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ثقافة وناس

مقاطعة

أين «حضارة لبنان» من إسرائيل
في Tomorrowland؟

ّ
يتحضر قضاء جبيل
الستضافة المهرجان
البلجيكي الشهير الخاص
بالموسيقى اإللكترونية
في الصيف المقبل،
إلى جانب ثماني مناطق
أخرى حول العالم،
منها تل أبيب .فكيف ستمرّ
هذه الخطوة التطبيعية؟
وما هو موقف القائمين
على المكان الذي يستقبله؟
نادين كنعان
أصـ ـ ـ ـ ـ ــدر «الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــزب الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي
الشعبي» أخيرًا بيانًا ،نقلته وسائل
إع ــام لبنانية ع ـ ّـدة ،ش ـ ّـدد فـيــه على
رفض إقامة مهرجان «توموروالند»
البلجيكي في منتجع La plage des
( roisشاطئ امللوك) في قرية قرطبون
(قضاء جبيل) ،يوم  29تموز (يوليو)
املقبل ،فــي ظــل مشاركة «إســرائـيــل».
ّ
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر ال ـ ـب ـ ـيـ ــان أن «ك ـ ـ ــل دع ـ ـ ــوات
الـتـســاهــل فــي م ـقــاومــة الـتـطـبـيــع مع
العدو اإلسرائيلي هي خيانة وطنية
سقطت
عظمى وتفريط بكل نقطة دم
ّ
على طريق تحرير لبنان ،»...محذرًا
من أي دعوات «ساذجة» لفصل الفن
ع ــن ال ـس ـيــاســة ،وم ـطــال ـبــا الـسـلـطــات
اللبنانية بـ «كشف ومحاسبة الجهة
املحلية الـتــي تقف وراء تنظيم هذا
املـ ــوعـ ــد ،وإلـ ـ ــى م ـ ـن ـ ـعـ ــه .»...أثـ ـ ــار ه ــذا
البيان ضجة على الساحة اللبنانية،
ّ
ووجــه األنـظــار نحو الحدث املنتظر
وحيثياته.
تحت شعارات فضفاضة على شاكلة
«االن ـف ـتــاح عـلــى اآلخ ــر» و«ال ــوح ــدة»
و«مـ ــد ّج ـســور ال ـس ــام وال ـت ــواص ــل»،
ي ـ ـت ـ ـحـ ــضـ ــر ق ـ ـ ـضـ ـ ــاء مـ ــدي ـ ـنـ ــة ج ـب ـي ــل
اللبنانية الساحلية (شمال بيروت)،
ف ــي الـ ـصـ ـي ــف ،الس ـت ـق ـب ــال م ـهــرجــان
«تــومــوروالنــد» (أرض الـغــد) ،األكبر
من نوعه عامليًا في مجال املوسيقى
اإللكترونية .الحدث الشهير ينتظره
ك ـث ـي ــرون م ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن بـحـمــاســة
وشـ ـ ـغ ـ ــف كـ ـم ــا يـ ـ ـب ـ ــدو عـ ـل ــى م ــواق ـ ّـع
التواصل اإلجتماعي ،خصوصًا أنه
ي ـجــري فــي لـبـنــان ل ـل ـمـ ّـرة األول ـ ــى ،إذ
قال أحدهم على فايسبوك« :أضخم
نشاط من نوعه قادم إلى إحدى أقدم
مدن العالم».

لطوف ــ
البرازيل

«أرض الغد» ومنطق التطبيع
سماح إدريس *
ّ
هـ ـ ــل ن ـ ـحـ ــن سـ ـ ـ ـ ـ ــذج ،أم ّأن بـ ـ ـع ـ ـ َـض ال ـ ـشـ ــركـ ــات
«يستسذجنا»؟
ّ
ّ
ُ
َ
ّ
كــلـمــا دق ال ـكــوز بــال ـجــرة ج ــاء م ــن «يـهــديـنــا» إلــى
كيفية التعامل النبيه مع العالم الحديث ،وفق ّ
ّ
ثالثية
ّ
ّ
الــواقـعــيــة وال ـص ــورة وال ـســرعــة :ه ــذه «األصــولــيــة»
الجديدة التي ُيفترض أن َّ
نخر لها ساجدين.
ـديـنــا» إل ــى ّ
وال ـي ــوم ،ج ــاءت الـشــركــات لــ«تـهـ َ
ماهية
التطبيع ،وما ليس بتطبيع!
ف ـ ـقـ ــد ّ
ردت ش ـ ــركـ ـ ـت ـ ــا Tomorrowlandو
 Entertainers SALعلى موقع «املنار» ،فزعمتا
َ
املزمع ُ
قيامه في ّ 29تموز في 8
ّأن الحفل الضخم
بلدان ،بينها لبنان (جبيل) و«إسرائيل» (تل أبيب)،
ّ
ليس تطبيعًا .والسبب؟ السبب الذي ّقدمتاه هو أنه
لن يكون ّثمة ّ
«بث مباشر بني لبنان ّ وإسرائيل».
ال بـ ـ َ
ـأس ب ـهــذا ال ـتــوض ـيــح؛ ف ـهــو يـ ــدل ع ـلــى تـهـ ّـيــب
طريق
االت ـصــال املـ َبــاشــر ب ــ«إســرائ ـيــل» ،ول ــو عــن
ّ
الـفـ ّـن ،خشية إث ــارة «حفيظة» ال ــرأي ال ـعـ ّ
ـام .ويــدل
َ
ّ
ببطء
أيضًا على أن ثقافة مقاومة التطبيع ت ْحفر ـ ٍ
لـكـ ْـن بـثـبــات ـ فــي عـقــول اللبنانيني ،بـمــا يتجاوز
ّ
والواقعية.
دعايات العوملة
ّ
غـيــر أن ـنــا لــو عــدنــا إل ــى مــوقــع Tomorrowland
ّ
فسنقرأ اآلتي (باللغة اإلنكليزية):

ّ
«كــونــوا جــزءًا مــن الـ ِّـسـ ْـحــر .اتـحــدوا مــع أرض الغد
ّ
 .Tomorrowlandي ــا ش ـع ـ َ
ـوب ال ـغ ــد ،اس ـت ـعــدوا
ّ
لالتحاد مع أرض الغد .السبت 29 ،تموز ،سيحصل
ٌ
ّ
سحري معّ :
دبي ـ أملانيا ـ إسبانيا ـ لبنان ـ
اتحاد
ّ
تايوان ـ مالطا ـ كوريا الجنوبية ـ وإسرائيل».
وعلى صفحة «الترحيب» على املوقع نفسه جاء
ّ
(باإلنكليزية أيضًا):
ما يأتي
ٍّ
ّ
ُ
«إن االتحاد مع أرض الغد هو أكثر من بث مباشر؛
ّ
ٌ
ٌ
َ
الهروب من الواقع» ( it’s
إنه عرض فريد يتيح لكم
a unique show that allows you to escape
.)reality
ّ
ن ـ ـ ـحـ ـ ــن ،إذن ،إزاء م ـ ـ ــا ي ـ ـت ـ ـخـ ــطـ ــى الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــع
دول ال تــرت ـبــط اثـنـتــان
( )normalizationب ــن ٍ
ّ
ّ
بعالقات طبيعية ،ونقصد :لبنان
منهما على األقل
ٍ
ْ
دبي ِّ
استثنينا ّ
املطبعة
و«إسرائيل» طبعًا ...هذا إذا
ّ
الصهيوني على غير صعيد .بل
مع دولة االحتالل
نحن ،في الحقيقة ،أمام «مانيفستو» ّ
جديد،
أممي
ّ َ
ّ
ُ
عمال
شعاره ليس «يا
لكنه بائس وفقير وغاشم،
ََ ّ
ُ
الشعوب املضطهدة اتحدي» ،بل...
العالم ويا ّأي ُتها
ُ ّ
«يا ّأيها القاتل واملقتول اتحدا»!
ً
فعل Tomorrowland ،ال تهدف إلى التطبيع بني
البلدان ،بل إلى ما يتجاوز ذلك بكثير :إلى وحدة
العالمْ ...
ّ
والعنصرية
لكن مع بقاء الظلم واالحتالل
ّ
ـاوز األعـ ــراف اإلنـســانــيــة
والـتـهـجـيــر والـقـتــل وت ـج ـ ِ

ّ
الدولي.
والقانون
لكن ْ
ْ
ْ
لنعد إلى التطبيع .ولنهمس في أذن الشركتني
ما يأتي:
ّإن ال ـت ـط ـب ـي ــع ،فـ ــي م ـف ـه ــوم الـ ـشـ ـع ــوب امل ـك ـتــويــة
باالحتالل ،ال يقتصر على اللقاء املباشر ،أو ّ
البث
توهمان
املباشر ،بني لبنان و«إسرائيل» ،على ما ِ
ّ
(وتتوهمان) .التطبيع هو القبول بمساكنة القاتل،
ّ
أرض «فني ٍة» واحــدة ،وضمن «مشروع»
ولو على
ٍ
ّ
ّ
إيديولوجي مشترك يتستر بوحدة العالم والكون.
بــل ّإن التطبيع ،فــي الـعـمــق ،هــو فــي مـ َجـ ّـرد قبول
مـبــدأ «ال ـهــروب مــن ال ــواق ــع» ،عبر مـجــالــي الـفـ ّـن أو
ً
األدب أو ّأي مجال آخــر (الرياضة ،الـ ِـعـلــم ،)...بدال
ّ
التصدي لـشــروره ومظاملهّ .إن َمــن يتوق إلى
من
ّ
هذه املجاالت بشكل خاص،
الهرب ُمن الواقع ،عبر َ
حسيب وال رقيب؛
بال
ه،
قتل
هو القاتل كي يواصل
ٍ
َ
وهو يسعى إلى ّ
«جر» العالم من ورائه كي ُي ِعينه
ـاس وجــوده
على ّالتغطية على أفـعــالــه ،وعـلــى إل ـبـ ِ
ّ
الحضارة والتقدم
املضمخ بالدم ثوبًا قشيبًا من
َ
َ
الشعوب الخاضعة لالحتالل
واألنغام .أما نحن،
ّ
والذبح ،فنريد من الفن واألدب (بشكل
والتهجير
ّ
ّ
َ
الضوء على الواقع الظالم الذي
محدد) أن يسلطا
نعيشه ...كي ندفنه إلى األبد.
ُ
امل ـط ـ ِّـب ـع ــون ،ك ـمــا دعـ ـ ــاة «وحـ ـ ــدة ال ـع ــال ــم» بـقــاتـلـيــه
ومقتوليه ،يريدون أن يهربوا من الواقع كي يديموه،

َ
ّ
ّ
َ
واألدب كي
ويريدون أن يستغل ُوا الفن والرياضة ّ
يـ ِّ
ـؤبــدوا ّ الظلم .و«أرض الغد» ّ التي يبشروننا بها
َ
ّ
ليست إل أرض الحاضر ،بكل مخيماته وشهدائه
أرض غــدنــاُ ،
ومهجريه وبــؤســائــه .أمــا ُ
ّ
أرض الغد
ُ
ُ
َ
أجلها ،فلن تـ ُكــون فيها
التي نريدها ونقاتل مــن ُ ّ ُ
الحرة الواحدة الكريمة،
«إسرائيل» بل ...فلسطني
وقـ ــد عـ ــاد إل ـي ـهــا ش ـعـ ُـب ـهــا م ــن م ـخـ ّـي ـمــات ال ـبــؤس
واللجوء ،ليعيش فيها عزيزًا شامخًا ،وليعيد إلى
َ
ْ
ّ
انقطعت في العام
الطبيعية التي
حيا ِته سيرورتها
.1948
ٌ
ُ
أرض الغد لن يكون فيها تعايش بني الذئب والحمل،
ٌ
ولن يكون فيها تواطؤ بني ذئاب العالم على سحق
مستضعفيه.
لذا ،نقول للشركتنيّ :إن البث املباشر أو غير املباشر
تفصيل .املسألة هي في قبول منطق «أرض الغد»،
ّ
الفن َ
لح ْجب الواقع.
واملوافقة على
َ
استخدام ِّ
ً
وأخيرا ،هل لنا أن نسأل املنظمني اللبنانيني :ما الذي
ُ
َ ّ
بأنها ُ
ْ
«بلد األبجديةّ
َيجمع جبيل ،التي تباهي األمم
والحضارة» ...بتل ابيب ،التي أقيمت على أنقاض
يافا ومحيطها ،بعد تهجير أهلها سنة 1949؟
*رئيس تحرير مجلة اآلداب وعضو ّ
مؤسس
في حملة مقاطعة داعمي «إسرائيل» في
لبنان.

