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فنون بصرية 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

عملية «بنك
أوف أميركا»
revisited
يا علي...
محمد همدر
ان ـت ـه ــت نـ ــاديـ ــا ول ـي ـل ــى ح ـط ـي ــط مــن
تسجيل شـهــادات وتصوير مشاهد
تستعيد عملية «بنك أوف أميركا»
ال ـ ـتـ ــي ح ـص ـل ــت ف ـ ــي شـ ـ ـ ــارع ري ـ ــاض
الـصـلــح فــي ب ـيــروت ي ــوم  18تشرين
األول (أكـ ـت ــوب ــر) عـ ــام  1973ب ـهــدف
انتاج تجهيز فيديو بعنوان «الليل
بيني وبــن عـلــي» .يـتـنــاول املـشــروع
ت ـلــك ال ـح ــادث ــة ،ع ـلــى أن ُي ـع ــرض في
مدريد عام .2015
ّ
عملية االستيالء على البنك نفذتها
مجموعة من ثالث يساريني بقيادة
علي شعيب .من تلك الحادثة ،بقيت
أغ ـن ـي ــة م ـ ّـرس ـي ــل خ ـل ـي ـفــة «ي ـ ــا ع ـلــي»
الـتــي لحنها لعلي شعيب ،وكتبها
الـشــاعــر عـبــاس بـيـضــون .املجموعة
اقـ ـتـ ـحـ ـم ــت الـ ـبـ ـن ــك احـ ـتـ ـج ــاج ــا ع ـلــى
ت ـمــويــل املـ ـص ــارف األم ـي ــرك ـي ــة منها
«ب ـن ــك اوف ام ـي ــرك ــا» إلس ــرائ ـي ــل في
حربها على سوريا ومصر .وطالب
ش ـع ـيــب ورف ــاق ــه بـمـبـلــغ  10مــايــن
دوالر لـلـمـســاهـمــة ف ــي ال ـح ــرب ضد
اإلمبريالية وإطالق سراح مناضلني
عرب من املعتقالت.
إل ــى جــانــب األغ ـن ـيــة ،انـتـقـلــت سـيــرة
ع ـلــي ش ـع ـيــب وق ـص ــة عـمـلـيــة الـبـنــك
مــن وال ــد ليلى ونــاديــا إلــى الفتاتني
اللتني توقفتا عند وصــف والدهما
ال ـي ـســاري لـعـلــي« :عـلــي ك ــان شــاعـرًا،

كان يسرق القلوب وليس البنوك».
ت ـل ــك ال ــروم ــان ـس ـي ــة ال ـت ــي ت ـف ــوح مــن
وص ــف مـنــاضــل م ــن ذل ــك ال ــزم ــن هي
ذاتـ ـه ــا ال ـت ــي تـ ـح ــاول ل ـي ـلــى ون ــادي ــا
الـ ـبـ ـح ــث عـ ـنـ ـه ــا م ـ ــن خ ـ ـ ــال الـ ـعـ ـم ــل.
ّ
يـبــدو أن علي اسـتـطــاع أن يستميل
امل ـح ـت ـجــزيــن ال ــذي ــن ت ـضــام ـنــوا معه
ومـ ـ ـ ــع رفـ ـ ــاقـ ـ ــه وال ـ ـق ـ ـض ـ ـيـ ــة ،ق ـ ـبـ ــل أن
ُيـقـتــل ورف ـي ـقــه ف ــي ال ـحــركــة الـثــوريــة
االشتراكية جهاد سعد على يد قوى
األمن الداخلي اللبناني.
العمل ليس استعادة لقصة العملية
بقدر
بحد ذاتـهــا ،وال ملحطة نـضــال ّ
مــا هــو تجسيد للمشاعر الـتــي لفت
املـحـتـجــزيــن فــي مــواجـهــة املجموعة
ال ـخ ــاط ـف ــة خـ ـ ــال  26سـ ــاعـ ــة .خ ــال
ّ
تحولت املشاعر من
هــذه الـســاعــات،
ال ـ ـخـ ــوف إل ـ ــى ال ـت ـض ــام ــن الـحـقـيـقــي
بعيدًا من كليشيه قصص الخاطف
واملخطوف التي نراها في هوليوود.
ً
ه ــذه الـقـصــة حـصـلــت ف ـعــا وانـتـهــت
ب ــال ـق ـب ــض عـ ـل ــى املـ ـجـ ـم ــوع ــة ،وق ـت ــل
أفرادها وكان الوزير السابق مروان
شربل أحد الضباط املسؤولني عنها
بشكل مباشر آنذاك.
في شقة في الطابق الثاني تقع في
مبنى في منطقة الحمرا ،تتنقل ليلى
ونــاديــا بحماس وحـيــويــة بــن أكثر
من  20شخصًا .تتأكدان من الديكور
واملــابــس وال ـش ـعــر ،وت ـشــرحــان دور
كل شخص قبل اإلنتقال الى الغرفة
التي يتم فيها التصويرّ .
تقول ناديا لـ «األخـبــار» إنها عادت
إلى هذا التاريخ ألنه ليس مهمًا فقط
فــي سياق األح ــداث السياسية التي
شهدت حربًا في بداية السبعينيات،
ّ
بـ ـ ــل أيـ ـ ـض ـ ــا ألن هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرة ال
تـ ــزال مـسـتـمــرة ال ـي ــوم ل ـكــن م ــن دون
ح ـمــول ـت ـهــا ال ــروم ــان ـس ـي ــة وال ـث ــوري ــة
ال ـح ـقــة .م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـح ــرب األهـلـيــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة حـ ـت ــى ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،اتـ ـخ ــذت
ع ـم ـل ـيــات ال ـخ ـطــف دوافـ ـ ــع وأس ـبــابــا
عـشــوائـيــة فيما تـحــول َم ــن ُيفترض
بهم أنهم خاطفون أو مجرمون الى
أبطال بعيون مناصريهم.
بالنسبة إلــى نــاديــا ،قد تترك بعض
األحـ ـ ــداث أث ـ ـرًا أك ـبــر ف ــي ال ـتــاريــخ لو
سمعناها من أفواه الناس العاديني

أو مـ ــن األف ـ ـ ـ ــراد ّ الـ ــذيـ ــن كـ ــانـ ــوا عـلــى
ال ـه ــام ــش ،وتـ ــأثـ ــروا ب ـت ـلــك األح ـ ــداث
بشكل مباشر أو غير مباشر.
اخـ ـت ــارت ن ــادي ــا وشـقـيـقـتـهــا إن ـجــاز
القصة عبر تجهيز فيديو ال وثائقي
كالسيكي بهدف خلق مسافة أقرب
وت ـفــاعــل أك ـبــر م ــن ذاك ال ــذي يخلقه
الوثائقي .الغرض هو تفاعل الناس
مـ ــع ال ـق ـص ــة ب ــالـ ـص ــوت والـ ـ ـص ـ ــورة،
واق ـتــراب ـهــم مــن كــل زاويـ ــة فــي املـكــان

إنجاز القصة عبر تجهيز فيديو بهدف
خلق تفاعل أكبر مع المشاهد
شـهــد م ــع أص ــوات
حـيــث يـسـتـعــاد املـ ّ
األش ـخ ــاص الـتــي وث ـقــت ذل ــك الـيــوم،
فـ ــال ـ ـهـ ــدف هـ ـ ــو وضـ ـ ـ ــع املـ ـش ــاه ــدي ــن
مباشرة أمام تلك الصور في محاولة
إلشراكهم في ذلك الحدث.
نــاديــا حـطـيــط هــي مـخــرجــة وفـنــانــة
فيديو ،درســت في مــدريــد ،وطوكيو
ّ
وش ـ ـي ـ ـكـ ــاغـ ــو .ت ـ ــرك ـ ــز الـ ـفـ ـن ــان ــة ع ـلــى

التجهيز والفيديو في أعمالها التي
قـ ِّـدمــت فــي مـعــارض عاملية عــدة .هي
تعمل غالبًا الى جانب شقيقتها ليلى
التي تخرجت في الكتابة واإلخــراج
السينمائي مــن س ــان فرانسيسكو،
ّ
وتمرست خــال دراستها في شركة
اإلنـ ـت ــاج ال ـت ــي أس ـس ـهــا الـسـيـنـمــائــي
فــرانـسـيــس فـ ــورد ك ــوب ــوال .أك ـثــر من
مـهــرجــان دول ــي احـتـضــن بــاكــورتـهــا
«أقـ ــام ع ـس ـقــان» .ص ـ ِّـور الـفـيـلــم في
لبنان عام  2010وانتهت من تنفيذه
عـ ــام  2011ل ـي ـش ــارك ف ــي «م ـهــرجــان
ترايبيكا الــدوحــة» فــي الـعــام نفسه،
ح ــاكـ ـي ــا سـ ـ ـن ـ ــوات اع ـ ـت ـ ـقـ ــال الـ ــرسـ ــام
الفلسطيني زهدي العدوي.
تختار ناديا وليلى املواضيع الفنية
امل ـل ـتــزمــة ق ـضــايــا املـنـطـقــة سـيــاسـيــا
واج ـت ـم ــاع ـي ــا .م ـش ــروع ـه ـم ــا «ال ـل ـ ّـي ــل
بيني وبني علي» حصل على جائزة
Spanish Art Award Generaciones
لـ ـع ــام  .2015وسـ ـيـ ـع ــرض املـ ـش ــروع
فــي مــركــز La Casa Encendida Art
 Centerفي مدريد خالل شهر شباط
(فبراير) عام .2015

مشهد من
فيديو «الليل
بيني وبين علي»

ندوة اليسوعية

جورج قرم ناقدًا التوظيف السياسي للدين
فراس أبو مصلح
«تــرب ـي ـتــي امل ـس ـي ـح ـيــة ت ـن ـت ـفــض» لــدى
س ـم ــاع ع ـب ــارة «ال ـح ـض ــارة ال ـي ـهــوديــة
امل ـس ـي ـح ـي ــة» ،ق ـ ــال الـ ـب ــاح ــث وال ــوزي ــر
ال ـســابــق جـ ــورج ق ــرم خ ــال مـحــاضــرة
«بنية الديانات التوحيدية وأساليب
ت ــوظـ ـيـ ـفـ ـه ــا ف ـ ــي املـ ـ ـي ـ ــدان ال ـس ـي ــاس ــي
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب ـ ـ ــي» ال ـ ـ ـتـ ـ ــي اف ـ ـت ـ ـت ـ ـحـ ــت ب ـه ــا
ك ـل ـيــة ال ـع ـل ــوم ال ــدي ـن ـي ــة ف ــي «جــام ـعــة
الـقــديــس يــوســف» (الـيـســوعـيــة) أخيرًا
سـلـسـلــة نــدوات ـهــا األس ـبــوع ـيــة للسنة
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة .رأى ق ـ ــرم أن
املسيحية «انقطاع» عن اليهودية ،أو
َّ
«تجاوز» لها ،لكن املقولة تلك توظف
ف ــي س ـي ــاق ــات أخ ـ ــرى «أكـ ـث ــر س ـخــافــة»
م ـ ــن س ــابـ ـقـ ـتـ ـه ــا ،ه ـ ــي مـ ـق ــول ــة «ح ـ ــرب
الحضارات» لصامويل هانتينغتون.
ودعا قرم إلى «فضح الغايات الدنيوية
للتحريض الديني واملــذهـبــي» ،ونــزع
اللبوس الثقافوي عن الحروب ،منبهًا
ّ
إلــى أن االنـسـيــاق وراء دع ــاوى «حــوار
الديانات أو الحضارات» ينطوي على
تسليم ضمني بنظرية هانتينغتون.
ورفض قرم خطاب «حماية األقليات»،
مشيرًا إلى أن «معركتنا (هي) الحفاظ
ع ـل ــى الـ ـتـ ـع ــددي ــة»؛ واألخـ ـ ـي ـ ــرة لـيـســت
«الـتـعــدديــة الـثـقــافــويــة املـضـخـمــة» من
قـبــل األب ـح ــاث األنـثــروبــولــوجـيــة التي

ت ـت ـنــاول امل ــذاه ــب واألع ـ ـ ــراق كـ ــ«أن ــواع
خـ ــاصـ ــة م ـ ــن الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــوان ـ ــات» ،ب ـغ ــرض
تفتيت املجتمعات املستهدفة مذهبيًا
ُ
وعرقيًا ،كما تظهر الخطط األميركية
ّ
«امل ــوث ـق ــة» إلثـ ــارة ال ـح ــروب الـسـنـيــة –
الـشـيـعـيــة ال ـت ــي تـبـنــى ع ـلــى «ال ــذاك ــرة
الساخنة االنفعالية» التي تتعامل مع
أح ــداث حصلت قـبــل نـحــو  1500عــام،
كأنها حصلت البارحة!
جملة مــن اآلراء واملــواقــف ساقها قرم
فـ ــي مـ ـح ــاض ــرت ــه .ط ــال ــب «م ـ ــا ُي ـس ـمــى
املجتمع الــدولــي» بامتناع ال ــدول عن
ادعــاء تمثيل الديانات ،وهي «بحور»
مــن الـتـعــدديــة ،مـبــديــا اسـتـغــرابــه ممن
لــديــه «جـ ــرأة ادعـ ــاء الـنـطــق بــاسـمـهــا».
ورفــض تحميل «الـتــوحـيــد» عــامــة ،أي
األدي ــان السماوية الثالثة ،املسؤولية
ع ــن «ال ـع ـن ــف» وال ـ ـحـ ــروب وات ـخ ــاذه ــا
ّ
«حجة ملآرب دنيوية» ،رغم اعتباره أن
اليهودية شــيء ،واملسيحية واإلســام
«ش ــيء آخ ــر» .الـيـهــوديــة أت ــت بمفهوم
«الحرب املقدسة» ،واصفًا إياها بــ«أم
الـعـقــائــد الــديـنـيــة ال ـج ـهــاديــة» ،مشيرًا
إلى فارق كبير بالدعوة إلى ًالقتال في
آيــات الـقــرآن املدينية خــاصــة ،و«الجو
الحربي املتواصل» في العهد القديم.
ّ
أوضح قرم أن العرب واملسلمني رفضوا
الصبغة الدينية ملا يسميه األوروبيون
واألم ـيــرك ـيــون «الـ ـح ــروب الصليبية»،

فـسـمــوهــا «ح ـ ــروب اإلف ــرن ــج» ،تظهيرًا
لطبيعتها كـ ـغ ــزوات أج ـن ـب ـيــة ،مـشـيـرًا
ّ
إلى أن أوروبا كانت «بحاجة للتوسع»
آنـ ـ ــذاك ،ن ـظ ـرًا إلـ ــى ن ـمــو عـ ــدد سـكــانـهــا
وت ــوس ــع اق ـت ـص ــاده ــا ،رافـ ـض ــا «ح ـجــة
تحرير القدس من املسلمني».
ل ـ ــوال ال ـ ـحـ ــرب الـ ـ ـب ـ ــاردة الـ ـت ــي أن ـت ـجــت
الراديكالية اإلســامـيــة ،لكان بــن الدن
«هــامـشـيــا» ،يـقــول ق ــرم ،مشيرًا إلــى أن
مجريات الصراع ّ
رسخت في األذهــان

استغرب كيف يعتبر بعض
المسيحيين أن فلسطين ال تعنيهم
صورة مغايرة لإلسالم« ،دين الرحمة»
الذي خبره في مصر ولبنان .كذلك ،إن
تحالف الوهابية مع آل سعود الذين
أق ــام ــوا دول ـت ـهــم ع ــام  1925بــدعــم من
اإلنـكـلـيــز ،أدى إل ــى «تـسـيـيــس» الــديــن
وتوظيفه في خدمة املصالح الخاصة
للعائلة املالكة ولرعاتها األجانب ،ثم
ظهرت حركة «اإلخ ــوان املسلمني» في
مصر عام  1928لتعمق االتجاه نفسه،
وفق قرم .أما التحول األكبر ،فجاء مع
قـ ــرار ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة إبـ ــان ال ـحــرب
ال ـب ــاردة بــاسـتـعـمــال الــديــن اإلســامــي

إلسـقــاط االتـحــاد السوفياتي ،فدربت
السعودية وباكستان عـشــرات اآلالف
م ــن ال ـش ـبــان املـسـلـمــن إلرســال ـهــم إلــى
أف ـغ ــان ـس ـت ــان .ورأى قـ ــرم ف ــي ظ ــاه ــرة
الـجـهــاديــن ه ــذه «س ــاح تــدمـيــر ذاتــي
لألمة العربية».
واس ـت ـغ ــرب قـ ــرم ف ــي اآلن نـفـســه كيف
يعتبر بعض املسيحيني أن فلسطني
ال تـعـنـيـهــم« ،كـ ــأن املـسـيـحـيــة تـنــازلــت
ع ـ ــن ال ـ ـج ـ ــذور األرض ـ ـي ـ ــة ل ــوج ــوده ــا،
وكــأن ـمــا امل ـس ـيــح ول ــد ف ــي واش ـن ـطــن».
كما أن مدارسنا تقدم «ثقافة شاملة»
عــن أوروبـ ــا ،فيما ال ُت ـ ّ
ـدرس شيئًا عن
«عظمة الكنائس السريانية واآلرامية
الـ ـت ــي أسـ ـهـ ـم ــت فـ ــي بـ ـن ــاء الـ ـحـ ـض ــارة
الـعــربـيــة اإلســام ـيــة» ،ق ــال ق ــرم ،داعـيــا
إل ــى مـســاعــدة األج ـي ــال ال ـجــديــدة على
الـتـجــذر فــي بــادنــا؛ ف ــأي فـكــر هــو ذاك
الــذي ينظر إلــى ثقافة املجتمع كنتاج
لتجاربه التاريخية ،بكل عناصرها،
وارتباطها عضويًا باألرض؟
وأش ـ ـ ـ ــار قـ ـ ــرم إلـ ـ ــى آي ـ ـتـ ــن واض ـح ـت ــن
كـ ــل الـ ــوضـ ــوح فـ ــي قـ ـب ــول ال ـت ـع ــددي ــة:
«وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا»،
على النقيض من «صدام الحضارات»،
وأي ـض ــا «ولـ ــو ش ــاء ال ـلــه لـجـعـلـكــم أمــة
واح ــدة» ،وأيضًا «ال إكــراه في الدين»،
ّ
مـشـيـرًا إل ــى أن بـعــض فـقـهــاء اإلس ــام
«شلوا استعمال هذه اآليات».

