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بيان المثقفين العرب حول القدس:
إ ّنها الفضيحة!
طارق حمدان

صورة
وخبر

المصـور الفوتوغرافـي القطـري خليفـة العبيدلـي بعملـه
يشـارك
ّ
«وطـن» فـي «معـرض الفـن المعاصـر القطـري» المسـتمر فـي
 Kraftwerkفـي برليـن حتـى الثالـث مـن كانـون الثانـي (ينايـر)
أعمـاال اختارتهـا «هيئـة متاحـف قطـر» في ختام
 .2018يضـم المعـرض
ً
البرنامـج الثقافـي القطـري ـــ األلمانـي لعـام  .2017يحتضـن المعـرض
مجموعـة أعمـال لفنانيـن قطرييـن إلـى جانـب آخريـن يشـاركون فـي
برنامـج اإلقامـة الفنـي الخـاص بالمتحـف( .جـون ماكدوغـال ـــ أ ف ب)

ختامها مسك
في «قهوتنا»

بشير الخوري
الشر»
ّ
يوقع «جذور ّ

 2018ولعانة
«ع نوطة»
مع َ

تدعو جمعية «مارش ـ لبنان»،
غدًا الجمعة إلى حضور حفلة
اختتام سنة  2017واستقبال
السنة الجديدة في مركزها
الثقافي «قهوتنا – Café
بكفك» في طرابلس الهادف
لزرع األلفة والسالم بني
شباب وشابات منطقتي باب
التبانة وجبل محسن ،في
حلته الجديدة واألوسع .يحمل
االحتفال الفني ـ الثقافي
عنوان «ناقص  ،»2وتتخلله
أشغال يدوية ،وموسيقى
حية ،ومواهب استعراضية،
وعروض ّ
منوعة بني الفيديو
والهيب هوب والبريك دانس
والراب ،إضافة إلى عروض
األزياء.

بعد صدور كتابه الجديد في
«معرض الكتاب الفرنكفوني»،
ّ
يوقع الصحافي املتخصص في
قضايا االقتصاد والسياسة في
لبنان والشرق األوسط ،بشير
الخوري (الصورة)« ،العالم العربي:
جذور ّ
الشر» (أكت سود وشرق
الكتاب) ،اليوم في «مكتبة أنطوان»
(وسط بيروت) .من وجهة نظر
إقتصادية ـ سياسية ،يتناول العمل
القضايا التي رزح تحتها العالم
العربي منذ نصف قرن ،ويقارب
ظاهرة «الربيع العربي» وتداعياتها
الحالية .ويلحظ الخوري ،باألرقام،
ظواهر اجتاحت العالم العربي مثل
ّ
توسع «داعش» وغياب العدالة
وانتشار الفساد ،وصفها بـ «جذور
ّ
الشر» ،ليقف عند تحديات هذه
ً
البلدان مستقبال ،وتوقيت نهضتها
«غير الناضج» حاليًا.

ال تغيب «فرقة َع نوطة» كثيرًا
عن «مترو املدينة» .وها هي
تفتتح حفالت العام 2018
بسهرة تحييها في  2كانون
الثاني (يناير) املقبل في هذا
الفضاء البيروتيّ ،
مقدمة
باقة من أغنياتها الخاصة
التي تمزج فيها بني الجاز
واملوسيقى الشرقية ،مع ّ
حصة
ّ
وافرة الستعادات موشحات
ّ
وأغنيات معروفة وزعتها بقالب
عصري .تتألف الفرقة التي
انطلقت في  2014من:
بترا حاوي (غناء ـ
الصورة) ،ورغيد جريديني
(ساكسوفون) ،وجدي أبو دياب
(بيانو) ،وزاهر حمادة (باص)،
وعلي صباح (غيتار إلكتروني)،
وجهاد زغيب (درامز).

احتفال «ناقص  :»2غدًا الجمعة ـ
بدءًا من الرابعة بعد الظهر ـ «قهوتنا
–  Caféبكفك» في طرابلس (شارع
سوريا ـ شمال لبنان .الدخول
مجاني .لالستعالم70/562079 :

توقيع «العالم العربي :جذور ّ
الشر»:
اليوم ـ ـ  18:00ـ «مكتبة أنطوان» (أسواق
بيروت)

حفلة «فرقة َع نوطة» :الثالثاء 2
كانون الثاني ـ التاسعة والنصف
ً
مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ
بيروت) .لالستعالم76/309363 :

هل كان االحتالل يحلم بأكثر من بيان ملثقفني فلسطينيني؛ يذكر أن فلسطني احتلت عام
ً
سمجة ،وال هذيان من وحي انحطاط الراهن العربي ،بل هذا فعال
1967؟ هذه ليست مزحة ّ
ما قفز إلى أبصارنا عند اطالعنا على البيان الذي نشرته أول من أمس «مؤسسة محمود
درويش» في رام الله ،ممهورًا بتواقيع ملثقفني فلسطينيني وعرب.
جــاء البيان معنونًا ب ـ «بـيــان املثقفني الـعــرب حــول الـقــدس» ،مستخدمًا اللغة السياسية
نفسها التي سئمها الجميع .بيان يدين ويستنكر بلغة مراجع السياسة الدولية بدون
أي دعوة تحرك أو على األقل مطلب واحد .وعلى سيرة املطالب وكي نكون أكثر إنصافًا
ودقة ،فإن البيان «يتطلع أن يقوم املجتمع الدولي بإدانته ورفضه لقرار ترمب» .كان ممكنًا
للبيان أن ال يسترعي انتباهنا؛ كونه ال يختلف عن الخطاب السياسي املستهلك الذي
نسمعه يوميًا من الجهات الرسمية هنا وهناك ،لكن املفاجئ والفاضح هو إشارته إلى
القدس بأنها «جزء من األراضي الفلسطينية املحتلة عام  .»1967نعم ،بالحرف الواحد،
هكذا بكل بساطة تجاهل ّ
النص حقيقة احتالل فلسطني عام  1948والـ  6ماليني الجئ
في الشتات والحق الطبيعي لكل الفلسطينيني ،ليس فقط بقبوله الرواية اإلسرائيلية بل
بتبنيها والترويج لها ...تلك الرواية التي اعتمدت الخداع وتزوير التاريخ؛ كأداة رئيسية في
ً
آلة بروباغندا االحتالل .هذا عدا استخدام عبارة «األراضي الفلسطينية» بدال من فلسطني،
تلك العبارة التي تستخدمها املؤسسات الدبلوماسية والدولية وكل من يخشى ذكر اسم
فلسطني.
ً
البيان بلغته وإنشائه يجعلنا نتساءل فعال عن كاتبه :هل هو مثقف أم موظف سلطة؟!
لنكتشف بالفعل أن مــن صــاغ البيان هــو أحــد وزراء السلطة السابقني .قــد نفهم هذه
الصياغة لو صدرت عن السلطة ،لكن الطامة الكبرى تتمثل بلحاق بعض املثقفني لهذا
الخطاب املشوه .نتفرج على األسماء املوقعة .بعضهم العبو «بوكر» ،يدركون تمامًا بأنها
ً
لعبة غير عادلة ،لكنهم يلعبونها أمال في كسب شيء (أي شيء) مقابل خسارة كل شيء.
رجاالت السلطة لهم «استراتيجياتهم» التي سطلونا بها ،ال بأس يفعلون بها ما يشاؤون،
لكن كم هو محزن مشاهدة «االستراتيجيات» إياها تتمدد لتجد لها فروعًا وصدى.
لألسف ،سارع عشرات بل مئات املثقفني ـ جزء كبير منهم ّموضع تقدير واحترام ـ إلى
التوقيع على البيان عبر منصات التواصل االجتماعي ،ولعل جــزءًا واف ـرًا من األسماء
املوقعة لم يكلف نفسه قراءة البيان بعناية .أحد املوقعني املوثوق بوعيه طالب بسحب اسمه
ّ
من قائمة املوقعني بعدما اتصلنا به مستفسرين ،فأخبرنا أنه لم يقرأ البيان بعناية ،بل
وافق سريعًا على التوقيع اعتمادًا على عنوانه البديهي.
قــد نفترض أن تلك الوقعة مـجـ ّـرد سهو ،وهــذا بحد ذاتــه كــارثــة مــن مثقفني يفترض أن
يكونوا حصنًا منيعًا للوعي .أما إذا كانت اإلشــارة التي تتبنى روايــة االحتالل وخطاب
السلطة ،مقصودة ،فهم مطالبون اآلن بتحديد موقفهم بوضوح .ما هي فلسطني بالنسبة
لهم؟ هل هي الـ 15في املئة املتبقية من أرضهم؟
ّأي بيان ال يذكر حقيقة االحـتــال الــذي جــرى عــام  1948وال يذكر فلسطني الالجئني
واملهجرين ،هــو بيان ال يـعـ ّـول عليه ،وأي خطاب يقبل بــإرضــاء «املجتمع الــدولــي» على
حساب الشعب والتاريخ ،هو خطاب تضليل مــرفــوض؛ ّ
يكرس مقولة االحـتــال ويضع
أصحابه أمام مسؤولياتهم األخالقية ال كمثقفني فقط بل كفلسطينيني.
أم ــا دع ــاة «االع ـت ــدال» و«األمـ ــر ال ــواق ــع» الــذيــن يـعـتـبــرون الـحــق الفلسطيني مـجــرد فكرة
«رومانسية» ،فنطمئنهم .ال نريد أن نثقل عليكم ،وال نريد منكم أن تكونوا مثقف غرامشي
العضوي .يكفينا فقط أن تصمتوا كي ال تكونوا زبدة ما يريده االحتالل.

