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بعد زيارته التطبيعية إلى تل أبيب
سياسيون ومثقفون عرب :سعد الدين إبراهيم «خائن»!

اس ـت ـن ـك ــارًا ل ــزي ــارة رئ ـي ــس «م ــرك ــز ابــن
خلدون للدراسات» أستاذ علم االجتماع
والناشط الحقوقي املصري سعد الدين
إبراهيم (الصورة) لـ «إسرائيل» ،أصدر
ع ــدد مــن الـسـيــاسـيــن واملـثـقـفــن الـعــرب
ب ـيــانــا اس ـت ـن ـكــاريــا ب ـم ـب ــادرة م ــن أحـمــد
بهاء الدين شعبان ورفعت سيد أحمد،
ّ
مؤكدين أنها خطوة «مشبوهة وجريمة
ّ
نكراء في حق الــوطــن ،ال سيما في هذا
الــوقــت العصيب الــذي تــواجــه فيه مصر
ّ
ومتعددة تمس وجودها
تحديات خطيرة
ّ
وم ـص ـيــرهــا» .واع ـت ـبــر هـ ــؤالء أن ذه ــاب
إبراهيم إلى تل أبيب ُليحاضر في مركز
«موشيه ديان لدراسات الشرق األوسط
وأفريقيا» حول «االضطرابات السياسية

في مصر» ،يعتبر طعنة ملئات املاليني من
العرب والفلسطينيني بعد بضعة أسابيع
فقط من إعالن الرئيس األميركي دونالد
تــرامــب ق ــراره بنقل الـسـفــارة األميركية
إل ــى ال ـقــدس املـحـتـلــة ،وبـعــد ســاعــات من
تصديق الكنيست على قانون «القدس
ّ
املوحدة»...
ّ
ّ
ورأى الـ ـبـ ـي ــان أن إب ــراهـ ـي ــم «ش ـ ـ ــذ عــن
اإلرادة الــوط ـن ـيــة ال ـتــي ج ـ ّـرم ــت التطبيع
مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو ال ـص ـه ـي ــون ــي ،وخ ـ ـ ــرج عـلــى
إج ـ ـمـ ــاع ال ـج ـم ــاع ــة ال ــوط ـن ـي ــة امل ـص ــري ــة،
ّ
وجموع املثقفني والكتاب والصحافيني
واألكاديميني واملهنيني ،ونقاباتهم ،الذين
ّ
حرموا التعامل مع األفــراد واملؤسسات
الصهيونية ،بــأي وسيلة من الوسائل»،

الفـ ـت ــن إل ـ ــى ّأن أسـ ـل ــوب ــه «م ـت ـس ــق مــع
سلوكه السابق في الترويج للسياسات
األميركية الـعــدوانـيــة ،وتجسير العالقة
بينها وبني جماعات اإلسالم السياسي،
والـتــرويــج للسياسات القطرية املعادية،
وغيرها من املمارسات املشبوهة ،التي
َ
ّ
الوطني ْي».
أضرت باملصلحة واألمن
ّ
فــي الـسـيــاق نفسه ،حــيــا املــوقـعــون على
البيان «كفاح الشعب الفلسطينى األبي»،
مثمنًا «عطاءه وتضحياته» ،كما ّ
وجهوا
نداء لـ «أبناء وطننا الغالي :مصر ،ليعلنوا
رف ـض ـه ــم ّامل ـط ـل ــق ل ـ ـهـ ــؤالء امل ـش ـب ــوه ــن،
َ
ال ــذي ــن ُي ــغ ــل ـب ــون مـصــالـحـهــم املـشـبــوهــة
ع ـل ــى امل ـص ـل ـحــة الـ ـع ــام ــة ،وأن ُيـ ـج ــددوا
العهد على استمرار النضال ضد العدو
الـصـهـيــونــي ،وال ـتــواطــؤ األم ـيــركــي الــذي
ُيشكل وجودهما تهديدًا وموضوعيًا ،ال
لفلسطني وحسب ،وإنما ملصر ولسائر
أقـ ـس ــام ال ــوط ــن الـ ـع ــرب ــي ،ح ـت ــى إل ـح ــاق
الـهــزيـمــة الـكــامـلــة ب ــه ،واس ـت ـع ــادة شعب
فلسطني كــامــل حـقــوقــه ،عـلــى كــل تــرابــه
الوطني».
ومــن بني املوقعني على البيان نذكر من
م ـص ــر ال ـص ـح ــاف ــي أي ـم ــن ال ـش ـنــدوي ـلــي،
واألك ــاديـ ـم ـ َـي ـ ْـن ج ـم ــال زهـ ـ ــران وج ـمــال
شقرة أستاذ جامعي ،والباحث والكاتب
السياسي محمود جــابــر ،والصحافية
ن ــور ال ـه ــدى زكـ ــي ،إض ــاف ــة إل ــى الـكــاتــب
والـ ـن ــاش ــط الـفـلـسـطـيـنــي أح ـم ــد ال ــدب ــش
وامل ـن ــاض ــل واملـ ـ ـ ـ ّ
ـؤرخ الـفـلـسـطـيـنــي عبد
ّ
القادر ياسني ،واملفكر القومي والناشط
الـسـيــاســي األردنـ ـ ــي مـحـمــود ال ـح ــارس،
واملفكر والـبــاحــث الـعــراقــي أسـعــد تركي
سواري ،واملفكر والباحث العراقي كاظم
ّ
امل ــوس ــوي ...يــذكــر أن ــه يتم حاليًا تنظيم
اجـتـمــاع ســريــع ُ
سيعلن عـنــه قــريـبــا بني
مناهضي الصهيونية والتطبيع لترتيب
خطط العمل في املرحلة ملقبلة.

نزيه أبو عفش
يوميات ناقصة
الغفران
يستحق
ما ال
ْ
ُّ
كما لو أنهم لم يفعلوا شيئًا...
ْ
ً
َ
إزهاق حياة،
لم يزهقوا حياة ولم َيـت َس َّـببوا في
ِ
ُ َْ
ـفعـل:
بل كما لو ّأن شيئًا لم ي
َ َ
َ ُّ
كف َ
ون عن القول
الذين ذ َبحوا ال ي
«ما َ
حدث هو ما حدث.
ُ
ما َ
يحدث دائمًا.
حدث هو ما
ما َ
حدث هو ما ال َّبد من حدو ِثه.
ُ
ما َ
حدث هو ما لم ْ
حدوث غيره.
يكن ممكنًا
َ ٌّ
ولهذا ما َ
حدث ُمست ِحق للغفران».
َ
ّأما أنا (أنا نزيه بن سليمان الخليل أبو عفش)
ْ
ُ
أبصرت الذبيحة
ألنني
َ
ْ
ُ
سالت صيحتي
أبصرت الذبيحة،
وألنني ،حني
ودموعي...
ُ
ُ
الصراخ:
جرؤت على
أبصرت،
أنا الذي ،حني
ِ
ْ
«ذبيحة!»...
َ َ
َ ِّ
ُ
عتبون عل َّي ُويؤنبونني
فالجميع َي
ُم َؤ ِّك َ
دين لي:
ّ
ما َ
حدث ليس إال ما حدث.
ّ ُ
ما َ
حدث ليس إال ما ق ِّد َر ُله ْأن يحدث.
ُ
ْ
َ
َ
ولهذاَ ،
وسالت دمعتك،
وصرخت
أبصرت
ألنك
َ
فـ ...أبدًا وأبدًا
َ
ْ
الغفران.
ال سبيل إلى
2017/12/26

«البحث عن أم كلثوم» انطلق في «متروبوليس»

احتفاء بالتجربة المنسية
ً
إ ّنه شهر نهاوند
سيكون «متروفون» في شهر
كانون الثاني (يناير) الحالي
مخصصًا لنهاوند (الرا عبدالله
كيروز 1933 ،ـ  /2014الصورة)،
ً
احتفاء بتجربتها الغنية
واملنسية ،ضمن ثالث أمسيات
يحتضنها «مترو املدينة» في
 16و 23و 30من الشهر الحالي.
هكذا ،ستؤدي الفنانة الشابة
شانتال بيطار مختارات من
اللبنانية الراحلة،
أعمال املطربة
ّ
من بينها «يا فجر ملا تطل»،
و«أنا عصفورة» ،و«ملا عيونك
شافوني» وغيرها .وسيرافقها
املوسيقيون :سماح بو املنى
(أكورديون) ،وسام ّ
دبول
(قانون) ،وبهاء ضو (إيقاع)،
وأسامة خطيب (باص) ،على
يتولى هشام جابر ّ
مهمة التقديم.
«متروفون» ّ
يقدم نهاوند 16 :و23
و 30ك  2ـ  21:30ـ «مترو املدينة»
(الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم:
76/309363

بدأت «سينما متروبوليس أمبير
صوفيل» ،أمس الخميس عرض فيلم
«البحث عن أم كلثوم» ( 2017ـ 90
د) الذي أخرجته الفنانة البصرية
والسينمائية اإليرانية املقيمة في
الواليات املتحدة ،شيرين نشأت
( ،)1957وكتبه اإليراني ـ األميركي
شوجا أزاري .الشريط الذي ُعرض
في مهرجانات سينمائية بارزة مثل
«البندقية» و«تورنتو» ،من بطولة
املصرية ياسمني رئيس ( 1985ـ
الصورة) التي تؤدي دور «أم كلثوم»،
إلى جانب ندى رحمنيان ،ومهدي معني
زاده ،وقيس ناشف .الشريط إنتاج
مشترك بني مجموعة من الشركات
من أملانيا والنمسا وإيطاليا واملغرب،

ّ
وصور بني املغرب والنمسا .يغوص
العمل في حياة «كوكب الشرق» ،أشهر
مطربات الوطن العربي ،مستعرضًا
قوتها كامرأة ّ
ّ
تحدت املنظومة الذكورية
ّ
وتحولت إلى أيقونة ،بعدما اجتازت
كل الحواجز االجتماعية ،والدينية،
والسياسية في مجتمعها الشرقي.
سيجري ذلك من خالل مخرجة إيرانية
تحاول صنع فيلم عنها ،وتبحث عن
ممثلة مناسبة للقيام بالدور حتى
تجد ضالتها املنشودة في «غادة» التي
ّ
تجسدها رئيس.
فيلم «البحث عن أم كلثوم» :حتى  10كانون
الثاني (يناير) ـ ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»
(األشرفية ـ بيروت) .لالستعالم01/204080 :
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