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عملية »بنك 
أوف أميركا« 

 revisited
يا علي... 

انتهت الفنانتان اللبنانيتان ناديا وليلى حطيط من تسجيل شهادات وتصوير مشاهد تستعيد عملية »بنك أوف أميركا« الشهيرة في 
السبعينيات. فيديو »الليل بيني وبين علي« سيعرض أوائل العام المقبل في مدريد

استغرب كيف يعتبر بعض 
المسيحيين أن فلسطين ال تعنيهم

إنجاز القصة عبر تجهيز فيديو بهدف 
خلق تفاعل أكبر مع المشاهد

جورج قرم ناقدًا التوظيف السياسي للدين
ندوة اليسوعية

فنون بصرية

فراس أبو مصلح

»تـــربـــيـــتـــي املــســيــحــيــة تــنــتــفــض« لـــدى 
ــارة الــيــهــوديــة  ــارة »الـــحـــضـ ــبـ ســـمـــاع عـ
املـــســـيـــحـــيـــة«، قـــــال الـــبـــاحـــث والــــوزيــــر 
الــســابــق جــــورج قــــرم خــــال مــحــاضــرة 
وأساليب  التوحيدية  الديانات  »بنية 
ــاســـي  ــيـ تـــوظـــيـــفـــهـــا فــــــي املـــــــيـــــــدان الـــسـ
والـــــــحـــــــربـــــــي« الــــــتــــــي افــــتــــتــــحــــت بـــهـــا 
ــوم الـــديـــنـــيـــة فــــي »جــامــعــة  ــلـ ــعـ كــلــيــة الـ
الــقــديــس يــوســف« )الــيــســوعــيــة( أخيرًا 
ســلــســلــة نــدواتــهــا األســبــوعــيــة للسنة 
أن  ــرم  ــ قــ رأى  الــــجــــديــــدة.  ــيــــة  ــمــ األكــــاديــ
أو  اليهودية،  عن  »انقطاع«  املسيحية 
ف 

َّ
توظ تلك  املقولة  لكن  لها،  »تجاوز« 

فـــي ســـيـــاقـــات أخـــــرى »أكـــثـــر ســخــافــة« 
ــقــــولــــة »حـــــرب  مـــــن ســـابـــقـــتـــهـــا، هـــــي مــ
هانتينغتون.  لصامويل  الحضارات« 
ودعا قرم إلى »فضح الغايات الدنيوية 
ونــزع  واملــذهــبــي«،  الديني  للتحريض 
اللبوس الثقافوي عن الحروب، منبهًا 
 االنــســيــاق وراء دعـــاوى »حــوار 

ّ
إلــى أن

الديانات أو الحضارات« ينطوي على 
هانتينغتون.  بنظرية  ضمني  تسليم 
ورفض قرم خطاب »حماية األقليات«، 
مشيرًا إلى أن »معركتنا )هي( الحفاظ 
ــعــــدديــــة«؛ واألخـــــيـــــرة لــيــســت  ــتــ عـــلـــى الــ
»الــتــعــدديــة الــثــقــافــويــة املــضــخــمــة« من 
قــبــل األبـــحـــاث األنــثــروبــولــوجــيــة التي 

محمد همدر

ــلـــى حـــطـــيـــط مــن  ــيـ ــتـــهـــت نــــاديــــا ولـ انـ
مشاهد  وتصوير  شــهــادات  تسجيل 
أميركا«  أوف  »بنك  عملية  تستعيد 
ــلـــت فـــــي شــــــــارع ريـــــاض  الــــتــــي حـــصـ
الــصــلــح فــي بــيــروت يـــوم 18 تشرين 
بــهــدف   1973 ــــام  عـ )أكــــتــــوبــــر(  األول 
»الليل  بعنوان  فيديو  تجهيز  انتاج 
بيني وبــن عــلــي«. يــتــنــاول املــشــروع 
تــلــك الـــحـــادثـــة، عــلــى أن ُيـــعـــرض في 

مدريد عام 2015.
ذتها 

ّ
البنك نف عملية االستياء على 

بقيادة  يسارين  من ثاث  مجموعة 
علي شعيب. من تلك الحادثة، بقيت 
أغـــنـــيـــة مـــرســـيـــل خــلــيــفــة »يـــــا عــلــي« 
وكتبها  شعيب،  لعلي  ها 

ّ
لحن الــتــي 

الــشــاعــر عــبــاس بــيــضــون. املجموعة 
ــمـــت الــــبــــنــــك احــــتــــجــــاجــــًا عــلــى  ــحـ ــتـ اقـ
تــمــويــل املــــصــــارف األمـــيـــركـــيـــة منها 
»بـــنـــك اوف امـــيـــركـــا« إلســـرائـــيـــل في 
وطالب  ومصر.  على سوريا  حربها 
ــه بــمــبــلــغ 10 مــايــن  ــاقــ شــعــيــب ورفــ
الـــحـــرب ضد  فـــي  لــلــمــســاهــمــة  دوالر 
اإلمبريالية وإطاق سراح مناضلن 

عرب من املعتقات.
إلـــى جــانــب األغــنــيــة، انــتــقــلــت ســيــرة 
عــلــي شــعــيــب وقـــصـــة عــمــلــيــة الــبــنــك 
مــن والـــد ليلى ونــاديــا إلــى الفتاتن 
والدهما  وصــف  عند  توقفتا  اللتن 
الــيــســاري لــعــلــي: »عــلــي كـــان شــاعــرًا، 

»أنـــواع  تــتــنــاول املـــذاهـــب واألعـــــــراق كــــ
خــــاصــــة مـــــن الـــــحـــــيـــــوانـــــات«، بـــغـــرض 
مذهبيًا  املستهدفة  املجتمعات  تفتيت 
األميركية  الخطط  ظهر 

ُ
ت كما  وعرقيًا، 

ـــقـــة« إلثـــــارة الـــحـــروب الــســنــيــة – 
ّ
»املـــوث

الــشــيــعــيــة الـــتـــي تــبــنــى عــلــى »الــــذاكــــرة 
الساخنة االنفعالية« التي تتعامل مع 
أحــــداث حصلت قــبــل نــحــو 1500 عــام، 

كأنها حصلت البارحة!  
قرم  واملــواقــف ساقها  اآلراء  مــن  جملة 
ــا ُيــســمــى  ــ ــالــــب »مــ فــــي مـــحـــاضـــرتـــه. طــ
عن  الـــدول  بامتناع  الــدولــي«  املجتمع 
الديانات، وهي »بحور«  ادعــاء تمثيل 
مــن الــتــعــدديــة، مــبــديــًا اســتــغــرابــه ممن 
لــديــه »جــــرأة ادعــــاء الــنــطــق بــاســمــهــا«. 
ورفـــض تحميل »الــتــوحــيــد« عــامــة، أي 
املسؤولية  الثاثة،  السماوية  األديـــان 
ــنـــف« والــــحــــروب واتـــخـــاذهـــا  ــعـ عـــن »الـ
 
ّ
»حجة ملآرب دنيوية«، رغم اعتباره أن

واإلســام  واملسيحية  اليهودية شــيء، 
ــر«. الــيــهــوديــة أتـــت بمفهوم  »شـــيء آخــ
»أم  بـــ إياها  واصفًا  املقدسة«،  »الحرب 
الــعــقــائــد الــديــنــيــة الــجــهــاديــة«، مشيرًا 
إلى فارق كبير بالدعوة إلى القتال في 
، و»الجو 

ً
الــقــرآن املدينية خــاصــة آيــات 

الحربي املتواصل« في العهد القديم. 
 العرب واملسلمن رفضوا 

ّ
 أوضح قرم أن

الصبغة الدينية ملا يسميه األوروبيون 
الصليبية«،  »الـــحـــروب  واألمــيــركــيــون 

كان يسرق القلوب وليس البنوك«.
ــفـــوح مــن  ــتـــي تـ تـــلـــك الـــرومـــانـــســـيـــة الـ
وصـــف مــنــاضــل مـــن ذلـــك الـــزمـــن هي 
ــا  ــاديـ ــتـــي تــــحــــاول لــيــلــى ونـ ذاتــــهــــا الـ
ــــن خـــــــال الـــعـــمـــل.  ــبــــحــــث عـــنـــهـــا مــ الــ
أن يستميل  اســتــطــاع   علي 

ّ
أن يــبــدو 

ــذيـــن تــضــامــنــوا معه  املــحــتــجــزيــن الـ
ــة، قــــبــــل أن  ــ ــيـ ــ ــــضـ ــقـ ــ ومــــــــع رفــــــاقــــــه والـ
ُيــقــتــل ورفــيــقــه فـــي الــحــركــة الــثــوريــة 
االشتراكية جهاد سعد على يد قوى 

األمن الداخلي اللبناني.
العمل ليس استعادة لقصة العملية 
بحد ذاتــهــا، وال ملحطة نــضــال بقدر 
ت 

ّ
لف الــتــي  للمشاعر  مــا هــو تجسيد 

املــحــتــجــزيــن فــي مــواجــهــة املجموعة 
ــــال 26 ســــاعــــة. خـــال  ــة خــ ــفـ ــاطـ الـــخـ
املشاعر من  الــســاعــات، تحّولت  هــذه 
الــــخــــوف إلـــــى الـــتـــضـــامـــن الــحــقــيــقــي 
الخاطف  قصص  كليشيه  من  بعيدًا 
واملخطوف التي نراها في هوليوود. 
 وانــتــهــت 

ً
هـــذه الــقــصــة حــصــلــت فــعــا

بـــالـــقـــبـــض عـــلـــى املــــجــــمــــوعــــة، وقـــتـــل 
السابق مروان  الوزير  أفرادها وكان 
شربل أحد الضباط املسؤولن عنها 

بشكل مباشر آنذاك.
الثاني تقع في  الطابق  في شقة في 
مبنى في منطقة الحمرا، تتنقل ليلى 
ونــاديــا بحماس وحــيــويــة بــن أكثر 
من 20 شخصًا. تتأكدان من الديكور 
واملــابــس والــشــعــر، وتــشــرحــان دور 
كل شخص قبل اإلنتقال الى الغرفة 

التي يتم فيها التصوير.
ها عادت 

ّ
إن »األخــبــار«  لـ  ناديا  تقول 

إلى هذا التاريخ ألنه ليس مهمًا فقط 
التي  السياسية  األحـــداث  فــي سياق 
شهدت حربًا في بداية السبعينيات، 
الـــــظـــــاهـــــرة ال  هــــــــذه   

ّ
أيـــــضـــــًا ألن بــــــل 

ــــزال مــســتــمــرة الـــيـــوم لــكــن مـــن دون  تـ
حــمــولــتــهــا الـــرومـــانـــســـيـــة والـــثـــوريـــة 
الــحــقــة. مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب األهــلــيــة 
ــيـــة حــــتــــى الــــــيــــــوم، اتــــخــــذت  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
عــمــلــيــات الــخــطــف دوافــــــع وأســبــابــًا 
ُيفترض  َمـــن  تــحــول  عــشــوائــيــة فيما 
الى  أو مجرمون  أنهم خاطفون  بهم 

أبطال بعيون مناصريهم.
بالنسبة إلــى نــاديــا، قد تترك بعض 
ــداث أثــــرًا أكــبــر فـــي الـــتـــاريـــخ لو  ــ األحــ
سمعناها من أفواه الناس العادين 

ــرنــــج«، تظهيرًا  فــســمــوهــا »حـــــروب اإلفــ
مــشــيــرًا  أجــنــبــيــة،  كـــغـــزوات  لطبيعتها 
 أوروبا كانت »بحاجة للتوسع« 

ّ
إلى أن

ــــدد ســكــانــهــا  ــــى نــمــو عـ آنــــــــذاك، نـــظـــرًا إلـ
ــًا »حــجــة  وتــــوســــع اقـــتـــصـــادهـــا، رافــــضــ

تحرير القدس من املسلمن«.
لـــــوال الــــحــــرب الـــــبـــــاردة الــــتــــي أنــتــجــت 
الدن  بــن  لكان  اإلســامــيــة،  الراديكالية 
»هــامــشــيــًا«، يــقــول قـــرم، مشيرًا إلــى أن 
األذهــان  الصراع رّسخت في  مجريات 

صورة مغايرة لإلسام، »دين الرحمة« 
الذي خبره في مصر ولبنان. كذلك، إن 
الذين  سعود  آل  مع  الوهابية  تحالف 
أقـــامـــوا دولــتــهــم عــــام 1925 بــدعــم من 
اإلنــكــلــيــز، أدى إلـــى »تــســيــيــس« الــديــن 
وتوظيفه في خدمة املصالح الخاصة 
ثم  األجانب،  ولرعاتها  املالكة  للعائلة 
في  املسلمن«  ــوان  »اإلخـ ظهرت حركة 
مصر عام 1928 لتعمق االتجاه نفسه، 
وفق قرم. أما التحول األكبر، فجاء مع 
ــان الــحــرب  ــ ــرار الــــواليــــات املــتــحــدة إبـ ــ قـ
ــاردة بــاســتــعــمــال الــديــن اإلســامــي  ــبـ الـ

أو مــــن األفـــــــــراد الــــذيــــن كــــانــــوا عــلــى 
ــروا بــتــلــك األحـــــداث  ــ ـ

ّ
ــأث ــ الـــهـــامـــش، وتـ

بشكل مباشر أو غير مباشر. 
ــتــــارت نـــاديـــا وشــقــيــقــتــهــا إنــجــاز  اخــ
القصة عبر تجهيز فيديو ال وثائقي 
أقرب  مسافة  خلق  بهدف  كاسيكي 
الــــذي يخلقه  وتــفــاعــل أكــبــر مـــن ذاك 
الوثائقي. الغرض هو تفاعل الناس 
ــة بــــالــــصــــوت والـــــصـــــورة،  ــقـــصـ مــــع الـ
واقــتــرابــهــم مــن كــل زاويــــة فــي املــكــان 

حــيــث يــســتــعــاد املــشــهــد مـــع أصـــوات 
ــقــت ذلـــك الــيــوم، 

ّ
األشـــخـــاص الــتــي وث

ــــدف هــــــو وضــــــــع املــــشــــاهــــديــــن  ــهـ ــ ــالـ ــ فـ
مباشرة أمام تلك الصور في محاولة 

إلشراكهم في ذلك الحدث.
نــاديــا حــطــيــط هــي مــخــرجــة وفــنــانــة 
فيديو، درســت في مــدريــد، وطوكيو 
ــة عــلــى  ــانــ ــنــ ــفــ وشــــيــــكــــاغــــو. تـــــرّكـــــز الــ

فدربت  السوفياتي،  االتــحــاد  إلســقــاط 
اآلالف  عــشــرات  وباكستان  السعودية 
مـــن الــشــبــان املــســلــمــن إلرســـالـــهـــم إلــى 
فــــي ظـــاهـــرة  قـــــرم  أفـــغـــانـــســـتـــان. ورأى 
الــجــهــاديــن هـــذه »ســـاح تــدمــيــر ذاتــي 

لألمة العربية«.
قــــرم فـــي اآلن نــفــســه كيف  واســـتـــغـــرب 
فلسطن  أن  املسيحين  بعض  يعتبر 
ال تــعــنــيــهــم، »كــــأن املــســيــحــيــة تــنــازلــت 
عـــــن الــــــجــــــذور األرضــــــيــــــة لــــوجــــودهــــا، 
ــد فـــي واشـــنـــطـــن«.  وكـــأنـــمـــا املــســيــح ولــ
أن مدارسنا تقدم »ثقافة شاملة«  كما 
ــــدّرس شيئًا عن 

ُ
عــن أوروبــــا، فيما ال ت

واآلرامية  السريانية  الكنائس  »عظمة 
ــاء الـــحـــضـــارة  ــنــ ــــي بــ ــي أســـهـــمـــت فـ ــتــ الــ
الــعــربــيــة اإلســامــيــة«، قـــال قـــرم، داعــيــًا 
إلـــى مــســاعــدة األجـــيـــال الــجــديــدة على 
الــتــجــذر فــي بــادنــا؛ فـــأي فــكــر هــو ذاك 
إلــى ثقافة املجتمع كنتاج  الــذي ينظر 
عناصرها،  بكل  التاريخية،  لتجاربه 

وارتباطها عضويًا باألرض؟ 
وأشـــــــــار قــــــرم إلــــــى آيــــتــــن واضـــحـــتـــن 
ــة:  ــعـــدديـ ــتـ ــبــــول الـ كــــل الـــــوضـــــوح فــــي قــ
»وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا«، 
على النقيض من »صدام الحضارات«، 
ــــو شــــاء الـــلـــه لــجــعــلــكــم أمــة  وأيـــضـــًا »ولـ
إكــراه في الدين«،  واحـــدة«، وأيضًا »ال 
 بــعــض فــقــهــاء اإلســـام 

ّ
مــشــيــرًا إلـــى أن

»شلوا استعمال هذه اآليات«. 

التجهيز والفيديو في أعمالها التي 
مــت فــي مــعــارض عاملية عــدة. هي  قــدِّ
تعمل غالبًا الى جانب شقيقتها ليلى 
الكتابة واإلخــراج  في  التي تخرجت 
فرانسيسكو،  ســـان  مــن  السينمائي 
في شركة  دراستها  وتمّرست خــال 
اإلنـــتـــاج الـــتـــي أســســهــا الــســيــنــمــائــي 
فــرانــســيــس فــــورد كـــوبـــوال. أكــثــر من 
مــهــرجــان دولــــي احــتــضــن بــاكــورتــهــا 
ر الــفــيــلــم في  ــوِّ ــــام عــســقــان«. صــ »أقـ
لبنان عام 2010 وانتهت من تنفيذه 
فـــي »مــهــرجــان  لـــيـــشـــارك  عــــام 2011 
الــعــام نفسه،  فــي  الــدوحــة«  ترايبيكا 
ــيــــًا ســـــنـــــوات اعــــتــــقــــال الــــرســــام  حــــاكــ

الفلسطيني زهدي العدوي. 
تختار ناديا وليلى املواضيع الفنية 
املــلــتــزمــة قــضــايــا املــنــطــقــة ســيــاســيــًا 
ــًا. مـــشـــروعـــهـــمـــا »الـــلـــّيـــل  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واجـ
بيني وبن علي« حصل على جائزة  
 Spanish Art Award Generaciones
املـــشـــروع  وســـيـــعـــرض   .2015 لـــعـــام 
 La Casa Encendida Art مــركــز  فــي 
Center في مدريد خال شهر شباط 

)فبراير( عام 2015.
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مشهد من 
فيديو »الليل 
بيني وبين علي« 

ثقافة وناس


