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بيان «حملة المقاطعة»:
كارلوس غصن «حبيب» إسرائيل!

صورة
وخبر

ينطلـق معـرض «فنانـون فرنسـيون فـي المنفـى» ( 1870ـــ  )1904فـي الثانـي مـن
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الحالـي في متحـف «تيت بريتـان» اللندني ،على أن يسـتمر حتى
الـزوار مـن االطلاع علـى مروحـة واسـعة مـن
السـابع مـن ّأيـار (مايـو)  .2018سـيتمكن ّ
اللوحـات العائـدة إلـى كلـود مونيـه وجيمـس تيسـو وكاميـل بيسـارو وغيرهـم .يعتبـر
األول مـن نوعـه لجهـة رسـم خريطـة للروابـط بيـن الفنانيـن الفرنسـيين
هـذا المعـرض ّ
فضلا
وتجـار الفـن خلال فتـرة صادمـة فـي التاريـخ الفرنسـي،
ً
والبريطانييـن ،ورعـاة ّ
عـن تسـليط الضـوء علـى مشـاركتهم فـي الثقافـة والتقاليـد والحيـاة االجتماعيـة
تسـلط الضـوء علـى لنـدن بعيـون الفنانيـن الفرنسـيين.
البريطانيـة .فأعمـال هـؤالء ّ
(نيـكالس هاليـن ـــ أ ف ب)

يــاحــظ امل ـتــاب ـعــون لـلـشــأن الـلـبـنــانـ ّـي
س ـع ـي ــا رسـ ـمـ ـي ــا وإعـ ــام ـ ـيـ ــا دائـ ـم ــا
ّ
للبنانيني «ناجحني» مهنيًا.
للترويج
ْ
وهذا الترويج يدور حول غرضي:
ـ ّ
نجاحات
األو ًل :استغالل السلطات
ٍ
ُ
ُ
ّ
فردية لم تسهم هذه السلطات فيها
ب ـت ــات ــا .وال ـ ـهـ ــدف ه ــو ال ـت ـغ ـط ـيــة عـلــى
فشلها الذريع في توفير أدنى شروط
الـنـجــاح للمواطنني اللبنانيني داخــل
بلدهم.
ـ ـ ـ ال ـث ــان ــي :ت ـغــذيــة إيــديــولـ ْـوج ـيــا تــرى
فــي بعض اللبنانيني َ«مــقـلـعــا» نــادرًا
ّ
للتفوق ،تفتقر إليه ٌ
كثير من شعوب
ـوب العربيةّ
الـعــالــم ،وال سـ ّـيـمــا الـشـعـ ُ
املجاورة.
الجديدة ،في سلسلة الترويج
الحلقة
ٌ ّ ْ
هــذه ،حفل نظمته  Liban Postمنذ
ّ
ّ
اللبنانية،
مدة ،برعاية رئيس الحكومة
في خليج الزيتونة ()Zaitunay Bay
فــي بـيــروت ،للكشف عــن تخصيص
ّ
ّ
ملهندس ورجل
تكريمي
بريدي
طابع
ٍ
ٍ
ّ
ـورعــاملــيــا هــو كــارلــوس
ـ
ه
ـ
ش
ـ
م
ـال
أع ـم ـ ٍ
ٍ
غصن.
ّ
لكن غصن هذا ،لم َيسأل ،وهو في أوج
ّ
ّ
اللبناني،
املهني ،عن القانون
نجاحه
وتحديدًا قانون مقاطعة «إسرائيل»
َ
الكيان
الصادر سنة  ،1955حني زار
ص ـه ـي ــون ـ ّـي س ـن ــة  ،2008وال ـت ـقــى
ال ـ َ
ّ
ّ
أعمال وسياسيني إسرائيليني،
رجال
ٍ
على رأسهم مجرما الحرب شيمون
بيريز وإيهود أوملرت ،من أجل تمكني
ه ــذا ال ـك ـيــان ،عـبــر ائ ـتــاف Nissan-
 ،Renaultمــن أن يـصـبــح رائ ـ ـدًا في
ّ
مجال استخدام ّ
الكهربائية.
السيارة
ِ
ّ
وقد َّ
أقر املسؤولون اإلسرائيليون بما
تعزيز ألمن الكيان
لهذا
التمكني من ِّ ٍ
ّ
االقـتـصــادي ،إذ يخفف من اعتماده
ّ
الطبيعي.
على استيراد النفط والغاز

ُ
مـ ـسـ ـي ـٌـرة كـ ــارلـ ــوس غ ـص ــن امل ـه ـنـ ّـيــة
ناجحة بال ّ
ُ
اعتبار
شك .وكان يمكن
َ
ّ
ّ
زيارته إلى كيان العدو مجرد «زيارة
ّ
لبنانيًا،
ع ـم ــل» ...لــو لــم يـكــن غـصــن
وينبغي ـ من ّثم ـ أن َيخضع ألحكام
اللبنانيِّ ،
ّ
بغض النظر عن ّأية
القانون
َّ
ـرى قــد يحملها .وعليه،
ـ
خ
أ
ة
جنسي ٍ
ُ
ت ـل ـف ــت ح ـم ـل ــة امل ـق ــاط ـع ــة فـ ــي ل ـب ـنــان
إل ــى خ ـطــورة ه ــذا الـتـكــريــم الــرسـمـ ّـي
وتداعياته في املستقبل.
ِّ
ُ َّ
يشجع
قائل ّإن هــذا التكريم قد
رب ٍ
كـ ــارلـ ــوس غ ـص ــن ع ـل ــى االس ـت ـث ـمــار
فــي لـبـنــان ،وعـلــى وضــع خـبــراتــه في
ّ
اللبناني .لـكـ ْـن ،هل
خدمة االقتصاد
مــن امل ـق ـبــول ،أو «الـطـبـيـعـ ّـي» ،تـكــريــمُ
َ
َ
ّ
اللبناني في
القانون
ضرب
مستثمر
ٍ
ّ
ّ
صميمه بزيارته لدولة العدو ،ملجرد
ّ
أنه «ناجح» و«مشهور عامليًا»؟ وهل
ال ـن ـجــاح وال ـش ـه ــرة أهـ ـ ّـم م ــن ال ـنــزاهــة
ـون ملقاطعة
واال ّلـ ـت ــزام الــوط ـنـ ّـي ب ـقــانـ ٍ
ّ
ع ــدون ــا ال ـت ــاري ـخ ـ ّـي؟ وك ـيــف يـتـحــول
نـجـ ٌ
ٌّ
نجاح
لشخص مــا إلــى
مهني
ـاح
ٍ
ٍ
لبلده بأجمعه ،على الــرغــم مــن ًعقد
ّ
اقتصادية مع
صفقات
ذلك الشخص
ٍ
بلد ّ
عدو؟
ٍ
ّ
هـ ـن ــا ،ال ب ـ ــد م ــن م ـس ــاءل ــة أص ـح ــاب
ّ
ال ـق ــرار فــي َ ه ــذا الـتـكــريــم ،عـلـمــا أنـهــا
ليست امل ـ ّـرة األول ــى الـتــي ُيـكـ َّـرم فيها
َ
ّ
ٌ
إجماع
لبنانيون ال
أشخاص
رسميًا
وطنيًا عليهم .كما نتساءل :أال يجد
ّ
لبنانيني آخرين،
املسؤولون مبدعني
ً
أهـ ــا لـلـتـكــريــم ،م ــن داخـ ــل ل ـب ـنــان أو
من خارجه ،وال َ
غبار على مواقفهم
الــوطـنـيــة مــن «إس ــرائ ـي ــل»؟ أال تـفــوحُ
م ــن ب ـع ــض هـ ــذه ال ـت ـك ــري ـم ــات ،وم ـ ُـن
ه ــذا الـطــابــع ال ـبــريـ ّ
ـدي ب ــال ــذات ،رائـحــة
ّ
التساهل مع التطبيع؟
بيروت في 27/10/2017

اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ

مهرجانات بعلبك
تشعّ من باريس

عباس كيارستمي
في عشق الفن السابع!

مهرجان «الجنى»:
دعوا األطفال يأتون إل ّ
ي

استضاف مسرح «معهد العالم
العربي» في باريس أخيرًا
العرض الغنائي ـ الشعري ـ
بعلبك»
األوركسترالي «إلك يا
ُ
(إخراج نبيل األظن) الذي ق ّدم
ّ
للمرة األولى في  2015ضمن
مهرجانات بعلبك الدولية .في
زيارته الباريسية الثانية ،جمع
العرض حضورًا الفتًا استمتع
بصوت فاديا طنب الحاج
(الصورة) التي رافقها عازف
البيانو سيمون غريشي ،وعازف
البيانو ُ
والبزق إيلي معلوف،
وعازف اإليقاع يوسف زايد،
إضافة إلى املمثلني :غابريال
ّ
يمني ،كورالي زاهونيرو وبرونو
ّ
رافاييلي .قدم هؤالء مقطوعات
موسيقية لناجي حكيم ،وبشارة
الخوري ،وغدي الرحباني ،وزاد
ُملتقى ،وغابرييل يارد ،إلى
جانب نصوص للشعراء :طالل
حيدر ،وجدي ّ
معوض ،عيسى
مخلوف ،أدونيس ،إيتيل عدنان،
صالح ستيتية وناديا تويني.

هذه ّ
املرة ،اختار «املنتدى
( Close-Upعام
االشتراكي» فيلم ّ
 1990ـ 100د) ،للمعلم اإليراني
الراحل عباس كيارستمي (1940
ـ  )2016لعرضه في «زيكو
هاوس» في  16تشرين الثاني
(نوفمبر) املقبل .يتناول الشريط
ّ
قصة الشاب حسني سابزيان
(الصورة) املولع بالسينما.
يتقمص شخصية مخرجه
محسن مخملباف،
املفضل ّ
ّ
ويدعي بأنه سيصنع فيلمه
املقبل في منزل عائلة إيرانية.
هكذا ،يندمج في الحلم كأنه
حقيقة ،حتى ينكشف أمره ،قبل
أن يهتم كيارستمي باملوضوع
ويخلط اللقطات التوثيقية
بالروائية ،ويخرج بشريط عن
حب الفن السابع.

يدعو «مركز املعلومات العربي
للفنون الشعبية ـ الجنى»
إلى الدورة التاسعة ملهرجان
«جنى الدولي لسينما األطفال
والشباب» التي ستجرى بني
 1و 7تشرين الثاني (نوفمبر)
املقبل في «مسرح املدينة»
(بيروت 1 /ـ  ،)11/3و«مركز
معروف سعد الثقافي» (صيدا
ـ  ،)11/4و«مركز العزم الثقافي
ـ بيت الفن» (طرابلس ،)11/6
و«دار بشامون» ( .)11/7يهدف
الحدث إلى منح األطفال فرصة
للتعبير عن قضاياهم ونقل
ّ
روائية
ثقافاتهم عبر أفالم
ّ
ووثائقية ورسوم ودمى متحركة
لسينمائيني صغار وشباب/
ات ،أو بمشاركتهم/ن .يرافق
هذه الفعاليات معرض ألعمال
ورسومات األطفال ،وورش
عمل حول كيفية صناعة أفالم
الكرتون ،وكيفية استعمال
الكاميرا ...بإشراف اختصاصيني
في مجال التصوير والسينما.

عرض فيلم  :Close-Upالخميس
 16تشرين الثاني ـ الساعة السابعة
ً
مساء ـ «زيكو هاوس» (الصنائع ـ
بيروت) .لالستعالم01/746769 :

وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ؟

اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺑﻴﺎر اﺑﻲ ﺻﻌﺐ
واﻟﺪﻛﺘﻮرة راﻧﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮي
اﻟﻤﻜﺎن West Hall - Auditorium A (AUB) :
ً
اﻟﺰﻣﺎن  :اﻷرﺑﻌﺎء  ١ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  - ٢٠١٧اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٦:٣٠ﻣﺴﺎء

