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رأي

من هنا ،أحب أن أتطرق إلى فيلم زياد دويري
امل ـل ـت ـبــس «ال ـق ـض ـيــة  .»23ويـ ـب ــدو أن بعض
وســائــل اإلع ــام ،التي ال مجال لذكرها هنا،
تـمـضــي ف ــي امل ـس ــار ن ـف ـســه .وي ـج ــب الـتــأكـيــد
عـلــى رف ــض التطبيع ال ــذي ق ــام بــه الــدويــري
ب ـت ـص ــوي ــر ف ـي ـل ـم ــه الـ ـس ـ ّـي ــئ «ال ـ ـصـ ــدمـ ــة» أو
«االعـ ـت ــداء» عــن روايـ ــة ال تـقــل س ــوءًا للكاتب
الـجــزائــري ياسمينة خـضــرا .الفيلم الجديد
يبدو للبعض متوازنًا ،ولكنه ملتبس وهدفه
ف ــي ال ـن ـهــايــة واضـ ــح رغ ــم ال ـت ـبــرئــة م ــن جهة
واإلدانـ ـ ـ ــة م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى .ف ـهــو ف ــي الـعـمــق
ّ
ويروج
فيلم غير متعاطف مع الفلسطينيني
لتبييض تــاريــخ الفاشية اللبنانية وتبرير
جرائمها وإنعاشها.
ي ـ ـقـ ــوم الـ ـفـ ـيـ ـل ــم عـ ـل ــى ح ـ ـ ـ ــدوث م ـش ـك ـل ــة بــن
فلسطيني ومسيحي لبناني يميني ،ولكن
التغطية اإلعالمية العامة للفيلم تشير إلى
أنـهــا بــن عـمــوم الفلسطينيني واملسيحيني
اللبنانيني ،وهذا ّ
بحد ذاته تشويه للحقيقة
وال ـت ــاري ــخ؛ فــالـشـعــب الفلسطيني بـعـيــد كل
البعد عــن الطائفية! يظهر البطل املسيحي
فــي الفيلم معجبًا ومـتــأثـرًا بــرمــوز الفاشية،
ّ
الجميل إلى سمير جعجع ،ولهذا
من بشير
ل ــم يـ ـت ــردد ف ــي أن ي ـق ــول لـلـفـلـسـطـيـنــي بـعــد
شجار بسيط« :إنـتــو [أنـتــم] شعب بــا أصل
«و» يــا ري ــت شـ ــارون خـلــص عـلـيـكــم» ،وهــذا
خطاب فاشي بامتياز ّ
يروج ببساطة لإلبادة
الجماعية!
ك ــان مــن الـطـبـيـعــي أن يـغـضــب الفلسطيني
ويـ ـس ــدد ل ــه ل ـك ـمــة ق ــوي ــة .وه ـن ــا ي ــرف ــع عليه
الـلـبـنــانــي الـقـضـيــة ال ـتــي هــي حـبـكــة الـفـيـلــم.

ول ــم يـكــن واض ـح ــا ملـ ــاذا رف ــض الفلسطيني
ال ـقــول علنًا عــن مـحـتــوى ه ــذه اإلهــانــة التي
عرفت بعد ذلــك حني تبرعت محامية تدافع
عن حقوق اإلنسان بالدفاع عنه .في البداية،
تبدو شخصية الفلسطيني إيجابية :رجل
م ـظ ـلــوم ل ـيــس ل ــه إذن بــال ـع ـمــل وي ـع ـمــل في
مهنة أدنى من مهاراته ،أخالقي غير مستعد
للتغطية على الرشى والفساد .ولكن فجأة
نجد أن له ماضيًا مخيفًا من العنف ،حيث
إن ــه ض ــرب ال ـط ـبــاخ األردنـ ـ ــي بـطـنـجــرة على
ّ
متسببًا في إعاقته الدائمة ألنه رفض
رأسه
أن يعطي الطفل الصغير رغيفًا إضافيًا من
الخبز.
ولـكــن ذروة الفيلم وم ــا أراد امل ـخــرج إب ــرازه
تحميل الفلسطينيني املسؤولية عن الحرب
األهـ ـلـ ـي ــة والـ ـظـ ـل ــم ال ـ ـ ــذي عـ ــانـ ــاه ال ـل ـب ـن ــان ــي،
وي ـت ـضــح ذلـ ــك ح ــن ركـ ــز ف ــي م ـق ـطــع خــاص
ع ــن ب ـشــاعــة ال ـح ــرب األه ـل ـيــة ع ـلــى م ــا جــرى
ف ــي ب ـلــدة ال ــدام ــور ،م ـب ــررًا مـسـلــك الـفــاشـيــن
وعنصريتهم! فالحرب األهلية البشعة التي
يجب أال تتكرر لم تبدأ في الدامور ولم تنتهِ
عـنــدهــا .واخ ـت ـيــارهــا ك ــأن مــا ج ــرى فـيـهــا لم
يحدث لغيرها من مناطق أخرى فلسطينية
ولبنانيةّ .
يميز بني ضحايا الحرب األهلية،
ف ـي ــذك ــر ب ـع ـض ـهــم وي ـن ـس ــى آالف ال ـض ـحــايــا
اآلخرين.
مخرج الفيلم جعل الفلسطيني يعلق تعليقًا
سخيفًا غريبًا بعد استعراض معركة الدامور
امل ـشــؤومــة إذ ي ـقــول ل ــه« :أن ـت ــم كـنـتــم تلهون
وترقصون وتقضون وقتكم في مدينة كان».
هذا غير صحيح ،إذ كان الكثير منهم غارقًا
فــي القتل والتطهير العرقي للفلسطينيني
وامل ـس ـل ـم ــن وامل ـس ـي ـح ـي ــن املـ ـع ــارض ــن فــي
مناطقهم.
لــو لــم يـكــن مـخــرج الفيلم يــريــد اإلسـ ــاءة إلــى
الفلسطيني في مختلف أحداث الفيلم ،لجعله
يقول للبناني هنا :الحرب األهلية بشعة دفع
ثمنها الشعبان اللبناني والفلسطيني وما
ح ــدث مــؤســف ،عنصريتكم وفــاشـيـتـكــم هي
التي بدأت الحرب ّ
وأججتها .وقول ذلك تعبير
ص ـح ـيــح ع ــن م ــوق ــف ع ـم ــوم الـفـلـسـطـيـنـيــن.
ك ـث ـيــرون وجـ ــدوا الـفـيـلــم ضـعـيـفــا فـنـيــا وفـيــه
ال ـعــديــد م ــن ال ـث ـغ ــرات ،وب ـم ـقــارن ـتــه فـنـيــا مع
فيلم دويري األول بيروت الغربية ،كان األول
أفضل .ولكن سخونة موضوع «القضية »23
أسهمت في انتشاره ألسباب متناقضة.
الـحــرب األهلية فــي لبنان انتهت .وإذا أراد
أحــد فتح صفحة الـحــديــث عنها بعيدًا عن
ال ـع ـن ـصــريــة وال ـغ ـط ــرس ــة وال ـت ـم ـن ــي إلبـ ــادة
ش ـعــب ب ــال ـك ــام ــل ،ي ـجــب أال ي ـك ــون ال ـحــديــث
عـنـهــا لـتـبــريــر أع ـمــال مـفـ ّـجــريـهــا ،ورمــوزهــا
الفاشيني ،أو للتعبير عن األمــانــي القديمة
بــإبــادة اآلخــريــن .مــع أن املحكمة فــي الفيلم
ّ
تبرئ الفلسطيني ،فإن الفيلم يدين الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،وي ـ ـقـ ــدم األع ـ ـ ـ ــذار وامل ـ ـبـ ــررات
للتجييش الـعـنـصــري والـطــائـفــي وخـطــاب
الـ ـك ــراهـ ـي ــة والـ ـعـ ـن ــف ب ــامل ـط ـل ــق .ال لـتـلـمـيــع
للفاشية ،بــل كــل اإلدانـ ــة ملــن ي ـبـ ّـرر لـشــارون
وأشكاله وحلفائه!
* ناشطة في
«االتحاد العام للمرأة الفلسطينية» ـ لبنان

تـهــدد أن ـقــرة بتوسيعه إل ــى مـنــاطــق أخــرى
ه ــدف ــه ك ـمــا ت ـ ّـدع ــي ح ـمــايــة أم ـن ـهــا ال ـقــومــي
مــن التمدد ال ـكــردي ،ومـنــع الـقــوات الكردية
املدعومة أميركيًا من االنتشار على الشريط
الحدودي بينها وبني سوريا .ولذلك عالقة
مـبــاشــرة بـمـخــاوفـهــا مــن قـيــام دول ــة كــرديــة
ع ـل ــى حـ ـ ــدودهـ ـ ــا .ورغ ـ ـ ــم غـ ـي ــاب املـ ــؤشـ ــرات
الدولية واإلقليمية الكافية على إقامة دولة
ك ــردي ــة ،ف ــإن مـصــالــح واش ـن ـطــن فــي تثبيت
وجودها العسكري في سوريا ،إضافة إلى
تقاطع مصالحها مــع أك ــراد ســوريــا ،يمكن
ً
أن تـشـكــل م ــدخ ــا إلـ ــى إق ــام ــة ك ـي ــان ك ــردي
ّ
املرجح أن يسهم ذلك في
شرق الفرات .ومن
تقويض عالقة واشنطن بغير دولة ،وبشكل
خ ــاص تــرك ـيــا وروسـ ـي ــا ،م ــا يـعـنــي ارت ـفــاع
وتـ ـي ــرة االضـ ـط ــراب ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،وإع ـ ــادة
إن ـتــاج تـحــالـفــات دول ـيــة وإقـلـيـمـيــة جــديــدة
تستند إلى معايير مختلفة.

تــأسـيـســا عـلــى مــا عــرض ـنــاه ،نـشـيــر إل ــى أن
ضمان األكراد حقوقهم السياسية والثقافية
وامل ــدنـ ـي ــة ي ـس ـتــوجــب وض ـع ـه ــا ف ــي س ـيــاق
وط ـن ــي دي ـم ــوق ــراط ــي ،م ــا يـعـنــي الـتـنـسـيــق
مــع ال ـقــوى السياسية الـســوريــة ومـكـ ّـونــات
املجتمع ال ـســوري لتشكيل رؤي ــة سياسية
وطنية ديموقراطية تقود إلى تمكني دولة
املــواطـنــة ،وتـ ّ
ـؤســس لـنـمــوذج حكم برملاني
ال مركزي يعزز تــداول السلطة والتشاركية
السياسية والفصل بني السلطات ،ويحافظ
عـ ـل ــى تـ ـم ــاس ــك ك ـي ــان ـي ــة ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـس ــوري ــة
واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار والـ ـتـ ـم ــاس ــك امل ـج ـت ـم ـع ــي ،أي
ّ
تخطي إشكالية تسييس التمثيل األقلوي
اإلثـنــي الطائفي واملــذهـبــي فــي سـيــاق بناء
هوية سورية جامعة ،وإال فسنكون جميعًا
أمام مخاطر كارثية لن تنحصر في موجات
من التدخالت واالحتالالت الخارجية.
* باحث وكاتب سوري

الذي فشل أيضًا في القضاء على الثورة رغم
االعتداءات اإلسرائيلية املتكررة على القواعد
ال ـع ـس ـكــريــة وال ـ ـقـ ــرى ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ـح ــدودي ــة
وم ـخ ـي ـمــات ال ــاج ـئ ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن ،رغــم
إقامة إسرائيل شريط العار الحدودي بقيادة
ميليشيا سعد حــداد (ثــم أنطوان لحد) بعد
عدوان  .1978وجاء العدوان اإلسرائيلي على
لبنان عام  ،1982وقدمت إليه القوات الفاشية
كل التسهيالت والدعم مع الترحيب الحار!
جـ ـ ــذور ال ـف ــاش ـي ــة م ــا زالـ ـ ــت ع ـن ــد الـ ـط ــرف أو
األطراف التي تحلم بالحفاظ على مصالحها
وتـفـ ّـوقـهــا أم ــام ّ
أي خـلــل فــي م ــوازي ــن الـقــوى
أو تـغـيـيــر جـ ــذري ن ـحــو ال ـت ـعــدديــة وال ـت ـقــدم
االج ـت ـم ــاع ــي ،وتـ ـح ــاول ال ـق ـضــاء ع ـلــى اآلخ ــر
باستعمال الوسائل كافة ،بما فيها الخيار
العسكري إذا فشلت الخيارات األخ ــرى ،بما
فيها التأجيج اإلعــامــي واإلغ ــراءات املالية،
وطبعًا التأجيج الطائفي أو املــذهـبــي ،فهو
السالح األمضى في لبنان لتغليف الصراع
االجتماعي واملؤسساتي على السلطة.
مــن املــؤســف أن ت ـجــري ه ــذه األيـ ــام مـحــاولــة
لتشويه الـتــاريــخ ،إذ إن املصالحة تمت في
ل ـب ـنــان ول ـك ــن ل ــم ي ـتــم الـتـقـيـيــم أو املـحــاسـبــة
ملـ ــن كـ ــانـ ــوا مـ ـس ــؤول ــن عـ ــن ت ــدم ـي ــر ال ــوط ــن.
ويـ ـج ــري الـ ـي ــوم ال ـت ـل ـم ـيــع والـ ـت ــزوي ــر لــرمــوز
ال ـف ــاش ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وع ـل ــى رأسـ ـه ــا بـشـيــر
الـجـمـ ّـيــل وسـمـيــر جـعـجــع .هــل هــذا اسـتـعــداد
لشيء جديد أوســع مع العبني قدامى /جدد
واصطفافات جديدة؟

فيلم اإلهانة أو «القضية »23
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«الوطنية الفلسطينية»
وحركة المقاطعة
حيدر عيد *
ت ـش ـهــد امل ــرح ـل ــة ال ـح ــال ـي ــة ع ـم ـل ـيــة م ـ ــوت «الــوط ـن ـيــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة» بـتـعــريـفـهــا ال ـس ــائ ــد ال ـ ــذي فــرضـتــه
ال ـب ــورج ــوازي ــة الفلسطينية لـيـعـ ّـبــر ع ــن مصالحها
الطبقية ،والذي تميز تاريخيًا باالنتقال من شعارات
ثــوريــة تـحــرريــة تـسـعــى لـتـحــريــر «ال ــوط ــن السليب»
وعودة الالجئني إلى القرى واملدن التي طهروا عرقيًا
منها ،وإلحاق هزيمة تاريخية باملشروع االستعماري
الصهيوني ثم بناء دولة ديمقراطية لكل سكانها ،إلى
القبول ببانتوستان على جــزء مــن أرض فلسطني
التاريخية .وفي الوقت نفسه ،تشهد املرحلة الحالية
عملية مـخــاض لـحــراك قــاعــدي ُ جــديــد يتميز بقدرة
على تخطي الحدود الفصائلية املقيدة لإلبداع املقاوم.
يتحرك هذا الحراك أفقيًا وباستراتيجية تمكنه من
اح ـت ــواء واسـتـيـعــاب الـقـطــاعــات الشعبية العريضة
وت ـح ــدي االح ـت ــال واألب ــارث ـه ـي ــد ،واي ـض ــا بــأسـلــوب
يتميز بالسعي إلــى الوعي الوطني ولكن ليس على
حساب الوعي االجتماعي.
إن ال ــرد ال ــذي ب ــدأ بــالـتـبـلــور عـلــى تصفية القضية
الفلسطينية ،من خالل االعتراف األميركي بالقدس
«عــاص ـمــة إلس ــرائ ـي ــل» ،وت ـصــويــت «ال ـل ـي ـكــود» على
ضــم الضفة الغربية ،ومحاولة إنـهــاء حــق الالجئني
فــي ال ـع ــودة ،وإصـ ــدار الكنيست اإلســرائـيـلــي املــزيــد
من القوانني العنصرية ،هو مقاومة شعبية باملعنى
الـشــامــل للكلمة ،وكــذلــك مـشــاركــة كــل قــوى الشعب
الفلسطيني مع حركة مقاطعة تتنامى بشكل ّ
يقض
مضاجع القيادات اإلسرائيلية .ولكن املؤسف ،ومن
منطلق ن ـقــدي ،هــو ع ــدم ان ـخــراط الكثير مــن القوى
الفصائلية (الوطنية) في املقاومة الشعبية انخراطًا
فـعـلـيــا ب ــل لـفـظـيــا ف ـقــط ،وهـ ــذا ي ـعــود إل ــى اسـتـعــاء
الفصائل في التعامل مع أشكال املقاومة كونها ال
تمر من تحت عباءتها األيديولوجية ،أو بسبب عدم
نضجها وعــدم انفتاحها واطــاعـهــا على التجارب
النضالية األممية األخرى.
تنجح فــي الــدعــوة مجتمعة إل ــى مسيرة
فـفــي حــن ً
مليونية نصرة للقدس ،تفشل في إقناع أعضائها
وأن ـص ــاره ــا ،بــل حـتــى قـيــاداتـهــا مــن ال ـصــف األول،
باملشاركة فــي فعاليات وانشطة املقاطعة وغيرها
من أشكال املقاومة الشعبية ،كالدعوة إلى مليونية
ن ـصــرة ل ـل ـقــدس ،رغ ــم تــوافــر كــل اإلم ـكــانــات املــاديــة
والدعائية .كذلك تكمن اإلشكالية األخرى ،التي برزت
في العقدين األخيرين ،في تراجع العمل التنظيمي
الفلسطيني وتحوله إلــى االرتـكــان على تــراث ثوري
لـتـبــريــر ت ـن ــازالت خـطـيــرة تتخطى الـقـيــم والتقاليد
املـتـعــارف عليها وطـنـيــا .مــن جـهــة أخ ــرى ،أسهمت
عملية «جرف الوعي» أو «أسلوة العقل الفلسطيني»
في خلق انعكاسات وارتدادات هائلة ،ليس فقط على
مجمل العمل الوطني الفلسطيني ،بل على مفهوم
التحرير برمته .وربما من األفضل في هذه املرحلة
التصفوية تخطي املـطــالـبــة بـمــراجـعــات داخـلـيــة في
الـفـصــائــل واألح ـ ــزاب الــوطـنـيــة بسبب الــوصــول إلــى
طريق مسدود ،والعمل على استعادة زمــام املبادرة
من الصف الثاني واألجيال الشابة.
تكمن أهمية حركة املقاطعة (بي دي أس )BDS-في

أنـهــا تشكل رأس الـحــربــة الـتــي تـتـصــدى للمشروع
األميركي الهادف إلى فرض التطبيع العربي الكامل
مــع دول ــة االسـتـعـمــار االسـتـيـطــانــي مـقــابــل تصفية
الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة .وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،تشعر
إســرائ ـيــل بـسـعــادة غــامــرة بـعــد فشلها ال ــذري ــع في
الـتـصــدي للمد الـكــاســح للمقاطعة عــاملـيــا ،وه ــا هي
تستنجد ب ـ ــاإلدارة األمـيــركـيــة ل ـغــزو الـعــالــم العربي
وتحقيق ما عجزت عن إنجازه منذ عام  ،1977أي
عــام الــزيــارة التطبيعية األولــى التي قــام بها الرئيس
املصري الراحل أنور السادات.
كل التقارير التي تصدر من إسرائيل ،ومــن وزارة
ال ـشــؤون االستراتيجية بــالــذات ،تشير إلــى تخوف
إســرائـيــل ال ــوج ــودي مــن حــركــة املقاطعة وعجزها،
أي املؤسسة الصهيونية الحاكمة ،عن مواجهة هذا
الـســاح «غـيــر التقليدي» ال ــذي يعمل بشكل يلغي
عـمـلـيــة األسـ ـل ــوة ال ـتــي م ـ ّـر ب ـهــا ال ـع ـقــل الفلسطيني
على مــدار السنوات املاضية ،والتي قبل من خاللها
«بالتعايش» مــع نظام األبــارثـهـيــد ،بــل االع ـتــراف به،
مقابل وعد بالسماح بإقامة معزل عرقي معترف به
من املجتمع الــدولــي .إن تخوف إسرائيل من حركة
املـقــاطـعــة يكمن فــي أن الـحــركــة تعمل عـلــى تحرير
العقل الفلسطيني من الشعارات الفارغة املضمون،
ومــن خــال االرت ـكــان على قــوة الشعب مــن ناحية،
وعلى الضمير األممي الذي أسهم في محاصرة نظام
األبارثهيد الجنوب ـ أفريقي والقضاء عليه.
لـقــد حققت حــركــة املـقــاطـعــة إن ـج ــازات مهمة خــال
السنوات القليلة املاضية على املستوى الرسمي بعد
إنجازها انتصارات هائلة على صعيد املجتمع املدني
الــدولــي .ومــن آخــر إنـجــازات الحركة إصــدار مفوض
األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان تقريرًا يجمع
قائمة بالشركات املتورطة العاملة في املستعمرات،
كاف ،لكنه خطوة في غاية األهمية،
وهو ال شك غير ٍ
كــونــه يــرســخ مـبــدأ ع ــدم االسـتـثـمــار تمهيدًا لفرض
عقوبات على إسرائيل .ويأتي ترشيح حركة املقاطعة
في هذه املرحلة الصعبة لـ«جائزة نوبل للسالم» هذا
العام كمؤشر على التقدم الــذي أحرزته الحركة في
هذا الفضاء األممي.
إن الفارق بني املشروع الوطني بتعريفه السائد ،أي
إقامة دولــة فلسطينية مستقلة على حــدود ال ــ 67أو
على جزء منها يتم التفاوض عليه من خالل تبادل
األراضــي (الفلسطينية) والتفاوض على حل عادل
لقضية الالجئني مع عدم التطرق مطلقًا إلى حقوق
 1.4مليون فلسطيني يعاملون كمواطني درجة ثالثة
فــي إســرائـيــل ،وبــن برنامج يناضل ضــد استعمار
اسـتـيـطــانــي وأبــارث ـه ـيــد ،يكمن فــي ال ـش ـعــارات التي
تطرحها حركة املقاطعة من حرية وعدالة ومساواة.
هذه الشعارات بمجملها هي التي ّ
تعبر عن تطلعات
كــل مـكــونــات الـشـعــب الفلسطيني فــي الــداخــل (67
و )48والـشـتــات .وهــذا بالضبط مــا يقلق املؤسسة
الـصـهـيــونـيــة ال ـحــاك ـمــة ،ويـشـكــل الـ ــرد الـعـمـلــي على
املشاريع التصفوية التي يجري ترويجها ،من صفقة
القرن ،إلى التطبيع العربي الرسمي الوقح!
* محلل سياساتي في شبكة السياسات
الفلسطينية «الشبكة» ،وأستاذ جامعي في
جامعة األقصى ـ غزة

حققت حركة المقاطعة إنجازات مهمة على الصعيد الرسمي والمجتمع المدني الدولي (آي بي ايه)

