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

محاضرةحولبرنامجح روفياالولى
في اطار نشاطات اليوم العاشر من المعرض ،نظمت مؤسسة  Apprenticeمحاضرة حول برنامج حروفي االولى أـلقتها

األصخاايية التربوية في القراءة والكتابة كاتيا حزوري في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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استهلت حزوري المحاضرة بالتطرق الى الصخطر الذي يتهدد االلغة العربية وذلك عايد الى عدة أسباب منها :اعطاء األفضلية

مما يؤدي
للغة األجنبية ،عالم التكنولوجيا ،العولمة ،اإلعالم( ،البرستيج) والمستوى الرفيع واستاعاب القراءة في اللغة العربية ّ
الى ضعف في اإلكتساب ،مشيرة الى انه في فاول تعلّم القراءة ،هناك  %03من الطالب يواجهون اعوبات في اكتساب

المبادىء %03 ،ممكن ان يتصخطون الاعوبات من صخالل اإلهتمام الفردي المرّكز ،ومن  6الى  %03يعانون من
الدسلكسيا (عسر القراءة).

وتناولت بالشرح موضوع عسر القراءة واإلضطرابات المتعلقة به وأشارت الى أنه يعاني األفراد المعسرون قرايياً من مشكالت

في القراءة والكتابة والهجاء و/أو الرياضيات على الرغم من توافر قدراتهم العامة وتوافر فرص التعلم ويمكن لهم أن يتعلّموا،

لكنهم فقط يتعلّمون بطريقة مصختلفة ،وغالباً ما ُيقال عنهم بأنهم الذين يتمتّعون بعقول متّقدة وابداعية أن لديهم إصختالف في
طريقة تعلّم اللغة"،

وبينت حزوري وجود صخاايص محددة للتالميذ العرب الذين يعانون من الدسلكسيا سيما في لجويهم إلى الطريقة البارّية في
السمعي ،كما أنهم ال يعتمدون على فهم النص
تعلّم القراءة والكتابة بعكس غيرهم من التالميذ الذين يعتمدون على التحليل ّ

في قراءتهم للنص ،مرجعة اسباب اعوبات القراءة الى لفظ المعلمة ،إصختالف اإلتجاهات في اللغتين ،ضعف الحافز،
الكلية....،
الطريقة ّ

وتساءلت كيف يمكن أن أكون جزء من الحل ،ليكون الجواب بتقديم برنامج سهل وتسلسلي ومنطقي للبدأ بمهارة القراءة،
صخايااً لمعالجة
فالركايز
ّ
األساسية للقراءة تكمن في التسلسل واإلتجاه وتفايل الاوت ،وبرنامج حروفي األولى مامم ّ
الدسلكسيا في اللغة العربية وهو برنامج مساعد للبرامج المعتمدة في افوف الروضة الثانية واألول والثاني أساسي.
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فعال لتعليم فن التّهجية لذوي الاعوبات التعلمية يعتمد على التّعليم
واشارت الى تمتع البرنامج بصخاايص ّ
محددة لمنهج ّ
فيتم بذلك
ّ
الاوتي ) (phonicsأي الّربط بين شكل الحرف واوته ،على مبدأ اإلنتقال من الجزء إلى الك ّل )ّ .(explicit
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وتية البسيطة أوالً ثم اإلنتقال إلى األاعب ،على اعتماد أسلوب منهجي ) (structuredواضح ،تقديم
الا ّ
تعليم الوحدات ّ
األحرف المتشابهة سمعياً و /أو بارّياً بشكل تفاوتي ،األسلوب التراكمي ( )cumulativeحيث أن كل درس فيه مبني على

دروس سابقة ،األسلوب النظامي )، (systematic

إعتماد األلوان لتمييز شكل الحرف في الكلمة،

تبسيط شكل

البالستيكية و
يتعرف على الحرف في جميع مواقعه في الكلمة ،استعمال الحروف
ّ
األحرف حيث أنه يسهل للتلميذ أن ّ
إعتماد استصخدام الحواس.

كما قدمت حزوري عرضا لمحتوى برنامج حروفي األولى وفيه دليل المعلّم ،كتاب الطالب ،صخمس مجموعات من األحرف

الممغنطة ،دفتر األحرف المانوعة من ورق الرمل ،بطاقات األاوات ،لوحة األشكال ،لوحة األاوات ،مشيرة الى بعض
المؤسسات التي تعتمده ومنها مدرسة الماطفى الغدير ،الثانوية اإلنجيلية الوطنية ،المدرسة المعمدانية ،مدرسة األدفنتست،

المدرسة األوروبية اللبنانية،

مدرسة الت ارث ،مؤسسة محمد صخالد ،الجمعية الكويتة للدسلكسيا،مدرسة البشاير (سوريا)،

CEDAR HIGH SCHOOL ،ALPHABETE CENTER ،SKILD CENTER
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ندوةشعريةللشاعرالمغربيعبداللطيفاللعبي
وفي اطار النشاطات الثقافية ،استضاف النادي الثقافي العربي الشاعر المغربي عبداللطيف اللعبي في معرض بيروت

للكتاب في ندوة حول ديوانه الجديد الاادر حديثاً بالعربية بعنوان «منطقة االضطرابات» (دار نلسن) ،شارك فيها الكاتب
والناشر سليمان بصختي ،وقدمها الكاتب واالعالمي عبده وازن في حضور حشد من المهتمين ومتذوقي الشعر.
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وازن
اعتبر وازن في كلمته أنها لمناسبة جميلة أن يكون الشاعر اللعبي في بيروت ،مدينته بالروح والقلب ،وكم يسعد بيروت أن
يطل اللعبي من هنا ،من قلبها ،ملتقيا جمهوره الذي قرأه منذ عقود والذي دأب على متابعته منذ أن أدصخل السجن عام

 ،0790مشي ار الى أن فرنسا كرمته منذ ثالث سنوات مانحة اياه أرقى الجوايز الشعرية "غونكور للشعر" مكافأة ألعماله
الشعرية ولسيرته التي غالبا ما كانت أحد منابع الهامه ،وهذه الجايزة لم تكرسه شاع ار مغربيا يكتب بالفرنسة فقط بل كرسته

شاع ار عربا حمل الى اللغة الفرنسية سمات اللغة األولى والمكان األول .فشعره كان وال يزال نقطة التقاء بين عالمين او

ثقافتين أو لغتين ينتمي اليهما انتماء النهر الى ضفتيه.

وتطرق الى صخروجه من سجن القنيطرة المغربي عام  0793حيث وجد نفسه غريبا في وطن كان يسميه "السجن الكبر"ولم
يستطع ان يواال العيش فيه هو الشاعر الملتزم والحالم بعالم أفضل ليصختار بعد أعوام المنفى الفرنسي الذي كان له بمثابة

فضاء األمل والحرية .لكنه لم يابح فرنسيا البتة ،بل ظل مغربيا بروحه وكيانه وهذا ما وسم أاال طبيعة عمله الشعري
والسردي في اللغة كما في القضايا أو الهموم التي حفلت بها قاايده وناواه السردية والمسرحية.

واعتبر وازن أنه ليس من الماادفة أن يسمى شاع ار "مصخضرما" في المعنى الجغرافي أو اللغوي وليس الزمن فهو انتمى الى
لغة "اآلصخر" وكأنها لغته مثلما حمل هوية "أصخرى"هي هوية مؤقتة لم تحل يوما محل الهوية األولى ....وكماعرف اللعب شهرة

في عالم اللغة الفرنسية عرف شهرة في العالم العربي ...لم فارق اللعبي "مغربه" يوما على صخالف الشعراء الكثيرين الذين

يجعلون من المنفى واللغة وطنا .فهذا الشاعر الذي شارك في تأسيس مجلة "أنفاس" عام  0766مع الطاهر بنجلون وممد
صخير الدن وماطفى نيسابوري ساهم في تأسيس حركة شعرية حديثة كان هو رايدها وابرز شعرايها ...وكان ال بد لألجيال

المتعاقبة أن تنتمي اليها او تتمرد عليها بحثا عن فضايلها المصختلفة.
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وصخلص في صختام مداصخلته الى القول :وان كتب اللعبي في حقلي الرواية والمسرح واادر فيهما بضعة أعمال ،فهو ظل شاع ار
حتى في نثره شاع ار في رؤيته الى العالم ونظرته الى الوجود والتزامه في قضايا االنسان أيا كان انتماؤه .ولعل الشاعر الذي
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ترجم الى العربية حتى بات كأنه شاعر بالعربية ،لم ينثن عن ترجمة شعراء ورواييين عرب الى الفرنسية .ترجم محمود

درويش وعبد الوهاب البياتي وسميح القاسم وبعض الشعراء الجدد مثل عبداهلل زريقة وعيسى مصخلوف وسواهما .أما كتبه،

بحقولها المصختلفة ،فتربو على الثالثين ،فاللعبي شصخص مجبول بهاجس الكتابة وقلقها ،والكتابة كما قال مرة هي "فعل تحرير

دايم لواية غير مادية"؟.

مخلوف

وألقت نرمين الصخنسا ،مسؤولة األنشطة الثقافية في النادي الثقافي العربي كلمة الدكتور عيسى مصخلوف كلمة عيسى مصخلوف،

ومما جاء فيها :كتاب " منطقة االضطرابات " هو كتاب الجسد أو باالحرى كتاب الذات عبر الجسد ...جسد الرغبة واالغواء

هو نفسه جسد المرض والموت جسد القوة الفظة والعضالت ،جسد الرجولة الهاذية مقابل الجسد الهش والمايل الى السقوط

مقابل جسد المرأة وعدوه الوقت االكثر ايالماً ال يمكن االنسان ان يحيا دون جسده الذي يموت.
واعتبر في كلمته أن اصختزال الجسد األسير ضمن الحيز الضيق ال يضع حداً للحلم ،للغوص داصخل الذات وبلوغ أبعد المجرات
وهذا ما صخيره عبد للطيف اللعبي قبل ان يصختبر تلك المعارك التي تجرى داصخل اجسادنا على غفلة منا .نعرف أن الجسد

جهاز معقد صخارق وغريب التكوين ومعرض ألن يااب بأعطال صخطيرة لكننا ننسى او نهمل هذه النقطة عندما نكون ااحاء
حين نااب بالمرض وندصخل " منطقة االضطرابات " حين يستيقظ في الجسم فجأة جيش الصخاليا القاتلة ،تفاجأ به كأنه حدث

طارئ يأتينا من الصخارج من مكان ال دصخل لنا فيه منفال عن ذاتنا التي تشعر وتفكر ....ياعب على العقل الديني أن
يتصخيل هذا الجسد ميتاً يصخترع له منافد للصخالاة يعده بالقيامة وبسعادة ما فوق ارضية....
واعتبر مصخلوف في مداصخلته الى أنه اذا كانت النظرة الطبية والفلسفية للجسد تنحو هذا المنحى فان الرؤية الشعرية في كتاب
عبد اللطيف اللعبي ،تأتي من مكان آصخر تنطلق من الحم والدم والعظام ومن وحدة الجهاز العابي ،لتذهب أبعد من ذلك في
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مستديمة مع نفسه ومع محيط العام من حوله.
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وصختم بالقول :في ما وراء تناولها ألحوال الجسد ومعناه تطرح كتابة عبد اللطيف اللعبي السؤال ايضاً عن معنى الكتابة نفسها

حيال التغيرات الكبرى التي يشهدها العالم الكتابة هنا ليست فقط معركة استرداد العافية بل هي أيضاً معركة الفعل األدبي

الذي ال يزال بامكا نه ان يحلم ويهجس بالجمال ام يجمع ويواسي ،رغم بذاءة المال المنتار ورغم انحسار الحيز الصخاص

الذي تضؤل معه امكانيات التأمل والحلم ،الشعر والفلسفة واالبداع الفني على العموم.


بختي
"ال اعتقد أن الشاعر عبد اللطيف اللعبي هو ااحب هذا الكتاب المعنون ب " منطقة االضطرابات " ،بهذه الكلمات بدأ
بصختي مداصخلته وقال :فالشاعر الاحيح على ما يقول بول بريمون هو الذي ال يمكن ان تكون ااحب ما يكتب هو ينقل من

الامت وشعراء يرتحل الشاعر منهم من غياب الى غياب ومن احو الى احو هو ينقل من الامت .يملي من النغم
يال من الكلمة الى الورق عبرنا وعبر اآلصخر وعبر التجربة الشعرية ليبنى الموقف.

وأضاف :ولعل المعنى المستحيل الذي بحث عنه الشاعر في "منطقة االضطرابات" هو معنى الحياة ومعنى الموت ومعنى

كل ما بينهما والذي يحوم على المعنى هو الشعر ليس اال .في منطقة االضطرابات الشعرية تجري االنهار العنيفة وتضطرب
العالقات داصخل القايدة ينبعث الرمز ،يستبد الحنين بايقاع القايدة وتستيقظ األسيلة الكبرى ونابح جميعا الشاعر والقايدة
والمتلقي في مركب واحد ،في عين الديك ،في عين العاافة ،في صخضم المواجهة ومنطقة االضطرابات تشبه البرزخ حيث

كل شيء يردنا الى ماهيته االولى ،حيث كل شيء يحضر ما ال يحضر وال يحد او ينضبط في شكل تحتدم في منطقة

االضطرابات جدلية التناقضات :الحياة والموت ،الواقع والحلم ،المرض والشفاء ،الجسد والروح.
وتطرق بصخت الى السؤال الذي طرحه اللعبي " هل كانت الحياة تستحق من االهانات كلها " ولكن عبد اللطيف اللعبي وجد
الطريق يريد ان يبقى في رفقة الكلمات التي اثبتت جدارتها لو هزم الجسد ....وأضاف :وفي بعض قاايد ىالكتاب بدا لي
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اللعبي ليس عليال من المرض بل من الرقة يستنجد بالضوضاء بالجلبة العادية لترده الى الحياة ولكن السؤال كيف نجا
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الشاعر من منطقة االضط اربات ننجو بفضل الشعر على ما يقول ماثيو ارنولد نجوت ،يا عافاك اهلل ،وتحولت في قاايدك
من شاعر الى شعر.

وصختم كالمه واافا اللعبي :ارتفع في شعره من اآلن وعاد الى اليوم مكتن اًز فيما يشبه العدو االبدي .وكل ذلك على متن األلم،
على متن الكلمة في لعبتها الحاذقة بين أقاليم الروح والجسد وفيما تعارف على تسميته فن الشعر .انها والدة جديدة للشاعر

من قلب رماد الذات والموضوع واللغة .معاناة المغامرة ،معاناة عمل اللغة الجليل اذ تنتج الذي يبدع الحياة بحسب روالن
بارت ،والذي يضمن اصختالفنا االنساني وثراءه في آن .وأصخي اًر ،ماذا يبقى في مقياس الحياة؟ يصختم الشاعر لست

أو ال

أعرف أن أكون اال ابن اليوم.

وصختم اللعبي ببعض من قراءاته الشعرية
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ندوةحولكتابد.احمدبيضوندفترالفسبكة
وفي اطار الفعاليات الثقافية لهذا العام ،عقدت دار شرق الكتاب"  L’Orient des livresندوة حول كتاب د .احمد بيضون

دفتر الفسبكة ،شارك فيها الكاتب الدكتور جبور الدويهي الكاتب حسن داوود والدكتورة وفاء شعراني في حضور حشد من
المهتمين
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داوود
أن بالرغم من أن لديه افحتين على الفيس بوك وليس افحة واحدة ال جد نفسه مشموال
اشار داوود في مستهل كلمته الى ّ
تأصخرت عن ركوب تلك الموجة من ّأولها .أو ّأنهم سبقوني جميعهم
ألني ّ
بمن أطلق عليهم أحمد بيضون إسم الفسابكة .ذاك ّ

سألبي بها طلب أوليك
إليها وها ّإنني اآلن ال أعرف كيف ينبغي أن تكون الجملة األولى ،ألجملة اإلفتتاحية أقاد ،تلك التي ّ
الكثيرين الذين يسألونني لماذا ال نق أر تعليقاتك على الفايس بوك.
وتوجه بالكالم الى بيضون قايال :كم أضعت من الوقت يا اديقي لتتعلّم هذه الكلمات التي تزداد يوما بعد يوم حتى لتكاد

تاير لغة كاملة .وليس ّأنك اقتنعت بأصخذها كما هي بل ّإنك رحت تقترح تغييرها  ...ولم تكتف يا أحمد بالسعي إلى إنشاء
ما يشبه القاموس تعيد به الفسابكة إلى ألف باء جديدة عليهم أن يحفظوها باديين لغتهم من جديد ،بل ّإنك رحت تنظم
ِ
تارم عمري قبل ّأني ِف ِرنديا ....والى ذلك كلّه
القاايد بلغة الفايس بوك ومنها قولكَ :أن ْنت ف ِرندي ليت ّأني في َ
الجوى \ ّ
ألي أحد من ُغالة الفسابكة ُيتلى عند وفاته بغتة...
سميته "ألمقامة الفيسبوكية" "وهي عبارة عن رثاء إحتياطي ّ
سطّرت ما ّ
إن من يقع عليه عبء الكومبيوتر هو مصخترعه ،فلماذا
وقال :يا أحمد أنا قليل العلم بالفايس بوك ،والعديم الممارسة ،أقول لك ّ
الجد ... ،أوليت عناية فايضة مع ّأنك ،في أحيان ،لم تكن تقاد إال تزجية الوقت .ما حاجتك إلى
تراك وقد أصخذته بك ّل هذا ّ

ك ّل ذلك ،وأنت لست ّإال واحدا من الفرندات .في أحيان كنت أق أر تعليقا منك جاوز عدد كلماته الافحات الثالث أو األربع،
تمر من دون أن تلتقطها...
ّ
كأنك استعضت بالفايس بوك عن الكتابة في الجرايد ،رحت أقول .....ولم تترك حادثة ّ

وعزة
وصختم كالمه قايال :لقد كتبت عن ك ّل شيء بما في ذلك مولّد الكهرباء في بنت جبيل ،وكذلك التجديد الذي أجريتماه أنت ّ
المؤرخ ،والشجاع
المتنوع العارف الشاعر
عد وال حار لما يرد على قلمك ولما يشغلك يا أحمد ،أنت
على بيت بيروت .ال ّ
ّ
ّ
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بنا إلى نسيان ما عشناه فيها ،كما كتبت في افحات الصختام المازجة بين الحقيقة والم اررة.
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في الكالم على دصخيلتك شجاعتك في تقريب إابعك من عيون البطّاشين والك ّذابين ،وأنت الفكه أيضا ،وان كانت الدنيا ذاهبة
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الشعراني
واعتبرت الشعراني لهذا النمط يكتب أحمد بيضون تادي اًر كتابه "دفتر الفسبكة " تادير بحجم مدصخل الى عالم نفسه/اجتماع

الفيسبوك /فإذا كان لك وجه /اورة /في كتاب الوجود .وانت محاط بجمهور تحاوره او كنا حجبنا اور وجوهنا وكلنا نحاول
كسر عزلة العادة اصختراع لذاتنا فلنتذكر جميعاً اننا تحت المجهر :أنما ال داعي للصخوف ...ان التادير سيشرح لنا االحوال

شرحاً وافياً.

وقالت :اقول انه كلما اقتربت من احمد بيضون فانك تكون على وشك امتالك كنز الطريق اليه تمر بارض ذي زرع من على
طرف شجاعة الرأي بعالنية ،وحرية الروح ،تفضى بك الى ضفة اصخرى ال يحيد وال يلين بين الحسى واالفتراضي يوقظ لك

شغف الشعر دفتره مزيج فريد يبث بهجة االدب ويقدم لك سياسة تشتغل على اوار حجارة سوداء تقرأه نساقا بدون قيد للتتابع

الحر .....في دفتر الفسبكة جاحظ ومعري لوال هدوء عينيك ولوال انك مبار ما شاء اهلل والحمد اهلل وشصخايات كثيرة أصخرى
محكية باللغة األالية ونقايها وعلى اغراء نظري في المظاهر المشتركة بين الشعر والصخطاب االدبي.
واعتبرت أن األمر الجوهري ،الذي قد يتقنه الفيسبوكيون الشباب هو الشروع في نقاش حول معنى التجريد السياسي ،في
كتابة موجزة تلجأ فيها الى أقل قدر ممكن من الكلمات ستجر الفيسبوكيين الى المعنى ،ربما بعضا منهم ألنهم ال يقرأون

المقاالت ....أيها األادقاء حاولت مالحقة فيسبوك مقتدر والفيس لذيذ ال يعد وال يحاى ،ربما أصخفقت في مسعاي ،لقد

واجهت أم ار في غاية التعقيد على أية فسبكة أستقر ،وجدتني أمام قضية اسمها الفيسبوك والكتابة عنها في دفتر أحمد

بيضون ورطة مححببة لم أمتلك سهولة التدبر فيها ،في كل فسبكة ،هكذا وبومضة ،تطلع مهارات عاية عن التعريف ،تنتقل

من لغة النسم وبعبارة واحدة الى القساوة من دون تهشيم ،دون وحشة .تقف امامها لتجدها صخواطر متوقدة قد تكون شع ار

فايحا أو عاميا أو مروية أو قل سصخرية أو تهكما "استالم مبكل" لم ينج منه اال من رحمه ربي وستر عليه...لووول.
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وصختمت بالقول :اللهم ال تلغي حساب أحمد بيضون الفيسبوكي فال تهجر الفيسبوك.
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بيضون
اعتبر أحمد بيضون أن الفيسبوك يمزج الواقع باالفتراضي و أن مراجعات الكتب هي واحدة من أاعب أنواع الكتابة وعادةً
يماطل في قبول تكليف من هذا النوع شعو اًر منه باعوبة التعاطي مع هذا االصخير فالناوص متقطعة وذات ايقاع صخاص،
مضيفا الى أنه من يزاول هذا الوسيط(الفيسبوك) بمسؤولية تحمل مسؤولية أن يكون استعماله لهذا الوسيط يشبهه والسهولة
في الناوص هي نتيجة معاناة اعبة في الكتابة وليست المغامرة بإلقاء الكالم جزافاً ويصختم قايالً ":حاولت أن أجعل من
الفيسبوك وسيلة اعالم صخااة بي وما أنتجته يساوي ما أساوه صخي ار أم ش ار وأنا مسؤول عنه وهو انان وأنا هو".
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تكريممؤسسةالدراساتالفلسطينيةفيذكرىخمسينسنةلتأسيسها
وفي اطار فعاليات المعرض هذا العام ،عقدت ندوة تكريم مؤسسة الدراسات الفلسطينية في ذكرى صخمسين سنة لتأسيسها ،ندوة

تكريمية لمؤسسة الدراسات الفلسطينية في ذكرى صخمسين سنة لتأسيسها شارك فيها الدكتور طريف الصخالدي ،الكاتب فواز
طرابلسي والكاتب الياس صخوري ومحمود سويد وقدمها الدكتور سامي مشاقة في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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الخالدي
واعتبر الصخالدي في كلمته :إنه قد يكون لكم أيها العرب تاريخ ما في فلسطين لكن تاريصخنا هو األقدس .إذاً نحن ال نواجه

هيمنة عسكرية فحسب بل نواجه أيضاً هيمنة تاريصخية قوامها إثبات قداسة تعلو فوق كافة القداسات األصخرى .من هنا تكمن

أهمية كتاب الدكتور صخليل عثامنة بعنوان "القدس واإلسالم :دراسة في قداستها من المنظور اإلسالمي" فهو يستعرض

موضوعين إثنين متشابكين تاريخ القدس وتاريخ قدسيتها ،أي تاريصخها السياسي واإلجتماعي إضافة الى مكانتها في الضمير

اإلسالمي.
واشار الى أنه ضمن هذا السرد التاريصخي يستعرض المؤلف آصخر ما توالت إليه األبحاث التاريصخية عند علماء العرب
والغرب .ولكن األمر الذي يقل عن هذا أهمية هو وعي المؤلف الدقيق بما ينسجه اإلستشراق اإلسراييلي والاهيوني من

شكوك  :شكوك حول ماادر التاريخ العربي وماداقيتها فيما يصختص بالقدس.....أما فيما يصختص بقدسية المدينة في

يصخاه المؤلف بالكثير من افحات كتابه .ويرى المؤلف أن قدسية المدينة في اإلسالم هي تتمة
اإلسالم فهو موضوع ّ
لقدسيتها المسيحية وتكملة لها .لذا فأن عناار القداسة الدينية لمدينة القدس ظلت في نظر المؤلف قايمة ومتواالة من دون
إنقطاع ،إذا إستمرت األماكن المقدسة المسيحية تجاور األماكن المقدسة اإلسالمية حتى إستيالء إسراييل على المدينة

والشروع في تغيير معالمها الجاري بال إنقطاع في يومنا الحاضر.

وصختم بالقول :ال يدصخلنا المؤلف في أي اراع مع الاهيونية حول القداسة ودرجاتها في األديان التوحيدية الثالثة ،إذ ال ريب
أن هذا اإلارار من قبل الاهيونية واإلستشراق الاهيوني على تفوق القداسة لدى اليهودية وزرع الشكوك حول قداسة

اآلصخرين هو إمتداد طبيعي لمحي األرض ومحي التاريخ معاً.
سويد
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وألقى سويد كلمة مؤسسة الدراسات الفلسطينية اشار في مستهلها الى بدايات فكرة انشاء مراكز عربية فكرية بالتزامن مع
هزيمة الجيوش العربية عام  ،0799ث كان لثالثة مفكرين عرب رأي آصخر يصختلف عن الرؤية المحدودة والوعي المسطح
السايدين ازاء العدو المدجج بالعقيدة والعلم والتحالفات والمال والسالح ،وهؤالء هم قسطنطين زريق ،وليد الصخالدي ،وبرهان
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الدجاني ...وساهم في هذه النقاشات وف انضاجها شصخاات من االنتلجنسيا اللبنانية ...كل هؤالء تعلموا من الهزمة أن
طبيعة العدو وامكاناته على كل اعد تفرض اراعا طوال تواجه فيه العلم مع العلم والتقدم مع التقدم والتنظم مع التنظيم

وتكون الغلبة فيهلمن تفوق على هذا كله ،وليس في تكديس السالح وتقديسه وحشد العسكر واهلل أكبر وعليهم يا عرب.
واعتبر أنه في هذ المناخ أقيم " النادي العربي" وأنشيت الجامعات المستقلة حديثاً ،وأسست مؤسسة الدراسات الفلسطينية عام

 0760لتكون باكورة مراكز االبحاث العربية المتصخااة ....وبعد صخمسين عاماً من الكفاح لبناء مؤسسة أبحاث علمية
ملتزمة متصخااة مستقلة هي مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،ال يمل وليد الصخالدي الباقي بيننا من كوكبة المؤسسين اطال اهلل

عمره من القول :اننا ال نزال في مرحلة التاسيس وهو يصختزل.ماذا يعني هذا؟
واستطرد قايال :يعني ان الطريق الى فلسطين العربية الحرة ال تزال طويلة وان على المجتمعات العربية القادمة ان تكافح

الرساء تقدمها وديمقراطية وان تنشئ العديد من مراكز االبحاث العلمية وادوات نشر الوعي والثقافة االصخرى.

وصخلص في كلمته الى القول :أما نحن في مؤسسة الدراسات الفلسطينية فال يزال المؤسسون يلهموننا الامود والمثابرة لتبدأ
مرحلة جديدة من العمل على االسس نفسها التي ارسيت صخالل صخمسة عقود وأهمها :االستمرار في البحث واالنتاج ،وعدم
االنتماء الى اي حزب أو دولة أو منظمة بعيدأ عن التعاب والعنارية واالنفعال وتوصخي الموضوعية في كتاباتنا ونشاطاتنا

كافة وهي المبادئ التي أرساها المؤسسون ونلتزم باالستمرار في العمل واالنتاج بهديها.
ط اربلسي

وأشار طرابلسي الى أنه لقد قدمت في الذكرى الصخمسين للنكبة دراسة لم تكتمل وهي فكرة كيف أرت النصخب العربية قضية

15

15

فلسطين وان اليوم ،الضلع الرابع في مثلث قضية فلسطين الذي يادمنا هو االوضاع الداصخلية العربية ،متساءال عن طبيعة
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االول يصختار العامل الصخارجي والثاني الوهن والضعف الداصخلي.
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العالقة بين قضية فلسطين واالوضاع الداصخلية العربية سيما أن الفكر العربي حول فلسطين انقسم منذ ذلك الحين الى تيارين
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واعتبر أن أكثر ما يلفت النظر في المقاربتين هو اعادة االعتبار لالوضاع الداصخلية للثورات العربية اذ يسهل اليوم ان يقال
اننا ن ضيع البوالة الفلسطينية لقد رأيت في كتابات المؤلفين اتفاق فال قضية فلسطين عن القضايا االصخرى وهناك نظرة
رومنطيقية اما ان نلتف حول فلسطين واما ان ال نستطيع الواول اليها اتشارك معكم في ان اوسلو وما بعد اوسلو والثورات
العربية وما بعد الثورات العربية تثير مشكالت وتحديات تتعلق في الب البحث في قضية فلسطين في اطارها الداصخلي .
وأضاف :ان العدو االسراييلي يتعاطى مع المنطقة انطالقاً من التالي :اي اصخالل بالتوازن العسكري مع اسراييل هو صخطر
على وجود اسراييل فالعدو عدا عن البحث الداصخلي في التهويد يبحث عن التفوق النووي وهذا الفال قضى على كل شيء،

ال يوجد اي رد فعل بان النووي االيراني له عالقة بنزع السالح النووي االسراييلي وانما تبرير ان تساوي في السالح.
وصختم بالقول :اعتقد اليوم اننا بحاجة الى اعادة بلورة االشكاليات في الوطن العربي وتحديداً قضية فلسطين
خوري

وتطرق صخوري في كلمته الى "المجلة التي أ عمل فيها منذ ثالثة أعوام فقط ،لكنني أشعر بأنها بيتي الفكري والثقافي منذ أن
أجبرتني الظروف على مغادرة بيتي األول في مجلة "شؤون فلسطينية" في سنة  ..."0797عن وطن الكلمات هذا سأتحدث

اليوم ،وهو الوطن الذي إستنبطه الثقافة الفلسطينية والعربية ،كإطار لمقاومة التغييب الوطن إندذارىه المادي على يد اإلحتالل
اإلسراييلي ،وتغييب المواطن وقهره على يد أنظمة اإلستبداد العربية.

وقال :طُلب مني أن أتحث عن مجلة الدراسات ،فلم أجد ما أقوله سوى أن المجلة تتحدث عن نفسها ،فيها تجتمع اجيال
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متعددة من الباحث ين والمعلقين والكتاب ،الذين يتابعون اوغ وطن الكلمات بلغتهم الجديدة ،في إنتظار أن تتحول الكلمات

الى وطن .لكنني أريد أن أتوقف عند مسألتين :المسألة األولى ،هي معنى البحث العلمي في شروط مواجهة الكولونيالية.
ونحن في ذلك نطبق المقاييس نفسها التي سنتها الجامعات ومراكز البحوث في العالم .لكننا نعلم في شرط مصختلف له
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سمتان :أوال هو شرط كولونالي يقتضي من الباحث قدرة على االنشقاق عن اللغة السايدة في العالم األكاديمي وصخاواا فيما
يتعلق بمنطقتنا ،وثانيا شرط معولم ،تلعب فه اغراءات المنظمات غير الحكومية التي تتبع في أغلبها أجندات مفالة على
قياس تدجين الشرط الكولونيالي بمقتربات شتى ،قد تكون تحمل في ظاهرها بريقا تغييريا.
وفي تناوله للمسالة الثانية ،اعتبر الصخوري أنه تتلصخص في معنى فلسطين في الوعي العربي في لحظة االنعطافة الكبرى التي

انعتها الثورات الشعبية العربية ضد االستبداد ربيع عربي تلفه دماء الضحايا وغموض االفق ومعاناة الحاضر يكفي ان
ننظر الى عراء الموت الذي يواجهه ميات الوف الالجيين السورين ومعهم الوف الالجيين الفلسطينيين من سورية كي نرى

مآالت الجريمة التي استنبطها االستبداد العربي .على عكس الرأي الشايع الذي يقول ان فلسطين تضمر في الوعي العربي،

فأنني ارى ان فلسطين تتحرر من االستصخدام االنتهازي لقضيتها الذي مارسه االستبداد طويال.

وصخلص للقول أن تحربر فلسطين في الوعي العربي كي تكتمل معانيه دالالته يقتضى تحر ار فلسطينيا من القوقعة التي

فرضها وعي فلسطيني شقي جعل من القرار الوطني المستقل وهو شعار احيح ألنه اصخرج القضية من قبضة االنظمة معب ار
الى وهم السلطة تحت االحتالل .المدى الجديد لعالقة فلسطين بالوعي العربي هو حقل شاسع يحتاج الى اعادة رسم االفق
االستراتيجي للاراع مع الكولونيالية الاهيونية باعتباره مدصخال لبناء األمن القومي في المشرق العربي.
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ندوةحول:الذهباالزرقمنالسلعةالىالثروة
وفي اطار فعاليات المعرض ،نظم ملتقى التاثير المدني ندوة حوارية تحت عنوان  :مياه لبنان  :من الحاجة الى الثروة

الوطنية .شارك فيها المهندس محمد فواز المدير العام السابق للتجهيز المايي والكهربايي ،االمين العام للمجلس االعلى
للصخاصخاة زياد حايك والمدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني زياد الاايغ وادارتها االعالمية فيوليت البلعة التي شرحت
اهمية االستفادة من المياه كثروة وطنية.
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تحدث المهندس فواز عن أسباب تعثر قطاع المياه في لبنان ،وقال :فقدنا السهول المروية ولم نستفد من نهر العااي وال

من نهر الحااباني وذلك لم يكن بسبب القانون ،فمنذ  ٦٢٩١لدينا قانون مياه جيد يعطي حق ملكية المياه للجميع .ودعا
الى جمع القوانين واألنظمة المتعلقة بالمياه ودراستها قبل استادار اصخرى جديدة .واعتبر ان بلوغولد يرفع مستوى المياه في

لبنان

اما حايك فقد لفت الى البعد االقتاادي لمبادرة الذهب األزرق ،وتحدث عن نهج الشراكة بين القطاعين العام والصخاص وأكد

ان ال احد يريد ان يستبدل احتكار القطاع العام باحتكار القطاع الصخاص .وأوضح انه يعمل مع فريق عمله على إنجاز

شراكة فعلية بين القطاعين حتى نال الى إقرار القانون في مجلس النواب ،مؤكدا ان الشراكة ال تعني الصخاصخاة النها
مبنية على عقود واضحة لفترة زمنية محددة تحت إشراف الدولة .عارضا الهمية الحاجة الى مجلس وطني للمياه .داعيا

اللبنانيين الى التاويت والمطالبة بتنفيذ بلوغولد في أسرع وقت.
بدوره اشار الاايغ الى ا همية االلتقاء حول ثروة اساسية متصخطين االنقسامات التي نعيشها داعيا الى الصخروج عن سجاالت
جديدة في التَّعاطي مع ثرو ِ
ٍ
َّة التَّنظيريَّة وارساء ذهني ٍ
ات االقتاادي ِ
الصخيار ِ
ات لبنان الطَّبيعيَّة وطاقاتِه البشريَّة .واعتبر انه آن
َّة
َ
األوان لوقف المقاربات غير الدقيقة في ما يتعلق بمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والصخاص.
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فيمايليسلسةمنالتواقيعشهدهامعرضالكتابالعربيالدوليال 57فييومهالعاشر(االثنين  )3162\63\61–


تجدونربطاالصور


جمال دملج
ماري أبو جودة
الشاعرة عبير سمكري
الشاعر خليل عكاش
فايز غازي
نبيلة فارس
السفير سمير حبيقة
عناية زغيب
رشيد الضعيف
رندلى منصور

الصمت لغتي
ديوان :ربيعي العربي
ديوان غزل الرياح
مناي
كلمات مختارة
الديموقراطية التوافقية وصياد لبنان
خبث ذاكرة
هرة سيكيريدا
بال عنوان

الكاتب فيصل فرحات
الشاعرة الهام بكر

اعترافات عانس ،باع سمك البحر
مجموعة قصصية :أوراق العمر

جناح النادي الثقافي العربي
جناح النادي الثقافي العربي
دار الرمك
دار الفارابي
مؤسسة سعاده للثقافة
مكتبة انطوان
دار النهار
مؤسسة الرحاب الحديثة
دار الساقي
الدار العربية للعلوم
ناشرون
دار الفارابي
دار الرمك
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فيمايلينشاطاتوبرنامجتواقيعيومالثالثاءالموافقفيه67كانوناألول3162
4:30-6:00
4:30-6:00
6:00-7:30

ندوة حول خمس سنوات على غياب
محمود درويش
ندوة :واد التيم الشعب والثقافة
محاضرة للشاعرة جولييت انطونيوس
حول كتاب اغمض عينيك لترى
ندوة  :سجون النساء دار االمل

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

ندوة اللواء

7:30-9:00

ندوة حول كتاب الربيع العربي

أ .المع الحر ،أ.محمود شريح ،أ.صقر ابو فخر ،د.
ميشال جحا ،أ.سليمان زيدان ،تقديم :أ.سليمان بختي
د .فارس يوسف -د .وجيه فانوس  -د .محمد
الشحيمي  -د .نسيم خوري
أ.جولييت انطونيوس
النائب االستاذ غسان مخيبر ،العقيد غسان معلوف،
المحامي أ.فهمي كرامي ،السيدة جنى تامر ،أ.حبيب
حاتم  ،تدير الندوة :االعالمي السيدة ماغي عون
د .حسن كريم ،د .فؤاد السعيد ،د .انطوان حداد ،أ.
احمد كرعود
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التواقيع
4:00-6:30
5:00-6:30
5:00-6:30
5:00-7:00
5:00-8:00
5:00-8:00
6:00-8:00
6:00-8:00
6:00-8:00
6:00-9:00
6:30-8:30
6:30-8:30
6:00-9:00

ديوان :ايقاعات عاشقة
دار الرمك
الشاعرة فاتن بو غانم
ديوان عطر الفرح
الشاعر محمد يونس مطر دار الفارابي
جناح النادي الثقافي العربي
نزار عبد القادر
هالل األزمات والحروب
رجل ضد هللا
دار سائر المشرق
سمير زكي
حكاية صفية
دار اآلداب
ليلى عثمان
شمس الحياة
جناح النادي الثقافي العربي
فاديا زين الدين
برلين 63
دار الساقي
اسكندر نجار
دار اصالة
ماذا اختار؟ -ماذا ستفعلين يا لينا؟ مارغو خوري
نبوءة عاشق
مؤسسة الرحاب الحديثة
فادي قباني
العرب بين التغيير والفوضى
الدار العربية للعلوم ناشرون
غازي العريضي
دار الفارابي
الشاعرة الرا فواز
ديوان أشالء من عدم
جناح دار الجيل
شربل غريب
بيروت عبر التاريخ
دار غوايات
الكاتب محمد جابر
اركان الثورة العربية الكبرى
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