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فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب ال 54في يومو السابع:
النشاطاتالطالبيةفيالمعرض

في اطار النشاطات الطالبية المرافقة لمعرض بيروت لمكتاب ،قدم طالب مدرسة مرج الطفولة

مواىبيم في الشعر ،الرسم والغناء.

والقت منسق النشاط الروائية نرمين الخنسا كممة شددت فييا عمى دور النادي الثقافي العربي الذي شرع منبره
مساحة حرة أمام الطالب ليغرسوا فييا مواىبم وابداعاتيم.
ورت الخنسا في النشاط األمل أن يكون لمغد آفاقًا مشرقة زاىية تميق بوطن صبر عمى الجراح وقاوم القير
أ

وااللم وظل يناضل وينبض وتوجيت لمطالب قائمة :انيموا من العمم كثيره واسبروا أغوار الثقافات وجودوا

بالحب وبالعطاء واالبداع وانبضوا حياة وفرحاً ألجمو نشكر الطالب األعزاء عمى ما قدموه من نشاطات

رائعة.
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اطالقدليلحقوقاالنسان
بمناسبة "يوم حقوق االنسان" أطمق مكتب اليونيسكو االقميمي في بيروت والمجنة الوطنية المبنانية لميونيسكو،
بالتعاون مع و ازرة الثقافة ومنظمة العفو الدولية – مكتب بيروت وأصالة لمنشر والتوزيع مسودة الدليل التربوي

حول حقوق االنسان ،في اطار فعاليات معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب في دورتو ال 54ويأتي
استكماال" لمدورات التدريبية التي نظ مت لصالح عدد من أمناء المكتبات وأساتذة المدارس المنتسبة لميونيسكو
في اطار مشروع اليونيسكو لمتربية عمى حقوق االنسان.

أدار المقاء األمينة العامة لمجنة الوطنية السيدة سموى السنيورة بعاصيري ،وشارك فيو عضو لجنة حقوق
االنسان النيابية غسان مخيبر ،الممثل االقميمي لمفوضية االمم المتحدة لحقوق االنسان في لبنان فاتح عزام

ومسؤول برنامج االتصال والمعمومات -اليونيسكو -بيروت جورج عواد.
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السنيورةبعاصيري
وأشارت بعاصيري في مستيل كممتيا الى أن :حقوق اإلنسان ،ممف سيبقى مفتوحا بالرغم من عقود مرت
وأخرى ستمر عمى صياغة إعالن دولي بشأنيا ،ىي ممف الن الحقوق ليست نصاً يكتب فقط ،بل قناعات

تمارس ،ومستجدات ترصد ،ومعايير تعتمد ،وأنظمة تكرس ،وقبل كل ىذا وذلك معرفة تعم .لذا كان يوم

لحقوق اإلنسان يحتفل بو سنوياً لجعل تمك الحقوق بجميع مندرجاتيا في وعي وضمير كل فرد ،عل كل واحد

منا يدرك حقوقو كما حقوق سواه ،بما يصون الكرامة اإلنسانية ،ويعزز التضامن البشري ،ويحمي السالم

واإلستقرار.

واضافت :اال أن الحقوق ىي عمم كسائر العموم ،فمكي تنساب في الوعي وتصبح جزءًا من الكيان يجب عمى
الفرد أن يتعرف عمييا منذ سنوات عمره االولى ،وان تدمج في مفرداتو وادراكو وممارستو ،وىو لما يزل مرنًا

وطيعاُ أي وفكره في مرحمة التشكل ،ومواقفو في طور التكون .وليكون كذلك ال بد أن ينشأ في حاضنة
لمبادئ حقوق اإلنسان ،ومحفزة عمى استعابيا والعمل بموجبيا.

وخمصت لمقول في ختام مداخمتيا :تأسيساً عمى قناعة كيذا نمتقي اليوم لنطمق دليل "التربية عمى حقوق

اإلنسان" لجعميا مبادئ في متناول الطفل ،سيما منيا الحق في التعبير ،والحق في اإلختيار ،والحق بالعيش
بأمن وسالم في ظل دولة القانون الحامية لجميع أبنائيا .مبادئ ،وان إعتقد البعض أنيا أفكار تتعدى قدرات
الطفل ،فيي في حقيقة األمر من البديييات التي فطر اإلنسان عمييا ،وعمينا أن ننشئ الطفل عمى إدراكيا

عبر الممارسة الحية والمثل الصالح ،وىل أفضل من البيئية التعممية لتضطمع بيذا الدور.
عواد
بداية ،اشار عواد الى أن ىذا الدليل جاء نتيجة عمل مشترك بين أمناء المكتبات العامة وأساتذة المدارس من
جية وبيننا كشركا ء في المشروع من جية أخرى ،مضيفا :عند تأسيس األمم المتحدة في العام  1445اكدت
الدول المؤسسة عمى إيمانيا بحقوق اإلنسان االساسية والقيمة الشخصية اإلنسانية والمساواة في الحقوق بين
النساء والرجال كما عبرت عن تصميميا لبناء عالم يحترم ويحافظ عمى حقوق اإلنسان والحريات األساسية

لمناس جميعًا دون تمييز عمى أساس الجنس أو العرق أو الدين أو المغة .ويجسد اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان الذي اعتمد في العام  1441ىذا التصميم حيث شيد التاريخ االولى االتفاق عمى عدد من الحقوق
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وأضاف :ان لمنظمة اليونسكو خبرة طويمة في مجال تعزيز المعارف بشان حقوق اإلنسان من خالل التعميم
والتدريب ونشر المعمومات والتوعية فبالنسبة لميونسكو أن تعميم حقوق االنسان ومكافحة التمييز يشكالن

االساس المتين الذي تقوم عميو جميع أنشطة اليونسكو .وفي السياق عينو أطمقت المنظمة جائزة اليونسكو/

بيمياو لتعزيز ثقافة حقوق االنسان والتي ىي استمرار لجائزة اليونسكو لمتربية عل حقوق اإلنسان التي أنشئت
في عام  1491لالحتفال بالذى  30لؤلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .وتمنح ىذه الجائزة كل عامين
لمؤسسات او منظمات او ألفراد قدموا مساىمات ىامة لمغاية وفعالة لتعزيز ثقافة حقوق االنسان عمى

الصعيدين اإلقميمي والدولي.

وتطرق الى موضوع قيام المديرة العامة لميونسكو ،السيدة إيرينا بوكوفا اليوم الباكستانية أسما ياىنجير جائزة

اليونسكو /بيمياو لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان لعام  2010في احتفال يقام في بيمياو /اسبانيا فالجائزة عبارة
عن مبمغ قدره  25000دوالر ،وديبموم وميدالية برونزية ،مشي ار الى أن ىيئة التحكيم الدولية قد اختارتيا نظ ًار

إلسياميا االستثنائي والشجاع في بناء ثقافة عالمية لحقوق اإلنسان وال سيما الدور الذي أدتو بوصفيا حقوقية
ومحامية لدى المحكمة العميا الباكستانية في سبيل حقوق األقميات الدينية والنساء واالطفال ،كما انيا تمعب

دو ًار دوليًا كونيا مقررة خاصة لؤلمم المتحدة عن حرية الدين والمعتقد وعن حاالت اإلعدام التعسفية وبدون
محاكمة باالضافة الى التزاميا واسياميا الكبير في تعزيز الحوار بين األديان والثقافات وتعزيز التسامح

والتفاىم والتعاون من اجل إحالل السالم.
وختم مداخمتو بالقول :يسرنا أن نضع اليوم بين أيديكم مسودة دليل حول أنشطة مختمف ة يمكن تطبيقيا عمى
اقترحاتكم لكي نتمكن ِّ
معا من اصدار نيائي
صعيدي المدرسة والمكتبة العامة آممين أن تصمنا مالحظاتيم و ا
مع أدوات تطبيقية توزع مجانًا عمى جميع امناء المكتبات واألساتذة من لبنان.

مخيبر
استيل مخيبر كالمو بالقول :أنو في العام  1441كان عيد ال 50لحقوق االنسان ،صدر اعالن ميم عن

الجمعية العامة لمواجبات لؤلفراد والجمعات والييئات حول حقوق االنسان ،وحيث ان االعالن ركز عمى ان

حماية حقوق المواطن وأىمية التربية ،وعن كونو واجبا.
واشار الى أن دليل التربية عمى حقوق االنسان يتناول موضوعات تقنية التعميم وىي من المبادئ االساسية،
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4

اضافة الى تضمنو بعض الخطوات الضرورية لتحسين ىذا القطاع والتي سيعمل عمى تنفيذىا ،منيا دعوة

معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال54
األول،0101
01كانون 
الجمعة، 



وختم بالتشديد عمى أن الحقوق والواجبات يجب أن تعطي بنفس المستوى لمجميع.
عزام
اعتبر عزام ان المجتمع عنده وعي كامل لحقوق االنسان ،مشي ار الى ضرورة توافر عدة عناصر لتطوير ىذه
الحقوق ،اىميا :النمو الكامل لشخصية كل انسان ،تعزيز مفاىيم التفاىم بين كل الشعوب ،توطيد مسألة
المساواة بين الجنسين ،تمكين جميع الناس من المشاركة وتعزيز مركزية االنسان في كافة مشاريع التنمية

التي ستكون مبنية عمى العدالة.

وأضاف انو :في العام  2004أعمن البرنامج العالمي لحقوق االنسان الذي ييدف الى تطوير المناىج ووضع
أطر واضحة دولية واقميمية لحقوق االنسان والعمل بيا وتطبيقيا عمى مراحل ،واولى ىذه المراحل كانت العام
 2004في المدارس االبتدائية والثانوية ،وفيم تم التركيز عمى برامج التوعية عمى األساتذة وموظفي المراكز

العامة.
وخمص الى القول أنو من اجل تذليل كل االشياء التي تعرقل حرية وسيادة لبنان ،يجب العمل مع ىيئات
االمم المتحدة عبر برامج عدة لدعم المناىج المدرسية وتعزيز محتويات المكتبات العامة ،تدعيم برامج
التدريب لقطاعات واسعة (صحافيين-قضاة -تالمذة ،)....تطوير ادوات واليات التدريب وكتيبات تعريفية

وممخصات وأوراق عمل -حقائب -افالم واشرطة وغيرىا ،واخي ار" دعم استخدام الفنون من اجل تعميم حقوق
االنسان كمسابقات ..مسرحيات ...الخ
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ندوة:مناقشةكتابخياراتالعربومستقبمهم
ضمن نشاطات معرض بيروت العربي والدولي لمكتاب ال 54نظمت دار النيار لمنشر ومركز كارنيغي

لمشرق األوسط ندوة لمناقشة كتاب " خيارات العرب ومستقبميم :الديموق ارطية واإلسالم السياسي والمقاومة "
لمكاتب عمرو حمزاوي ،شارك فييا رضوان السيد والصحافي حسام عيتاني في حضور حشد من الميتمين.

وكتاب خيارات العرب ومستقبميم ىو دارسة شاممة تتناول إشكالية الديموقراطية واإلسالم السياسي والمقاومة
في العالم العربي ويكشف المشيد العربي عن مفارقة ىامة تتمثل في محدودية التحديات المجتمعية التي
تواجييا السمطوية الحاكمة عمى الرغم من الضعف البين ألداء نخبيا السياسي واالجتماعي واالقتصادي
إضافة الى تيافت سجل إنجازاتيا السياسي واإلصالحية والتنموية نتيجة الستمرار إخفاقيا في مكافحة ظواىر

خطيرة مستشرية ومعطمة لمتنمية الحقيقية واإلصالح السياسي والديموقراطي.
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عيتاني
ادار الندوة عيتاني واستيميا باالشادة بعمرو حمزاوي قائال :أنو من بين الباحثين الشبان في الشؤون العربية قد
يكون صاحب الصوت األقرب الى العقالنية والى إعادة االعتبار الى المفاىيم التأسيسية الكبرى وسط أمواج

الصخب الشعبوي والديني المتالطمة.

واضاف :واذا يأسف عمرو في مقدمة كتابة الذي نناقش اليوم لتراجع األمل في مستقبل قريب يشيد تحوال
ديموقراطياً عربيًا فإنو يصل الى استنتاجو القاتم ىذا باستخدام أدوات نقد القوى السياسية المؤثرة بخطابيا

وممارساتيا ،بحضورىا وغيابيا ،وصوال الى التعرف الى الواقع وتشخيص عممو بأدوات قد ال تبدو مألوفة عند
القارئ العربي المحاط بجدران صماء من كتابات تردد رواية الذات المظمومة والمعصومة ،ما يحول دون نفاذ
المعرفة.
واعتبر عيتاني أن عمرو حمزاوي يحصر في "خيارات العرب ومستقبميم" ىمو وميمتو بطرح االسئمة ،وال
يستحق السؤال ىذا اإلسم ما لم تكن اإلجابة عنو صعبة ومتعددة المستويات والمعالجات وىو ما يقدمو

الكاتب كاشفا التحايالت واالزدواجية في مواقف المعارضة والسمطة في نماذج عربية صارخة ويالحق
المقاومات ومرتكزاتيا االيديولوجية الدينية واألغباء التي باتت تشكميا عمى فكرة الدولة واالستخدام الشعبوي
لعواطف "الجماىير" بما يرفع العوائق أمام المصالح الممموسة.
واشار الى أن الكاتب يبحث عن دور اليسار الضروري لتوازن أي حياة سياسية فيحمل اليسار الغائب
مسؤولية تخمى الكثير من الحكومات عن ميماتيا كناظمة لتوزيع عادل لمثروة العامة وىي ميمة تتجاوز
بأشواط قدرات منظمات المجتمع المدني التي توىم اصحابيا أنيم باتوا ىم من يوازن النزعات السمطوية

ويحول دون انفالتيا.

وطرح عيتاني عدة نقاط منيا :لحظة كارل شميت االستثنائية :ظاىرة تحاصر العالم العربي ،الحوار مع القوى

الدينية المعتدلة ،ترابط معكوس بين الدين والثقافة والمجتمع :اشكالية زائفة عن العالقة بين االسالم
والديموقراطية ،جدل الخارج والداخل في مجال التغيير :االستخدامات المضممة لممفاىيم والدعوات الى الصبر
العربي! ،تبرير العنف واالرىاب واالستعالء عمى المجتمع والتاريخ ،جذرية المشكمة الطائفية :سيطرة الوالءات

االولية ،المقاومات المستندة الى االيديولوجيات الدينية وتعزيز المنحى االقصائي المناىض لمسياسة.
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السيد
واستيل السيد مداخمتو بالقول :رأينا عمرو حمزاوي في السنوات األخيرة كثي ًار في وسائل اإلعالم ،كما قرأنا لو

أعرف لو باإلضافة لذلك الكتاب
مقاالت أُسبوعية ،ىي التي نرى بعضيا منشو ًار في الكتاب الذي بين أيدينا .و ُ
حرره مع مرينا أتاواي وصدر عام  2004بعنوان  ،Getting to Pluralismكما صدر لو قبل أيام
الذي َّ
بالعربية ،إضافةً لمكتاب الذي نناق ُشو الميمة ،ىو وزميمو بمؤسسة كارينجي ناتان براون دراسة عنوانيا :بين
الدين والسياسة ،اإلسالميون في البرلمانات العربية.

قسميا الدكتور حمزاوي
واشار الى أن المقاالت المنشورة في الكتابُ ،كتبت بين عامي  2004و .2010وقد ّ
ألغراض التسييل إلى أربعة فصول أو أبواب :الديمقراطية الغائبة ،واإلسالم السياسي ،وماذا عن الميبراليين
ال فالموضوع واحد وعناصره
واليسار ،ومقوالت المقاومة ونواقضيا ،مضيفا أن التقسيم كما سبق القول تقني ،وا ّ
متداخمة وىو :الوضع العربي في السنوات العشر األخيرة حتى ال نقول :الوضع العربي منذ نيايات الحرب
الباردة ،أو الوضع العربي منذ حرب العام  !1493ذلك أنو باستثناء موت بعض القادة والرؤساء بحمول
فإن شيئاً ما تغير في األنظمة وترتيباتيا ،وعالئقيا بالجميور ،وبالمجتمع الدولي.
َجل عمى فُ ُرشيم أو قتالً؛ ّ
األ َ
منتخبة ،وحكم القانون
واردف قائال :فاألنظمة السائدة في الدول ذات النظام الجميوري ،كميا أنظمة غير
َ
العام سيئة بسبب العشوائية والفساد ،والمعارضات المدنية ضئيمة أو
ضعيف أو غير موجود ،وادارات الشأن ّ
تعرضيا ليست
أن البدائل التي
غير موجودة ،والمعارضة اإلسالمية ما تزال تُصارع من أجل المشاركة ،بيد ّ
ُ

فإن الدكتور حمزاوي ال ُي ُّ
حب إصدار األحكام العامة والقاطعة والتي تجعل
ُمغري ًة وال واعدة .ومع ذلك؛ ّ
البحث والتدقيق تحصيل حاصل؛ بل يتتبع األحداث والحاالت بالتفصيل ومن الباب األول إلى الباب الرابع.
تتحايل عمى
ب السمطة
واعتبر السيد أن خطابات اإلصالح
ُ
سرديات مكرورةٌ
ٌ
تابعياُ ،
تطرحيا ُن َخ ٌ
ون َخ ُ
ُ
ب ثم ال تُ ُ
الدساتير واالنتخابات والنموذج األحدث عمى ذلك االنتخابات المصرية قبل أُسبوع .وىذا الغياب أو التغييب
ٍ
بقابة أو
لمسألتي اإلصالح والمشاركة يستحدثان تشرذمًا اجتمعيًا وعنفًا دمويًا يمضيان ويتفاقمان دونما

ٍ
اآلخر .ومالحظة حمزاوي الذكية في بابو عن
محاسبة من أحد؛ وانما ىناك المزيد من إنتاج التعصب وانكار َ
يف إشكالية اإلسالم والديمقراطية .فاإلسالميون يطالبون بالديمق ارطية دون أن يؤمنوا
اإلسالم السياسي ،ىي ز ُ
بيا ،واألنظمة غير الديمقراطية تُنكر عمييم حقَّيم في المشاركة بحجة أنيم غير ديمقراطيين! ويالحظ األستاذ
المحافظة في أَوساط اإلسالميين المعتدلين (أو غير الجياديين) ،بسبب اليأس من
حمزاوي ازدياد
ُ
وتصاعد ُ
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إمكان المشاركة أو الوصول بأساليب سممية ومن ضمن النظام .وىذا ٌ
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تورد أسباباً أخرى أو
تمام بعنوان" :تسمُّف اإلخوان" ،وىي ُ
واستدرك قائالْ :
لكن لننظر اآلن في أُطروحة ُحسام ّ
أن ظاىرة
تاريخية ودينية لظاىرة اإلعراض عن الديمقراطية والحكم المدني في أوساط اإلسالميين .والواقع ّ

حماس قبل استيالئيا عمى غزة وبعدىا ،تشيد لحمزاوي ،كما تشيد لحسام تماّم .فحماس فازت في

االنتخابات ،وأُعيقت في تشكيل حكومتيا ،فتخمّت بسبب اإلعاقات ،أم ألنيا ظمت س اًر ضمن ثقافة "الوالء
أن األستاذ حمزاوي َي ُع ُّد نفسو من العممانيين والميبراليين ،وىو يدعوىم إلى االتحاد؛
فالمالحظُ
والبراء"؟! ورغم ّ
َ
الخاص بذلك قصي اًر ومقتص اًر عمى األسى والمناشدات.
ُّ
أنو ما وجد الكثير الذي يمكن قولُوُ عنيم ،فجاء الباب

كتابوُ باعثًا عمى اليأس .لكنو كان
وخمص السيد في ختام مداخمتو الى أن الدكتور حمزاوي ال يريد أن يكون ُ
كذلك في الواقع .وتوقُّ ُع ُو بعد األحداث المؤسية في أكثر البمدان العربية -وليس في فمسطين فقط -أن يزداد

ات المراقبين والدارسين في أعوام ما بعد
العنف والتطرف .وىو
احتساب ما انفرد بو ىو ،بل شاركو فيو عشر ُ
ٌ
غزو العراق ،والمصائر المأسوية لمقضية الفمسطينية .ورغم ذلك ،فأنا أنصح الميتمين بق ارءة كتابو اآلخر مع
ناثان براون عن اإلسالميين في البرلمانات العربية!



حمزاوي
وشكر حمزاوي بداية التقديم الرائع لمكتاب ،مضيفا عدة نقاط الى ما تقدم اال وىي اليموم واليواجس التي
دفعتو الى الكتابة ،ومنيا أوال :واقع العالم العربي المعاش والواقع السياسي في العالم العربي كمصر والمغرب
حيث المنافسة السياسية ،في حين ال وجود لممنافسة في بمدان كسوريا والخميج وفي كمتا الحالتين من ينظر

الييم في العقدين االخيرين يجد حضور حدا لتداول السمطة وحكم السمطة.

ثانيا :الكتاب يحاول االجابة عمى السمطوي وشبو السمطوي وسطوة األجيزة االمنية عمى الحياة اليومية وان
االمن يدير السياسة في بمد كمصر اضافة الى ىشاشة الخطاب السياسي اي سيطرة النيوليبرالية وتأزم

االسالم لممدنيين.

ثالثا :ضعف التنمية البشرية ما عدا الخميج وتحول الطبقات المتوسطة ومحدوديتيا ويغيب فييا االىتمام
بالشأن العام في ىذه الم جتمعات التي فييا غني وفقير فقط.

رابعا :ىيمنة األفكار الشعبوية :محاولة لتفسير تعرقل ال ديموقراطية في العالم العربي ،الحديث عن

الخصوصية العربية وارتباطيا باالسالم ،تشريح الخطابات السياسية لخطاب المقاومة واالسالميين ،لم تنجح
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ىي انيا :ليست قائمة عمى عقالنية االختيار ،مشاريعو تناقض مشاريع الدولة وعدم قدرة التيارات من االنتقال
من خانة العسكري الى خانة المدني.
وفيما خص النقطة المتعمقة بمحظة االستثناء ،فمن ينظر الى السياسة في العالم العربي ومن يمارسيا وآلياتيا
وضوابطيا يجد الكثير من حاالت االستثناء ،لحظة تعطيل االعتيادي أن يغيب تداول السمطة ،غياب دولة
القانون ،ويصبح األمر قاعدة ،وتتحول أحد مصادر بؤس السياسة واألفكار التي تمارسيا.
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ندوةكتاب"مذكراتابوفريد
وضمن نشاطات المعرض ليومو السابع ،نظمت دار الفارابي ندوة حول كتاب اسبر البيطار "مذكرات أبو

فريد" ،بمشاركة محمد دكروب ،حسن اسماعيل ،جواد صيداوي ،ماري ناصيف الدبس ،ووفاء البيطار ،وتقدم
الحضور أمين عام الحزب الشيوعي المبناني خالد حدادة وحشد من الرفاق والميتمين .

الدبس
وتمحورت مداخمة الدبس تحت عنوان "مذكرات أبو فريد :بين السيرة الذاتية وصناعة التاريخ" ،وروت فييا
بداية لق اءىا األول مع اسبر البيطار في أحد مواقع التدريب عمى صد االعتداءات االسرائيمية الموجية ضد
السيادة الوطنية ،لتنتقل بعد ذلك الى الحديث عن المذك ارت التي رسمت لصاحبيا صورة غير عادية عن
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ينسى دور "أبو فريد" في ثورة  .1451ىذا الدور الذي جعل منو صديقا ألبناء بيروت "وقبضاياتيا" الذين لم
يتنكروا يوما ليذه الصداقة...
وا ستذكرت صوت أبو فريد المدوي وتوجيياتو لنا وصرامتو إبان التدريب لم تمنعنا من رؤية الطبيعة اإلنسانية
المحببة التي ميزت عمى الدوام عالقتو بكل الرفاق عممًا أنو كا ن بالنسبة لنا موضع إعجاب ،مضيفة أنيا
قرأت ال مذكرات باىتمام كبير ليس فقط ألني أردت أن اتعرف عن قرب عمى حقبة ميمة في تاريخ الوطن
كان ىو احد الذين اسيموا في صنعيا فترك فييا بصمات راسخة راسمًا صورة جمية منيرة لممناضل الشيوعي

المتفاني والمتواضع ،وألني أردت ايضًا ان اتعرف الى " أبو فريد" الكاتب الذي يروي قصصًا طريفة وقاسية
ال الى الوصف المفضل لعالم
في آن عن عندقت وأىميا بدءًا بالعائمة وتراثيا الديني الذي تمرد عميو وصو ً
العمل في مجال إنتاج الحرير والظروف الشاقة التي أحاطت بو.

واشارت الى أن أبو فريد سعى في النصوص المختمفة التي قدميا لنا الى المزج ما بين الجد والمزاح مستندًا

في أحيان كثيرة الى أمثال شعبية بسيطة وطريفة في آن لتمرير فكرة ىنا أو لتوضيح موقف ىناك ،وختمت

بالقول :سيبقى أبو فريد ورفاقو جيالً بعد جيل في قمب الحدث رفاقو -كما تنباً في مقدمة كتابو – "مسيرة
تحرير الكادحين الشرفاء ليس في لبنان فحسب بل في العالم أجمع" .
صيداوي
واشار صيداوي في مستيل مداخمتو الى أن كتاب "مذكرات أبو فريد" أسبر البيطار يعيدنا بمضامينو المثيرة
والشائقة الى الزمن الجميل ،ليس بالمعنى البيولوجي ،وانما بالمعنى النضالي ،والمعنى االنساني وىي المعاني
الجميمة التي تتجسد في كل من حمل رسالة التنوير وكافح ضد أعداء شعبو واعداء الحرية وأعداء البشر

جميعاً أياً كان موقعو وأيًا كان انتماؤه.

وتطرق الى الجانب الفني في مذكرات ابو فريد .لقد جاءت كممة "مذكرات" في عنوان الكتاب كما أتى الكاتب
نفسو عمى ذكرىا في السياق ،غير أني ارى شخصيا ان ما كتبو أبو فريد اقرب الى السيرة الذاتية منو الى
المذكرات المقيدة بتواريخ محددة ان ثمة عناوين فرعية لالحداث المتتالية ،إال ان تمك العناوين ال تضر
بانسياب السياق ،الى لغة عذبة رغم عفوية السرد والمباشرة احيانا ،لغة تشعر القارى بمون من الحميمية مع
روح الكاتب وصدق نبرتو.
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مذكرات اسبو البيطار برفقة رجل حقيقي ،بكل معاني الكممة.
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اسماعيل
وقال اسماعيل في بداية مداخمتو الى أن :تغوص في سيرة اس بر البيطار فانما تختصر بشخصيتو ثقافة وطن
مقاوم ،أو ثقافة جي ل عاش في األزمات ،فكان لو فييا فعمو اإليجابي ،منذ االحتالل الغربي لبالدنا ،ممثال
باالنتداب الفرنسي ،الى نكبة فمسطين ،الى العدوان االسرائيمي عمى أرضنا وشعبا ،منذ نشوء الكيان

الصييوني حتى احتالل بيروت.
واعتبر أنو :صفحة ناصعة ىو تاريخ ىذا الرجل ،دخل السمك العسكري باك اًر وراح يبحث عن الحقيقة ،
متنقال بين األحزاب ،حتى وجد ضالتو في الحزب الشيوعي المبناني ،فحمل الراية ،وبقيت بيده مرفوعة حتى

الرابع عشر من اب عام .1443
وخمص لمقول :أبو فريد سيرة وطن ،سيرة حزب ،سيرة اب وانسان في ذاكرة رفاقو.
دكروب
واستيل دكروب كالمو باالشارة الى أن الصداقة الظريفة والنضالية مع الرفيق اسبر بيطار (ابو فريد) ومع
عائمة أبو فريد ،بدأت من العام  1451وتواصمت حتى يومنا ىذا ،مشي اًر الى المفاجاة التي حممت اليو ابنتو

السيدة وفاء والمتمثمة بمخطوطة مذكرات كتبيا ابو فريد ،مضيفا :استطيع القول (بعد أن قرات المذكرات
واشتغمت عمييا وأعددتيا لمنشر وكتبت مقدمتيا) ان مفاجاة أبو فريد لي ىذه المرة وىبتني سعادة مالت كياني

وتغمغمت في أعماق القمب والروح بقدر ما حممت بذاتيا قيمة تأريخية و كفاحية وأيضًا ايضًا قيمة أدبية

ال.
وعفوية روائية من خارج فنون االحتراف الروائي أص ً

وتساءل دكروب لماذا خطر ببالك ذات عام بعيد أن تكتب ما كتبت؟ كأن ابو فريد كان ينتظر مثل ىذا
التساؤل ،فأجابني بوقار الكاتب المناضل" :لم يخظر ببالي أبداً ان اكتب ما حدث لي في الحياة لوال انني

أريد ان أحث كل انسان ميما كان مركزه اإلجتماعي ان يندفع في خدمة وطنو وبالده وشعبو الى أقصى

حدود االندفاع ذلك انني من خالل ممارستي لمعمل الوطني تأكد لي بأنو كمما ارتفع وعي االنسان العادي

واندفاعو في العمل الوطني كمما كانت النتيجة افعل وأجدى"

ال النو يدرك ىذا الواقع جيدًا) وألن ربما كان يتوقع ان
واردف قائال :وألن ابو فريد لم يحترف الكتابة أص ً
تنشر مذكراتو ىذه ذات يوم أحب ان يسبق القارىء الى اعتذار مسبق عما سيرد في المذكرات من اخطاء من
Page
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ووصف المذكرات بأن فييا سالسة في األسموب ،تشويق في سرد الوقائع واألحداث...تسمسل تقطعات النص
بما يتوافق مع تسمسل األحداث واألقطار والذكريات ....المفتات الظريفة الطريفة والنقدية ايضًا وقدرة عمى

رسم المشاىد واألجواء وحتى األمكنة بكثير من اإليجاز والتركيز.

وختم قائال :واذا كانت وقائع ىذا الكتاب تشكل جزء ميما من تاريخ الحزب ،فان كتابتو بمثل ىذا السرد الجيد
تشكل كذلك جزء من عممية التأريخ لمسيرة الحزب.
البيطار
والقت ابنة الراحل وفاء كممة العائمة ومما جاء فييا :ما عسانا نحن عائمة أبو فريد أن نتكمم عنو بمناسبة
صدور ىذه الكتاب ،وشيادتنا بو مجروحة سمفًا ،فيو مثال الزوج والوالد والرفيق في آن معاً ،مضيفة تكمم أبو
فريد في مذكراتو التي لن أضيف الييا شيئًا عن عالقتو بزوجتو ورفيقة عمره في تحمل أعباء ومشقات الحياة،

ومسيرتو النضالية وشظف العيش .حسبي ىنا أتوقف عن عالقتو بنا نحن أبنائو الستة ،فيو الذي جعل منا
عائمة متماسكة ومحبة لبعضيا البعض.
وشكرت في الختام باسم العائمة كل من ساىم في اصدار ىذا الكتاب.
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تكريمفنانينفمسطينيين
ضمن فعاليات اليوم السابع لمعرض الكتاب العربي الدولي ال ،54وفي اطار نشاطات النادي الثقافي العربي

ليذا العام ،كرم النادي عددا من الفنانين الفمسطينيين :الكاتب والممثل ىاني السعدي ،الممثل محمود سعيد،
الفنان المسرحي زيناتي قدسية ،المخرجة مي مصري وادارىا الفنان غازي قيوجي وغياب كال من المخرجة
عرين العمري والمخرج رشيد مشيراوي لتعذر حضورىما .حضر الحفل ممثل السمطة الفمسطينية في لبنان

السفير عبداهلل عبداهلل وأعضاء النادي وحشد من المثقفين والفنانين والميتمين.
الخنسا

القت في مستيل حفل التكريم مسؤولة األنشطة ىالثقافية في النادي نرمين الخنسا كممة اشارت فييا الى أن
معرض الكتاب ىذا العام يأتي ليحتضن في دورتو الرابعة والخمسين قضية امة ونضال شعب وجراح عمر

يأتي حامالً اليك فمسطين باقة حب وتحية وفاء وتضامن من بيروت ومن النادي الثقافي العربي الذي يرفع

رايتك عاليًا في ىذا العالم الموحش وفي الزمن الردى.
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واضافت :زمن االنسانية المنكوبة واألوطان المسموبة والشعوب المنقسمة والحقوق المغتصبة والضمير االبكم
والعدالة الصماء ىذا الزمن الذي راد الصيانية غرو ار وفجو ار فتمادوا في غييم وباتوا عمى االنشقاق والفتن

يراىنون عمى الخيانة والنسيان يراىنون ليم نقول وتراب محمد درة وتراب اطفال قانا سيأتي يوم ويمفظيم
التاريخ كما تمفظ البحار قذارتيا سياتي يوم وينقض النسر الجريح عمى برابرة الزمان وقراصنة االوطان
واالحالم سياتي يوم ويعود التاريخ الى مجده والطير الى سربو والعطر الى ورده والحق الى اىمو.
وختمت بالقول :اييا السيدات والسادة من اجل فمسطين تمتقى اليوم لنكرميا فكرىا وثقافتيا وفنيا ومبدعييا من
خالل كوكبة م ن الفنانيين الفمسطينيين الذين تألقوا باعماليم الفنية الراقية والمتميزة .
قهوجي
رحب قيوجي بالرواد الموىوبين والمبدعين ،ومن أصحاب العالمات الفارقة و"البارزة" في عالم الفن العربي

في

رحاب وحضن فعاليات النادي الثقافي العربي  ،قائال :ىذا النادي /الممتقى /الجامع /وصاحب جوازات العبور الى
َّ
وتشكل بكفاءة
االفضل واألكمل واألشمل والذي أصبح منذ ما يزيد عمى النصف قرن نجمة بيروت ولبنان،

ونشاط من تعاقبوا عمى اعالء شأنو عربيًا قوميًا ووطنيًا ليرقى َم ْعَممًا مضيئًا استقطب عمى منبره المنفتح عبر
المؤتمرات والندوات والمقاءات والمعارض :العديد من المفكرين والمبدعين العرب.
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ف بمبنان من
وأضاف:
وساى َم من دون انقطاع بتفعيل َنَبض الحياة وحراكيا في بيروت برغم كل ما َّ
ص َ
َ
مر َ
وع َ
الج َدل ،والعيش عمى
رياح الخذالن الطارئ واليوان العابر ..وبرغم كل االشكاالت والمفارقات واتّساع ساحات َ

ضت ىذه العاصمة أن تكون أحادية المعنى وقد
ريف الخطر والسير عمى شفير الغامض والممتبسَ ،رَف َ
ص َميا تاريخيا العريق .والتاريخ ىو الناس بأفكارىم ،بيواجسيم ،بطموحاتيم ،بإبداعاتيم ،من أىميا ومن
َع َ
الوافدين الييا ومن زائرييا وثبات وثبوت محطاتيم فييا.

المتحرك ،المفتوح عمى اآلتي وعمى اآلخر ،حيث دفعت بيروت دماً ودمعًا
المتفرد،
واردف قائال :ىذا المزيج
ِّ
ّ
ليبقى لبنان خارج السجن ،وخارج مقولة الرأي الواحد أو الخضوع الى فمسفة اليقين ،وليذا بقي البمد متمردًا

وتستمر
ميز بيروت وأعطاىا ما ىي عميو ،وقد َع َرَفت كيف تصمد
عمى السائد والرائج والمألوف ،الذي ّ
ّ
الع ُن ِق.
رافضةً عقد المصالحة بين حد نصل السكين ووريد ُ
واعتبر أنو كان وال يزال األثر الفمسطيني المغاير مضيئاً عمى العرب منذ ما قبل ما أسميناىا بالنكبة وذلك
في مختمف مناحي ومفاصل الحياة العربية :االقتصادية والعممية ،وعمى وجو الخصوص الثقافية واالبداعية.

وليس دقيقًا القول والكالم في بعض الدراسات والحوارات ،بأن االبداع الفمسطيني المعاصر بقي محصو اًر في

المأساة .وأن الفن التشكيمي والفن المرئي والشعر وسائر فنون العرض بقيت أسيرة الحنين والموعة والبعاد،

مضيفا :لقد َجيَد وجاىد فنانو الغربة واالغ تراب في المساىمة والمشاركة ليتصدروا االنتاجات العربية في
فنون :الكتابة ،األداء التمثيمي ،مسرحًا وسينما وتمفزيون .وفي االخراج والتقنيات بأسماء المعة أخذت والى
اليوم مراكز في الصفوف االولى في مسيرة االبداع الفني.

وخمص لمقول :لقد استطاع الفنان العربي الفمسطي ني أن يقول بإبداعو ما عجزت االنظمة العربية عن إيصالو
بفنو أن يكون قضيةً انسانيةً عالميةً تطاول الظمم والقير
لآلخرين .لقد استطاع الفنان الفمسطيني أن يرتقي ّ
وسمب الحق أينما كان ومن دون استثناء .بيذا المقياس وىذه المقاربة :نحن كمنا أبناء المآسي والنكبات.

مدويًا بسقوط بغداد – الدولة العباسية ،ومن ثم السقوط االندلسي .فقد جاء ضياع
واذا كان االنحدار العربي ّ
فمسطين كارتداد ليذين السقوطين المزلزلين.
وختم قيوجي بالدعوة :ساىموا غزي اًر برفع مستوى الذائقة الثقافية والجمالية والقومية والوطنية عمى كامل
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مساحة الوطن العربي ،وأثروىا :مسرحيًا ،سينمائيًا ،تمفزيونياً وشع اًر ونث ًار وفناً تشكيمياً.
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وفي الختام قدم النادي الثقافي العربي دروعا تكريمية لمفنانين المشاركين ولمسفير الفمسطيني.

فيمايمينبذةعنالمكرمين:
زيناتيقدسية :ممثل ومخرج رائد فن المونودراما في المشرق العربي ،انتج حتى اآلن ما يزيد عن مائة عمل
مسرحي بين تمثيل واخراج.

هانيالسعدي :مؤلف وكاتب سيناريو كتب لالذاعة عددا من التمثيميات والمسمسالت التي تدور بمعظميا
حول القضية الفمسطينية ومن ثم انتقل الى التمفزيون ،كان عضوا في المسرح الوطني الفمسطيني التابع عمى
المنظمة التحرير الفمسطينية.
ميالمصري :أخرجت وانتجت مجموعة من األفالم التي وزعت عالميا وحصالت عمى اكثر من  50جائزة
دولية ،كما عضت أفالميا عمى ما يزيد من مائة محطة تمفزيونية في العالم .أسست مع زوجيا السينمائي ية
جان خميل شمعون شركة نور لالنتاج.

والتمفزيونية عمى البرامج الوثائقية.
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خمس عشرة مشاركة في أعمال تمفزيونية ،كما أن لو العديد من المسمسالت والبرامج والتعميقات االذاعية
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محمودسعيد :ممثل مسرحي ،اذاعي ،تمفزيوني وسينمائي .لو ما يزيد عمى مئة وثالثين بطولة مسمسل وقرابة
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عرينعمري  :ممثمة ومخرجة قامت بأداء أدوار رئيسية في السينما والمسرح مع مخرجين فمسطينيين وعرب
وأجانب ،لعبت دور ىام في تطوير السينما الفمسطينية عمى صعيد الداخل خالل مساىمتيا بورشات عمل
وانتاج افالم بيدف التدريب من خالل مركز االنتاج السينمائي في فمسطين.

رشيدمشهراوي :اول سينمائي فمسطيني عمل عمى انجاز سينما داخ ل االراضي الفمسطينية المحتمة ،اسس
مركز االنتاج السينمائي في رام اهلل وعمل من خاللو ورشات تدريب وأسس ميرجان سينما الطفل والسينما
المتنقمة في فمسطين ،حصل عمى العديد من الجوائز الدولية في الميرجانات العالمية.
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العربي الدولي ال 54في يومه السابع (الجمعة
التواقيع شهدها معرض الكتاب 
فيما يمي سمسة من 
)0101\00\01–تجدونربطاالصور
 السيدة تغريد النجار ،نشاطات وقراءة ،دار العمم لمماليين د .محمود فاعور ،الشفاء بجراحة المنظار ،دار النيضة العربية كندة بيطار جحا ،أرض وورد ،اكاديميا انترناشيونال د .جود ابو صوان ،المعين في الطب المنزلي(ما بين النفس والجسم) ،مكتبة انطوان -د .ميشال جحا ،وجوه نيرة عرفتيا الجامعة االميركية ،جناح النادي الثقافي العربي

 الشيخ إبراىيم االحدب ،مجنون بني عامر مع محبوبتو ليمى ومسرحيات أخرى ،النادي الثقافي العربي د .عبد الحسن الحسيني ،موسوعة التكنولوج يا المتقدمة عمى دروب النجاح من الجامعة الى سوقالعمل ،الدار العربية لمعموم ناشرون

 وجيو قانصو ،النص الديني في االسالم "من تفسير الى التمقي" ،دار الفارابي قاسم قاسم ،بيت الغريب ،بيسان لمنشر والتوزيع -د .بثينة كحيل ،التأتأة ،دار الساقي

 الشاعر رامي كنعان ،مشاع الجسد ،مؤسسة االنتشار العربي فواز حداد ،جنود اهلل ،رياض الريس لمكتب والنشر -سعاد جروس ،ىكذا أحبو ،رياض الريس لمكتب والنشر

 الروائي المبناني عمى سرور ،سادة االستفيام ،مركز الطب الطبيعي االديبة حنان صالح ،المرأة إنسان من الدرجة الثانية ،دار الرمكاألمة"،جناح شركة المطبوعات
 الرئيس سميمّ
الحص ،ومضات في رحاب ّ
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فيمايمينشاطاتوبرنامجتواقيعيومالسبتالموافقفيه00كانوناألول0101
00:11

صعىباث التعلن

د .هرين سلين ،د .هحود وهبي ،د .سور صعب ،أ .هٌاء صٌدقلي

0:11-0::1

هحاضرة :سىريا وهفاوضاث السالم

أ.جوال واكين

0:11-0:11

حفلت فٌيت :فرقت حٌيي

االتحاد العام للفٌاًيي الفلسطيٌييي في لبٌاى

0::1-0:11

تكرين :أ .قدري قلعجي

أ .هحود بعلبكي ،أ .جىرج سكاف ،أ.وليد عىض ،تقدين :أ .جهاد قلعجي.


التواقيع

4:00

سهسهح حكاٚح ٔعثرج (تانغح انعرتٛح ٔانفرَسٛح ) " دار انًخرار "

رٔنٗ سعادِ

جُاح دار انجٛم

7:00-4:00

خرٚف األيى انًرحذج

د .سعٕد انًٕنٗ

دار انًُٓم انهثُاَٙ

5:00

If it doesn't shock you it shakes you

انكاذثح راشٛم خهٛم حهٛك

دار انُٓضح انعرتٛح

7:00-5:00

ذارٚخ أٔرٔتا ٔتُاء أسطٕرج انغرب

جٕرج لرو

دار انفاراتٙ

7:00-5:00

فكر فٓٛا

فٛصم سهًٛاٌ

دار انكراب انعرتٙ

7:00-5:00

Mouneh

Barbara Massaad & Yazbeck

يكرثح اَطٕاٌ

7:00-5:00

انجذراٌ ال ذصُع سجُا

جٕٚم جٛاتٛس٘

يكرثح اَطٕاٌ

8:00-5:00

انًهكٛح انفكرٚح ت ٍٛانرًُٛح ٔانسٕق :انثمافح ًَٕرجا

حس ٍٛلاسى دٚاب

دار انفراخ نهُشر

8:00-5:00

انحساسٛح يرض انعصر

د.رٚاض خهٛفح

جُاح انُاد٘ انثماف ٙانعرتٙ

6:00

انحة ال ٚسكٍ احة

انشاعر غساٌ جٕاد

دار انُٓضح انعرتٛح

8:00-6:00

انُصٕص انًحريح َٔصٕص أخرٖ  ،أسثٕع رد٘ء ،لضاٚا
ادتٛح

األسرار حًذ

انذار انعرتٛح نهعهٕو َاشرٌٔ

8:00-6:00

أحهى تسَساَح يٍ كرز

سٓٗ تشارج ٔكٕزٚد اتراْٛى

دار انسالٙ

8:00-6:00

اتُاء انمذر

َادٚا تٕ فٛاض

تٛساٌ نهُشر ٔانرٕزٚع

9:00-6:00

شٓاداخ ٔلٕٛد

جالل شرٚى

جُاح انُاد٘ انثماف ٙانعرتٙ

9:00-6:00

سحاتح خٕف يا ذًطر

انشاعرج انسعٕدٚح اصاٚم َجذ

يركس انطة انطثٛعٙ

9:00-6:00

حٚ ٍٛشك انفجر لًٛصّ

ي ٙيُسٗ

رٚاض انرٚس نهكرة ٔانُشر
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2:00-10:00

حكاٚاخ انحرٔف (انجسء انساتع)

األسرارج ي ٙشٛمهٕ

انذار انعرتٛح نهعهٕو َاشرٌٔ
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11:30-10:00

َشاطاخ

انسٛذج يارغٕ يالذجهٛاٌ

دار انعهى نهًالٍٛٚ

