األول،0202
20كانون 
الثالثاء، 



فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب ال ٘5في يومو الرابع:



قراءةقصة"خطأحمر" 

في اطار نشاطاتيا ليذا العام ،نظمت دار الساقي نشاطا طالبيا حضره تالميذ من ثانوية رفيق الحريري ،قرأت خاللو سمر
الميتمين.
شيقاً بينيا وبين األطفال
محفوظ ّبراج قصة "خط أحمر" وقصة "وسيم
يستحم" ،من تأليفيا .وكان التفاعل ّ
ّ
ّ
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ندوة:حولكتاب"الدولةالغنائميةوالربيعالعربي"
وفي اطار فعاليات اليوم الرابع لمعرض بيروت العربي والدولي لمكتاب ،نظمت دار الفارابي ندوة حممت عنوان ندوة حول
كتاب " الدولة الغنائمية والربيع العربي" لمكاتب أديب نعمة شارك فييا الدكتور سناء أبوشق ار واالعالمية منى سكرية في
حضور حشد من الميتمين والمثقفين.
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سكرية 
واستيت سكرية الندوة باالشارة الى أنو يبدو من عنوان الكتاب "الدولة الغنائمية والربيع العربي" وكأنو سينطمق من معالجة
حالتين في الواقع العربي :الدولة الغنائمية من جية ،والربيع العربي كمصطمح من جية ثانية ،ليخمص القارئ الى ما ُيشبو
الربط الجدلي بين تجذر الدولة الغنائمية وغنمية الحراك والربيع والثورات بسبب ما آلت إليو من فشل أو تفشيل ،مضيفة أنو

في ىذا الكتاب توقع نعمة "عدم توقع المستقبل بدرجة مقبولة من الدقة في الوقت الراىن واعتبر ّأنو ال يتعمق بقصور
المنيجيات بل بطبعة المطبعة التي تتسم بدرجة عالية من الالاستقرار ،ووجود عدد كبير من الفاعمين الداخمين والخارجين.

واعتبرت أن نعمة شرح مفيوم "الدولة الغنائمية" ازاء مصطمح "اإلرثية المحدثة" التي صاغيا أحمد بيضون ،حيث تضيع
الحدود بين الشخص والمؤسسة باإلضافة الى حالتي "دولنة المجتمع" و"أىمنة الدولة" وغاص بعمق في تآكل شرعية الدولة

وحمل عمى النيوليبرالية والشركات العابرة لمقوميات
العربية في العقود الثالث الماضية وتحوليا الى انظمة استبدادية ،كما ّ
والحدود التي أتاحت أزمات مالية واقتصادية ونمو كبير لصناعة األمن الذي أضحى الفساد والربيع مكونين عضويين لمنظام

العربي كما استطاع قراءة الواقعين االجتماعي واالقتصادي في البالد العربية مع شرح عوائق التغيير فييا.

اشارت في ختام تقديميا الى ان نعمة فاتو التطرق بعمق الى معالجة واقع االحزاب السياسية وسيما اليسارية منيا ،ولم يغص
في قراءة أثر الحركات واالحزاب السياسية االسالمية في الوطن العربي ،فيل لقصور منيجي أم لغموض تمك الحركات أم

لضيق المساحة؟ أم ننتظر كتابا جديدا؟
أبوشقرا 
اعتبر الدكتور أبو شق ار أن الفكرة األساسية في الكتاب ىي مسار تحول الدولة في معظم البمدان العربية من صيغة دولة
التحرر الوطني ،والتنمية االجتماعية واالقتصادية الشاممة الى صيغة الدولة – األداة التي يستغميا الحكام لمييمنة عمى
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المجتمع ،من جية ،واالستحواذ غير المشروع عمى ثرواتو لصالح دوائر ضيقة من الفئات الطفيمية المطمقة الوالء لمنظام
الحاكم.
وأشار الى أنو من جانب آخر ،يحمل المؤلف أسباب انتفاضات الربيع العربي ويستعرض في رصد نقدي دقيق االحتماالت

التي تفتحيا لممستقبل والخيارات أمام القوى التي أنتجت وأطمقت ىذه المرحمة الجديدة ،متوقفا عند مسائل ثالث :األولى

مستقبل مسألة التنمية وتحدياتيا ،عمى المستوى العربي ،عموما ،والدول العربية فرادى ،والثانية الحراك المدني ودوره راىنا
ومستقبال ،والثالثة مسألة االسالم السياسي وصيغ الحكم المتاحة في ظل التطورات الخطيرة الراىنة.
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ندوةحولكتاب"حزباهللوالدولة"
وفي اطار نشاطات النادي الثقافي ليذا العام ،نظمت شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر ندوة ندو :حول كتاب "حزب اهلل

والدولة" لمنائب حسن فضل اهلل ،شارك فييا الوزير السابق بييج طبارة ،ناشر صحيفة السفير طالل سممان و مدير مركز

عصام فارس لمشؤون المبنانية عبد اهلل بو حبيب وأدارىا االعالمي سامي كميب حضره النواب نواف الموسوي ،عمي فياض،

عباس ىاشم ،نبيل نقوال ،عمي عمار ،عمي المقداد ،نوار الساحمي وأمين شري ،واالعالميون مصطفى ناصر ،جوزيف أبي

فاضل ،عماد مرمل ،نصري الصايغ وحشد من الميتمين والمثقفين.
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كميب 
يخيا تقتل البشر وتدمر الحجر في لبنان
افتتح االعالمي كميب الندوة بالقول :حين كانت طائرات اسرائيل ودباباتُيا وصوار ُ
الحصول
احد الفت جدا ،يطمب من الحزب
َ
عام  ،ٕٓٓٙتم وضع سمسمة من الشروط عمى حزب اهلل لوقف الحرب بينيا و ٌ
عمى جواب واضح وصريح حول موقعو من مشروع الدولة المبنانية .لم يكن سالح الحزب فقط ىو المطموب اذا وانما دور

الحزب المقاوم في التركيبة المقبمة لمدولة ،لعمنا حين نعود الى تمك الفترة الحاسمة من تاريخ الصراع المبناني المرير مع

وحرص حزبو عمى تقديم
حرص النائب عن حزب اهلل والكاتب الدكتور حسن فضل اهلل
اسرائيل ،ال بل وتاريخ المنطقة نفيم
َ
َ
تصور واضح لعالقة الحزب بالدولة والوطن.
وقدم كميب باختصار ابرز خمسة محاور في الكتاب وىي أوال ان المرجعية الفقيو تحدد الخطوط العامة اما امر التفاصيل
فيترك الىل البمد...ان مرجعية قرار الحزب صارت في لبنان ،ثانيا :ان الفريق السوري المبناني الذي كان متحكما بالقرار

الداخمي تصادم مع حزب اهلل وأخضع دولة الطائف الشراف ادارة سورية كاممة وحمت في اغمب مؤسسات الدولة ادارة سورية

بوجوه لبنانية كما ان ىذا الفريق سعى لاليقاع بالمقاومة ،ثالثا :ان لبنان الذي ُمنح االستقالل بتوليفة فرنسية لبنانية ،وصوال
الى توليفة الطائف بترتيب سعودي اميركي مع سورية ،لم يقم فعميا كدولة ،وانماغمبت المصالح والتيميش والقير ،مع ذلك
يمكن رصد تغييرات مفصمة في رؤية الحزب لمدولة بعد اتفاق الطائف واسباب اشتراكو في ىذه الدولة.

أما رابعا ،بحسب كميب فيو ان الرئيس الراحل رفيق الحريري كان راغبا جدا بالشراكة مع حزب اهلل وبالثنائية في السمطة،

اُ ُسس ىذه الشراكة :احتفاظ المقاومة بقوتيا وسالحيا حتى انجاز تسوية الصراع مع اسرائيل وربما بعده اتفاق شامل عمى
تركيبة السمطة بما فييا المجمس النيابي والحكومة ورئاسة الجميورية  ،ال بل ان الشييد رفيق الحريري ذىب ابعد من ذلك

ِ
ونصراهلل عمى خريطة المنطقة
عبر البحث مع سيد المقاومة السيد حسن نصراهلل بالدور االقميمي المبناني انطالقا من موقعو
وعالقاتيما االقممية والدولية ما يمكن ان يؤدي دو ار فعاال خارج اطار الحدود المبنانية ..
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وصوال الى :مرحمة ما بعد حرب  ٕٓٓٙواالىداف الدولية والمحمية لتطويق المقاومة وسورية وتغيير وجو المنطقة ،وكيفية

المراد من ىذا
حرص الحزب عمى الشراكة الوطنية والحوار وأداً ليذا المشاريع ولمفتن المذىبية وغيرىا  ...وختم بالقول :ان ُ
المؤلف -الوثيقة ،ىو القول ان حزب اهلل لبناني االنتماء  ،مؤمن بالدولة العادلة والقوية  ،ق ارراه لبناني ينطمق من مصمحة
البمد وتنوعو وتعدده ،وليس حزبا تابعا لوالية الفقيو يكتفي بتنفيذ االوامر ،واالىم ان الحزب طور نظرتو واجرى نقدا ذاتيا

بحيث تصبح الدولة التي عمل الخراجيا من مافيات السياسية والمال المحمية واالقميمية ىي االساس ....
طبارة 

اعتبر الوزير طبارة في مستيل مداخمتو أ ّن الكتاب الذي بين أيدينا محاولة ،كما يقول المؤلف ،لسبر اغوار عالقة حزب اهلل
بالوطن والدولة من خالل االصول التي يستقي الحزب منيا رؤيتو ليما .وىو يطرح اشكاليات عدة ،شائكة -كما يقول ،منيا:

متنوع؟ كيف ُيمكن
كيف ُيمكن المزاوجة بين االيمان بفكرة قيام دولة تُحكم بالشريعة االسالمية ،واإلنتظام داخل مجتمع ّ
التوفيق بين اليويتين الدينية والوطنية في بمد مثل لبنان يمتاز بتنوعو الديني ويحرص عمى الحفاظ عمى ىذا التنوع؟
وتوقف عند مسألتين فقط تناوليما الكتاب ،االولى :اتفاق الطائف الذي بقدر ما القى ترحيبا وارتياحا لدى فريق من المبنانيين،

عبر المؤلف عن بعض تحفظات حزب اهلل عمى وثيقة
قوبل بالرفض أو بكثير من الحذر والتحفظ من قبل فريق آخر .وقد ّ
الوفاق الوطني بقولو ّإنيا لم تكن إالّ ترجمة لبنانية ،اللتقاء مصالح مجموعة من الدول عمى ضرورة إعادة تنظيم شؤون البيت
المبناني ،بما يضمن استق ار ار نسبيا بحث ال تبقى األمور معمّقة عمى صراعات مسمحة لم تعد مفيدة لمسرح األحداث االقميمية.
طور النظام السياسي بل أبقى عمى البنية الطائفية غير القادرة
ويضيف ان الدستور الجديد،
ّ
ُ
المعدل وفقا إلتفاق الطائف ،لم ُي ّ
عمى انتاج دولة بمعناىا المتعارف.
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واستطرد طبارة قائال :سوف اسمح لنفسي ،دفاعا عن الحقيقة ،وليس عن اتفاق الطائف الذي قد تكون لنا مآخذ أخرى عميو،
ان أتوقف قميال عند موضوع الطائفية ...أما المسألة الثانية التي أود التوقف عندىا في ىذه المداخمة ،فيي تتعمق بالعدوان

بأن القصف
االسرائيمي الواسع عمى لبنان خالل شير نيسان  ،ٔ99ٙأو ما أسمتو اسرائيل "حممة عناقيد الغضب" .نذكر ّ
االسرائيمي بالطوافات شمل ،يومئذ ،مركز قيادة "حزب اهلل" في الضاحية وبعمبك ،كما استيدف التصعيد المنشآت المدنية
بالغارات الجوية وبمئات القذائف ،وادى الى نزوح االىالي بعشرات االلوف من قرى المواجية.

توج العدو بشاعة عدوانو بمجزرة قانا التي ذىب ضحيتيا أكثر من مئة قتيل من المدنيين
وأضاف :في أواسط شير نيسانّ ،
االبرياء الذي توىموا بأنيم اصبحوا بأمان عندما لجأوا الى مركز تابع لألمم المتحدةّ ...يركز المؤلف بحديثو عن ىذا الحدث
تم التوصل اليو ،وكطرف معني مباشرة في المفاوضات التي
اليام عمى دور المقاومة كشريك فعمي في إنجاز التفاىم الذي ّ
أجراىا الرئيس حافظ األسد مع األميركيين بمشاركة روسيا وايران وفرنساّ .إال انو يكاد يغفل كميا الدور الذي قامت بو السمطة

في لبنان.

وأكمل قائال :وقد وظّف الرئيس الحريري في ىذه الجوالت صداقاتو وعالقاتو الخارجية الى ان أمكن التوصل ،باإلشتراك مع

القيادة السورية ،الى ما اصبح معروفاً بـ"تفاىم نيسان" الذي أُعمن عنو من بيروت والقدس في آن معاً .وقد اعتبر كل المعمّقين

في حينو ان ىذا التفاىم ش ّكل ،من جية ،انتصا ار كبي ار لمبنان ،ومن جية أخرى ،اعترافا دوليا بحق لبنان في مقاومة االحتالل
االسرائيمي ،وبحق المقاومة في العمل شرط ان يتعيد الطرفان تجنيب المدنيين وعدم تعرضيم لميجمات .أقتطف من
تصريحات الرئيس الحريري خالل تمك الفترة توجيو بالشكر الى الرئيس حافظ االسد لمجيود التي بذليا لمتوصل الى ىذا

بأن المقاومة ىي نتيجة االحتالل وانو ال ُيمكن معالجة النتيجة من دون السبب .واقتطف
التفاىم ،وقولو في اكثر من مناسبة ّ
أن الحزب
من تصريح األمين العام لحزب اهلل السيد حسن نصر اهلل في مؤتمر صحفي عقده في  ٕٙنيسان  ٔ99ٙقولو ّ
أن نص التفاىم يعني الحكومتين المبنانية واالسرائيمية.
يمتزم مضمون التفاىم الجديد وروحو مشي ار ّ
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وختم قائال :يطول الكالم ويتشعب ان اردنا االسترسال في التعميق عمى الكتاب الذي بين أيدينا .اال أن ما يسيل توقعو ىو

تشوقا لما فيو من أجوبة عمى االشكاليات المطروحو ،واىتماما لموضوعو وىو من موضوع
ما سوف يمقاه الكتاب من إقبالّ ،
الساعة ،وتقدي ار لمقمم الذي خطّ ىذه االطروحة بأسموب سيل وممتنع ،بعيدا عن التعقيد ،يجعميا في متناول الجميع.
سممان 
استيل سممان مداخمتو بالقول :لقد كشف الدكتور حسن فضل اهلل في كتابو الذي يفسر بعض الحاضر بالماضي ،حقائق
مطموسة ،بالقصد والتناسي رسمياً ،أبرزىا أن صياغة الرؤية ومن ثم المسار قد تولتيا قبل ظيور " حزب اهلل" بزمن طويل،
أجيال من العمماء والفقياء الذين حفظوا لجبل عامل أساسا ومعو بعمبك واليرمل ،اليوية .وىم ىم قد أسيموا في شق الطريق

إلى الحرية بمقاومة الظمم ممموكيا وعثمانياً ثم غربيا ،فرنسيا في لبنان وسوريا ،بريطانيا في العراق وفمسطين التي تسكن

الوجدان والذراع وسالح التحرير.

وأضاف :ىكذا باشر"السيد" حسن فضل اهلل ميمتو من إعادة التذكير بالتاريخ ،بماضي الظمم واالضطياد والتجييل الذي

استولد المقاومة بحفظ اليوية والذاكرة وجياد اآلباء واألجداد طريقاً إلى المستقبل .والتاريخ يشيد أن ىذه المقاومة قد تواصمت
حتى مع استبدال االستعمار إسالمي الشعار باستعمار غربي مسيحي العمم واحتالل صييوني تحت راية النجمة السداسية.

واعتبر سممان أنو واضح قصد الدكتور حسن فضل اهلل من التذكير بمختمف وجوه المقاومة التي مارسيا الشعب ،وفي
الجنوب خصوصاً ،قبل إقامة ىذا الكيان السياسي في لبنان ،وبعده ،لتأكيد البدييية القائمة أن الناس أعظم وعياً بحقائق
التاريخ والجغرافيا من السمطة ووعييم ىو األساس .من اجل الكيان أقيمت " دولة يصعب عمييا أن تتوافق مع طبيعة الوطن

نفسو ،فيي قد تأسست عمى قواعد ىشة ال تشبو القواعد التي قامت عمييا الدول الحديثة"..
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أما في ما يتصل بتاريخ الشيعة وسموكيم تجاه الدولة والوطن فيجزم فضل اهلل بحقيقة أن "الحرمان لم يؤثر عمى انخ ارطيم في

الدولة لمدفاع عن وجودىا" يستذكر " السيد الدكتور" فتاوى النجف األشرف وقم في رفض االحتالل ،كل احتالل لألرض
العربية ...ويستذكر أن الكيان المبناني اصطنع عمى طريقة " قصقص لزق" ..ذلك فيو يستذكر مجموع العمماء الذين جيروا

بالدعوة لمقاومة االحتالل الفرنسي  ،وحاولوا حفظ المغة العربية بوصفيا أداة التعبير عن الوجدان واليوية بعدما شنت الحرب

عمييا....

وتناول سممان التواريخ اليامة التي سبقت انشاء الحزب وصوال الى يومنا ىذا ،واعتبر أنو عمى الطريق إلى التحوالت التي
شيدىا الحزب في مسيرة الثالثين عاما تجاوز معاناتو من مصاعب عدة ،خارج السياسة ،أبرزىا سوء التفسير العتماده اسم

الجاللة التي تتسامى فوق األحزاب والتنظيمات السياسية جميعاً ...معتب ار أن االنجاز الثوري غير المسبوق قد أضفى عمى

ىذا الحزب المستجد ،سياسياً وىجاً لم ينمو غيره من األحزاب ،خصوصاً مع الشخصية االستثنائية بكل المعايير ألمينو العام

المجاىد السيد حسن نصراهلل ،ثم لنجاح مجاىديو في تقديم نموذج فذ وغير مسبوق الفتداء األرض بالروح وتعزيز الصمود
باإلرادة  ،والتمكن بالعمم من السالح والتفوق في التخطيط عمى العدو األعظم تجيي اًز وأعدادا من اخطر جيوش العالم.

واعتبر سممان أنو بين الرسالة المفتوحة التي أعمنت والدة " حزب اهلل" رسميا ،في أواسط ٗ ٔ95واليوم ،بعد عشرين سنة
ونيف ،ال يمكن لمكابر أن يتجاىل أن ىذا الحزب قد أنجز ما يفوق التوقعات ،سواء في مواجية العدو اإلسرائيمي التي حقق

فييا انتصارات تجاوزت أي تقدير ،او في حيوية الدور السياسي الذي يمعبو في الداخل  ،حيث ادخل دماً جديداً وممارسة
مختمفة في الحكومة والمجمس النيابي ،فضالً عن الحشد الشعبي الذي أكد بو – عمى امتداد السنوات األخيرة -انو بات القوة
الجماىيرية األولى  ،سواء بالتزاميا أو انضباطيا الذي تأكد في الحرب كما في السمم.
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أوجو في حرب تموز  ،حيث أبدى مقاتموه صموداً أسطوريا،
وأضاف :لقد أكد الحزب ،بقيادتو الفذة ،ودوره الجيادي الذي بمغ ّ
وسيروا بعض الميالي عمى وىج احتراق دبابات العدو اإلسرائيمي ،وظموا ثابتين في معظم مواقعيم حتى اضطر العدو إلى
طمب وقف النار ووسط الدول ،أجنبية وعربية تبادلو االعتراف والود  ..ولكن الرصاصة األخيرة ظمت لمحزب الذي تحكم في

تحديد ساعتيا.
وختم بالقول :باسم السيد حسن فضل اهلل ادعوكم إلى زيارة عيناتا التي كانت تعيش في قمب الخوف وأىميا اآلن يفتحون
نوافذىم عمى فمسطين التي تحتل بعض وجدانيم ،فيخفى اإلسرائيمي نفسو خوفاً من األرض وأىل األرض.


بوحبيب 
أشار بوحبيب في مستيل مداخمتو الى أن النائب فضل اهلل قد بذل جيدا كبي ار في كتابو في محاولة لشرح التطور والتجدد في
فكر حزب اهلل ونظرتو إلى الدولة والمجتمع السياسي المبناني ،في إطار منظومتو الدينية والفقيية ،سيما أن ىذا الحزب

اإليماني اإلسالمي الذي يمعب أدوا اًر كبيرة وحساسة في لبنان والمنطقة ،والذي أثار ويثير الكثير من الجدل حول طبيعتو

ودوره وخطابو ،في حاجة إلى أن ُيفيم ال عمى مستوى لبنان فحسب ،بل أيضاً في العالم العربي واإلسالمي والدول الغربية،
كي تكون صورتو واضحة بناء عمى ما يكتبو ويقولو أركانو ،وليس عمى أساس صور نمطية أو محصورة في زمان معين .

ليقدم نموذجاً مختمفاً لمممارسة
"حزب اهلل بين اليوية الدينية والوطنية في بمد مثل لبنان"
واعتبر أن الكاتب ُيبين كيف وفق
ُ
َ
التقدم ،يعكس صالبة النموذج المبناني
السياسية عن الحركات اإلسالمية االخرى وعالقتيا بالوطن .وال ش ّ
ك أن ىذا التجدد و ّ

الضعيف البنية والمشرذم والذي فرض عمى كل المكونات والقوى المبنانية التفاعل في ما بينيا ،ليصنع التجربة المبنانية في
العيش المشترك وليصبح مثاال يقتدى بو في المنطقة ....من ىنا ،يأتي الفصل األول ليقدم لمقارئ زبدة الكتاب في عرضو
لمتالؤم والتفاعل بين فكر حزب اهلل الديني ،المتمسك بفكرة الدولة اإلسالمية ،وبين لبنان مجتمعاً ودولة.
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وقال أنو من فكرة التصالح بين اإلتجاه الديني العام الذي تحدده المرجعية الشيعية التي يمارسيا حزب اهلل ،وبين واقع

المجتمع المبناني المتنوع ومراعاة خصائصو ،ولد عند الحزب اقتناع بالقبول بالدولة المبنانية والتراجع عن فكرة فرض الدولة
اإلسالمية ،وصوالً إلى المشاركة في مؤسساتيا السياسية .ويستشيد الكاتب بمصادر متينة من األحكام واألفكار لمراجع دينية
كاإلمام الخميني واإلمام الخامنئي والسيد الخوئي .....ومن الركائز الدينية لمموقف من الدولة ،انطمق الكاتب إلى تقديم قراءة

تاريخية وسياسية لعالقة الشيعة عموماً وحزب اهلل خصوصاً مع الدولة المبنانية .إذ يضيء الدكتور فضل اهلل عمى الموقف

الشيعي المتحفظ عمى قيام لبنان الكبير في ظل تمسكيم بالوحدة العربية ،عمى الرغم من الظمم الذي واجيتو الطائفة من

السمطنة العثمانية عمى مدى قرون.
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وتطرق السفير بو حبيب الى بعض المالحظات حول الكتاب ومنيا كيف أن الكاتب تجاىل مسؤولية المنظمات الفمسطينية
المسمحة والقوى االسالمية واليسارية التي ساندتيم في دفع البمد إلى ما وصل إليو ،خاصة تجاوزاتيم المفرطة غير المبررة في

الجنوب المبناني منذ اواخر الستينات ....فسيادة الدولة في الجنوب لم تسقط بفعل ممارسات السمطة القائمة آنذاك ،بل
سقطت كمياً نتيجة قرار بعض الداخل ومعظم العرب بنقل الصراع مع إسرائيل إلى جنوب لبنان وانتياك السيادة وبالتالي
تقويض أسس الدولة.

وتناول في معرض مداخمتو الفصل الرابع لمكتاب المتمحور حول رواية مسار العالقة بين حزب اهلل والدولة في زمن السمم

بعد العام ٓ ،ٔ99وىو مسار ال يزال حتى الساعة مثي اًر لإلشكاليات والتساؤالت حول التعايش بين حركة مقاومة وحزب
سياسي ذات امتداد إقميمي واحتضان شعبي كبير ،وبين دولة ضعيفة تتنازعيا المذاىب والقوى السياسية باالضافة الى

الييمنة السورية عمى كافة مرافقو ،مشي ار الى ما ذكره الكاتب من تفاصيل ذات اىمية إلى بعض التفكير الذي كان سائداً في

ابتداء من اواخر العام
منتصف العقد الماضي منيا عن الحوار الذي دار بين الرئيس رفيق الحريري والسيد حسن نصراهلل
ً
ٕٗٓٓ الى ايام قميمة قبل استشياده ،استباقاً لمرحمة اإلنسحاب السوري ،وغيرىا.
وخمص في ختام مداخمتو الى طرح السؤال األساسي الذي ال بد من اثارتو من قراءة ثاقبة لرواية الدكتور فضل اهلل لسيرة

حزب اهلل ،وبعد الخالصات التي يطرحيا حول أىمية بناء الدولة الوطنية الجامعة ،دولة المواطنة ،السؤال ىو عن استنكاف

الحزب وابتعاده عن المشاركة الفعمية في الدولة .ان استمرار تمثيمو بالحد االدنى المتمثل بحقائب غير مؤثرة او ميمة في

مجمس الوزراء ،لن يبني الدولة الجامعة وىي مسؤولية الجميع .ان ابتعاد أي طرف عن المساىمة في بناء الدولة ،وتحمل
السمبيات كما اإليجابيات ،يسيم في تقويض الدولة وال يبنييا .وبالتالي ،ال يمكن اإلستمرار في توجيو السيام إلى الدولة

وانتقادىا ،طالما أن حزب اهلل ال يعتبر بناء الدولة واصالحيا مسألة أساسية في نيجو وتفكيره ،ومحورية ،كما محورية

المقاومة .في اعتقادي :ال مقاومة حقيقية وسميمة من دون دولة فاعمة وناجحة في أداء وظائفيا الحيوية.
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وفي الختام شكر النائب فضل اهلل المشاركين في الندوة وأبدى بعض المالحظات عمى ما تناولتو المداخالت واجاب عمى

أسئمة الحضور.
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ندوةخمسونعاماعمىرحيلبدرشاكرالسياب 
وفي اطار نشاطاتو ليذا العام نظم النادي الثقافي العربي ندوة بعنوان "خمسون عاما عمى رحيل بدر شاكر السياب" شارك
فييا مديرة لجنة الوطنية لميونيسكو الدكتورة زىيدة درويش جبور ،الدكتور عمران القيسي (ممقيا كممة األكاديمي واألديب

العراقي عبد الحسين شعبان الذي تغيب بداعي السفر) والدكتور سامي سويدان وقدمتيا رئيسة المجنة الفنية في النادي نرمين

الخنسا في حضور حشد من الميتمين والمثقفين.
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الخنسا 

كبار الشعر ِ
ِ
اء العرب في القرن العشرين ،كما
شاعر عراقي ُي َع ّد واحداً من
السياب
افتتحت الخنسا الندوة بالقول :بدر شاكر ّ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
جنوب العراق.
محافظة البصرة في
األدب العربيُ .ولِ َد في بمدة جيكور في
الشعر الحر في
ي
وعاش الغربةَ
عتب ُر َ
َ
ُي َ
َ
أحد ُمؤسس ّ
وعالمات ِ
زن و ِ
ِ
ِ
الح ِ
الح ِ
رمان من
الوحدة والثورِة من جية،
اجتم ْ
ُ
أمار ُ
في الذات قبل ْ
ات ُ
عت في شخصيِّتو َ
أن يعي َشيا في الوطنَ .
ٍ
الخيبة من ٍ
األحالم و ِ
ِ
ِ
غرق في ٍ
ف من ِ
لكنو ِ
نير
مآس
الرومانسية و
مختمفة في مر َ
غر َ
جية أخرى .لذلك فقد َ
احل عدة من حياتوّ ،

ِ
ىار ذابمة ،واقبال.
اوين شييرةٌ ُّ
الشعر َغ ْرفا ،فكانت لو دو َ
أىميا أنشودةُ المطر ،وحفّ ُار القبور ،وأز ُ

ِ
ِ
ِ
القرن
منتصف
شاعت في أوروبا في
الرومانطيقي التي
الشعر
السياب شاع اًر ُمتابِ ًعا لحركةَ
ْ
بدر شاكر ّ
وأضافت :كان ُ
ّ
السيما في لبنان ،فاندفع في تمك الحركة ،وراح في قصائده األولى
العشرين ،والتي
ْ
ازدىرت في بعض األقطار العر ّبية و ّ
ِ
يحاكي ركام ح ِ
قصيدة
ائد
جو من اليأس ،كما راح يناجي
طام ِو
النفسي في ٍّ
الموت بالشعر .ولم ْ
يقف بدر شاكر السياب ر ُ
َ
ُ َ ُ
ّ
ِ
ِِ
شكل و ٍ
النثر،عند ٍ
رور بمعاني التثوير،
عاطفياُ ،م ًا
الحاشدة
صور اإلثا ِرة
احد لمقصيدة ،بل ّ
تعد ْ
ّ
دءا من ُ
دت مراح ُل تجربتو بِ ً
تادىا الكثيرون من ِ
ِ
الشباب
جيل
فالرمزّي ِة الفكرية،
إنتياء إلى التعابير الميثولوجية ،لير َ
اءهُ مدرسةً شعريةً كبيرةً إر َ
حل تارًكا ور َ
ً
فيما بعد.

درويشجبور 
وتمحورت مداخمة الدكتورة درويش جبور حول عنوان "اإللتزام القومي واالجتماعي في شعر بدر شاكر السياب" وتساءلت في

مستيميا لماذا ال يزال السياب حاض اًر بيننا بعد مرور خمسين عاماً عمى وفاتو؟ ولماذا ال تزال قصائده تسكن في وجداننا
وتخاطب وعينا وتؤكد راىنيتيا؟ ،لتجيب بالقول :ألن الشعر العظيم يتجاوز بالضرورة حدود الزمان والمكان؛ كما تمكن

اإلجابة بأن راىنية الشاعر إنما تعود إلى التزامو باإلنسان وبحقو بالحرية والعدالة والعيش الكريم ،والى انتمائو األصيل لمعراق

أرضاً وتاريخاً وشعباً وتراثاً حتى أصبح العراق جغرافيا داخمية ّلونت نتاجو بسوداوية نابعة عن وعي عميق لمواقع المأساوي.
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واعتبرت أن موضوع المداخمة فرض نفسو لسببين :األول ما نالحظو من تراجع لالنتماء القومي الجامع أمام بروز النزعات
الفئوية واإلثنية والطائفية ،وما نشيده من ٍ
تنام لمتيارات اإلسالمية المتشددة التي تتنكر لمعروبة لصالح اإلسالم السياسي،
والثاني المخاض الذي تعيشو مجتمعاتنا راىناً في خضم الثورات التي اندلعت نتيجة لمفقر والقير والفساد المسيطر ثم ما لبثت

لألسف أن صودرت واستُغمت من قبل الدول الكبرى التي تسعى لضمان مصالحيا في المنطقة عمى حساب شعوبيا بالطبع.
فإذا بقصائد السياب بما تختزنو من انتماء قومي أصيل ومن انتفاض عمى الظمم والفساد ومن انحياز الى حركات النضال
وأبطاليا في الخمسينيات والستينيات تمدنا بشحنة من الثقة كي نتمسك بالثوابت ....
لقد عاصر السياب أحداثاً تاريخية ميمة طبعت مرحمة التحرر من االستعمار وبناء الدول المستقمة في الخمسينيات
والستينيات :ثورة ٖٕ يوليو في مصر ،العدوان الثالثي عمى قناة السويس  ،ٔ9٘ٙحرب تحرير الجزائر ،ثورة ٗٔ تموز

ٗ٘ ٔ9عمى النظام الممكي في العراق واعالن الجميورية ،إتفاقية الوحدة بين مصر وسوريا واعالن الجميورية العربية
المتحدة ( )ٔ9٘5ثم إعالن االنفصال (ٔ ،)ٔ9ٙوكان ال بد ليذه األحداث أن يكون ليا تأثيرىا عمى الشاعر الذي تخمى

تدريحياً عن الذاتية الفردية التي وسمت المرحمة األولى من مسيرتو اإلبداعية ليتجو إلى ذاتية اجتماعية ذات نزعة اشتراكية

في المرحمة الثانية.

واعتبرت إن انتصار السياب لمفقراء والمستضعفين ولمعمال والفالحين ليس مرده إلى اعتناقو مبادىء الشيوعية ،وتبنيو الفمسفة

الماركسية ،بل لعل انتماءه ليذا الحزب جاء استجابة لشعوره بالغبن ومشاركتو معاناة الطبقات المحرومة واحساسو بالظمم
الالحق بيا ع مى أيدي الطغاة والمستبدين من الحكام الذين نيبوا ثروات البالد واستعبدوا شعبيا .أضف الى ذلك نشأة الشاعر
في قرية فقيرة من قرى العراق البمد المعجون بالمأساة والذي تطور تاريخو عمى إيقاع الثورات الدامية والمجازر مما يصبغ

القصائد باألحمر القاني وينعكس ازدحاماً لمشاىد العنف والنزف التي تبمغ ذروتيا في احدى قصائده التي يخمد فييا الشاعر
مذبحة الموصل سنة  ٔ9٘ٙمتوسالً الواقعية الفظة.
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وختمت باالشارة الى انيا لم تتوقف عند موضوعة الموت-القيامة عند السياب بشكل خاص وعند الشعراء التموزيين بشكل
عام وعند الرموز الذي استخدميا الشاعر وما أكثرىا في ىذا المجال ،فيناك دراسات عديدة تناولت أعمال السياب من ىذه
الزاوية ،غير أني أجد من المفيد المالحظة أن الشاعر كان يتأرجح بين اإليمان بالثورة وقدرة الشعوب عمى التغيير وبين

الشك بانتظار الغد األفضل وخير شاىد عمى ذلك قصيدة تموز جيكور حيث يعمن إيمانو بالتغيير والتجدد والوالدة الجديدة.
شعبان 

وبعنوان "السياب في اغترابو" ،كانت مداخمة الدكتور شعبان التي ألقاىا الدكتور عمران القيسي والذي اعتبر في بدايتيا أنو
ِ
السياب تأخذ شكالً
اذا كان االغتراب ظاىرة إنسانية قديمة ق َدم الوجود اإلنساني ،فإن غربة شاعر مبدع مثل بدر شاكر ّ
بالتمرد واالنشقاق ،أو حين تقوده أحياناً إلى العزلة واالنكفاء عمى
مختمفاً من حيث طاقتو وقدرتو وتأثيره ،سواء عمى مجتمعو
ّ

الذات ،فذلك ألن االغتراب كان يش ّكل جوىر شعره وحياتو والمآسي اإلنسانية التي عاشيا سواء صدمة المدينة أو صدود
النساء أو فقر الحال والعوز أو المرض الذي نخر عظامو ،وكل ذلك في ظل ارتكاس سياسي وانكسار معنوي وضعف
ومتكرر.
اجتماعي ،زاده طفولة مع ّذبة ،بفقدان والدتو وىو ما سيظير في شعره عمى نحو صارخ
ّ
السياب كان يشعر باالغتراب إزاء ذاتو أيضاً ،وان كان الغترابو مدلوالت اجتماعية واقتصادية
وأشار الى أن بدر شاكر ّ
السيما بانحالل الصمة بينو وبين مجتمعو ،خصوصاً عدم تم ّكنو من احتالل الموقع الذي يريده ،واالغتراب السياسي
ونفسية ّ ،

السياب ومعو جيل من الشعراء واألدباء والمثقفين معركة أساسيا اجتماعي وجذرىا فردي ،بسبب حالة
لديو ،لذا فقد دخل ّ
االغتراب التي عاشيا ،بين الحمم والواقع.
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السياب الذي سبقو ريح قصيدتو إلى كل أرجاء العالم ،وىو لم يزل عمى مقاعد الدرس في دار المعممين العالية،
وقال :لكن ّ
السياب والمرض الذي
كان
جسدت حياة ّ
يصر عمى أن يكون محمياً ،إالّ أن عالميتو كانت ظاىرة باىرة وممموسة ...وقد ّ
ّ
الزمو إضافة إلى شعوره بالوحدة السبب األساسي في تكريس اغترابو ،خصوصاً انتقالو إلى أجواء جديدة مفعمة بالدىشة

وتجسد ذلك في اغترابو من جميع الوجوه....كمّما كان الس ّل العظمي ينيش جسده الذاوي كان يزاد اغتراباً ،فقد
والتيو والعوز،
ّ
أصبح ذلك نيجاً شاعرياً موسوماً بدرامية عالية وحبكة مركبة.


واضاف :وقد تكسرت أحالم السياب الواحد بعد اآلخر ،عاطفياً وسياسياً وصداقياً وصحياً ومادياً ،مكاناً وزماناً ،فقد كان
غريبأً عمى من أحبيم من النساء ،وكان غريباً عن الحزب الذي انتمى إليو ،وانتقل إلى صف خصومو ،بعد خيبات وم اررات،

وكان غريباً بعد جيكور والبصرة عن الكثير من أقرانو ،وكان غريباً في المدينة حيث يشعر بانتمائو إلى القرية ،وكان غريباً
تزوج إقبال شعر باالغتراب سريعاً.
عن المجتمع ،بل منشقاً عميو ومنفصالً عنو وحتى عندما ّ


يمني نفسو بالحب ،حتى وان كان غير حقيقي أو من طرف واحد ولربما
السياب ّ
وخمص في ختام مداخمتو بالقول :كان ّ
حد التناقض يمتد إلى السياسة ،فمن جية كان
خادعاً ،واالّ فإن نيايتو ستكون ال محالة حسبما يوحي .وكان ىذا االغتراب ّ

السياب ينتمي إلى حزب يؤمن بالمستقبل وبالتفاؤل التاريخي ،ولكنو في الوقت نفسو يتحدث عن الضياع واليأس والموت،
ّ
سر األسرار في رفضو لمشيوعية فيما بعد ،كما يقول إحسان
خصوصاً عندما يتحدث عن حرمانو من المرأة التي يبدو أنيا ّ
عباس وان كان ىناك أسباب أخرى .وكان متمزقاً بين الميفة إلى الحب والموت واإلنكفاء.

سويدان
اعتبر سويدان في مستيل كممتو أن ذكرى وفاة الشاعر بدر شاكر السياب مناسبة لتذكره واستحضار أعمالو لمتأمل في
منجزاتو االبداعية ومداخالتو النقدية ولمتفكر في مسيرتو الشخصية ومواقفو من الصراعات في مجتمعو ومن قضايا عصره،
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فانيا تؤدي دو ار تبدو أوضاعنا الثقافية بأمس الحاجة اليو وىو ما وصل ما ىو منقطع أو ميدد باالنقطاع في المسيرة
التاريخية لنتاجنا الفكري والفني واألدبي.
وأشار الى أنو قد تكون ظاىرة االنقطاع (الفصل) من أىم السمات التي تميز ىذه المسيرة التي ال تدل األحداث التاريخية

األخيرة التي تشيدىا المنطقة العربية منذ أكثر من ثالثة أعوام عمى تراجعيا بقدر ما تؤكد ،عمى العكس ،ثباتيا بل تفاقميا.
ضمن ىذا المنظور تتعدى أىمية االحتفاء بالسياب االطار الفردسي الخاص ،والمجال االبداعي المتميز ،لتطرح في المدى

الحضاري العام بقدر ما تتقدم التجربة الشعرية (واالنسانية) في انخراطيا في الكل الثقافي (والوجودي) وتفاعميا مع عناصره

المكونة ،عالمة فارقة تستدعي تبين خصائصيا وسماتيا.
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فعاليةبدرشاكرالسياب
وفي اطار فعاليات اليوم الرابع لممعرض ،نظم المركز الثقافي العراقي في بيروت والممحقية الثقافية في سفارة جميورية العراق

فعالية ثقافية بمناسبة الذكرى (ٓ٘) لرحيل الشاعر بدر شاكر السياب شارك فييا مدير المركز الثقافي العراقي الدكتور عمي

عويد العبادي ،األستاذ فاضل ثامر رئيس اإلتحاد العام والكتاب واألدباء في العراق ،الدكتور وجيو فانوس ممثال اتحاد الكتاب

المبنانيين في حضور حشد من الميتمين والمثقفين
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العبادي 
اعتبر العبادي أننا نحتفل لكي نستذكر السياب الشاعر واالنسان الذي عاش وسط الوجع والحزن والحرمان من الحنان
والحب ..وىذا ما عكتو تجربتو الشعرية كونو كان يعيش في مجتمع متحفظ ،لذلك كان لمسياب آراء مختمفة حول المرأة مرة

يراىا خيال ..ومرة أخرى يراىا واقع لكنو يرفضو .كان لمسياب محطات عدة ليا األثر الكبير في حياتو فبعد أن تخرج من

االعدادية وشد الرحال من مدينة جيكور في محافظة البصرة الى بغداد الكمال دراستو الجامعية في بغداد .وىي مرحمة جدا

ميمة من حياة السياب ..فبعد أن كان يتغزل بالمراة عن بعد أصبحت بجواره وتق أر أشعاره بمحبة وشوق حتى قال :يا ليتني

أصبحت ديواني ألفر من حضن الى الثاني.

وأضاف :كان لمسياب األثر الكبير في اتساع ساحة الشعر الحر في الوطن العربي تشاركو في ذلك الراحمة نازك المالئكة.
ىذا االنسان المفعم باالنسانية رغم معاناتو مع المرض وانتقالو من بمد آلخر لغرض العالج  ..لكنو لم ينسى بمده العراق في

شعره .وختم بالقول :ال يمكن لنا في دقائق أن نسمط الضوء بشكل واسع عمى أحد أىم الشعراء في الوطن العربي والعالم.
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فانوس 
ثمة فرق بين الوفاء التي ىي الوفاء
واعتبر فانوس في كممتو أنو :لئن توفي بدر شاكر السياب قبل ٓ٘ سنة فإنو لم يمت ّ
ببرنامج عمل أو حياة والموت الذي ىو عدم ،السياب لم يدخل العدم ،فما زال موجودا فاعال في حياتنا الشعرية والثقافية حتى
المحظة يشيد عمى ىذا انشغالنا الدائم بو وىذا االحتفال نموذج منو وكذلك ما ُيسطّر من رسائل جامعية وأطروحات دكتوراه

السياب حيا بينناّ ،إنو واحد من ىؤالء العراقيين الكبار الذين أغنوا الثقافة العربية وساىموا في تطوير الشعر
يؤكد استمرار ّ
العربي المعاصر.
ثامر

أشار ثامر الى أىمية الدور الحداثي لمتجربة الشعرية التي أنجزىا السياب بمشاركة الشاعرة نازك المالئكة والتي أسست

لموجات متالحقة لمحداثة الشعرية لمسياب أنموذجا ،مع إشارات ميمة ألىمية ىذه القصيدة في الشعر العربي والدراسات التي
درستيا من مختمف الزوايا وبشكل خاص ما لو عالقة بتقسيم القصيدة الى مقاطع أو حركات شعرية ،وتوصل الى استنتاج

قسم القصيدة حسب رؤيتو الى مفاصل مترابطو تُساىم في إضاءة البنية الفنية والداللة
يذىب الى ّ
أن الناقد يستطيع أن ُي ّ
التأويمية لمقصيدة وىو ما يؤكد ثراء القصيدة وغناىا وقدرتيا عمى االشعاع والتأثير عمى القراء والنقّاد والدارسين عمى السواء.
تمت الكممات عرضا لفيمم وثائقي عن الشاعر بدر شاكر السياب ومن بعدىا قراءات شعرية لمسادة طالب عبد العزيز ،أفياء
األسدي ،ناصر الحجاج وعمي فواز .وعرض لموحات تشكيمية لمفنانين ىشام طاىر وابراىيم عمي.
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فيما يمي سمسة من التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي ال 85في يومه الرابع (الثالثاء  )0202/00/0–

تجدونربطاالصور


اٌثىزج اٌعستيح (ِماالخ فٍسفيح وسىسيىٌىجيح)
ِعازن ولادج

د .فؤاد خٍيً
د.ياسيٓ سىيد

داز اٌفازاتي
داز اٌّؤٌف

سثع ِسايا ٌسّاء واحدج

جّيٍح عثد اٌسضا

إٌادي اٌثمافي اٌعستي

أحة إِسأج واحدج
ُعطاق ٔجّح
ذساز تعٍثه
صياغح اٌدساذيس في اٌرحىالخ اٌديّمساطيح
إِسأج ِرّسدج
صالج ٌثدايح اٌصميع
اٌسجً واٌىحص
صٍح اٌحسٓ

تاسىاي عساف
سٍىي اٌثَٕا
إٔعاَ فميه
إٔطىاْ ِسسج وزتيع ليس
إٔرصاز اٌدٔاْ
عثاس تيضىْ
ٔعّد اٌحاِىش
اٌطيخ أحّد إسّاعيً

إٌادي اٌثمافي اٌعستي
داز اآلداب
إٌادي اٌثمافي اٌعستي
اٌّىرثح اٌطسليح
ِؤسسح اٌسحاب اٌحديثح
داز اٌسالي
اٌداز اٌعستيح ٌٍعٍىَ ٔاضسوْ
داز اٌىالء

عٓ ٔجّح هىخ
أِطس حثا
جهاشٔا اٌهضّي هرا اٌعاٌُ اٌسحسي
ضثاتيه سىف يدخٍها اٌضىء
آزاَ
ٔىز اٌمثطيح زحٍح اٌىجداْ

وسيسريٓ حثية
ساِيح خٍيفح
شياد وسيديح
عثاس ياسيٓ
زوجيه ٔاضس
عثد طثىش


داز اٌفازاتي
داز غىاياخ
داز إٌهضح اٌعستيح
دز اٌّؤٌف
داز سائس اٌّطسق
داز اٌفساخ
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فيمايمينشاطاتوبرنامجتواقيعيوماألربعاءالموافقفيه3كانوناألول 0202

10:00-1:00

لساءج لصص

أًِ فسيجي

داز اٌعٍُ ٌٍّالييٓ

10:00-11:00

حىاياخ

أحّد طي

أصاٌح

4:30-6:00

ٔدوج حىي وراب اٌطاعس ِيطاي
اٌطّاعح
حفٍح فٕيح يحييها اٌىىٔسسفاذىاز
اٌٍثٕأي
ِحاضسجٌّ :اذا يسٍُ وثاز اٌّثمفيٓ
في اٌغسب

فضيٍح اٌطيخ حسٓ
لاطسجي

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

داز اٌسحاب
إٌادي اٌثمافي اٌعستي واٌىىٔسسفاذىاز
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التواقيع 
5:00
5:00
5:00-6:00
5:00-8:00
6:00-8:00
6:30-8:30

إِسأج في األزتعيٓ
ٔثىءج عاضك
األوزويديا
اٌغسية
ضعىب اٌطعة اٌٍثٕأي
ضسفح اٌفسدوس

ٌيٕا حجاشي
فادي لثأي
عٍياء تيضىْ
عثدهللا سىسيح
حاشَ صاغيح وتيساْ اٌطيخ
اتساهيُ ٔصس هللا

6:30-8:30

زوافد فىسيح

7:00-9:00

ِسيُ

اٌعّيد اٌطيخ ِحّد ضميس
حاِد اٌساوي
د .عّاد ِحّىد األِيٓ
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داز اٌّؤٌف
ِؤسسح اٌسحاب اٌحديثح
داز اٌفازاتي
إٌادي اٌثمافي اٌعستي
داز اٌسالي
اٌداز اٌعستيح ٌٍعٍىَ
ٔاضسوْ
داز اٌىالء
إٌادي اٌثمافي اٌعستي

