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ذلك الكابوس الكبير

عبد الكريم قادري

فـــي مـــرحـــلـــٍة مـــن تـــاريـــخ الــنــضــال 
 70 من  ألكثر  املمتد  الفلسطيني، 
أهمية  الفلسطينيون  عامًا، عرف 
السينما فــي مــواجــهــة االحـــتـــال، وأذرعـــه 
 دولــة 

ّ
الفنية واإلعــامــيــة املــزروعــة فــي كــل

 
ّ

كل فــي  التعاطف  بها  يستجدون  تقريبًا، 
مواجهة، ليحافظوا على معاكسة التاريخ 
ويقينّيته، باملخادعة والتدليس واالفتراء.
ــة، كــســبــوا شــريــحــة واســعــة  ــراوغــ بــهــذه املــ
والشخصيات  والــنــجــوم  السياسيني  مــن 
ـــــرة، يــســتــعــيــنــون بـــهـــا عــلــى 

ّ
الـــعـــامـــة املـــــؤث

ــهــم 
ّ
ــهــم ال يــعــلــمــون بــأن

ّ
هـــشـــاشـــتـــهـــم. لــكــن

ــّدمـــون بـــعـــيـــون مـــعـــصـــوبـــة بـــأشـــرطـــٍة  ــقـ ــتـ يـ
سوداء، وأقداٍم مغروسة في رمال متحّركة، 
 نجوا مــن صدمة جــدار الــتــاريــخ، فلن 

ْ
وإن

ينجوا ُمطلقًا من الغرق في بطون الرمال 
وتجاويفها.

الفلسطينية  الــســيــنــمــا  ـــاع 
ّ
صـــن اســتــوعــب 

الــحــقــيــقــة جـــيـــدًا، وفــهــمــوا معادلتها  هـــذه 
ــي تــحــقــيــق الـــــتـــــوازن املـــعـــرفـــي وإظـــهـــار  فــ
ــيــــرا عــلــى  ــــــــذا، حـــمـــلـــوا الــــكــــامــ ــقـــة. ل ــيـ ــقـ الـــحـ
أكــتــفــاهــم، ودخــلــوا املــعــتــرك الفني بخطى 
تجاوزوا  متواصلة،  تجارب  وبعد  واثقة. 
مــرحــلــة »الــفــيــلــم الــفــلــســطــيــنــي«، ووصــلــوا 
التي  الفلسطينية«،  »السينما  إلى مرحلة 
تعتمد - في تفاصيلها وتنّوعها وبنائها 
وطرق سردها - على جماليات ومواضيع 
ــقــــة،  ــائــ ــة فــ ــايــ ــنــ ــعــ إنــــســــانــــيــــة مـــــــدروســـــــة بــ
الفلسطيني  اإلنـــســـان  هــويــة  مـــن  تــنــطــلــق 
الحماسية  الخطب  عن   

ً
ُمبتعدة وجراحه، 

ــر 
ِّ
ــنــف

ُ
وجــعــجــعــتــهــا، الــتــي تــقــتــل الــفــنــّيــة، وت

ي القضية، وفهم حقيقة 
ّ
الجمهور من تلق

فلسطني وما يجري فيها بشكل جيد.
ــتــــأٍت مــــن فــهــمــهــم  ــذا مــ ــ خـــيـــارهـــم الـــفـــنـــي هـ
عملية الصناعة السينمائية املحترفة. لذا، 
بأبعاٍد جمالية  أفــامــًا  وأخــرجــوا  أنتجوا 
وهويته  الفرد  بماهية  وُمــطــّرزة  متقّدمة، 
التي  املعاناة  بسبب  وأوجــاعــه،  واحتراقه 
ــتــــال بــتــمــيــيــزه الــعــنــصــري،  شــّكــلــهــا االحــ
إلذابــة  يعتمدها  التي  اإلجــرامــيــة  وأفعاله 
ــــرق كــرامــتــه.  شــخــصــيــة الــفــلــســطــيــنــي، وحـ
تــنــاولــت أعــمــالــهــم تــلــك األوجـــــاع، بطريقة 
ـــســـة فــنــيــًا، وبـــأبـــعـــاٍد احـــتـــرافـــيـــة من  مـــؤسِّ
نواٍح عّدة، فاحتضنتها معظم مهرجانات 
الــســيــنــمــا الــعــاملــيــة، ودخـــلـــت فـــي مــواجــهــة 
ــع اآللـــــــة الـــدعـــائـــيـــة  ــ ــرى مـ ــبــ ســـيـــنـــمـــائـــيـــة كــ
ــا ونـــجـــومـــهـــا،  ــمـــاهـ ــنـ ــيـ ــيــــة وسـ ــلــ ــيــ اإلســــرائــ
ــاذيــــب الـــتـــي رّســخــوهــا  ــديــن بــهــا األكــ

ّ
ُمــفــن

أعــوامــًا طويلة،  األجنبي  ي 
ّ
املتلق في ذهــن 

 ومــظــلــوٌم، 
ٌ

ــادل ــ  عـ
ّ

 املــحــتــل
ّ
والـــتـــي تــقــول إن

ــو صـــاحـــب األرض تــاريــخــيــًا، يــحــتــرم  وهــ
حــقــوق اإلنـــســـان وكـــرامـــتـــه، ويــتــعــامــل مع 
 العالم، 

ّ
الفلسطينيني بعدٍل ومساواة. لكن

املــــخــــدوع بـــهـــذه األفــــكــــار الــــبــــاردة، فــوجــئ 
بأفاٍم فلسطينية جديدة وعديدة، تحمل 
 

ّ
ظهر افتراء املحتل

ُ
أفكارًا مغايرة تمامًا، وت

ة منطقية، وسياقات فنية ال 
ّ
وأكاذيبه بأدل

دَحض.
ُ
ت

تــجــاوزوا بها دبلوماسية  أكــثــر مــن هـــذا، 
الــســيــاســيــني واملـــســـؤولـــني ومــؤتــمــراتــهــم، 
ــر حـــضـــورًا  ــثــ ــــح اســــــم فـــلـــســـطـــني أكــ ــبـ ــ وأصـ
 

ّ
وتـــداواًل فــي اإلعـــام العاملي، فمع ذكــر كل
الفلسطيني«،  »الــفــيــلــم  دائــمــًا  ُيــقــال  فــيــلــٍم، 
وباتت دولــة فلسطني حقيقة واضحة في 
ماَرس 

ُ
منابر كثيرة، رغم ضغوٍط رهيبة ت

ــلـــك الـــجـــهـــات أو الـــهـــيـــئـــات، حــتــى  ــلـــى تـ عـ
 الشرعي في قبول األفام، 

ّ
يتجاوزوا الحق

للحفاظ على عدم وجود دولة، وحصرها 
هذه  التناسي.  يتآكلها  ضّيقة  زاويـــة  فــي 
 يتّم تجاهلها، أو 

ْ
األفام كانت أقوى من أن

تجاوز الفرد أو الدولة التي تنتمي إليها. 
 واحد يجب أن تحصل 

ٌّ
 يكن هناك حق

ْ
وإن

 انتسابها إلى 
ّ

عليه تلك األفــام، فهو حق
فــلــســطــني، وُمـــشـــاركـــتـــهـــا فـــي تــلــك األفــــام 

بجدارة.

أيٍد إلهية
ــار حــــضــــور األفــــــــام الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــ ــ أثـ
مــهــرجــانــات ســيــنــمــائــيــة عــاملــيــة نــقــاشــات 
 تــلــك 

ّ
ــالـــت إن ــاك فـــئـــة قــلــيــلــة قـ ــنـ ــيـــرة. هـ ــثـ كـ

ــم.  ــدعـ ــن الــتــعــاطــف والـ ــات نـــــوٌع مـ ــاركـ ــشـ املـ
 شــاهــدوهــا، ووقــفــوا على 

ْ
، بمجّرد أن

ْ
لــكــن

جمالّياتها وعمقها وفنّيتها، أزاحــوا تلك 
ــام املــســبــقــة مـــن أذهــانــهــم  ــكــ الـــفـــكـــرة واألحــ
ــهــا سينما قوية، 

ّ
أن ونــقــاشــاتــهــم، وعــرفــوا 

تها 
ّ
تــحــتــاج أكــثــر مــمــا ُمــنــح لــهــا. لــــذا، تبن

تــلــك املــهــرجــانــات واملــســابــقــات والـــنـــدوات، 
قبولها  لها بسبب  تتعرض  رغــم ضغوٍط 
ة اآلن« 

ّ
واالحتفاء بها، كما حصل مع »الجن

)2006(، لهاني أبو أسعد، الذي اختير في 
فيلم  أفضل  »أوسكار«  لـ القصيرة  القائمة 
ناطق بلغة أجنبية، بعدما ُرفض قبله »يد 
إلهية« إليليا سليمان في دورة عام 2004، 
التحكيم  رغــم حصوله على جــائــزة لجنة 
« الــســيــنــمــائــي. هــنــاك 

ّ
فـــي مــهــرجــان »كــــــان

في  إلياس،  لحنا  الزيتون«  »موسم  أيضًا 
جــائــزة  عــلــى  الــحــاصــل   ،2005 ــام  عــ دورة 
القاهرة  »مــهــرجــان  فــي  فيلم عربي  أفضل 
السينمائي الدولي«، إضافة إلى مشاركاٍت 

وجوائز عاملية أخرى.
ه، تتالت عملية الدفع باألفام 

ّ
بعد هذا كل

الجائزة  هــذه  فــي  إلشــراكــهــا  الفلسطينية 
ــط عليها 

ّ
ــســل

ُ
الــعــاملــيــة )أوســــكــــار(، الــتــي ت

األضــــــــواء: »مـــلـــح هــــذا الـــبـــحـــر« آلن مـــاري 
جاسر فــي دورة عــام 2009، و»ملــا شفتك« 
التالي.  الــعــام  دورة  فــي  نفسها  للمخرجة 
 هـــذا الــدفــع لــم يــــؤّد إلـــى ترشيحهما 

ّ
لــكــن

ح »عمر« ألبي أسعد 
ّ

ُيرش  
ْ
أن رسميًا، قبل 

فــــي الــــــــدورة الـــــــــ86، ويـــصـــل إلـــــى الــقــائــمــة 
الــقــصــيــرة. تـــواصـــل الـــرفـــض، رغــــم أهــمــيــة 
»واجب«  كـ فلسطني،  قّدمتها  التي  األفــام 
ــعـــروض فـــي »مــهــرجــان  لــجــاســر أيـــضـــًا، املـ
 ،2017 عــام  الــدولــي«  السينمائي  تــورنــتــو 
ــاح« لـــرائـــد  ــ ــبـ ــ ــيــــاد أشـ والــــوثــــائــــقــــي »اصــــطــ
ــي، الـــفـــائـــز بـــجـــائـــزة أفـــضـــل فــيــلــم  ــونـ أنـــضـ
»مـــهـــرجـــان  وثـــائـــقـــي فــــي الـــــــــدورة الـــــــــ67 لــــ
 شئت كما في 

ْ
»إن ثم  السينمائي«،  برلني 

فــي مهرجان  ــشــارك 
ُ
امل الــســمــاء« لسليمان، 

ة 
ّ
ــز ــ و»غــ ــام 2019،  ــ عـ الــســيــنــمــائــي   »

ّ
»كــــــــان

مونامور« عام 2020، لتنتهي جولة األفام 
الفلسطينية في »أوسكار« بترشيح الفيلم 
الفائز   ،)2021( »الهدية«  القصير  الروائي 
بجوائز عاملية عّدة، أهمها »بافتا« ألفضل 
فــيــلــم قــصــيــر، وأفـــضـــل روائـــــي قــصــيــر في 
وجائزة  السينمائي«،  بروكلني  »مهرجان 
فيران  كليرمون  »مــهــرجــان  فــي  الجمهور 

لألفام القصيرة« )فرنسا(.
احترامها  الفلسطينية  السينما  فــرضــت 
على املهرجانات العاملية، وليس »أوسكار« 
فقط. وباتت فلسطني حاليًا الدولة العربية 
ــًا لـــلـــجـــائـــزة بــعــد  ــحـ ـ

ّ
ــرش ــر تـ ــثــ الـــثـــانـــيـــة األكــ

الجزائر. امتّد هذا االحترام إلى مهرجاناٍت 
 3000« ـــ ــ ــرى عـــديـــدة، عــريــقــة وكــبــيــرة، كـ أخــ
ــشــارك في »مهرجان 

ُ
امل ليلة« ملي املصري، 

ــزة  ــ تـــورنـــتـــو الــســيــنــمــائــي الـــــدولـــــي«، و»غـ
مونامور« لألخوين طــرزان وعرب ناصر، 
شارك في »مهرجان القاهرة السينمائي 

ُ
امل

ـــحـــاد دعــم 
ّ
الــــدولــــي«، والــفــائــز بــجــائــزة »ات

السينما اآلسيوية« في »مهرجان تورنتو 
السينمائي الدولي«، إضافة إلى ُمشاركته 
ــــي »مــــهــــرجــــان فــيــنــيــســيــا الــســيــنــمــائــي  فـ
ــوان نــاصــر فيلمًا  ــ ــرج األخــ ــ الــــدولــــي«. وأخـ
قــصــيــرًا بــعــنــوان »كــــونــــدوم لـــيـــد«، اخــتــيــر 
« السينمائي، 

ّ
للمنافسة في مهرجان »كان

الطويلة  الــروائــيــة  بتجربتهما  واحــتــفــى 
األولى، »ديغراديه«، عام 2015، إضافة إلى 
»مهرجان تورنتو السينمائي الدولي« في 

العام نفسه.
ــة األفـــــــــام الــفــلــســطــيــنــيــة كــثــيــرة  ــاركــ مــــشــ
ها، 

ّ
ومتنّوعة، يصعب حصرها وذكرها كل

لــــذا، تـــّم اخــتــيــار نـــمـــاذج مـــحـــّددة، إلثــبــات 
ومشاركتها  الفلسطينية  السينما  أهمية 
فــــــي مــــحــــافــــل دولـــــــيـــــــة، رغــــــــم الـــتـــضـــيـــيـــق 
والــضــغــط. سينما تـــزرع جــمــااًل فــي قلوب 
ــــي الــــوقــــت نــفــســه  ُمـــشـــاهـــدي أفـــامـــهـــا، وفـ
وهــويــتــه،  الفلسطيني  بــاإلنــســان  ـــعـــّرف 

ُ
ت

ـــنـــاقـــض طــــرح االحــــتــــال، الــــذي يــحــاول 
ُ
وت

الفلسطينية،  السردية  القضاء على  دائمًا 
وإلغاءها تمامًا.

الجدار والمعابر
ــاول مـــعـــظـــم األفـــــــــــام الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــحــ ــ تــ
الذي  الكبير  الكابوس  استبيان  الحديثة 
والـــذي  أرضــــه،  عــلــى  الفلسطيني  يعيشه 
ن في ابتكار وسائل 

ِّ
، املتفن

ّ
يصنعه املحتل

تــعــذيــب نــفــســي وجــســدي رهــيــبــة، خاصة 
مع تشييد جدار الفصل العنصري، وعلى 
املــعــابــر املــخــتــلــفــة. آلــيــات كــهــذه تستنزف 
نـــفـــســـّيـــة الــفــلــســطــيــنــّي وطـــاقـــتـــه وروحـــــه 
يــومــيــًا، لــتــتــركــه مــهــزومــًا ومــنــطــويــًا على 
نفسه، ال ُيفّكر سوى في مشاكله البسيطة، 
ــل من 

ّ
ــقــة بــتــصــاريــح الــعــمــل، والــتــنــق

ّ
املــتــعــل

مكان إلى آخر لاستشفاء وزيارة األقارب 
 فــي »200 م« 

ً
وغــيــرهــا. هـــذا يــحــضــر مــثــا

ــرة 
ّ
ــذي نــقــل صــــورة ُمــصــغ ألمـــني نــايــفــه، الــ

ــي مــــن بــنــاء  ــ
ّ
ــأت ــتــ عــــن الـــــخـــــراب الـــكـــبـــيـــر املــ

جـــدار الفصل الــعــنــصــري، مــن خــال قّصة 
مــصــطــفــى )عــلــي ســلــيــمــان(، الــــذي يــرفــض 
الحصول على الهوية اإلسرائيلية، لكونه 

من »فلسطينيي الـ48«.

أصبح اسم فلسطين، عبر 
السينما، أكثر حضورًا في 

اإلعالم العالمي

نافست األفالم 
الفلسطينية على جوائز 

في مهرجانات مهّمة

إلى  التوّجه  الثقافية،  بأذرعه  االحتالل،  الفلسطينية محاوالت  السينما  أدرك صنّاع  ما  سرعان 
العالم، من خالل خطاب يلّمع صورته؛ لذا، حملوا الكاميرا على أكتفاهم، وخاضوا المعترك 
تُلقي  الملف،  هذا  في  العربي.  العالم  في  السينما  صنّاع  بعض  على  األمر  ينطبق  الفني. 

»العربي الجديد« نظرة على حضور القضية الفلسطينية في الفن السابع عربيًا

منوعات

السينما الفلسطينية

)Getty( لـ جدار الفصل العنصري حضور الفت في األفالم الفلسطينية
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ــزام فـــي »مــســاهــمــة مــالــيــة  ــتــ ــادي لـــهـــذا االلــ ــ املــ
لــفــائــدة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«، تــتــشــّكــل من 
 تذكرة دخول إلى صالة 

ّ
طع من كل

َ
ت

ْ
ق

ُ
نسبة ت

باع في اململكة املغربية.
ُ
سينمائية، ت

الُبعد نفسه كــان حــاضــرًا فــي تــونــس، بحكم 
الــــدور األســـاســـّي إليــديــولــوجــيــة الــيــســار في 
صوغ خطاب السينما التونسية، والقضايا 
لـ«الجامعة  الكبير  والنشاط  شغلتها،  التي 
الطاهر  بــإدارة  السينما«،  لنوادي  التونسية 
الــتــوعــيــة بأهمية القضية  شــريــعــة، فــي دعـــم 
طبيعية،  بــصــفــٍة  هـــذا،  تــجــّســد  الفلسطينية. 
فـــي األهــمــيــة األســاســيــة الــتــي أولــتــهــا »أيـــام 
قرطاج السينمائية« لها، حضورًا وتتويجًا، 
بحكم تموقعها الفريد، الجامع بني الُبعدين 

األفريقي والعربي.
هذا، من دون تناسي ُمساهمة املغرب، مركزًا 
ســيــنــمــائــيــًا وقـــنـــوات تــلــفــزيــونــيــة، فـــي إنــتــاج 
أعماٍل مهّمة، تناولت الشأن الفلسطيني، وفاًء 
اللتزام نور الدين الصايل، بدعم أفام الجنوب 
عــمــومــًا، والــفــلــســطــيــنــيــة خــصــوصــًا، كــرائــعــة 
الفلسطيني إيليا سليمان »يد إلهية« )2001(، 
وفيلم »باب الشمس« )2004( للمصري يسري 
قتبس عن رواية بالعنوان نفسه 

ُ
نصر الله، امل

إلــيــاس خـــوري، وجوهرة  اللبناني  لــلــروائــي 
مياد  »عــيــد  مــشــهــراوي  رشــيــد  الفلسطيني 

ليلى« )2008(.
 األعمال التي تناولتها كثيمة أساسية 

ّ
رغم أن

قليلة الــعــدد فــي الــفــيــلــمــوغــرافــيــا املــغــاربــيــة، 
حضرت القضية الفلسطينية في أفام عّدة، 
الثقافية،  للهوية  أساسيًا  ُمكّونًا  باعتبارها 
واملنظومة القيمية، للشعوب املغاربية. يمكن 
التمييز، في هذا الحضور، بني أفــاٍم يطغى 

فيها املوضوع وُبعد الخطاب املباشر، املرتكز 
بشكل  القضية  تتناول  انة، 

ّ
رن على شعارات 

ال ُيــســاهــم فـــي فــهــم تــعــقــيــدهــا، ويــغــيــب فيه 
 طموٍح فني، أو انشغاالت جمالية، 

ّ
تقريبًا كل

املـــغـــاربـــة« )2010(،  بــــاب  ــقــــدس  فـــي »الــ كــمــا 
الله املصباحي، الذي  وثائقي للمغربي عبد 
يمزج ـ بشكٍل مرتبك، تعوزه الرؤية الناظمة 
والترتيب املفضي إلى معنى ـ بني الوثائقي 
ساهمة 

ُ
والتخييلي، كمحاولة لجرٍد تاريخي مل

املـــغـــاربـــة فـــي حــفــظ هــويــة الـــقـــدس، الــعــربــيــة 
واإلسامية، منذ عهد صاح الدين األيوبي 

إلى العصر الحديث.
هـــنـــاك أفــــــاٌم وثـــائـــقـــيـــة، تــحــضــر فــيــهــا رؤيـــة 
نافذة ومثيرة لاهتمام لدى املخرج للصراع 
»أرضـــي«  فــي  كما  اإلســرائــيــلــي،  الفلسطيني 
مــن  ـــخـــذ 

ّ
يـــت ــذي  ــ ــ الـ ــــوش،  ــّيـ ــ عـ لــنــبــيــل   )2011(

ووالدته  مسلم  مغربي  )والـــده  ذاتية  مقاربة 
للقبض  وسيلة  يهودية(  تونسية  ـ  فرنسية 
على مأساوية الشرط الفلسطيني، من خال 
ربط حوار عن ُبعٍد بني عجائز فلسطينيني، 
يعيشون في مخيم في لبنان، بعد 60 عامًا على 
تهجيرهم من أراضيهم، وشّبان إسرائيليني، 
يكتشفون لــلــمــّرة األولــــى قــصــص مــن كــانــوا 
يعيشون على األرض التي يحتلونها اليوم. 
يوضح الفيلم ـ بجمالية متأّملة وآسرة، رغم 
 جــزءًا 

ّ
شـــيٍء مــن االســتــكــانــة إلـــى املــثــالــيــة ـ أن

يه جهل الطرف 
ّ
كبيرًا من الحقد العرقي ُيغذ

ــلـــي، وشـــبـــابـــه خـــصـــوصـــًا، بــجــذور  ــيـ اإلســـرائـ
الــصــراع وأبــعــاده اإلنــســانــيــة، بعد عــقــود من 
البروباغندا الصهيونية، والتناول اإلعامي 
شبع بالقوالب االختزالية، والخطاب الذي 

ُ
امل

ُيشيطن اآلخر.
من جهة أخرى، تحتوي سينما نبيل عّيوش 
ــر لــتــعــاطــي  ــجــّســد وجـــهـــًا آخــ

ُ
عــلــى َمــشــاهــد ت

الفلسطينية،  القضية  مع  املغربية  السينما 
ى بتعبيرها عن ُمكّون أساسي، يساعد 

ّ
يتجل

في فهم واقــع الشخصية املغربية، بمختلف 
ــــي شــخــصــيــتــني  مــــشــــاربــــهــــا. كـــمـــا يـــحـــضـــر فـ
ــهــمــا تــفــصــحــان عن 

ّ
مــخــتــلــفــتــني جـــذريـــًا، لــكــن

سوء الفهم نفسه في العمق: األولى أصولي 

 
ّ

ر بالفكر الجهادي الذي يستغل
ّ
إسامي، متأث

فظاعة َمشاهد الجرائم اإلسرائيلية، املرتكبة 
الشبان  أدمــغــة  لغسل  الفلسطينيني،   

ّ
بــحــق

املـــغـــاربـــة، ودفــعــهــم إلـــى الــتــحــّول إلـــى قنابل 
)2012(. هذا  الله«  »يــا خيل  بشرية، كما في 
ُيعّبر عن وجهة نظر دينية، ساهم املغالون 
ــلــــورة وتـــغـــذيـــة رؤيــــــة عــنــصــريــة  فــيــهــا فــــي بــ
الصهيونية  تــخــلــط  لــلــصــراع،  ة  ـــاء

ّ
بـــن وغــيــر 

باليهودية، وتأسر القضية في أفق حرج، ال 
 لها. الثانية فتاة ليل، 

ّ
يساهم في إيجاد حل

تتاسن مع سائح من الخليج العربي دفاعًا 

سعيد المزواري

ــبـــطـــت الــحــركــة  مـــنـــذ خـــطـــواتـــهـــا األولــــــــى، ارتـ
الثقافي،  بعدها  فــي  املغاربية،  السينمائية 
في  الفلسطينية.  بالقضية  وثــيــقــًا  ارتــبــاطــًا 
ــثـــورة  ــًا لـــنـــضـــال الـ ـــبـــرت تــــوأمــ

ُ
الــــجــــزائــــر، اعـــت

الفرنسي،  االستعمار  من  للتحّرر  الجزائرية 
 ،)1972( »ســنــعــود«  لــهــا.  طبيعيًا  وامـــتـــدادًا 
ــَســة  ــــام املــؤسِّ ــــاض، مـــن األفـ ملــحــمــد ســلــيــم ريـ
اعتمادها  ذلــك  في  بما  الجزائرية،  للسينما 
ـــشـــاركـــة »جــبــهــة 

ُ
عــلــى الـــدعـــم املـــؤّســـســـاتـــي، مل

الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة« فـــي الــتــحــضــيــر لــه، 
ــاٍب ُيــقــّرر  وصـــوغ طــرحــه، املــتــمــحــور حـــول شـ
تنفيذ عملية فدائية، كردة فعل على يوميات 
وطأة  تحت  الفلسطينيني،  والــوجــع  املعاناة 
االحــتــال، وآلــتــه القمعية. فــي املــغــرب، كانت 
»أسابيع السينما الفلسطينية« من األنشطة 
األولى التي دأبت »الجامعة الوطنية لألندية 
مارس/   30 في  تنظيمها  على  السينمائية« 
عـــام، في   

ّ
كــل الفلسطيني(  األرض  )يـــوم  آذار 

مدن مغربية عديدة، بعد تأسيسها عام 1973، 
بمبادرة من نور الدين الصايل.

هذه األسابيع مناسبة لتجديد عقد االلتزام 
من  للتحّرر  الفلسطيني،  النضال  بمساندة 
قيود االستعمار، ونيل حقوقه كاملة، باعتبار 
اليساري  التيار  امتدادًا لفلسفة  االلتزام  هذا 
الــتــقــدمــي املــغــربــي، الــســاعــيــة إلـــى ُمــنــاهــضــة 
ــتــــبــــداد، وإرســـــــاء دعـــائـــم الــديــمــقــراطــيــة  االســ
الــشــعــبــيــة. تــنــّص عــلــى ذلــــك مــواثــيــق معظم 
ر،  طوِّ

ُ
الحركات اليسارية، التي كانت تتبنى وت

كــمــا فــي املــجــلــة الــثــقــافــيــة الـــرائـــدة »أنـــفـــاس«، 
البحث  في  ل 

ّ
املتمث الثالث«،  »املــســار  مفهوم 

عــن خــطــاٍب ســيــاســي وفــكــري راشـــد للبلدان 
املــتــحــّررة حديثًا مــن االســتــعــمــار، يــنــأى بها 
القطبي،  الصراع  في  املنقاد  االصطفاف  عن 
الدائر آنذاك بني املعسكرين الغربي والشرقي، 
ــادي في  ويــقــودهــا إلــى انــخــراط وجــدانــي ومـ
مساندة معارك استكمال تحرير الدول، التي 
كــانــت ال تــــزال تــــرزح تــحــت نــيــر االســتــعــمــار، 
وعــلــى رأســـهـــا فــلــســطــني. كــمــا تــجــّســد البعد 

اندمجت أفالم فلسطين 
مع الفيلم السوري 

في سياق عاٍم واحد

2223
منوعات

 عن رؤية عاطفية 
ً
عن الفلسطينيني، ُمفصحة

ـــتـــرجـــم نــظــرة 
ُ
ــة(، ت ــادقــ ــهــا صــ

ّ
وســــاذجــــة )لــكــن

مزعجة ســائــدة لــدى قسم آخــر مــن املــغــاربــة، 
ــة دونـــيـــة،  ــ يــنــظــر إلــــى الــفــلــســطــيــنــّي مـــن زاويــ
الحاِجر  األبـــوي،  البؤس واإلشــفــاق  يطبعها 

على االختيارات.
املخرج التونسي رضا الباهي بحث، بدوره، 
رًا 

ّ
عن تجاوز قوالب التناول التبسيطية، ُمتأث

للصراع،  البورقيبية  البراغماتية  بالنظرة 
التعايش بني دولتني،  التي تنادي بضرورة 
وتجاوز إيديولوجية إقصاء اآلخر لدى طرفي 

الصراع، في »السنونو ال تحلق فوق القدس« 
)1994(: صحافي فرنسي، يسافر إلى القدس 
ـ  الفلسطيني  الصراع  عن  ريبورتاج  إلنجاز 
اإلسرائيلي، في مناخ من التفاؤل، الناجم عن 
ه ُيفاجأ بقسوة 

ّ
قرب توقيع اتفاق سام. لكن

 
ّ

ــاع فــي املـــيـــدان وضــبــابــيــتــهــا، فــي ظــل ــ األوضـ
توالي مواقف الكراهية والتسامح، وتعايش 
السخاء مع األنانية. عند عرضه، َجّر الفيلم 
ــهــامــات 

ّ
عــلــى الــبــاهــي انـــتـــقـــاداٍت قــاســيــة، وات

بمنظور  ة 
ّ
البت ُمــبــّررة  غير  تبدو  بالتطبيع، 

اليوم وحقائقه.

محمد هاشم عبد السالم

ــة بـــــني مـــصـــر وفـــلـــســـطـــني،  ــاقــ ــعــ رغــــــم ِقــــــــدم الــ
ــهــا لــيــســت عــمــيــقــة أو وثــيــقــة. 

ّ
ســيــنــمــائــيــًا، فــإن

سمت هذه 
ّ
ات تاريخها،  من  عقوٍد  مــدى  فعلى 

العاقة بالسطحية الشديدة، وعدم االكتراث، 
ــة، األقــــدم  ــريـ ـــه مـــن جـــانـــب الــســيــنــمــا املـــصـ

ّ
أقـــل

واألعرق واألغزر إنتاجيًا في العالم العربي.
 أولى دور العرض الفلسطينية، 

ّ
تذكر املراجع أن

فــي الــقــدس وغــيــرهــا، أنــشــأهــا مــصــرّيــون من 
ــــذاك،  ــتــــاج والـــتـــوزيـــع آنـ رواد الــصــنــاعــة واإلنــ
القرن  مطلع  منذ  السينمات،  هــذه  وقــود   

ّ
وأن

ــى عــام 1948 تقريبًا، كــان قائمًا 
ّ
املــاضــي وحــت

عــلــى السينما األمــيــركــيــة واملــصــريــة أســاســًا. 
كذلك، أسهم األخــوان إبراهيم وبــدر المــا، من 
ال   

ً
مساهمة املــصــريــة،  السينما  فــي  فلسطني، 

أول فيلم روائــي مصري  نَكر، فهما صاِحَبا 
ُ
ت

عــربــي صــامــت »قبلة فــي الــصــحــراء« )1927(، 
األول مصرّيًا.  اد حــول كونه 

ّ
النق اختلف   

ْ
وإن

الكبير في تاريخ  إبداعهما  ــه، رغــم 
ّ
أن الغريب 

وإنتاجًا  وتأليفًا   
ً
تمثيا املــصــريــة،  السينما 

بداية خمسينيات  ى 
ّ
فيلمًا حت  62( وإخــراجــًا 

الـــقـــرن الـــــــــ20(، لـــم يــلــتــفــت األخـــــــوان المــــا إلــى 
فلسطني سينمائيًا، ال من قريب وال من بعيد.

ال ُيــثــيــر األمــــر دهــشــة كـــبـــرى، إن نــظــرنــا إلــيــه 
ــذاك،  ــ ــنــتــجــة آنـ

ُ
ــــام املــصــريــة امل فـــي ســـيـــاق األفــ

ــة، وســطــحــيــة  ــيـ ــلـــودرامـ ــيـ  غــلــبــت عــلــيــهــا املـ
ْ
إذ

ــة املـــعـــالـــجـــة، واســتــنــســاخ  ــاكــ املـــواضـــيـــع، وركــ
ــة غــالــبــًا.  ــيـ ــركـ ــيـ الــســيــنــمــات األوروبـــــيـــــة واألمـ
تهّمها  معّينة،  طبقة  سيطرة  إلــى  بــاإلضــافــة 
ُمــربــح، مــا يعني  السينما كــمــشــروع تــجــاري 
 شـــيء. مع 

ّ
إنــتــاَج الــرائــج جــمــاهــيــريــًا، قــبــل كـــل

الداخل املصري بمشاكله  انشغال  إلى  التنّبه 
االحتال   محاربة 

ّ
ظل في  واملتعّددة،  الكثيرة 

ف وسائل اإلعام، وانتشار 
ّ
البريطاني، وتخل

ها عوامل لم تساعد 
ّ
األمــيــة، وغيرها. هــذه كل

فــي بــلــورة وعــي يقظ ونــاضــج، يهتّم بقضية 
مهل،  على  مؤامرتها،  خيوط  ِسَجت 

ُ
ن خطرة، 

عــلــى الــــحــــدود الــشــرقــيــة ملـــصـــر. ولـــــوال حــرب 
1948، ربما، ملا نما الوعي وازداد، وملا أخذت 
القضية الفلسطينية مداها من اهتمام الشعب 

املصري، بطبقاته املختلفة، وفكره ووعيه.

مواجهة الدعاية الصهيونية في العالم. على 
هذا األســاس، يمكننا النظر إلى تلك األفام 
خذ من املسارات 

ّ
كأفاٍم دعائية لفلسطني، تت

الثانية مآاًل  العاملية  الحرب  السينمائية في 
األوروبــيــة  الوطنية  باملقاومات  تشّبهًا  لها، 
ــنـــازّي. هــكــذا ُيــشــاَهــد »ثـــاث عمليات  ضــد الـ
داخل فلسطني« )1968(، لسيف الدين شوكت 
)قطاع خاص(، و«عملية الساعة السادسة«، 
للمخرج نفسه، مــن هــذه الــزاويــة، كــنــوٍع من 
ــدّو يــشــبــه  ــ دعــــايــــة إلشــــهــــار املـــقـــاومـــة ضــــد عــ
الدعوة  إلى  باإلضافة  النازّي في عدوانيته، 
إلى املشاركة في العمل الفدائي، والتطّوع في 

ماته.
ّ
منظ

فــي اإلطــــار نــفــســه، كـــان لــحــضــور »املــؤّســســة 
العامة للسينما«، وتمويلها مشاريع فيلمية 
إنجاز  »طليعية«، دوٌر أساسي في استمرار 
ـــام حـــــول فـــلـــســـطـــني، بـــاكـــورتـــهـــا »إكـــلـــيـــل  ـــ أفـ
الشوك« )1968(، للمخرج العائد من الدراسة 
نبيل املالح، أتبعته املؤّسسة نفسها بـ«رجال 
ـــف مـــن ثــاثــة 

ّ
ــؤل املـ الــشــمــس« )1969(،  تــحــت 

أفام روائية قصيرة: »املخاض« لنبيل املالح 
ــيـــاد« ملــحــمــد شــاهــني و«الـــلـــقـــاء« ملـــروان  و«مـ
املؤذن، ُمترافقًا مع الفيلم التسجيلي »بعيدًا 
الزبيدي. انطاقًا  الوطن« )1969( لقيس  عن 
السينمائية  األفــام، تبدو فلسطني  من هــذه 
الــذود  البديهي  الــواجــب  مــن  ثقافية،  أيقونة 
عــنــهــا كــمــعــركــة ثــقــافــيــة مـــصـــيـــريـــة، تــخــّص 
وعراقيني  وســوريــني  )فلسطينيني  الجميع 

ولبنانيني ومصريني وغيرهم(.
ـــل »املـــؤّســـســـة الـــعـــامـــة لــلــســيــنــمــا« في 

ّ
لـــتـــوغ

ــذه األفــــــام ســـيـــاقـــان: األّول يــخــّص  صــنــع هــ
فـــلـــســـطـــني وحــــــدهــــــا، كـــجـــغـــرافـــيـــا مــســلــوبــة 
وعرضًا  ألهلها،  انصافًا  استعادتها،  يجب 
ــفــلــة، كــمــا فـــي »املـــخـــدوعـــون« 

ْ
ــغ

ُ
ملــعــانــاتــهــم امل

)1972( لتوفيق صالح، و«كفر قاسم« )1974( 
لخالد   )1972( و«الــســكــني«  عــلــويــة،  لــبــرهــان 
حــمــادة، و«بــوابــة الجنة« )2009( ملاهر كدو. 
ق باألفام السورية التي تتضّمن 

ّ
الثاني يتعل

فلسطني كجزء عضوي فيها. ففلسطني، كما 
إلى  بالنسبة  خارجيًا  حدثًا  ليست  أسلفنا، 
الــســوريــة، ويــمــكــن رصــد  املــنــتــجــات الثقافية 
 )1981( النصف متر«  أفــاٍم كأمثلة: »حادثة 

نجيب نصير

ال تــحــتــاج مــســألــة فــلــســطــني إلــــى تـــذكـــيـــٍر أو 
تــوعــيــة بــالــنــســبــة إلــــى الـــســـوريـــني، إذ غــالــبــًا 
مـــا تــنــتــمــي جــيــنــاتــهــم الــثــقــافــيــة إلـــى مـــا قبل 
 اإلنتاج 

ّ
سايكس ـ بيكو. هذا انبنى عليه ُجل

ــــوري، والـــســـيـــنـــمـــا جـــــــزٌء مــنــه  ــســ ــ ــقـــافـــي الــ ــثـ الـ
غتصب، 

ُ
كوسيلة ُمحدثة للنضال في وجه امل

والــتــعــبــيــر عـــن املـــوقـــف الــــســــوري الـــعـــام من 
االحـــتـــال، خــصــوصــًا بــعــد الــتــحــاق الــجــوالن 
بفلسطني، لتصبح املسألة أكثر عضوية في 

ما يخّص ُمتازمة التحرير والتحّرر.
ُيعّبر  التوعية  أو  التذكير  إلــى  الحاجة  عــدم 
ي، 

ّ
تلق

ُ
بدع وامل

ُ
تمامًا عن توافق ُمسبق بني امل

فنيًا،  عليه  املنصوص  املحتوى  بخصوص 
حــيــث اعــتــمــدت تــلــك األفـــــام، وكــذلــك نــقــدهــا، 
عــلــى املــحــتــوى الــفــكــري، أكــثــر مــن اعــتــمــادهــا 
ـــعـــالـــجـــة الــفــنــيــة. فـــاملـــوضـــوع بــرّمــتــه 

ُ
عــلــى امل

ــذي لــحــق  ــ ــالــــة أو صـــرخـــة ضــــد الـــظـــلـــم الــ رســ
بــشــعــب، بـــنـــاًء عــلــى ســـرديـــة ثــقــافــيــة مــزّيــفــة، 
استطاع اإلعام العاملي تسويقها في أرجاء 
ــــب إنـــشـــاء جــبــهــة ثــقــافــيــة  املـــعـــمـــورة، مـــا أوجـ
ــاءات،  ــ االّدعـ تلك  دحــض  إلــى  مقابلة، تسعى 
ــذا بــالــضــبــط جــعــل األفــــام  والــــــرّد عــلــيــهــا. هــ
املــصــنــوعــة مـــن أجـــل فــلــســطــني تــتــأرجــح بني 
خطابي الداخل والخارج، في مواجهة حامية 
تصهني آنــذاك. هذا 

ُ
مع آلة اإلعــام العاملي، امل

مــن حيث  نقديًا،  األفـــام مقبولة  أيضًا جعل 
للتقريظ   

ّ
إال تــتــعــّرض  ولــــم  فـــقـــط،  املــحــتــوى 

إلــى مرجعية أرشيفية  واالمــتــداح، وتحّولت 
ثقافية الحقًا.

اســتــحــوذت األفـــــام الـــســـوريـــة، ذات الــعــاقــة 
الفلسطينية،  واملــســألــة  بفلسطني  املــبــاشــرة 
ــن مـــجـــمـــوع اإلنــــتــــاج  ــ عـــلـــى نـــســـبـــة مـــهـــّمـــة مـ
نتجة 

ُ
امل أنواعها،  على  السوري،  السينمائي 

 عــن األفـــام 
ً
ــى الـــيـــوم، فــضــا

ّ
مــنــذ الــنــكــبــة حــت

ــطـــني فــــــي خــلــفــيــتــهــا  ــلـــسـ ــــدت فـ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــي اعـ
بالتواصل  أو  الجوالن،  عبر   

ْ
إن التأسيسية، 

ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  ــيـ املــــبــــاشــــر مـــــع الـــشـــخـــصـ
ساعد  الشتات.  فــي  االجتماعي  وحضورها 
فاملسألة  سياسيًا،  فلسطني  حياد  ذلــك  على 
الفلسطينية فوق السياسة، وااللتقاء عليها 

حـــّولـــهـــا إلــــى أيـــقـــونـــة وطـــنـــيـــة، تــتــشــّعــب من 
تحتها األطروحات الثورية أو التحّررية. هذا 
األخــرى،  الثقافية  باملنتجات  السينما  جمع 
كاألدب واألبحاث والدراسات، ونجد صداها 
في أفــاٍم كـ«عائد إلى حيفا« )1982(، لقاسم 
حــــول، عـــن قــّصــة غــســان كــنــفــانــي، كــذلــك في 
األفــــام الــوثــائــقــيــة األرشــيــفــيــة ألمـــني الــبــنــي، 
على  يعتمد  الـــذي  فلسطينية«،  كـــ«مــذّكــرات 

البحث في أرشيفات سينمائية متنّوعة.
عــلــى هـــذا املـــنـــوال، انــدمــجــت أفـــام فلسطني 
مــع الــفــيــلــم الـــســـوري فــي ســيــاق عــــاٍم واحـــد، 
ناحظ  الثقافي.  العمل  تشاركية  على  بناًء 
 معظم األعــمــال مــأخــوذة عــن أعــمــاٍل 

ّ
هنا أن

أو ناتجة من بحٍث وتحليل  أدبية راسخة، 
ثــقــافــيــني لــلــحــالــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــع الــتــنــّبــه 
ـ  الفلسطينية  البشرية  الــكــوادر  وحـــدة  إلــى 

شاركة في صنع هذه األفام.
ُ
السورية، امل

ــقــــرن الـــــــــ20، أي مــــع عــــودة  مــــع ســتــيــنــيــات الــ
دارســـي السينما خــارج ســوريــة إلــى بلدهم، 
وتراكم هزيمة الـ67، فوق نكبة الـ48، وانطاق 
ــدأت أفـــام فلسطني  الــعــمــل الــفــدائــي آنــــذاك، بـ
فــي الــظــهــور بــني األفــــام الــســوريــة، مــن دون 
أّي تصنيٍف خاص لها كسينما فلسطينية، 
وهــي ليست كذلك على أّي حــال، وأيضًا من 
دون أّي رؤية استراتيجية، تضعها في سياق 
 املقصود من إنتاجها 

ّ
عربي أو عاملي، رغم أن

القضية  أو  فلسطني،  ذكــر   
ّ
أن مــا سبق  يــؤّكــد 

الفلسطينية، لم يرد، تلميحًا أو تصريحًا، قبل 
عام 1948. حدث هذا في »فتاة من فلسطني« 
 :

ً
وممثا مخرجًا  الــفــقــار،  ذو  ملحمود   )1948(

قّصة حّب وزواج بني فتاة فلسطينية وطّيار 
مصري، سقطت طائرته خلف خطوط العدو، 
النهج نفسه تقريبًا، مع  فــي  ـــ48.  الــ فــي حــرب 
طني عبد الــوهــاب في 

ُ
اخــتــاف طفيف، ســار ف

أول فيلٍم له، »نادية« )1949(، الذي لم يتناول 
الحرب أو القضية الفلسطينية، بل تحّدث عن 
سقوط أّول شهيد مصري في حرب فلسطني.

ـــ20، بـــات اســم  ــ بــــدءًا مــن خمسينيات الــقــرن الـ
ة تــحــديــدًا، يـــتـــرّدد كــثــيــرًا، في 

ّ
ــز ــ فــلــســطــني، وغـ

 أو خلفية 
ً
ت ذريعة

َ
ِخذ

ُّ
سياق حرب الـ48، التي ات

لألحداث، من دون تطّرق أو مناقشٍة صريحة 
أو عميقة للحرب وما جرى فيها، وألسبابها 
طبعًا.  الفلسطينية  للقضية  وال  وتــبــعــاتــهــا، 
ذكــر الــحــرب فقط، أو اســتــعــراض بــطــوالت، أو 
شِهَد. مــن هــذه األفـــام، هناك 

ُ
تمجيد مــن است

لــنــيــازي مصطفى،   )1956( الــجــّو«  »شــيــاطــني 
اإلمــــام،  لــحــســن   )1956( الــفــجــر«  فـــي  و«وداع 
و«طريق األبطال« )1961( ملحمود إسماعيل، 

و«صراع الجبابرة« )1962( لزهير بكير.
 
ً
ت الحرب أيضًا ذريعة

َ
ِخذ

ُّ
في السياق نفسه، ات

امللك  وفساد  الفاسدة،  األسلحة  لطرح قضية 
والــقــصــر، ووطــنــيــة الــجــيــش، كــمــا فـــي »أرض 
لــنــيــازي مــصــطــفــى، و«الــلــه  األبـــطـــال« )1953( 
أّمــــا »أرض  بـــدرخـــان.  )1954( ألحــمــد  مــعــنــا« 
السام« )1957( لكمال الشيخ، فُيعتبر أفضل 
ما قّدمته السينما املصرية آنذاك من أعمال عن 
الــعــدوان  بعد  فلسطني،  فــي  املصريني  فدائية 
الثاثّي على مصر، عام 1956، وتبيان قسوة 
ــتـــه، ومــقــاومــة  االحـــتـــال الــصــهــيــونــي ودمـــويـ
مع محاولة  الفلسطيني،  إلــى جانب  املصري 

استخدام اللهجة الفلسطينية في الفيلم.
في مطلع الستينيات املاضية، جذب »الناصر 
ــاهـــني،  شـ ــيـــوســـف  لـ  )1963( الـــــديـــــن«  ــــاح  صــ
تمّكنًا،  واألكــثــر  األضخم  االحترافي  بإنتاجه 
ــعـــربـــي بـــرّمـــتـــه إلـــــى قــضــيــة  ــن الـ ــوطــ ــار الــ ــظــ أنــ
الـــقـــدس، ولــيــس فــلــســطــني، فــي إطـــار تاريخي 
وِعظة  للحاضر،  درٌس  املاضي  وديني، حيث 
ُمني  التي  الخسائر  بسبب  ربما  للمستقبل. 

بها الفيلم، رغم احتضان الدولة له، لم يجسر 
فنيًا  مجاراتها  أو  التجربة،  تــكــرار  على  أحــٌد 
األمــر الحــقــًا، مع  أو سياسيًا. تفاقم  أو فكريًا 
هزيمة حرب األيام الستة )1967(، التي زادت 
من انكفاء املصريني على أنفسهم، وانشغالهم 
بــحــروبــهــم مـــع الـــعـــدو الــصــهــيــونــي، وتــحــريــر 

أرضهم.
ــــت األفـــــــــام املــــصــــريــــة، عــلــى  ــاولـ ــ ــن هــــنــــا، حـ ــ مـ
نـــحـــو اســـتـــحـــيـــائـــي، تــــنــــاول 3 حـــــــروب: 1967 
 
ً
ُمــكــتــفــيــة  ،)1973( ــر  ــوبــ ــتــ وأكــ ــزاف  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ واالسـ

آثارها وتبعاتها على تحّول املجتمع  برصد 
هذا  في  لانتباه،  ثير 

ُ
امل املصريني.  واإلنــســان 

 أفام التخابر والجاسوسية بدأت 
ّ
السياق، أن

تظهر، بكثرة أحيانًا، ال سيما في ثمانينيات 
الـــ20 وتسعينياته، وصّب معظمها في  القرن 
ســيــاق الــصــراع املــصــري الصهيوني أســاســًا، 
ــي، بــيــنــمــا  ــفــــّوق املــــصــــري االســـتـــخـــبـــاراتـ ــتــ والــ
ــذكــر 

ُ
فــلــســطــني حـــاضـــرة فـــي الــخــلــفــيــة، أو ال ت

نهائيًا. من هذه األفــام: »مهّمة في تل أبيب« 
 )1998( إســـرائـــيـــل«  فـــي  ســاعــة  و«48   )1992(

لنادر جال.
ــلـــى غـــــرار مــفــاجــأة  رغــــم قــتــامــة الــــصــــورة، وعـ
ــن« فــــي خــــروجــــه عــن  ــ ــديـ ــ ــنــــاصــــر صـــــاح الـ »الــ
لعاطف   )1991( العلي«  »ناجي  جــاء  السياق، 
ــام  ــ ــيـــرة رّســ الــــطــــيــــب، بـــتـــنـــفـــيـــذه الـــــجـــــريء لـــسـ
الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر الــفــلــســطــيــنــي األشــــهــــر، نــاجــي 
العلي. التضييق والعسف، والنقد املوّجه إليه 
إلــى نسيانه  آنـــذاك، أفــســدت تجربته، مــا أّدى 
 يسقط مــن ذاكــرة 

ْ
أعــوامــًا طــويــلــة، مــن دون أن

من شاهده أو سمع عنه. بينما ال أحــد يذكر 
إلى اآلن »األقــدار الدامية« )1982(، أول روائي 
طويل لخيري بشارة، الذي تناول فيه ـ بعمق 
الــعــربــي  ــراع  والــــصــ ــرب 1948،  ـ حــ واخــــتــــاف 
ــك عــلــى املــجــتــمــع  الــصــهــيــونــي، وانـــعـــكـــاس ذلــ
املصري، في إطار سياسي اجتماعي راٍق فنيًا.

ــــة، 
َ

ــنــــاَهــــض ــاك ُمــ ــنــ ــانــــت هــ ــاق آخــــــــر، كــ ــيــ ــــي ســ فـ

عــلــى اســتــحــيــاء وغــيــر صــدامــيــة، لــســام أنــور 
السادات من ناحية، ومللف التطبيع مع العدو 
نتجت أفــام 

ُ
اإلســرائــيــلــي، مــن ناحية أخـــرى. أ

قــلــيــلــة، انـــتـــقـــدت اتــفــاقــيــة الـــســـام والــتــطــبــيــع 
ــات  ــّركــ ــحــ ــدو. كــــــان مـــــن املــ ــ ــعــ ــ ــ ــلــــح مـــــع ال والــــصــ
ــــــؤّديــــــة إلـــى 

ُ
ــز، انــــــــدالع األحـــــــــداث امل ــ ــوافـ ــ ــحـ ــ والـ

انتفاضة عام 2000 في فلسطني.
في »صعيدي في الجامعة األميركية« )1998( 
لسعيد حامد، ظهر في خلفية األحداث تأييد 
وإدانـــة  الفلسطينية،  للقضية  بــــارزان  ودعـــم 
لانحياز األميركي، وحرق العلم اإلسرائيلي، 
ت 

َ
بِرز

ُ
صراحة، في أول َمشهد سينمائّي. كما أ

شخصية اليهودي الصهيوني الكاره للعرب 
لــحــامــد  أمـــســـتـــردام« )1999(  فـــي  ــّمــــام  فـــي »هــ

أيضًا.
)ننشر في عدد الغد في الصفحة 26 
تتمة للملف، من خالل اإلضاءة على القضية 
الفلسطينية في السينما اللبنانية(

لسمير ذكرى، و«الليل« )1994( ملحمد ملص، 
و«ليالي ابن آوى« )1989( و«قمران وزيتونة« 

)2001( لعبد اللطيف عبد الحميد.
 

َ
ــانــــت فــلــســطــني تــحــصــيــل فــــي الـــســـيـــاقـــني، كــ
لها 

ّ
الــتــي تمث لـــلـــدالالت األيــقــونــيــة  حـــاصـــل، 

كمحتويات  السينمائية،  األفكار  وترصدها 
لــثــقــافــة تـــحـــّرريـــة، ال تــخــضــع لــلــنــقــد بمعناه 
إلــى سيطرة املحتوى  اإلبــداعــي، نظرًا  الفني 
األيقونّي على تلك األفام. لذا، ال يمكن رصد 
ي، 

ّ
املتلق لــدى  السلوكي  أو  الثقافي  التأثير 

بسبب استمرار نظرة الستينيات إلى القول 
الــســيــنــمــائــي وغــايــاتــه، بــحــيــث ال يــخــرج عن 
تحديات  على  الـــرّد  فــي  النضالية  ساهمة 

ُ
امل

 يــضــع صـــانـــع الــفــيــلــم 
ْ
ــلـــة. فــمــا إن تــلــك املـــرحـ

»فلسطني« كعنوان، حتى ُيصبح عصيًا على 
النقد، وواجب التأييد واإلعجاب.

السينما  طــرأت على  أساسية  تغّيرات  هناك 
الــســوريــة )إنــتــاجــًا وتــلــقــيــًا(، مــن الستينيات 
املــاضــيــة إلــى يومنا هـــذا، بــدت فــي معظمها 
عــلــى  رّدًا  الـــــــخـــــــارج،  ملـــخـــاطـــبـــة  مـــصـــنـــوعـــة 
هذه  أهــم  لة. 

ِّ
املضل الصهيونية  األطــروحــات 

اعتبارًا  فلسطينية  سينما  ظهور  التغّيرات 
الجليل« )1987( مليشيل خليفي،  من »عــرس 
وتــبــلــور أفــامــهــا بــمــا يــتــنــاســب مـــع الــحــدث 
واملــعــالــجــة.  املــحــتــوى  وحـــداثـــة  الفلسطيني، 
ــدة،  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ ـ

ُ
ــّيــــر اآلخــــــــر تــــــــــرّدي حــــالــــة امل ــتــــغــ املــ

ــفـــاعـــل ثــقــافــي  وغــــيــــاب صـــــــاالت الـــســـيـــنـــمـــا كـ
ــــرض(. هـــذا حـــّول  )الــســيــنــمــا فــيــلــم وصـــالـــة عـ
أفـــام فلسطني الــســوريــة إلــى مـــادة أرشيفية 
والدراسات،  األبحاث  في  ستخدم 

ُ
ت وثائقية، 

رغــــم تــداخــلــهــا املـــتـــني مـــع الـــشـــأن الــثــقــافــي ـ 
االجــتــمــاعــي الـــســـوري، وأيــضــًا رغـــم ملحاتها 
االنتقادية االحتجاجية في ما يخص الواقع 

السياسي املحلي والعربي.
بمعناه  الفلسطيني،  الحراك  تجاوز  واقعيًا، 
السينمائي  الــخــطــاب  والــتــعــبــوي،  الــثــقــافــي 
التي  السورية،  فلسطني  ألفــام  الستينياتي 
ــيـــة،  ــى تـــطـــويـــرات إبـــداعـ ــ أضـــحـــت بـــحـــاجـــة إلـ
ــيـــة  ــائـ ــمـ ــنـ ــيـ ــاســــب مــــــع املــــعــــطــــيــــات الـــسـ ــنــ ــتــ تــ
املــســتــجــدة، لجهة الصنع والــعــرض، واألهــم 
ــك تــلــك الــحــســاســيــة االبـــداعـــيـــة لصناعة 

ّ
تــمــل

األفام وتسويقها. 

حضور مترّدد وتجاري في األفالم المصرية

بغداد ـ عالء المفرجي

ــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لـــــم تـــكـــونـــا  ــقــــضــ فـــلـــســـطـــني والــ
مــوضــوعــًا رئــيــســيــًا فـــي الــســيــنــمــا الــعــراقــيــة، الــتــي 
ــع نـــشـــوء وتــبــلــور  ــن انـــطـــاقـــهـــا، تـــاريـــخـــيـــًا، مـ ــزامـ تـ
الـــ20،  القرن  أربعينيات  قضية فلسطني، منتصف 
وأول حــرٍب مع إسرائيل عــام 1948. نظرة سريعة 
عــلــى األفــــــام الـــروائـــيـــة الـــطـــويـــلـــة، مــنــذ منتصف 
 فلسطني 

ّ
ظهر أن

ُ
ى اليوم، ت

ّ
األربعينيات نفسها حت

ليست موضوعًا أليٍّ منها.
ق األسباب بضعف إنتاج هذه السينما، 

ّ
ربما تتعل

الشيوع  ها في 
ّ
 حق

ْ
لم تنل  قضية فلسطني 

ّ
بــأن أو 

والهيمنة على الوجدان العربي، في األعوام األولى 
العراقيني  املخرجني  جعل  مــا  العراقية،  للسينما 
ينشغلون، بشكل أساسي، باملوضوعات العراقية، 
السينمائي،  العمل  في  الفنية  إمكاناتهم  الختبار 

في طور البداية.
لكن، كان لفلسطني نصيٌب كموضوع في عدد من 
األفام الوثائقية والقصيرة، خاصة في ستينيات 
، هناك أفام روائية 

ً
القرن الـ20 وسبعينياته. مثا

قصيرة، كـ«زهرة البرقوق« )1973( لياسني البكري، 
ملــحــمــد شـــكـــري جــمــيــل،  املــــــّر« )1974(  و«الـــشـــتـــاء 
الـــرصـــيـــف« )1976( لــعــمــاد بــهــجــت،  و«كـــعـــك عــلــى 
و«الحقل«  فــرحــات،  لنوفل   )1976( و«األرجـــوحـــة« 
الكريم، و«انتفاضة« )1978(  )1977( لصبيح عبد 
ملــحــمــد مــنــيــر فـــتـــري، و«عـــربـــة الــبــرتــقــال الــحــزيــن« 
الوثائقية،  األفـــام  مــن  الــقــادر.  لعامر عبد   )1979(
هناك »إنصات عبري« )1975( لطارق عبد الكريم، 
و«الصمت« )1974( لطارق عبد الكريم، و«البرتقال 
يـــوســـف، و«مـــأســـاة  لــكــوركــيــس  الــحــزيــن« )1968( 
شــعــب« )1968( لكمال عــاكــف، و«فــاشــيــة جــديــدة« 
ملـــن؟« )1978(  اإلنــســان  لــفــتــري، و«حــقــوق   )1976(
ملـــنـــذر جــمــيــل، و«الــصــهــيــونــيــة حـــركـــة عــنــصــريــة« 
يــرقــصــون«  مــهــايــنــي، و«أطــفــالــنــا  لــنــبــيــل   )1977(

)1976( لنوفل فرحات، وغيرها.
في منتصف السبعينيات املاضية، أقيم في بغداد 
الوثائقية  بالسينما  املعنية  املهرجانات  أهّم  أحد 
فلسطني«  وبــرامــج  أفـــام  »مــهــرجــان  والتسجيلية 
ــدٌد كبير  الــــذي عــقــدت مــنــه 3 دورات. اســتــجــاب عــ
بات  ما  في  للمشاركة  العرب  السينما  اع 

ّ
صن من 

ــه »أول مــهــرجــان مــن نــوعــه فــي البلدان 
ّ
ُيــعــرف بــأن

العربية«. طغت عليه األفام التي تتناول القضية 
ذاك  فـــي  ـ  مـــا شــّجــع  بــكــل جــوانــبــهــا،  الفلسطينية 
الوقت ـ املخرجني العراقيني على تحقيق أفام عن 
دورات  فــي  املشاركة  وعلى  الفلسطينية،  القضية 

ــق 
ّ
املـــهـــرجـــان بــشــكــل كــبــيــر وفـــاعـــل، وبــعــضــهــم حــق

نتائج متقّدمة فيه.
ــّد، عن  ــعــ  »األرجـــــوحـــــة« لـــفـــرحـــات ُمــ

ّ
ُيـــشـــار إلــــى أن

الــعــراقــي محمد خــضــيــر، ويــتــحــّدث  قــّصــة للكاتب 
عــن جــنــدي ينقل الــرســالــة األخــيــرة لــرفــيــقــه، الــذي 
استشهد فــي الــحــرب، إلـــى زوجــتــه وابــنــتــه. هناك 
)إنـــتـــاج  ــيـــدي  ــزبـ الـ لــقــيــس  »نــــــداء األرض«،  أيـــضـــًا 
»التلفزيون العربي السوري«، 1976(، الحائز على 

3 جوائز في املهرجان املذكور.
إذا كـــانـــت الــســيــنــمــا الــعــراقــيــة شــحــيــحــة، نــســبــيــًا، 
بأفام عن فلسطني، استعاضت عن ذلك بمشاركة 
مخرجني عراقيني اثنني، من الذين ساهموا، بشكل 
فـــاعـــل، فـــي تــأســيــس »ســتــوديــو وقــســم السينما« 
فــي دمــشــق وبـــيـــروت، إذ كــانــا مــن أوائــــل العاملني 
فـــي »قــســم الــســيــنــمــا« الــتــابــع لـــ«مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية« بداية السبعينيات املاضية. كانا من 
اع األفام غير الفلسطينيني، والتحقا بالثورة 

ّ
صن

الفلسطينيني  عــن  أفــامــًا  وصــنــعــا  الفلسطينية، 
اع 

ّ
بصن حافلة  السبعينيات  كــانــت  إذ  وثــورتــهــم، 

السينما، الــعــرب وغــيــر الــعــرب، الــذيــن ذهــبــوا إلى 
والــثــورة  الفلسطينيني  عــن  أفـــاٍم  لتحقيق  لبنان 

ولبنان والحرب.
املخرج قاسم حول أخرج أول أفامه »النهر البارد« 
)إنتاج »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني«( بعد 
وقـــٍت قصير عــلــى إخــــراج مصطفى أبـــو عــلــي أول 
األردن، بعنوان »بالروح  الــثــورة في  أفــام سينما 
ــك بــعــد مــغــادرتــه الـــعـــراق،  والـــــدم« عـــام 1971. وذلــ
الجديد،  الــديــكــتــاتــوري  الــنــظــام  مضايقات  بسبب 
ــه فــرصــة  ــــروت، حـــيـــث ســنــحــت لــ ــيـ ــ فـــتـــوّجـــه إلـــــى بـ
التعّرف إلى الروائي والكاتب الفلسطيني الراحل 
وااللــتــحــاق  بالبقاء  نصحه  الـــذي  كنفاني،  غــســان 
وأخــرج  فأنتج  السينما،  قسم  وتأسيس  بالثورة، 

أفامًا تسجيلية وروائية عّدة.
وجـــــد حـــــول فــــي األفـــــــام الــتــســجــيــلــيــة )كــــــان أحـــد 
ــثــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة( الــتــعــبــيــر  مــؤّســســيــهــا فـــي الــ
األفــضــل عــن االضــطــهــاد والــتــهــجــيــر، الــلــذيــن يمّر 

»تفوق  ها 
ّ
أن رأى  فهو  الفلسطيني.  الشعب  فيهما 

استوفت  إذا  الروائية،  السينما  أحيانًا  بأهميتها 
شروط ومفردات لغة التعبير السينمائية«. يشعر 
 مخرجني عديدين يعتبرون السينما 

ّ
باألسف، ألن

 
ّ
 شأنًا« من الفيلم الروائي، ويظن

ّ
التسجيلية »أقل

 السينما التسجيلية تقترب مما يعرض 
ّ
البعض أن

 للفيلم 
ّ
الــعــربــيــة، رغــــم أن الــتــلــفــزة خــصــوصــًا  فـــي 

التسجيلي، كما للروائي، فكرة وبنية درامية. في 
املقابل، هناك مخرجون يرفضون أساسًا االعتراف 
بالفيلم الروائي، كالروسي ديزيغا فيرتوف، الذي 
 الفيلم التسجيلي، فقط، هو السينمائي.

ّ
يعتبر أن

نتجه 
ُ
ت تسجيلي  فــيــلــم  أول  الـــبـــارد«،  »الــنــهــر  فــي 

ــيـــروت، تـــنـــاول قــاســم حـــول،  ــثـــورة فـــي بـ ســيــنــمــا الـ
الـــحـــيـــاة االجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــاجـــئـــني الــفــلــســطــيــنــيــني، 
وعــاقــة الــنــســاء بــالــنــهــر )واقــــع فــي شــمــال لــبــنــان، 
 
ّ
وعلى ضفته مخيم لاجئني الفلسطينيني(، إذ ُكن
يحملن املابس وأواني الطبخ لغسلها في مياهه. 
شـــارك الفيلم فــي »مــهــرجــان اليــبــزيــغ« فــي أملانيا 
رفع  على  وأصــّر حينها   ،1972 عــام  الديمقراطية، 

العلم الفلسطيني، رغم معارضة إدارة املهرجان.
أخــرج أول روائـــّي فلسطيني عــام 1982، بعنوان 
ــى حــيــفــا« عـــن روايــــــة غـــســـان كــنــفــانــي،  ــد إلــ ــائـ »عـ
األهــّم من أحداثها  الجزء  يــدور  بالعنوان نفسه. 
، وزمن محّدد، ولقاء 

ّ
في مكان مغلق: بيت ُمحتل

تــركــاه  ــــذي  الـ بـــني األب واألم وابــنــهــمــا خـــلـــدون، 
إّبــان نكبة 1948، وعــادا بعد نكسة 1967، ليجدا 
اســمــه دوف، أصبح  يــافــع  أمـــام شـــاب  نفسيهما 
جنديًا فــي الجيش اإلســرائــيــلــي، ولــديــه مــبــّررات 
نــفــســيــة واجــتــمــاعــيــة لــيــكــون اإلســـرائـــيـــلـــي الـــذي 
أصبح عليه. قبل ذلك، أخرج، حول، فيلمًا قصيرًا، 
ـــق لــحــظــات اســتــشــهــاد كــنــفــانــي عــــام 1972، 

ّ
يـــوث

بــعــنــوان »الــكــلــمــة الــبــنــدقــيــة«. إضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 
أخرج أفامًا عّدة عن فلسطني، منها: »نحن نزرع 
البنادق«، و«حياة جديدة«،  وردًا«، و«لــن تسكت 
 الـــزعـــتـــر«، 

ّ
ــل و«بــيــوتــنــا الـــصـــغـــيـــرة«، و«لـــبـــنـــان تــ

و«مجزرة صبرا وشاتيا«.
أمــــا قــيــس الـــزبـــيـــدي، فــأنــجــز أفـــامـــًا عـــن فلسطني 
السوري  التلفزيون  مع  متعاونًا  أواًل،  سورية  في 
و«املــؤّســســة الــعــامــة للسينما« فــي دمــشــق. أخــرج 
بـ«نداء  الفلسطينية، بدءًا  القضية  عددًا منها، عن 
ُمــســاهــمــًا بــعــد ذلـــك، فــي تــولــيــف »إكليل  األرض«، 
الشوك«، للسوري نبيل املالح، وكذلك بالسيناريو 
والــتــصــويــر واملـــونـــتـــاج، فــي ثــاثــيــة »رجــــال تحت 
أفــام روائــيــة قصيرة،  الــشــمــس«، املعتمدة على 3 
شّكلت تنويعًا على موضوع القضية الفلسطينية.
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