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يـــصــــدر كـــــل يـــــوم ثـــــالثــــــاء

«مشاة ال يعبرون الطريق» لعاطف أبو سيف ..
رحلة فلسطينيين ما بين عالمي «الحاضرين» و«الغائبين»!
كتبت بديعة زيدان:
تب����دو المقادي����ر مغايرة ه����ذه المرة  ..ش����يء
من البوليس����ية بقالب كوميدي قد يكون أس� َ
���ود
كحال األوضاع في قطاع غ����زة ،أو رماديًا كالدخان
المنبعث من المنازل بعد كل عملية قصف ،أو من
الحرائق المرافقة لـ"مس����يرات العودة" ،مع ش����يء
من الفنتازيا ،وكثير من اإلسقاطات واالستعادات
التاريخية للجغرافيات واألحداث والشخوص ،الذي
ّ
المحوريين منهم ،وحضرت أوصاف
غابت أس����ماء
من يدورون في فلكهم ،فيما حافظ "المخيم" على
اسمه دون ملحقات ،كما جرت العادة عند الروائي
الفلسطيني عاطف أبو سيف ،لتكون النتيجة بعد
أن يض����رب الكلمات في خالط����ه ،ويجعلها تنضج
على نار هادئة ،قبل أن يضمن استواءها في فرن
السرد السلس ،رواية تحمل اسم "مشاة ال يعبرون
الطري����ق" ،هي جدي����ده الصادر ع����ن دار األهلية
للنشر والتوزيع في ّ
عمان.
حادث غامض يبدو كدهس شاحنة لثمانيني،
ال يعرفه أح���د ،وليس له أقارب على ما يبدو ،كما
لم يحسم أي من الش���هود حقيقة ما حدث معه
بالفع���ل ،ال "صاحب محل الفاكهة" ،وال "س���ائق
التاكس���ي" ،وال "الفتاة العائ���دة من الجامعة" أو
"طالب���ة الجامعة" ،وال "الش���اب الذي كان يجلس
على ش���رفته" ،وال حتى "الشرطي" غريب األطوار،
وال "الصحافي" ،وال غيرهم في "عالم الحاضرين"
 ..وس���ط حال���ة م���ن الش���ك المتب���ادل بين كل
المتواجدي���ن حول الس���رير ،وحالة من التنافس
للحصول على معلومة لتقديمها كسبق صحافي،
أو تضمينها في تقرير أمني.
وهنا ينتقل الصحافي ،وسط تشابك العالقات
في "عالم الحاضرين" ،إلى حيث "عالم الغائبين"،
ف�ل�ا يجد بوصلة أمامه إال الدراجة الهوائية التي
كانت رفق���ة الثمانيني وقت الحادث ،ومحفظته
ّ
بنية الل���ون ،والتي خلت إال م���ن صورة باألبيض
واألس���ود لفت���اة ال يعرفها أي م���ن أبطال "عالم

الحاضري���ن" في الرواية ،وليس هناك ما يش���ير
إليها إال سنة التصوير في العام .1946
"عالم الغائبين ،هو العالم الذي عليه أن يقوم
بصياغته ،أن يخلق حكاياته .من المؤكد أن عالم
الحاضرين حول الس���رير مليء بالقصص ،فلكل
شخص في الغرفة ّ
قصته الخاصة ،عالمه الحافل
بالتفاصيل ،أما البطل الحقيق���ي للتقرير ،الذي
علي���ه أن يبرزه ،أي الرجل العج���وز ،فهو الغائب
األكبر في الحكاية .الحكاية والبطل توأمان عادة،
لكن في هذه الحال���ة فثمة حكاية بطلها غائب.
وعليه ،وهذا اس���تنتاج آخر للصحافي ،فمهمته
الكب���رى يجب أن تكون خل���ق عالم خاص بالرجل
العجوزّ :
تخيل حكايته الخاصة ،وافتراض وجود
هذا العال���م وتلك الحكاية ،وتأسيس���هما وفق
منظومة عالقات من األشياء التي تتوفر في متن
الحكاية القصي���رة ،وتأثيثها بكل ما تم العثور
عليه على قارعة طري���ق الحكاية الصغيرة التي
تمثلت في ده���س الرجل العج���وز ،واالفتراض
القائم على حدوث جريمة وراء ذلك".
وعبر ّ
تخي���ل الصحافي لعوال���م الرجل العجوز
مالحق���ًا الصورة والدراج���ة الهوائية والمحفظة
البني���ة ،يع���ود بنا الروائ���ي إلى فت���رة النكبة،
وقت حدوثه���ا وما قبيلها وم���ا بعيدها ،وكيف
كان يعيش هذا المس���ن رفقة عائلته ،وحبيبته
المفترضة صاحبة الصورة ،أو "سلوى" ،كما فضل
تس���ميتها ،بل وباتت مخطوبت���ه ،إال أن النكبة
فرقتهما ،فتفرق���وا بعيدًا عن بلدتهم األصلية،
س���واء داخل الوطن كما هو في غ���زة ،أو خارجها
كحال أخوته وباقي عائلته.
وفي إط���ار الحكاية المتخيل���ة للرجل العجوز،
وتتواص���ل منذ ما قبل النكب���ة إلى وقت الحادث
المفترض ،يرفض هذا المس���ن ال���زواج ،ويقرر
مواصلة البحث عن حبيبه أو خطيبته س���لوى في
غزة ،فيعمل ساعيًا للبريد ،مع أنه كان بإمكانه أن
يعم���ل في وظيفة أفضل بعد أن أنهى "المترك"
(شهادة كان يحصل عليها الطالب الفلسطيني

بع���د تجاوزه للصف التاس���ع) ،وأكمل دراس���ته
ف���ي القدس  ..وف���ي خالل عملي���ة البحث هذه،
وفي خض���م المبنى المتخي���ل للحكاية ،يتلقى
هذا المس���ن مجهول الهوية ،ف���ي أحد مقاهي
"المخيم" بالشاعر معين بسيسو ورفيقيه محمد
حسيب القاضي وس���عيد فلفل وآخرين ،فكانت
جلسة مش���تركة بينهم ،حيث "الغضب والشعر
والحلم" كانت "تتقافز من األفواه ،فتحمل معها
المزيد من الحنين ،والمزيد من لهب الشوق ،كما
الحس���رة" ،حتى أن معين سأل المسن عن سلوى
وما إذا وصلته رسائلها أو أي أخبار عنها أو منها.
وفي الرحلة المتخيلة للصحافي حول المس���ن
الذي يرقد في الس���رير ،ويحي���ط به أبطال "عالم
الحاضري���ن" ،تظهر الدراج���ة الهوائية كرفيقة
درب له منذ أن كان ساعيًا للبريد ويلتقي بأبطال
"عال���م الغائبين" ،وه���م كثر ،وف���ي جغرافيات
وأزمنة متع���ددة ،فيما كان للمحفظة ّ
بنية اللون
حكاي���ة لها عالقة بذلك اللقاء االفتراضي ما بين
المس���ن الذي لم يكن مس���نًا تمامًا ،ووالده ،بعد
أن فرقتهما النكبة ،فكانت تلك المحفظة ّ
هدية
األب إلى ابنه.
وما بين "عال���م الغائبين" و"عال���م الحاضرين"
تنقلت الرواية بنا مع صفحاتها إلى ماض تمحور
حول النكبة وتداعياته���ا ،وحاضر في غزة حيث
تج���ار األنف���اق ،والمتلونين م���ن أصحاب اللحى
الجديدة ،وما طرأ على الغزيين الجدد والقادمين
إليها منذ عقود ،من تحوالت ،حتى على مستوى
األح�ل�ام ،فحل���م الع���ودة ،وإن لم يس���قط ،نراه
يستبدل بحلم الس���فر والهجرة من واقع بائس،
أو بالحص���ول عل���ى تحويل���ة طبية إل���ى الضفة
الغربية ،أو اللحاق بعري���س في تونس ،فيما لم
يغب االنقس���ام وتداعياته في الرواية أو عنها،
هي التي تحدثت ع���ن صراعات الفريقين األبرز
على الس���احة الفلس���طينية ،وإن لم يس���مهما
صراحة ،وبذلك يكون عاطف أبو سيف ،وإن خرج
على المألوف في جهة التقنية وأس���لوب السرد

كتب يوسف الشايب:
تنطلق الدورة الرابعة عش���رة من مهرجان رام
الله للرق���ص المعاصر ،وتنظمه س���رية رام الله
األول���ى ،في الثال���ث من نيس���ان المقبل وحتى
الحادي عشر منه ،حاملة شعار "ع وين؟!".
وتأتي دورة المهرجان لهذا العام تحت شعار
َ"ع وين؟!" ،كسؤال يطرحه المهرجان حول مصيرنا
ومس���تقبلنا الوطني واالجتماع���ي واالقتصادي
والثقافي والتربوي؛ سؤال حول مستقبل الفنون
بش���كل عام ،والرقص بشكل خاص ،في ظل واقع
وقاس.
صعب
سياسي واجتماعي واقتصادي
ٍ
ٍ
وتتضمن نسخة المهرجان لهذا العام تسعة
عش���ر عرضًا لخمس عش���رة فرق���ة ،منها ثالث
فرق فلس���طينية ،وفرقتان عربيتان ،وعشر فرق
أجنبي���ة ،فيما تت���وزع العروض عل���ى مدينتي
رام الل���ه ،والقدس ،إضافة إل���ى ملتقى الرقص
الفلس���طيني ،ومؤتمر الرقص والمجتمع ،ودورة
الفيديو والرقص ،وورش الرقص.

والتن���اول ،إال أنه واصل س���رد حكايات الماضي
في بالد ما قبل النكبة ،والحاضر الصعب في غزة
المنكوب���ة على أكثر من صعيد ،كما في روايتيه
السابقتين "حياة معلقة" ،و"الحاجة كريستينا".
ويب����دو أن الروائي هن����ا تعمد اس����تخدام لغة
سلس����ة في الس����رد تتماهى وطبيعة ش����خوص
روايت����ه "مش����اة ال يعب����رون الطريق" ،كـ"س����ائق
التاكس����ي" ،و"صاحب محل الفاكه����ة" ،وغيرهما،
وه����ي لغة تكاد تقت����رب من الدارج����ة المحكية،
وإن حافظ����ت على رصانة فصحاه����ا ،وهي تتناول
حكايات لفلس����طينيين ف����ي عالم����ي "الغائبين"
و"الحاضرين" ،باتوا ليس فقط خارج جغرافياتهم
األصلي����ة ،بل خارج الزمن والحكاية ربما ،ولذا فهم
"مشاة ال يعبرون الطريق" ،ما بين "نهاية محتملة"
ومقدمة حول "الموت" الذي يبدو الصديق اللصيق
بالكثير ممن كانوا أصحاب األرض والحكاية.
"للموت ط���رق عدة كله���ا مفجع���ة .ليس من

ج���دوى أن نفاض���ل بي���ن واحدة وأخ���رى .تثير
ضربات حوافره على اإلس���فلت ّ
دويًا صارخًا يقلق
مضاجعن���ا ،وفي ّ
مرات كثيرة يم���ر مرور البرق ال
نكاد نتيقن من وقوعه إال بعد أن يرحل من نحب،
أو يدركوا أننا رحلن���ا ..غاللة األرواح التي ذهبت
قبلنا تح���وم مثل ترانيم باهت���ة خلف النافذة.
الجالس���ون حول الس���رير يقول بعضهم لبعض
إنها س���كرات الموت .الخروج من عالم والدخول
في آخ���ر ،العب���ور غي���ر المتيقن ف���ي الممرات
الفاصلة بين عالمين مثل المشي على جسر رفيع
من الحبال يربط جبلين شاهقين .من قاع الوادي
تخرج الذكريات ،تصعد األرواح ،تتدافع أس���ماء
أولئك الذين س���قطوا في دروب الحياة الموغلة
ف���ي القدم .يطفو الحزن وتس���مو لحظات الفرح،
تمتزج المش���اعر الرجراجة ،وتس���ير الروح على
الجسر الرفيع ،تس���قط تارة ،ثم ترتفع وتواصل
المسير (.")...

"ع وين؟!"

َ
َ"ع وي���ن؟!"  ..ثيمة مهرج���ان رام الله للرقص
المعاصر ف���ي دورته للعام  ،2019وهو الس���ؤال
اليومي الذي نس���أله للمحيطين بنا ،ويس���ألوننا
إي���اه ،وهو الس���ؤال الذي يس���ألنا إي���اه جندي
االحت�ل�ال اإلس���رائيلي على الحواجز ،والس���ؤال
اليومي الذي نسأله ألنفس���نا"َ . .ع وين؟!" أصبح
ً
سؤاال فلسطينيًا بامتياز.
َ
ولماذا سؤال "ع وين؟!"  ..ألنه السؤال المرتبط
بيومياتن���ا  ..فه���و ما نطرحه بس���بب خوفنا من
الطريق الذي سنس���لكه؟ أو خوف من يس���ألوننا
على س�ل�امتنا في الطريق؟ أو رغبتهم في فرض
س���لطتهم علين���ا؟ علم���ًا بأننا نع���رف صعوبة
طريقن���ا ،ومن المفت���رض أننا متأك���دون من أن
هناك نور في آخر النفق.
َ"ع وي���ن؟!" ، ،وكم���ا يؤك���د القائم���ون عل���ى
المهرجان" ،ألننا نش���ك ف���ي خياراتنا ،أو أن من
يسألنا يش���ك في صحة قرارنا؟  ..حتى مهرجان
رام الله للرقص المعاصرُ ،م َّ
عرض ،وبشكل سنوي،
لإلجابة عن هذا الس���ؤال"َ :ع وي���ن" رايحين في
المهرجان؟! وما هو جديدكم في هذا العام؟".
َع وين؟! شعار مهرجان رام الله للرقص المعاصر
للعام "َ .. 2019ع وين؟!" ،سؤال يطرحه المهرجان
كي نبحث معًا عن اإلجابة؛ س���ؤال حول مصيرنا
ومس���تقبلنا الوطني واالجتماع���ي واالقتصادي
والثقافي والتربوي؛ سؤال حول مستقبل الفنون
بش���كل عام ،والرقص بشكل خاص ،في ظل واقع
وقاس.
صعب
سياسي واجتماعي واقتصادي
ٍ
ٍ
أم���ا عما ه���و جدي���د ،فه���و الس���ؤال األصعب،
فاالس���تمرارية تنعش الحي���اة وتجددها ،وتخفف
م���ن حالة اإلحباط .لكن كي���ف نأتي بالجديد ونحن
نقضي  %90من وقتنا في البحث عن مصدر للتمويل،
وإقناع من حولن���ا بأهمية ما نقوم به ،ونقضي %10
من وقتنا في البرمجة والبحث عما هو جديد؟
ملتقى الرقص الفلسطيني
وم���ع ذلك ،فالجديد في المهرجان لهذا العام،
ملتقى الرقص الفلسطيني؛ إذ ينظم المهرجان

مؤتمر الرقص والجديد
وم���ن جديد دورة هذا الع���ام ،أيضًا ،فتح حوار
حول الجس���د ف���ي العالم العرب���ي ،حيث ينظم
المهرجان ،هذا العام ،الدورة الثامنة من مؤتمر
الرق���ص والمجتم���ع ،ويطرح المؤتم���ر موضوع
"الجسد في العالم العربي" ،فهل تخلص الجسد
كأداة تعبير م���ن تابوهات المجتم���ع؟ وما هي
إشكالية الجس���د في عالمنا العربي؟ وكيف من
الممك���ن لنا الجم���ع بين البع���د الجمالي والبعد
االجتماعي لجس���د الراقص؟ وما هي عالقتنا مع
الجسد وكيف ننظر له؟
يشكل المؤتمر فرصة لفتح حوار حول مفهوم
الجس���د في العالم العربي بشكل عام ،ومفهوم
الجس���د الراق���ص كلغ���ة تعبير بش���كل خاص،
وبخاصة في ظل التغيرات التي يعيشها عالمنا
العربي.
وبه���ذا ،يش���كل المؤتم���ر فرص���ة للراقصين
والراقص���ات لفتح ح���وار حول مفهوم الجس���د
في العالم العربي بش���كل عام ،ومفهوم الجسد
الراقص كلغة تعبير بش���كل خاص ،وبخاصة في
ظل التغيرات التي يعيشها عالمنا العربي.
ويطرح المؤتمر أسئلة من قبيل :ما هي إشكالية
الجس����د في عالمن����ا العربي وإش����كالية الجس����د
الراقص؟ وكيف م����ن الممكن لنا الجمع بين البعد
الجمال����ي والبعد االجتماعي لجس����د الراقص؟ وما
هي عالقتنا مع الجسد؟ وكيف ننظر إليه؟

ويتضم���ن المهرجان في نس���خته هذا العام،
عروضًا في مس���ارح داخلية وساحات عامة لفرق
من فرنس���ا ،وأس���تراليا ،وبريطاني���ا ،واليونان،
وسويس���را ،وإس���تونيا ،والنروي���ج ،وتون���س،
وفلسطين.

دورة الفيديو والرقص
وينظم مهرجان رام الله للرقص المعاصر دورة
تدريبية في الفيديو والرقص ،بإش���راف المخرج
والمصور األلماني مايكل ماورينسن ،وذلك خالل
الفت���رة بين  30آذار و 6نيس���ان  .2019وتهدف
الورش���ة إلى تعريف المش���اركين والمشاركات
عل���ى تقنيات الرق���ص مع التركي���ز على عالقة
الرقص بالكاميرا ،وسينتج عن الورشة إنتاج أفالم
رقص قصيرة من قبل المش���اركين والمشاركات
وعرضها في المهرجان ،وعبر وس���ائل التواصل
االجتماعي.
وسيتم العمل خالل الورشة على عالقة الجسد
م���ع محيط���ه ،والعم���ل الجماع���ي ،والبحث في
التكوي���ن البص���ري ،ومراحل إنت���اج أفالم رقص
بما يش���مل بناء المفهوم ،والتحضير ،واإلنتاج،
ومرحلة ما بعد اإلنتاج.
ومايكل ماورينسن من مواليد مدينة بروكسل،
حيث بدأ دراس���ة الرقص فيه���ا ،ودرس الرقص،
أيضًا ،ف���ي مدينت���ي ميونخ وزي���ورخ .عمل مع
العدي���د من الف���رق ومصممي الرق���ص؛ منهم
بالي���ه نورنبرج ،باليه فريبورج ،مس���رح مانهيم،
أماندا ميلر ،وليام فورسايت ،كاي ديك ،هيدتيو
هيش���يكي ،مارتن س���وندركامب ،كيفن أودي،
دومينيك دوميس ،جورج ريشيل ... ،وغيرهم.
يعم���ل مايكل في مجال التصميم الغرافيكي،
والتصوير الفوتوغرافي والسينمائي ،وفي العام
 2013أكمل دراسته العليا في أكاديمية الفنون
اإلعالمية في كولونيا في مجال الس���ينوغرافيا،
وصناعة األفالم الوثائقي���ة .ويعمل ،حاليًا ،على
إخراج وإنتاج األفالم ،وأعمال الفيديو التجريبية،
وينظم دورات الرقص عبر الفيديو ،ويشارك في
العديد من مشاريع الفنون البصرية.

ورش الرقص
يهدف المهرجان إلى تفعيل عالقات التعاون
وتب���ادل الخب���رات والتجارب ما بي���ن الراقصين
المحليين والراقصين الع���رب واألجانب ،إضافة
إلى تطوير قدرات الراقصين المحليين ،وذلك من
خالل تنظيم ورش عمل في الرقص تس���تهدف
الراقصين المحليين.
وخالل دورة العام  ،2019س���يتم تنظيم ورش
الرقص بإش���راف مدربين من فرنسا ،وأستراليا،
والمغ���رب ،وبريطاني���ا ،والنرويج ،وسويس���را ..
وتق���ام جمي���ع ورش العمل في س���رية رام الله
األولى.

عرض االفتتاح
وتفتتح فعاليات المهرج���ان فرقة "اكرو راب"
الفرنسية التي يديرها مصمم الرقص الفرنسي
والجزائ���ري األصل خضر عت���و ،بعرضها المميز
" ،"14 OPUSوذل���ك مس���اء الثال���ث من نيس���ان
المقبل ،في قصر رام الله الثقافي.

السياسة بوصفها
ترجمة لسوق العقارات
()2-1

مهرجان رام الله للرقص المعاصر « .. 2019ع وين؟!»
الملتقى األول من نوعه في فلسطين ،حيث تمت
دعوة ش���خصيات بارزة م���ن دول أجنبية وعربية
يمثل���ون مهرجانات للرقص ،ومنتجين ،ومديري
مدارس رقص ،وغيرهم من األشخاص المهتمين
بمجال الرقص المعاصر.
وقال خال���د عليان ،مدي���ر المهرج���ان لـ"أيام
الثقافة" :إن من بين ما يميز هذه الدورة تنظيم
"ملتق���ى الرقص" للم���رة األولى ،ويس���تضيف
ً
خمسة عش���ر ممثال لمهرجانات عربية وأجنبية،
ومديري مسارح ومدارس رقص معروفين عالميًا،
كمدي���ر مس���رح "س���ادلرز ويلز" ف���ي بريطانيا،
ومديرة العالق���ات الخارجية لفرق���ة أكرم خان،
ومدير مهرجان "نمش���ي" ف���ي المغرب ،ومديرة
مهرج���ان "الرقص عل���ى الحافة" ف���ي هولندا،
ومدي���ر مهرجان المس���رح الراقص ف���ي بولندا،
وغيره���م ،بحيث يلتقون فناني���ن وممثلي فرق
ومسارح ومؤسس���ات فنية فلس���طينية يقارب
عددهم الخمسة وعش���رين ،ما من شأنه أن يمد
جس���ور التواصل فيما بينهم ،باتجاه التعريف
بمنتجه���م الفن���ي ،أو لجهة الخروج بش���راكات
وإنتاجات مشتركة.
ويه���دف الملتق���ى إل���ى إفس���اح المج���ال
أم���ام فرق الرق���ص الفلس���طينية والراقصين
والراقصات الفلس���طينيين لع���رض أفكارهم،
وأعماله���م ،ومش���اريعهم المنتج���ة ،أو التي
سيتم إنتاجها للضيوف ،والبحث في إمكانية
التعاون واستضافتها في المهرجانات الدولية
والعربية ،أو المش���اركة في اإلنت���اج ،أو تأمين
إقامة فني���ة للراقصي���ن والراقص���ات والفرق
الفلس���طينية ،لتطوير إنتاجاته���م ،أو توفير
فرص التدريب والتعليم.

نقطة ضوء

ويناقش العرض موض���وع العالم الذي نعيش
فيه ،ووظيف���ة "الهيب هوب" ف���ي التعبير عن
ّ
المهمش���ين في المجتم���ع ،وإعادة اكتش���اف
لغتهم غير المس���موعة التي يعبرون من خاللها
عن أنفس���هم وعن عدم المس���اواة االجتماعية،
والسياس���ية ،والثقافي���ة ،وع���ن االختالف بين
الثقافات المتعددة.
وقال علي���ان :عرض االفتتاح بح���د ذاته حدث
ممي���ز ،خاص���ة أن مهرج���ان رام الل���ه للرق���ص
المعاصر يس���عى الس���تضافة الفرقة منذ عشر
س���نوات ،ونجح في ذل���ك أخيرًا ،ع�ل�اوة على ما
يحمل���ه عرض االفتت���اح من تمي���ز على صعيد
الشكل والمضمون.
وولد خضر عتو في منتصف سبعينيات القرن
الماضي ،وكان موهوبًا منذ صغره في فن "الهيب
هوب" ،وم���ن خالل برنامج س���يدني الفرنس���ي
الش���هير  ،H.I.P, H.O.Pأصب���ح واح���دًا من أهم
مصمم���ي "الهيب هوب" ،ومديرًا للمركز الوطني
"الروش���يل" لتصميم ه���ذا النوع م���ن الرقص،
إضافة إلى كونه مديرًا فنيًا ،فهو راقص ومصمم
رقص في فرقة أكرو راب للرقص.
وكان عتو ّ
صرح حول العرض بالقول :إن العالم
الذي نعي���ش فيه عالم س���يئ ،ووظيفة الهيب
هوب هي التعبير عن المهمشين في المجتمع،
وإعادة اكتش���اف لغتهم غير المس���موعة التي
يعب���رون م���ن خاللها ع���ن أنفس���هم وعن عدم
المس���اواة االجتماعية ،والسياسية ،والثقافية،
وعن االختالف بين الثقافات المتعددة.

ويتواصل المهرجان ..
ويق���ام مهرج���ان رام الله للرق���ص المعاصر
 ،2019بالش���راكة م���ع بلدي���ة رام الل���ه ،وبدعم
م���ن وزارة الثقاف���ة الفلس���طينية ،والصندوق

العرب���ي للثقاف���ة والفنون (آفاق) ،والمؤسس���ة
الثقافية السويس���رية – بروهلفتس���يا ،وشركة
َّ
جوال ،ومؤسس���ة عبد المحسن القطان ،وممثلية
سويسرا ،وشركة المشروبات الوطنية ،ومؤسسة
منى وباس���م حش���مة ،وبالتعاون مع القنصلية
الفرنسية العامة ،والمجلس الثقافي البريطاني،
والمس���رح الوطني الفلس���طيني ،ومركز يبوس
الثقافي.
ومهرجان رام الل���ه للرقص المعاصر تنظمه
س���رية رام الل���ه األولى بش���كل س���نوي ،وهو
مهرج���ان فن���ي متخصص في مج���ال الرقص
المعاصر ،وقد تم عقد الدورة األولى للمهرجان
في العام .2006
وفي العام  ،2007تم تأسيس شبكة مساحات
للرق���ص المعاص���ر التي تضم ف���ي عضويتها،
ً
إضافة إلى س���رية رام الله األولى ،كال من مسرح
مقام���ات للرق���ص المعاصر في لبن���ان ،وتجمع
تنوين للرقص المس���رحي في س���ورية ،والمركز
الوطن���ي للثقافة والفنون األدائي���ة في األردن،
ومنذ العام  2007يتم تنظيم مهرجانات الرقص
المعاصر بشكل مشترك.
ويه���دف المهرجان إلى تعزي���ز لغة الحوار
والتبادل الثقافي بين الش���عب الفلس���طيني
وش���عوب العال���م ،وتعري���ف الجمه���ور
الفلس���طيني بأش���كال متنوعة م���ن الرقص
المعاصر ،وتطوير ق���درات العاملين في مجال
الرقص في فلسطين.
ويس���تهدف المهرجان الجمهور الفلسطيني
بش���كل عام ،وقطاع الشباب بش���كل خاص ..وقد
ح���از مهرجان رام الل���ه للرق���ص المعاصر على
جائزة القطان التقديرية للعمل الثقافي المميز
للع���ام  ،2008وجائزة مؤسس���ة التعاون لإلنجاز
للعام .2014

حسن خضر

ال يس���تدعي األمر مهارة في التحليل للق���ول :إن اعتراف
ترامب بس���يادة إس���رائيل على الج���والن ُ
المحتل ،في جانب
من���ه ،يمثل دعم���ًا لنتنياهو في معركة انتخابية حاس���مة،
بعد أس���بوعين ،وأن هذا الدعم وثي���ق الصلة برهان االثنين
عل���ى فترة ما بع���د االنتخاب���ات ،وإعادة هندس���ة الخرائط،
والتحالفات ،واألسواق ،في الشرق األوسط ،في إطار ما ُيعرف
"بصفقة القرن" ،وأن هذا الدعم يضيف مزيدًا من الحطب إلى
حرائق الشرط األوسط.
وم���ع ذلك ،ثمة ما هو أبعد من الرهانات الش���خصية ّ
لألول
ً
والثاني .وفي هذا المعنى نود التركيز على أمرين :أوال ،عالقة
الفعل الترامبي بانتقال أميركا م���ن طور إلى آخر ،وانعكاس
ه���ذا وذاك عل���ى الس�ل�ام واألم���ن الدوليين .وثاني���ًا ،رهان
هندسة الخرائط والتحالفات ،وتداعياته على حاضر إسرائيل
ومستقبلها ،وعلى الشرق األوسط ،عمومًا.
ّ
وبقدر ما يتعلق األم���ر بالفعل الترامبي فإن نقطة البداية
أن اإلمبراطوري���ة األميركي���ة صع���دت إلى قم���ة العالم بعد
الحرب العالمية الثانيةّ ،
وتزعمت "العالم الحر" ،ومارست دور
الش���رطي في مناطق مختلفة .وما يصدق على إمبراطوريات
س���بقت يصدق عليه���ا ،أيضًا .فما م���ن إمبراطوري���ة ُولدت
إال بالس���يف ،وم���ا من إمبراطوري���ة ماتت إال ب���ه .ولكن حياة
اإلمبراطوري���ة بين هذي���ن الحدين ال تعتمد على الس���يف
بل على الس�ل�ام اإلمبراطوري ،الذي ال يتحق���ق إال بالتوازنات
والتسويات.
وبهذا المعنى كانت زعامة الواليات المتحدة "للعالم الحر"
قصة نجاح مدهشة ،خاصة في أوروبا الغربية ،واليابان .ولكن
النفط وإسرائيل في الش���رق األوسط ،ورهاب الشيوعية في
جنوب شرقي آسيا ،عوامل أسهمت في عرقلة تعميم السالم
األميركي في هاتين المنطقتين .والمفارقة ،في هذا الشأن،
أن لحظة انتصار اإلمبراطورية ،بعد سقوط جدار برلين ،كانت
أيض���ًا لحظ���ة فقدانها للبوصلة ،فقد فش���لت في إنش���اء ما
يس���تدعي عالم ما بعد الحرب الباردة من توازنات وتسويات.
ودليل الفش���ل سلس���لة حروب متالحقة ل���م تتوقف حتى
اآلن .وف���ي يوم ما ،ربما ُي َّ
ؤرخ لبداي���ة االنهيار بلحظة هروب
األميركيين عن سطح السفارة في سايغون .1975
ُ
تغ���رب ش���مس اإلمبراطوري���ات ،عموم���ًا ،عندما تتس���ع
المس���احة ،وخطوط اإلمداد ،بي���ن المركز و"المس���تعمرات"
و"المحميات" ،التي يس���تدعي الحفاظ عليها وجود حاميات
كبيرة ،وعندما تصبح ضرورة الحفاظ عليها أقل مردودًا وأكثر
كلف���ة ،وعندما يصب���ح العنف اس���تراتيجية وحيدة لضمان
السالم اإلمبراطوري .وبهذا ُن ِّ
فسر سلسلة الحروب المتالحقة
بع���د الحرب الب���اردة ،فقد كان���ت وما زالت ،محاولة يائس���ة
للحيلولة دون ما الح من تباشير التدهور في األفق.
ُ
والمالحظ رعونة متزايدة من جانب األميركيين ،بعد الحرب
الب���اردة ،إزاء األمم المتح���دة ،والقانون الدولي ،والش���رعية
ّ
الدولية ،وحتى اليونس���كو المسكينة .وبقدر ما يتعلق األمر
ً
بالعرب ،مثال ،غالبًا ما امتزجت الرعونة باالحتقار .وهذا قليل
األهمية إذا ما قورن بحقيقة أن الرعونة زعزعت أركان السالم
األميركي في أوروبا نفس���ها ،وأن توازنات وتس���ويات ما بعد
الحرب الثانية أصبحت ّ
معرض���ة لالنهيار .وفي هذا المعنى
ترد مس���ألة الناتو ،ومعاه���دات الدفاع والحد من األس���لحة
النووية ،وقضايا التمويل ،والتجارة ،والمناخ..الخ.
وف���ي هذا المعنى ،أيضًاُ ،ن ِّ
فس���ر الترامبية بوصفها تعبيرًا
عن عجز المركز عن اإلنفاق على المشروع اإلمبراطوري ،ومحاولة
للتعوي���ض بفرض "الخاوة" على العال���م ،إضافة إلى يأس من
إمكانية إحالل س�ل�ام إمبراطوري ،أو حتى جدوى التفكير فيه،
في ما يبدو وقفة إمبراطورية أخيرة تسبق االنهيار.
ومع ذلك ،ال ينبغي القفز إلى نتائج س���ريعة ،والتفكير في
أشياء من نوع أن االنهيار غدًا ،أو أن غياب ترامب عن المشهد
ّ
س���يغير الواقع اإلمبراطوري بطريقة درامية .فالترامبية ،بما
ّ
ه���ي جملة من التصورات والحلول واألوهام ،س���بقت ترامب،
وستبقى بعده ،لن تغادر المش���هد السياسي األميركي في
وق���ت قريب .ولي���س صحيحًا أن ترامب ،النرجس���ي الجاهل،
هبط من كوكب آخر ،فهو جزء من حقيقة أميركا ،أيضًا.
ويبقى ،في هذا الش���أن ،داللة ينبغي أال تغيب عن الذهن.
فاإلمبراطورية تصنع العال���م على صورتها ،وهي دائمًا ذات
"رسالة" .هذا ال يعني أن اإلمبراطوريات الرومانية ،والعربية،
والعثمانية ،والروس���ية ،والبريطانية ،وغيرها ،حاولت إنشاء
ّ
نماذج مصغرة للمركز في "المس���تعمرات" و"المحميات" ،بل
يعني أنها أنشأت دائمًا رواية خاصة لتبرير قدرها المتجلي،
وتفسير الهيمنة بمفردات ثقافية.
وفي س���ياق كهذا تموضعت حرية الس���وق ،معطوفة على
الديمقراطية الليبرالية ،كنظام للحكم ،في الرواية األميركية
لتفس���ير وتبرير الصعود إلى قمة العالم ،ومحاربة الخصوم،
أو تطويعهم ،اس���تنادًا إلى قيم ُمستمدة من أشياء كهذه.
لذا ،نفهم بش���كل أفضل ،وبأثر رجعي ،لماذا احتلت مس���ألة
حقوق اإلنس���ان ،والتعددية والديمقراطي���ة ،مكانة مركزية
في خط���اب اإلمبراطورية األميركية في زم���ن الحرب الباردة،
ً
مثال ،كما نفهم لماذا نش���أت األمم المتحدة ،وتبلورت مالمح
ّ
وتحول
ومركزي���ة القان���ون الدول���ي والمعاهدات الدولي���ة،
مجلس األمن إلى حارس لألمن في العالم.
ولعل في هذا ما ُي ّ
عمق من فهمنا للترامبية بوصفها ظاهرة
تتجاوز الشخص نفس���ه ،أيضًا .فاالعتراف بسيادة إسرائيل
على الج���والن ،وبالقدس عاصمة له���ا ،وكلتاهما محتلة في
عبر عنّ ،
عرف األمم المتح���دة ،ينتمي إلىُ ،وي ّ
تحول وانتقال
رواية اإلمبراطورية عن نفسها وعن العالم ،من طور إلى آخر.
اإلمبراطوري���ة في وقفتها األخيرة :في زمن فرض "الخاوة"،
وإحالل الس�ل�ام اإلمبراطوري باإلكراه ،ال بالتس���وية ،ال تحتاج
بضاعة األمم المتحدة ،والش���رعية ،وال الديمقراطية وحقوق
اإلنسان .فالمخيال السياس���ي ألميركا الترامبية يتجلى في
وهم واس���تيهام أن العالم بناية س���كنية هائلة يستدعي
ّ
ّ
التعامل معه ومع قاطنيه تجنب بعض السكان اتقاء لشرهم،
ّ
بالق���وة ،أو تغيير عقد اإليج���ار ،وفرض بدالت
وطرد البعض
ْ
إيج���ار أعلى على البعض .والمفارق���ة أن َمن يفعل هذا تاجر
ً
عقارات ،فعال ،وأن السياسة بوصفها ترجمة لسوق العقارات
ّ
ال تشكو ندرة المؤيدين ،والمستثمرين ،والسكان الجدد.

