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من بيروت إلى باريس
ّ
كلنا عصام خليفة!

صورة
وخبر

ّ
المجسـم الضخـم الـذي ّ
صممـه وفـاز بالمركـز
أطلـق الفنـان ألبـرت تـورو اسـم  SOS Amazoniaعلـى
ّ
األول ضمـن المسـابقة التـي أجريـت أخيـرًا فـي موكـب «اليـوم األبيـض» .تجـري المسـابقة فـي سـياق
ّ
فعاليـات «كرنفـال السـود والبيـض» فـي مدينـة باسـتو الكولومبيـة .يعـد هـذا الحـدث األكبـر مـن نوعـه
فـي المنطقـة الجنوبيـة الغربيـة مـن البلاد ،وتعـود أصوله إلى مزيـج من أشـكال التعبيـر الثقافي لدول
األنديـز واألمـازون والمحيـط الهـادئ .كمـا يتـم االحتفـال بـه سـنويًا ،وهـو مدرج علـى قائمة اليونسـكو
للتـراث الثقافـي غيـر المـادي منـذ عـام ( .2009راول أربوليـدا ـــ أ ف ب)

بـعــد اجـتـمــاعـهــا ف ــي مـقــر «امل ـج ـلــس الـثـقــافــي لـلـبـنــان الـجـنــوبــي»
ملـنــاقـشــة م ــوض ــوع إح ــال ــة الــدك ـتــور ع ـصــام خـلـيـفــة إل ــى الـقـضــاء
(األخـبــار  ،)4/1/2020أصــدرت الهيئات الثقافية اللبنانية بيانًا
استنكرت فيه الـقــرار الـصــادر عــن الهيئة االتهامية فــي بيروت
بحق «رمز من رموز الثقافة في لبنان والعالم العربي ،واملناضل
النقابي واملـفـكــر الـحــر والـبــاحــث ال ـجــريء والـنــاشــط فــي الهيئات
الثقافية ...املؤمن بحرية الكلمة والفكر وبالديمقراطية وسيادة
دولة القانون واملؤسسات ،واملدافع الصلب عن الجامعة اللبنانية
ً
املجتمعون ّأن «رجــا
واستقالليتها ،طالبًا وأس ـتــاذًا» .وأضــاف
ّ
أنتج عشرات األبحاث والكتب دفاعًا عن لبنان وحقه في أرضه
ومياهه ال يمكن التعامل معه على طريقة املجرمني واللصوص،
فــي الــوقــت ال ــذي لــم ُي ـحـ ِّـرك فيه الـقـضــاء ساكنًا تـجــاه الفاسدين
ودع ــاوى الـفـســاد ،الـتــي تـنــام فــي أدراج ــه ،علمًا بــأن الـجــرم الــذي
َ
يالحق بموجبه الدكتور خليفة اآلن قد ُب ّرئ منه على يد القضاء
ال ـنــزيــه» .فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،دع ــت الـهـيـئــات الـثـقــافـيــة إل ــى تطبيق
الكيدية واملحسوبيات واحـتــرام هذه
القانون «بعدالة بعيدًا عــن
ً
القامة الوطنية الشامخة» ،محذرة من «استمرار الضرب بعرض
ّ
للحريات العامة والفردية التي كفلها الدستور اللبناني».
الحائط
في سياق متصل ،أكد «التجمع اللبناني في فرنسا ملساندة الحراك
الشعبي فــي لـبـنــان» ،فــي ب ـيــانّ ،أن «ال أح ــد ف ــوق سـقــف الـقــانــون
ومكافحة الـفـســاد ،هــذا مــا أجمع عليه منتفضو  17تشرين في
ساحات الوطن على اختالفها ،وصدقية القضاء على املحك ،وقد
أتت الفرصة ملمارسة االستقاللية والحكم بالعدل .هي مسؤولية
أولــى يفرضها هــذا االلتفاف الشعبي غير املسبوق حــول قضية
يجرم فيها البريء والشفاف ّ
ّ
ويبرأ فيها الظالم والفاسد» .وسأل:
«هــل األولــويــة فــي الـظــرف الــراهــن هــي لـقــرار الهيئة االتـهــامـيــة في
بـيــروت بإلقاء القبض على خليفة بجنحة امل ــادة  408مــن قانون
العقوبات متبعة بالجناية بعدما كان قاضي التحقيق قد منع عنه
املحاكمة في ما أثــاره وزمــاء له حــول شــؤون الجامعة اللبنانية.
أمــا كــان األول ــى هــو التحقيق فــي مــا أثير عــن الفساد املستشري
في تعيينات مسؤوليها وأدائـهــم منذ عقود بتغطية من األحــزاب
ّ
التجمع ّأن على مجلس القضاء
السياسية امل ـعــروفــة؟» .واعـتـبــر
األعلى والنيابة العامة التمييزية املبادرة فورًا إلى تصحيح مسار
العدالة ووضــع حــد لسوء استخدام السلطة ،قبل أن يختم بيانه
بالقول« :مسؤوليتنا اليوم هي الــدفــاع عن عصام خليفة لسجله
الـحــافــل مـنــذ السبعينات فــي حـقــول الـثـقــافــة والـتـعـلـيــم واملــواقــف
الوطنية وفي دفاعه الدائم والعنيد عن استقاللية الجامعة اللبنانية
ومصلحة طالبها وأساتذتها.»...

منوعات
صور ...منارة السينما والمسرح

ّ
والحب
الثورة
بين
ّ
«مندس» في «المدينة»
ت ـحــت ع ـن ــوان «م ـ ـنـ ــداس» ،يحتضن
«مسرح املدينة» (الحمرا ـ بيروت)،
األحـ ـ ـ ـ ــد امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،ق ـ ـ ـ ـ ــراءة م ـم ـس ــرح ــة
م ــن ت ــأل ـي ــف وإخـ ـ ـ ــراج ب ــاس ــل األم ــن
(الصورة) .يحكي العمل قصة «نزار»
الــذي أنهكه العمل الثوري من جهة،
العاطفية من جهة أخــرى...
وعالقته
ّ
ّ
وحني ّ
شيء ،وجد
كل
عن
ي
التخل
ر
قر
ّ
نفسه وح ـي ـدًا فــي مــرمــى االتـهــامــات
ب ـ ـ «االنـ ـ ــدسـ ـ ــاس» م ــن ِق ـب ــل ال ـش ـعــب.
أم ـ ــا الـ ـسـ ـب ــب ،ف ـه ــو «ح ـ ــادث ـ ــة أل ـي ـمــة
وقـعــت فــي منتجع الــزيـتــونــة ب ــاي»،
وف ــق ال ـن ـ ّـص ال ـ ــوارد ع ـلــى الـصـفـحــة
الـخــاصــة بــالـنـشــاط عـلــى فايسبوك.
يـتـشــارك بــاســل األم ــن التمثيل مــع:
عبد الرحيم العوجي ،زيــاد شكرون
وجوي سليم.
«منداس» :األحد  12كانون الثاني (يناير)
ً
مساء
الحالي ـ الساعة الثامنة والنصف
ـ ـ ـ «م ـس ــرح امل ــدي ـن ــة» (ال ـح ـم ــرا ـ ـ ـ ب ـي ــروت).
لالستعالم01/753010 :

هيالريون كبوجي
ساري حنفي:
التربية بين الدين والفلسفة المطران المقاوم
ضـ ـ ـم ـ ــن األعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــري ــة
لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـ ــع لـ ـلـ ـتـ ـج ــدي ــد
واالجـتـهــاد عند اإلم ــام الخامنئي،
ال ــذي سينعقد قريبًا تحت عنوان
«التربية والتعليم ـ ـ جدلية األسلمة
والعلمنة» ،يــدعــو «معهد املـعــارف
الـ ـحـ ـكـ ـمـ ـي ــة ل ـ ـ ـلـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ــديـ ـنـ ـي ــة
وال ـف ـل ـ ُس ـف ـيــة» ،غ ـ ـدًا ال ـخ ـم ـيــس ،إلــى
ن ـ ــدوة تـ ـق ــام ف ــي مـ ـق ـ ّـره ف ــي مـنـطـقــة
الذي
السان تيريز .العنوان الرئيس َ
ي ـت ـم ـحــور ح ــول ــه ال ـن ـش ــاط املــرتــقــب
هو« :التربية :دور الدين والفلسفة
ك ــأخ ــاق» ،عـلــى أن يـتـحـ ّـدث خالله
أسـ ـت ــاذ ع ـل ــم االجـ ـتـ ـم ــاع وال ـب ــاح ــث
ساري حنفي (الصورة).

فــي ال ــذك ــرى الـسـنــويــة الـثــانـيــة على
رحـ ـي ــل مـ ـط ــران الـ ـق ــدس ه ـي ــاري ــون
كـبــوجــي ( 1922ـ ـ  /2017ال ـصــورة)،
ّ
يـ ـن ــظ ــم مـ ـنـ ـت ــدى «تـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـوالت» نـ ــدوة
ال ـ ـيـ ــوم األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ،فـ ــي ص ــالـ ـت ــه فــي
وسط بيروت .تحمل الندوة عنوان
«الالهوت املقاوم من املطران كبوجي
إلــى املـطــران عطالله حـنــا» .النشاط
الذي ّ
تقدمه الصحافية ثريا عاصي،
ي ـجــري ب ـم ـشــاركــة امل ـحــام ـيــة بـشــرى
الـخـلـيــل ،واإلعــام ـيــة رنــدلــى جـبــور،
والكاتب حسن حمادة .تتخلل اللقاء
مــداخـلــة لــرئـيــس أســاقـفــة سبسطية
للروم األرثوذكس في القدس املحتلة
املطران عطالله حنا.

ن ـ ــدوة «ال ـت ــرب ـي ــة :دور ال ــدي ــن والـفـلـسـفــة
كـ ـ ــأخـ ـ ــاق» :غ ـ ـ ـدًا ال ـخ ـم ـي ــس ـ ـ ـ ال ـس ــاع ــة
الـســادســة مـسـ ًـاء ـ ـ ّ
مقر «معهد املعارف
الحكمية» (سان تيريز ـ ضاحية بيروت
الجنوبية ـ ّ
مجمع يحفوفي ـ بلوك (/)c
ط .)3لالستعالم05/642191 :

ندوة «الالهوت املقاوم من املطران كبوجي
إلى املطران عطالله حنا» :اليوم ـ الساعة
الثالثة والنصف بعد الظهر ـ صالة منتدى
«ت ـ ـحـ ـ ّـوالت» ف ــي مـبـنــى ج ــري ــدة «ال ـن ـهــار»
(ب ـن ــاي ــة الـ ـب ــرج ـ ـ ـ ال ـط ـب ـقــة ال ــرابـ ـع ــة /وســط
بيروت).

يــواصــل «املـســرح الوطني اللبناني» في
مــدي ـنــة ص ــور (ج ـن ــوب ل ـب ـنــان) اسـتـقـبــال
األنشطة الفنية ّ
املنوعة .في هذا السياق،
تــدعــو «جمعية تـيــرو للفنون» و«مـســرح
إس ـط ـن ـب ــول ــي» ل ـح ـض ــور ع ـ ــرض ف ـي ـلـ َـمـ ْـي
«ال ـعــودة إلــى ســاو بــاولــو» (إخ ــراج ياغو
هـ ــاتـ ــوري ـ ـ ـ ب ـط ــول ــة ق ــاس ــم إس ـط ـن ـبــولــي)
و«الحلم» ( First Dreamـ إخــراج العراقي
م ـح ـمــد الـ ـع ــام ــري) أي ـ ــام ال ـس ـبــت واألحـ ــد
واالثنني املقبلة.
الـشــريــط ّ
األول ال ــذي ص ـ ِّـور فــي الـبــرازيــل،
يتناول قصة رجــل لبناني لجأ إلــى هذا
البلد بحثًا عن حلمه الذي يمكن أن يضيع
فــي ّ
ّ
وثائقي
أي لحظةّ .أم ــا الـثــانــي ،فهو
يتناول فترة افتتاح «مسرح إسطنبولي»
(بني عامي  2014و.)2015
غد الجمعة ،سيكون
غدًا الخميس وبعد ٍ
الـصـغــار على مــوعــد مــع عــرض مسرحي
خ ـ ــاص ب ـ ّه ــم ب ـع ـن ــوان «قـ ـ ــوة األصـ ــدقـ ــاء»
(إن ـت ــاج ات ـح ــاد ب ـلــديــات صـ ــور) سـبــق أن
قـ ّـدمــه فــريــق «م ـســرح إسـطـنـبــولــي» الـعــام
املــاضــي .يتناول العمل مخاطر طبيعية
مـعـ ّـرضــة لـهــا مــديـنــة ص ــور ،عـلــى رأسـهــا
ال ـ ـ ــزالزل وال ـف ـي ـض ــان ــات ،مـسـلـطــا ال ـضــوء
ع ـل ــى ط ــري ـق ــة الـ ـتـ ـص ـ ّـرف ف ــي حـ ــال وق ــوع
ّ
املوجه إلى طالب
األمــر« .قـ ّـوة األصدقاء»
امل ــدارسّ ،
توجيهيًا
يعد عرضًا تثقيفيًا ـ
ّ
ال يخلو مــن الـكــومـيــديــا .مــع العلم بأنه
ّ
الفيديو،
تفاعلي يعتمد أيضًا على تقنية ّ
وفق ما قال قاسم إسطنبولي في اتصال
مع «األخبار».

عرض َ
فيلمي «العودة إلى ساو باولو» و«الحلم»:
 11و 12و 13كــانــون الـثــانــي (يـنــايــر) الـحــالــي/
م ـســرح ـيــة «قـ ـ ــوة األصـ ـ ــدقـ ـ ــاء» :غ ـ ـدًا الـخـمـيــس
وبعد غـ ٍـد الجمعة ـ ـ الساعة الرابعة بعد الظهر
ـ ـ «املـســرح الوطني اللبناني» (صــور ـ امليناء ـ
الـحــارة القديمة ،جانب املحكمة املدنية /جنوب
لبنان) .لالستعالم70/903846 :
ّ
يجسد قاسم إسطنبولي بطولة فيلم
«العودة إلى ساو باولو»

