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 :6630كانون األول  31الثالثاء  ،الثاني عشرفي يومه  06اليلي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي للكتاب فيما 

 
 ندوة حول : دور الموسيقى الشرق عربية

 
في حفل اطالق  دور الموسيقى الشرق عربيةندوة حول دار صادر  تنظمللمعرض، عشر  ثانيالاليوم  نشاطاتفي اطار 

في مداخلة حول "قراءة تحليلية للتراث الفني لفريد األطرش" واألستاذ وليد خويص  رينيه بولس الحاجشارك فيها تيب هذا الك
في عرض موسيقي تصويري الرث فريد األطرش بعنوان "حنين الى الشرق" وبعدها دارت حلقة حوارية بعنوان "رؤية تحليلية 

ة وفا سرايا وشارك فيها الدكتور توفيق كرباج من المعهد الوطني العالي " ادارتها االعالميقى الشرق عربيةيلدور الموس
حضور في  للموسيقى، الدكتورة غادة شبير من جامعة الروح القدس الكسليك والدكتور هياف ياسين من جامعة األنطونية

 حشد من المهتمين والمثقفين.
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يل المساهمات التجديدية والتحديثية للفنان فريد األطرش لربطها اث الموسيقى الشرقية وتحلتر هدفت الحلقة الى اإلضافة على 

على قرص ، واطلق الكتيب الذي يحتوي بدور الموسيقى في تعزيز الهوية الفردية والتماسك اإلجتماعي واإلنفتاح على العالم
بية الذي تم االستعانة مدمج يتضمن لمحة موجرة عن أبرز اآلآلت الموسيقية القديمة وبعضًا من مقامات الموسيقى العر 

لجمعها وتبويبها باالستاذ تميم هالل مدير فرع المعهد الوطني العالي للموسيقى في عاليه هذا باالضافة الى عرض موسيقي 
تصويري صممته المكتبة الموسيقية العربية خصيصًا لهذه المناسبة بعنوان "حنين الى الشرق" يظهر مساهمات فريد االطرش 

 انجازاته في عالم الموسيقى. ويضيء على ابرز
 

هذا الكتيب يشكل بالنسبة للمكتبة انطالقة باتجاه تعميم التثقيف الموسيقي وتشجيع تذوق الموسيقى العربية ويشكل نوأة 
 لمشروع تربوي يهدف الى صقل معارف السباب وتعريفهم على ارثهم الموسيقي ودوره في حياة االنسان والمجتمع.
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 سالميون وقضايا الدولة والمواطنةندوة بعنوان: اال
 

ندوة بعنوان: االسالميون وقضايا الدولة  المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات نظملهذا العام،  اهنشاطاتوفي اطار 
في حضور حشد من المثقفين  حمد جابرستاذ أوأدارها األ أحمد الزعبيالدكتور سعود المولى، الدكتور شارك فيها  والمواطنة

 لمهتمين.وا
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 جابر
استهل جابر الندوة باالشارة الى أن "االسالميون وقضايا الدولة والمواطنة" يتضمن ستة عشر فصال توزعت على باحثين 

قضايا الدولة والمواطنة واالمة من زوايا متعددة، واستعرضوا تجارب بلدان مختلفة وناقشوا برامج وكتاب متنوعين تناولوا 
، وما فاتهم أن يعيدوا اإلشكال المطروح الى جذوره التاريخية، والى استعراضه في سياقات مجتمعيه أحزاب وحركات إسالمية

وأهلية وفكرية وسياسية متفرقة ذلك أن الوضع العربي، أو لنقل االوضاع العربية واإلسالمية ما زالت تتأرجح على جبال 
ي ما زالت بقوة في صياغة حياة الشعوب العربية واإلسالمية، وفي اختيار مساراتها، يعزز هذا التألرجح احوال الالاستقرار الت

 تحديد سبل ومسالك تنظيم هذه الحياة.
 

ر بين دفتي الكتاب المعروض من النقاش نظريات علمانية، ومحاوالت مواءمة بين اإلسالمية والعصر، تحضوأشار الى أنه 
لمانية ال تبدي تفاؤاًل بإمكانية المواءمة بين النصين العلمي مثلما تحضير إصالحية من منطلق إسالمي، وتفصح عن ذاتها ع

عددة واألسئلة المطروحة من قبل المساهمين متيفصح عن إشكاالت  هشكال، والخوض في مضمونإعنوان الكتاب . والديني
ا يمكن القول أن تعود لتطرح أسئلة جديدة، هكذا يمكن القول أن غنى النقاش يكون دائمًا في فتحه على فضاء أوسع، مثلم

طرح المعلن بالكتاب وأقالم المساهمين، لم يذهب الى الحتمية أو القطيعة أو األحادية الفكرية، بل اكتفى، واكتفت األقالم 
 عنه أمام نور اإلضاءات الفكرية. والمسكوت

 
 الزعبي

وصارت تشمل مقاربة هذه الحركات  الكتابة عن االسالميين ما بعد الربيع العربي، وقبله بقليل، توسعتاعتبر الزعبي أن 
بمنظور اجتماعي وسياسي، وطرحت مسائل المواطنة، والتعددية، والتمسك بالشريعة وحقوق االقليات وغير المسلمين كقضايا 

 تحتاج  تشريعات واجتهادات جديدة.
 

مساهمات الشيعة  خاللها وعرضسعود المولى التي تطرق اليها  لمواطنةوتطرق الى الموضوعات التي تناولها الكتاب، كا
لمسائل المرجعية والدولة المدنية والمواطنة واستجابتهم لتحديات التعامل مع الدولة الوطنية الحديثة في العراق ولبنان، 

في  زين الدين خرسني، و مية والمدنية والتسامح والمواساةوخصوصًا اإلمام الراحل شمس الدين في موضوع الدولة االسال
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المواطنة عند االحزاب االسالمية، وممارساتها في شأن السياسة ومفرداتها )الدولة الديموقراطية، شكالية شيق العرضه ال
القانون، التعددية، الحرية، سيادة الشعب( حيث عنا اعتبار المواطنة  أولوية فكرية سياسية، إجتماعية يؤسس عليها مشروعها 

 لكامل لفكرة المواطنة لديها.المجتمعي االمر الذي يحول دون التحقق الفعلي وا
 

تشير التحوالت والتطورات الى إمكان وجود مستقبل أفضل صيغ اإلسالم السياسي؟ يمكن أن يكون االمر وتساءل الزغبي هل 
كذلك. إنما بشرط التخلى الواضح والصريح عن األستنصار باإلسالم من أجل الوصول للسلطة فالذي ينبغى أن يعرفه 

سالم الى بطن الدولة يشكل خطرًا على الدين قبل الدولة، ألنه ظل االمر على هذا النحو بحيث تتصارع الجميع أن دفع اإل
حركات إسالمية مسلحة) مثل داعش والقاعدة ومتفرعاتهما( للوصول الى السلطة" فإن هذه االنشقاقات تهدد اإلسالم ذاته في 

دين العادة في االجتماع اإلنساني فالذي ينبغى إدراكه بعمق إدراكه سواده االجتماعي، والسكينة والتماسك، اللذين يبنهما ال
بعمق ضرورة حماية الدين من السلطة أو من التغول على السلطة، وليس العكس! وربما كان ذلك هو ما يحاول الغنوشي 

 القيام به حماية لتونس ولإلسالم.
 

 المولى
وعلى كيفية ادارتنا  .حالة انتقالية خطيرة حافلة باآلمال كما باألخطار..البالد العربية تعيش استهل المولى مداخلته بالقول: 

من حق العلمانيين التشكيك ، واعتبر أنه بالدنا ومستقبل األجيال القادمةجميعا لهذه المرحلة االنتقالية يتوقف مصير 
لكن من واجب العلمانيين بالمقابل و  .فرض النمط الديني على شكل الحكم.. إلىباإلسالميين وبممارستهم للسلطة واتجاههم 

لىلغة العقل و  إلىاالنصات  متطلبات الديموقراطية فال نكيل بمكيالين وال نتحدث بلغتين وال نسمح بصيف وشتاء تحت  ا 
سقف واحد: الديموقراطية هي الديموقراطية... وصناديق االقتراع والعمل المدني الديموقراطي السلمي هما الوسيلة الوحيدة 

 حفظ السلم األهلي ومصالح الناس. المهم .النضال ضد الحكم الجديد.. إلىولو كلف ذلك السجن والعودة . السلطة.. لو التد
 

ومن حقهم تقديم الحجج المضادة واظهار  كم ان اوصلهتهم صناديق االقتراع.ومن حق اإلسالميين استالم الحواضاف: 
هم بالمقابل الممارسة العملية لشعاراتهم بحيث يظهرون فعليا ان . ولكن من واجب.موقفهم بكل االشكال الديموقراطية.

جماعاتهم ال تتفرد بالرأي وال وتقصي أي طرف وال تنبذ أي مكون من مكونات المجتمع التعددي، وال تتعصب أو تتحجر في 
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ت والممارسات اال انها منقوالت السلف الصالح أو ممارسات الخالفة الراشدة.) رغم شرعية وحضارية وتقدمية هذه المنقوال
تنتمي لزمان ليس كزماننا على حد قول االمام علي(. واإلسالميون أدرى الناس بضرورات العصر وبالمصالح والمفاسد 

 .وعليهم بالتالي واجب تقديم المشروع الحضاري اإلنساني التاريخي الذي يوحد البالد ويحقق مصلحة العباد
 

نفتاحه الغرب في الواقع لم يفصواعتبر أن  ل الدين عن الدولة بل إستبدل الدين بنظرية جديدة تقول بأن سعادة اإلنسان وا 
الدولة مرتبطان بقدرته على السيطرة على الطبيعة. إن هذا اإليمان المطلق بالتقدم الذي حل محل الدين هو الذي تعتبره 

ذا كانت الدولة العلمانية تزعم أنها تستط. العلمانية مصدر شرعيتها.. يع إحتواء الدين، فإن الدولة الدينية، فيما يعنيها ، وا 
مجرد مقياس للوسائل التي ينبغي ان  إلىمضمار الدولة. فبدل أن يحدد الغائيات، تحول الدين  إلىإختزال الدين  إلىتطمح 

ال فصل الدين ينبغي االعتراف بأنه ال يمكن في أي حال من األحو المولى أنه ، ورأى تتوسلها الدولة لضمان حسن سيرها
في مجتمع سياسي، وال بد أن  اعن السياسة، ال في لبنان وال في أي مجتمع آخر. فالمتدينون وغير المتدينين يعيشون معً 

من أفكارهم ونصوصهم وتصوراتهم للعالم والكون واإلنسان والمجتمع ، وهذه كلها أمور  ايتحركوا في هذا المجتمع إنطالقً 
 .. فيها.تختلط بالسياسة أو تؤثر  

 
صل الذي تعلمناه من السيد موسى الصدر أنه ينبغي أال ينعزل الدين عن هموم المجتمع ومشاكله وخلص للقول: فاأل

واألصل الذي تعلمناه من محمد مهدي شمس الدين  السياسي... وقضاياه، وأن يكون له كلمة ومشاركة في السياسة والعمل 
ي أخالقيته وقيمه في حركة أسماها التقوى الحوارية : تقوى هللا وتقوى األخّوة أنه يجب على السياسة أن تستلهم الدين ف

الحد الفاصل بين الدين "واألصل الذي تعلمناه من التجربة االيرانية انه يمكن تنظيم واألمة، اإلنسانية، وتقوى الشعب 
الية وأن ال يتشتت المجتمع دون حكومة أن ال تستبد الدولة بالو  المهديواألصل االسالمي بحسب عادل عبد ة... والسياس

)بالمعنى االسالمي(..أي أن ال يطغى طرف الدولة بنخبها، وايديولوجية نخبها، على المجتمع )مثال الدول العربية 
( وأن ال يخترق المجتمع بما يختزنه من تعددية وتنوع وصراعات ومصالح وحدة الدولة ااالستبدادية وعراق صدام حسين تحديدً 

 (.ازعامات ومراكز طائفية ومذهبية وجهوية وفئوية )مثال لبنان عمومً  إلىكها فيفك
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 ندوة حول كتاب "حكاية سورية" للكاتب محمد مصطفى علوش"

 
 ندوة حول كتاب "حكاية سورية" للكاتب محمد مصطفى علوش"دار سائر المشرق  تنظم، نشاطاتها لهذا العامفي اطار 

في  هدى عيدستاذة وأدارتها األمحمد علي مقلد ، الدكتور أنطوان الخوري ، األستاذ شمصطفى علو الدكتور شارك فيها 
 حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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 عيد
نحن اليوم إزاء رواية هي ابنة الظرف االجتماعي/ التاريخي المعقد الذي نحياه، والذي يكاد يشكل افتتحت عيد الندوة بالقول: 
لنتاجات األدبية / الفنية التي يسعى مؤلفوها "الى ابتداع الكيفية ليرووا من خاللها واقعهم واحواله الرحم الحقيقي لكثير من ا

فهذه الرواية تبني عالمها أو عوالمها بناء فنيًا يتكى على المرجعي لها: المرجعي المكاني والزماني بالدرجة  وحكايات ناسه".
يتأمل الكاتب_او  ية المعروفة للبعض، والتي قد تكون خافية على البعض منا.األولى، فتحيلنا باستمرار على حيثياته التاريخ

الكاتبان _ علوش )مع حفظ األلقاب طبعًا( من خالل المنطوق الفني هذا، وأعني الرواية، المهمل العشوائي الذي له تاريخه 
 ..وعيشه وحكايته.

 
اعية الطبقية المستحيلة تناقضات سياسية مهيمنة، خالل حقبة فالرواية تسلط الضوء على التناقضات االجتمواستطردت قائلة: 

وكأنها حين تفعل تدمر مناعة تماسكها، وحصرها في دائرة ذاكرة  زمنية معنية على بقعة جغرافية محددة، محاولة تفتيتها.
ي دالالت هذا المعنى المكان والزمان، لتصبح بهذا التفتيت قابلة لذاكرة أخرى تشارك ال في حكايتها، بل في معناها، وف
 .حينما تعيد صياغتها وفق متخيل لها خاص بكاتبها وباأليديولوجيا المضمرة والظاهرة التي ينطلق منها

 
 الخوري 

"حكاية سورّية" هي حكاية جيل بكامله، بأحالمه وتتطّلعاته وضياعه وصراعاته وخيباته وهزائمه، ويبدو واعتبر الخوري أن 
يختزن  د علوش شاهدًا للعصر يختزن كل المرارات ومشاعر القهر التي يوّلدها الفقر والعجز وغياب العدالة االجتماعية.محم

كّل المرارات التي توّلدها أنظمة القمع واالستبداد العسكرّية وتوّغل المخابرات في كّل التفاصيل متمّردًا على هذا الّشبق 
 للمناصب والمواقع واالثراء.

 
وهو ان وصف أو سرد يبدو منخرطًا حتى العظم في هموم الكادحين والفقراء والمنسّيين في األرياف وأكواخ التنك اف: وأض

في أحزمة البؤس، كما يبدو خائبًا حّتى اليأس من القادة والحّكام العرب واألحزاب والشعارات الرنانة، وغاضبًا من هذا العجز 
بة الّسلطة على حساب كرامات الناس بينما اسرائيل تنمو وتعتدي وتتوّسع. كما يبدو رقيقًا في مواجهة اسرائيل ومن التلّهي بلع
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في حنّوه على المهّمشين في صراعهم من أجل البقاء وفي ركضهم المتواصل وراء الرغيف والكتاب والدواء وفي تطلعاتهم الى 
 الحّب والحنان.

 
نا هذه وقد أضيف الى فصولها التذابح الّطائفي والمذهبي والمجازر فالحكاية هي حكاية كّل يوم من أياموخلص قائال: 

"حكاية سورية" هي  المتنّقلة وضمور األفكر الرؤياوية واألسئلة واألجوبة التي طرحها رّواد النهضة في بدايات القرن الماضي.
 حكاياتنا جميعًا الى أن يدرك الصباح شهرزاد.

 
 مقلد

صحيح هي حكاية سورية عربية بالمعنى العام، هي تحكي حكاية جيل مثل  أعجبت بها كثيرًا.هذه الحكاية بدوره، قال مقلد: 
هي عائلة سورية تشردت  حكاية الجيل العربي الذي تربى بمرحلة اإلستقالالت العربية وشاهد ما شاهدنه. جيلنا أو أجيالنا.

ال فتاة وشاب ليعود ويلتحق هذا الشاب بالجيش من سوريا الى طرابلس ومن ثم عادت الى سوريا، مات الجميع ولم يبق ا
 السوري العربي.

 
في الرواية يّصر الراوي إن األسماء وهمية، ولكن في أغلب  في جزء كبير من الحكاية هو سياسي بشكل كبير.واضاف: 

ا أن تكون ستعرضت هذه الحكاية مجموعة كبيرة من القصص يصلح لكل قسم منها الظن إن هذه الرواية بأسماء حقيقية.
 فكل ما عشناه منذ الستينيات حتى اآلن واضح في الرواية.، رواية بحد ذاتها )مثال: جبل محسن/ التبانة(

 
إن الرواية مكتوبة بطريقة سليمة أدبية على الرغم من وجود بعض األخطاء اللغوية والتي وتطرق مقلد الى الجانب الفني: 

هي ليست رواية  بنية كالسيكية، هناك تطابق بين زمن الرواية وزمن السرد. البنية الفنية هي برأيي هي أخطاء مطبعية.
المالحظة الثانية وهي األهم/ في القسم األول كنت ، أما لسرد ويكاد يكون الحوار شبه غائبد بشكل أساسي على اتمحديثة، ت

في القسم الثاني ، و -لعاملين واإلقطاعيينطاعية بين ارى العالقات اإلقن - شديد اإلنبهار فأنا أبحث في الحياة عن الواقع 
وهي عدم اإلنتقال من العصر اإلقطاعي الى العهد  - لعاصفة تهب مرتين وليالي الحلميةبعملين فنيين هما: ا ذكرتني

 الى العسكر. االنتقالالرأسمالي بل 



 
 6132، األول كانون  31، الثالثاء

  
Page 10 

 
  

 

 
 لوشع

تشرين  62حياة والده قائال: في  وفي الختام، تحدث نجل الراحل، مؤلف الكتاب النائب مصطفى علوش مستذكرا محطات
توفي أبو مصطفى علوش عن سبعين عاما، وترك لي مدوناته على الكومبيوتر الذي تعلم استعماله وهو في  6662الثاني 

الخامسة والستين من عمره. كما كان قد علم نفسه القراءة والكتابة وهو في السادسة عشرة من عمره وتحول الى قارىء نهم. 
ص قصيرة في مجلة الصياد في الستينات ثم رواية طويلة عنوانها وخلق من جديد. انقطع عن الكتابة الى أن نشر عدة قص

 عاد ليكتب المقاالت السياسية وينشرها في جريدة االنشاء الطرابلسية المحلية...
 

مع األوراق المهملة في وأضاف: يقول محمد علوش في مدونة له "في اليوم الذي أغيب فيه ستتحرر كتبي من الضياع، وتج
الخشبية، سيكون لي ركن خاص يضم كتبي، وحين يتحدث الناس عني سيسألون عن آثاري األدبية وعن عدد  شقوق الدروج

الكتب التي لم تبصر النور رغم عدم وجودها اال على أوراق مبعثرة وحينها سيقول الصدقاء أنهم يحتفلون بالكتاب الذي لن 
 أطبعه.

 
كاية سورية رواية يتداخل فيها األدب الشعبي مع الواقع والخيال وفيها من التشويق الكثير وان كانت تميل وخلص للقول: ح

 الى الحزن في معظم مفاصلها. أما 
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 محاضرة بعنوان: "ستعيش مرة واحدة"

 
عد ستاذ سلقاها األأ محاضرة بعنوان: "ستعيش مرة واحدة"السالم التعريف با منتدى نظمت الثقافية، الفعاليافي اطار 
 . في حضور حشد من المهتمين والمثقفينوقدمها جهاد فتح هللا  اسكندراني

 
عيش في هذه الحياة الدنيا مرة واحدة وكيف تتنوع أصناف البشر وأعمالهم يس أن االنسانالمحاضرة الى حقيقة  تتطرقو 

النجاح في الدنيا بطرق غير  منلو تمكن  نساناإلوأن ملتوية  المشروعة أو بطرق  وكذلك عن مفهوم النجاح إما بالطرق 
 .ليكسبوا خير الدنيا واآلخرة معاً المحاضرة الناس للعمل الصالح كما دعت  يفلت منه الحساب يوم القيامة. نمشروعة فإنه ل
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 شعريةدار األمير ال امسية

 
علي  الشعراء"أحياها  امسية شعريةعاية بلدية بعلبك للثقافة والعلوم بر ت دار األمير فعاليات المختلفة الثقافية، نظمفي اطار ال

في حضور حشد من المهتمين وأبناء بعلبك االستاذة حوراء الحالني  وقدمتهامصطفى صلح ، حسن المقداد، الرفاعي
 والمثقفين. 
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الم وتحية والى معرض الى بيروت ألف سقال فيها:  رئيس اللجنة الثقافية الدكتور سهيل رعدألقاها  بلدية بعلبكبداية كلمة 
بيروت للكتاب في عيده الستين ترسل بعلبك باقة من خيرة فرسان الشعر شاهدين سيف الجمال والكلمة رافعين رمح الحق 
والقضية مطلقين سهام الحب والغزل. فرسان من بعلبك الشعر واألدب، من بعلبك العلوم والنحت، فرسان حاملي هويتنا في 

الذات وفي زمن التخلي.. انهم يؤكدون المؤكد بان لغة الضاد هي سيدة جميلة عريقة راسخة زمن البحث عن البحث عن 
 شامخة صادمة مقاومة لكل اشكال التهميش واأللغاء والنفي والتأمر.

 
أيها الفرسان قراءتنا ألشعاركم تطلق ألرواحنا أجنحها نحو فضاء الفخر والكرامة وتغرس أقدامنا عميقا في أرض وأضاف: 

لكم من المجلس  لقد قلدتهم بعلبك سبتها الثقافي فزادت حالوة ونحن في بعلبك نفتخر بكم كما بيروت تفتخر بكم. دادنا.أج
البلدي لمدينة بعلبك كل الدعم والرعاية كما كل المبدعين في المنطقة كما لمعرضنا هذا عبر تنظيم النقل المجاني لزيارات 

 مع دور نشر رائدة كدار االمير. بعلبكية سنويا ورعاية اصدارات جديدة
 

فأشارت إليه" "، "رقص على مقامات المطر" للشاعر علي الرفاعي حفل توقيعوفي الختام  قراءات للشعراءبعدها، كانت 
 ."هي القبلة" للشاعر مصطفى صلح، للشاعر حسن المقداد
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 افي العربيامسية فنية بعنوان: الموسيقى العربية ستون عامًا في رحاب النادي الثق

 
امسية فنية بعنوان: الموسيقى العربية ستون عامًا في رحاب النادي وفي اطار نشاطات النادي الثقافي لهذا العام، نظمت 

في حضور  نبيل جعفرالدكتور  المؤلف الموسيقي عزف بيانو واورغ، البروفسور الدكتور سليم سعدشارك فيها  الثقافي العربي
 حشد من المهتمين.
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 ستون عاما مرت و ما زلنا نساهم في نشر الثقافة و االرتقاء بها  بالكلمة و الفكر و العلمهلت األمسية دمشقية بالقول: واست
 في بيروت،والعنوان دائما واحد: معرض الكتاب الذي ولد وترعرع في رحاب النادي الثقافي العربي  و الفن  و الموسيقى

 قافة و مهد العلم ومصدر الهام الشعراء و الفنانين و الموسيقيين ...  فبيروت هي دائما ست الدنيا وعاصمة الث
 

سيكون لنا لقاء مع التاريخ و وقفة تأمل  مع الذكريات الجميلة , حيث حاولنا ، وفي هذه االمسية التي جمعتنا اليوموأضافت: 
وفاء لبيروت و لكل ما ارتبط إسمه بها من استعادة بعض الصور القديمة مع الفرح و مع انفسنا لنعترف بالفخر و العزة و ال

 . موسيقى و طرب أصيل
 

مقطوعات  الكونسرفتوار اللبناني -موسيقي في المعهد العالي للموسيقى المؤلف بعدها قدم الدكتور نبيل جعفر، األستاذ وال
ب و فريد األطرش و غيرهم أجمل ما غنت فيروز و عمالقة الفن والطرب األصيل  كأم كلثوم و محمد عبد الوها موسيقية من

 .اعترافا بجميل معرض بيروت العربي الدولي للكتاباًء منه للنادي الثقافي العربي و وف
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 الزاوية التشكيلية اختتام 
 

في كنف معرض الكتاب سنويًا لتشجيع الفنانين التشكيليين على االستمرار بالرغم من تتمت الزاوية التشكيلية التي تقام أخ
الذين شاركوا ، ولهذه المناسبة شكرت القيمة على هذه التظاهرة السيدة أسيمة دمشقية الصعبة التي تمر بها المنطقة الظروف

 لفنان النحات األستاذ عفيف آغا الذي تكبد مشقات الطريق و تحدى الصعوبات، وخصت بالشكر افي هذا المعرض فردًا فردا
رشات عمل الرسم المباشر فأضافوا  الفرح على أجواء المعرض و زادوه حياًة و الفنانين الذين شاركوا في و للوصول إلينا، و 

الفنانة نادين زهر الدين و الفنانة الخطاطة سحر شهاب والفنان الفنانة أحالم عباس و هم الفنان مأمون عبد الخالق و و  ثراء
لرسم المباشر التي رافقه فيها مبدع من لفنان يونس كجك على مشاركته المميزة و ابداعه في ورشة اواالمميز يوسف صقر 

 المعرض.بالدي طارق بشاشة فعزف على آلة الكالرينيت فأضفى السحر على اجواء 

 
 بعدها، قدمت لكم دمشقية دروعا تقديرية.
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 تجدون ربطا الصور – ( 31/36/6132الثالثاء )عشر  الثانيجدون فيما يلي تواقيع اليوم ت

 
 دار نيوالين  سلسلة قصص بترا  حنان حيدر

 دار الفارابي  ديوانة جرح الوطن  شربل زغيب 

النائب د. مصطفى 

 علوش

دار سائر  حكاية سورية

 المشرق

دار النهضة  ديوان مركب بال شراع  الدكتورة بسمة خليفة 

 العربية

د. حسين محمد 

 سبيتي 

النادي الثقافي  أضواء على التيارات الفكرية في العصر العباسي

 العربي

النادي الثقافي  رحلة الكلمات أ. نبيل بواب

 العربي

 مكتبة أنطوان  الجيش اللبناني وصراعات المنطقة  شارل نادر 

 مكتبة اسطفان  Architecteure And Metaphor   د. ماجد يوسف 

 منتدى المعارف  كتاب إشكالية الهوية الوطنية بين الماضي والحاضر  د. طارق مراد

 دار الفارابي رقص ووالدة عبدهللا جعيد

 دار أبعاد ديوان "قصائد افتراضية"   أمين الذيب 

 سميح مسعود

الجزء  -ذاكرة الشتات  -حيفا... برقة البحث عن الجذور 

 دار غوايات  الثالث 

 دار الفارابي عندما يبدأ االنسان  عبدهللا غطاس
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 6132كانون األول  31 الموافق فيهاألربعاء لي نشاطات وبرنامج تواقيع يوم فيما ي

0:66-
0:16 

ندوة حول كتاب "على هامش 
 الشؤون" للوزير رشيد درباس

د.غسان عياش، أ.سمير 
عطاهلل تديرها: أ. محاسن 

 حدارة 

 دار سائر المشرق 

0:66-
0:16 

 لوحدة العربيةمركز دراسات ا أ.عماد الوزان امسية : حكواتي بيروت

0:16-
0:66 

ندوة كتاب صراعات الجيل الخامس 
 الميل خوري 

شركة المطبوعات للتوزيع   
 والنشر 

0:16-
0:66 

 المقاصد   ندوة
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 التواقيع

وداد طه، صالح صالح، ماهر  من فلسطين 0044-0044

 الشريف

 دار الفارابي

 ادي الثقافي العربيالن د. بدرية الضو  المعلمون والصحة النفسية  6:00-8:00

7:00-9:00 

أزمة االقتصاد اللبناني، الواقع 

 دار الفارابي  غالب أبو مصلح  والحلول 

 

 


