الجمعة 50 ،كانون األول4502 ،

فيما يلي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي للكتاب ال 85في يومه السابع:

مسرح وقصص وطالب
يستمر معرض الكتاب العربي ليومه السابع على التوالي بالقيام بنشاطات مختلفة ،ومن أبرز نشاطاته الصباحية اليوم قراءة
الكاتبة زنجبيل علوه قصة "لن أخفي شيئا عن أمي" و"ال أشباح في المنزل" و "الفأرة الذهبية" بحضور طالب من مختلف

المدراس اللبنانية.

Page 1

الجمعة 50 ،كانون األول4502 ،

كما أُقامت مهى نعمة ندوة عن "أشكال وتجارب في التربية المسرحية" تمحورت حول مسرح األطفال وتطوره وكيفية معالجة
مشاكل إجتماعية حياتية متعددة كما في مسرح شوشو ،مسرح الدمى ،مسرح بول مطر ،فرقة الغدير لجمعية حقوق المرأة،

مسرح الطفل "لوبون نهر الكلب" ،مسرح دمى من ألعاب ديزني ،مسرح كميل سالمة و" 01عبيد صغار" ومسرح األطفال في

وعرفت الندوة بمعنى "الكولوني" ،وهو مركز التدريب على االساليب التربوية الحية ،وعرفت بمؤسسها
فرنسا لجيلبرت شاي ّ
دني بوردا.

وكعادته ق أر الحكواتي أحمد طي مجموعة من القصص القصيرة لالطفال الصادرة عن دار أصالة وهي "صديقنا الوطواط"
و"كنز الصحراء" و "عنتر وسمير" بحضور طالب من مدرستي  ICو .WILL SPRING
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ندوة :حول كتاب الشهيد حمزة الحاج حسن " أمير الظالم"
وفي اطار نشاطاتها لهذا العام نظمت دار الفارابي ندوة :حول كتاب الشهيد حمزة الحاج حسن " أمير الظالم" ،شارك فيها
ناشر صحيفة السفير طالل سلمان ،والد الشهيد شحادة الحاج حسن ،وكلمة أصدقاء الشهيد ألقاها محمد محسن وقدمتها

االعالمية في قناة المنار منار صباغ حضره مدير عام و ازرة االعالم حسان فلحة ممثال وزير االعالم رمزي جريج ،النواب
أمين شري ،الوزير السابق طراد حماد ،العميد مصطفى حمدان ،العميد أمين حطيط في حضور حشد من االعالمين زمالء

الراحل وأفراد العائلة والمهتمين.

سلمان
استهل سلمان كلمته بالقول :كان يمكن أن يكون اللقاء عاب اًر ،وأسبابه بحت مهنية تغلفه المجامالت وتعود بعده إلى ما بين
يديك بينما يكمل حمزة الحاج حسن عمله في مكان آخر مع آخرين ،وتنسى اسمه في غمرة انشغاالتك باألخبار ،وجلها
هموم ...لكن حمزة السعيد بعمله في فريق التغطيات ،وبرغم انه خلف الكامي ار وليس أمامها ،صار بعد يومين هو الخبر
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المرطب بالدمع :لقد طالته رصاصات اإلرهاب وهو يسجل تحقيقا عن أطراف بلدة معلوال في القلمون فاغتالت ابتسامته
المشعة شباباً وفرحاً بالحياة.

وتوجه الى الراحل بالقول :حمزة! لماذا زرعت ابتسامتك المضيئة في مكتبي تطالعني كلما دخلت وتودعني عند خروجي
فيعصرني وجع الفقد ،ثم تحتل المكان ضحكاتك التي تكاد تعيدك طفالً ،قبل أن تعترف لي بأنك تحاول الشعر  ...فعندما
سألتك :هذا يعني انك عاشق ؟ خفضت رأسك ،وداريت عني عينيك حتى ال تفضحانك ،وهمست :أود أن تق أر بعض

قصائدي قبل أن أقرر نشرها.
وأضاف سلمان :ها هي قصائدك أمامي يا حم زة ولن يقدر لك أن تقرأها وال أن ترى صورتك على غالف الديوان الذي
اصدر تكريماً لذكراك .لكن أخبار استشهادك أيها الفتى البعلبكي الذي نذر نفسه للمقاومة ،قد هزت وجدان الناس ،فأنت كنت
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تقوم بواجبك المهني الذي يمكن اعتباره جهاداً ،ولكن سالحك لم يكن أكثر من كامي ار يقف خلفها من استشهد معك من

رفاقك.

وختم كالمه بالقول :لقد كشفك الديوان أيها العاشق ،ولسوف يحبك الناس أكثر ،ولن يسامحوا قتلة ابتسامات عشاق الحياة

والذين افتدوا بدمائهم أشقاءهم الذين يمنعون من أن يعيشوا حياتهم في بيوتهم الفقيرة والممتلئة بحب األرض وناسها الطيبين.

وانتقل بعدها سلمان لقراءة بعض من الدواوين التي تضمنها الكتاب بقلم الراحل حمزة الحاج حسن.

شهادات الزمالء
وتخللت الندوة شهادات في الشهيد الراحل من زمالئه في المهنة من عدد من وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمكتوبة،
وهم مريم البسام  -تلفزيون الجديد ،غسان حجار  -صحيفة النهار ،بوال يعقوبيان  -صحيفة المستقبل  ،ممثلة رئيس مجلس

ادارة المؤسسة اللبنانية هدى شديد ،بثينة عليق  -اذاعة النور  ،رواد ضاهر  -تلفزيون او تي في وليندا مشلب  -قناة ان
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بي ان ،كلمة اصدقاء الشهيد ألقاها الزميل محمد محسن ثم تحدث مدير األخبار في قناة المنار ابراهيم الموسوي .بعدها قدم
الشاعران عبد الغني طليس والشاعر شوقي بزيع قصائد بالمناسبة.
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شحادة الحاج حسن
أن الحزن يؤلمني ،الى أن حاولت الكتابة فهربت الكلمات واخبأت الحروف،
استهل والد الشهيد كلمته بالقول :ما كنت أحسب ّ
فرحت أداريها علني أمسك ببعضها ألكتب بضع سطور في حضرة حمزة .بعد أن طيعها وصاغها شع اًر جميالً ونث اًر محبوكاً.

فقد قام بها قبل ان يبلغ الرابعة عشر من عمره .يتمم واجباته المدرسية في النهار ونجمات سطوره الشعرية كانت تُزّين السماء
في الليل فأطلق على نفسه أمير الظالم.

وأضاف :منذ أقل من عام كنت أسرع الزمن وأختصر السنين وال أعد الشهور وأسابق األيام ليتخرج حمزة دكتو اًر في االعالم
ألن الدنيا كانت له مم اًر سريعاً ال تُساوي بنظره شيئاً .فقد نال منها
ألباهي ألقراني وخالني ،فإذا به لم يعر لحساباتي اهتمام ّ
أعظم درجات السمو والرفعة تعأن تخرج منها شهيدا فباهيت به األمم.
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فكان عظيما بقدر عظمة اولياء اهلل الذين ال خوف عليهم وال هم يحزنون ،مستبشرين بما أتاهم اهلل من فضله وحسبهم من

ذوي الحظ العظيم .بعد أن قدمتم األرواح وبذلتم الدماء رغبت منكم في اهلل كريم .فها أنتم اآلن آمنون مطمئنون ناظرون على
قوس من نور تتلقاكم المالئكة على باب لكم فيه ما إشتهت نفوسكم وموعدة أنتم فيها خالدون.
وختم قائال :عزاؤنا يا شاعرنا أنك كما في حياتك كنت تجمع المحبين حولك لطيبتك ودماثة خلقك تجمع اليوم حولنا هذه
الوجوه الطيبة من عائلتك الكبيرة "المنار" وأصدقائك وزمالء المهنة ومن أحبك عبر الشاشة فزاد حبه لك عبر الشهادة.
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ندوة كتاب "الشرطة المجتمعية"
وفي اطار فعاليات اليوم السابع للمعرض ،نظمت دار منشورات زين الحقوقية ندوة حول كتاب "الشرطة المجتمعية" للعقيد

حسين خشفة ،آمر مفرزة الشرطة القضائية في الضاحية الجنوبية ،بمناسبة توقيعه شارك فيه العميد عبد الرزاق القوتلي ممثال
قائد شرطة بيروت ،مدير عام قوى األمن الداخلي ووزير الداخلية والبلديات واالعالمي نيشان ديرهاروتونيان في حضور

شخصيات سياسية وأمنية وقضائية واجتماعية.
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اعتبر االعالمي ديرهاروتونيان أن عنوان الكتاب يستحضر في رأسه فرقة ال 01في األفالم األجنبية والشرطة في خدمة
الشعب في األفالم المصرية ،وفي كلتا الحالتين هما من العالم المثالي الذي كان يحلم به أفالطون ولكنه أمل أن نصل في
يوم ما الى أن تكون الشرطة معنا.

القيمة التي وردت فيه ،سيما أن الكتاب يسلط الضوء على مفهوم
أشاد القوتلي بشخصية العقيد "حسين خشفة" والمعلومات ّ
االمن بشكل عام والفرق بين الشرطة التقليدية والشرطة المجتمعية لجهة مفهومها ومعناها ومبادئها وأهدافها كنموذج جديد من
العمل الشرطي لمكافحة الجريمة وذلك من خالل فلسفة الشراكة ما بين رجل االمن والمواطن واعتبار مسؤولية األمن شاملة .
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يتناول الكاتب الموضوع من الناحية القانونية في حين كانت جميع الدراسات تتناوله من الناحية اإلجتماعية ثم يبين الواقع
ويظهر دور الشرطة المتدني في مكافحة الجريمة في ظل
الحالي لقوى االمن الداخلي في لبنان ومدى رضى المواطن عنهاُ ،
تطور المجتمع وما رافقه من تطور ألساليب الجريمة والعولمة التي أثرت على جوانبها كافة.

ويظهر امكانية تطبيقها في لبنان عبر تبيان
بعد ذلك ّ
يبين مدى حاجة لبنان العتماد الشرطة المجتمعية لمكافحة الجريمة ُ
النصوص القانونية التي تتوافق معها في القوانين اللبنانية المرعية اإلجراء ،والنصوص القانونية التي تتعارض مع تطبيقها.
وينتهي بخاتمة تتضمن االستنتاجات من الدراسة واالقتراحات التي من شأنها وضع استراتيجية كاملة العتماد الشرطة

المجتمعية في لبنان .
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في ذكرى مئوية الشيخ عبد اهلل العاليلي
وفي اطار نشاطات النادي الثقافي العربي ،نظمت ندوة بعنوان "في ذكرى مئوية الشيخ عبد اهلل العاليلي" شارك فيها األب

الدكتور جورج مسوح ،العالمة السيد محمد حسن األمين ،الدكتور جوزيف الياس ،والدكتور بالل عبداهلل العاليلي  ،وقدمها
عمر فاضل في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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فاضل
"هو المفكر المصلح والمجدد .هو المسلم الحقيقي والعربي الحقيقي بهذه الكلمات استهل فاضل الندوة مشيدا بالراحل المحتفى
به الشيخ عبداهلل العاليلي ،وأضاف :لقد انجز رحمه اهلل الكثير في مجال الفقه ،والفكر السياسي ،واللغة ،ولكن الذروة في

انجازه هي فصله او تمييزه ،اذا شئتم ،بين الدين واالحكام الشرعية .الدين نص مقدس ومطلق اما الشريعة واحكامها من
صنع االنسان .سماها الشريعة العملية .االحكام الشرعية في رأيه قابلة للتحول او التأويل بما يتالءم مع الواقع وحاجات

االنسان .ال حواجز وال اطر تحول دون تطورها  .كل موقف داخل اطر جامدة يصيب االفراد والجماعات بتحجر يؤول الى

حتمية تخلف وانحدار مريع.

وتساءل فاضل :أي انحدار مريع سيداتي سادتي اشد خطورة مما نشهده في عالمنا العربي اليوم؟! او ليس ذلك ثمرة قرون
من الجمود والتحجر واالستبداد السياسي والديني ،استبداد السلطان والكهنوت الذي سخر الدين لخدمته! واجزم ان الشيخ

العاليلي كان يحذرنا من ذلك .شعاره كان " ليس محافظة " التقليد مع الخطأ وليس خروجاً التصحيح الذي يحقق المعرفة".

واعتبر أن العاليلي اطلق مواقف تاريخية شجاعة اثارت عليه ثائرة السلطة والمؤسسة الدينية مجتمعتين لدرجة ان كتابه " اين

الخطأ" أخفي من المكتبات لحظة صدوره لتغييبه عن القارىء ....ومما قاله :ال ريب ان هذه الحرية المقدسة هي ام الحريات

قاطبة .حرية الرأي والفكر والحرية السياسية واالجتماعية ...دافع عن حرية المرأة .االسالم كرمها وساواها بالرجل .هي

نصف المجتمع ويقول كيف تتصورون اصالحاً للمجتمع اذا كان نصفه معطالً مقهو اًر .قال ان االسالم ال يبيح تعدد
الزوجات فهو مظهر لتعسف وتسلط ذكوري فيه ظلم للمرأة وانتهاك إلنسانيتها .قال ان االسالم يبيح الزواج المختلط في بلد

متعدد االديان ومن شأنه تنمية الرابطة الوطنية .وعليه ال يمانع في زواج المسلمة برجل من غير دينها ومن اهل الكتاب.

ثارت ثائرة المؤسسة الدينية عليه...

Page 13

الجمعة 50 ،كانون األول4502 ،

وختم باالشارة الى أن انطباعه الشخصي ان الضغوط التي احاطت بالعالمة العاليلي من السلطات السياسية ومن الذين
نصبوا انفسهم قيمين على شؤون الدين والدنيا ،لم تترك له المجال للذهاب بثورته الفكرية الى مداها ،فركز على عمله

االبداعي في مجال اللغة العربية ،وهو عمل عظيم ألن احياء اللغة هو احياء لكيان االمة ولوجدانها.
األمين

بدأ السيد محمد حسن األمين كلمته بالحديث عن معنى ومغزى إقامة هذه الندوة في هذا الوقت بالذات ،الذي يتطلب أن

نواجه فيه الجهل والتعصب والغلو ،متطرقا الى الكلمات الجديدة التي أدخلها العاليلي إلى العربي وهي عبارة عن ترجمة
لمصطلحات تقنية وفلسفية أجنبية حيث كان يشتق لها مرادفا في اللغة العربية
واعتبر السيد األمين أن الشيخ العالمة العاليلي كان مجيدا في كل شيء اال أن شعره كان أقل بقليل من براعته في

المجاالت األخرى
الياس

اعتبر الياس في كلمته أن شيخنا العالمة بحر محيط ...شيخنا العالّمة صياد لفظ ،فالعربية ُمعجم بين يديه وطوع بنانه،
يتأبط ُمعجمه ،فهو
لغويا ،أن ّ
صياد اللّفظ الغريب ،وعلى قارئ الشيخ ،حتى لو كان ّ
يغترف منه ما شاء ومتى شاء .وشيخنا ّ
تعرفت
واقع في قاموس الشيخ علي ما لم يقرأه قبالً ،مع ّ
المّيسرة في متناول الجميع .ولطالما تساءلت ،بعدما ّ
أن البدائل ُ
تصيد غريب اللفظ في
الشيخ أو كدت أعرفه :كيف للغوي ُي ّ
عد من دعاة التساهل وأنصار التبسيط والتقريب ،أن يجنح إلى ّ
ما يكتب؟ وسنرى بعضا من ذلك.
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وأضاف :بيد أنني ظللت أتساءل طوال عقود :لم كان الشيخ الذي عاش نحوا من اثنين وثمانين عاما ُمقالً في التأليف
ألن آخر مؤلفاته كتاب "أين الخطأ؟" الذي صدر عن دار العلم للماليين عام 0795؟ وظللت اتساءل طوال عقود :
والنشرّ ،
لِ َم لم ُيتِ ّم الشيخ معجمه الذي صدر جزؤه األول عام  ،0781أي قبل وفاته بإثنين وأربعين عاما؟ وأضعف االيمان أن تسأل:
ِ
ثمة خلل ما أو صعوبة ما في منج
ل َم لم ُينجز الشيخ تأليف الجزء الثاني أو المجلّد الثاني من معجمه هذا؟ تُرى ،أيكون ّ
المضي في العمل ،أو أقعدت الشيخ عن المضي في تأليف معجمه؟
التأليف حالت دون ُ
مسوح
اشار األب مسوح في كلمته الى أن العاليلي نموذج المسلم الذي أن أعيش معه في بلد ما ،عاش معه المسيحيون منذ نشوء
اإلسالم حتى اليوم .وهو نموذج المنفتح ...نريد كل مسلم يصبح عاليلي آخر ال يجب اإلكتفاء بذكره بكتاباته بل تبنى

تعاليمه والعمل بها.

واعتبر أنه علينا أن نخرج من حالة الكسل الى العمل الحقيقي ونمر من الفكر الى العمل والجهد على األرض ،هذا ما دعا

اليه العاليلي الثائر في دعوته الى العمل والى التجديد حيث ذكر في كتابه عن أبا حنيفة هم رجال ونحن رجال أي العمل
على التجديد ،متساءال ما حاجة رجل الدين فقط بقراءة الدين في الكتب القدامى...
وأضاف :حتى اإلجماع ال يلزم األمة الشورى ،طرح العاليلي مفاهيم جديدة وثورية وهو ما نتمناه اليوم ويتبناه المسلمون،
إستطاع أن يخفف من وطأة اإلطالقية النصية في الدفاع عن اإلسالم ضد التطرف ،وختم بالقول:

ويصوب مسار الجماعة أي اإلسالم .العاليلي جعل اإلنسان محور فكره
العاليلي هو نبي في المفهوم المسيحي هو يصحح ّ
وهو األصل ،اهلل ليس بحاجة إلينا لنخدمه بل لخدمة اإلنسان ،ونحن بحاجة لهذا الرجل لكن نستطيع أن نستحضره بالعمل

بفكره وبخدمة هذا اإلنسان.
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العاليلي
وألقى كلمة العائلة الدكتور بالل العاليلي وقال فيها :لقد وقفت مرات عديدة أتحدث فيها عن العاليلي الوالد وهو الوالد الحنون
طوع الكلمات ليراعه حتى
المحب .وعندما جلست ألستحضر ما أقوله لكم اليوم تهت في الكلمات وما عساي أقوله في رجل ّ
ألكاد أقول ّأنه سيد الكلمات .لقد أخذ الوالد بمجامع قلبي حتى أصبحت أسيره .أسير حيث يسير واستنير برأيه حتى بعدما

غاب عني جسدا ولكنه لم ُيفارقني قط روحا.ادركت أنني عرفت العاليلي زهاء خمسين عاما وما يزيد ،كان الوالد فيها يتبع
ثم صاحبه سبعاً" .العبنا سبعاً وادبنا سبعاً وصاحبنا سبعاً
الهدي النبوي الشريف في تربية االبناء" .العبه سبعاً أدبه سبعاً ّ
وسبعاً وسبعاً.

وأضاف :وان انسى فال أنسى اياما قضيتها في اللعب مع الوالد وان إنسى فال أنسى تأديب والدي وبالتأكيد ال انسى ابدا
مصاحبة العاليلي...وفي ذلك كله هو الوالد الحنون يضع سس تربيته ويغرس في نفوسنا من صفاته مرددا على اسماعنا قول

ابن عربي .ظ ل العاليلي مرجعي واستاذي ومثلي االعلى فقد تعلمت عنه كل ما أعرفه وهو فوق هذا وذاك صديقي الحق.

هو صديقي الصدوق منذ عرفته فكان اذا حدثني أصدقني القول واذا إستنصحته نصحني .كما ّأنه مستمع من الطراز االول
استمع لنا واستمع بإرهاف شديد .وعندما أصبحت والدا كنت أدرك تماما اي والد سأكون فما زال العاليلي بالنسبة لي قدوة
ورائدا .يده ممدودة لي هنا وهناك وفي كل مكان ترشد وتهدي .أتذكر وبوضوح شديد كل كلمة قالها .أعرفها أحفظها عن

ظهر قلب كأنها جزء مني.
وختم بالقول :ما غاب عني يوما فهو يعيش معي في الخلجة والنبضة وأرسل دعائي عساه يكون لفتة صادقة وذخ ار عمال
بقول رسول اهلل إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالثة صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له.

وقد خلّف العاليلي علما منتفعا به واوالداً يدعون له صباح مساء.
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وفي الختام قدم رئيس النادي الثقافي العربي سميح البابا درعا تقديرية تسلمها نجل الراحل بالل العاليلي.
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