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حملة وطنية وشعبية:
قاطعوا Tomorrowland

بشارة الخوري درع لـ«مبدع من لبنان»
تكريمًا ملسيرة املوسيقار اللبناني بشارة الخوري (الصورة) ،أحيت «الفرقة الفلهارمونية التابعة للمعهد
العالي الوطني للموسيقى» أمسية مساء الجمعة في «كنيسة القديس يوسف» (مونو ـ بيروت)ّ .
وقدمت
الفرقة اللبنانية مجموعة من مؤلفات بشارة الخوري ،ورافقها على البيانو ،املوسيقي وامللحن اللبناني
غبريال يارد الذي عزف إحدى مقطوعاته املوسيقية .وفي األمسية التي دعا إليها «املعهد العالي الوطني
للموسيقى» و«مركز التراث املوسيقي» ،منح وزير الثقافة اللبناني غطاس خوري «درع وزارة الثقافة
ً
اللبنانية» لـ«مبدع من لبنان» هو بشارة الخوري الذي تصل حصيلة أعماله إلى  90عمال موسيقيًا قدمت
في املسارح واملهرجانات املوسيقية العاملية.

قبل أيــام ،أطلق «اتحاد الشباب الديمقراطي
الفلسطيني» ،و«اتـحــاد الشباب الديمقراطي
الـلـبـنــانــي» ،و«الـتـنـظـيــم الشعبي الـنــاصــري»،
و«ال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـع ـب ـيــة ل ـت ـح ــري ــر ف ـل ـس ـطــن»،
و«حـ ــركـ ــة الـ ـشـ ـع ــب» ،و«حـ ــركـ ــة ال ـنــاصــريــن
املستقلني» (املــراب ـطــون) ،و «الحملة الدولية
إلطـ ــاق سـ ــراح جـ ــورج ع ـب ــدال ـل ــه» ،و «حـمـلــة
املخيمات تـقــاطــع» ،و«حملة مقاطعة داعمي
«إسرائيل» في لبنان» ،و«الحزب الديمقراطي
ال ـش ـع ـبــي» ،و«الـ ـح ــزب الـشـيــوعــي الـلـبـنــانــي»،
و«مـنـظـمــة الـشـبـيـبــة الـفـلـسـطـيـنـيــة» ،وحسن
ج ــون ــي وس ــرك ـي ــس أب ــو زي ـ ــد ،حـمـلــة وطـنـيــة
وشعبية ضد إقامة حفلة Tomorrowland
ً
عمال تطبيعيًا مع ّ
العدو
في لبنان «باعتباره
اإلسرائيلي ويشكل ّ
ّ
مسًا بقيمنا الوطنية».
الذي
التطبيعي»
العمل
«خطورة
على
وتوقفوا
ُ َّ
يجري في  29تموز (يوليو) املقبل ،إذ يخطط
ألن «ت ـت ـح ــد» شـ ـع ـ ُ
ـوب ل ـب ـنــان و«إس ــرائـ ـي ــل»
وسـ ّـت دول أخــرى في حفل موسيقي عاملي
تـشـتــرك فــي إحـيــائــه شــركــة Entertainers
فــي جبيل مــع أحــد املنتجعات فــي تــل أبيب.
و«من موقعنا االلتزام بالقضية الفلسطينية
حتى زوال الكيان االستعماري الصهيوني
ّ
مــن أرض فـلـسـطــن» ،أكـ ــدت املـجـمــوعــة بعد
اجتماعها نهار الخميس الفائت في «مركز
ال ـحــزب الــديـمـقــراطــي الـشـعـبــي فــي ب ـيــروت»،
ّأن ««إس ــرائ ـي ــل» كـيــان اسـتـعـمـ ّ
ـاري إحــالـ ّـي
ّ
عنصري ،وال نرغب فــي أن يكون فــي عــداد
«أرض الغد» املوعودة».
ّ
وأشـ ــارت املـجـمــوعــة إل ــى ّ
«إن تــأكـيــد ممثلي
الشركة اللبنانية املنظمة ّأن البث بني لبنان
و«إسرائيل» لن يكون متاحًا بموجب اتفاق
أبرمته مع  ،Tomorrowlandال َي ُحول دون
ُ
اعتبارنا املشروع تطبيعيًا ،فهدفه هو «وحدة
العالم» ،وتحديدًا وحدة  8شعوب هذه السنة،
بينها :اإلم ــارات ولبنان والـكـيــان الغاصب».
ّ
«التصدي
وانطالقًا من إيمان املجموعة بأن
للتطبيع مع العدو الصهيوني هو شكل من

ّ
ّ
أشكال املقاومة ّ
واألكاديمية»،
والثقافية
الفنية
تـسـعــى امل ـج ـمــوعــة م ــن خ ــال تـصـعـيــد هــذا
ال ـت ـص ـ ّـدي إل ــى «تـثـبـيــت صـ ــورة دولـ ــة ال ـعــدو
كدولة عنصرية مارقة ،وإلى منع إضفاء ّأي
ّ
«الحضاري ّة» على كيانه»،
شكل من أشكال
وإل ــى «ع ــزل «إس ــرائ ـي ــل» ب ـكــل مؤسساتها،
ّ
وعلى رأسها املؤسسات ّ
واألكاديمية
الفنية
واإلعــامـ ّـيــة ،الـتــي لطاملا سعت إلــى «تلميع»
جرائم الحرب الصهيونية والعنصرية ضد
شـعـبـنــا ال ـع ــرب ــي» .وأض ــاف ــت املـجـمــوعــة «لــو
منع ّ
افترضنا َ
البث املباشر بني لبنان والكيان
َ
ُ
الـغــاصــب ،فهل ســيــحــول ذلــك دون مشاهدة
ً
اآلخـ ــريـ ــن ،ف ــي ب ــرل ــن مـ ـث ــا ،لــاح ـت ـفــال في
جبيل وتل أبيب؟ ألن يكون ذلك بمثابة رسالة
موجهة إلى العالم ّأن «شعب لبنان» ّ
َّ
يرحب بـ
ّ
«إسرائيل» في عالم الغد ،وأن ما يمنعه من
ذلــك هو «الـقــانــون» اللبناني ال غـيــر؟» .وبناء
ع ـلــى هـ ــذا ،قـ ـ ّـرر املـجـتـمـعــون «تـكـلـيــف لجنة
مــن املـحــامــن إع ـ ـ َ
ـداد مـطــالـعــة قــانــونـيــة حــول
هــذا النشاط التطبيعي ،ومــدى تعارضه مع
الــدسـتــور والـطــائــف وال ــرأي الـعــام اللبناني»،
إلــى جانب «االتـصــال بــاألحــزاب واالتـحــادات
النقابية واألنــديــة الثقافية والـطــابـيــة لنشر
الــوعــي حــول فــداحــة هــذا الـنــوع «الـخـفـ ّـي» من
الـتـ ّطـبـيــع م ــع الـ ـع ــدو ،واالت ـ ـصـ ــال بــاملـنـظـمــن
وحــثـهــم عـلــى تـ ــدارك ه ــذه الـخـطــوة ال ـتــي من
شأنها تلميع صــورة «إســرائـيــل» عن طريق
الـ ـف ــن ،وط ـم ــس ج ــرائ ـم ـه ــا» .ك ــذل ــك ستطلق
املجموعة حملة «#قاطعوا،»tomorrowland
وسـتـتـبـنــى «ال ـعــري ـضــة الــوط ـن ـيــة للمقاطعة
ال ـث ـقــافـ ّـيــة واألك ــادي ـم ـ ّـي ــة ل ـ ـ «إس ــرائـ ـ ُي ــل» الـتــي
ّقدمتها ،فــي الربيع املــاضــي ،حملة مقاطعة
داعـ ـم ــي «إس ــرائـ ـي ــل» (فـ ــي ل ـب ـن ــان) والـلـجـنــة
الـلـبـنــانـيــة لـلـمـقــاطـعــة الـثـقــافـيــة واألكــادي ـم ـيــة
لـ ـ «إس ــرائ ـي ــل» (ق ــاط ـ ْـع)http://www.al-( .
 ،»)258232/akhbar.com/nodeإلــى جانب
ترحيبها «بانضمام أحــزاب وقــوى ونقابات
وأندية توافق على مضمون البيان».

فن الخط العربي يف
الحياة العامة والخاصة

السينما اللبنانية
معرضًا في «دو براغ»

لقاء مع عبودي أبو جوده وعرض
«كلنا فدائيون» 18:00 :مساء
األربعاء  12نيسان ـ «دو براغ»
(الحمرا ـ بيروت).
www.nadilekolnass.org

12/4 - 12/10 . 2017

في حانة «دو براغ» ،تعرض
حاليًا مجموعة ملصقات أفالم
من األرشيف الضخم لعبودي
أبو جوده (الصورة) .املعرض
الذي يقيمه «نادي لكل الناس»،
يضم ملصقات لألفالم اللبنانية
التي أنتجت بني الستينيات
ً
وصوال إلى القرن الـ  ،21منها
أفالم مارون بغدادي ،وجورج
نصر ،وبرهان علوية وأفالم
لفيروز واألخوين الرحباني.
وعلى هامش املعرض ،يقيم
«النادي» لقاء مع عبودي أبو
جوده حول تجربته في جمع
امللصقات ،يليه عرض لفيلم
«كلنا فدائيون» ( )1969لكاري
كارابتيان عند السادسة من
مساء األربعاء  12نيسان
(أبريل) في «دو براغ».

THE PUBLIC AND
INTIMATE LIVES OF
ARABIC CALLIGRAPHY

شارع أمريكا ،كليمنصو ،بريوت ،لبنان
America St., Clemenceau, Beirut
t +961 1 367 013 . www.darelnimer.org

