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 :العاشرفي يومه  85اليلي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي للكتاب فيما 
 

 مسرح وقصص وطالب
وفي يومه العاشر ومن ضمن نشاطات دار أصالة قرأت ، لطالب المدراس فةبالقيام بنشاطات مختليستمر معرض الكتاب 

عة من القصص الممتعة منها "حين غرق جدي" الحكواتية والكاتبة السورية عال حسامو لمدرسة البيادر عرمون مجمو 
 و"االخطبوط الراقص" في قاعة المحاضرات.

 
 " أشرفية."saint Coeurوقرأتا الكاتبتين فاطمة شرف الدين وسمر محفوظ بّراج قصة "غدي وروان" بحضور مدرسة 

 
الصف السادس، في ركن دار أصالة،  نهر ابراهيم قصة "لص في المدرسة"-ووّقع تالميذ مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية

حيث شرحت المشرفة إيليان خليل عن هذه التجربة الممتعة والشّيقة مع تالمذتها الذين عملوا بحماس السنة الماضية أي في 
هذه التجربة بالتعاون  الصف الخامس عند وضع األفكار وكتابتها حيث اجتمعت أفكار صغيرة واثمرت قصة، وتمنت تكرار

  صالة والحكواتي أحمد طي وتشجيع التالميذ على كتابة وقراءة قصص باللغة العربية.مع دار أ
 

وقالت الممثلة روال حماده وهي والدة ألحد الطالب الذين شاركوا في كتابة القصة، "أنا سعيدة جدا لمشاركة ابني في هذه 
ة العربية فُهم معنيين بالتعرف وتعلم لغتنا األم خصوصا التجربة الفريدة وأشكر المشرفة إيليان خليل التي حّببت التالميذ باللغ

 في ظل الكوارث التي ُتعانيها مدارسنا األجنبية في تعليم العربي".
 

 وبدورهم تحدث التالميذ عن هذه التجربة الفريدة وتمنوا تكرارها مرة أخرى.
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 اتللدراس اإلستشاري المركز: ندوة
 

ات والتوثيق ندوة حول "خدمات للدراس اإلستشاري لمركزا ، نظم85معرض المن ال العاشروفي اطار فعاليات اليوم 
حضور حشد من مدير المعلومات في المركز ابراهيم عيسى وأدارها محمد الخليل في فيها المعلومات الرقمية" تحدث 

 .المهتمين والمثقفين
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 الخليل
ء على المركز االستشاري للدراسات والتوثيق كمؤسسة تسليط الضو اشار الخليل في مستهل اللقاء الى أن الهدف منه هو 

علمية متخصصة، تؤدي دورا فاعال في الحقل العلمي والبحثي والتوثيقي وما يوفره من مواد ومصادر ومراجع يمكن للباحثين 
ا السياسية على االهتمام بالقضايعمل المركز ، سيما أن والدارسين والمهتمين االستفادة منها وخدمة توجهاتهم العلمية

واالنمائية والمطلبية وترشيد السياسات ومواكبة القضايا العامة على المستوى الوطني، وتحليل أحداث وأوضاع المنطقة 
 .ومتابعة قضاياها التي تشكِّل األضالع الرئيسية للصراع في لبنان والمنطقة

 
ج اإلنمائية التي تالمس االحتياجات الفعلية للبلد، ال قد أنجز العديد من الخطط اإلصالحية والبرامواعتبر الخليل أن المركز 

سيما في األطراف والمناطق اللبنانية النائية من تعديل المخطط التوجيهي لترتيب األراضي اللبنانية، إلى تسليط الضوء على 
دراسة  0111كثر من لقد عمل المركز على انجاز أ....االجتماعية وتقديم التوصيات الالزمة بشأنها -األزمة االقتصادية

 وتقرير، ونشر مجموعة من الكتب واألبحاث والدراسات والملفات في المجاالت المختلفة.
 

" وهو 2102تّم إنجاز المرحلة األولى من مشروع: "دراسة بالعيِّنة لألوضاع المعيشية في لبنان في العام وأشار الى أنه قد 
ءات دائرة اإلحصاء المركزي للدولة اللبنانية. والمشاركة في تنفيذ المشروع اإلحصائي الضخم الذي يقع في مصاف إحصا

العديد من المنتديات والمؤتمرات والندوات نظم المركز ن مع هيئات حكومية ومؤسسات دولية، كما أن مشاريع ميدانية بالتعاو 
قليمي ودولي ونشرها في وحلقات النقاش التي ساهمت وتساهم في تسليط الضوء على موضوعات متنوعة ذات بعد وطني ا

توفر للمهتم والباحث المادة األساس مرقمنة من مليون دراسة وتقرير ومقالة وتحتوي قاعدة بياناته الصحفية أكثر اصدارات 
 التي يمكن االعتماد عليها.
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 عيسى
أن " والتوثيق ي المركز االستشاري للدراساتفخدمات المعلومات التي حملت عنوان "في مستهل مداخلته عيسى اعتبر 

وتعد الخدمات التي تقدمها ، بجميع انواعها البوابة الرئيسة الى مجتمع المعرفة المتكاملتمثل  المكتبات ومراكز المعلومات
ان نظم المعلومات تؤدي الى تكامل خدمات المؤسسات لما في و  ت التي يحتاجها المجتمعاهذه المؤسسات من اهم المتطلب

 ن شانها ان تزيد من توافر وانتاجية وفعالية الخدمات االلكترونية المقدمة للمستخدمين. ذلك من نتائج ايجابية م
 

وقد حددت  مؤسسة علمية متخصصة، ُتعنى بحقلي االبحاث والمعلومات مركز االستشاري للدراسات والتوثيقواشار الى ان 
لبنان ودراسة التحديات والعوائق التي تحول دون إطار بحثي لإلصالح السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي في بتكوين اهدافها 

بلورة وعي دقيق عن حاجات المجتمع المحلي ، تأمين قاعدة معلوماتية باإلستناد إلى مصادر متعددة، تطور المجتمع
قتراح الحلول المناسبة له دراسة ، لقاربة المسائل اإلستراتيجية والسياسية المعاصرة ومتابعتها بالنقد والتحلي، مومشكالته وا 

 ...القضايا المتعلقة بالمقاومة والصراع مع العدو
 
عنوان دمرت بالكامل واال اعيد بناء  81111الى  2112وصلت قبل عدوان تموزالتي  المركزوتناول في مداخلته مكتبة  

لى مليون قاعدة بيانات تربو ع، اضافة الى كتاب رقمي 0111عنوان مطبوع و 0111المجموعة لتصل الى ما يزيد عن ال
موقع الكتروني الهم مراكز البحث  211وما يزيد عن ، دورية فصلية واسبوعية ويومية 081قصاصة مختارة من اكثر من 

 والدراسات ومواقع المنظمات واالحزاب والحكومات في العالم وباللغات الثالث االنكليزية والفرنسية والعربية.
 

االستفادة من خدمات والتي تتضمن  شتراك الشامل في خدمات المركزظام االوخلص في ختام مداخلته الى شرح حول ن
تزويد المشترك بكافة االصدارات الخاصة بالمركز على ، فتح ملف معلوماتي حول موضوع ما يختاره المستفيد، المكتبة
نتديات والمؤتمرات الخاصة بالمركز ليصار ال دعوته للمشاركة بالم  Mailing listادراج اسم المشترك على الو انواعها 

 والندوات التي ينظمها المركز.
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 القاسم سميح الراحل والمقاومة فلسطين شاعر الى تحية

 
 شارك فيها  القاسم سميح الراحل والمقاومة فلسطين شاعر الى تحيةندوة برنامج النادي الثقافي العربي، نظمت وفي اطار 

 فخر أبو صقر وقدمها الكاتب األطرش، جهادللفنان  شعرية قراءات ين،الد زين سلمان الكاتب جحا، ميشالالشاعر الدكتور 
 في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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 فخر أبو
حا منجتمع هنا معا لنحتفي بسميح القاسم الذي تحول، بشعره وعناده السياسي، ر : هأشار أبو فخر في مستهل الندوة الى أن

فعندما  ولد ابنه البكر . تُنير جانيا من شخصيته األخاذة بعض ُملحه التيوأكمل راويا  ،للفلسطينيين ونايًا ألنفاسهم المكتومة
سماه "وطن محمد". ولما ذهب الى دوائر األحوال الشخصية لتسجيله، سأله موظف يهودي عراقي: لماذا وطن محمد؟ واين 

وحين ُولد ابنه الثاني  اء والرسل في وطني.فأجابه سميح بتورية واضحة: لست وزارة استيعاب لتوطين األنبي موسى وعيسى؟
اقترح على زوجته اسمين: "جليل" أو "جوالن". فقالت له: "أخشى أن ننجب ابنة فتسميها "ضفة" أو "غزة". وعندما ولد ابنه 

ة بن زيد األصغر اتصل به ياسر عرفات مهنئا، واقترح عليه اسم "علي" تيمنا بالشهيد علي أبو طوق، أو "أسامة" تيمنا بأسام
أصغر قائد في الفتوحات العربية. وهنا تناولت والدة سميح الهاتف وقالت ألبو عمار إن اسم الولد سيكون "ياسر". وكان أعد 

 البنته التي لم تأت الى هذه الدنيا اسم "هاجر" تحديا للرواية اليهودية عن قصة سارة زوجة النبي ابراهيم.
 

ما حل. ففي سهرة في منزل سفير فلسطين في براغ حضرها ياسر عرفات وأبو جهاد كان سميح القاسم مشاكسا أينوأضاف: 
وأبو إياد وتوفيق طوبي وآخرون، اقترح أبو عمار على أبو جهاد، قبيل السهرة، إحضار هديتين بسيطتين لزوجة توفيق طوبي 

بحان اهلل، سبحان مغيراألحوال. وسأله أبو وزوجة سميح القاسم. وفي أثناء تقديم أبو جهاد الهديتين راح سميح يعلق قائال: س
يبغن مصاغهن ليشتري أزواجهن بثمنه  0092عمار: خير، ماذا تقصد؟ أجابه سميح: كانت النساء الفلسطينيات في ثورة 

 السالح للثورة. أّما اليوم فصارت الثورة تهدي الذهب الى النساء. وتضاحك الجميع.
 

سياسي في األساس، وما الشعر عنده إال خندقا في معركة البقاء، وملجأ يقيه محو  سميح القاسم كائنواعتبر أبو فخر أن 
المكان والهوية واندثار اللغة، وكثيرا ما كان يردد:"ال يبقى إال حجارة الوادي"، والوادي هو فلسكين، والحجارة هي الفلسطينيون 

ناك اآلن عدة دول إسرائيلية في العالم العربي: واحدة تتكلم . ومع ذلك كان إحساسه باأللم العربي شديد المرارة، وكان يردد:"ه
 العبرية والباقي يتكلم العربية".
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في هذه األمسية انتدب نفسي لقراءة مقكع من كلمة سميح القاسم التي ودعنا فيها جميعا والتي ألقاها بصوته وختم بالقول: 
يب لي اآلن أن ُأجزل الشكر من كل قلبي القوي لكل الوفود التي في مهرجان تأبينه. يقول سميح القاسم لكم:"يا أصدقائي، يط

احتشدت من أقاصي البالد لتشييع جثمان شخصي الضعيف. لكل الذين أتاحوا لنعشي رحيال مريحا على رمث أكتافهم، 
ها، وتلك التي ولكل الذين اشتروا لي أكاليل زهر بطيء الذبول. وماذا أقول لتلك التي أعجتها حياتي، وأزعج موتي إزعاج

أفضلت بالبكاء علّي وقد أفسد الدمع مكياجها؟ وماذا أقول لورد األسى ولشوك الذهول، لشمع الوجوه وفحم المراثي ونار 
ن أنسى ال أنسى من قطعوا لرحيلي اإلجازة، وجاءوا لتكريم شخصي الضعيف بقوة هذه الجنازة ، ومن أبرقوا  الطبول؟ وا 

 ومن أجهشوا بالبكاء، ومن أنعشوا تربتي بالدعاء، أال أعظم اهلل أجركم أجمعين.   للعزاء، ومن هاتفوا بالرثاء،
 

 جحا
الشعر تحول عند الشاعر سميح القاسم عن الندب والبكاء الى شعر مقاوم فهو خير من يمثل شعر اعتبر الشاعر جحا أن 

إال  ّهم األجيال فما عاد له ّهم خاصلذي يحمل ولقد أصبح سميح القاسم في ديوانه " دخان البراكين " الشاعر ا..المقاومة.
وهو شاعر درزي لم تستطع سلطات  وما عاد له نوازع فردية إاّل من خالل النوازع الجماعية. من خالل هموم األجيال

 اإلحتالل اإلسرائيلي أن تكسر شوكته وتّحد من صموده. وهو ثالث ثالثة أقاموا للشعر العربي الحديث في األرض المحتلة
 منارات مضيئة وهم: توفيق زّياد وسميح القاسم ومحمود درويش.

 
أسس منظمة " الشباب الدروز األحرار" للتصدي لقانون التجنيد االسرائيلي وانضم الى الحزب الشيوعي في إسرائيل وأضاف: 

االحتالل الإلسرائيلي  بدأ كتابة الشعر في الثانية عشرة من عمره, واصل رحلة المعاناة والعطاء في مناخ.. .0021عام 
 المشبع باالضطهاد والعنصرية واالرهاب.

 
وهو برم ال يقود الى ، البرم بالعيش تحت ضغوط االحتالل، الحب، في شعر سميح يزدحم موضوعات الغربةواعتبر جحا أن 

والحنين الدائم لالنتماء ، عالوطن المحبوب والوطن الضائ ،والموضوع الماثل أبدًا هو فلسطيناليأس بل الى التمرد والمقاومة. 
ربما كانت "قصيدة االنتفاضة" من أشهر ما يمثل مقاومة الفلسطين ، مشيرا الى أنه الى الوطن العربي والتشبث بجذوره
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وقصيدته "مرفوع القامة أمشي" التي ُيغنيها مارسيل  لالحتالل, على ما فيها من بساطة العبارة التي تتحدى شعر المنابر.
 مشهورة ُتصّور روح المقاومة والتحدي التي يبثها الشاعر في قصائده. خليفة قصيدة

 
وهو كان ينتمي كما الشعراء الفلسطينيين محمود درويش وتوفيق زياد وسالم جبران وآخرين وخلص في ختام مداخلته للقول: 

وهو يقول إن لقب  مية يهودية.الى حزب "راكاح" أي الحزب الشيوعي اإلسرائيلي وانهم استفادوا من احتكاكهم بعناصر تقد
م ُيقاوم إسرائيل في شعره فقط بل قاوم مرض سرطان الكبد لوهو  "شعراء المقاومة" الفلسطينيين أخذ من قصيدته "سأقاوم".

شعر سميح القاسم سهل وكلماته مألوفة وعامية أحيانا.  الذي أودى به. وهو لم يخف من الموت ولكنه أراد أن يموت بفرح.
لقد حمل مع محمود درويش  ألناشيد الوطنية ولغته مباشرة مملوءة  بالغضب والتحدي والتمسك بأرض فلسطين.متأثر با

 سيبقى الشاعر سميح القاسم أحد فرسان الشعر الفلسطيني. القضية الفلسطينية وحملتهما.
 

 زين الدين 
م، وتّمخض كالمه عن حوالي سبعين كتابًا في على مدى نّيف وخمسين عامًا تكلم سميح القاسوبدوره اعتبر زين الدين أنه 

حقول معرفية مختلفة، بينها الشعر والرواية والمسرح والصحافة والنثر والتوثيق والترجمة والرسالة والسيرة....، غير أن الشعر 
ة، وطغى لقب يستأثر بحصة األسد، إذ بلغ عدد مجموعاته ومطوالته الشعرية حوالي الخمسين، فمنحه الشعر هويته اإلبداعي

ذا  الشاعر على ما عداه، هو الذي لم يكد يبلغ الثالثين من العمر حتى بلغ عدد مجموعاته الشعرية الست مجموعات. وا 
كانت الغزارة ليست مؤشرًا مناسبًا لقياس الشاعرية، فالشعر مسألة نوع ال مسألة كّم، فإن شاعرية القاسم ليست متأتية عنها بل 

لفاسطيني الصادح في برية العالم، وحادي درب اآلآلم الطويل، وصانع الهوية في تشكالتها عن كونه: صدى الصوت ا
 الدائمة. وهو يفعل ذلك بأدوات متنوعة.

 
في تجربة سميح القاسم الشعرية، ويدخلون في مقارنات غير متكافئة،  ونيختلف الدارسون والشعراء والنّقادواشار الى أن 

دين إثنين، كالهما يجانب الموضوعية، األول تّعبر عنه الباحثة سلمى الخضراء الجيوسي بقولها وتتراوح المواقف منها بين ح
إته " الشاعر الوحيد في الوطن العربي الذي تظهر عليه مالمح شعر ما بعد الحداثة " والثاني يعبر عنه الشاعر المصري 
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المسار الشعري لسميح القاسم ليس مسارًا أفقيًا، را أن ، معتبفقر والسطحية والسذاجةعبد المنعم رمضان حيث يصف شعره بال
كما يحلو للبعض أن يبسط، بل هو مسار متكسر يشهد صعودًا وهبوطًا ضمن المجموعة الشعرية الواحدة، فكيف بعشرات 

 المجموعات الشعرية؟ مع العلم أن الصعود فيه يطغى على الهبوط.
 

آخذة في التشّكل بأبعادها الفلسطينية والعربية واإلنسانية، وكان للبعد شعر هوية بشعر سميح القاسم ووصف زين الدين 
نعكاس لنضاله اليومي، فهو لم  العربي حضوره الطاغي ودوره في بلورة الوعي العربي نصَا وممارسة. هو صدى حياته وا 

ت وطأة اإلحتالل لم تمنح إن الكتابة تح يعش ترف الكتابة في برج عاجي. وبالتالي ليس ثمة إنفصام بين حياته وشعره.
إن الكتابة في ظل  البحث عن أشكال فنية جديدة، فإنشغل بماهية التعبير عن كيفيته، وطغى كمه على نوعه. ترفالشاعر 

  الواقع الفلسطيني الضاغط لم تفقد الشاعر تقدميته، وتفاؤله بالمستقبل، وتبشيره باإلنتصار.
 

ش قديس الفلسطينيين فإن سميح القاسم رمحهم وصوتهم وأنفاسهم المكتومة على حد وبعد، إذا كان محمود درويوختم بالقول: 
ذا كان السرطان قد نال من جسده فإن سرطان اإلحتالل عجز عن النيل من روحه فراحت تتجسد  مقارنة صقر أبو فخر. وا 

لقد صدقت نبوئتك لم يقو أحد سميح القاسم . وتتقمص في قصائده الكثيرة وليس ثمة قوة يمكن أن تنال من جسد القصيدة
 على إسكاتك في الحياة ولن يقوى أحد على إسكات قصيدتك بعد الموت.

 
 ومن ثم قدم الفنان جهاد األطرش قراءات شعرية من نتاج الراحل سميح القاسم
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 موذجا  ن المستقبل وتيار الحر الوطني التيار سياسية، نفس مقاربة لبنان، في الحزبي اإللتزام" كتاب حول ندوة
 

 سياسية، نفس مقاربة لبنان، في الحزبي اإللتزام" كتاب حول ندوة دار سائر المشرقنظمت  نشاطاتها للعام الحالي،وفي اطار 
 كرمالدكتور أشارك فيه  كالس، بوال الدكتورةو  الباشا منىالدكتورة  مؤلفتان" للنموذجاً  المستقبل وتيار الحر الوطني التيار
 في حضور حشد من المهتمين والمثقفين. حرب مروانارها وأد عبس زيادو  سكرية
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 حرب
أشار حرب في مستهل الندوة الى أن أهمية الكتاب الذي نناقشه تكمن في المساعدة على فهم هذا السلوك السياسي للفرد 

لسياسي هو مدخل أساسي اللبناني الذي ينتقد األوضاع السياسية من جهة ويعيد انتخاب الذين يقوم بانتقادهم. تحليل لسلوك ا
لتفكيك هذا التناقض الذي ما زال ينتصر في كل مرة على اي مقاربة عقالنية التي هي أكثر من ضرورية للدخول في مسيرة 
ارساء دولة حديثة او ذات نزعة تحديثية... ال ديموقراطية حقيقية دون احزاب ديموقراطية ألن األحزاب هي التي تدرب 

 الديموقراطية  وال ممارسة ديموقراطية في الحكم دون ممارسة ديموقراطية في الحزب. المواطن على الممارسة
 

واعتبر أن الدور المحوري لالحزاب السياسية الحديثة يكمن في بناء وصقل الفرد السياسي على اصعدة عدة كاالنتماء 
هذه األحزاب بحسب الدراسة هي أحزاب ذات الوطني والتنشئة على المبادىء الديموقراطية وثقافة مفهوم المؤسسات، غير أن 

.. ولعل أهم وأخطر ما تبين من هذه الدراسة هو ان طبيعة طافية وليست وطنية، ديكتاتورية بالشكل وديكتاتورية بالمضمون.
طفت عالقة المحازبين بالحزب هي عالقة قائمة على استبدال السلطة السياسية بالسلطة الحزبية. أي أن األحزاب السياسية خ

 الدولة لكي تحل محلها وبالتالي تمنع قيامها ألنها اذا ما قامت تلغيها.
 

وختم بالقول أن لبنان في حاجة الى أحزاب سياسية لكن ليس لهذا النوع من الحزاب ألنها فشلت وستفشل في لعب دورها 
. كل حزب هو دولة مصغرة على شكل السياسي الكامن في التربية على الديموقراطية وفي المساهمة في بناء مؤسسات الدولة

 الدولة نفسها بتخلفها وفسادها ومناعتها االصالحية ولربما في كرهها لذاتها.
 

  سكرية
ال عون ودولة الرئيس الشهيد رفيق شالتسمية أختار كل من دولة الرئيس مياعتبر سكرية في بداية كلمته أنه من حيث 
واعتقد أنهما أصابا في هذا الخيار لما يعكس ، مضيفا: نهما ال مصطلح حزبالحريري مصطلح تيار للتنظيم السياسي لكل م

وتشابه شعارا .. من مرونة وقدرة على اإلستيعاب في التأطير السياسي للمواطنين اللبنانيين في هذه اللحظة التاريخية.
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ستقبل لتيار المستقبل في بعث الثقة عند رين، شعار"الصح" بالنسبة للتيار الوطني الحر وشعار"النافذة" المفتوحة على المياالت
 جمهور كل من التيارين في كل تيار على حدة وبالتالي الثقة بقيادة كل منهما.

 
ن تمايزتا بطبيعة  نتين السياسييالوثيقتواشار الى أن  تشابهت للتيارين من حيث إعتماد الليبرالية كأيديولوجية لكل منهما وا 

يسعى كل منهما الى بنائه بين نظام علماني للتيار الوطني الحر ودولة مدنية لتيار النظام السياسي اللبناني الذي 
كانت مرحلة التأسيس لكل من التيارين في السنوات التسعين من القرن العشرين. أّما اإلعالن عن هذين التيارين ... المستقبل.

والتباين في الشروط السياسية المشار  التيارين. في شروط سياسية غير متشابهة بل ومتباينة في كال 2118فكان في العام 
إليها، لإلعالن عن تأسيس كل من هذين التيارين، صنع خياراتهما السياسية، بعد أن كانا معًا في ساحة الشهداء رفضا 

 إلغتيال الرئيس رفيق الحريري وطالبة المجتمع الدولي بإخراج الجيش السوري وأجهزته األمنية من لبنان.
 

على إستمرارية البنية البطريركية للمجتمع اللبناني "فالهرمية اإلجتماعية ُتشكل قيمة إجتماعية التي أكدت نتائج الدراسة  وتناول
حازبي التيارين مأما ما يتميز به كل من  أساسية تتناقلها معظم األسر اللبنانية جاعلة من المجتمع اللبناني مجتمعا أبويا".

... مجتمعية الحاضنة لكل منهما: المارونية للتيار الوطني الحر والسنية لتيار المستقبل.فهو يعكس خصوصية البيئة ال
محازبي التيار الوطني الحر هم من فئة البورجوازية المتوسطة في الجماعة اللبنانية المارونية بينما يتشكل تيار المستقبل من 

أن المناطق  2115ية التي تؤكد دراسة أجرتها منظمة األسكوا عام الفئة اإلجتماعية الفقيرة نسبيا في الجماعة اللبنانية السن
 .طريق الجديدة(-الضنّية-عكار-المنية-ذات الغالبية السنية هي األكثر فقرًا في لبنان)باب التبانة

 
 %0من محازبي التيار الوطني الحر أنه تيار علماني يعتبر  %82يعتبر وتطرق الى بعض المفارقات في الدراسة ومنها: 

فقط من محازبي تيار المستقبل أّنه تيار علماني وهذا ما يعكس طبيعة البيئة اإلجتماعية لكل من محازبي التيارين التي 
الوطني الحر باإليجاب  من محازبي التيار %59وحول سؤال هل األحزاب السياسية ضرورية؟ أجاب  أشرت إليها سابقًا.

فقط من محازبي تيار المستقبل. مما يسمح باإلستنتاج أن البيئة المارونية أكثر مياًل لإللتزام الحزبي من البيئة السنّية  %89و
من محازبي التيار  %22أما المفارقة األبرز فهي أنه بينما يعتبر  التي قد تفضل التأييد السياسي أكثر من اإللتزام الحزبي.
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من محازبي تيار المستقبل أن تيارهم هو تيار قومي لبناني.  %11الوطني الحر أن تيارهم هو تيار قومي لبناني يعتبر 
وأعتقد أن هذا التحول في الرأي العام السني سيكون له أثرا كبيرا في السياسة اللبنانية من حيث إعتماد خيار أحادية الدولة 

 ياد اإليجابي في قضايا العالم العربي.كمرجعية للبنانيين وتبني سياسة الح
 

حول لماذا كانت المقارنة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل؟ أعتقد ألنهما متقاربين أكثر مما يطفو على  وختم بالسؤال
 سطح الساحة السياسية مرحليا.

 
 عبس

ار الوطني الحر وهي أنها أغفلت أن تطرق عبس في مداخلته الى بعض مالحظاته على الدراسة في ما خص التيوبدوره 
التيار خالل مرحلة طويلة من النضال سبقت التاسيس الرسمي على الورق، وكان لها التأثير األكبر على مسار هذا الحزب، 
فتجربة التيار ولسنوات عديدة تجهض نظرية "أن المواطن اللبناني ينتظر تغيير األحوال دون مبادرة منه"... أولى هذه 

. وقيام 0000ولغاية  0050رات التفاف آالف اللبنانيين حول طروحاته خالل ترؤسه للحكومة العسكرية من سنة المباد
فنادوا 2118ولغاية  0001الكثير من الشباب اللبناني بدون أي توجيه أو تنظيم مسبق بتشكيل حالة مقاومة سلمية من سنة 

 بالحرية والسيادة واالستقالل.
 

التيار الوطني الحر هم ثوريون تغييريون، مناضلون، مؤمنون بلبنان وبقدرة اللبنانيين على احداث  واعتبر عبس أن مؤيدو
التغيير، يبقى شعار "لبنان القوي" الذي زيل أولى صور العماد عون، الشعار المحبب لديهم، يومنون بلبنان الواحد السيد 

 شاعر الراحل سعيد عقل "أكبر من أن يبلع، أصغر من أن يقسم".الحر المستقل وما زالوا يرددون الشعار الذي أطلقه لهم ال
 

وانتقل بعدها متناوال الظاهرة الثانية التي خرجت من رحم الشعب ولم يلعب المال والسلطة أي دور في ذلك، من هنا المقاربة 
لنشأة والمضمون وفي بين حزب التيار الوطني الحر وحزب المستقبل قد تكون مقبولة في الشكل ولكنها متباعدة في ا
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الممارسة، فاذا العلم الحديث يصنف األحزاب ثالثة: األحزاب اللينة واحزاب الرعاية واألحزاب المناضلة، فحتما تيار المستقبل 
 حزب من احزاب الرعاية والتيار الوطني الحر من األحزاب المناضلة.

 
زاب سبق وتصارعت في الحزب، منهم اليساري واليميني من كل المناطق، وحتى من أحستطاع التيار جمع مواطنين وقال: ا

والقومي السوري،.... تكمن المسؤولية والتحدي في كيفية المحافظة عليها وكيفية تحويل هذه الطاقة عمل ايجابي لخدمة 
مضيفا: يحث  لبنان يميز هؤالء اهتمامهم بالسياسة وايمانهم بقدرتهم على التغيير، تيار ما زال يستقطب كثيرا من الشباب،

العماد عون المواطنين على االلتزام بالعمل الحزبي وضمن اي حزب يرونه مناسبا ويكرر أن "المستقل" هو "بيت برسم 
 االيجار".

 
، فتبين أن نسبة وتطرق الى تناولته الدراسة حول دور المرأة في الحياة السياسية اللبنانية وفي األحزاب المستطلعة خاصة

وهذه نسبة تماثل النسب في األحزاب األكثر تطورا في أوروبا لذا ينال التيار في كل انتخابات  %98اء الحزبيين من النس
في صناديق االناث عن صناديق الذكور، وانتقل بعدها للحديث عن ان تمثيل التيار الوطني  %01نيابية نسبة تزيد عن 

ه والتاثير في كل هذه الفئات فالمحازبين ينقسمون الى الحر مسيحي ماروني الطابع، األمر الذي يؤكد قدرته على التوج
 من المسلمين بالتوازي بين الشيعة والسنة. %8من الكاثوليك و %01من االرثوذكس و %08من الموارنة  و 21%
 

ءت الدراسة وختم مداخلته باالشارة الى أنه قرأ الدراسة بكثير من الرغبة لمعرفة المزيد بما يتعلق بتيار المستقبل فحتى لو جا
على فروقات في الخلفيات والمقاربات للعمل السياسي اال انها أكدت أن محازبو تيار المستقبل يتماثلوا مع صورة رجل 

 األعمال الناجح المقتدر اما مناصرو التيار الوطني الحر يتماثلوا مع القائد المناضل العسكري الطابع.
 

 الباشا وكالس
الكتاب هو الجزء األول من دراسة تمولها الجامعة اللبنانية ولها خصوصية في كيفية تميزها واشارت مؤلفتا الكتاب الى أن 

 سياسة" ينحو في هذا االتجاه. –بين علم النفس وعلم السياسة، سيما أن العنوان "االلتزام الحزبي في لبنان: مقاربة نفس 
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السياسيين حول العوامل التي تدفع بفرد  –باحثين االجتماعيين وأشارتا الى أن األحزاب السياسية أثارت منذ نشاتها تساؤالت ال

معين الى االنتساب الى هذا الحزب دون سواه. وقد سعى هؤالء الباحثون الى تفسير هذه العوامل واكتشاف جذورها وكيفية 
من صياغة مقاربة  سياسية –تفاعلها مع محيط الفرد من جهة، وعالقتها بشخصيته من جهة أخرى. وتمكنت الندارس النفس 

صنفت فيها األحزاب وفق تصورات الفرد النفسية واالجتماعية وعناصر شخصيته وتركيبته، مرتكزة في الوقت عينه على 
 .LE VECUمحيطه الضيق، وعلى توارث الفكار السياسية والخبرات الشخصية المكتسبة عن طريق المعاش 

 
كون األولى من نوعها في المحيط العربي، سعت الى اكتشاف العوامل وشددت المؤلفتان هلى أن هذه الدراسة التي قد ت

الكامنة وراء اختيار بعض اللبنانيين لهذا الحزب أو ذاك، ومدى ارتباط هذا االختيار بالواقع المجتمعي اللبناني التعددي. يلقي 
وطني الحر وتيار المستقبل على اختيار الجزء األول الضوء على العوامل النفسية واالجتماعية التي حملت محازبي التيار ال

 حزبهم، وتظهر أن أوجه الشبه بينهما عديدة وأكثر من نقاط االختالف.
 بعدها أجابت المؤلفتان على أسئلة الحضور. 
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 المركز المتحدة الدوائر:  ندوة
 

 باخوس، نادين للكاتبة" المركز المتحدة الدوائربعنوان " ندوةنشاطات شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، نظمت وفي اطار 
وأدارها  أمية درغاموالصحافية  حبش اسكندرلكاتب لمشارك في الندوة الى جانب الا عفش أبو نزيهحول الشاعر السوري 

 حضور حشد من المهتمين والمثقفين. فيادريس  سماح الدكتور
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 حبش
رطة الشعر العربي الحديث، ليبتدأ من قراءة شخصية في تناولت ورقة حبش، في البداية مكانة الشاعر نزيه ابو عفش في خا

تجربة الشاعر، ومدى حضورها، ومدى اشتغالها على الرؤية والخطاب الشعريين. من ثم يدخل إلى أبرز الموضوعات التي 
في تقديم عملت عليها الباحثة نادين باخص في كتابها، وبخاصة الفلسفة الوجودية بكل تجلياتها وتمظهرها ومدى ارتباطها 

 قراءة لشعر نزيه أبو عفش، مع تقديمه لبعض المالحطات على الكتاب
 

مأساة ليس لها وجه واحد، بل هي تذكرنا بذاك التصور اإلغريقي للعالم الذي يحمل في طياته كل شيء. من  حبش:وقال 
ن كان االكتم ال يقف على التناقض. هل هو هنا، تأتي الكتابة عنده لتحمل، في كل لحظة، هذه الرؤيا المكتملة حتى وا 

تناقض فعال؟ أبدا، ألقل هي هذه الثنائية التي تحدث عنها هيراقليطس. هذا المفهوم الهيراقليطي يتبدى عند نزيه أبو عفش 
في كتابة جزئية العالم كما في كتابة كليته في الوقت عينه، يكتب اللحظة الراهنة لكنها لحظة تأخذنا بالضرورة إلى الزمن 

 ي، يكتب الخيال لكنه أيضا يكتب الواقع. الكلّ 
 

بهذا المعنى، كل كتابات الشاعر تأتي من خالل هذه النظرة التي تؤلف األشياء وتجمعها في آن واحد. هذا الجمع وأضاف: 
هو ما ينتج في النهاية درامية القصيدة وجدليتها ألنه في ذلك يصبح الخارج والداخل، يصبح الخطاب والخطاب المضاد، 
وكل ذلك في النهاية ليس سوى عملية البحث عن لغة الشاعر، وما البحث في النهاية سوى اللغة بعينها، ليس سوى هذه 

 "الدوائر المتحدة المركز" مثلما تجد الباحثة نادين باخص.
 

 درغام
ه ابو عفش تواطئا مكشوفا واستهلت درغام كلمتها بالقول: ترشدنا الكاتبة والصديقة نادين باخوس وهي تتواطأ مع الشاعر نزي

في وضوح التاقضات ووضوح محاوالت البحث بلغة قرية جدا من لغة الحياة، تبعد عن كاهل القارىء لدراسة أدبية هول 
القوالب الجامدة والنظرة المنمطة المسبقةالى وجودية شاعرية أبو عفش مدللة عليه ومحللة في قصائده التي اختارتها ورات 

 ادا بالفكر الوجودي واألكثر تمثيال له وألبي عفش في رحلته مع ذاته.انها األكثر احتش
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فالدراسة نفسها قادتني الى طرح االسئلة والى مراجعة الذات حيال ش، عن شعر أبي عف ة، والأخرج عن الدراسال أنا وقالت: 

أهرب  ،ذي ال يعترف بمرضهالسوداوية في شعر أبو عفش, خصوصًا أنني أعيش رفضها, وقد يكون رفضي لها كالمريض ال
 ،من زواية الفكر الوجودي تحديداً  لدارسة شعر سختيار باخوا، الى صناعة الفرح.. ولكن أبو عفش أعادني الى المعاش

ليتواطأ كما أشرت مع الشاعر، مع لمسات منها، تظهر لمامًا في  والسؤال حول الجدوى, جاء أيضا ،الذي نشأ وسط الموت
 كما الحظت، لكنها لم تشطح بهذه اللمسات لتحافظ على منهجيتها العلمية في الدراسة.توق الباحثة لألمل، 

 
لقاء الحجج الواهية للهروب، إذ أمسكت تمامًا من دراستها بما ملكته  سقد أراحتني باخواافت:  في دراستها من التّنصل وا 

جدًا، ألنه ليس صحيحًا تمامًا أننا أمة ال نقرأ، إذ  أناملها وبما وقع عن قصد تحت عينيها، وكنت كقارئة سعيدة، ال بل سعيدة
 –بلغتها  سقد إرتقت باخ أّكدت لي أنه من الضروري أن نّقدم ما يقرأ... ففي الحال األخيرة، هناك ما جذبني الى المتابعة..

ذاتيته... فهو الغائص بهذه لتكون بحجم لغة الشاعر الذي تقدم دراستها عنه، إقتربت منا بلغتها كإقترابه منا ب –وال مجاملة 
الذاتية يالمسنا بحنو أب محاواًل أن يفسر لنا لم الغضب ولم هاجس الموت ولم ... ندرك ما قاله حين يصيبنا األلم ذاته 

 والفرح ذاته واليأس ذاته وربما األمل حتى في الموت.. كمّخلص أحيانًا من كل هذا الشقاء.
 

 باخوس
فقد تداخلت في تكوين الشاعر  ،عر المعاصر موحيا بأكثر من قراءةيبدو الشمة الكتاب انه واعتبرت المؤلفة باخوس في مقد

في شخصية -بما فيه من جديد ومن تنّوع هائل في مفرزاته -المعاصر تّيارات متنوعة. وانعكست تأثيرات هذا العصر
روحه ونفسه نتيجة للمفارقة القائمة بين توقه الشاعر. فكان ال بّد للغته من أن تنال حّظها من جملة التأثيرات الحاصلة في 

 ومعايشته للتعقيدات التي ال يفتأ العصر يفرز المزيد منها.-الذي كثيرا ما ُيلحظ في تطّلعات الشعراء المعاصرين-للبساطة
 

ة على غنيا بتجارب لم ُتدرس بصورة مقبول-العربي بعامة والسوري بخاصة -وال يزال المشهد الشعري المعاصروأضافت: 
الرغم من أهميتها، منها تجربة الشاعر نزيه أبو عفش التي ُعنيت بدراستها في بحثي هذا، نظرا الى كونها تجربة قّيمة تمتد 
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وقد اخترت أن يكون أثر الفكر الوجودي في اللغة الشعرية عند نزيه أبو عفش  منذ أوائل ستينيات القرن المنصرم حتى اليوم.
ى الخيوط الكثيرة التي تنتهي الى مقوالت وجودية في شعره. وقد كان الهم األول لهذا البحث دراسة محور الدراسة استنادا ال

ما أحدثته تلك المقوالت في لغة الشاعر، وما أسهمت في إنتاجه  من تراكيب لغوية، ودالالت، وصور شعرية، فأوليت اللغة 
 الشعرية العناية الكبرى.

 
تجربة أبو عفش الشعرية الى حقيقة خصوصية قاموسه اللغوي. وامتالكه ها ن خالل تتبعتّوصلت مواشارت باخوس الى أنها 

حصيلة لغوية أسفرت عنها تجربته اإلنسانية التي خاضها على المستويات كافة من فكري واجتماعي وثقافي. لذا كان هدف 
ثبات أّن لغته البحث األساس تتّبع حضور الفكر الوجودي في شعر أبو عفش، وتّلمس أثر هذا الح ضور في لغته الشعرّية، وا 

ناتجة عن الفكر الوجودي الذي امتله من جهة، والذي أّثر فيه من جهة  -والتعبير لجان كوهين - الشعرّية واقعة أسلوبية
وتمّثل الفكر الوجودي لديه في طرحه مقوالت وجودّية عديدة، واستحضاره موضوعات يشترك فيها معظم الوجوديين  أخرى.

 ل الموت، والحرية، والعدم، والالمعقول.مث
 

 بعضا من قصائده أبو عفشوفي الختام ألقى 
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 العربية الثورات في الالعبون: ندوة
 

وهو  ": تعبيرات واشكال مبتكرةالعربية الثورات في لالعبونبعنوان "ا ندوةدار جداول نظمت النشاطات المتنوعة، وفي اطار 
 حبيب أمالالدكتورة و  بازان ستيفان ، الدكتورمعوض جميلالدكتور  ،دبوس ديماالدكتورة  فيهاشارك  02كتاب باحثات رقم 

 حضور حشد من المهتمين والمثقفين. في عبود حسنوأدارها الدكتور 
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وقد آثرت باحثات استخدام مصطلح "الالعبون على مصطلح "الفاعلوين" للسعة التي مثلها الحراك الشاسع وألن مصطلح 
متجذر في هذا التوجه التنموي البناء الواعد. انه تأكيد على عناصر االبتكار ومغاير يوحي بالحرية والمرونة، الالعبين 

 للتحليالت السياسية والتاريخية والعالمية بهدف التطرق بطريقة جديدة لمسالة التغيير والثورة.
 

غالبا من سائر بلدان الربيع العربي اما  ويتضمن الكتاب ثالثة أجزاء أولها يتضمن شهادات شخصية حية من ناشطات
الجزي الثاني فهو بعنوان كتابات ودراسات حول الالعبون والفئات الصاعدة، الثورات العربية نماذج مبتكرة، التعبيرات في 

ت مما كتب الثورات العربية واشكالها المبتكرة، وصوال الى الجزء الثالث المسمى رصيدا بيبليوغرافيا متضمنا مقاالت ومختارا
 عن الربيع العربي

 
 دبوس

وتحدثت دبوس عن أن اات الدراسات التي اطلعت عليها تتمحور حول دور المرأة في الثورات العربية والمكتسبات التي 
لحقتها والتي تجمع بين دور المرأة في اطالق الشرارة في الدول العربية، كما تطرقت عن دور المرأة في الثورة الليبية خالل 

التي حاولت الحفاظ فيها  2100ع سنوات قبل اطالق الشرارة وعن المرأة التونسية ونضالها وتاريخها للوصول الى سنة أرب
 على المكتسبات بدل التقدم، وضوال الى دور المرأة المصرية خالل الثورة ومساهمتهن المميزة في وضع الدستور الجديد.

 
 حبيب

ثورات العربية لم تكن من صنع زعيم او قائد بل أتت بمبادرة وانطالقة ومشارفة الفئات استهلت حبيب كلمته باالشارة الى أن ال
الشعبية بما فيهم الفقراء كما حصل في تونس ومصر وسوريا واليمن وشارك ايضا النساء والشباب والمجتمع المدني 

عب أساسي وكذلك شبكات التواصل والمهمشون، كما أفرزت الثورات العربية العبين جدد فأصبحت الساحات في المدن ال
النقطة التي االجتماعي والالعبون الصاعدون من خصائص الثورات العربية وايضا الفنانون وتعبيراتهم الفنية، متطرقة الى 

هي االبتكار والتعبيرات، فاالبتكار هو عنصر أساسي للتغيير بقدر ما تقدم االفراد والمجموعات للسعي و  ارتكز عليها الكتاب
  ى ما هو جديد وتغيير واقعهم من خالل المبادرات واألفكار الجديدة.ال
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 معوض وبازان

وتمحور كلمة معوض حول فن الغرافيتي قبل الثورة وظهوره في الثورات المصرية والسورية وكيفية افادتها منه. غرافيتي على 
ات التواصل االجتماعي متناوال المقاالت التي الورق وليس على الجدران أما بازان فقد تحدث عن الشبكة العنكبوتية وشبك

تعتبر عناصر حرب المعلومات على الويب وتطوراتها وكذلك التغييرات التي أحدثتها واالبتكارات التي جلبتها بالنسبة الى 
 . ARABO-FRANCAISالعبين جدد من الشباب وغيرها وصوال الى لغة عربية جديدة 
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 –( 5/21/1122 االثنين) العاشرفي يومه  85الع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي فيما يلي سلسة من التواقي

 تجدون ربطا الصور
 

الحركة النسائية وإسهاماتها التربوية والوطنية 

 واإلجتماعية في لبنان والعالم العربي

ليندا مرتضى الحسيني 

 دلول

الدار العربية للعلوم 

 ناشرون

 دار النهضة العربية لبد.هشام طا فن الخداع السياسي

 مؤسسة الرحاب الحديثة أحمد فواز سيف الياسمين

 دار الفارابي فيصل فرحات يا ضيعان الشجر

 دار اآلداب واسيني األعرج سيرة المنتهى

دار ومكتبة التراث  سلمان نصر األقوياء 

 األدبي

 ي العربيالنادي الثقاف عباس ابو صالح أبحاث في التاريخ السياسي واإلجتماعي

الالعبون في الثورات العربية: تعبيرات وأشكال 

 مبتكرة

 جداول  

 دار النهار  كمال ديب بنك انترا -يوسف بيدس

 دار الساقي شذا شرف الدين حقيبة بالكاد ترى

 دار الفارابي عبد الخالق عبد هللا اعترافات اكاديمي متقاعد

 النادي الثقافي العربي البستانيجوسلين  الحمالت اإلنتخابية إدارةً وأسراراً 

د. بوال كالس و د. منى  اإللتزام الحزبي في لبنان

 الباشا

 دار سائر المشرق

 دار الوالء د.علي زعيتر العدالة محور التقدم 

 المؤسسة الحديثة للكتاب القاضي زياد أنطوان أيوب الجمعيات في لبنان بين التشريع واإلجتهاد

 مؤسسة الرحاب الحديثة شقرا نهال أبو حلم ال ينام
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 1122 كانون األول 9الموافق فيه  الثالثاءفيما يلي نشاطات وبرنامج تواقيع يوم 

     نشاط مجموعة إقرأ 9:00-12:00
 أصالة أحمد طي حكايات 10:00-11:30

ندوة حول كتاب: " مقامات  4:30-6:00
" لألديبة لطيفة  نون النسوة
 الحاج قديح

د. أحالم بيضون، أ. أمين 
مصطفى، العالمة السيد محمد 

 حسن األمين

 دار الفارابي

ندوة: داعش، ماهيته،  4:30-6:00
نشأته، إرهابه، أهدافه، 

 إستراتيجيته

د. مازن شندب، د. خالد 
الخالد، العميد إلياس فرحات، 

 د. كريم المنصوري

 دار العربية للعلوم

ندوة: حول المثقف  6:00-7:30
 والمعرفة

)السعودية(،  د. محمد آل زلفة
أ. صبحي ياغي)لبنان(، أ. 
 إلهام الجعفر )السعودية(.

 دار الرمك

شوقي بزيع، تقديم: إسكندر  أمسية شعرية 6:00-7:30
 حبش

 النادي الثقافي العربي

ندوة: حول كتاب " فرس  7:30-9:00
الكتاب " للشاعر نعيم 

 تلحوق

لشاعر طارق ناصر الدين، ا
د. مها خير بك ناصر، د. 

ريما نجم بجاني، يدير الندوة: 
 أ. عماد خليل

 دار غوايات
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 التواقيع

منزل يأوي الوطواط، كلب جديد في  4:00-6:00

المزرعة، الزرافة مصابة بالزكام، أنا 

 وجدي ومرض الخرف

 دار أصالة  أنطوان الشرتوني

 دار البنان ارعبير نص   أحب ان 4:30-600

داعش: ماهيته، إرهابه،أهدافه،  4:00-6:00

 إستراتيجيته

الدار العربية للعلوم  مازن شندب

 ناشرون

 ضة العربيةهدار الن نادين باخص ويستمر 5:00

 دار اآلداب نزيه أبو عفش مضى الربيع كله 5:00-8:00

دار ومكتبة التراث  احمد شداد ورد وماء 5:00-8:00

 األدبي

 النادي الثقافي العربي عباس الحسيني عين كوباني 5:00-8:00

 النادي الثقافي العربي محمد مدلل كيف تحدد هدفك 5:00-8:00

 دار النهضة العربية بسمة خليفة األلم في شعراء ابراهيم ناجي 6:00

 نيو الين د. ميشال كعدي اإلمام زين العابدين والفكر المسيحي 6:00-8:00

 دار الساقي. رؤى الصغير كرة الرصيفذا 6:00-8:00

 دار الفارابي زياد علوش لبنان التنمية: آفاق وتحديات 6:00-8:00

 دار النهار  شارل رزق بين الفوضى والتفكك السوري 6:00-8:00

 دار البنان فاروق شويخ أجنحة البيوت 6:30

 الءدار الو الشيخ علي خازم عاشوراء بين الحياة واإلحياء 6:30-8:30

   ورد الكالم صباح الحياة  

 الجامعة اللبنانية أمين الساحلي حول الفكر البشري  

 دار غوايات علي سرور من اسرار السياسة األميركية  6:00-9:00

 دار البنان راما عمر باشا تامر والفطائر 11:00

 دار النهضة العربية د.فوزي العوجي موقف لحظة....ختى نلتقي 4:30

 


