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

ندوةحولكتابترويضاللغةللدكتورغسانمراد
وفي اطار نشاطات شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،عقدت ندوة حول كتاب "ترويض اللغة" للدكتور غسان مراد شارك فيها

المحرر العلمي لصحيفة الحياة الدكتور أحمد المغربي ،الدكتور انطوان شهاب ،الدكتور رمزي ابو شقرا ،الدكتور عفيف

عثمان ،وقدمتها جهينة الخالدية في حضور عدد من المهتمين والمثقفين.
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خالدية
وقالت خالدية في مستهل الندوة :في كل هذه األوقات والظروف ..نحن غارقون بطريقة أو بأخرى بذلك الجهاز وأبوابه إلى

العالم االفتراضي ; الذي يبدو لكثير منا ،أكثر واقعية من العالم الملموس المعاش ،بمعنى أن ما ال يحصل في العالم
االفتراضي ،وعلى شبكات التواصل ،لم "يحصل" فعلا ..أو لم ينتشر ،لم ُيعرف عنه ،أو لم يتخذ المساحة الكافية من
ولنقل
ذاكرتنا..من هنا نعطي لكل ما يحصل في العالم االفتراضي أهمية قصوى ..رغم أن األحداث فيه تبدو عابرة وسريعةُ ،
"لحظوية" ..سرعان ما تذوب في دفق المعلومات المنهمرة على الشبكة من كل أصقاع األرض.

وأضافت :أتاحت لنا التكنولوجيا أن نكون هنا ،في هذا العالم .وخلقت لنا هويات رقمية مختلفة .يبقى موضوع تطابق هذه
نعبر عنه من مواقف
الهويات مع هوياتنا الحقيقية محط تساؤل ..هل نحن ،نحن على الشبكة؟ هل نشبه فعل كل ما ّ
شخصية وسياسية وأفكار مجتمعية؟ أم أننا نتلطى خلف سيل من االقتباسات الشهيرة التي يسهل نقلها؟ هل فعل قرأنا كل تلك
الكتب التي نشير اليها في ملف التعريف عنا؟ وهل شاهدنا كل تلك االفلم؟ وهل نحن فعلا معجبون بكل تلك الشخصيات

التي " ّليكنا" لصفحاتها؟

واشارت أن هناك كثير من هذه األسئلة يتبادر إلى أذهاننا .والدكتور غسان مراد ،الذي نعقد هذه الندوة اليوم حول كتابه:

قمية  -ترويض اللغة في سبيل معالجتها آليا وتساؤالت في ثقافة التكنولوجيا من أجل طرح علوم إنسانية
"اإلنسانيات الر ّ
جديدة" ،يذهب بأسئلته أبعد من ذلك ،ويفتتح كتابه بنص يبدأ بسؤال أساسي :هل أصبحت األدوات اإللكترونية فائقة التسلط

في القرن الواحد والعشرين ،إلى حد أنها تسيطر فعليا على عقول البشر؟ هل صارت "الماوس" وسيلة للفكر ،ولم تعد مجرد
أداة تساعد المفكر؟ هل صار "الترانزستور" الذي يستضيف الكومبيوتر البليين منه في "جوفه" ،بديلا من آرسطو وبديلا من

الفلسفة بعمومها؟" ،ويعود ليلفت إلى أن "هناك خيط ا واحدا يربط بين هذه االسئلة ،وهو أن أدوات المعلوماتية كلها -بداية من
الكومبيوتر ووصوالا الى الشبكات المتطورة للذكاء االصطناعي -هي مجرد أدوات ،ويفترض أن تبقى كذلك لتعين الفكر
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نفسها تشكل نمط تفكير خاص بحد ذاته ،وتخطت دورها بأنها مجرد أدوات"؟

2

االنساني في رحلته الدؤوبة في البحث والمعرفة ..لكن هل وصلت هذه االدوات الى درجة من التطور بحيث صارت هي
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شهاب
الكونية أو  ...مستودع المعلومات ؟! واعتبر في
وتمحورت مداخلة الدكتور شهاب حول "االنسانيات الرقمية...المكتبة
ّ
هائية
علمي
المعلوماتية و اإلنترنت كمرجع
مستهلها أ ّن استعمال المصادر
وثقافي هو سلح ذو ّ
حدين وا ّن جودة النتيجة ّ
الن ّ
ّ
ّ
ّ

فعال عبر تمييز
نسبيا بالمستعمل أو المستهلك ،فالباحث المحترف أو
تتأثّر ّ
المتخصص قادر على انتقاء المعلومات بشكل ّ
ّ
أما القارﺉ العادي ،
الموضوعية وتكون الحصيلة تكون دراسة أو بحث لهم قيمة و
الجدية و
المصداقية و
ّ
ّ
ّ
ّ
صدقية عاليةّ .
الكمية
فغالبا ما يدخل إلى اإلنترنت عبر ّ
محرك البحث مستعمل وصف غير دقيق و كلمات مفتاح خاطئة و نظ ار إلى ّ
خيالي.
فإن محصول البحث سيكون
الهائلة من المعلومات ّ
ّ

اإلعلنية لترويجه وتسويقه (أداة ومحتوى) كمستقبل
علمية و
وتطرق الى موضوع الكتاب االلكتروني التي تتكاثر الحملت اإل
ّ
ّ
قي باق حتّى
القراءة و" آخر صرعة " ّ
ثقافية  ،خصوصا في فترات األعياد ومشاهداته في هذا السياق ليستنتج أن الكتاب الور ّ

الحسي و
قي (
طبيعي برأيه بالنسبة لهواة القراءة
إشعار آخر وهذا الوضع
ّ
ّ
ومحبي "الكتاب"  ،فهم ال يزالوا متعلّقين بالكتاب الور ّ
ّ
جدي يتراوح من  04إلى
تبين أن
نوي للقارﺉ ال ّ
ّ
الملموس) و غير مقتنعين بالتّحول إلى الكتاب اإللكتروني ،فقد ّ
الس ّ
المعدل ّ
 04كتابا.
أن اإلمساك بالكتاب و تصفّح الورق أو حتّى ش ّم رائحة الحبر هي أمور
القراء المثابرين ّ
وخلص الى القول :يعتبر هؤالء ّ
تفاعلية حين يأخذ القارﺉ قلمه و
أن العلقة مع الكتاب تصبح وطيدة و حميمة و حتّى
ّ
تساهم في متعة القراءة بحيث ّ

خصية على هامش الصفحة و في بعض األحيان
يدون ملحظاته ال ّش ّ
يسطّر بعض الجمل – أكان موافق أم معارض – أو ّ
الشخصية التّي يتعلّق القارﺉ بها ،و أحيانا يكون شاهدا أو ذكرى لحدث
شخصية بحتة فيصبح الكتاب من األغراض
أمور
ّ
ّ
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جدا كمرجع أو معجم أو أطلس إلخ - .غير قادر على إزاحة الكتاب
اإللكتروني –
أن الكتاب
العملي ّ
ّ
معين  .من الواضح ّ
ّ
ّ
العاطفية لدى القارﺉ .
قي و استحواذ القيمة
ّ
الور ّ
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أبوشق ار
مية" كتاب ورقي يدخل بالقارئ والقارئة الى عالم الكومبيوتر والشبكة المعلوماتية
واعتبر أبو شق ار أن "اإلنسانيات الرْق ّ
ِ
وتيسر التلقّي والتفاعل.قضاياه راهنةٌ ومستقبلية
اللمتناهية والكتاب اإللكتروني .عموده الفقري صياغةٌ تسهّل األمور المعقّدة ّ

المتغيرات التي فرضتْها التكنولوجيا؛ الذكاء اآللي
اس ْتوقفني منها  :لغتنا أمام ّ
تحديات العصر العلمي؛ األجيال الصاعدة و ّ
ْ
ٍ
مجاالت كثيرة؛ المعالجة اآللية للغات وما تفتحه من آفاق
ويتفوق عليه في
الذي أنتجه اإلنسان وبدأ ينافس اإلنسان بل
ّ
للدراسات العلمية في اللسانيات واآلداب في ضوء علم النص.
ٍ
ٍ
الهوية
هم المواطنة فيتناول التربية والتعليم الجامعي،
كتاب يجمع بين
وأشار الى أنه
بعض من ِّ
ٌ
وبعض من ّ
هم اإلنتماء و ّ
ٍ
مية وتلك
مهب العولمة،
فيتناول اللغة العربية في
هم مواكبة العصر فيطرح إشكاليات التفاعل مع الذاكرة الرْق ّ
ّ
وبعض من ّ
أمست خارقةا و"انطوى فيها العالم األكبر".
الرقاقات التي كلّما تناهت في الدقّة وصارت في حجمها ْ
أصغر ،كلّما ْ
وختم كلمه بالقول" :اإلنسانيات الرقمية" للزميل ،الباحث في الهندسة اللغوية ،غسان مراد ،علمةٌ فارقةٌ من بين العلمات

في إصدارات دور النشر لهذا العام ،يكفيه أنه ممارسةٌ لقناعة  :إن اللغة العربية قادرةٌ على حمل المعرفة العلمية والتعبير
عنها ،شرط أن يحملها أبناؤها أداةا لطلب العلم .وليس بعد هذا التحدي من تحد.
مغربي
وبدوره أشار مغربي في كلمته الى من وضع هذا الكتاب هو مختص عربي في اللسانيات الحاسوبية بل إنه واحد من نخبة

صغيرة من المختصين في هذا العلم الشائك ....يخوض الكتاب في بحر من النقاش ال يلقى اهتمام ا مناسب ا له في دنيا

العرب.
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واعتبر أن هناك أمران مهمان من وجهة نظري كشخص تابع كتابات الزميل مراد ومساهماته في بلورة اللسانيات الحاسوبية

للغة العربية اوحواسبة اللغة العربية يتمثل األول في "غياب" البعد العمودي من مقاربات هذا الكتاب بقول آخر ال يبدأ تفكير
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مراد من منطلقات ومسلمات ونظريات كبرى يفترض ان ترد اليها الوقائع كافة ال يفرض الزميل مراد على موضوعه نظرية

معينة تكون هي المرجع في تفسير معطيات الذكاء االصطناعي اللسانيات الحاسوبية وهي أمور يتابعها بدأب كبير يشمل
تنقله بين الشرق والغرب لحضور منتديات علمية متعمقة عنها وكذلك ال يرد تطور هذا العلم المعقد الى سبب واحد بعينه أو

الى نظرية محددة دون سواها.

وأضاف مغربي :وتتمثل الميزة الثانية في هذا الكتاب وقد يجدر ان تكون اوالا  ...في انه الكتاب األول من نوعه في

"االنسانيات الرقمية " ،متساءال :لماذا تأخر الحديث عن هذا االمر "األول" ببساطة ألن العالم العربي يقع حاض اّر في مهب

هوى جارف لألول واألبرز واألعلى واألطول واألضخم واألهم واالكبر واألقوى ،واالهم أن "األول" يصح الحديث عن أول.

األرجح ان مسار العلم متصل وال تعمل أحد على شيء إال بناء على ما أنجز قبله.

وختم مداخلته بالقول :ولعل الكتاب يشير الى شيء اساسي تفتقده علوم الكومبيوتر الرقمية عند العرب :االشتغال على اللغة
وتراكيبها وربطها مع الرياضيات وهما مساحتان هائلتان وشبه فارغتين االرجح أنه منذ أعمال عبد القادر الجرجاني لم يجر

اشتغال كبير على العلقة بين تراكيب اللغة العربية ودالالتها واالشد ايلم ا وارباك ا انه لم يظهر عند العرب من اشتغل بقوة
وتراكم على العلقة بين الرياضيات ولغة الضاد على غرار ما جرى في اللغة الفرنسية مثلا على يد ديكارت وسبينو از هل

يساعد كتاب الزميل مراد على تحفيز األدمغة العربية للشتغال على هذين المعطيين وهما أساسيان لظهور "انسانيات رقمية "

عربية بالمعنى العميق والواسع؟ لننتظر .ولنر.
عثمان

اعتبر عثمان أن الكتاب متعدد الغرض يحضنا على التفكير عربياُ في عصر المعلوماتية واإلستفادة من أدواتها من أجل
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"ترويض اللغة" في سبيل إرساء المصطلح المناسب مع التغيرات العميقة في وسائل االتصال.
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المشرعة .ويقدم لنا ثبتا من المصطلحات المنحوتة باللسان العربي ،ودعوة الى علم جديد
ولوج األلفية الثالثة من أحد أبوابها
ّ
هو "االنسانيات الرقمية" الذي يجمع بين مفاهيم العلوم االنسانية الراسخة والتقنيات الرقمية الى انهمام الباحث بمسألة
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وقال :تستفيد العلوم االنسانية من الرقمنة إلنتاج منهجية جديدة ،والمثل البارز الذي يقدمه د.مراد "األلسنية المعلوماتية" ،وهي
شق تطبيقي لما يسمى "المعالجة اآللية للغات الطبيعة" ،بحث ا عن الدالالت في النصوص .وأضاف :يسلط د .مراد الضوء
ّ
على ارتقائية مسيرة العلوم وتعاونها وتضافر االختصاصات المتعددة (األنتروبولوجيا ،علم األحياء ،اللسانيات ،العلوم
العصبية ،اضافة الى الذكاء الصنعي ،وعدة مجاالت أخرى مثل الوع واالدراك والذاكرة) لتوليد حقول أخرى نظير "علوم

االدراك".

كما تطرق عثمان الى ما ورد في كتاب مراد عندما أشار الى دور المدونات في الفضاء االلكتروني في توجيه النظر الى

موضوعات بعينها والى امكان تكوينها "مجموعات ضغط (لوبيات) ال يمكن تجاهل مطالبها ...ومن موقع الخبير والعارف
يرى الى أهمية تدريس المعلوماتية في العلوم االنسانية ،وهي باتت مادة في كل األقسام في الجامعة اللبنانية ويعتبرها قضية

ثقافية بالدرجة األولى ،فمعرفة التكنولوجيا من العمق تتيح للدارس مواكبة العصر "الرقمي"

وختم بالقول :بيد أن الدعوة الى االنفتاح على علوم العصر وفي مقدمها "المعلوماتية" ،يقتضي في نظر د .مراد ،فهمها

ووتبسيطها ،بما ييؤد الى خلق ثقافة علمية تشرك الناس في أمور البحث كجزء من الممارسة الديموقراطية ومن الشأن

السياسي .فتبسيط النص العلمي يساعد في اعطاء العلوم معناها كوسيط بين االنسان والعالم ،ما يجعل ذلك التبسيط شرطا
من شروط بناء الواقع ومتخيلته المتنوعة.
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حفلةفرقةحنينلألغنيةالفلسطينية
وفي اطار الفعاليات الثقافية للمعرض هذا العام ،وضمن فعاليات القدس عاصمة دائمة للثقافة ،أحيت فرقة حنين لألغنية

الفلسطينية (االتحاد العام للفنانين الفلسطينيين) حفلة فنية بعنوان اوبريت ليلى في رحاب القدس ،حضرها حشد من المهتمين
ومتذوقي الفن .وقدمت الفرقة باقة متنوعة من أغاني التراث الفلسطيني.
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محاضرةحولعلومااليزوتيريك
وفي اطار فعاليات المعرض في يومه التاسع ،نظمت مكتبة أنطوان محاضرة حول "أهمية االبتكار واالبداع ودور الخيال

والمخيلة" ألقاها مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك ،في لبنان والعالم العربي الدكتور جوزيف مجدالني في حضور حشد من
المهتمين.
انطلق الدكتور جوزيف مجدالني من تفسير الخيال ،الذي يرتبط مرة بالوهم واللواقعية ومرة باالبداع واالبتكار ،مع العلم أن

لوال الخيال لما ابدع الفكر البشري ،ولما كان محو ار للتجدد الدائم ومصد ار لتنوع االكتشافات واالنجازات الخلقة عبر

التاريخ ...إذ يقول":هناك الخيال-الواعي الذي هو فعل المخيلة ...وهناك الخيال-الوهم جراء الهروب من مصاعب الحياة
ِّ
المخدر الستجداء لذة نفسية تبعد المرء عن واقعه ولو مؤقتا"...
الى التمني والرجاء واألمل المريح الذي مفعوله يماثل مفعول

كما شدد الدكتور مجدالني في محاضرته على أهمية الفكر المنفتح لتحديد منحى الخيال؛ "إذ كلما اتجه الفكر نحو االنفتاح

والممارسة ،المس الخيال المخيلة واغدقت عليه افكا ار مبدعة .وعلى عكس ذلك كلما كان الفكر منغلق ا أو منغمس ا في

تغيب عامل اإلرادة!" ...شارحا "أن تجريد الفكر من الخيال يعني
النظريات والتنظير ،أوقع صاحبه في مستنقعات الوهم التي ّ
تحجيم وعي الظاهر في نطاق المادة ومنعه من التوغل في الشؤون اللمادية .فالمطلوب رفع الخيال من دائرة الوهم الى
محيط العمل باتجاه تفتيح االبداع ،باتجاه تحويل الخيال الى فعل مخيلة"...

تنم عن أشخاص باحثين ومتحررين من قيود الثوابت
كما نوه المحاضر بأن أعمال المبدعين سواء كانوا فنانين أو علماء ّ
التقليدية التي تكتنف المجتمعات ...أما أداة بحثهم فهي المشاعر المرهفة والفكر الشفاف جراء قوة تفاعلهما معا ...موضحا

أنه "كلما ارتقى الفنان في ابداعه ،اشتد التفاعل بين المشاعر والفكر وتصعَّد باتجاه الذكاء ،باتجاه القسم األعلى من الجسم
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الروسي األصل  Nicolas Roerichوالذي تعرض رسومه في متحف خاص باسمه في نيويورك والذي اشتهر في تقنية

الـ Temperaاي الرسم بالمجحاف." ...

واستفاض مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك بالقول َّ
إن "الخيال المجرد من حب التطلع إلى األعماق هو وهم ،هو نزوة فردية
تدرك لمعنى الخيال الحقيقي األصيل ،ال بل هو التسمية الخطأ للخيال والتي يصح نعتها بـ"طفرة ."Caprice -إذ
تؤول الى ّ
َّ
إن كل ما يتضمنه عالم المادة من امكانات بشرية انعكاس المكانات انسانية قائمة في أجهزة الوعي السبعة ضمنه .هذا
وتجريد تلك االمكانات (المنعكسة في المادة) من أبعادها االنسانية يجعلها صورة باهتة لألصل ،صورة خالية من المضمون

الذي ُن ِّ
ذكر به على الدوام".

استفزت العقل وجعلت االنسان الكامل ينشطر في
خاتما بالقول "إن الخيال االنساني هو جبروت المخيلة أصلا ،المخيلة التي
ّ
رجل وامرأة! فالخي ال في باكورة تعبيره األصيل هو الخلق من جانب المخلوق عندما يرتبط مباشرة بالمحبة العملية واإلرادة
الفاعلة كما كانت تجربة االنسان الكامل .لذاَّ ،
فإن الخيال ينتهي عند حدود العقل ،حيث يتحول الى مقدرة فاعلة في االنسان

الساعي الى التكامل بوعيه"...
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حفلةفنية–الناديالثقافيالعربي
وفي اطار سلسلة الحفلت الفنية التي ينظمها النادي الثقافي العربي ،أحيا طلب المعهد العالي الوطني

للموسيقى

الكونسرفتوار الوطني  -القسم الشرقي حفلة موسيقية في باحة المعرض جذبت الحضور والزوار في مشهد حيوي مميز.
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تجدونربطاالصور

 الكاتب رفيق توفيق ابو صالحة ،حوار في ضيعتي ,قبل المسؤولية،لحظة من فضلكم ،وجهة نظر ،دار الفارابي
 الشاعرة رشا مكي ،للقلوب أيضا ذاكرة ،الفرات للنشر والتوزيع
 ميشال انطونيوس ،خير زانية ....ولكن!  ،جناح دار الجيل
 جنان حشاش ،مغامرة الشاطر حسن ،دار اصالة

 الشاعر محمد مخزوم ،دعوات امرأة ،دار الفارابي
 كارولين حمادة ،سلسلة فرفر وفيفي ،دار اصالة

 الشاعر محمد مخزوم ،ديوان دعوات امراة ،دار الفارابي
 رلى شامي الحص ،لماذا يا مازن؟ ،دار الفكر اللبناني
 رانيا سليم الحاج ،صياد ،دار الفكر اللبناني

 االديبة جهينة العوام ،رواية سرة القمر ،دار الرمك

 احلم مستغانمي ،مجموعة أعمالها ،مكتبة انطوان
 امين زيدان ،براعم خريف ،دار سائر المشرق

 علي كسروان ،روائع الموشحات ،منتدى المعارف
 غيدا اليمن ،هموم صبا  -2-السلم بالعرض ،دار العلم للمليين

 جمال الصعيديTurning Point ، Lebanon Beauty Beyond Belief ،
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 عواطف الزين ،عزيزي الناطق حبا ،جناح النادي الثقافي العربي
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 واسيني األعرج ،مملكة الفراشة ،دار اآلداب
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 اسماء وهبي ،في سماءهم احلق(حوارات صحافية من لبنان الى العالم) ،جناح النادي الثقافي العربي
 الشاعرة نيل النجار ،خيال وامراة عاقر ،دار العلوم العربية
 باسكال ن ّشار ،بالدمع االحمر ،مؤسسة الرحاب الحديثة

 د .انطوان الشرتوني ،عيد ميلد الفارة  -زرافتي ظريفة ،دار اصالة
 د .غسان مراد ،االنسانيات الرقمية:ترويض اللغة في سبيل معالجتها آليا وتساؤالت ،....شركة المطبوعات للتوزيع
والنشر

 الشيخ سامي أبو المنى ،المظاهر الثقافية عند الموحدين الدروز ،الدار العربية للعلوم ناشرون
 د .عباس أبو صالح ،التاريخ المعاصر للموحدين الدروز ،الدار العربية للعلوم ناشرون

 الشيخ حسن البدوي ،الخبر اليقين(في رجوع السبايا لزيارة األربعين تاريخيا وفقهي ا) ،دار الوالء لطباعة والنشر
 سامر عجمي ،حجية العلم ،دار الوالء لطباعة والنشر
 جبور الدويهي ،حي األميركان ،دار الساقي

 رمزي الحافظ ،أمين وليلى ،رياض الريس للكتب والنشر
 سامية خليفة ،هاتفني الحب ،دار غوايات

 ميشال كرم ،هم الرجال ،دار سائر المشرق
 الشاعرة دالل غصن ،شمس الليل ،دار الرمك
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فيمايلينشاطاتوبرنامجتواقيعيوماالثنينالموافقفيه56كانوناألول3152
 4:30-6:00محاضرة حول برنامج حرفي االولى

أ.أ.كاتياح زوري

ندوة شعرية للشاعر المغربي عبد اللطيف
 6:00-7:30اللعبي

د.عيسىمخلوف،أ.سليمانبختي،تقديم:أ.عبده

ندوة حول كتاب د .احمد بيضون دفتر
 6:00-7:30الفسبكة

د.احمدبيضون،د.جبورالدويهي،د.وفاء

 7:30-9:00تكريم مؤسسة الدراسات الفلسطينية في
ذكرى خمسين سنة لتأسيسها



 7:30-9:00ندوة حول :الذهب االزرق من السلعة الى
الثروة

أ.محمدفواز،أ.زيادحايك،أ.زيادالصانع،تديرها

وازن

شعراني

أ.فيولييتالبلعة
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التواقيع
3:00
4:00
4:00-6:30
5:00-6:30
5:00-7:00
5:008:00
6:00-8:00
6:00-8:00
6:00-8:00
6:00-9:00
6:30-8:00
7:00-9:30

جمال دملج
جناح النادي الثقافي العربي
ماري أبو جودة
الصمت لغتي
جناح النادي الثقافي العربي
ديوان :ربيعي العربي
الشاعرة عبير سمكري دار الرمك
دار الفارابي
الشاعر خليل عكاش
ديوان غزل الرياح
مؤسسة سعاده للثقافة
فايز غازي
مناي
مكتبة انطوان
نبيلة فارس
كلمات مختارة
دار النهار
الديموقراطية التوافقية وصياد لبنان السفير سمير حبيقة
مؤسسة الرحاب الحديثة
عناية زغيب
خبث ذاكرة
دار الساقي
رشيد الضعيف
هرة سيكيريدا
الدار العربية للعلوم ناشرون
رندلى منصور
بال عنوان
اعترافات عانس ،باع سمك البحر الكاتب فيصل فرحات دار الفارابي
دار الرمك
الشاعرة الهام بكر
مجموعة قصصية :أوراق العمر
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