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فيما يلي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي للكتاب ال 57في يومه الثامن:

حفلاطالق"عبيرالعمر"لشوقيحريقة"
في اطار نشاطاتها لهذا العام ،نظمت دار الجيل حفل اطالق كتاب "عبير العمر" للشاعر شوقي حريقة وقدمها جون ابو

عبيد في حضور حشد من المهتمين ،واستهل الحفل بكلمة صاحبة دار الجيل السيدة ريتا عبداهلل عبرت فيها عن تشرف الدار

القيم ،الغني باألشعار واألفكار ،وتمنت أن يستمتعوا في قراءة هذا الديوان الجميل ،الغزير بالمعاني والصور
بنشر هذا الكتاب ّ
تدرس في المدارس لتثقيف اجيالنا في مختلف الميادين.
الذي يصلح أن يصبح ّ
كمادة ّ
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بعدها ألقى رئيس مالية جبل لبنان السابق األستاذ رفيق البركس كلمة ترحيب وانشاد بالمؤلف شوقي حريقة والمدح بصفاته

المغناة ،من ثم ألقت بالنش شوقي
تعرف إليه أكثر من خالل قراءة قصائده ،:مرك از على بعض قصائده
ّ
ومراتبه ،فهو قد ّ
حريقة كلمة مفعمة بالعاطفة واالمتنان عبرت فيها عن فخرها بكتابات والدها الشاعر ،وقدمت تحليال للقصائد الواردة في

الكتاب وقارنتها مع األدب الحديث للقرن التاسع عشر من ادباء النهضة مثل رونسار ،واعتبرت أن كتاب "عبير العمر"
يروينا بعذوبة إيقاعاته بقصائده الرّنانة وألقت بعض من قصائد المؤلف.
ون َع ْن َش ْخ ٍ
ص َعز ٍ
اخل
تتد ُ
يز َع ْليهم .إذ َ
أن ُي َعِّر َ
َّعب جداً ْ
األقرُب َ
وبدورها تحدثت غلوريا شوقي حريقة واعتبرت أنه م َن الص ْ
ف َ
خص
ص َ
َ
ون التَّو ُ
العقل َوالقلب ل َي ُك َ
تأر َج ُح الميز ُ
الو ْ
ف َحقّهُ َوال ّش َ
ان َب ْي َن َ
يس َو َ
األحاس ُ
العاطفة َوَي ْ
ازن إلى َح ٍّد َما َم ْوضوعّياً َوُي ْعط َي َ
ٍ
أن تَُولّى َهذه الثقة
أن تَُوص َ
إنس ًانا غالًيا َعلى قلب َكَ .وتفتَخ َر ْ
أخرىَ ،ك ْم َجمي ٌل ْ
ِّف َ
َما َي ْستحقّهُ من َهذا التّوصيفَ .ومن ناح َية َ
ان
الرق ُ
ب َعنهَُ .ك ْي َ
يو ٌ
ف ال َو ْ
يقَ ،
لت ْكتُ َ
أن َي ُك َ
بير ُ
الحس ُ
الم ْبدعُّ ،
َّارَ ،وال َد َك .بعدها اشارت الى أن " َع ُ
َّاس ،الجَّب ُ
ون َهذا ُ
الع ُمر" ُه َو د َ
جدا.
ص َوره ّ
الم َعب َِّرة ً
ش ْعر ّ
الولهَانَ ،واألب ِّي ،الثابت في َم َواقفهَ ،وال َكريم في َم َعانيه َو ُ
الدفـَّاقة و ُ
ي َنتَ َع َّرف م ْن خالله إلى ال ّشاعر َ

وفي الختام ،أبدى شوقي حريقة شكره العميق لكل من ساهم في انجاح هذا العمل واالحتفال ،ولكل من بذل جهده في دمج
باقة قصائده في كتاب عبير العمر بحماسة ومحبة ال مثيل لهما ،تال من بعدها بعض قصائده على مسامع الحاضرين.
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حفلاطالقكتاب"حدثنيياجدي"للكاتبباسلالزين
وفي اطار نشاطات دار البنان لهذا العام ،نظم حفل الطالق كتاب "حدثني يا جدي" للكاتب باسل الزين شارك فيها الفنانة

خيرات الزين (الحركة الثقافية في لبنان) ،الشاعر الدكتور مهدي منصور (اتحاد الكتاب اللبنانيين) ،والدكتور سلطان ناصر
الدين (دار البنان) وقدمتها اإلعالمية عبير شرارة في حضور عدد من المهتمين والمثقفين.
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الصور المرفقة بالنصوص،
وقالت الفنانة الزين أنه ما لفتني في هذا الكتاب عمق الفكرة والنظرة
ّ
التأملية .وما لفتني أيضاً ّ
وهي للفّنانة ماريا بكداش .ونحن في هذا العصر ،كما كل العصور  ،نحتاج الى التعليم باأللوان ،األلوان وساطة سريعة

صياد فكرة .أحياناً يسكبها شع اًر ،وأحياناً
للتّعليم ومؤثر تأثي اًر شديداً ،أما ال ّشاعر مهدي منصور فقد اعتبر أن باسل ّ
الزين ّ
ثم تركك وشأنك .وهكذا يرى رسالة
يسكبها نث اًر .إن سكبها شع اًر أ َ
َس َرك ،وان َسكبها نث اًر أث اًر وأقنعك ّ
وحرك القوى الكامنة فيك ّ ،
األديب.
أما صاحب دار البنان ،فاعتبر أن باسل الزين يدخل في كتاباته العقول والقلوب كرقة النسيم وأنوثة الشمس يدخل ليحرك
العقول ويغسل القلوب يحركها فتتفاعل وتنبت من عندياتها ومكنوناتها الخير الوفير ...أبى باسل الزين أن يكون واعظاً فالجد

في كتابه هو النسيم اللطيف ،وهو الشمس الفاعلة المحبة ما أحوجنا الى مثل هذا الجد في بيوتنا ومدارسنا ومؤسساتنا .باسل

الزين يدخل عقول الناشئة وقلوبهم بل عقولنا وقلوبنا فهو بتجربته قد قارب موضوعات من صميم حياتنا بجملة رشيقة ولغة

مشحونة فك اًر ورؤى وجماالً.

وأضاف :باسل الزين غواص ماهر .ال يحب السطحية وال يحب التعقيد يغوص في بحر الفكر في المشاعر واالنفعاالت في

الوجدان في الوطن في الميول والرغبات وكلما غاص خرج وفي يده شيء جديد يقدمه ماه اًر يغوص من خالله الى كيان
القارئ فيتركه في حركية تودي الى سكينة ثم سكينة تؤدي الى حركية ،وهكذا في تعاقب ال يهدأ.

الزين
ّ

الصاعد أيسر من الكتابة
وفي الختام اعتبر صاحب المؤلف باسل الزين في كلمته أنه أخطأ حينما ظن ّ
أن الكتابة للجيل ّ
اليسر بمكان بحيث تتّسع لك ّل
للمحترفين واألدباء والشعراء و ّ
النقّاد ،وقال :أخطأت حينما ظننت ّ
السهلة من ُ
أن اللّغة المطواعة ّ
لكن ولوجي هذا العالم ،ومحاولة التّعبير عن األفكار الهادفة بأكبر قدر من البساطة
حاملي األقالم ،والعاطلين عن اإلبداعّ .

4

4

Page

Page

يتم إالّ بشرحها
والعمق ،جعالني أقف وجهًا لوجه أمام مقولة أنشتيان الّتي ّ
النظرّية ّ
أن فهم ّ
الن ّ
شدد فيها على ّ
سبية ال ّ
األميين.
وتبسيطها لألشخاص
العاديين بله ّ
ّ

األول،3142
41كانون 
السبت، 



خاصة ،عرفت
فردية
حدثني يا ّ
وأضاف :وكتاب ّ
جدي ،بقدر ما ش ّكل محاولة لمخاطبة عقول ّ
الناشئة ،بقدر ما ش ّكل تجربة ّ
ّ
غصت كتب
أن اإلبداع شفا جرف يرميك في مهاويه إن أنت تعاليت على الفكر ّ
من خاللها ّ
وتعنت باللّغة .أصدقائي ،لقد ّ

أحدا ال يملك عمق معانيه ،ومتانة
فإن ً
عليمية لكافّة المراحل العمرّية وفئات ّ
ميخائيل نعيمة ّ
بالنصوص التّ ّ
الناشئة ،ومع ذلك ّ
أسلوبه ،وهيبة أفكاره.
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اعالننتائجالمسابقةالشعريةلطالبالمداس
تمتأجيلحفلاعالننتائجالمسابقةالشعريةالتينظمهاالناديالثقافيالعربيواللجنةالوطنيةاللبنانية
لليونسكولطالبالصفوفالثانويةفيالمدارسالمنتسبةالىشبكةاليونسكووذلكبسببعدمتمكن
الطالبالمشاركنمنالوصولبسببسوءاألحوالالجوية،الىموعديحددالحقا.
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ندوة:الهيئةاللبنانيةللعلومالتربوية
وفي اطار الفعاليات الثقافة للمعرض هذا العام ،نظمت شبكة المعلومات العربية التربوية (شمعة) والهيئة اللبنانية للعلوم

التربوية ندوة حول كتاب "قضايا النوعية في التعليم العالي في البلدان العربية" للدكتور عدنان األمين ،شارك فيها الدكتور

هنري العويط ،الدكتور منير بشور ،الدكتور ميشال نعمة والنقيب األستاذ عبد المنعم علم الدين وأدارها الدكتور رؤوف

الغصيني في حضور حشد من المهتمين بقطاع التربية والباحثين.
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األمين
وتمحورت مداخلة الدكتور األمن حول عنوان "الباحث الداخلي والباحث الخارجي" ( Insider researcher and outsider

 ،)researcherوأشار فيها الى أن الدراسات التي يتضمنها هذا الكتاب قام بها باحثون يمكن تصنيفهم في فئة ما اصطلح
عليه بالباحث الداخلي الذي يتمتع بعدة ميزات مقارنة بالباحث الخارجي فهو يعرف جيدا المؤسسة أو الجهة التي يدرسها ألنه
جزء منها ويعرف السياسات المعتمدة فيها والقيم السائدة فيها في حين أن الباحث الخارجي بالمقابل يحتاج أوال إلى موافقة أو

إلى إذن مرور ،مؤكدا أن الدراسات التي يتضمنها هذا الكتاب تدرس الوضع الفردي (للمؤسسة أو البرنامج) ،وليس الواقعة

التربوية في عموميتها.

واعتبر أن أدبيات ضمان الجودة واالعتماد أدخلت نمطا جديدا من الدراسات المعروفة بدراسات التقييم الذاتي ،يجريها الباحث
الداخلي ،بناء على توجيهات معيارية وعلى دليل عمل تضعه الهيئة الخارجية الضامنة .ومن أصول هذا التمرين أن تكون

الدراسة مبنية على البينات ( ...)evidence-basedكان هذا هو النموذج الضمني الذي كمن وراء محاولتنا في دراسة

النوعية في الجامعات العربية .وسمينا ما نقوم به دراسات حاالت.

وقال :لقد أردناها أن تكون أشبه بدراسات التقييم الذاتي لكنها ليست هي هي ...لقد ابتكرنا ووضعنا معا إطا ار تحليليا،
يتضمن بنودا ومبينات والئحة دالئل وبينات ،بل وضعنا معايير استرشادية .لكن دراسات التقييم الذاتي تفضي عموما إلى
تقارير ال تنشر ،أو تنشر بعد اختصارها بما يتالءم مع ما تقبل به المؤسسة ،وهي أصال تكتب بصيغة ايجابية قصد الحث

على التطوير وتطوير النوعية .وليست كدراسات الحاالت التي نحن بصددها كذلك.

وأشار الى واقع الحال أن ا لباحثين الذين تزودوا باإلطار التحليلي الذي وضعناه وطبقوه في مؤسساتهم لم يكونوا متماثلين في
األساليب التي اعتمدوها في إجراء دراسات الحاالت وخاصة لجهة البحث عن األدلة الالزمة من أجل تغطية المبينات
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وتطرق األمين الى توليه مهمة تنسيق دراسة حالة عن الجامعة اللبنانية قام بها فريق من أساتذة الجامعة اللبنانية وصدرت
في كتاب عنوانه "قضايا الجامعة اللبنانية واصالحها" ،مشي ار الى أن الدراسة كتبت من خارج النمط السائد في الجامعة ،بل

حتى من خارج اإلطار النقابي الذي كان نقديا بدوره .ذلك أن الجامعة اللبنانية ،الحكومية ،والموسومة حكامتها بالمسيسة ،لم

تكن في يوم من األيام ذات خطاب رسمي غالب على أهلها .الخطاب الغالب هو خطاب نقابي ،لذلك استنكرت رابطة

األساتذة الدراسة أوال ثم انضمت إليها رئاسة الجامعة في االستنكار وقال :لقد كتبنا وقتها بصفتنا باحثين داخليين ولكن
بمقاربة كأننا باحثين خارجيين .وقد أدى ذلك إلى ضجة ترددت أصداؤها فترة من الزمن ....لن يغامر باحث داخلي بوضعه

المهني من أجل دراسة حالة.
وأضاف :لقد شددت في ورقتي التوليفية عن المؤسسات على أن الحكامة هي مفتاح الجودة في المؤسسة .انها مفتاح لفهم
المقاربات التي اعتمدت في دراسات الحاالت .وبكالم آخر أدعوكم إلى قراءة دراسات الحاالت التي بين أيدينا مرتين ،مرة
بصفتها مصد ار للمعلومات ومرة بصفتها صورة عن مناخ الجامعة ومصدره الحكامة فيها ونتيجته الجودة التي ربما لم يفصح

الباحث الداخلي عنها كثيرا ،ألنه لم يدركها ،أو ألنه خشي من كشف اللثام عنها أو األمرين معا.
وختم باالشارة الى أن الدراسات التوليفية سمحت بتقديم قراءة ثالثة ،مقارنة ،لدراسات الحاالت .وتقوم هذه القراءة على البحث
عن الواقعة الجامعية هذه المرة بعموميتها وتجريدها ،فأثارت أبرز قضايا الجودة .وكأن الدراسات التوليفية كتبت من قبل

باحثين خارجيين ،وكأن الكتاب جمع مزايا البحث الداخلي ومزايا الباحث الخارجي.
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ندوة:حولروايةمئةسنةمنالحبللكاتبعمادبيطار
وفي اطار فعاليات المعرض في يومه الثامن ،نظمت دار الفارابي ندوة حول رواية مئة سنة من الحب للكاتب عماد بيطار

شارك فيها حسن العاملي ،أ .عصام عطروني ،وقدمتها رانيا مياسي في حضور حشد من المهتمين والمثقفين وتخلل الحفل
مشهدية قدمها الفنانين سمير العود وعبداهلل مرعي.

10

10

Page

Page

األول،3142
41كانون 
السبت، 



مياسي
وقالت مياسي في تقديمها :في هذه الرواية سرد وتشويق ومفاجات ومع سرده العاطفي يذكر مقوالت علمية واجتماعية وفنية
وفلسفية ،ثم نراه يتحكم بفك عقد الرواية متى اراد ،في كل صفحة يتحكم القارىء بموقف جديد وجديده هذه المرة أنه يتحدث

عن الفلسفة العبثية وفي حياة كل منا وان الحياة لمن يعرف كيف يسوق نفسه في هذا العالم تلك هي"مئة سنة من الحب"
العاملي
واعتبر العاملي أن عماد انيس بيطار يكتب في كل سنة رواية ،هي الثمرة وهي الشعلة التي تضئ مكامن مشاعر االنسان

الدفينة هي التي تنشر البهجة والفرحة فتبدد االحزان روايات عماد الثالث الماضيات اضائت جانباً واحدا من ابداعه .ومن

انشطته ايضاً انه يهوى الفن والرسم والموسيقى ،حيث تعكس لوحاته مدى عشقه للطبيعة والجمال..

وأضاف :عماد بيطار هو ايضاً مهندس خيال بارع تراه يتالعب في الواقع اثناء سرده فتارة يقلبه الى خيال وتارة اخرى يحول
الخيال الى واقع فأيهما نصدق؟ ليختم قائال :هذا هو عماد الكاتب والمخرج المسرحي واالذاعي ،ذو الطاقة الفياضة ،اما
عماد انيس بيطار الشخص من لحم ودم فهو انسان اجتماعي حساس ذكي ومهذب يفتش عن الفرح وخفة الروح هكذا عرفته

واعداً وهو اليوم في عز شبابه ،متمنيا له طول العمر ودوام النجاح.
عطروني

واعتبر العطروني في كلمته أن هذه الرواية فنية بامتياز :سردها فن ،بناؤها فن ،رسم شخصياتها فن ،تشويقها فن رفيع
وللتشويق الدور األول في نجاح الرواية ،وقد أبدع الروائي بيطار فيه أيما ابداع .وفي هذه الرواية الجديدة أقول " :هي رواية
عن المرأة والحب ،في عصر شرس ال يستطيع االنسان فيه ان يتنفس إال اذا عاش في ظالل حب كبير" ،ال اريد في هذه
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واشار الى أنه اتفق النقاد على أن الهدف هو المتعة والفائدة فالقارئ يستمتع بالسرد الفني لما فيه من جمال آت من تعقيد
االحداث وتشابكها ليصل بعد ذلك العقدة القصيصة واالبداع كل االبداع في ايجاد نهاية مبتكرة لحل هذه العقدة حيث يشعر

القارئ باالسترخاء اللذيذ بعد توتر شديد تولده تعقيدات االحداث وتشابكاتها .أما الفائدة المعنوية الكبرى فتكمن في االيحاء:
ما توحي به نهايات االحداث وما توحي به مصائر الشخصيات واألبطال
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امسيةشعريةواطالقديوان"قوسقزح"للشاعرمهديمنصور
فجر داكن" شارك
وفي اطار نشاطاتها لهذا العام ،نظمت دار البنان ندوة امسية شعرية واطالق ديواني "قوس قزح" و "الظّ ّل ٌ
قافية في
الدكتور وجيه فانوس ،ال ّشاعر األمير طارق آل ناصر ّ
بنانيين ّ
الدين (الحركة الثّ ّ
عام اتّحاد الكتّاب اللّ ّ
فيها أمين ّ
اإلعالمية ناهلة سالمة في حضور حشد من المهتمين.
البنان) وقدمتها
لبنان) ا ّلدكتور سلطان ناصر ّ
ّ
الدين (دار ّ
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ص َور ،وشالّل إيقاع ،وال عجب إن فاز
واعتبر الدكتور وجيه فانوس في كلمته أن مهدي منصور شاعر موهوب .هو والّد ُ
تحركت المشاعر والعقول
بجائزة دبي الثّ ّ
قافية لهذا العام ...لقد آمن ّ
أن ال ّشعر رسالة هدفها تحريك المشاعر والعقول؛ ومتى ّ

سنة حياة.
كان التّغيير ،والتّغيير ّ

أن
وبدوره هنأ ال ّشاعر طارق آل ناص ار ّلدين مهدي منصور بديوانه الجديدين "الظّ ّل فجر داكن" و "قوس قزح" ،وقال :ونرى ّ
ويحصنها ,ويجعلها تتفاعل مع األمم األخرى
األمة
ّ
شعره الملتزم قضايا اإلنسان يزيد جذوره ّ
تأصالً .وااللتزام هو الّذي يحفظ ّ
من دون التّخلّي عن أصالتها.
الدين
ناصر ّ

الديوان الثّاني ،مبدأ
األول ،عنوان ّ
وكان لصاحب دار البنان مداخلة تركزت على خمس نقاط هي أن عنوان ّ
الديوان ّ
يتحرك ،والفجر يتنفّس،
ورد الفعل ،و
أرخميدس ،الفعل ّ
المعكوسية ،وقالُ :
ّ
كنت أستعمل كلمة "الظّ ّل" في كتاباتي...فالظّ ّل ّ
حرك في آن ،إلى ترسيخ
متحركة
واللّون حياة .ما أجملها لوحة ثابتة باألسماء
ّ
متجددةّ ،
كأنها تدعو اإلنسان إلى األصالة والتّ ّ
ّ
الجذور واالنطالق في آن.

الضوء بألوان
فإنه
وأضاف :عندما يدخل شعاع ال ّشمس في قطرة الماء ّ
ثم ينعكس في نقطة الماء ،فيظهر ّ
ّ
يتكسر أو ينتهيّ ،
فإنها تذوب في حناياهم ،فتنعكس
الطّيف ،ألوان قوس قزح .وعندما تدخل شعاعات قصائد قوس قزح قلوب األطفال وعقولهم ّ
جسما؟
أليست الكلمة الجميلة
السماء وألوان قوس قزح .وحينما ّ
في عيونهم ً
فرحا وألو ًانا ،فرح ّ
تحدث أرخميدس عن األجسامَ .
ً
قدر من سائله ،بل ّإنها
الدماغ ًا
فإنها ال تزيح من ّ
كمّية كبيرة من الماء؟ فمتى دخلت الكلمة الجميلة ّ
أليس في ّ
الدماغ ّ
الدماغ ّ
السيما شعر مهدي منصور.
وقوته .وهذا ما يحدث ألطفالنا عندما يسمعون شعر األطفال ،و ّ
تزيد قدرته ّ
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المعكوسية وانصهار مهدي
المعكوسية .هل مبدأ
سمى مبدأ
فإنه يعود ثانية في نفس مساره
أو المنكسرّ ،
ّ
ّ
األصلي .هذا ما ُي ّ
ّ
نابضا بالحياة؟
شعر
منصور بالفيزياء جعاله يكتب ًا
ً
وصلت
فأنت قد
َ
كنت تتعب في أن تُراسل الكبار وتدعوهم إلى حضور أمسياتك ال ّشعرّيةَ ،
وختم قائال :مهدي منصور ،إذا َ
الرقيق العذب العميق إلى مئات اآلالف من أطفال العر ّبية.
بشعرك ّ

نرجوك ،ال تبخل على أطفال العر ّبية!

الدكتور مهدي منصور.
للمحتفى به ال ّشاعر ّ
وفي الختام كانت قراءات ُ
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اطالقكتابليشندفعضرائب-معهدباسلفليحان
وفي اطار النشاطات الثقافية المرافقة للمعرض ،نظم معهد باسل فليحان ندوة حول كتاب ليش ندفع ضرائب ،شارك فيها

المبيض بساط ،وقدمتها السدة أمل حوا
طبارة ومديرة المعهد السيدة لمياء ّ
السفير اللبناني السابق في واشنطن الدكتور رياض ّ
الكتيب وبرنامج المعهد لتعزيز الثقافة المالية واالقتصادية ،في حضور
مسؤولة النشر والتواصل في المعهد وتناولت الندوة ّ
عدد من االقتصاديين والتربويين واالعالميين والطالب.
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بساط
وأجرت بساط عرضاً موج اًز عن األهمية ال متزايدة التي توليها الدول للثقافة المالية واالقتصادية ،وأشارت أن لبنان عضو في

الشبكة العالمية للثقافة المالية  .INFEثم عرضت لبعض نتائج المسح الوطني الذي أجراه المعهد في العام  2102بالتعاون
كتيب "ليش مندفع ضرايب؟" الذي أطلقه
مع البنك الدولي عن إلمام اللبنانيين بالمسائل المالية واالقتصادية .و ّ
تحدثت عن ّ
المعهد في المعرض وهدفه تعزيز معارف اللبنانيين في مسائل المالية العامة.
طبارة
ّ

تحدث الدكتور طبارة ،فأشار إلى أن علم االقتصاد يوصف بأنه "علم كئيب" ) (Dismal Scienceبعكس "العلوم
ثم ّ
كتيب "ليش بندفع ضرايب؟" حولوا هذا "العلم
المرحة" ( )Gay Sciencesكالفن واألدب والشعر ،واعتبر أن واضعي ّ

الكئيب" الى "حوار مهضوم من خالل رسوم كاريكاتورية ونص سهل يتقبله الشباب الذين هم هدف هذا الكتاب بامتياز".

أن الضرائب تشكل القسم األكثر كآبة من هذا العلم الكئيب أصالً"،
والحظ أن "هذا االنجاز يصل الى قمته عندما نتذكر ّ
معتب ار أن "واضعي الكتاب نجحوا في تقديم األفكار المالية واإلقتصادية بأسلوب يشكل خلطة موزونة صيدلياً بين الحوار
القراء ،وخصوصاً وليس حص اًر الشباب منهم ،يفهمونها ويتفهمونها
الخفيف بالعامية والنص الجدي بالفصحى مما يجعل ّ
ويتقبلونها بسهولة ،وهذا هو السهل الممتنع في أحسن حاالته".

موجه بشكل خاص الى الشباب ولو أنه ذات منفعة كبيرة لكل المواطنين" ،اقترح على المؤلفين ثالث
الكتيب " ّ
واذ ذ ّكر بأن ّ
أن الكتاب تطرق الى مسألة تزعج
أفكار "للنظر فيها ولربما أخذها باالعتبار في الطبعة المقبلة من الكتاب" ،تمنى ّ
طبارة "لو ّ

الكثيرين وهي أين وكيف يشتكي المواطن إذا شعر بالغبن ليس فقط بالنسبة لعدالة الضريبة بل أيضاً بالنسبة لعدالة الجباية
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وأضاف "في مكان آخر من الكتاب يجري الكالم عن أولويات االنفاق الحكومي ،وهنا يفتح الكتاب باباً آخر ذا أهمية كبيرة
طبارة أن "لوضع األولويات أسساً كان من الممكن التطرق إليها .هل نريد الموازنة أن تساعد
في وضع موازنة الدولة" .وشرح ّ
على رفع نسبة النمو االقتصادي فقط أم أننا نريدها أن تدعم ما يسمى التنمية المستدامة؟ كيف نستطيع من خالل األولويات
أن نجعل الموازنة تخدم اإلنماء المتوازن بين القطاعات وبين المناطق؟ أليس من الضروري في هذا االطار لرابح وجنى أن

يتعرفا على التنمية المستدامة واإلنماء المتوازن؟ وعالقتهما بوضع الموازنة وأولوياتها؟".
طبارة إن "الكتاب يشرح في أحد فصوله ،وبأسلوب السهل الممتنع الذي يتقنه جيداً واضعو الكتاب،
وعن مالحظته الثالثة قال ّ
أن لبنان هو الدولة األكثر مديونية بين الدول العربية ومن األكثر مديونية في
ما هو الدين العام .في بداية هذا الفصل نجد ّ

أن الدين ما زال الى تصاعد ألننا مضطرون الى االستدانة لدفع الفوائد (ما يسمى بالمناسبة فخ
العالم .يخبرنا الكتاب هنا ّ
أن الخروج من هذه الحلقة المفرغة يبدأ بالحد من ارتفاع العجز الذي يؤدي الى ارتفاع كتلة الدين" .ورأى أن الكتاب
الدين) و ّ
كان يمكن أن يتطرق إلى "دور الهدر والفساد في رفع النفقات وخفض اإليرادات وماهية العالقة بين هذين االمرين والعجز

في الموازنة".

وأشار إلى أن "لبنان ،بحسب جمعية الشفافية الدولية ،هو في المرتبة الـ 021بين  011دولة من حيث مستوى الفساد وفي
المرتبة ال ـ 01بين  21دولة عربية .وبالنسبة للجهد الرسمي لمحاربة الفساد يقول البنك الدولي أنه ليس هناك سوى  22دولة

من أصل  201تحارب الفساد أقل منا".

الكتيب ،فهدف هذا الكتاب هو أن يشرح
طبارة أن "هذه االقتراحات ال تنتقص إطالقاً من أهمية وقيمة ّ
وفي الختام ،أكد ّ
المبادئ المالية ألمتعلقة بالضرائب بطريقة مشوقة للشباب ،وسهلة للكبار ،وهذا ما فعله ببراعة وهذا إنجاز كبير غير مسبوق

يوجب تهنئة واضعيه عليه".
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مصور ( )bandes dessinéesوشرح
اشارة الى أن الكتيب يعرض الهم مبادئ المالية العامة من خالل أسلوب حواري
ّ
الكتيب مجموعة من الخبراء واالقتصاديين وقام
مبسط للمفاهيم العلمية يجعلها في متناول التالمذة والشباب .ساهم في إعداد ّ
ّ

الكتيب متوافر في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب وفي
الفنان اللبناني مازن كرباج بابتكار الشخصيات وتنفيذ الرسوم .و ّ
المكتبات.
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األطفالفيمعرضالكتاب
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منالتواقيعشهدهامعرضالكتابالعربيالدوليال 57فييومهالثامن (السبت  )3142\43\41–

فيمايليسلسة

تجدونربطاالصور

 شوقي نجيب حريقة ،عبير العمر ،جناح دار الجيل
 رانيا زبيب ضاهر ،أنا وأخي...توأم \ يوم أصبحت سمكة \ هذا ليس عدال ،دار الفكر اللبناني
 نايلة عجة ،مجموعة قصص ،دار اصالة

 الكاتب رجا سعد الدين ،مواقف وآفاق في قضايا الثقافة واليسار والثورة ( ،)2102-0891دار الفارابي
 فوزي العوجي ،اقتراح ،الدار العربية للعلوم ناشرون

 روال سعادة  ، Chat race et chat de gouttiereجناح دار الجيل
 الكاتب محمد بركات ،محاوالت اغتيال علي :سيرة منزلية ،شركة المطبوعات للتوزيع والنشر
 د .أمين حامد ،أحاديث آذار ،شركة الركن للطباعة والنشر

 كريم الدحداح ،ست صبحية والبحث عن الحصان األبيضTurning Point ،
 د .شربل داغر ،الشعر العربي الحديث :كيان النص ،منتدى المعارف
 نجال خوري ،حكايات وحكايات ،دار اآلداب

 الشاعر محمد يحيى حجازي ،أوراق من دفاتر القلب ،دار ومكتبة التراث األدبي
 الشاعرة زينة حمود ،قررت الرحيل ،دار القلم
 الشيف انطوان ،مأكول الهنا ،مكتبة انطوان

 ايزابيل كسرواني ،تحميل وحبر وقضيتي في قصيدة ،جناح النادي الثقافي العربي
 ماري القصيفي ،للجبل عندنا خمسة فصول ،دار سائر المشرق
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 نبهان الحنشي ،امرأة تضحك في غير أوانها ،دار االنتشار العربي

Page

 عماد بيطار ،مئة سنة من الحب ،دار الفارابي
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 الكاتب باسل الزين ،حدثني يا جدي ،دار البنان
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 بيار أحمراينان ،بيان في البال ،..دار النهار

 الكاتبة وداد طه ،ليمونة ان ،جناح الفرات للنشر و التوزيع
 أنطوان الدويهي ،حاول الوردة األرجوانية ،الدار العربية للعلوم ناشرون

 الشاعر غدي بوموسى ،ديوان انا وغدي(ذكريات لم تعش ماضيها) ،دار الفارابي
 الدكتورة وفاء مجاعص عبد النور ،المكان بطال في الرواية اللبنانية ( ،)2111-0891دار المشرق .مكتبة الشرقية
 الشاعر مهدي منصور ،الظل فجر داكن ،شركة المطبوعات للتوزيع والنشر

 العميد الدكتور فرح موسى ،االمام الحسين(ع)وشهود االمة (من البيعة الى الشهادة)دراسة تاريخية ،دار الوالء
لطباعة والنشر

 الدكتور الشيخ محمد شقير ،روافد فكرية-مطارات في الفلسفة والسياسة واالجتماع االسالمي ،دار الوالء لطباعة
والنشر

 د.فؤاد مرعي ،العودة الثانية (قصص قصيرة) ،رساالت

 فواز طرابلسي ،ثورات بال ثوار رياض ،الريس للكتب والنشر
 الشاعرة فلو ار قازن ،زائرة بعد منتصف الغواية ،دار غوايات

 د .لمى بتداق بلطجي ،اضطراب قلة التركيز وكثرة الحركة ،دار العلم للماليين
 إيفانا مرشيليان ،أنا الموقع أدناه محمود درويش ،دار الساقي
 مهدي منصور ،قوس قزح ،دار البنان

23

23

Page

Page

األول،3142
41كانون 
السبت، 



24

24

Page

Page

األول،3142
41كانون 
السبت، 



25

25

Page

Page

األول،3142
41كانون 
السبت، 



26

26

Page

Page

األول،3142
41كانون 
السبت، 



27

27

Page

Page

األول،3142
41كانون 
السبت، 



فيمايلينشاطاتوبرنامجتواقيعيوماألحدالموافقفيه45كانوناألول3142
 3:30-5:00عرض افالم فلسطينية



 4:30-6:00ندوة حول كتاب ترويض اللغة للدكتور غسان مراد د.احمدالمغربي،د.انطوانشهاب،د.رمزيابو
شقرا،د.عفيفعثمان،تقديم:أ.جهينةالخالدية

ندوة :سينما المرأة الفلسطينية

أ.فيكيحبيب،أ.رنانريه،أ.فجريعقوبتقديم:

6:00-7:30

أ.ابراهيمالعريس

 7:00-9:00حفلة فنية لالتحاد العام للفنانين الفلسطينيين بعنوان
اوبريت ليلى في رحاب القدس ضمن فعاليات
القدس عاصمة دائمة.

فرقةحنينلألغنيةالفلسطينية

 7:30-8:00حفلة فنية في باحة المعرض

يحييهاطالبمعهدالكونسرفتوارالوطني

 7:30-9:00محاضرة حول علوم االيزوتيريك

د.جوزيفمجدالني
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التواقيع
11:00-1:00
3:00-5:00
3:00-6:00
4:00-6:00
4:00-6:00
4:00-6:00
4:00-6:00
4:00-6:00
4:00-6:00
4:00-6:30
4:00-7:00
4:30-6:30
5:00-7:00
5:00-7:00
5:00-7:00
5:00-7:00
5:00-8:00
5:00-8:00
5:00-9:00

29
Page

بالدمع االحمر
عيد ميالد الفارة  -زرافتي ظريفة

Page

6:00-8:00

عزيزي الناطق حبا
في سماءهم احلق(حوارات صحافية من
لبنان الى العالم)
خيال وامراة عاقر

الكاتب رفيق توفيق ابو صالحة دار الفارابي
الفرات للنشر والتوزيع
للشاعرة رشا مكي
جناح دار الجيل
ميشال انطونيوس خير
دار اصالة
جنان حشاش
دار الفارابي
الشاعر محمد مخزوم
دار اصالة
وكارولين حمادة
دار الفارابي
الشاعر محمد مخزوم
دار الفكر اللبناني
رلى شامي الحص
دار الفكر اللبناني
رانيا سليم الحاج
دار الرمك
االديبة جهينة العوام
مكتبة انطوان
احالم مستغانمي
دار سائر المشرق
امين زيدان
منتدى المعارف
أ .علي كسروان
دار العلم للماليين
غيدا اليمن
Truning Point
جمال الصعيدي
مكتبة انطوان
جوزيف مجدالني
دار اآلداب
واسيني األعرج
جناح النادي الثقافي
العربي
عواطف الزين
جناح النادي الثقافي
العربي
اسماء وهبي
دار العلوم العربية
الشاعرة نيال النجار
مؤسسة الرحاب
الحديثة
باسكال ن ّشار
دار اصالة
د .انطوان الشرتوني

29

6:00-8:00
6:00-8:00

حوار في ضيعتي ,قبل المسؤولية،لحظة
من فضلكم ،وجهة نظر
للقلوب أيضا ذاكرة
زانية ....ولكن!
مغامرة الشاطر حسن
دعوات امرأة
سلسلة فرفر وفيفي
ديوان دعوات امراة
لماذا يا مازن؟
صياد
رواية سرة القمر
توقع جميع اعمالها
براعم خريف
روائع الموشحات
هموم صبا  -2-السلم بالعرض
Lebanon Beauty Beyond Belief
محاضرات في االيزوتيريك
مملكة الفراشة
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6:00-8:00

االنسانيات الرقمية:ترويض اللغة في سبيل
د .غسان مراد
معالجتها آليا وتساؤالت....

6:00-8:00

الشيخ سامي أبو المنى

المظاهر الثقافية عند الموحدين الدروز
6:00-8:00
6:30-8:30

د .عباس أبو صالح

التاريخ المعاصر للموحدين الدروز
الخبر اليقين(في رجوع السبايا لزيارة
األربعين تاريخيا وفقهيا)

الشيخ حسن البدوي

6:30-8:30
6:00-8:00
6:00-9:00
6:00-9:00
7:00-9:00
7:00-9:30

حجية العلم
حي األميركان

سامر عجمي
جبور الدويهي

أمين وليلى
هاتفني الحب
هم الرجال
شمس الليل

المشرف عليه رمزي الحافظ
سامية خليفة
ميشال كرم
الشاعرة دالل غصن

شركة المطبوعات
للتوزيع والنشر
الدار العربية للعلوم
ناشرون
الدار العربية للعلوم
ناشرون
دار الوالء لطباعة
والنشر
دار الوالء لطباعة
والنشر
دار الساقي
رياض الريس للكتب
والنشر
دار غوايات
دار سائر المشرق
دار الرمك
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