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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

خالد

�صاغ ّية*

فل�سطني اللبنانية :بو�صلة لالبتذال

في

مخول،
حزيران/يونيو  ،٢٠١٥ا�ستقبلت بيروت �شاعراً فل�سطيني ًا يدعى مروان ّ
قدم �أم�سيتين في العا�صمة وجال في عدة مناطق لبنانية ،عالوة على ا�ست�ضافته
ّ
في حفل �ضخم �أقيم في قاعة الأوني�سكو برعاية �سفارة فل�سطين .احتفت بال�شاعر و�سائل
الإعالم اللبنانية التي قدمته كوريث ل�شعراء الأر�ض المحتلة ،فذرفت مذيعة تلفزيون
''الم�ستقبل'' دمعة في �أثناء �إلقائه �إحدى ق�صائده 1،بينما �أثنت قناة الميادين على �شعره
مخول ال تعدو كونها ،في
الذي يحمل ''عطر التراب و�أريج البرتقال 2''.ومع �أن ق�صائد ّ
�أف�ضل الأحوال ،محاكاة رديئة لل�شعر المقاوم الذي ُكتب قبل ن�صف قرن� ،إ ّال �إن المغنية
اللبنانية الملتزمة �أميمة الخليل ''�شعرت ب�أنها 'راحت بنف�سها �إلى فل�سطين' حين �سمعت
ومخول
ق�صائده للمرة الأولى 3''.و�أثمر هذا االنخطاف الروحي تعاون ًا فني ًا بين الخليل ّ
يحاكي بدوره ،برداءة فا�ضحة ،التعاون بين مار�سيل خليفة ومحمود دروي�ش .ونتج من
هذا التعاون غنائيتان تحمل الأولى عنوان ''خطبة الأحد''�( 4ألحان وتوزيع مراد خوري)،
ريد للأولى
والثانية ''نيو �شام'' (�ألحان ع�صام الحاج علي ،وتوزيع هاني �سبليني) 5.وقد �أُ َ
�أن تكون ر�سالة �ضد تجنيد الم�سيحيين في الجي�ش الإ�سرائيلي ،لكنها ُتفتتح بعبارة
م�ستقاة من الأدبيات الكولونيالية'' :في ال�شرق تنه�ش الوحو�ش الإرهابية لحم الأقليات''،
� ّأما الغنائية الثانية التي تعلن احتجاجها على الحروب من دون تعيين وحو�شها هذه
المرة ،ف�إن تراجيديتها تكاد تنقلب �إلى كوميديا مع ت�أوهات ال�شاعر المفتعلة ،والتنا�ص
المبتذل مع محمود دروي�ش'' :على هذه الأر�ض ما ي�ستحق الحياء/فل�سطين كانت ت�سمى
فل�سطين�/صارت ت�سمى ق�ضيتنا المرج�أة''.
لي�ست هذه المرة الأولى التي ُيحتفى فيها بالرداءة الفنية با�سم فل�سطين ،لكن هذا
النوع من االحتفاءات بد�أ يت�ضاعف �أخيراً ،وخ�صو�ص ًا في لبنان ''�أر�ض المقاومة''
الخ�صبة ،ليحتل ال�صدارة على ح�ساب تهمي�ش الثقافة الفل�سطينية الحية في ظل المناخ
ال�سيا�سي المحيط .فلي�س خافي ًا �أن وهج الق�ضية الفل�سطينية َخ َف َت في الأعوام الأخيرة،
* كاتب و�صحافي لبناني.

امللف

وترهلها وفقدان الحد الأدنى من
وذلك يعود �إلى �أ�سباب فل�سطينية كتف ّكك القيادة ال�سيا�سية ّ
التوافق على م�شروع وطني فل�سطيني في ظل ان�سداد الأفق ال�سيا�سي لعملية ال�سالم ،كما يعود
جراء الثورات والثورات الم�ضادة.
�إلى انكفاء النا�س في العالم العربي �إلى ق�ضاياهم الداخلية ّ
وقد و ّلد هذا االنكفاء خوف ًا ال من تخ ّلي ال�شعوب العربية عن الق�ضية الفل�سطينية فح�سب ،بل من
التفاعل بين الحراك الثوري العربي والق�ضية الفل�سطينية نف�سها �أي�ض ًا.
مخول و�سواه ال يرون في الثورات العربية �إ ّال ''الوحو�ش الإرهابية''
ولعل هذا ما جعل ّ
مخول وما ن�شهده من عودة
و''�إرجاء'' ق�ضية فل�سطين .والواقع �أنه ال يمكن الف�صل بين �أم�سيات ّ
كيت�شية �إلى غ�سان كنفاني وق�صائد محمود دروي�ش الأولى التي هجرها دروي�ش نف�سه ،كما لو
ّ
�أنه ُيراد تحنيط دروي�ش بلحظة خروجه من بيروت ،مثلما ُتح َّنط الق�ضية الفل�سطينية في مقابر
ويراد الغتيال كنفاني �أن يجعل من عنوان ''�أر�ض البرتقال الحزين'' مان�شيت ًا ُتن�سج
اال�ستبدادُ ،
على منواله الكتابات الفل�سطينية المعا�صرة .وتتواكب هذه العودة مع التطبيل لأعمال فنية
''ر ْم َن َ�سة'' الثورة الفل�سطينية بد ًال من نقدها ،وااللتجاء �إلى الزمن الأول هروب ًا من تعقيدات
تعيد َ
الحا�ضر التي تفر�ض طرح ت�سا�ؤالت ب�ش�أن كثير من ممار�سات تلك الثورة وم�سلماتها.
***
''كودي'' في لبنان هو ''البو�صلة''� ،إذ ال تكاد تمر
لقد بات لهذا التحنيط والك�سل الثقافي ا�سم
ّ
منا�سبة من دون �أن تعلو فيها �صيحات محذرة من �ضياع ''البو�صلة'' .وقد تفاوتت مواقف
مطلقي تلك ال�صيحات من المروجين لنظرية الم�ؤامرة ،والذين ال يرون في نزول الماليين �إلى
ال�شوارع العربية �إ ّال ت�آمراً على الق�ضية الفل�سطينية و''محور المقاومة'' ،والداعين �إلى اعتبار
الثورات �أحداث ًا تجري بين قو�سين ما �إن ُيق َفل القو�س الأخير حتى تعود المنطقة �إلى �سابق
عهدها ،وتعود الق�ضية الفل�سطينية �إلى نقائها ال�سرمدي .وفي جميع الحاالت ،يبدو دعاة
''البو�صلة'' متفقين على اعتبار الن�ضال �ضد اال�ستبداد خطراً على الق�ضية الفل�سطينية� ،أو �أق ّله
يحمل خلط ًا للأولويات ،وت�ضييع ًا للموارد في غير محله.
و�إذا كان من التب�سيط اعتبار الق�ضايا التحررية لل�شعوب العربية مطابقة بال�ضرورة للق�ضية
يروج له الموقف البو�صلي الذي
الفل�سطينية ،ف�إن ال�صحيح �أي�ض ًا �أن التقاطعات بينها �أكبر مما ّ
غالب ًا ما ي�ستخدم عدالة الق�ضية الفل�سطينية لت�أنيب المتلهين بمقارعة اال�ستبداد وت�أديبهم.
وتتولى عمليات الت�أديب هذه ،الف�صائل الأكثر بروزاً في المواجهة الع�سكرية مع �إ�سرائيل ،مثلما
فعل حزب اللـه بقوة ال�سالح لإعادة �سورية �إلى حظيرة الأ�سد ،ومثلما فعلت ''حما�س''
باالنق�ضا�ض على المحتجين على الغالء وال�ضرائب في غزة خالل الحراك ال�شعبي الذي حمل
�شعار ''بدنا نعي�ش''ّ � .أما عمليات الت�أنيب ،فيتوالها جنود االحتياط� ،أي مثقفي البو�صلة
وحرا�سها.
ّ
لعل المثال الأكثر تعبيراً في هذا ال�سياق هو العودة �إلى ال�سجال الذي دار في بداية هذه
ال�سنة بين �صحيفة ''الأخبار'' اللبنانية و''دار النمر للثقافة والفنون'' في بيروت� ،إذ ما كادت
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الدار التي ُتعنى �أ�سا�س ًا بعر�ض منتوجات ثقافية فل�سطينية تعلن عر�ضها فيلم ''محا�صر مثلي''
للمخرجة ال�سورية هالة العبد اللـه ،حتى اتهمتها ال�صحيفة بااللتحاق بالثورة ال�سورية 6.ولم
تخيب الدار �شريكتها الإعالمية ،فردت �سريع ًا �آ�سفة لالتهام ،ومتبرئة من �أي عالقة لها
ّ
بالثورة ،وم�ؤكدة �أن عر�ض الفيلم لي�س ''م�ساندة لطرف من دون �آخر �ضمن ال�ش�أن ال�سوري7''.
فقبلت ال�صحيفة التو�ضيح بح�سن نية وتنازلت عن م�ضبطة االتهام ،لكنها كررت عتبها تحت
عنوان تحذيري حازم'' :با�سم فل�سطين ،ال�سذاجة ممنوعة!''( 8ال ُيخفى على اللبيب هنا �إمكان
اال�ستبدال الحر لكلمة ''ال�سذاجة'')ّ � .أما منبع العتب ،فهو �أن الدار ،ووفق ًا لل�صحيفة ،تب ّنت خطاب ًا
''ي�سهم في تمويه حقيقة ال�صراع في المنطقة في مواجهة الغرب ومحميته اال�ستعمارية
('�إ�سرائيل') ،و�أدواته (الرجعيات العربية والإ�سالموية) والطاعون التكفيري الراب�ض ''.و�أعقبت
ال�صحيفة العتب بن�صيحة �أبوية'' :كانت لتكفي عبارة ب�سيطة في �إعالنكم عن عر�ض الفيلم،
ت�شير �إلى 'يوتوبيا الثورة' التي ال تتطابق بال�ضرورة مع جوهر ال�صراع في المنطقة… هذا
با�سم فل�سطين ،بو�صلتنا في هذا الليل العظيم ،وق�ضيتنا المركزية الم�شتركة''.
ال يفوت المرء هنا عقد الت�شابه بين ا�ستخدام هذه الرطانة كلها لمواجهة عر�ض يتيم لفيلم
�أفنى بطله فاروق مردم حياته دفاع ًا عن الق�ضية الفل�سطينية في �أوروبا ،وا�ستخدام عتاد
ع�سكري �ضخم لقمع تظاهرة تطالب بالحرية .فالم�ؤ ِّنبون في الثقافة ،كالم�ؤدبين في الع�سكر،
ي�شعرون ب�ضمور �سلطتهم ما �إن تخرج عقارب البو�صلة عن ال�سيطرة.
تحولها �إلى حركة
ووفق ًا للمنطق نف�سه ،تجري في لبنان ترجمة خا�صة لحركة المقاطعة ّ
مكافحة للتطبيع ،ثم �إلى حركة مطاوعة تقوم بما ي�شبه عمليات قن�ص للفنانين والمثقفين ،من
دون �أن توفر الفل�سطينيين منهم .ففي �أيلول�/سبتمبر  ،٢٠١٧ا�ست�ضافت بيروت محمد بكري،
الممثل الفل�سطيني الأكثر �شهرة ،والذي قدم العديد من الأعمال الملتزمة ق�ضايا الفل�سطينيين.
و�ضع بكري زيارته في �سياق االنت�صار على القوانين العن�صرية في �إ�سرائيل التي تمنع
''�أ�صحاب الأر�ض الأ�صليين من حقهم في التوا�صل مع امتدادهم الح�ضاري والثقافي
والجغرافي في محيطهم العربي� 9''.إ ّال �إن حملة ''المقاطعة'' في بيروت كان لها ر�أي �آخر ،فقد
أقرت بتق�صيرها كونها لم تقم بـ ''البحث كما جرت عادتها في حاالت م�شابهة'' فور معرفتها
� ّ
بالزيارة .لكنها ،على ما يبدو ،قامت بـ ''البحث'' الحق ًا ،ك�أن تاريخ بكري كله و�إنتاجه الفني
كافيين لتبرئته �أمام المحاكم العرفية لمكافحي التطبيع الذين وجدوا �أنف�سهم �أمام حالة
لي�سا َ
�شهر عبر فنه ''بالعدوانية والإجرامية والعن�صرية الإ�سرائيلية ''،لكنه
مربكة� .صحيح �أن بكري ُي ِّ
في المقابل ''يخرق 'م�ألوفات' المقاطعة العربية ''،وتهمته الأ�سا�سية اتخاذه ''بع�ض المواقف
ال�سيا�سية 'الإن�سانية' المهادنة التي تروِّ ج لل�سالم 'المحتوم' بين الفل�سطينيين والإ�سرائيليين،
وتدين العمليات الع�سكرية �ضد الإ�سرائيليين 10''.من ح�سن حظ بكري �أنه جاء �إلى بيروت بدعوة
من جهات ممانعة ،و�إ ّال كادت حركة ''المقاطعة'' تنادي بطرده لح ّثه على ال�سالم مع �إ�سرائيل،
�أي لتب ّنيه ما تب ّنته الدول العربية كلها في قمة عربية ُعقدت في بيروت بالذات ،وتر�أ�سها
''الرئي�س المقاوم'' �إميل لحود .طبع ًا يمكن االختالف ال�سيا�سي مع مبادرات ال�سالمّ � ،أما اعتبار

فلسطين اللبنانية :بوصلة لالبتذال

امللف

ت�أييدها �أو عدم ت�أييدها �سبب ًا للمقاطعة ،فال يخدم حركة المقاطعة ب�شيء.
تح�ضر ملف ًا لكل
لكن الم�س�ألة لي�ست هنا ،بل فيما تعدنا به حملة المقاطعة من ''�أبحاث'' ّ
زائر (�أو مواطن)� ،إذ ُيفني منا�ضلوها �أوقاتهم على الإنترنت بحث ًا عن جملة من هنا ،وعبارة
من هناك ،لإدانة َمن يخرق ''الم�ألوفات'' ،وتو�سيع عقوبة المقاطعة لت�شمل االختالف ال�سيا�سي
مع ال�ضيوف الذين تحولوا �إلى م�شبوهين حتى تثبت براءتهم .ينتهي هنا دور جنود االحتياط،
ويترك الأمر عن وعي �أو غير وعي للم�ؤدبين كي يختاروا العقاب المالئم .ولم
�أي الم�ؤ ِّنبينُ ،
ي ُفت ''المقاطعين'' ،في بع�ض الأحيان ،التباهي بدور المخبر ال�صغير وتوجيه التحية �إلى
الأجهزة الأمنية حين تقوم بدورها الت�أديبي ،فت�صبح دوائر الرقابة في الأمن العام فج�أة
حليف ًا و�صديق ًا.
بات الجميع في بيروت يعرف ح�صيلة تحويل فل�سطين من عنوان تحرري �إلى م�صدر
لتعميم �أجواء البارانويا .وقد تج ّلى ذلك ب�أبهى حللـه في ق�ضية الممثل زياد عيتاني الذي
تكالبت عليه الأجهزة الأمنية وو�سائل الإعالم لتحتفي بخ�ضوعه لحفالت التعذيب في �أقبية
وتبين �أن كوليت
الأمن بتهمة خلق ''تيار م�ؤيد للتطبيع'' ،قبل �أن تنك�شف ف�صول الف�ضيحةّ .
ممن ينتظرون كوليت ما
�ضابطة المو�ساد المفتر�ضة ال وجود لها ،لكن ت�أكد وجود كثيرين ّ
لينق�ضوا على ما تب ّقى من حرية ثقافية ،با�سم فل�سطين.
ّ
***
لي�ست المرة الأولى التي تواجه فيها الق�ضية الفل�سطينية م�أزق ًا �سيا�سي ًا كبيراً ،من كارثة
� ،١٩٦٧إلى اجتياح بيروت ،ف�إحباطات �أو�سلو وانهيار العملية ال�سلمية وح�صار الرئي�س يا�سر
عرفات .لكن ،في كل مرة ،كانت الثقافة الفل�سطينية تك�سر الح�صار وتعيد اختراع فل�سطين
تقم�ص جبرا �إبراهيم جبرا
بمعنى ما .بعد النك�سة� ،أطلق غ�سان كنفاني الأدب المقاوم ،ثم ّ
�شخ�صية وليد م�سعود معلن ًا والدة الفدائي المخ ّل�ص .وفي �سنة � ،١٩٨٢أخرج محمود دروي�ش
من جعبته ''مديح الظل العالي'' راف�ض ًا الهزيمة في بيروت ،ثم جاء ''�سج ّل اختفاء'' في �سنة
 ١٩٩٦ليقول �إن �أو�سلو لي�س نهاية المطاف ،وليحرر الفل�سطيني من �صورة ال�ضحية .وفي �سنة
 ،٢٠٠٢احتفى مهرجان ''كان'' بالمخرج �إيليا �سليمان وبيده الإلهية ،في الوقت الذي كانت
الحكومة الإ�سرائيلية تبا�شر بناء جدار الف�صل العن�صري.
وبخالف كثير من الب�ضاعة الفل�سطينية التي تغزو الأ�سواق اللبنانية ،تبدو ال�ساحة
الفل�سطينية اليوم ملأى ب�أ�سماء تعيد اختراع فل�سطين مرة جديدة في الأدب وال�سينما والفن
المعا�صر .و�إن كان من ت�صنيف جامع لهذه الثقافة الفل�سطينية الجديدة ،فهو العمل على تحرير
فل�سطين من بو�صلة فل�سطين� .أي ،بكالم �آخر :تحرير الثقافة الحية من ثقافة التحنيط؛ تحرير
العي�ش تحت االحتالل من الت�ستر على عالقات القمع الأُخرى كاال�ستبداد والذكورية والطبقية؛
�إ�شهار الحق في ال�سخرية والفكاهة في مواجهة المقد�سات والرموز؛ الخروج من اختزال
الفل�سطيني ب�صورة ال�ضحية واختزال الإ�سرائيلي ب�صورة الجالد؛ تفكيك �صورة االحتالل عن
نف�سه؛ امتالك القدرة على تجاوز التجارب الثقافية ال�سابقة.
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يلخ�ص الكاتب عالء حليحل دور الأدب ب�إعادة الثقة والحياة �إلى الفل�سطيني بد ًال من
''�إدمان ال�سلبية واالتكالية وبكائيات النكبة'' ،فيقول على طريقته ال�ساخرة'' :ال يمكنك �أن تفعل
ذلك بينما الق�ضية اللعينة تجل�س على كر�سي خلفك تراقب ما تكتب على ال�شا�شة .لهذا ي�صير
فعل التخل�ص من عبء فل�سطينيتي و�أنا �أكتب ،طريق العودة �إلى فل�سطين الجميلة 11''.لعل
طريق ًا كهذه هي التي �ستعيد �إلى الثقافة الفل�سطينية ح�ضورها ،بينما البو�صلة هي للذين ال
لمن �ض ّل الطريق ،ونثر وراءه كثيراً من الح�صى.
ي�ض ّلون طريقهم ،وال ي�صلون .وطوبى َ

املصادر
1

مخول مع ''تلفزيون الم�ستقبل'' ،في موقع ''يوتيوب'' ،في
انظر مقابلة ال�شاعر الفل�سطيني مروان ّ
الرابط الإلكتروني التاليhttps://www.youtube.com/watch?v=FTKM6roRcSc :
ون�صاً) في موقع قناة ''الميادين'' بتاريخ  ٢٣حزيران/يونيو
انظر مقابلة ال�شاعر ّ
مخول (فيديواً ّ
 ،٢٠١٥بعنوان ''ما معنى �أن تكون فل�سطينياً'' ،وذلك �ضمن برنامج ''بيت الق�صيد'' ،في الرابط
ا إللكتروني التالي:

3

مخول ي�ستنه�ضان �ضمير فل�سطين'''' ،الأخبار''
عبد الرحمن جا�سم�'' ،أميمة الخليل ومروان ّ
(بيروت) ١٧ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠١٥في الرابط الإلكتروني التالي:

4

يمكن اال�ستماع �إلى غنائية ''خطبة الأحد'' في موقع ''يوتيوب'' ،في الرابط الإلكتروني التالي:

5

يمكن اال�ستماع �إلى غنائية ''نيو �شام'' في موقع ''يوتيوب'' ،في الرابط الإلكتروني التالي:

6

'' 'دار النمر' تلتحق بـ 'الثورة' ال�سورية؟'''' ،الأخبار'' (بيروت) ٣١ ،كانون الثاني/يناير  ،٢٠١٩في
الرابط الإلكتروني التاليhttps://al-akhbar.com/Literature_Arts/265522 :
'' 'دار النمر' :م�ساحة للنقا�ش'''' ،الأخبار'' (بيروت)� ٢ ،شباط/فبراير  ،٢٠١٩في الرابط ا إللكتروني
التاليhttps://www.al-akhbar.com/Culture_People/265657 :
''با�سم فل�سطين :ال�سذاجة ممنوعة!'''' ،الأخبار'' (بيروت)� ٢ ،شباط/فبراير  ،٢٠١٩في الرابط
للكتروني التاليhttps://www.al-akhbar.com/Culture_People/265656 :
ا إ
''�إ�سرائيل تريد التحقيق مع محمد بكري ...المخرج الفل�سطيني موجود في بيروت'''' ،النهار''
(بيروت)� ٢٤ ،أيلول�/سبتمبر  ،٢٠١٧في الرابط الإلكتروني التالي:

2

http://www.almayadeen.net/episodes/738272

https://al-akhbar.com/Literature_Arts/19227

7
8
9

https://www.youtube.com/watch?v=OUGChMpQN0A

https://www.youtube.com/watch?v=KutElMvE6nA

https://www.annahar.com/article/668682

'' 10حملة المقاطعة :موقفنا من محمد بكري ودعوته �إلى بيروت'' ،موقع ''حملة مقاطعة داعمي

فلسطين اللبنانية :بوصلة لالبتذال

امللف

067

'�إ�سرائيل' في لبنان'' ١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠١٧في الرابط الإلكتروني التالي:

http://www.boycottcampaign.com/index.php/ar/activities/letters/1353-201710-01-21-20-40

 11عالء حليحل'' ،هل �س�أ�صبح يوم ًا �أديب ًا حقيقياً؟'''' ،مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'' ،العدد ( ٩٦خريف
� ،)2013ص  ١٥٤ــ  ،١٥٧في الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/11861.pdf
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من منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية

فلسطين في السينما ( )2ذاكرة وهوية
قيس الزبيدي
 278صفحة
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