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

ندوةحولخمسسنواتعلىغيابمحموددرويش
في اطار نشاطاتها لهذا العام ،نظم دار نلسن ندوة بعنوان تحة الى الشاعر الفلسطيني محمود درويش في الذكرى الخامسة

لحضرة الغياب" شارك فيها الشاعر المع الحر ،الكاتب الدكتور محمود شريح ،الباحث صقر ابو فخر ،الشاعر ميشال جحا،
المؤلف والعازف والمخرج والمسرحي سليمان زيدان ،وقدمها الكاتب سليمان بختي في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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بختي
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اعتبر بختي بداية أننا "نتذكره حتى ال تسقط الذاكرة في اغراء االعتذار الدارج والنسان المخيف" ،وأضاف :بحث محمود في
شعره عن الهوية ،عن االنسان ،عن الحب ،عن الحياة ،عن الجالد ،عن الضحية ،عن التالعب بالتارخ ،عن تزييف

الوعي ،وعن عالم ال يكتمل اال بالشعر .بحث عن معجزة جديدة تمحو كل ما سبقها من اآلثام والحالم والخطايا واألوهام

واألضاليل .ساهم ممود دروش في الحركة الشعرية العربية أبرز اسهام في جدل تناقضات الحياة والموت والوطن والمنفى،
العابر والثابت.
وأضاف :اآلن ،وامامنا الكتب والدواوين والرسائل ،وأمامنا العبر والصحوات ،وأمامنا صوتك والصدى يرجع اليك كلما
صدحت "على األرض ما يستحق الحياة" ها نحن غائبن نأتي الى غائب وال ندري ان كنت هنا أم هناك وال ندر اذا كان

جدل في الكالم ولكننا في الغياب الصميم ال حضور بدون ارادة وال حضور بدون وعي وال حضور بدون حرة وال حضور

بدون كرامة ،وختم بالقول" :هو اآلن في غيابه أقل موتا منا ،وأكثر منا حياة".
جحا
"هو شاعر فلسطين األول وحامل مشعل النضال في سبيل وطنه" بهذه الكلمات استهل جحا كلمته ،واضاف :يمتاز محمود
درويش في أنه يوازن بين "الموسيقى الخارجية " و"الموسيقى الداخلية" في القصيدة .وهو يبتعد عن التعبير المباشر الى

القصة الشعرية للتعبير عن تجاربه ويحافظ رغم ذلك في أكثر األحيان على الوضوح ،وهو
االيحاء ويعتمد الرمز واالساطير و ّ
يعبر عن همومها وطموحاتها وواقعها معتمداً الرمز لكي يتخطى الرقابة
مرتبط بالجماهير العربية في األرض المحتلة ّ

الفني دون أن تجعل من شعره عالماً معتماً غامضاً
االسرائيلية .والرموز المختلفة في شعره تساعده على التأثير الوجداني و ّ
بعيداً عن الفهم.
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واعتبر أن شعره يعكس نبضاً صادقاً لهموم الناس وآالمهم .أيقظ محمود درويش في الناس روح المقاومة وأط ّل بهم على
هم الشاعر الدفاع عن وطنه وحقوق شعبه لذلك فهو
عوالم ومفاهيم جديدة .جعل للشعر قضية وجعله يخترق آفاق جديدةُّ .
متصوف من أجل قضيته ومأساة شعبه .ولقد استطاع أن يرتفع بالقضية
يؤمن باالنسان ،في شعره خيطٌ من الصوفية فهو
ّ
ينضح بالعاطفة والحب غالباً ما يمزج بين "الحبيبة" و"الوطن".
من اآلني والمحدودية الى اآلفاق الواسعة .شعره
ُ
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وأضاف :محمود درويش صاحب ميسم بارز في حركة الشعر العربي المعاصر ،يجمع في شعره رونق األداء بعمق الفكر،
حظي شاعر عربي
 ....وهو أبرز شعراء فلسطين ،بل وأبرز الشعراء العرب ،اختزل وطنه وبات رم اًز من رموزه  ،ناد اًر ما
َ
حظي به محمود درويش .كما عمل الشاعر على تحرير القصيدة العربية من النمطية التي غرقت فيها
باالهتمام الذي
َ
وتطويرها ......ارتفع محمود درويش في المرحلة األخيرة من مراحل شعره الى مرتبة االنسانية ولم يعد مجرد مدافع عن
حقوق وطنه وداعية لتحريره من نير إسرائيل بل أصبح ينطق باسم التجربة االنسانية الشاملة .لم يعد يحمل القضية

الفلسطينية وحدها بل أصبح يحمل قضية االنسان في كل مكان وزمان.

وختم قائال :هذا هو الشاعر محمود درويش الذي يأسر جمهوره بشعره الذي يدور على المنفى والمقاومة واألرض والغربة
والحصار متارجح بين الموت والحياة  .في "الجدارية" يتحاور مع الموت او يعقد صداقة معه ،منكسر مع قدره ،يتوضأ بدمه
كالشهيد  ،يحمل جرحه ويتكئ على غيابه ،يتذكر لينسى وينسى ليتذكر .يحمل عبء الشهرة ،يغرف من ذاته من تجربته

الشعرية الخصبة ،ويحاول ان يتخطى ذاته وان يربك الموت وينسى ان يموت!
ابوفخر

وبدوره اعتبر أبو فخر أنه ال يجازف في الوصف اذا قال أن الفلسطينين لم يجمعوا ،طوال تاريخهم المعاصر ،على أمر أو
شان أو فكرة أو زعيم مثلما اجمعوا على محمود درويش وعلى قصائده المدهشة ...أحبوه ألن محمود درويش صنع في هذا

السديم العربي أمالً وأبدع في هذا العماء المروع وعوداُ خالبة ،وحول أغاني التيه الفلسطيني الى ملحمة مدهشة للعودة
المؤجلة.

واكد أن محمود درويش برهن أن القصيدة ربما تكون ،في كثير من الحاالت أقوى وأوفى وأشد أث اًر من البندقية وكانت قصائد
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النصف الثاني من القرن العشرين لم يعرف شاع اًر احتل تلك المكافة الرفيعة في قلوب الناس مثل محمود درويش....
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تشير دوماً الى انتصار الشعر على السياسة أي هزيمة الواقع أمام الحلم ...ولعل الشعر العربي المعاصر وال سيما في
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بهذا المعنى كان محمود درويش ظاهرة شعرية ذات فرادة ،ظاهرة ال يمكن تفسيرها ببساطة ،ما سره الشعري اذا؟؟ انه شاعر

مهيمن وشعره كاشف وفضاح مهيمن الن قامته الشعرية باسقة جداً وكاشف ،الن الشعر الصافي صار يقاس بقصائده ،والن

شعره صار تحديا ابداعياً من عاصره أو جاء بعده .لهذا تبعه "المريدون " ،وبايعود ملكاً على ملكاً على فلسطين ،ووضعوا
بين يديه "أحد عشر كوكبا " .

وأشار أبو فخر أن معظم الشعراء العرب كان ابداعهم الشعري يتوقف قبل الستين ،وتعيش أشعارهم الالحقة على وهج

اشعارهم السابقة ،لكن محمود درويش حال مختلفة وطراز مختلف كانت لغته تصفو وترق وتصبح اكثر ادهاشاً كلما أمعن

في السنين .ومحمود درويش ربما هو الشاعر العربي الوحيد الذي كان كل ديوان جديد له يمثل قمة جديدة في مسيرتة

الشعرية المخضبة باأللم والقلق ووجيف القلب وخفقات الفؤاد.

وقال :جاء محمود درويش الى لبنان في زمنين متنافرين ....ولم تصنع بيروت من محمود درويش شاع اًر كبي اًر ،تماماً مثلما
لم تصنع من نزار قباني أو محمد الماغوط أو عمر أبو ريشة أو محمد كبا اًر هؤالء جاؤوا الى بيروت شعراء حقيقيين ،وكانوا

قطعوا شوطاً طويالً في الشعر ،غير أن بيروت منحتهم جميعا مناخا أدبيا ونقديا أثرى العملية االبداعية لديهم وحفزتهم
المدنية بقوة االحتكاك والنقد والسجال والمنافسة على التجريب والتجاوز وهذا هو معنى أن تكون بيروت مدينة لالبداع

والحرية ...وقد هيأت له بيروت متنفساً لبعض ما يقلقه ،ومنحته القاً يليق بواحد من أعظم شعراء العربية لكن الحياة اخلفت
وعودها معه ،فأورثته قلقاً متماديا وعلة في القلب وظل الموت يالعبه وهو يلعب به بمهارة "العب النرد " حتى اراح ركابه

أخي اًر ،وادار لنا ظهره ،وغادرنا الى حيث يزار وال يزور وتركنا ذاهلين نلوح له بالمناديل.
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شريح
يغني بيروت" ،واعتبر فيها أن قصيدة درويش تطفو على سطح الذاكرة،
تمحورت مداخلة شريح حول عنوان "محمود درويش ّ
ماض بعيد وبلد ٍ
ٍ
فأرخ لمرحلة جديدة
ناء ال
فهي عن
يتجمعان اال في ذهن يقظ ورؤيا حالمةّ ،
رد إلى القصيدة اعتبارها ّ
ّ
ومختلفة في حياة الشعر الفلسطيني الحديث وأعاد إلى الشعر دوره في رصد الحدث وتدوينه إلى شاهد على حقبة انتهت

موجه "ليدين من حجر وزعتر"،
وأخرى بدأت ،فجاءت القصيدة "أحمد الزعتر" نشيداً "ألحمد
المنسي بين فراشتين" وهو نشيد ّ
ّ
لثبات شعب واستم ارره.
تتمدى على بدن القصيدة ،مضافاً إليها غنائية سلسة وموسيقى ناعمة ،األمر الذي يمنح
وأشار الى أن الكثافة الرمزّية ّ
أساسيان صوت الشاعر وصوت أحمد
متميزين .في القصيدة صوتان
اقعية
ّ
ّ
القصيدة الفلسطينية في السبعينات نضجاً وو ّ
الزعتر ،وكالهما يروي قصة متكاملة األجزاء ،وأحياناً يمتزج الصوتان على تخوم بعض تلك األجزاء ،فيستفيد درويش في

متكررة في ثنايا القصيدة من مصالحة نقيضين وبالتالي طمأنينة نفس ،وتال بعضا من
مما تمنحه تنويعة قفلة ّ
تقنيته هذه ّ
أبيات القصيدة.
وأضاف :نجح محمود درويش في مزج البحور الشعرية أحياناً وفي توظيف التفعيلة الشعرية أحياناً أخرى .وهو إذا ما أراد أن

ممزقة تقيم بين هشاشة البراءة واصرار الحلم ،فإن درويش
يحكم على هذا العالم على أنه حلم مشروط ،حيث األنا -نحن ّ
نحب الحياة" ....وفي البناء الد ارمي
يعمد بطول نفس وأناة إلى أبيات يفرغ فيها نزاع الروح في كفاحها كما قصيدته "ونحن ّ
ارتكز درويش على الحوار والسرد بهدف تجسيد الصراع والحركة فتقترب الصورة من المشهد المسرحي ،كما في قصيدة

"حجرة العناية الفائقة" حيث الحوار مزدوج ،وختم قائال :هو الذي قال عنها بيروت نجمتنا بيروت خيمتنا بيروت تفاحة ،ففيها
حياها .هي اليوم تحييه.
نضج واكتمل شعره هو الذي ّ
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الحر
استهل الحر كلمته بوصف درويش قائال :شاعر يأتي من االختالف من الرؤية الناضجة الى التاريخ من سبيكة الحضارة
التي تتأجج على نار الجياد التي ال تعرف غير الصهيل ،وعلى نار الصعود الى مملكة الحب والجمال ...شاعر في الزمن

الصعب ...شاعر لم يأت من ف ارغ ...محمود درويش تلك النبتة هي اخضرت وازهرت وأعطت ما اعطت من ثمار تظل
على وهجها وعلى بريقها ولن يفقدها الزمن اريجها.

واعتبر انه مشروع شعري اكتمل ولم يكتمل لكنه ما يزال يتفاعل مع المشهد الشعري العربي تفاعالَ يحرك السكون يؤجج
الجنون يخرب المكان ويصعد نحو فضائه االبداعي مكلالً ارجواناً كأنه نقطة االرتكاز لذلك البناء الشعري لم يحصد اريجه

بعد ....محمود درويش ايقونة االبداع العربي التي تتجلى نشوة أخرى عروبة تستحم بنبض العروبة التي تلتحق اشواقها
وتستنر بدفئه او تحلق بعيدا باجنحة من نور .محمود درويش ربما هو من الشعراء القالئل الذين استطاعوا ان يوازنوا بين
الوصول الى الجمهور الواسع وبيت الرؤية الحداثوية الالفته.
وقال :محمود درويش ايها الصديق الخفي ...ال تخش براثن النقد العربي فالعروبة هنا تعيش خارج اسوار النقد ..وربما
نحتاج الى مئات السينين كي تولد مملكة نقدية عربية خالصة مملكة نقدية عربية األصول وعربية الفروع مملكة تستفيد من
الحداثة والمعاصرة دون أن تفقد نكهتها واجنحتها التي تجيد الطيران في افاق اهلل الواسعة .انت شاعر كبير شاء من شاء

وابي من ابى وسيبقى اسمك شاهدا على العصر وشاهداً على المتغيرات وشاهدا على حداثة تجاوزت رحيقها األول ،.وشاهداً
على االبداع تجاوز التنظيرات الجاهزة والمقوالت المعلة واالراء النقدية المشبوهة ....شاع اًر سيبقى له وقاره وصولجانه
وسيبقى شاعر القضية شاعر فلسطين وشاعر الحس االنسانية الصافي وشاعر الحساسية التي تصعد شوقها براكين غضب

تغتني بنارها وبحجمها الجهنمي العظيم.
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وأضاف :درويش عالمة فارقة في الشعر العربي .شعر درويش بخير إذن الشعر العربي بخير .شعر مشغول بعناية صائغ

محترف ....بعد درويش وبعد نزار فقد الشعر صباه .أمسى يتيماً ،بال معيل ال جمهور له وال من يحزنون .ال متعة وال فائدة

وال طائل كأن أرضنا أقفرت أو كأنها لم تعرف الخصوبة يوماً .درويش شاعر التجاوز بامتياز وشاعر الحداثة الحقّة بامتياز.
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شاعر الذات الفردية بامتياز وشاعر القضية ومحمل القضايا االنسانية بامتياز ،شاعر الحب ،وشاعر اللغة المتجددة ،النابعة

يغير جلده ليبقى األجمل ،واألشف واألعمق.
من عبقر ،يعرف كيف ّ

مرت والمسرح الشعري يستذكر محمود درويش بشيء من الحرقة وشيء من
وخلص في ختام مداخلته للقول :خمس سنوات ّ
الوفاء لشاعر تم ّكن من ان يعطي المنبر رؤية جديدة تتنافى مع الموروث وتتصالح مع الحداثة ،لتروي أرضه رقّة وعذوبة
وشوقاً كبي اًر الى شاعرية ال تستعان .واذا كانوا من المحيط الى الخليج يودون الجنازة وانتخاب المقصلة ،فإنك باق بيننا عنواناً
لزمن شعري ال يتكرر ورحلة الى عالم االبداع ال تنتهي وزورقاً يعرف كيف يسبر األغوار وكيف يسبح في متاهات المدى.

درويش ستبقى بيننا حلماً جميالُ ،وشع اًر تصبو الى الجمال الخالص لتبتدع كينونتها.
وفي الختام قدم زيدان قصائد مغناة لمحمود درويش مع عزف على العود.
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ندوة:واديالتيمالشعبوالثقافة
وفي اطار فعاليات المعرض ال 75لهذا العام ،نظم اتحاد الناشرين اللبنانيين ندوة بعنوان "وادي التيم الشعب والثقافة" شارك

فيها الدكتور فارس يوسف ،الدكتور وجيه فانوس ،الدكتور محمد الشحيمي والدكتور نسيم خوري في حضور عدد من
المهتمين والمثقفين.

8

8

Page

Page

األول،3172
71كانون 
الثالثاء، 



يوسف

اشار يوسف في مستهل الندوة الى أن الكتاب يبحث أساسا في منطقة وادي التيم بكل مكوناتها البشرية والثقافية التي تقوم
على القيم والفضائل والعادات والتقاليد االجتماعية التي تبرز شخصية أبناء هذه المنطقة وللتأكيد على التوافق بين الثقافات

الشعبية بين مختلف المناطق اللبنانية.

فانوس

واعتبر فانوس في كلمته أن اإلشكالية التي يطرحها الكتاب هي التعددية الحضارية – تمايز الثقافات الشعبية ،شعب لبنان

يتكون من مجموعات بشرية غير متجانسة حضارياً الختالف ثقافاتها االجتماعية وعاداتها وتقاليدها ،ويصعب من ث ّم
توحيدها أو امكان التماهي فيما بينهما  .كل مجموعة تجتمع وكل اثنية كاملة متمايزة عن سواها.
وخلص للقول :الثقافة الشعبية صورة تعكس الحضارة الفكرية واالجتماعية والنفسية والروحية والتراثية لناسها هي االكثر

التصاقاً بالذاكرة  -الموروث التقليدي بشكل مرن وبراغماتي متكيف .انها مدرسة اجتماعية.

خوري

وتوجه خوري في مداخلته الى الكاتب يوسف بالكالم :لقد أجدت في التمعن بجغرافية وادي التيم وبشرها بثقافتهم الشعبية

بصيغة التالقي والتآلف تجمع األرجاء والصحارى والدول والشعوب والذهان ف أعلى قمم العالم ،بالمعاني االساسية والخالقية
واالجتماعة وأنت عالم اجتماع رصين .كام نجحت في جني األقوال والح اززير والحكايات الشعبيةواألمثال التيي تبز أعرق

الجامعات التي عاشرناها ووقفنا منابرها في مختلف الدول العربية والغربية .وأكثر ما علمني وأعجبني ف كتابك األكاديمي

الرصين ،تلك القدرة العجيبة فيك على رصد ما يتدحرج فوق شفاه أجدادنا وآبائنا من تعابير تلتصق بالشفتين الى درجة
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وختم بالقول :ان الكتابة ايها السادة مثل الفالحة تماما .جاءت اثالم الدكتور جالسة كما االستقامة في وادي التيم .وفي
تقديري أن الكتابة يجب أن تكون جالسة مستقيمة فوق بياض الدفاتر واألوراق أو شاشات الكومبيوتر في الشكل كما في

المضمون والمعان واألغراض واألهداف .تلك هي أبرز الشروط كي يكون الباحث دكتورا ،وفي اليقين أن الباحث فارس
يوسف هو نقطة بحر جالسة والمعة وواعدة في هذا المحيط.

الشحيمي
بدوره تحدث الشحيمي عن كتاب فارس الذي وصفه بنقطة الضوء في الليلة الليالء( ...وادي التيم) عمل رائع ،ذلك انه من
اراد ان يعرف المستقبل ينبغي له ان يدرس الماضي .وما تكتب عنه اليوم ....فانك تحفظ التراث الذي ننظر اليه كملهم

للروح ال كقيد يشد أرجلنا الى الماضي ...فنحن نريد وطناً واسعاَ بحجم الحلم.
وأضاف :نحن متعطشون الى الروحانية ،الى التراث في عصر التكنولوجيا ،والدنيا عندما يرتحل عنه الكبار الكبار وترتحل

سيرهم تصبح مسرحاً خرباً ....فارس يوسف حكاء بارع ال يشق له غبار .كتابك سيغدو مرجعاً فهو كالنبيذ المعتق يتعاظم
شأنه مع مرور الزمن.
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ندوةحولكتاب"اغمضعينيكلترى"للشاعرةجولييتانطونيوس
وفي اطار الفعاليات الثقافية لهذا العام ،بدعوة من محترف جمعية ارشيا عقدت ندوة كتاب "اغمض عينيك لترى" للشاعرة

جولييت انطونيوس شارك فها الدكتور شوقي أبو لطيف ،الشاعر رفيق أبو غوش ،الشاعر أنور أبو لطيف ،الشاعرة نجوى
القلعاني ورئيس محترف راشيا شوقي دالل في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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وتناول الشاعر رفيق أبو غوش يتناول الجانب الجمالي والقيمي في الكتاب ،على أساس أن المرأة هي أجمل أيقونة على وجه
األرض وقد جسدت الشاعرة هذه المقولة في كتابها الذي ترجحت موضوعاته في جملة ثنائيات متباعدة تحدثت عن الحلم

والواقع ،الحب والموت ،الجمال وأبرزت التخلخل العميق والجدلية التاريخية بين ما نحن عليه وما يجب أن نكون ،واعتبر أنه

كتاب فيه لمحات شعرية جميلة جداً وفيها تأثير منقوص واضح وهو حس انثوي بامتياز وأي نص يمر في خاطر إمرأة يصح
نصاً جميالً.

وبدوره ،الدكتور شوقي ابو لطيف تطرق الى المنحى الصوفي في هذا الكتاب الشعري وعن الرؤية الشعرية لجولييت
انطونيوس في نظرتها للمرأة ،فهي برأيي إمرأة ال شرقية وال غربية ،شعريتها تجمع بين اإلنتماء والال اإلنتماء وهي تريد أن

تبين مكانة المرأة في عقل رجل المكان وهي تريد أيضاً أن تقول إن المرأة هبة وجودية.
ّ
أما الشاعر أنور أبو لطيف فقد ألقى بضعة أبيات شعرية بالمعرض والحياة الثقافية.

12

12

Page

Page

األول،3172
71كانون 
الثالثاء، 



ندوةحولكتاب"أقوالالسجيناتفيقصصوخواطر:منسجونالنساءفيلبنان"


وفي اطار فعاليات المعرض هذا العام ،نظمت دار النهار وجمعية دار األمل ندوة حول كتاب " أقوال السجينات في قصص
وخواطر :من سجون النساء في لبنان" شارك فيها النائب االستاذ غسان مخيبر ،العقيد غسان معلوف -قائد سرية السجون،

المحامي فهمي كرامي ،مديرة دار النهار جنى تامر ،رئيس جمعة دار األمل األستاذ حبيب حاتم في حضور حشد من
المهتمن والمثقفين.
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عون
أدارت الندوة االعالمية ماغي عون وتحدثت عن تجربتها مع دار األمل م نخالل وتصوير برنامج حول العنف ضد النساء،

عرضت فيه حاالت النساء المعنفات الموجودات في السجون ،اضافة الى تجربتها مع الجمعية في سجن بعبدا ولقائها مع
السجينات المتابعات من قبل الدار ،حيث صورت فيلم وثائقي عرض لنتائج العنف ضد المراة .وأبدت مالحظاتها حول

تقصير القانون اللبناني ،تقصير األجهزة األمنية ،ظلم السجون ،ظلم المجتمع واهمية عمل الجمعيات المدنية في محاولة
اليجاد رؤية واضحة للحلول المطلوبة وكيفية تطبيقها.
كرامي
بداية توجه بالشكر الى جمعية دار االمل التي جعلته يكتسب من تعاونه مع العامالت االجتماعيات بعداً جديداً لوسائل
تحقيق العدالة وفهم حاجات السجينات اللواتي هن في خالف مع القانون ،واشار انطالقا من تجربته التي دامت حوالي ست

سنوات من التعاون مع دار االمل ضمن فريق عمل اتحد فيه قانونيون مع العامالت االجتماعيات في نوع من التناغم توصل

الى أفضل السبل الممكنة لرفع الظلم عن السجينات واحقاق العدالة بصورة ترضيهن وتجعلهن متجاوبات لعملية االصالح،

مؤكدا أن اللواتي هن على خالف مع القانون غير مسرورات بواقعهن ويأملن الخروج منه وهذه المهمة ليست بالسهلة سواء
من الناحية القضائية أو من الناحية العقوبية أو حتى من ناحية المحامين وبالطبع من الناحية االجتماعية.

وتطرق الى األسباب التي تجعلها صعبة ،فمن الناحية القضائية هناك بطء القضاء ،جهل السجينات بحقوقهن ،المعلومات
الخاطئة التي تعطى لهن ،عدم االلتزام بحرفية نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية وال سيما لجهة مهل التوقيف... ،
ومن الناحية العقوبية :سوء واقع أماكن التوقيف واإلحتجاز وعدم توفر الحد االدنى المفروض قانوناً ...،ومن ناحية

المحامين ،التعاطي بإحترافية زائدة وعدم مراعاة حاجات السجينة لالطالع على ملفها الذي هو مصيرها ،عدم وجود أي نظام
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وختم قائال :المفروض أن يكون القضاء والمحامون والدولة والمجتمع المدني والعائلة حاضنة لمن هن في خالف مع القانون
ٍ
ٍ
ٍ
صالحات في المجتمع.
منتجات
سيدات
الستعادتهن
حاتم
اشار حاتم الى أن هذا الكتاب هو بعض ما عبرت عنه عدد من السجينات بطريقتها :بأقوال ،خواطر ،قصائد ،رسومات،
ولدينا غيرهم كثي اًر كان صعب اضافتها ،ألنه سيصبح الكتاب أكثر من  033صفحة ،.وأضاف :وهذا التعبير من قبل

السجينات لفريق عمل دار األمل بالسجون :من اخصائيات اجتماعيات ونفسيات يساعد السجينات على تحمل مشاكلهم
والقيام بمجهود لتحضير أنفسهم لالندماج بالمجتمع بعد الخروج من السجن ودورات التدريب المهني بتساعدن ليكسبوا مهارات

متعددة ويصيروا منتجات وغير مستغالت حاليا في ستاند  abcلدار االمل  -اشرفية قسم منه من اشغالهم.
وختم كالمه بالقول :ونحن بدار االمل ال نكتفي يمساعدة السجينة داخل السجن بل منساعدهم بعد ما تطلع من السجن

وهيدي مشكلة ،ألنها بمعظم االحيان مرفوضة وجميع االبواب مغلقة بوجهها ومن الصعوبات احياناً ما في حدا يستقبلها حتى

تجد عمل وتتكل على نفسها.
معلوفومخيبر

وأكد العقيد معلوف من جهته أن أوضاع السجون سيئة وال يجب توفير جهد لتحسين أوضاعها ومساعدة قوى األمن الداخل
في هذا المجال من قبل الجمعات والجهات المساعدة ،وامل ان يكون النقدبناء من اجل تحسين أوضاع هذه السجون ال

لالساءة للقيمين عليها.
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من أجل تحسين السجون وذلك من خالل المشاريع المقترحة في مجلس النواب أو مشاركته الشخصية في وضع التشريعات

المناسبة لهذا االطار القانوني.
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وفي اطار نشاطات صحيفة اللواء بمناسبة يوبيلها الذهبي عقدت ندوة بعنوان "اللواء في الحياة الثقافية" شارك فيها مجموعة
من المثقفين الفاعلين في الحياة الثقافية اللبنانية والعربية وهم المسرحيون غازي قهوجي ومارك قديح ،جورج طربيه ،عبد

سنو ،الشيخ الرئيس يحيى الرافعي ،الدكتور حسان حالق ،الدكتور عامر مشموشي ،الدكتور
اللطيف فاخوري ،عبد الرؤوف ّ
حسين سعد ،اللواء ياسين سويد ،نزار ضاهر واألمير طارق ناصر الدين.
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وتمحور النقاش حول أن اللواء تجسد صورة لبنان بشموخه وقيمه األساسية وفي الوقت نفسه بانفتاح بحره  ،كانت جريدة

الفن والشعر والسينما والتلفزيون إضافة الى
اللواء وال تزال ميزان االعتدال بين األفرقاء كافة ،في صفحاتها الثقافية واحة من ّ
آخر الصرعات .دافعت اللواء عن عروبة لبنان وحريته واستقالله ورفضت التقسيم كما حملت قضية فلسطين.


ومما جاء في كالم قهوجي أن " اللواء" قد استمرت صابرة وصامدة عبر كل السنين الصعبة التي تمر بها البلد وبقيت صوتاً

عربياً لبنانياً بامتياز فقد عرفت جيدا عبر نهجها كيف تفهم وتتفهم وتقبل اآلخر فاستقطببت العديد من الكتاب وقدمت لهم

حر في السياسة واالقتصاد والفكر والفن والثقافة بكل تجلياتها .لم تكن "اللواء" يوماً محايدة بل كانت دائماً تقف بين
منب اًر اً

األفرقاء وتنحاز الى ال حق والحقيقية وليصبح الناس اصدقاء يحب ان تجمعهم العديد من القيم المشتركة بهذا المعنى
المشتركة بهذا المعنى نحن على صداقة صافية مع "اللواء" .
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ندوةحولكتابالربيعالعربي
وفي اطار نشاطاتها لهذا العام ،نظمت دار شرق الكتاب ندوة حول كتاب الربيع العربي ،ثورات الخالص من االستبداد" وهو
مجلد ضخم اعدته "الشبكة العربية لدراسة الديموقراطية" شارك فيها الدكتور فؤاد السعيد ،الدكتور انطوان حداد ،واألستاذ احمد

كرعود وأدارها الدكتور حسن كريم المشارك في المجلد من خالل بحثه "الربيع العربي وعملية االنتقال الى الديموقراطية".
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كريم
واستهل كريم الندوة باالشارة الى أن العالم العربي يعيش منذ أواخر عام  ،0303وسط موجة من االنتفاضات والثورات

والحراك الغني الهادف الى اسقاط التسلط بنماذجه التعددة ،والدخول في عملية انتقال الى أنظمة ديمقراطية تتجاوز التسلط،
ولو بنجاحات نسبية واخفاقات متوقعة ومتعددة ومختلفة حسب أوضاع هذه البلدان ومستوى قدرات الجمهور والتكتالت

االجتماعية والسياسية الطامحة الى الديمقراطية.
السعيد

ومن مضمون بحثه الوارد في الكتاب"ثورة مصر :تفاعالت المرحلة االنتقالية الممتدة وسيناريوهات المستقبل" وبعنوان "03

يونو\0ولييو بين الثورة واالنقالب" تمحورت كلمة السعيد واعتبر فيها أن الثابت أن تفكيرنا بخصوص الربيع العرب اتسم بنوع

من المراهقة الفكرة التي تنطو على قدر من السطحة نظرية في الرؤية تسرعنا جميعا واستنتجنا أن الشعوب العربية قد خرجت
عن صمتها وثارت على االستبداد وأن المنطقة مقبلة ال محالة على عصر ديموقراطي عادل ،وهو استنتاج صحيح في

عمومه ولكنه ينطوي على الكثير من التفاصيل المزعجة أحيانا ،كما انه قد ينطبق على النظر لمستقبل المجتمعات العربية

للمدى المتوسط .ولكن ليس بشكل فوري كما توهم الكثيرون.
حداد

وأشار حداد الى أن هذا الكتاب المتعدد االصوات والمواضيع والمقاربات هو اسهام جدي ومحاولة مشكورة لفهم وتوصيف ما

جرى ويجري في العالم العربي( حيث يصادف اليوم الذكرى الثالثة الندالع هذه االنتفاضات العربية بدء من تونس)،
مستخلصا بعض العبر منها :العبرة االولى هي ان سقوط االستبداد هو شريط تأسيسي قيام الديموقراطية انما ليس كل
الديموقراطية ،وان التحول الديموقراطي مسار طويل قد يتخلله لحظات تأسيسية ومحطات كثيفة فاصلة ،انما هذه المحطات

19

19

أو اللحظات ال يمكن ان تختزل المسار بمجمله.

Page

Page

ثانيا :هي ترنح نظرية االستثناء العربي بحجة انه ثمة استثناء ثقافي تكويني يتصل باالسالم ليس كدين فحسب انما كثقافة
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التي لعبت دو ار مفصليا او نوعيا في اطالق هذه الثورات واالنتفاضات لكنها لم تتمكن من انتزاع تمثيل نيابي او سياسي في

الدول التي جرت الحقا فيها انتخابات وال استطاعت ان تبقى على زمام المبادرة والقيادة في الدول التي تحولت فيها الثورات
الى حروب اهلية.
وتطرق الى المالحظة الرابعة التي تتعلق بالعنف واالرهاب وعسكرة الثورات .الثقافة الديموقراطية هي في الجوهر ثقافة سلمية
ال عنفية وهذا ما كانت عليه انطالقة كل انتفاضات الربيع العربي لكن وقع الحال مختلف اليوم وان يكن بتفاوت ....أما

المالحظة الخامسة تتعلق بتداخل "الربيع العربي" مع النزاعات واالصطفافات االقليمية التي تحفل بها المنطقة المزمنة منها
(مثل قضية فلسطين) سياسية – عسكرية ،تركيا كقوة سياسية – اقتصادية.

وختم بالمالحظة السادسة التي تتعلق بتبدل البيئة الدولية خاصة السياسة االميركية في العالم وتحديدا في اقليم الشرق
االوسط تزامن انطالق الربيع العربي (لحسن حظ أو لسوئه) مع تبدل جوهري في السياسة الخارجية للواليات المتحدة تميز

أوباما (اعادة انتخابه) ،عن سياسة شرطي العالم واالنسحاب من الحروب التي كانت تورطت فيها .


كرعود
تبين من تحليل األوضاع في تونس أن إحتكار أقلية
وبعنوان "تونس :ثورة الحرية والكرامة" ،تحدث احمد كرعود ،وقال :لقد ّ
تحيط بفرد ،هو الرئيس ،للقرار السياسي وحرمان المواطنين والنخبة من المشاركة في إدارة الشأن العام وقمع المعارضين بشدة
وتردي نوعية التعليم ،ذلك كله يؤدي الى خلق شروط كافية لقلب األوضاع برمتها والى إحداث تغيير عميق
وانتشار الفساد ّ
في البنية السياسية للنظام ،مد ّشنا مرحلة جديدة من تاريخ تونس وهي مرحلة إنتقالية دقيقة ،قد تحمل الكثير من المفاجآت في
التعامل مع قضايا شائكة تأتي في مقدمتها إدارة البالد من قبل حزب سياسي يتخذ من الدين اإلسالمي مرجعية له ،وايجاد

الحلول المالئمة والفعالة لقضايا اإلنتقال الديمقراطي من بناء مؤسسات دستورية واقتصاد قوي وحل معضلة التشغيل وتطوير
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فيمايليسلسةمنالتواقيعشهدهامعرضالكتابالعربيالدوليال51فييومهالحاديعشر(الثالثاء)3172\73\71

–تجدونربطاالصور



الشاعرة فاتن بو غانم
د .فارس يوسف
الشاعر محمد يونس
مطر
سمير زكي
ليلى عثمان
فاديا زين الدين
اسكندر نجار
مارغو خوري
فادي قباني
غازي العريضي
الشاعرة الرا فواز
شربل غريب
الكاتب محمد جابر
نزار عبد القادر

ديوان :ايقاعات عاشقة
وادي التيم  ....الشعب والثقافة

دار الرمك
اتحاد الكتاب اللبنانيين

ديوان عطر الفرح
دار الفارابي
رجل ضد هللا
دار سائر المشرق
حكاية صفية
دار اآلداب
شمس الحياة
جناح النادي الثقافي العربي
برلين 63
دار الساقي
ماذا اختار؟ -ماذا ستفعلين يا لينا؟ دار اصالة
نبوءة عاشق
مؤسسة الرحاب الحديثة
الدار العربية للعلوم
العرب بين التغيير والفوضى
ناشرون
دار الفارابي
ديوان أشالء من عدم
جناح دار الجيل
بيروت عبر التاريخ
دار غوايات
اركان الثورة العربية الكبرى
جناح النادي الثقافي العربي
هالل األزمات والحروب
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فيمايلينشاطاتوبرنامجتواقيعيوماألربعاءالموافقفيه78كانوناألول3172
11:00-:00

اعالن نتائج المسابقة الشعرية لطالب المداس

4:30-6:00

ندوة حول كتاب بال كحول لألستاذة عال الشامي

4:30-6:00

ندوة تجربتي في الكتابة  -دار الرمك

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

زهيدة درويش جبور  -فادي تميم  -محمد علي
شمس الدين  -ادارة نرمن الخنسا

ندوة حول :االديب والشاعر جعفر محسن االمين د .عبد المجيد زراقط ،الشاعر محمد علي شمس
الدين ،الشاعر محمد زينو شومان ،تقديم وادارة :د.
حسن موسى.
سركيس ابو زيد ،أ .عبد الهادي محفوظ ،ادارة
ندوة حول كتاب السياسة الخارجية التركية "
الندوة:أ .سعد محيو
لجمال واكيم وميريال سانس
االستاذة لوال ابي كرم عقيقي ،االستاذ المترجم
أمسية شعرية من أجل بيروت  -دار الرمك
االديب نزار سرطاوي ،ضيف الشرف د .شوقي
دالل ،يديرها أ .عبد المجيد القاسم
د .غالب غانم – د .دياب يونس – الشاعر جورج
مناقشة كتاب "جبران خليل جبران :أجراس
شكور -تقديم االعالمية جوزيان رحمة
الثورة واعراس الحرية" لريما نجم بجاني
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التواقيع
3:00-6:00
4:00-6:30
5:00
5:00-7:00
5:00-8:00
5:00-8:00

الياقوت
ديوان :ساحرة
مقال االربعاء  2106-2102انقضاء
الشرق
مذكرات ناسك مجنون
بائع الحكايات
جبران خليل جبران،اجراس
الثورة،اعراس الحرية
سيف الياسمين
الخاسر يبقى وحيدا

6:00-8:00
6:00-8:00
6:00ديوان سبعون
10:00
6:00
بال كحول
7:00-9:30
8:0010:00

محطات في فكر كمال جنبالط
السياسة الخارجية التركية تجاه القوة
العظمى والبالد العربية منذ 2112

جميلة عبد الرضا
مجموعة أطفال موهوبين
الشاعرة د .ايمان اشقر

جناح النادي الثقافي العربي
جناح النادي الثقافي العربي
دار الرمك

سمير عطاهلل
غبريال عطو
ستان ستراسبورغ

دار النهار
دار سائر المشرق
دار اآلداب

ريما نجم
أحمد فواز
عقيل مشيمش

مكتبة انطوان
مؤسسة الرحاب الحديثة
مؤسسة الرحاب الحديثة

الشاعر رجاء جرجي فرح
االستاذة عال الشامي
الكاتب الباحث حسيب زين
الدين

دار الفارابي
دار العربية للعلوم ناشرون

د .جمال واكيم


دار الرمك
شركة المطبوعات للتوزيع
والنشر
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