث الفول المصري عموما ً
يجعل من بني آدم غول
والبرتين الكامن طيه
نادر زي بأية فول
يديك طاقة وقوة عجيبة
تسمن جدا ً
تبقى مهول
لحمة نباتي وﻻ في الحاتي
تأكل قدرة تعيش مسطول
...
ثم اضاف الدكتور محسن
إن اللحمة دي سم أكيد
بتزود أوجاع المعدة
وتعود على طولة اﻻيد
وتنيم بني آدم أكتر
وتفرقع منه المواعيد
واللي بياكلوا اللحمة
عموما ً حيخشوا جهنم تأبيد
...
يا دكتور محسن يا مزقلط
يا مصدر يا غير مسؤول
حيث ان انتو عقول العالم
والعالم محتاج لعقول
ما رأى جنابك وجنابهم
فيه واحد مجنون بيقول
احنا سيبونا نموت في اللحمة
وانتو تعيشوا وتاكلوا الفول
ما رأيك يا كابتن محسن
مش بالذمة كﻼم معقول
القاهرة1974/
لقد أفضت السياسات اﻻقتصادية القائمة التي اشتغلت عليه الحكومات العربية إلى دفع
كتلة مجتمعية كبيرة نحو الفقر والبطالة والتهميش ،ونشوء عشوائيات ومدن صفيح،
ومناطق مهملة .لهذا نشأت حالة من الشعور بالعجز عن الحياة ،حيث ﻻ عمل ،واﻷجور
تمردا ً اتخذ شكﻼً دينيا ً ﻷن
ﻻ تكفي ،واﻷفق مسدود ويزداد انسدادا ً .هذه الحالة أطلقت ّ
قوي اليسار عجزت عن ضم هؤﻻء إلى منظومتها الفكرية.
ألح عليه سﻼمة كيلة :هل التطرف الذي يتخذ من الدين أصﻼً له هو نتاج
السؤال الذي ﱠ
لواقع ما ،وبالتالي يمكن أن يتخذ أشكاﻻً أخرى مثل التعصب القبلي أو التعصب الليبرالي
أو التعصب اليساري أو حتى التعصب الشيوعي؟ بمعنى هل اﻷصل في الواقع الذي ينتج
ً
متطرفا؟ فمثﻼً من يعود إلى
فئات تميل إلى التطرف ،أو في اﻷفكار التي تجعل المسالم
ستينات القرن العشرين وسبعيناته سيجد أن الذين انتموا إلى العنف المسلح الثوري هم
ويتابع
من البيئات ذاتها التي تخرج منها اﻵن العناصر التي تنضم إلى داعش أو النصرةُ .

نفسر ذلك؟ وهي الفئات التي يمكن أن ّ
تشكل قاعدة للثورة اﻻجتماعية.
بم ّ
ويسألَ :
يؤكد سﻼمة كيلة في سياق المقال :ﻻ شك في أن هناك بيئات مهمشة ،وواقعا ً تعليميا ً
ً
وتسرب اً
ً
كبيرا ،وحالة فقدان اﻷمل في مستقبل يسمح بالعيش فقط ،ومنها يخرج
منهارا،
ّ
هؤﻻء المتطرفون .هناك بيئات مكبوتة بكل معنى الكلمة ،وأخرى ﻻ تزال تعيش على
هامش العصر الحالي في مجاهل القرون الوسطى .هذه بيئات مغذية للتطرف ،وتسمح
بقبول اﻷفكار التي تﻼمس الموروث ،أو الوعي التقليدي ،الذي يقوم على الدين بكل
تبسيطه للموروث .ويصبح اﻷمر مفهوما ً حين تدعو تلك اﻷفكار إلى التطرف ،فاﻷزمة
المجتمعية التي يعيشها هؤﻻء تفرض اﻻستجابة لهذه اﻷفكار.
أليس هذا هو الواقع الذي يجب نقده؟ نقد التخلف وكشف أسبابه ،ونقد الفقر والتهميش
وكشف النهب الذي تمارسه الفئات المسيطرة ،والتعبير عن طموح هؤﻻء المفقرين ببديل
يحقق إنسانيتهم .لماذا التخلف والفقر والتهميش وبقاء ذاك الوعي التقليدي؟ من ُيجيب عن
هذه اﻷسئلة يمكنه التأثير في الواقع المعاش تأثيرا ً إيجابيا ً.
إن نقد الدين في هذه الحالة ﻻ يقدم شيئا ً سوى زيادة التشوش ،حيث يمكن أن يعالج أمر
الدين في سياق آخر ،يتعلق بالبحث التاريخي ،أما حينما نلمس الواقع فيجب أن نتناول
الواقع ذاته .ليس نقد الدين ما يفيد هنا بل نقد الواقع .هنا نلمس الفعل القصدي ﻻستغﻼل
الفكر اﻷصولي ،وغرزه بالقوة في المجتمع .وهي العملية التي دعمتها بقوة نظم التخلف
واﻻستبداد في المنطقة.
لهذا مع بداية اﻷلفية الجديدة ظهر “اﻹسﻼم السياسي” كبديل كامل عن حركات اليسار،
وأصبح وجه جيفارا مغطى بوجه بن ﻻدن .وإذا كانت حركات أصولية قد ظهرت كقوة
لمواجهة النظم في أكثر من بلد ،وباتت حماس هي حركة التحرير الفلسطينية ،وحزب ﷲ
"سيد المقاومة" فقد بتنا اﻵن في إطار أشمل ،حيث أن هذه الحركات ،مع نشوء تنظيم
القاعدة ،قد باتت هي المقاتل ضدّ اﻹمبريالية .وها هي "طالبان" تنتصر على "اﻹمبريالية
اﻷمريكية" في أفغانستان .فما هو الفرق بين "طالبان" وبين الحزب الشيوعي الفيتنامي
الذي انتصر على اﻷمريكان في فيتنام بقيادة هو شي منه.
ﻻ تهربوا إلى نقد السماء فهي موجودة في اﻷرض ،انقدوا كل ما يدفع إلى جعل الشعوب
تريد العزاء الروحي ،واشتغلوا على تغيير الواقع الذي ينتج ذلك ،اشتغلوا على واقع
يحمي إنسانية اﻹنسان ،ويسمح له بحياة كريمة 
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اﻷفكار الجيدة مثل البذور التي تذروها الريح تنشرها في بقاع اﻷرض المختلفة ويظن
الجﻼد أنه انتهى منها ليتفاجأ بأنها تنبت هنا ثم تنبت هناك وﻻ يستطيع إيقافها أحد.
ُيحكى أن زيوس ملك آلهة اليونان عهد إلى بروميثيوس وأخيه إبيمثيوس بمهمة تزويد
الكائنات بما يضمن لها البقاء .أعطى إبيمثيوس البليد كل القدرات الى الحيوان ولم يترك
شيئا ً ﻷبناء أثينا الذين ﻻ يستطيعون أن يحصلوا على قوتهم وحماية أنفسهم ،فأشفق عليهم
ّ
وعلمهم الصيد والدفاع عن النفس .ثم قام بمؤازرة إلهة الحكمة أثينا،
بروميثيوس
بتعليمهم كيف يصنعون النار ويستخدمونها لصنع اﻷدوات للحماية وقطع اﻷشجار.
غير أن زيوس ،الذي يريد أن تنفرد اﻵلهة بامتﻼك المعرفة ،لم يستحسن فعله وطلب منه
التوقف .فعارضته أثينا وشجعت بروميثيوس على تعليم أبناء أثينا الزراعة والقراءة
والكتابة والحساب .مرت اﻷيام واﻹنسان يتطور ،وبروميثيوس يحبه أكثر ﻷنه كان
يشكره بينما هاجمت الحيوانات أخاه بعد أن أعطاها كل شيء.
وفي اللقاء السنوي في ميكون ،حيث تجتمع اﻵلهة ويقدم لها أبناء أثينا اﻷضاحي ،ذبح
بروميثيوس ثوراً ضخما ً ووزعه على جزأين .وضع في الجزء اﻷول العظام التي عليها
ّ
وغطاها بالدهن الﻼمع ،ووضع في الكومة الثانية العظام ذات اللحم المكتنز
اللحم الهزيل
ّ
وغطاها بأمعاء الثور.
ثم قدم الكومتين الى زيوس ،كان العرف آنذاك أن تأخذ اﻵلهة ما تريد من الذبائح وتترك
البقية للبشر .اختار زيوس الكومة التي يعلوها الدهن ،وعندما اكتشف الحيلة ،غضب
وحرم أبناء أثينا ،الذين يحبهم بروميثيوس ،من النار حتى ﻻ يستمتعون بالطعام والدفء
وﻻ يتطورون.
عاد أبناء أثينا إلى الحياة البدائية وخسروا ما اكتسبوه ،ولم يعد باستطاعتهم أن يقوموا
بأعمال الزراعة والحدادة والنجارة والبناء دون النار ،كما لم يعد باستطاعتهم أن يصنعوا
السﻼح للدفاع عن أنفسهم ،فﻼذوا بالكهوف وعاشوا في البرد والظﻼم .تألم بروميثيوس
وحزن عليهم ،ثم ناشد زيوس بالعفو والسماح بالنار ،لكن زيوس رفض.
انتهت المناشدة بتصميم بروميثيوس على تحدي زيوس وسرقة النار من جبل اﻷولمب.
ساعدته أثينا ودلته على مدخل سري الى مكان النار المقدسة في جبل اﻷولمب ،فسرق
شعلة العلم والمعرفة ونزل بها إلى اﻷرض ،إلى أبناء أثينا في الكهوف المظلمة .عندئذ
ثارت ثائرة زيوس وحكم عليه بعقوبة العذاب اﻷبدي .أمر بربطه الى صخرة بالسﻼسل
ثم أطلق نسراً متوحشا ً ليلتهم كبده في النهار -في الليل ينمو الكبد لينهشه النسر في النهار.
تمر اﻷيام والسنوات والنسر يعذب بروميثيوس إلى أن يأتي هيركليس ويقتله.
شعلة المعرفة
 اﻷسماء الكبيرة التي احتفظ بها الناس في عقولهم وقلوبهم وعلى صفحات الكتب
ّ
وشغلت
ليست أسماء من مشى في القطيع البشري ولكنها أسماء الفئة التي تمردت عليه
عقولها وتأملت الكون الفسيح وخلصت إلى نتائج مهمة مهدت الطريق للتقدم اﻹنساني
على مر العصور.
وكل ما ينعم به إنسان اليوم ما هو إﻻ ثمرة جهد علماء ضحوا براحتهم ودمهم وحياتهم
في سبيل الوصول إلى الحقائق المطلقة التي يستمتع بها إنسان اليوم ونحن في حقيقة
اﻷمر نتنفس الهواء من غير جهد اﻷفكار العظيمة التي ماتت من أجلها عقول منيرة
تبحث دائما عن خير اﻹنسان ورفاهه .ويمكن أن نسأل أنفسنا السؤال المعهود :ماذا لو لم
تكن تلك القامات موجودة على اﻷرض في ذلك الزمان؟ ماذا لو حذفت حياة هؤﻻء
المفكرين واﻷنبياء والعظماء والمصلحين والفنانين واﻷبطال من تاريخ البشرية؟ كم يبق
من خير لﻸسماء التي لحقت بالقطيع البشري؟ عندما نتأمل مسيرة ابراهيم الخليل
ويعقوب ويوسف ويسوع وﷴ وعلي وبوذا وكونفوشيوس وكوبرنيكوس وأفﻼطون
وسقراط وأرسطو واين سينا والفارابي والخوارزمي والصادق ونيوتن والمعري وفولتير
فماذا يكون مصير اﻷرض لو أن هذا الرعيل من العباقرة المصلحين لم ير نور الشمس
على اﻷرض.
يجمله
هناك دائما صراع بين الفكر والفكر ؛ والفكر الحر ﻻ يخشى الفكر اﻵخر بل ّ
فكر أقوى منه .وسائل الحرب ألوان وصنوف مختلفة ولكنها
ويطوره وﻻ يهزم
الفكر إﻻ ٌ
َ
لم تستطع في يوم من اﻷيام أن تسكت صوت كوبرنيكوس أو غاليلو أو سقراط .لقد رحل
هؤﻻء العباقرة ولكن فلسفتهم وعبقريتهم عاشت لﻸبد .ﻻ يستطيع أحد أن يمحو تاريخهم
ّ
وجدهم وجهدهم المتواصل في تنازع البقاء .والطريف في اﻷمر أن القاتل بقي
المجيد
نسيا منسيا في حين أن الضحية تخلد اسمه وعمله لﻸبد وفي هذا الصدد نتذكر ما قاله
أمير أثناء الحروب الدينية اﻷوروبية" :الخنجر ﻻ يجدي شيئا أمام الروح ".وتبقى
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يقول هسيود في قصيدته اﻷسطورية إن زيوس خاف أن يرتقي
أبناء أثينا ،بعد حصولهم على شعلة المعرفة .لذلك رأى أن يشغله
بما يعيقه .طلب من الحداد هيفاستوس أن يصنع امرأة ،وزعت
عليها المزايا الحسنة ماعدا هيرميس الذي أعطاها قلبا ً مخادعا ً
ولسانا ً كاذبا ً.

سورية

سماها زيوس باندورا ووهبها صندوقا ً ثمينا ً وضع فيه كل اﻷوبئة والشرور ثم قدمها هدية
الى ابيموثيوس .حذر بروميثيوس أخاه من باندورا وحثه على رفضها ،لكن ابيموثيوس
افتتن بجمالها وقبل بها .في اليوم الثاني فتحت باندورا الصندوق ،فانتشرت منه اﻷمراض
والشرور ولم يبق فيه شيء غير اﻷمل .وكما قلنا سابقا ﻻ يوقف الفكر إﻻ فكر أقوى منه
وأوسع والحروب الفكرية والتيارات السياسية والدينية ﻻ يوقف نموها إﻻ فكر أفضل
وأكثر نضوجا منها وﻻ تستطيع القوة مهما بلغت من العنفوان أن توقف التقدم الفكري
للمجتمعات .ظل لويس الرابع في السلطة قرابة سبعين عاما وكانت عبارته الشهيرة
"الدولة أنا" وكان يجبر الناس خﻼل سنوات حكمه على الصﻼة" :أبانا الذي في السماء
تمجد اسمك .أعطنا خبزنا كفاف يومنا " .لكن الشعب كان يغني سرا" :أبانا الذي في
فرساي .اسمك لم يعد ممجدا ومملكتك لم تعد على ما كانت عليه وسلطانك لم يعد
مفروضا علينا ﻻ في اﻷرض وﻻ في السماء .أعطنا اليوم خبزنا الذي نحتاجه في كل
مناحي الحياة".
اليوم يجتاح الفكر المتطرف واﻻرهاب مختلف بﻼد العالم العربي واﻹسﻼمي ويمارس
فنون الظلم والقهر والعذاب والقتل وﻻ يأبه للضحايا وﻻ يمكن أن نوقفه عن تشويه قيم
الحضارة اﻹسﻼمية واﻹنسانية إﻻ بفكر متطور يحترم الذات الداخلية وقيم اﻹنسان
وكينونة اﻹنسان .الفكر الحر هو المنتصر دائما ﻷنه نابع من ذات اﻹنسان 
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الحكومة السورية إنها جاءت في نصابها الصحيح؛ وإن جاءت متأخرة.
ومن ناحية أخرى أثار اﻻنسحاب اﻷمريكي من أفغانستان وتسلم طالبان للحكم ،وما
سيتركه من تداعيات ودفع معنوي لصالح تمدد الجماعات اﻹسﻼموية أكثر في المنطقة
تخف جبهة النصرة بهجتها،
وتنشيط خﻼياها النائمة وبشكل خاص في سوريا ،حيث لم ُ ِ
بل سارعت إلى اﻻحتفاء بـ " النصر المظفر" لطالبان  -على حد وصفها -ولهذا قد تأتي
خطوة التطبيع هذه في إطار الجهود العربية المشتركة في مكافحة اﻹرهاب والجماعات
الراديكالية التي تعاني منها غالبية الدول العربية.
وكما وجدها أخرون بأنها خطوة لتشجيع النظام على التمادي في ممارساته بانتهاك
حقوق اﻹنسان وقواعد ومبادئ القانون الدولي؛ وتصب لصالح استمرارية الحكومة
وداعميها من اﻹيرانيين؛ وبالتالي مزيداً من المعاناة للشعب السوري.
فإلى جانب الرغبة العربية بالتطبيع مع الحكومة السورية للحفاظ على السيادة السورية
وإنهاء التدخﻼت الخارجية وبشكل خاص اﻹيرانية؛ والتمهيد لﻼنتقال إلى مرحلة اﻻنتقال
السياسي وإنهاء اﻷزمة ،تبقى الرغبة الروسية ﻹعادة تعويم النظام بالسيطرة على كامل
ً
محققة التفرد الروسي بالعملية السياسية وإدارتها.
الجغرافية ؛

 في خضم اﻷحداث والتطورات والمستجدات المتسارعة التي
ً
مؤخرا؛ والتي فتحت المجال أمام الكثير من
تعج بها المنطقة
التأويﻼت واﻻستنتاجات والتكهنات؛ التي في غالبيتها افتقدت
للمصداقية واﻷسس الموضوعية  ،بل وتناقضت مع معطيات
الواقع المعاش .إذ ما قيل عن قرارات تطبيع أدت إلى حالة من
سورية
اﻹحباط وفقدان اﻷمل لدى شريحة واسعة من الشعب الذي انهكته
سنوات اﻷزمة الطويلة؛ والتي كـــانت إحدى ركائزهــا اﻷساسية
بنية النظام الحالي هذا من جانب ،ومن جانب آخر فقدان الثقة بمحيطه العربي .كما أدت
إلى فتح شهية البعض اﻵخر للحديث عن انتصارات وهمية حققها ،وأن سوريا في
طريقها إلى إنهاء اﻷزمة ،وأن الحياة ستعود إلى مجراها الطبيعي وكأن شيئا ً لم يكن؛
يأت بأي جديد لعدم إيفاء شروط
بينما ظلت شريحة أخرى لم ُتعر أي اهتمام كونه لن ِ
نجاحه.
شهدت اﻷيام القليلة المنصرمة بعضا ً من اﻷحداث والتطورات التي كانت من
ً
سابقا؛ منها ّ
مد خط الغاز المصري إلى لبنان عبر اﻷراضي السورية ،وفتح
المحظورات
معبر نصيب اﻷردني مع سوريا ،والحديث عن تبادل تجاري واقتصادي بين البلدين ،و
اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري مع نظيره السوري فيصل
مقداد على هامش اجتماعات الجمعية العامة لﻸمم المتحدة؛ ودعوة الجزائر بإعادة سوريا
إلى الجامعة العربية والمشاركة في القمة العربية الحادية والثﻼثين؛ والمزمع عقدها قبل
نهاية العام الحالي في الجزائر .وفي خطوة متقدمة من اﻹمارات بفتح سفارتها منذ
2018؛ والتي شكلت خطوة البداية نحو إعادة التطبيع؛ وكان من المتوقع – حينها -أن
تكون بداية لسلسلة انفتاحات أخرى ،إﻻ أنها لم تحصل لعدم توفر اﻷرضية الﻼزمة.
وغيرها من اﻹجراءات والحديث عن التطبيع بين الحكومة السورية وبعض الدول
العربية اﻷخرى في ظل التعنت والرفض القاطع من قبل البعض اﻵخر ﻷي انفتاح مع
الحكومة السورية مالم تغير من سلوكياتها وتستجيب للشروط المفروضة عليها ،وإزالة
اﻷسباب التي أدت إلى حدوث القطيعة مع محيطها العربي.
خطوة التطبيع مع الحكومة السورية اعتبرتها نسبة ﻻ بأس بها من الشارع العربي بأنها
خطوة على الدرب الصحيح؛ كخطوة في إطار قطع الطريق أمام التدخﻼت الخارجية
واﻹقليمية؛ و في مقدمتها تحييد كل من إيران وتركيا عن الملف السوري ،وحتى أن
الكثيرين من الساسة والمحللين والمتابعين للشأن السوري ظلوا ينظرون إلى تجميد
عضوية سوريا في الجامعة العربية من اﻷخطاء اﻻستراتيجية التي ارتكبت حينها ،لسببن
أولهما؛ فتح المجال أمام النظام لممارسة المزيد من العنف بحق شعبه؛ وثانيهما فتح
المجال للتوغل اﻹيراني والتركي في اﻷزمة السورية .لذلك وجدوا في خطوة التطبيع مع

ً
ربما تتقاطع الرغبة العربية والروسية بالحفاظ على وحدة سوريا أرضا ً
وشعبا،
والتخلص من التدخﻼت الخارجية ،ولكنها مهمة ليست من السهولة بمكان إنجازها
لوجود عراقيل جمة منها:
• وجود العديد من القوى والدول المتدخلة في اﻷزمة السورية؛ وحجم التناقضات التي
تجمع بينها.
• اختﻼف وتباين المواقف بين الدول العربية حيال عملية التطبيع.
• العﻼقات العضوية ،وصﻼتها القوية التي تربط النظام السوري باﻹيرانيين.
• التواجد اﻹيراني القوي وسيطرته على مساحات واسعة من اﻷرض السورية ،لنشر
عقيدتها الطائفية إلى جانب هيمنتها على مراكز صنع القرار ،وبالتالي لن تقبل بأي عﻼقة
تطبيع تكون على حساب تواجدها ومشروعها المتمثل في " الهﻼل الشيعي" ما لم يكن
قرار إخراج القوات اﻷجنبية بقرار متوافق عليه إقليميا ً ودوليا ً.
• تركيا ومشروع الميثاق الملي وعدم تخليها عن أدواتها من الجماعات اﻹسﻼموية
لتحقيق أجنداتها ومشاريعها في المنطقة ،وحضورها في اﻷزمة السورية.
عبر
• ذهنية النظام وعدم تجاوبه مع أية شروط أو استعدادات ﻷي تنازل يقدمه؛ وهذا ما ّ
عنه وزير خارجيتها عن رغبته القوية وترحيب الحكومة السوية بالتطبيع من دون
شروط مسبقة.
• النظام السوري ليس في موقف قوي يؤهله ﻻتخاذ قرارته بإرادته الحرة؛ بعيدا ً عن
التدخﻼت الخارجية.
كما هو معلوم فأن الحديث عن خطوات السير نحو التطبيع جرت في ظل مخالفة
لعقوبات قانون قيصر اﻷمريكي؛ حيث فسرها البعض على أنها تليين من الجانب
اﻷمريكي وبتوافق روسي أمريكي للبدء بالعمل على حلحلة اﻷزمة السورية؛ كما التي
جرت باﻻتفاق حول تفويض معبر باب الهوى ،وتسويات أحداث درعا التي رافقها
صمت أمريكي على غير العادة .ربما يأتي السماح لﻸردن بالتطبيع كأحد اﻷطراف
المساهمة في ضبط الحدود الجنوبية السورية من الجماعات المسلحة بعد سيطرة النظام
عليها من ناحية ،ومن ناحية أخرى يمكن اعتبار الصمت اﻷمريكي والليونة التي تبديها
تأتي في صياغة استراتيجيتها التي اطلقتها مؤخرا ً بحل اﻷزمات والمشاكل بالعمل
الدبلوماسي والحوار وليس بالعمل العسكري؛ وإبداء قبولها بوجود النظام الحالي شريطة
تغيير سلوكياته؛ وهي اﻻستراتيجية التي تتبعها مع إيران بخصوص برنامجها النووي.
إذاً في ظل المعطيات والمؤشرات الموجودة تبقى حظوظ وفرص نجاح عمليات التطبيع
ﻹنقاذ الحكومة السورية من خﻼل تعويمها أو إعادة انتاجها قليلة ،كون النظام في أضعف
مراحله ،وكل ما يشاع عن انتصارات باستعادة اﻷراضي ما هي إﻻ انتصارات وهمية
ولﻼستهﻼك اﻹعﻼمي؛ ﻷنها تمت بدعم ومساندة روسيا وإيران .لذا ،من الصعوبة تخلي
النظام عن اﻹيرانيين ،باﻹضافة لذلك فإن عمليات التطبيع يتطلبها توافق دولي وإقليمي
وهي من الصعوبة تحقيقها لتعارض حجم التناقضات بين أجندات والمشاريع الدولية
واﻹقليمية .وبالتالي فإن أية عملية تطبيع يجب أن تتوافق مع قرارات مجلس اﻷمن
الدولي الخاصة باﻷزمة السورية؛ وخاصة القرار  2254والتي لم تتوفر حتى اﻵن.
وبالمقابل يمكن اعتبار خطوات التطبيع إيجابية لخدمة السوريين ككل؛ وستشكل بداية
للضغط ودفع الحكومة السورية لتغيير سلوكياتها؛ ودفعها نحو البدء بحوار جدي
للتفاوض مع المعارضة للخروج من اﻷزمة .واﻻتجاه نحو سوريا مستقبلية تدار بمشاركة
مختلف أطيافها ،وإنهاء تواجد الدول اﻹقليمية وإفشال مشاريعها في المنطقة ،والحفاظ
على السيادة السورية 
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بالمجهول هاهنا يتصور بأن ذلك الكائن
تاليا ً بأنه من بقايا المجتمع ،وكأن المحتفي
ِ
سيتمم لديه نقصا ً ُيعاني منهَ ،من يدري ّ
عل المحتاج لﻼكتمال يتفاخر بعدد
الهﻼمي
ّ
أصدقائه الوهميين ولو كانوا من اﻷوباش ،وذلك كما كان يتفاخر بعضهم بصداقتهم مع
العنصر اﻷمني الذي لم تكن لديه ّأية وظيفة غير السطوة وإذﻻل الناس وابتزازهم والنيل
من كرامتهم.
وإذا ما وضعنا جانبا ً الحديث عن تفاخر أبناء الرأسماليين بإمتﻼك كمية المحﻼت
والمعامل وإستحواذ أبناء اﻻقطاعيين على العقارات وأعداد اﻷشجار المثمرة ،أو الحديث
عمن صار دكتوراً وغدا الديك الحبشي يحسده على نفش ريشه في اﻷماكن العامة
خصوصا ً إذا ما تعلق أهله بأجنحته من باب التباهي به ،أو َمن صاروا مسؤولين تافهين
في الدولة وراحوا من فيض المفاخرة ّ
يحكون أنوفهم بأذيال السحب؛
ففي سورية عاشت فئة من المتعلمين وعلى وجه التحديد من متعاطي الشأن الثقافي
مرحلة مرضية بخصوص التفاخر الهش ،إذ أن واحدهم إذا ما أصدر كاسيتا ً موسيقيا ً أو
كوخ أضيق من جلباب أو شروال
غنائياً من الدرجة العاشرة ،أو أقام معرضا ً فنيا ً في
ٍ
والده ،أو أعدﱠ ّ ً
كراسا ،أو ّألف كتابا ً ووزع منه  50نسخة على أقرانه ،فهب وقد انقض
العجب ،وأصابه الغرور الشبيه بالبثور النافرة ،وراح يقدم نفسه على أساس أنه
عليه داء ُ ِ
غدا مثل غوستاف لوبون أو برتراند راسل أو فريدريك نيتشة أو فيودور دوستويفسكي،
فﻼ يعود يعمل شيء غير التبجح بمنتجه المعرفي بين الناس ،باعتبار أنه قدم للبشرية
إشعاعاته النورانية من خﻼل صواريخه الفنية ،بل وحتى على العمل في ورشة أو دكان
أو مزرعة أهله راح يتكبر ،وطفق يقضي أيامه بالجلوس في المقاهي والحانات ويتسول
ثمن دخانه ومشروباته وصندويشته من أصحابه ،بينما لدى الشعوب اﻷخرى نرى اﻷمر
بخﻼف ما هو لدينا ،والمبدع لديهم ﻻ يطالب المجتمع بأن يقدموا له التحية الصباحية كما
يفعل عناصر الكتيبة العسكرية كلما مر بجانبهم ضابط مصاب بداء العظمة ،وذلك ﻷن
شروط عظمة ذلك الضابط ﻻ تكتمل إﻻﱠ عندما يقف جميع العناصر باستعداد كلما مر
الضابط الحشرة من أمامهم.

ٌ
فخور تتنكر،
مختال
" أيها اﻷحمق يا من تتكبر ،أنت
ٌ
نفش الريح ثيابك بالتبختر ،فظننت النفس عمﻼقا ً تجبر"
ويليام بليك
ﻻ نتوقع بأن صاحب الرأي سيكون مغاليا ً في رأيه عندما يساوي
بين ظاهرتي التفاخر المرضي واﻷنا العاقر لدى بعض الناس،
باعتبار أن تلك اﻷنا تحاول جاهدة ً التعويض عما تشكو منه عبر
ّ
ادعاء عمل ما لم تعمله وإنتاج ما لم تنتجه.

سورية

والمثال الذي نود إيراده عن العاقر إبداعيا ً هاهنا ،هو ذلك الذي فوق عقمه ﻻ يكف عن
اﻹدعاء بأن لوﻻ خصوبته لما ولدت الكثير من اﻹبداعات البشرية ،ولما ظهرت القامات
الكبيرة لوﻻ رعايته الخاصة منذ بدء تفتق الموهبة لدى تلك القامات.
وفي هذا الخصوص يطرح المشمئز من ظهور أنا المستشار التساؤل قائﻼً :يا ترى هل
يحق لمن نستشيره عند شراء عربة أو شراء حذاء بأن يقول تالي نجاح الصفقة وإتمام
عملية الشراء بأنه مخترع السيارة أو أنه هو صاحب المال أو صانع الحذاء؟ وأين يا
ترى يكمن موقعه الحقيقي في تلك العملية؟ وهل يحق له التبجح والقول بأن لوﻻه لما
امتلك الرجل السيارة أو انتعل الحذاء؟.
عموماً فالنموذج أعﻼه يقودنا إلى حالة الشخص الذي يتم ِاستشارته في صنوف اﻹبداع
الفني على اختﻼف فروعه ،وعلى سبيل المثال :فهل يحق ً
لنفر مثلي شاوره رسام ما
مثﻼ ٍ
بشأن اﻷلوان التي سيختارها لرسم لوحته بأن يقول في المجالس العامة أو في خلوات
النميمة في المقاهي ،بأن لوﻻ اختياري لﻸلوان وسيل اقتراحاتي له لما كان الفنان قد
مرض يا ترى يعاني
وأي
ٍ
أخرج لوحته إلى النور ،ولما تمتع الخلق بجمالية تلك اللوحة؟ ّ
منه هكذا أشخاص ممن يرون بأن لوﻻ نظراتهم من شباك العالم لما ظهر نور الشمس!.

وفي هذا اﻹطار سنورد مثالين متعلقين باختﻼف اﻵخرين عنا؛ فمثﻼً أشار الكاتب
السويدي الراحل توماس ترانسترومر الحاصل على جائزة نوبل في اﻷدب عام 2011
إلى أن على المبدع أن ﻻ يعيش من وراء إبداعاته ،إنما أن يبقى العمل اﻹبداعي في
حدود الهواية لديه ،بمعنى أن يقوم ذلك المبدع بكامل واجباته ككائن منتج في المجتمع،
وليس بالضرورة أن يغدو كل من رسم لوحة أو كتب قصيدة أو ألف لحنا ً عالة على
المجتمع برمته ،والمثال اﻵخر القريب مننا وعلى حدودنا هو الشاعر التركي عمر طان
الذي وزع يوما ً  27ألف نسخة من أشعاره ،ولكنه مع ذلك ما يزال يعمل ماسحا ً لﻸحذية
وفق وسائل اﻹعﻼم التركية ،حتى أن عمر طان حاصل على جوائز تقديرية أيضا ً وله
قول مأثور وهو" :أن اﻷقدام هي من تقود اﻹنسان إلى حيثما يريد الرأس".
وبتصورنا أن الكثير من المرضى المحسوبين على أهل الفن واﻹبداع في بﻼدنا ،لو أن
أعمالهم كسحت اﻷسواق وتوزعت منتجاتهم وانتشرت بنفس كمية الكتب التي نشرها
عمر طان ،لغدوا في اختيالهم وتفاخرهم المرضي كالطواويس التي تعبر اﻷزقة الضيقة،
وهي من فرط اﻹنتفاخ تصطدم بالممرات في الذهاب واﻹياب 

وحيال اﻷنوات السقيمة على المستوى اﻻجتماعي ككل ،فكانت العادة لدى الشخص الذي
إحساس دائم بأنه بحاجة
يشعر بشيء من الضمور والهزالة الكيانية في سوريا ،أو ينتابه
ٌ
ً
يعوض ذلك الخلل ويكمله من خﻼل
يتمم شخصيته المبتورة
ماسة لمن ّ
قيميا ،هو أن ّ
التباهي باﻵخرين ،وذلك ليس فقط من خﻼل عقد الصداقة مع غني ما من اﻷغنياء ولو
كان ذلك الميسور من حثالة اﻷثرياء ،أو عبر إقامة العﻼقة مع شخصية مشهورة من عالم
نتن من مسؤولي النظام
التمثيل أو الرياضة أو الفن واﻹبداع ،أو بصداقته مع
ٍ
مسؤول ٍ
الحاكم ،إنما كان يتفاخر بعضهم حتى بصداقاتهم مع أوضع عناصر المخابرات في البلد،
ٍ
سوي ٍ من بني البشر.
كفرد
وذلك من فرط شعور النقص لدى ذلك النفر وعدم ثقته بنفسه
ّ
على كل حال يبدو أن هذه العقدة انتقلت من أرض الواقع إلى عالم وسائل التواصل
ً
ً
شخص كان
أي
أيضا ،إذ
اﻹجتماعي
ٍ
مثﻼ قد ترى بعضهم متلهفين على اﻻحتفاء بصداقة ّ
في الكون ،وذلك من دون أن يراجعوا صفحة المرسل َمن هو؟ وما هي ميوله واهتماماته
وكنهه ،وماهي ماهيته ككائن بشري؟ إنما يسارعون إلى عقد الصداقة معه حتى ولو ثبت
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"لو نجح
ِّ ُ
المؤلف في كتابة مقطعٍ
الضباب
في وصف زهر اللوز ،ﻻنحسر
ُ
ٌ
كامل:
شعب
عن التﻼل ،وقال َ ْ ٌ
هو /
هذا ُ َ
ّ
الوطني!"
كﻼم نشيدنا
هذا
ُ
)محمود درويش(

فلسطين

شر ،سواء من السجانين أو اﻷخصائيين النفسيين وغير ذلك
 في البداية وليست كأية بداية ،نتحدث عن تلك الكتلة اﻷسمنتية )السجن( بكل ما يحويه من ّ
من التحديثات التكنولوجية ليكون مﻼئما ً للعصر لتطويع الجسد والفكرة معا ً .فقد تم استبدال الهراوة باﻹهمال وبالتحكم عن ُبعد واﻻنفصال لكي تشعر
بالوحدة والﻼجدوى ،ويتضمن ذلك التجهيل وعدم إدخال الكتب أو اﻹهمال الطبي .من هنا أنطلق ﻷروي لكم تجربة اﻻعتقال الثانية كونه اﻻعتقال اﻷول
عند "جهاز اﻷمن العام" الشاباك.

تم اعتقالي فجراَ من بيتي في مخيم شعفاط الواقع شمال شرق القدس .بدأت المداهمة بتفجير الباب الرئيسي للبيت ودخول القوة الخاصة المسماة "الدوفدوفان" المتخصصة باقتحام
المدربة .وللمفارقة كان الكلب الذي أقتنيه
التجمعات السكانية المكتظة بشكل سريع وخاطف ،إضافة إلى مجموعة من حرس الحدود وشرطة اﻻحتﻼل ،مصطحبين معهم الكﻼب
ّ
بعيداً لحسن حظه ،مع أن ذلك لم يمنع عواءه المستميت ﻹنقاذي.
ُ
وتفاجأت بعدة لكمات على الوجه مع أسئلة استفزازية وترهيبية عن الدافع ﻻعتقالي في مسعى لكسر
يدي للخلف وراء الظهر وإجﻼسي على سريري
ني وتكبيل ّ
تم تعصيب عي ّ
عرف عن نفسه وقال لي" :أرى وجهك محمرا ً قليﻼً" ،فقلت له إن
كما
للمنطقة
العام
المسؤول
الشاباك
ضابط
دخل
الميداني،
التحقيق
من
ساعة
النصف
يقارب
الروح .وبعد ما
ّ
جنوده استخدموا العنف فقال "من الذي قام بذلك أتستطيع معرفته؟" جال نظري على الجنود ولم أستطع التعرف على أحد منهم كونهم ّ
مقنعين .بعد ذلك اقتادوني إلى باب المنزل
ً
طبعا ،وخﻼل ذلك كان التفتيش جاريا ً في الغرفة ،ولم أنتظر كثيراً إذ اقتادوني إلى نقطة الشرطة القريبة من الحاجز ،وخﻼل ذلك كان هناك احتكاك مع
ومن دون توديع اﻷهل
المارين الذاهبين إلى عملهم فجرا ً .وصلنا إلى المسكوبية )المسلخ ،في لغة المعتقلين( بعد ساعة من وصولي إلى نقطة الشرطة .وماذا كان في تلك النقطة؟ كانت تلك الساعة
ّ
عيني وتكبيل اليدين والرجلين وتسليمي للضابط المناوب الذي قام بإجراءات التفتيش المستمرة .بعد
ستقلني إلى المسكوبية .تم تشخيصي بعد فك العصبة عن
انتظاراً للناقلة التي
ّ
عيني طبعا ً إلى إحدى الزنازين الفارغة استعداداً للتحقيق ،وكنت استنشق الروائح الكريهة كون
بتعصيب
وقام
المظهر
روسي
الشباب
عمر
في
سجان
اقتادني
إنهاء اﻹجراءات
ّ
ّ
المرحاض المفتوح يقع في الزنزانة نفسها بعرض مترين وطول مترين ،وكان ثمة ضوء بلون برتقالي يقتل النظر على المدى البعيد ﻷنه يدخل كمية ضوء كبيرة ،وقلت في
نفسي لماذا ﻻ يكون الضوء أبيض وبعيدا ً عن مستوى النظر المباشر .بعد مرور الساعتين تقريبا ً تم اقتيادي إلى إحدى غرف التحقيق حيث كان في انتظاري المحقق ذو الوجه
الذي ّ
يبث رعبا ً ليحاول أن يضعني في صورة القادم ولم أكترث لذلك.
وضعوني ما بين الزنزانة النتنة والمكتب الفاخر ،ذهابا ً وإيابا ً .كانت عملية التحقيق طويلة وﻻ أريد أن أدخل في جميع التفصيﻼت فقد مكثت هناك  55يوما ً .لكن الذي طبع في
أغان للراحلة الصديقة ريم بنا ،وبناء على ذلك قام بتشغيل إحدى أجمل أغانيها "قمر أبو ليلة شو
ذهني خﻼل تلك الفترة هو هذا المحقق الذي تفاجأ بحسب ادعائه من وجود
ٍ
حملتها في هاتفي بعد وفاتها ،وكنت قد شاركت في جنازتها في الناصرة قبل اعتقالي بأسبوع في نيسان/أبريل  ،2018وأسمعني أيضا ً
تعشيت الليلة" وغيرها من اﻷغاني التي ّ
أغنية "بيﻼ تشاو" اﻹيطالية وقد استهزأ بوجود عربي يسمع موسيقى كهذه.
علي بالسجن الفعلي لمدة أحد
وهناك موقف حدث معي في رحلة التحقيق الثانية و كنت في سجن رامون المركزي جنوبي فلسطين المحتلة بعد مرور عام على اعتقالي والحكم
ّ
عشر عاما ً بناء على عدة تهم .لقد تم استدعائي للتحقيق مشحونا ً بإرادة رفاقي الذين ينتظرونني هناك .وصلت إلى المسكوبية في شهر آذار/مارس والشتاء الناعم على وجهي
ينفض غبار السجن ،والقدس تستقبل تلك اﻷمطار بلهفة لتنعش ذاكرتي .ثم اقتادوني إلى المحكمة ﻻستصدار أمر بتمديد اعتقالي ،وقد منحتهم محكمة اﻻحتﻼل ثمانية أيام أمضيتها
علي .بعد انتهاء اﻷيام الثمانية صادقت المحكمة على تمديد إضافي لخمسة أيام ،وبعد الجلسة تم نقلي إلى مركز تحقيق في عسقﻼن ،وبينما
في المسكوبية بشكل متواصل للضغط
ّ
بالنوار وخلفه قرية لفتا الحزينة وإلى جانبها قرية كالونيا التي تحضر لتصغر ثانية في سكونها
اكتسى
وقد
اللوز
شجر
رأيت
هناك
إلى
أنا في البوسطة الصغيرة في طريقي
ّ
الموحش.
وصلت إلى مركز تحقيق عسقﻼن بعد نحو ساعة من السفر ،كنت أشاهد خﻼلها عسقﻼن من النافذة الحديدية إضافة إلى المدن والبلدات ُ
تم
اﻷخرى التي ُأخذت زورا ً وبهتانا ًّ .
عيني وإدخالي إلى نقطة التشخيص ومن ثم انتظار المحقق ليأتي ويقتادني إلى الغرفة التي تفاجأت بوجود نافذه تطل على السماء التي كانت تقترب
إنزالي من البوسطة وتعصيب
ّ
من المغيب .وقعت عيناي على يمامة أعتقد أنها كانت تجمع الطعام وحالما رأتني سكنت وأوقفت ما كانت تعمل به وكأنها تخاطبني وأناجيها ،حتى انتبه المحقق وأغلق النافذة.
ً
المثخن بمعاناة الصامدين في التحقيق ولون السماء المخيف
وانتهى التحقيق بعد خمسة أيام بقرار من المحكمة وتمت اﻹجراء ات وجرى ترحيلي
فجرا ،فكان الهواء الثقيل ُ
فتذكرت من إحدى اﻷغاني أن هذه الساعة هي ذاتها ساعة إعدام عبد الخالق محجوب اﻷمين العام للحزب الشيوعي السوداني والتي تقول كلماتها "وبساعة الفجر الحزين
ّ
نور اللوز.
أعدموك يا محجوبنا" .وصلت إلى سجن رامون والرفاق في انتظاري
نور اللوز يا رفاق  ....لقد ّ
ورددت :لقد ّ
--تنويه:
ﷴ رشدة 32) :عاما ً( من مخيم شعفاط ،جرى اعتقاله في  ،2018/4/17وفي سنة  2019صدر بحقه حكم جائر بالسجن أحد عشر عاما ً .يقبع حاليا ً في سجن النقب
الصحراوي .وكان اعتقاله اﻷول لمدة ثﻼثة أعوام ) .(2008 – 2005حائز دبلوما ً في الصحافة واﻹعﻼم 
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تيسر لنا من أوراق وألوان وخيوط نسلناها من مﻼبسنا ،هيأنا ألسنـتنا
 فاض بنا الحنين والشوق إلى لقاء شهر رمضان المبارك ،بدأنا بإعداد الزينة مما ّ
لنضاعف من ذكر ﷲ ،وأشبعنا الفؤاد مزيداً من اﻷمل ،ووعدنا العيون بأﻻّ تدمع ،باركنا رمضان فيما بيننا وعقدنا العزم على أن يكون دعاؤنا بالتحرير لنا
وﻹخوتنا في سجون اﻻحتﻼل.
تجهز
جاء اليوم اﻷول كأنه عيد .فرح وابتسامات أغاظت السجانات والسجانين ،تناثرنا وتعاركنا فيما بيننا على تحضير الطبق الرئيسي ،ومنا َمن كانت ّ
ومن تحضر الحلويات .حتى حلوة حمامرة التي كانت تهرب دائما ً من مهمة التقطيع ،فاجـأت الجميع هذا اليوم بالمبادرة إلى
ّ
ومن تفتح المعلباتَ ،
المقبﻼتَ ،
تقطيع البندورة باستخدام الغطاء المعدني الحاد لعلبة المخلل ،الذي نخبئه خوفا ً من أن تصادره السجانات.

فلسطين

ّ
لنعد إفطار اليوم اﻷول من شهر رمضان في سنة  .2016فرشنا اﻷرضية بأغطية النوم ،وأحطناها بوسائدنا التي ننام عليها،
إنه أشبه بمجال مغناطيسي من الفرح ،جذبنا كلنا
وعم
مما صنعت أيادينا وما اجتهدنا في إعداده من القليل القليل الذي توفره لنا إدارة السجن ،وافترشنا جميعا ً اﻷرض في حلقة جمعت اﻷرواح قبل اﻷجساد،
ووزعنا اﻷطباق ّ
ّ
الصمت المكان إلى أن أتى صوت أسير في القسم المجاور لنا يسعدنا بالتكبير ساعة اﻹفطار ،وما إن سمعنا "ﷲ أكبر ﷲ أكبر" ،حتى خننا الوعد ونكثنا العهد وفاضت الدموع في
َصم يومنا عن الطعام والشراب والمعاصي فقط ،بل وعن أحضان أمهاتنا وآبائنا وضحكات أطفالنا ،فلم يذهب ظمؤنا ولم تبتل عروقنا إﻻّ من
المآقي ،ورجف القلب ،فأيقننا أ ننا لم ن ُ
رحمة ﷲ ،ودعوناه إلى أن يثبت أجرنا في يومنا هذا.
طبطبت كل منا على كتف ُ
وبتعيْطي"" ،وإنتي يا حلوة إن ما أكلتي ّإﻻ آكل أكﻼتك" ،دمعة هنا وضحكة هناك،
اﻷخرى وهدهدت مشاعرها" ،نسرين دموعك مالحة لشو بتوكلي ِ َ
لكن السجانات استكثرن علينا هذا ،وعز عليهن أن نأكل ُ َلقيماتنا بما يشي بالهناء والوفاق ،فباغتنا السجانون بالقدوم إلى الغرف من أجل التعداد المسائي اﻷخير ،فقفزنا نلبس
البرش الخاص بها كما تنص تعليماتهم ،فﻼ مناص من التعليمات الدكتاتورية اﻻحتﻼلية في السجون اﻹسرائيلية ،وﻻ تشفع لنا مائدة رمضان
حجابات نا
ونتسمر ،كل منا إلى جانب ُ
ّ
من ّ
العد القميء ،بل هي فرصة كالغنيمة لسجانين حاقدين من أجل إذﻻلنا والتنغيص علينا في كل لحظة وكل حين ،وإظهار عدم احترام لحظاتنا الدينية.
انتهى التعداد وعدنا ﻹتمام فطورنا الدامع ،وما إن انتهينا حتى بدأت "حالة الطوارئ" داخل الغرف ،فعددنا كبير ،وكل منا تريد الوضوء واﻻستعداد للصﻼة؛ وقفنا طابوراً لنتمكن
من استخدام المرحاض الوحيد في الغرفة ،وكنا قد وجدنا في عبوة العصير البﻼستيكية منفعة ،فهي جيدة لتعبئتها بالمياه الﻼزمة لطهارة البدن ،وما إن تخرج أسيرة حتى تدخل
ً
صباحا ،وللوضوء قبل كل صﻼة،
ُأخرى مكانها ،وتنتقل اﻷولى إلى المغسلة الوحيدة في الغرفة ،والتي تسعفنا في كثير من اﻷوقات ،فنحن نستخدمها لغسل الوجه وتنظيف اﻷسنان
ولتنظيف اﻷواني ،وللحصول على مياه الطبخ والشرب وشطف اﻷرض وغسل المﻼبس .
ً
مسلمة أمرها
ستؤمنا في الصﻼة ،فالسباق لكسب اﻷجر ﻻ بد منه ،لكن اﻷمر لم يدم
فمن
مسلمة ُ َ ِّ َ ٍ
طويﻼ ،نوينا الصﻼة بقلوب خاشعة ُ ِ
ّ
حان موعد معركة جديدة من معاركنا المحببةَ ،
ّ
ويردنا إلى أهالينا ردا ً قريبا ً جميﻼً مباركا ً فيه.
إلى ﷲ وحده ﻻ شريك له ،ركعنا له سبحانه العظيم ،وسجدنا لربنا اﻷعلى ،دعوناه أن يفرج همنا ويفك كربنا
ّ
وجل وتتلو آياته ،أو تتلمس وجوه أطفالها في الصور القليلة التي
ما إن أتممنا صﻼتنا حتى تناثرنا ،كل منا على ُبرشها تذرف وحدها ما حقنت من دموع ،أو تمسك بكتاب ﷲ عز
حصلت عليها في إحدى الزيارات ،أو تطلق خيالها لتنضم إلى عائلتها في ساعات ما بعد اﻹفطار ،أو ..أو ..أو..
في السجن فوانيس مضاءة قلوبها ،تنتظر حريتها لتخرج وتزين بيوتها وحاراتها ووطنها ،فوانيس ﻻ تنطفئ ً
أبدا ،ننتظرها لتصبح أيامنا كلها رمضانية مباركة ،نحتاج إليها ليكتمل
نور الحرية في قلوبنا ،فلن نكون أحراراً ما دام لنا أسيرة واحدة أو أسير واحد في السجون يعاني رجس اﻻحتﻼل الصهيوني 
رمضان كريم
تنويه
والمهجرة منذ سنة  .1948خريجة إدارة أعمال من جامعة إنديانا في
نجوان عودة :أسيرة محررة من مدينة البيرة ،وهي ﻻجئة فلسطينية من قرية المالحة قضاء القدس،
ّ
ً
ً
شهرا ،وكانت ُ
اعتقلت في السابع من أيلول/سبتمبر .2015
مجتمعيا ،وفي الدفاع عن اﻷسرى .أمضت في سجون اﻻحتﻼل ثمانية عشر
بنسلفانيا ،ناشطة
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يلوح بهما ّ
اشتد انفعاله ّ
ّ
دق على المنضدة بيمناه بعنف
كلما انفعل في الكﻼم ،فإذا
عينيه ّ
ّ
كما ّ
الحق باب الحقيقة.
يدق
صوته الهادئ الواثق يخفي الهدير الذي كان يجلجل على المنابر في وجه الظلم
ّ
الحق سوى قدرته على التسامح.
قوة الشيخ في قول
والظالمين ،وﻻ يساوي ّ
كان ّ
يتهمه معارضوه ّ
بأنه "رجل زلزلة" فكان يجاوب" :قولوا أية حركة في ما نعرف
أحس ّ
ّ
أحس
أتجدد،
بأنني
خير
تمرد ّ
أي ّ
ّ
ّ
ويعرف التاريخ ليست تنهض على الزلزلة .أمام ّ
ّ
بأنني أحيا".
هذا الرجل هو رجل دين ّإﻻ ّ
أن دين هذا الرجل هو اﻹنسانّ .
يصب في سعادة
كل ما ﻻ
ّ
اﻹنسان ﻻ معنى له في حياته .لم تمنعه العزلة من المشاركة في أحداث وطنه بمقاﻻت
تتحول إلى كراريس" :عنزة وﻻ مرقد" " ،1976من أجل لبنان ،قصائد
سرعان ما
ّ
دامية الحرف بيضاء اﻷمل" .1977
سر اللغة
واجه الشيخ محنة لبنان بصبر ّقلما احتمله ،باستثناء صبره على استكناه ّ
ّ
المتجدد.
ونبضها

اليساري ﻻ يستكين وﻻ يهدأ .يبحث في خزائن اللغة واﻷدب
فريق الكاتب
ّ
ّ
ّ
تحفز ذهنه ليعيد قراءة
والفن عن مقاﻻت ومقابﻼت ونصوص
والفلسفة
الماضي ويندفع لتحليل الحاضر في محاولة ﻻستشراف المستقبل.
ّ
اليساري" ،اﻷمينة لرسالتها في دعم إبداع الكاتب وحماية
ومجلة "الكاتب
ّ
يستحق النشر ،تضعها
الفكرية ما
النص ،حين تجد في هذه اﻹبداعات
حرية
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية لو
القراء ،داعية ّإياهم للتساؤل :أكانت هذه حال بﻼد اللغة
ّ
بين أيدي ّ
ّ
شعوبا تقرأ؟
كنا
ً
ّ
حضاري ثمين ،ﻻ ننسى
المجلة ،إذ نشكر هؤﻻء المبدعين على إرث
ونحن في
ّ
ّ
والمجﻼت التي حين نشرت هذه المختارات كانت
توجيه اﻻمتنان للصحف
حرية ومنارات وعي،
تؤمن مثلنا بالكلمة والحوار ،فسعت لتكون منابر
ّ
متحدية بذلك مؤامرات كبيرة وخطيرة ،كانت وﻻ تزال تريد طمس حضارتنا
ّ
ومحوها.
ّ
إن نبش هذه المختارات ونشرها ليس وقفة على أطﻼل الماضي للبكاء على
مجد غابر ،بل دعوة ﻻستنهاض الفكر والعودة إلى ينابيع اﻷصالة واﻹبداع
عصام محفوظ في حديث مع الشيخ عبد ﷲ العﻼيلي
صحيفة النهار – اﻷحد 1985 /1 /13
أرضاّ ،
ّ
الحق!
نظارتاه لﻼنفعال ويده لضربة
عبد ﷲ العﻼيلي يستوي
ً
"انتمائي كمواطن إلى اللغة ّ ً
العرق"
أوﻻ ،واللغة أقوى من ِ
ّ 
كلما دعا ّاتحاد ّ
اللبنانيين إلى تكريم الشيخ عبد ﷲ العﻼيلي كانت اﻷحداث
الكتاب
ّ
ً
حائﻼ ،ما دفع ّ
مفكرا ولغويا
اﻻتحاد إلى إصدار كتاب بعنوان "الشيخ عبد ﷲ العﻼيلي ّ ً
وفقيها" ،وشارك في تحريره عدد من ّ
الكتاب.
ً
الشيخ العﻼيلي اليوم في السبعين ،في بيته منذ مطلع السبعينات ،وبالتحديد منذ نشره كتابه
رد فعل سلبيا لم ّ
"أين الخطأ؟" الذي أثار ّ
تعرض لبعض تقاليد
يتوقعه الشيخ
المتحرر ،إذ ّ
ّ
مسيحي ّ
حق في مختلف الشؤون
إسﻼمي –
الرسمي" ما يحول دون انفتاح
"اﻹسﻼم
ّ
ّ
ّ
الحياتية .وفي هذه ّ
قومي للعروبة
كله يتابع دعوته التي بدأها في اﻷربعينات ،في فهم دور
ّ
ّ
عرقي أو
مذهبي،
ديني أو
تعصب
أي
ّ
ﻻ يرتكز على الدين بل على اللغة ،خارج ّ
ّ
ّ
ّ
عنصري.
ّ
التحررية في ّ
والدينية في
والسياسية
اﻻجتماعية
كل المسائل
شارك الشيخ العﻼيلي بآرائه
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
العربية" على تعبيره ،حيث النسبة ّ ً
أوﻻ إلى اللغة .اللغة
العربي أو "عالم
لبنان والعالم
ّ
ّ
ّ
الثوري " ّ
اطمأن
مقدمة لدرس لغة العرب" حيث "
كتابه
نشر
أن
منذ
حياته،
التي نذر لها
ّ
مقدمة "المرجع" – إلى ّ
لبنان – كما يقول فؤاد افرام البستاني في ّ
أن هذه الطبقة من
علمائه ﻻ تزال على سدانة هيكل التعبير".
تعرض بيته القديم لمحنة هي جزء من
التقيناه في بيته الجديد ،شارع
ّ
البطريركية ،إذ ّ
محنة وطنه .كان كما عهدته في الستينات ،لوﻻ بعض التجاعيد الزائدة ،ولوﻻ بعض
التعب في عينيه .استقبلني ،كعادته مع ضيوف الكلمة ،في غرفة مكتبته حيث يستوي
أرضا إلى منضدة واطئة ،وإلى جانبه الشاي والتبغ ،وبين يديه ّ
نظارتاه يرفعهما عن
ً

ودار الحديث.
ّ
ّ
المفكرون اللبنانيون
الستينات حول كيف يرى
 -1في أحد استفتاءات "النهار" ،مطلع
كل واحد في اختصاصه ،كان جوابك في موضوع الدين ّإنك ترى
الوضع في الثمانيناتّ ،
أن الدين سيصير ً
للعقلي في الدين .أي ّ
دينا عقليا فكيف تنظر اليوم إلى
المستقبل
ّ
نبوءتك؟
بأن "اﻹنسان حيوان ذو دين" ّ
أنا كنت وﻻ أزال أعتقد مع الفيلسوف دوركهايم ّ
لكنني
ً
الديني انتهيت إلى اﻻعتقاد ّ
ّ
سيظل
أن الدين
التطورات التي تعاقبت على الفكر
انطﻼقا من
ّ
ّ
في الثمانيناتّ ،
دينا عقلياً ،
لكنه سيصير ً
اﻷول هو العقل وليس النفس .واﻵن
دينا ينبوعه ّ
أرى للمرة اﻷولى ّأنني كاذب في حدسي .حدث العكس ،لﻸسف.
 -2وما هي في رأيك سبب اﻻنتكاسة؟
ّ
وجية المعاصرة
إن السبب في النكسة هو خيبات اﻷمل لدى اﻹنسان من المذاهب اﻷيديول ّ
دائما من المتفائلين لكن لم يبق لي تلك النظرة
كنت
أنا
.
لبؤسه
نهائيا
حﻼ
تجد
لم
التي
ً
التفاؤلية.
ّ
 -3هل يعني هذا ّ
الدينية ليست هي منظورك؟
الردات
أن ّ
ّ
ّ
السلفية ،التي تبرز اليوم ،بعيدة عن ّ
ادعائها اﻷصالة.
المتطرفة أو
الدينية
إن الحركات
ّ
ّ
ّ
ل ّ
تدمر ذاتها بذاتها ،ويعجبني هنا تسمية العرب
تكونات ّ
كنني أرى هذه الحركات مثل ّ
معينة من النوع الذي يولد في الصباح ويموت مع الغروب بابنة يومها.
لفراشة ّ
ديني؟
اﻹصﻼحية من موقع
 -4لكن ألم تبدأ أنت دعوتك
ّ
ّ
ّ
الحق ّأنني لدى عودتي إلى بيروت من مصر ،أقيت سلسلة من الخطب في الجامع
عامة وإن ّ
العمري الكبير كانت من وحي الدينّ ،
مغلفة
لكن غاياتها البعيدة هي
ّ
إصﻼحية ّ
ّ
ثم كان كتابي " ّ
مقدمة لدرس لغة العرب" الذي طبعه لي المرحوم الياس
بإطار
دينيّ .
ّ
العصري".
أنطون الياس صاحب "القاموس
ّ
 -5هل اصطدمت هناك بشيوخ اﻷزهر؟
اﻻجتماعية في بيروت فكانت تتبلور في
أما رسالتي
لنقل ّإنني تحاورت معهم
ّ
تحاوراّ .
ً
اﻻجتماعية
سلسلة كراريس تحت عنوان " ّإني ّأتهم" ،تناولت مختلف المواضيع
ّ
تصور وإرادة"،
والسياسية ،وللمثال أذكر لك بعض العناوين" :من المسؤول؟"" ،الحياة
ّ
ّ
موجهة ّ ً
أوﻻ
اﻷمة"" ،منطق الجماعة" ،إلخ ...كانت هذه السلسة
تجمع
بوتقة
"الحزب
ّ
ّ
وسميتها زعامات الشرفات ّ
ﻷن دورها كـــان يقتصر على
ضدّ "زعامات الشرفات"
ّ
الشخصية.
الخطـــابة من على الشرفـــة في المناسبــات ،وتجيير المكسب للطموحات
ّ
الديماغوجية ذروتها.
كانت زعامات استغﻼل المناسبات حيث تبلغ
ّ
وتاليا دعوتك ،وأين تضعها زمنيا؟
القومي،
 -6لكن كيف تبلور شعورك
ً
ّ
ربما هو كتاب قسطنطين زريق الذي
يمكنني القول ّإنني ّأول من بلور المفهوم
القوميّ .
ّ
القومية سبق كتابيّ ،إﻻ ّ
أن كتاب زريق كان أقرب
جمع فيه محاضراته في الجامعة حول
ّ
الجامعي ،حين ّ
أن كتابي الذي أصدرته في  ،1941بعنوان "دستور العرب
إلى المفهوم
ّ
القومي" ،ذهب أبعد من ذلك.
ّ
القومي؟
حاضرا في منظورك
 -7هل كان الدين
ً
ّ
 -34ال ات
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تعرضت إلى الدين ،بعد تحديد
ﻻ ،أنا صاحب شعار "ﻻ دين في
ّ
القومية" .وعندما ّ
ثانوية ،لكن ّ
القومية ،اعتبرت ّ
متدين بطبعه ،لم ألغِ الدين
الشرقي
ﻷن
أن الدين ذو صفة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العربي الدخول في متاهات الصراع
أجنب
أن
شئت
ايضا
لكنني
القومي،
التوجه
من
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
الطبيعي".
الدين
"
أو
"
الطبعي
الدين
"
سميته
ما
تبني
إلى
فدعوت
الطائفي،
ّ
ّ
ّ
 -8أهو دين جديد؟
ﻻّ ،
لكنه مستمدّ من روح اﻷديان جميعها :اﻹسﻼم يصلح أن يكون ً
للقومية ﻻعتباره
دينا
ّ
لكن ّ
واليهوديةّ ،
تبنيه كان سيخلق عنعنات نحن في غنى عنها .لذا
المسيحية
يستوعب
ّ
ّ
الطبيعي الذي دعوت إليه ّإنما هو خﻼصة هذه اﻷديانّ .إنه ليس ً
دينا
الطبعي أو
الدين
ّ
ّ
مقدمة ّ
جديدًا مستقﻼ له طقوسه وشعائره بل ّ
ويتضمن من اﻷديان جميعها ما هو
لكل دين،
ّ
مما هو غاية الدين وجوهره.
مشترك :اﻹيمان با الواحد ،والوصايا
ّ
اﻷخﻼقية وغيرها ّ
الدينية من كتب اﻷديان الثﻼثة في ّ
كل القضايا التي تواجه النشء .وبذلك
فلتكن الشواهد
ّ
ً
ّ
فيندك الصرح الذي أقامه
صحيحا،
اعتناقا عمليا
يجد الناشئ ائتﻼف الديانات واعتناقها
ً
رجال الدين المغرضونّ .
اﻷول هو
إن الدين في منطق رجاله غيره في منطق ﷲ وكتبهّ .
عامل تفرقة بين الطوائف والجماعات ،والثاني هو غرس مبادئ صالحة تعدّ اﻹنسان
ً
حسنا للعيش مع أخيه اﻹنسان ،فكيف مع مواطنه.
إعدادًا
ّ
اﻷدبي الذي يترك
والشرـ إنه القانون
يميز بين الخير
اﻹنسان عبر الدين عرف كيف ّ
ّ
ّ
حرية معقولة في اختيار الطريق التي يسلكها في الحياة .لقد كان هذا هو
لﻺنسان أقصى
ّ
كل العصور ولدى ّ
جوهر الدين في ّ
كل الجماعات.
 -9هل ّ
اطلعت على كتاب أنطون سعادة "اﻹسﻼم في رسالتيه"؟
ﻻ ،لم أقرأ له سوى بعض مقاﻻته.
مطروحا في شكل حاد ذلك
الديني هنا عندما طرحت دعوتك
 -10هل كان الخﻼف
ً
ّ
الحين؟
بالطبع ،وجرت ذلك الحين محاورة خطيرة في ّ
مجلة "المشرق" حيث طرح اﻷب صفير
مسيحية" ،مثل هرطقة آريوس أو
تقصده علميا أن يبرهن أن اﻹسﻼم "هرطقة
في مقال
ّ
ّ
ّ
ّ
الحسيني .وصدرت المناظرة آنذاك
المجلة نفسها والد النائب هاشم
ورد عليه في
غيرها.
ّ
في ّ
كتيب ﻻهتمام الناس بالموضوع المثار .هذا هو نوع المحاورات ذلك الحين .لذا،
ً
ّ
وانطﻼقا من هذا الجدل ،قلت إن دور التنشئة يجب أن يتجاوز مثل هذه الخﻼفات بحيث
عي.
ينشأ الفتيان على فهم مختلف للدين ،ما ّ
سميته الدين الطب ّ
 -11هل يسمح اﻹسﻼم بمثل هذه الدعوة؟
في القرآن آية رائعة ّ
لعلها سبقت ّ
كل المحاوﻻت لجمع الديانات ،وتقول" :شرع لكم من
وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن
نوحا والذي أوحينا إليك وما
الدنيا ما
ّ
وصى به ً
ّ
أقيموا الدين وﻻ تفرقوا فيه"ً .
اﻹسﻼمية ﻻ تدعو في الحقيقة إلى شيء جديد،
إذا الديانة
ّ
ّ
وإنما إلى حقيقة الديانات السابقة ،لكن في نطاق جوهرها ووحدتها ،وهذه غاية اﻹسﻼم.
المتفرقات وليس اﻹضافة عليها.
دعوة اﻹسﻼم كانت جمع
ّ
أشعة من اﻹسﻼم" الذي يقول فيه ما معناه ّ
إن اﻹسﻼم
أذكر هنا كتاب اللورد دولي " ّ
شهادة رائعة للمسيح ،وعندما ناقشه بعض القسس في إسﻼمه قال :من أجل أن تكون
المسيحية تسعمئة
مسلما حقا ،ويكفي اﻹصﻼم ّأنه أكسب
مسيحيا حقا يجب أن تكون
ّ
ً
وللسيدة العذراء التي ّ
دنسها اليهود.
مليون إنسان يشهدون للمسيح
ّ
الطبيعي؟
تصورك للدين
 -12هل استندت أنت إلى هذه اﻵية في
ّ
ّ
ﻻ ّ
القومية هو ما
أتبناه في
ّ
وإنما ذكرت لك اﻵية ﻷقرب لك المفهوم الذي قصدت إليه .ما ّ
ّاتفقت عليه الديانات الثﻼث.
 -13هل يعود عدم اعتراف الكنيسة بالقرآن إلى عدم اعتراف اﻹسﻼم باﻷناجيل؟
ﻻهوتي .القرآن
ﻻ ،ليس هكذا اﻷمر .إذا كان خﻼف فهو على نحو مغايرّ .إنه خﻼف
ّ
اليوناني
التحوير
ربما ما هو مرفوض من اﻹسﻼم
يعترف باﻷناجيل جميعها .لكن ّ
ّ
للمسيحية ،أي ّ
إن اﻻعتراف تام باﻷناجيل ،لكن الخﻼف على التأويل.
ّ
 -14هل ما تقوله هو رأي اﻷزهر؟
تدرس مذاهب إسﻼميـــ ّة وليس اﻹسﻼمّ .إنها
وما عﻼقة اﻷزهر هنـــا؟ اﻷزهر مدرسة ّ
تدرس آراء بعض الفقهاء الذين أصبح لهم مدارس .لكن ﻻ عﻼقة لذلك باﻹسﻼم .اﻹسﻼم
ّ
ّ
التعصب
التمييز أي
ككل "ﻻ إكراه في الدين" ،بذلك يتجاوز
يؤمن باﻹنسان الشامل
ّ
ّ
اﻹقليمي الذي يسود مجتمعات اليوم والتي هي سبب الصراعات المحمومة
القومي أو
ّ
ّ
برغم كّل وثائق حقوق اﻹنسان.
اﻹسﻼمي يذهب غير ذلك
اﻹسﻼمية أو الحزب
الدينية
المؤسسة
 -15ومع ذلك فإن
ّ
ّ
ّ
ّ
النصراني بمسلمة.
وأبسط مثل تحريم زواج
ّ
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ًّ
كل هذه اﻷمور .وقلت ّ
مطوﻻ في كتابي اﻷخير "أين الخطأ" ّ
إن اختﻼف الدين
شرحت
المانع للزواج محصور بالشرك وحدهّ .
إن القرآن واضح" :اليوم ّ
الطيبات وطعام
أحل لكم ّ
حل لكم ،وطعامكم ّ
الذين أوتوا الكتاب ّ
والمحصنات
والمحصنات من المؤمنات
حل لهم،
ّ
ّ
كتابي
بين
الزواج
تحريم
على
دليل
ﻻ
أن
نجد
وهنا
".
قبلكم
من
الكتاب
من الذين أوتوا
ّ
وأن اﻻحتجاج ّ
ّ
بأن اﻻقتصار في مقام البيان يفيد الحصر فليس بوارد مع
ومسلمة.
العاطف ،وقياس المسكوت عنه من النكاح على المنطوق به من اﻷكل أولى .وهذا ما
يجعلني أقول ّ
القضية مخالف لروح القرآن
الدينية السائدة من هذه
المؤسسات
إن موقف
ّ
ّ
ّ
ونصه.
ّ
الطبيعي صدى ذلك الحين؟ وإذا لم يكن أﻻ يعني ذلك
 -16هل كان لدعوتك إلى الدين
ّ
عدم جدوى مثل هذه الدعوة؟
إن اﻷفكار العظيمة ﻻ تقاس بقدرتها على التطبيق .لنأخذ ً
ّ
نظرية كارل ماركس .كان
مثﻼ
ّ
ً
ّ
يقيض لها رجل مثل لينين لتطبيقها .وقس
ممكنا أن
تظل حبيسة كتاب "رأس المال" لو لم ّ
ّ
ّ
المنفذ ،وهو دور ﻻ
يتم تجسيدها .هذا دور
كل الدعوات التي كانت حبيسة الكتب لو لم ّ
ّ
يقل عن دور صاحب الفكرة.
للقومية؟ وهل اللغة
جزءا من مفهومك
العربية
 -17هل كان انكبابك على درس اللغة
ّ
ّ
ً
القومية أو العكس؟
العنصر اﻷفعل من الدين في
ّ
ّ
للقومية
سي
اﻷسا
والمحور
اﻷقوى
أعتبرها
إنني
.
جدا
عميقة
بالقومية
عﻼقة اللغة
ّ
ّ
ّ
العربية" .ذلك
العربي بل "عالم
بالعالم
المناداة
في
الناس
أجاري
ﻻ
أنا
.
اﻷهم
والعنصر
ّ
ّ
ّ
ً
ّ
ثمة عرق
أن هناك
عروقا مختلفة لدى أصحاب اللغة الواحدة ،مع ّأنني أعتبر أن ليس ّ
ً
ّ
كثيرا من اﻷمرّ ،
ﻷن اللغة
يغير
وحتى في اﻻعتراف
إطﻼقا.
صاف
بالعرقية ،هذا ﻻ ّ
ّ
ً
العرق.
أقوى من ِ
ربما اﻷعراق المختلفة تخلق أمزجة مختلفة تنعكس على التعبير؟
 -18لكن ّ
ربما .لكن هذه اﻷمزجة تعمل ضمن جامع اللغة الواحدة ،وساستعمل هنا لفظة ّ
موفقة
ّ
عند أنطون سعادةّ " ،
اللغوي"ّ .
إن ّ
تتحرك ضمن إطار اللغة.
كل اﻷمزجة المختلفة
المتحد
ّ
ّ
اللغوي هو الصاهر اﻷقوى .وعمل اللغوي ّ
يصب في هذه الغايةّ .
ّ
إن
كله
إن العامل
ّ
ّ
انتمائي كمواطن هو إلى اللغة ّ ً
أوﻻ.
ّ -19
لكنك تعرف ّ
متعددة في اﻷقطار
محكية
العربية صارت إلى ما يشبه لغات
أن اللغة
ّ
ّ
ّ
العربية.
ّ
ومكانية.
زمانية
معينة،
أنا ﻻ أرى هناك اختﻼفات بل إفرازات
ّ
ّ
لغوية ترتبط بأوضاع ّ
ّ
ً
والعربية كان له تأثيره
السريانية
واللغوي الذي وقع في سورسا بين
الثقافي
مثﻼ التزاوج
ّ
ّ
ّ
ّ
السريانية .وحدث مثل
اللبنانية .وهناك مفردات بالمئات تعود إلى
السورية –
العامية
على
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية وبتزاوج مختلفّ .
لكنني إذ أسمع هذه اللغات المحكية في
هذا اﻷمر في اﻷقطار
ّ
علي بشيء من الصبر أن أفهمها عربيا .أنا ﻻ أحب
يسهل
العربية
مختلف اﻷقطار
ّ
ّ
المفصحةّ .
عربية
إن الفصحى الكاملة تجعلك تنحصر في
الفصحى الكاملة ،بل اللغة
ّ
ّ
عامية ﻻ أستطيع أن أجد لها نفس النكهة
المتطورة .هناك كلمات
العربية
المعاجم ،وليس
ّ
ّ
ّ
عامية كثيرةـ أعتبرها صارت
الجميلة في الفصحى .في معجمي الكبير أدخلت مفردات
ّ
مفصحة.
والروائيون العرب المعاصرون لم يستخدموا اللغة المفصحة ،بل
المسرحيون
-20
ّ
ّ
بكل بعدها عن الفصحى والمفصح.
العامية ّ
ّ
ﻻ .ﻻ .ليست بعيدة .اﻻختﻼف في سياق الجملةّ .
حلل مفردات الجملة تجدها هي نفسها.
العربية ّ
ّ -21
كلها
لكن اﻻختﻼف ذهب إلى أبعد من المفردة ،إلى اﻹعراب .فالعاميات
ّ
ً
ّ
ألغت ً
خفيفا على اللفظ ،مهما كان قياسيا.
وكل ما ليس
السالم،
والجمع
المثنى
مثﻼ
ّ
ربما عودة إلى اﻷصل .لنأخذ ً
ّ
المثنىّ ،
إن ّ
كل
مثﻼ ظاهرة
ّإنني أعتبر هذا اﻻختﻼف ّ
ّ
ّ
ربما أفرزتها
المثنى ظاهرة
المثنى.
تتضمن ظاهرة
السامية ﻻ
اللغات
عربية صرفةّ ،
ّ
ّ
ّ
لغوية مختلفة.
عﻼمة
ّ
 -22هل تعتقد ّ
كل
أن احتفاظ الفصحى بهذا الشكل ّ
مدة تزيد على ألفي سنة ،بخﻼف ّ
الديني؟
لغات العالم ،يعود إلى الدافع
ّ
ثانوي.
ﻻ .هذا العامل
ّ
 -23ما السبب ً
إذا ّ
العربية
العاميات
الﻼتينية ،وبقيت
تتطور مثل مثيﻼتها
العربية لم
أن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
محرفة على هامش الفصحى؟
مجرد لغات ّ
ّ
ً
إذا عدت إلى ّ
موفقا جدا في مﻼحظته على
اللسانيات تجده
مقدمة ابن خلدون في باب
ّ
يقعدها ،أي
العربية .يقول إنّه لو ّقيض لهذه
العاميات المختلفة في اﻷقطار
ّ
ّ
ّ
العاميات من ّ
تطورت من
التي
المختلفة
اﻷوروبية
من يجعل لها قواعد ،لحدث لها ما حدث للغات
ّ
ّ
The Leftist
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الﻼتينية.
ّ
مسؤولية التقعيد؟
 -24وعلى من تقع
ّ
عامة أو غيرهم.
اللغويين
ربما على النحاة أو
ّ
ّ
ّ
 -25لماذا لم تفعل أنت؟
ّ
إن اهتمامي مختلف.
اللغوي الكبير ،سواء في المعجم أم في "المرجع" فما
 -26إذا حاولت تلخيص عملك
ّ
قدمت؟
هو الجديد الذي ّ
أنا ما كنت أعمل من أجل الجديد .كنت أرقب سير الحضارة في ما سكت عنه التاريخ من
خﻼل دﻻلة الكلمات .كنت ً
العربية .كنت قرأت
لتطور
مثﻼ أريد أن أصل إلى فهم صحيح
ّ
ّ
ثمة مﻼحظة
كتاب الفيلسوف رينان في اللغات
ّ
السامية ،وهو ضليع بها ،ووجدت ّ
السامية ،لكن ،وهنا الغريب ّ
صحيحة لهّ ،
إن هذه اللغة
العربية كانت أرقى اللغات
إن اللغة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
كانت أرقى بكثير من الشعب الذي يتكلم بها .فهو يرى أن العرب أحط جدا من لغتهم
الرفيعة جدا.
توصل هو إلى السبب؟
 -27وهل
ّ
هو اكتفى بإبداء المﻼحظة.
 -28وأنت؟
العربيّ ،
أنا قلت ّ
وإنما العكس هو الواجب
بالتاريخ
اللغة
غوامض
نفسر
أن
الخطأ
من
إن
ّ
ّ
توصلت إلى اﻻعتقاد ّ
العربية
بأن اللغة
نفسر غوامض التاريخ من خﻼل اللغة .أنا
ّ
أي أن ّ
ّ
مرت بعهود زاهرة اندثرت .ولنأخذ ً
الشومرية" بحسب
السومرية أو "
مثﻼ اللغة
ّ
ّ
ّ
البهلوية" التي كتب بها زرادشت ،ونحن لم يصلنا من
تطورت منها "
ّ
اﻻصطﻼح الدارجّ .
السومري الراقي جدا سوى بقايا اللغة التي كتب فيها من وصلنا من كتاباتهم.
الشعب
ّ
اللغوي؟
تاريخي من خﻼل عملك
 -29هل هذا يعني ّأنك كنت تقوك بعمل
ّ
ّ
لنقل ّ
التفرد.
تفردات "المعجم" الكبير ،كما يقول رئيف خوري ،هذا
ّ
إن بين ّ
 -30أﻻ تعتقد ّ
سر الليال في القلب واﻹبدال" سبقك إلى هذا كما
أن الشدياق في كتابه " ّ
عبود؟
يقول مارون ّ
ً
ﻻّ .
أصﻼ بعصرنة اللغة .وكان له فضله الكبير على
العبقري العمﻼق كان ُيعنى
إن ذلك
ّ
ّ
الحضاري من
التطور
بمراقبة
مختلف،
بأمر
قمت
أنا
لكنني
المعاصرة،
العربية
اللغة
ّ
ّ
ّ
خﻼل اللغة.
مثﻼ ّ
 -31أعطنا ً
التفرد.
يلخص هذا
ّ
ثﻼثي "أرخ" ً
اللغويون ّ
أن اﻻختﻼف بين كلمة تأريخ المهموزة وتاريخ
مثﻼ ،اعتبر
في
ّ
ّ
ً
ُ
فارقا أساسيا بينهما" .فالتأريخ" بالهمزة ّإنما
وجدت أن ث ّمة
مجرد تخفيف .حين
الممدودة
ّ
يعني تحديد تاريخ عمل ،بينما "التاريخ" بدون همزة ّإنما يعني التاريخ في شكل عام أي
ّ
سرد الوقائعّ .
المادةّ .
ّ
إن كلمة تاريخ
أتوقف عند هذا الحدّ في معالجتي لهذه
لكنني لم
اﻹغريقية "أرخيوس" ومنها كلمة
بمعنى درس اﻷحقاب هي الكلمة نفسها التي في
ّ
ثم اكتشفت ّ
اﻹغريقية نفسها مأخوذة
أن الكلمة
"أركيولوجيا"
ّ
ّ
العصرية ،أي علم اﻷحقابّ .
الساميةّ .
دل ّأول ما ّ
ثﻼثي "أرخ" ّ
دل ،في "عصر التأليه" على القمر،
إن
من اللغات
ّ
ّ
ً
سمي
سيما في
ثم نجدها في
وهي تسمية
ّ
عامة ،وﻻ ّ
ّ
أصﻼ ّ
اﻷكادية حيث ّ
الساميات ّ
بابلية ّ
أيضا "أرخ" .وهكذا نرى ّ
أن اﻹنسان ربط في لفظة واحدة بين اﻹله القمر
الشهر
ً
والشهر ،ذلك ّ
أن اﻹنسان منذ ربط بإلهه حركته أطلق على فترة ظهوره وغيابه الوحدة
الزمنية اﻷولى إلى أقسام
الزمنية اﻷولى ،فكانت كلمة الشهر .ويقسم العرب هذه الوحدة
ّ
ّ
بدرا( ،إسرار )كونه في
لكونه
المرافقة
)
اﻹبدار
،
(
لهﻼل
المرافقة
الفترة
)
إهﻼل
:
أيضا
ً
ً
المحاق(...
هكذا كشفت عبر كلمة أرخ ّ
كل تاريخها الذي هو تاريخ اﻹنسان منذ أن عبد القمر إلى
الزراعي أ ّ ً
اﻻستفادة من حركته لقياس ّ
وﻻ .أي ّأنني
عمله
على
تنعكس
معينة
زمنية
مدة
ّ
ّ
ّ
أيضا ّ
أن
العملي .كما وجدت
التصور
الذهني إلى
التصور
تطور هذه الكلمة من
ً
ّ
ّ
درست ّ
ّ
ّ
شهرا بل ّ
أيضا ،وهو عندهم اسم مرادف
سن
اﻷشورية ليس
البابلية –
اسم القمر في
ّ
ّ
ً
ً
لكلمة شهرّ .
أن ً
ﻷنك عندما ترى في التعبير القديم ّ
فﻼنا عاش ألف سنة هذا يعني أنّه عاش
ألف شهرّ .
إن مثل هذا الجهد في التعريف بدﻻلة الكلمات ﻻ تجده ّإﻻ في معجمي .أنا لم
قاموسا إلى القواميس الموجودةّ .
إن كتابي هدفه وضع الوحدات
أكن أسعى أن أضيف
ً
الحضاري.
التطور
الكبرى لجذر ما ،ومن هذا الجذر أستخرج
ّ
ّ
لكنك قبل عملك على المعجم وضعت ً
هدفا آخرّ ،
ّ -32
مقدمة لدرس
فإنك تقول في " ّ
لغة العرب" سنة ّ " :1938
اللغوية
إن الضرورة أصبحت تعو إلى تغيير منهاج دراستنا
ّ

وطريقة قياسها في الوضع واﻻشتقاق ،وما يتبع من أشكال اﻻستعمال .ولذا أثرناها
مناقشة صافية الذيول ليس من غرضنا فيها ّإﻻ أن تكون بعثرة لفكرة المحافظة على
العالم واقتنع بها كما
اﻻجتهادي الذي ﻻ يزيد عن ّأنه آراء مرسلة أفضى بها
التراث
ِ
ّ
اﻹصﻼحية
والﻼهوتي "...وهنا نرى الهدف يتناسب مع ثورتك
الطبيعي
قبله
من
اقتنع
ّ
ّ
ّ
ً
تحقيقا لهذا الهدف ً
أيضا؟
والدينية .فهل كان "المعجم"
والسياسية
اﻻجتماعية
ّ
ّ
ّ
بالطبع .في "المعجم" وفي "المرجع" .ذلك ّأنني كنت آخذ على لغويينا المعاصرين تلك
ً
ّ
لكن التقييم انقلب إلى خشية،
أصﻼ سوى آراء،
المحافظة على اعتبارات لم تكن
واﻻحترام انقلب إلى عبادة .وجدت من واجبي التأكيد أن اعتبارات المدرسة القديمة هي
اعتبارات فقطـ ،ﻻ على ّأنها للغة .ورثنا من اللغة ما نرزح تحته اليوم من تقاليد وعادات
صيرها التاريخ عقائد ،كما قلت أكثر من
لم تكن في الواقع الماضي بأكثر من مغالط ّ
تتغير
مرة .كان
علي كما قلت منذ البداية "زحزحة باب موصد" .وﻻ عجب ،فاﻷحكام ّ
ّ
ّ
بتغير الزمان والمكان والمقتضى في ّ
كل ذك هو التيسير .ينطبق هذا على اللغة كما على
ّ
الدين.
ً
ّ
مباشرا بنشاط
ارتباطا
مؤسسة مرتبطة
اﻻجتماعي ّأنها
إن اللغة ومنزلتها في التصنيف
ّ
ً
ّ
السببية الصرفٌ ،
السببية .فإذا ُ
وأخضعت
غلبت بقانون
تتحرك بقانون الغاية ﻻ
اﻹنسان،
ّ
ّ
ّ
فوقي منقطع .وإذ ذاك
رأسا ،وانقلبت إلى بناء
اللغويين ،انعزلت
له مثلما فعل قدامى
ّ
ً
ّ
ستعبر عن وطأتها ّ
بتحرك
ثم
الهوة بينها وبين الجماعة التي
ّ
ّ
تحدث ّ
بتأفف مكظومّ ،
انتقاضي للخروج.
ّ
العربي الحديث على اﻷوزان؟
 -33هل تقبل من هذا المنطلق خروج الشعر
ّ
ربي سابقات لهذا التجاوز
الع
الشعر
تاريخ
أنا مبدئيا ﻻ أؤمن باﻷسوار والحواجز .في
ّ
ّأولها على لسان أبي العتاهية حين ُأخذ عليه ّأنه خالف أبحر الخليل في بعض أشعاره،
ً
مطلقا( سبقت الخليل.
إني )ويقصد الشاعر
قالّ :
 -34ماذا تفعل اليوم؟
أنا انكفأت وانزويت أو بحسب التعبير العربي الدقيق ،انخنست ،منذ كتابي اﻷخير "أين
علي.
الخطأ؟" في مطلع السبعينات حيث قامت القيامة
ّ
 -35هل تعتقد يا شيخ عبد ﷲ ّ
العربي من
سيظل يمارس دوره في النطاق
اللبناني
أن
ّ
ّ
ّ
استقﻼلية كيانه؟
ضمن
ّ
أي حال ّ
إفرادية رائعة .لكن أتساءل إلى
ﻷنه عنده معطيات
على
الدور
بهذا
يقوم
سيظل
ّ
ّ
ّ
أي حدّ
استقﻼلية كيانه؟
العربي من ضمن
سيظل يمارس دوره في النطاق
ّ
ّ
ّ
ًّ
 -36أﻻ تعتقد ّ
العربي؟ وكيف ترى أنت إلى
متميزا وضروريا في العالم
دورا
أن للبنان ً
ّ
العربية؟
مستقبل العﻼقة بين لبنان وسائر اﻷقطار
ّ
أنا ّ
أما العﻼقة ّ
العربي أي ّأنني من أنصارها ،بأن
بالتعضي
فإنني أؤمن
أؤكد
ّ
ّ
التميزّ ،
ّ
استقﻼلية العضو .ذلك ّ
أن اﻷعضاء تختلف
عضوا عربيا ،لكن أن يكون هناك
يكون لبنان
ّ
ً
الفيزيولوجية.
من حيث الجوهر وتختلف من حيث الوظيفة
ّ
ّ
بالتعضي؟
 -37ماذا تعني
العربي هنا الوحدة من نوع "الكونسير" .أنا ّ
نظرية الكونسير
أتبنى
بالتعضي
ّإنني أقصد
ّ
ّ
ّ
الكونفدرالية.
الفدرالية أو
اﻻندماجية أو
وليس الوحدة
ّ
ّ
ّ
الغربية ،أي العودة إلى دعوة
 -38تقصد بالكونسير ما تقوم به حاليا أوروبا
ّ
غﻼدستون؟
الموسيقية التي ّ
تؤلف أوركسترا واحدة .أي
نعم ،هو مصطلح مأخوذ من مجموعة اﻵﻻت
ّ
ّ
أيضا "بان – آراب" .بحيث ّ
مستقلة ضمن هذا
تطبق في وحدة
إن القوانين التي ّ
ما يسمى ً
عربية أخرى في
تطبق في وحدة
ّ
"الكونسير" ليست بالضرورة هي القوانين نفسها التي ُ ّ
العربية" .وأنا ﻻ أقصد بهذا معنى التضامنّ .إنه كﻼم فارغ ،وليس له معنى .ذلك
"عالم
ّ
ّ
تكونت.
دائما من "المستفيد"؟ كما حدث في "دولة اﻹمارات" عندما ّ
أن السؤال يطرح ً
الغنية ّ
تتدلل على إمارة الشارقة أو غيرها من اﻹمارات الفقيرة .من هنا كيف
كانت الدول
ّ
يمكن الكﻼم على التضامن؟ في أوروبا ما بعد الحرب لم يقبل تشرشل ً
مثﻼ أن ُيشرك
معه ديغول ،زعيم فرنسا ،في "مؤتمر يالطا" ،ﻻعتبار ّ
أن تشرشل له معروف على
ديغول يمنعه أن يساويه بنفسهّ .
المسماة
التصرف هو الممنوع في الوحدة
إن مثل هذا
ّ
ّ
ّ
استقﻼليتهم ضمن
الكل أسياد
العربية" ،حيث
"كونسير" التي أراها اﻷنسب في "عالم
ّ
ّ
السعي إلى المنفعة الواحدة المتساوية.
ظل "المعجم" و"المرجع" ناقصين؟
 -39لماذا ّ
ّ
مؤسسة أو دولة ،وهذا غير
ﻷن العمل الذي قمت به ﻻ يمكن إنجازه فرديا بل هو عمل
ّ
وارد اﻵن 
 -36ال ات
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حين أكتب أسمك على دفتري
تعود شجرة
ويصير دفتري غابة
وحين أصف لهم عينيك أقول
فستق حلبي مغمس بالعسل
ليكون الوصف دقيقآ ومشعآ
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