الثالثاء 90 ،كانون األول4902 ،

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

مسرح وقصص وطالب
يستمر معرض الكتاب العربي ليومه الحادي عشر على التوالي بالقيام بنشاطات مختلفة ،ومن أبرز نشاطاته الصباحية
اصة باألطفال ،ما تقوم به دار أصالة من خالل قراءتها مجموعة قصص لألطفال.
الخ ّ
وقصت الكاتبة والحكواتية السورية ُعال حسامو لطالب مدرسة الليسيه الفرنسية نهر ابراهيم قصة ورقة بيضاء وعلبة ألوان.
ّ
ومن ضمن النشاطات ورشة عمل لمجموعة اق أر بالتعاون مع المؤلفة سمر محفوظ ّبراج صاحبة كتاب "خط أحمر" ،بحضور
بأن
مدرسة "شكيب ارسالن الرسمية" و"النبي شيت البقاع" ،والورشة عبارة عن توعية ضد التحرش باألطفال وتعليمهم ّ

ولونوها دون استعمال اللون األحمر.
أجسامهم خط أحمر ،ورسم الطالب أجسامهم ّ
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ندوة حول كتاب " مقامات نون النسوة " لألديبة لطيفة الحاج قديح
وفي اطار فعاليات اليوم الحادي عشر من المعرض ال ،85نظمت دار الفارابي ندوة حول كتاب " مقامات نون النسوة "
لألديبة لطيفة الحاج قديح شارك فيها االعالمي أمين مصطفى ،العالمة السيد محمد حسن األمين وتغيبت الدكتورة أحالم
بيضون بداعي السفر والقت كلمتها الدكتورة فاطمة قدورة الشامي التي ادارت الندوة في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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قدورة
اعتبرت قدورة في مستهل الندوة أن الكتاب يطرح أمامنا إشكاليات المرأة العربية المسلحة دينياً وقانونياً واجتماعياً ،فبالرغم من

أننا بتنا في العام  5348هجرية و 4153ميالدية ما زالت مشاكل المرأة في المجتمع العربي موضوع واحد ولكن بصيغ

مختلفة ،مضيفة :تسأل الكاتبة ونسأل نحن كيف يريد الرجل المرأة ،سافرة  ،محجبة ،منقّبة ،متدينة أو ال عالقة لها بالدين،
جارية ؟ وماذا يريد الرجل منها ؟ صم بكم عم.
بيضون
اعتبرت بيضون ان "مقامات نون النسوة" عنوان لطيف وموفق لموضوع حقوق المرأة ومعاناتها على مر التاريخ ،فال يسعنا
إال أن نهنئ الكاتبة على اختيارها .لكن العنوان ليس الشيئ الوحيد الهام في الكتاب ،فمضمونه هام وشامل أيضا ،مضيفة:

ال يكاد يدخلنا كتاب "مقامات نون النسوة" إلى عالم الدين ومدى التالعب في تفسيره لصالح عادات وأعراف سالبة لحقوق
المرأة ،ومحولة لها نوع متاع متعدد األشكال تحت تبريرات مختلفة ،حتى يدخلنا إلى عالم القانون والسياسة من خالل
اإلتفاقيات الدولية التي ترعى حقوق المرأة وتمنع التمييز ضدها ،فارضة على الحكومات التقيد بنصوصها كونها تشكل قسما

من حقوق اإلنسان ذات القوة القانونية الملزمة.

واعتبرت بيضون أن الكاتبة تناولت موضوع المرأة بدافع المعني مباشرة ،فحاولت أن تحيط بمعظم جوانبه انطالقا من السرد
التاريخي مرو ار بالنصوص الدينية وانتهاء باإلتفاقيات الدولية التي ترعى حقوق المرأة .وقد حاولت في معالجتها للموضوع أن

تالمس موضوع تفسير النصوص القرآنية معتمدة على آراء مفكريين مهتمين بهذا األمر كالدكتور محمد شحرور وغيره،

محاولة إبراز مدى مخالفة التطبيق لروح النص الديني.
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وأشارت الى أن الكاتبة لم تنس خالل غوصها في الموضوع أن تفرد مكانا لمدى التأثير السلبي على مجتمعاتنا بسبب
التعاطي التميزي ضد المرأة وتهميشها واإلستخفاف بها واستخفافها بنفسها أحيانا ،واشتراكها في التآمر على حقوقها ،وابعادها
عن مراكز القرار  .ورغم تدارك الكثير من المجتمعات في الغرب والشرق إلهمال موقع المرأة وأهمية دورها ،فإن التمييز

ضدها ال يزال يشكل القاعدة في معظم الدول العربية.
واشادت بيضون في مداخلتها بسهولة األسلوب المتبع من قبل الكاتبة حيث تمكنت من الحصول على المعلومات وصاغتها
بأسلوب شخصي ،فجاء النص خاليا من الحشو على بساطة ووضوح ،رغم الصعوبة أحيانا في تبين النص المقتبس ،ورغم

سقوط بعض األخطاء ،وختمت قائلة :إن كتاب "مقامات نون النسوة" يشكل تجربة جريئة للكاتبة حيث تناول نصوصا دينية
تعتبر مقاربتها من اختصاص الفقهاء ،باإلضافة إلى اعتبار المس بها كالمس باإليمان ،وهذا ما يفسر ربما محاولة الكاتبة

عدم تحميل النص الديني أية تبعة فيما يتعلق بالتمييز ضد المرأة.
مصطفى

وبعنوان " تفاصيل تضيء الحقيقة" تناول مصطفى في مداخلته كتاب "مقامات نون النسوة" معتب ار أن الكتابة عن المرأة،
جراح ،أكثر مما يحتاج إلى قلم حبر أو رصاص ،بخاصة إذا كان خطاب الجاهلية مسيط اًر على ذاكرة
يحتاج إلى مبضع ّ
معظم عقول العوام والمتعلمين ،أو المتلففين بعباءة الببغاوات الحمقى ،كما هو سائد اليوم ،مضيفا :أجل الكالم عن المرأة في

الردة ،يحتاج إلى جرأة شبيهة بجرأة اولئك المصلحين ،والمفكرين والدعاة المتنورين األوائل ،ومن إتبع نهجهم الحقاً،
زمن ّ
عندما دقوا ناقوس خطر عزل المرأة وقمعها ،وحشرها في خانة الشياطين ،لما سببه ويسببه ذلك من تخلف أحد ركائز البنية
اإلجتماعية واإلنسانية والتربوية واالقتصادية.
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وأشار الى أن األوائل رفعوا الصوت في وجه الجهل ،غير آبهين بأية ردود أفعال تعسفية ،تحملوا االضطهاد والتشهير
واالتهامات الباطلة .كان هؤالء "الحداثويون" مؤمنون برسالتهم ،وبما حملته الرساالت السماوية من دعوات انسانية واخالقية
وفقهية جديرة بالتقدير واالعتزاز :فاعلنوا حربهم على انماط التكلس السائدة ،وخاطبوا العقل والوجدان والفكر الحر .على ضوء
ذلك نتساءل ،ونحن في حضرة " مقامات نون النسوة  . . .بحث في أوضاع المرأة العربية" لألديبة والباحثة لطيفة الحاج
قديح /ما الذي حذا بالكاتبة الى خوض " مغامرة" من هذا النوع اآلن هل الهدف جذب القارئ أم إبهاره ،أم إنه رغبة منها في

عرض تفاصيل القضية من ألفها إلى يائها من بابها الواسع ،لدحض المزاعم ،واالنتصار للحقيقة.

واستطرد قائال :بقدر ما تبدو االجابات سهلة وواضحة في البداية ،غير أن الغوص في أعماقها ،يأخذنا الى مكان اكثر حذ اًر.

مر العصور ،كانت مادة غزيرة للسجال بين الفقهاء ،المثقفين ،الباحثين ،الشعراء وغيرهم ،اال ان الكالم عنها
فالمرأة على ّ
اليوم يأخذ طابعاً مختلفاً تماماً .لم تشأ قديح ،أن يكون ردها إجت ار ار لما سبق طرحه ،فقرأت ،وبحثت وحاورت ،وجالت في
حدائق كتب الحضارات :العربية واالسالمية والغربية والشرقية ،عرضت لمختلف نماذج التعامل مع المرأة ،وما جادت به

شرائح المفكرين وفتاوى العلماء و المثقفين ،واضافت إليها تجربتها الشخصيةـ لتقدم لنا عمالً بحثياً رائعاً ،يمكن أن يساهم إلى
جانب العديد من األبحاث األخرى .في اغناء المكتبة العربية واالسالمية ،بمزيد من المعرفة في هذا المجال.

جمة،
واعتبر مصطفى أنها حاولت أن تنبه إلى ان محاولة استدراج المرأة مجدداً إلى كهوف الجهل والتخلف ،فيه مخاطر ّ
وفي ذلك مناشدة للعمل السريع ،إلنقاذها من براثن وأنياب الذئاب المفترسة القادمة من خلف كثبان رمال التاريخ ،ومنحها
فرصة للمساهمة في تطوير ونهوض المجتمع واألمة واالنسانية ،وخلص للقول :جاء كتاب "مقامات نون النسوة" في وقته

المناسبـ ليدحض الكثير من المزاعم الجاحدة ،ويصحح أخطاء ومفاهيم عدة .قد يوافق البعض الكاتبة على ما عرضته ،وقد
يختلف معها البعض اآلخر غير أن أحداً ال يستطيع اال أن يقول بأن " مقامات نون النسوة " المس خطوطاً حمراء وبيضاء

على حد سواء ،فتحت الباب واسعاً لمزيد من الحوار ،بعيداً عن التعصب واالنغالق ،بغية الوصول إلى اإلنصاف.
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"مقامات نون النسوة" بحث في أوضاع المرأة العربية " نقطة ضوء تستحق التنويه ،وهو يشكل مدماكاً بحثياً عن المرأة

العربية ،يمكن أن ُيبني عليه.
األمين

تحدث السيد األمين عن أهمية األدب وعن إيمانه بالمعرفة الحقيقية فهي ك ّل ال يتج أز في الخيال والصياغة وحسن اختيار
أن المرأة أضعف وأقل قدرة من الرجل.
ويصحح نظرية ّ
الكلمة مشجعا على قراءة الكتاب ألنه للمرأة ومن المرأة ُ
وأشار األمين الى ظاهرة اعتبرها لم تكن موجودة في العصور القديمة وهي بروز اإلبداع النسائي في المجاالت كافة مثل

تميز طبيعة المرأة عن الرجل وهي بمثابة العبد للرجل وايضا أرسطو
العلوم واألدب والشعر والفن ،بالرغم من كلمة سقراط في ّ
أن عقل المرأة مساوي للرجل .والمسألة لم تكن تحكمها التصنيفات
الذي وافقه على ذلك بينما أفالطون رأى غير ذلك وأدرك ّ

ولكنها كانت محكومة لألوضاع االجتماعية سواء في الشرق أم في الغرب.
الفلسفية ّ

كأنها قادمة من خارج األسرة حتى االسالم الذي
كما تطرق األمين الى دور المرأة خالل العصور ،فهي كانت كائناً مختلفاً ّ
ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
َّ
طرح شعار " َيا أَيُّهَا َّ
وبا َوقََبائ َل لتَ َع َارفُوا ۚإِ َّن أَ ْك َرَم ُك ْم ع ْن َد الله أَتْقَا ُك ْم إِ َّن اللهَ
اس إَِّنا َخلَ ْق َنا ُك ْم م ْن َذ َك ٍر َوأ ُْنثَ ٰى َو َج َعْل َنا ُك ْم ُش ُع ً
الن ُ
َعلِيم َخبِير" .هذا هو الميزان الذي وضعه االسالم في مجال نظر الرجل للمرأة والترجيح بين انسانية وانسانية" ،ووقف
"االسالم موقفا حادا من المواقف الظالمة التي تتعرض لها البشرية ومنها المرأة حيث كانت تتعرض ألبشع أنواع الظلم

كالوأد ،االسالم كان له تأثيره االيجابي في تحسين النظرة الى المرأة مثل المساواة في الحقوق بينها وبين الرجل".

وختم بالقول" :مجتمعنا ذكوري والظلم اذا وقع فهو واقع على المرأة والرجل معا لكن على المرأة أكثر ،وتحرير الكائن العربي
والمسلم من االرتهان واالبتزاز ومعرفته الحقيقية للحرية أي حرية الفرد واعادة القيمة للمجتمع االنساني هذا كله سيكون له
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تأثيره على تحرير المرأة ،وهي المستفيد األول من التحرير المجتمعي فهي نصف المجتمع و أكثر ولم تتم النهضة إالّ

بمشاركتها.
قديح

وفي الختام توجهت الكاتبة قديح بالشكر الى الحضور الكريم قائلة :أنتم النخبة التي لوالها لما كانت الكتب ولما كان التأليف،

واال فلماذا يكتب الكاتب ؟ هل يكتب لتظل كتبه على الرفوف يأكلها الغبار؟ أم يكتب ليتفاعل مع قرائه ،عسى ان يفتحوا كوةً
في جدار هذا الحلك الذي نعيشه؟ .فالظلمة تكاد تطغي على ما عداها ،والمصيبة تكمن في العقلية المتخلفة ألناس يسعون
للعودة بنا إلى عصور الجاهلية األولى  ،وذلك بحبس المرأة داخل جدران أربعة  ،وربما بإحياء أسواق النخاسة وبيع النساء

لمن يدفع أكثر .وهذا يجعلنا نطرح أسئلة عديدة منها :هل جاء اإلسالم بالرق أم بالعتق؟ وهل التاريخ تقدمي؟ واال فلماذا نعود

إلى الوراء؟.
وختمت بالقول :لن أتكلم عن دوافع كتابتي لهذا البحث ،وال عن سبب هذا الكم الكبير من الجمعيات النسائية التي تطرز
صدر الوطن ،وتتخذ من حقوق المرأة ،وحمايتها من العنف ،شعا اًر لها ،فقد فصلت ذلك في الكتاب وهو بين أيديكم ولكم أن

تق أروه وتحكموا على ما جاء فيه .وجل ما اتمناه أن أكون قد وفقت إلى ما سعيت إليه ،ولم أسع سوى إلرضاء اهلل عز وجل،
بكشف اللثام عن وجه الحقيقة ،حقيقة وضع المرأة في عالمنا العربي اإلسالمي ،كما رأيتها.
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ندوة :داعش ،ماهيته ،نشأته ،إرهابه ،أهدافه ،إستراتيجيته
وفي اطار الفعاليات المتنوعة في المعرض ،نظمت الدار العربية للعلوم ناشرون ندوة بعنوان "داعش ،ماهيته ،نشأته ،إرهابه،

أهدافه ،إستراتيجيته" للمؤلف الدكتور مازن شندب ،شارك فيها الدكتور خالد الخالد ،العميد إلياس فرحات وأدارها الدكتور كريم
المنصوري في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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المنصوري
أشار المنصوري في مستهل الندوة الى أن الكتاب موضوع الندوة كتاب شيق تتأرجح فصوله بين دفتين بين دفة منطق
االنحراف ومنطق االعتراف ،موج از ما قام به المؤلف بثالث نقاط هي الجرأة ،أي ان يقدم الباحث أي باحث على رصد ونقد

الظواهر السياسية واالجتماعية ،وهي ما زالت قيد التبلور والتفاعل والغليان ،هي جرأة بحثية ،أن يقدم الباحث شندب القادم
من الضنية من شمال لبنان ،القريب جغرافياً من األعالم السود ومن ارهاب الجرود وهي جرأة شخصية.
وتطرق ثانيا الى التوقيت معتبر أن الباحث اختار التوقيت المناسب إلطالق كتابه وكأنه يق أر عقول الناس وأسئلتهم ،هل
داعش إرهاب عابر أم واقع حاضر؟ وصوال الى النقطة الثالثة التخصص بقضايا االرهاب.
فرحات
واعتبر العميد فرحات أنه هيمن على الكاتب مبدأ داعش :الصدمة والروع فكانت داعش بالنسبة له ردة فعل على فعل مثل

ردات الفعل الغرائزية اإلنسانية ،لكنها في الحقيقة لها جذور عميقة في تاريخنا العربي اإلسالمي تخلله محطات مشابهة في

مسار تاريخي حافل ،مشي ار الى أنه اليوم يحاول البعض أن يستحضر من الماضي إستثناءاته قواعده ومساره ،فيغلب منطق
داعش ويدمغ تاريخنا بحاضر داعش والقاعدة.
واستطرد قائال :إيدي ولوجيا داعش هي إيديولوجيا القاعدة التي ظهرت في أوائل القرن الماضي على يد جيش اإلخوان في نجد

وهم يسمون إخوان من أطاع اهلل .تحالفوا مع الملك عبد العزيز سلطان نجد في حينه وشاركوه في عملية توحيد جزيرة العرب،

وبعدما سكتت المدافع وأغمدت السيوف وتحققت وحدة الجزيرة وقع الفراق مع عبد العزيز أو إبن سعود كما كان يسمى ويحلو
له ذلك اإلسم تشدد اإلخوان.
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وأشار الى أنه لن ي دخل في التفاصيل حول من إستعمل داعش ومن يستعملها سوى من ولوج الجغرافيا .إلنها تواجدت
وتحركت على الحدود التركية مع سوريا والعراق فهناك حتماً تعاون تركي أما بغض النظر لو بالدعم المباشر .بدأت داعش
عملياتها في المملكة العربية السعودية بعملية اإلحساء اإلرهابية والتي كشفت حقيقة مواقف السعودية من داعش.

وختم بالقول :يعتبر البعض خطأ أن داعش هي سعودية أو إيرانية أو سورية أو اميركية كما توصل الدكتور مازن في كتابه

بأنها صنيعة روسية يكثر البعض الحديث عن إرتكابات داعش فيها البعض اآلخر للتعاطف معها ،والحقيقة هي أنها
تستهدف كال من البعض والبعض اآلخر أيضاً.
الخالد
أشار الدكتور الخالد بداية الى أن االنفصال الجريء عن التنظيم االم والقاعدة ،واالسئلة المتوالدة عن جدية خطوة البغدادي
واالنشاء بين مكة والموصل هذه االسئلة تعتبر بمثابة اإلشكالية أو ناتجة ومعبرة عن اشكالية الكتاب ،متطرقا الى بعض

العناوين ففي الفصل األول :داعش بين قوسين ،وهي اختصار لتعبير جو سياسي وانتهى بإعالن الدولة ال الخالفة فهناك
فرق بينهما لجهة الحدود .بين منطق االنحراف ومنطق االعتراف وعدم التوافق على مصطلح اإلرهاب .أما الفصل الثاني:
بين الجيل الثوري الثالث والجيل الجهادي الثالث ،التباس وخطأ أمام الجيل الجهادي الثاني .وصوال الى الفصل الثالث بين

الجيل اإلرهابي الوسطي واالرهابي المتوسطي ،ليصل الى خالصة تشير الى أن هذه العناوين قد اختيرت بذكاء ودهاء
المؤلف موحدة االلتباس الفكري قد يقع فيه القارئ ،أو يوقع به.

ووصف الكتاب في الختام بأنه مناوائل الكتب التي تناولت موضوع تنظيم الدولة االسالمية في العراق والشام ،طارحا السؤال
هو من يقف وراء داعش ،هناك تحليل سياسي مرتبط لمواقف المتقاطعة للتنظيم مع الدول أو القوى في ما يعرف باللحظة

االستراتيجية وهذا مرتبط بالواقع الكياني والوجودي.
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شندب
واعتبر المؤلف بدوره أنه مما ال شك فيه إن تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام داعش ،قد ظهر في عمق مستجدات

عربية ،البعض أسماها ثورة وبعض ثان أسماها فوضى وبعض ثالث إعتبرها مؤامرة وبعض رابع إكتفى بالقراءة والمراقبة،
مضيفا :بالنسبة لي لم يكن يعنيني التسمية ،بقدر ما كانت تعنيني الوقائع حيث الدول العربية تذبح نفسها وبعضها تارة
بأبنائها وتارة بجيوشها.

واستطرد قائال :إذن من بين التسميات لحاالت التقاتل العربي ،ولد داعش ليطرح مشروعاً آخر ،أال وهو مشروع النظام

العربي المهدد باإلزالة ،وال هو مشروع الثورة إن سلمنا جدالً إنها ثورة .في زوبعة التقاتل العربي ،كان هناك متغيرات المقاومة
لفكرة وممارسة السلفية الجهادية .فالمقاومة وسعت الدائرة ،الهدف األسمى ،ففشلت بذلك في إستم اررية اإلقناع فوضعت نفسها

كطرف .وتنظيم داعش أخذ السلفية الجهادية الى مسرح آخر فحتى الذين أيدوا  55أيلول ،رفعوا أيديهم عند داعش ،إن
إعتبرنا إن داعش هو إسقاط للقاعدة.

وأشار الى أن هذه المتغيرات أجبرتنا من منطلق الرسالة والمسؤولية أن نشرح ونشرح داعش ،وأن نقوم بعملية ربط نزاع بين
داعش وما يسمى بالتطرف الشيعي ،وجدنا أن داعش هو يعبر عن تغيير جذري في قواعد اللعبة الدولية واإلقليمية فتشنا عن

الظلم والطغيان واإلستضعاف كظروف مقدسة ،ثم فتشنا عن األميركي والروسي ،وختم بالقول :قدمنا كتاباً رافقنا فيه الحذر

من الوقوع بأخطاء ألنه لحظة كتبنا عن داعش ،لم تكن المدونات عنه قد ظهرت بعد ،فكنا في المقدمة ،لكن اليوم أضحت

الكتب عن داعش والدولة اإلسالمية تمأل المكتبات.
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ندوة حول المثقف والمعرفة
وفي اطار الندوات والنشاطات الثقافية ،نظمت دار الرمك ندوة "حول المثقف والمعرفة" شارك فيها الدكتور محمد آل زلفة،

والهام الجعفر من السعودية والصحافي صبحي ياغي من لبنان وأدارتها األكاديمية في الجامعة اللبنانية مريان خياط في
حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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خياط
اعتبرت خياط أنه من الصعب الفصل بين المعرفة والثقافة فكل منهما منتج لآلخر وهما متالزمان يكمالن بعضهما بعضاً,
ولكن في ظل المستجدات العالمية والتطورات الحاصلة على شتى االصعدة ال سيما ما يتعلق منها بالتكنولوجيا ووسائل

االتصال االجتماعي الحديثة ,ال بد وان نتساءل عن دور المثقف في المجتمع؟ هل هو منتج للمعرفة/أم متلق لها؟.

وأضافت أنه وعلى الرغم من أن المثقفين ال يشكلون كتلة متجانسة موحدة االهداف واالهتمامات ،بل هم جماعة متنوعة

المهام تخترقها المصالح والصراعات االجتماعية ,إال أن ثمة مشترك يجمعهم عموماً كونهم أشد الناس التصاقاً بالمعرفة

واقربهم الى تحكيم العقل والنقد وأكثرهم استعداداً للتعبير االبداعي واالنساني عن هموم البشر وتطلعاتهم ،ما يضع على
عاتقها في مواجهة حالنا الراهنة بمختلف أزماتها ومآزقها السياسية واالجتماعية ،وان يتولوا مهمة المبادرة الى تأسيس وعي
تاريخي حول مسائل إشكالية لم تستطع الثقافة العربية التأسيس لها ،لعل في هذه الخطوة ما يعيد للمثقف النقدي حضوره

ودوره وأيضاً تألقه...
ياغي

الثقافة والمعرفة ال ينفصالن والمعرفة اذا استطاع ممتلكها تحويلها الى طاقة يصبح مثقفا ،والثقافة تقوم على رؤية الى الى
الحياة والكون وأن تتداخل مع المعفة لتشكل عالما مختصا ،فيستطيع طرح أسئلة مهمة من االشكاليات والتساؤالت وعندها
يصبح مفكرا ،مضيفا :المثقف لسان حال المجتمع يتبنى قضاياه ويدافع عنها وال يجوز له أن يتخلى أو يتقاعس عنها...
االعالم بحد ذاته من الوسائل التي تنشر الثقافة والمعرفة في مجتمعاتنا وتساهم في صنع رأي عام وفي ترقية القرد وفي نشر
المفاهيم والقيم ولكن ال بد من الدعوة لفرض الرقابة عليها للحد من التأثيرات السلبية التي يشكل بعضها خط ار على نفوس

أجيالنا.

Page 13

الثالثاء 90 ،كانون األول4902 ،

وختم ياغي بدعوة كل المثقفين في لبنان والوطن العربي أن ينتزعوا مكانتهم, ،ان يكونوا في الصفوف األولى في كافة
المجاالت وأن تكون هناك حلقات تواصل ولقاءات دائمة وندوات بين كافة المثقفين وأهل الفكر في عالمنا العربي ،وان يشكلوا

ما يشبه االتحاد الوثيق والمترابط ،لمعالجة االشكاليات التي تعاني منها أمتنا في نواح عدة.
الجعفر

استهلت الجعفر كلمتها باالشارة الى أن الثقافة مجموعة المعارف والعلوم التي تحول حياة االنسان من عقل عاطل الى آخر

منتج فكريا وجسديا ومعنويا ،طارحة عدة تساؤالت منها :لماذا المثقف شخص متهم دوما بالعزلة عن األفراد العاديين في
المجتمع؟ لتحدد المشكلة بوجود الكثير من المصطلحات والمفاهيم ،التي دائما ما تتكرر على لسان المثقف ،أنها ما زالت

تواجه مشكلة استيعابها وهضمها ضمن منظومة المفاهيم التي تحكم رؤى الكثير من قطاع المثقفين ،بينما مهمته األساسية

تنحصر في استجالب األفكار والمفاهيم التي احتواها عقله وصياغتها بما يتناسب استقرارها في عقل المتلقي وايضا ربطها

بالسياق الفكري والتاريخي.

وتساءلت في ماهية دور المثقف في التغيير ،سيما أن هناك اتفاق بين قطاع واسع من المثقفين حول أهمية ومركزية الدور
الذي تؤديه الثقافة في التغيير االجتماعي ،ونقل المجتمع من الحالة التي هو فيها الى حالة أحسن ومستوى أفضل وأرقى،

لتصل الى هل يمكن أن يكون المثقف عالة على المجتمع؟ لتجيب بأنه نعم إذا إختار أن يعيش في عزلة وتوهم أنه يقوم

ويتحول الى قوة فكرية ناهضة عندما يحول قوة اإليمان التي
بدور التفسير والتحليل والنقد من على سطح برجه العاجي.
ّ
تمتلكه عن جدوى الثقافة وقدرتها على فعل التغيير الى طاقة إبداع ومبادرة .عندما يكون طاقة عمل متحركة في تنمية

الوعي وتفكيك جذور التخلف.
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وخلصت للقول أنه لدعم قوي من المجتمع ولقبول اندماجه في المجتمع ولترك مساحة إعالمية له ليوصل صوت الحقيقة
لآلخرين ،على المثقف أن يكون إيجابيا في تفكيره ومواقفه ،أن يمتلك حصانة فكرية قوية ،أن يكون أمينا في طرح المعلومة
متجردا من أي حزبية أو طائفية أو مصلحة شخصية ،أن ال يبهر أو ينساق وراء التهويل الذي قد يجري لبعض القضايا،

فيتعامل مع األحداث بموضوعية ،أن يكون منفتحا على اآلخر بوعي وعقل نقدي وليس اتباعي ،أن يطرق القضايا الحقيقية

التي تالمس أوجاع األمة ،أن يق أر التاريخ قراءة صائبة محللة ،أن يمسك زمام المبادرة في توعية المجتمع.
آل زلفة

شدد آل زلفة في مستهل مداخلته الى ضرورة الحفاظ على مصادر تاريخنا العربي المتمثلة في آثاره ووثائقه ومخطوطاته
ومظاهره العمرانية التي كانت تتعرض لإلهمال مما عرض الكثير منها الى الضياع واإلندثار بسبب جهل الحكومات العربية

بأهمية هذه المقومات ،مما جعل الباحث العربي يعيش متسوالً للبحث عن مصادر تاريخ بالده في أرشيفات ومكتبات

ومتاحف الدول األوروبية.

وتطرق بإختصار الى مراحل وبدايات تعرض هذه المصادر للتدمير ،في الفترة االنتقالية ما بين الحكم العثماني واإلنتداب

البريطاني والفرنسي ولتقريب الصورة أكثر ضرب مثاال تدمير أجزاء كبيرة من خط الحديد الحجازي الرابط بين بالد الشام
ومنطقة الحجاز.
واعتبر أن العرب لم يهتموا بآثار بالدهم بل تركوا هذا للمنقبين واآلثاريين الغربيين الذين تمكنوا من إستخراج كنوز عظيمة
من آثار بالدنا ،معظمه تم نقله الى متاحفهم في لندن وباريس وبرلين وشيكاغو وغيرها من العواصم والبلدان ،فباالضافة الى
ما نهب من محتويات المتحف العراقي منذ تعرضت المواقع األثرية العراقية الى القصف الجوي من قبل طائرات الغزو

ا ألمريكي ،حينما إستخدمت مواقع اآلثار مراكز للمضادات األرضية العراقية وما لم يكتمل تدميره قامت القوى الظالمية
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وآخرها داعش بتدمير أهم اآلثار العراقية وخاصة في منطقة الموصل ،بما فيها أقدم دور العبادة من كنائس ومساجد وأضرحة
يعود بعضها الى آالف السنين.
وتطرق الى بعض أمثلة من حاالت التدمير للتراث العربي في البلدان العربية ،وفي مقدمها لبنان ،فقال :هذا البلد العربي -
 الذي يمثل المنارة العربية إلحياء اللغة العربية ونشر الكتاب العربي وقبلة لكل مثقف عربي – تعرض تراثه وتاريخهوذاكرته التاريخية من وثائق وسجالت تاريخه الفني الى الكثير من الدمار أثناء الحرب األهلية اللبنانية التي أندلعت في عام

.5798

رأيت القائمين على أرشيف لبنان الوطني – بعد إنتهاء الحرب بسنوات – وهم يلملمون ما تبقى أو ما نجى من محتوياته،

ويرسمون الخطط ويعلقون اآلمال على ترميم ما احدثته الحرب في وثائق ذلك األرشيف الذي هو يعد ذاكرة لبنان التاريخية.
وخلص للقول في ختام مداخلته الى بعض التوصيات منها دعوة عاجلة الى وزراء الثقافة والتراث العربي بعقد مؤتمر عاجل
تحت رعاية جامعة الدول العربية لوضع خطة عربية لحماية مصادر تاريخ وتراث وآثار األمة العربية من العبث ،إنشاء

صندوق عربي مشترك لإلنفاق على إعادة بناء ما دمرته الحروب العربية من آثار ومعالم تاريخية في العديد من المدن
العربية ،وضع ميثاق عربي يحرم التعرض ألي مظهر حضاري عربي بأي أذى في أوقات الحرب والسلم ،دعم المؤسسات
الحكومية واألهلية المهتمة بحماية وصيانة التراث العربي والتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدواية المعنية بالتراث اإلنساني

من أجل المساهمة في حماية التراث العربي.
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أمسية شعرية – النادي الثقافي العربي
وفي اطار النشاطات المتنوعة ،نظم النادي الثقافي العربي أمسية شعرية أحياها الشاعر شوقي بزيع وقدم لها الكاتب اسكندر
حبش في حضور حشد من المهتمين ومتذوقي الشعر.
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حبش
وتحدث حبش عن "محاوالت فاشلة في تقديم صديق ال شفاء منه" ،وجاء التقديم عبر عدد من المقاطع ،يحاول فيها حبش أن
يجد في كل مرة طريقة مختلفة ليقدم بها أمسية بزيع ،إال أنه يجد أن كالمه ال يعجبه ،فيعيد التقديم مرة أخرى في مقطع

جديد ،وهكذا دواليك إلى آخر الورقة التي قدمها ومما قاله كمحاولة أولى " :قلت لنفسي منذ ايام وأنا أفكر في ما سأكتبه في
علي أن أختار كلماتي بعناية كي ال نبدو كـ"سراب المثنى" .وتوقفت طويال أتأمل الورقة البيضاء
تقديم شوقي بزيع ،قلت إن ّ
ق بل أن أخط كلماتي هذه ،إال أن األفكار لم تسعفني في أن أنطلق إلى أبعد .فلم أستطع إضافة أي كلمة إال بعد أن قررت
أن أتخلى عن هذه البداية ،ألَعلَق بعدها في فكرة أخرى كنت أرغب في تضمينها عبارة "شوقي ،الليلة أنت المبتدأ وأنا

الخبر" .هل ط أر على بالي ذلك ألن المبتدأ والخبر "اسمان مرفوعان يؤلفان جملة مفيدة"؟ وألن ُحكم المبتدأ ،كما يفسر
أعجبت بهذا التأويل .لكن :أيضا وأيضا
النحويون ،أن يكون "معرفةً" بينما يشترط في أحكام الخبر أن يطابق المبتدأ أصال؟
ُ
وجدت أن هذه المساحة من الكالم لن تُ ْخ ِرُجني من الحصار ،إذ – (والكالم لشوقي من قصيدة "فراديس الوحشة") : -

"بِم أستهدي ...أنا القاطع خلفيَّ ...
ِ
العقرب األخر ِ
ِ
ق...في هذا الهباء".
مثل
كل ما يربطُني
الدائر َ
باألرض ...و ُ
ُ
َ

وبعدها قدم الشاعر بزيع مختارات من قصائده الجديدة التي يلقيها للمرة األولى وهي" :لمن يكتب الشعراء" " ،وطني ريشتي
والقماشة منفاي" "شرف الحياة""صوتها ضمة برق فوق نيسان" " ،الى أين تأخذني أيها الشعر" " ،نساء" " ،سبعة أشكال

لالنتحار" و"ألزهايمر".
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ندوة :حول كتاب " فرس الكتاب " للشاعر نعيم تلحوق
وفي اطار نشاطات الدور المشاركة ،نظمت دار غوايات ندوة :حول كتاب " فرس الكتاب " للشاعر نعيم تلحوق شارك فيها

الشاعر طارق ناصر الدين ،الدكتور مها خير بك ناصر ،االعالمية ريما نجم بجاني ،وأدار الندوة عماد خليل في حضور
حشد من المهتمين والمثقفين.
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خليل
استهل خليل الندوة بالقول" :فرس الكتاب" عنوان قلق لفكرة خأها الشاعر نعيم تلحوق في سر الغيب بعد أن ألبسها ثوب
"النقطة" في التيه ،وفي عدم االكتمال أو ربما أطلقها في الال متناهي على صورة اله تتجاذبه دوائر التعثر بعد أن ضاعت

الصفات في المسميات ،وأدلهم الضياع بين ركض سرقه تلحوق من "العمر وملحفة الوقت" ،عنوان توهج تتواءم فيه المعاني
االنسانية بعيدا عن التوحش فمع الشاعر "هكذا هو العالم ،صريع خوفه وانتهائه ،واالنتهاء كنز ال يعرفه اال األتقياء انتهى
االقتباس لنسال أهو الكتاب يدركه ويدركنا.

واعتبر خليل أن الكتاب ثمرة حوار وتفاعل بين الذكورية واألنوثة في التسامي ،بحث عن أنوثة ليكتمل المعنى الوجودي فلماذا

ال نبحث عنها؟ تتشابك الشاعرية مع الفلسفة المؤدية الى مزيد من الشكوك وان غلفها بخبرة الحكيم على غرار لقمان الحكيم.
آل ناصر الدين

توجه ناصر الدين بالكالم الى مؤلف الكتاب قائال :بوصفك يا نعيم من شعراء الحداثة أود تذكيرك باآلتي :كل شعر جميل

الحية ،وخاليا الشعر هي ذاتها خاليا االنسان إما أن تتجدد واما أن
هو بالضرورة شعر حديث ،والحداثة قدر اللغات ّ
تموت..هذا ما فعلته حداثتنا العربية المعاصرة فأبدع رموزها وأبدعت نصوصها وجاءت الهجمة الشرسة على هذه الحداثة
الحقيقية من عدوين مختلفين بالشكل ولكنهما إلتقيا بالمضمون ..وأضاف :هاجمها التقليديون الفاشلون بحجة تجاوزها للتراث

في الموضوع وانزياحها عن اللغة القديمة بالشكل فأثبتوا بذلك إنهم حراس قبور دعاة انبعاث .وهاجمها التغريبيون بأنها لم
تدمر التراث المخزون في ذاكرة بيروت ودمشق وبغداد والقاهرة وتبدأ للتو من الصالونات الفرنسية والطليانية األنيقة فأثبتوا

معوجان ال مستقيمان فهما
بذلك أنهم من دعاة تدمير اللغة واستبدال الهوية المغاالة في التقليد والمغاالة في التخريب .خطان ّ
حتماً سيلتقيان.
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وختم بالقول :الفرق بين حداثتنا وحداثتهم هي كالفرق بين غموض الظل وغموض العدم ...غموض الظل يوصلك الى جوهر
الجمال وغموض العدم ال يوصلك إال للعدم .نعيم تلحوق في فرس كتابه الجديد وهوحتما مع حداثتنا ،يتعذب كثي ار ليكتب

نصا يرتاح إليه.
نجم بجاني

استهلت نجم كلمتها بالقول :قرأتك ،وكان الفجر بعد في حلم الضياء ،وقد لفك القلق ..لم هذا السفر قد أتى بك باكرا ،انت
الوارج من قمة الجبل ،تنحدر كصخرة سيزيف؟ لم حملت على كتفيك أعباء الوجع؟ تسلحت بالوقت وسابقت الزمن ..وقد

ولدتك أملك شهادة لرميم األيام ....ويا فارس الكتاب ،يا صديقي نعيم تلحوق :شعرك قد حررك فامض بسالم.
خير بك
اعتبر خير بك أن ديوان "فرس الكتاب" ينبض باعترافات شاعر أرهقه الحزن واأللم وعفونة الصبا وقلق الحظ والبؤس فلم يجد

ما يرضيه اال رحلة من عالم أناه" ،فيعبر بها اليها" وتكون معرفة ووصال .يتجاوز نعيم تلحوق في الديوان رقابة حداثوية

مهمتها وأد الضوء قبل أن تتركب صورته ،ويسعى الى صنع حداثة متجددة ترفض ان يخلق األبن اباه ،فارتكب اثم الكشف

والتعرية والصدق األدبي ،وراح يرسم شكل العالقة بين أناه وأناه ،أنا ركضت خلف المالمح وأخرى كبرت في الطريق ،بعدما
سرق الشاعر من العمر ملحفة الوقت .فأي طريق سلكه نعيم تلحوق؟ وأي وقت استطاع سرقته ليشعر بالدفء؟ ولماذا

يرفض كينونة كأنها؟ هل تركها هو أم تركته هي على احدى محطات العبور؟ والذا ينكر تلك األنا؟
واعتبرت أن لغة الديوان الشعرية تفصح عن هوية ديدة أرادها الشاعر بطاقة تجاوز وعبور فانكشفت ذاته لذاته وتمخض
الكشف عن حضور جرىء غايته الخروج على حداثة الغموض والتعمية....كما أنه يكشف عن جدلية العالقة بين مادية
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الجسد وروحانية النفس ،فكان الجسد بالنسبة الى خالق النص حجابا اعاق حركة روحه الراغبة في الصعود نحو عالم المثل،
فكانت رغبة عبور منه اليه ،لعله ينتصر على جسد هو قبر نفسه.
وختمت بالقول :لم يكن الصحو اال نوعا من الوعي بالواقع والذال ،فارتقى به الى فضاءات الرؤيا وكأن اعتراف بأن مشوار

القبيلة فاته ولكن ما طبيعة هذه القبيلة؟ ما هويتها؟ هل هي اجتماعية أم سياسية أم جغرافية أم دينية؟ سؤال مفتوح على

أجوبة ربما ال يدركها وعي الشاعر ،وربما سيبوح بها في والدة أخرى ستتركه "على مفرق الحروف يستعطي الكالم".
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فيما يلي سلسة من التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي ال 85في يومه الحادي عشر (الثالثاء )4902/04/0

– تجدون ربطا الصور

منزل يأوي الوطواط ،كلب جديد في المزرعة ،الزرافة
مصابة بالزكام ،أنا وجدي ومرض الخرف
أحب ان
داعش :ماهيته ،إرهابه،أهدافه ،إستراتيجيته
ويستمر
مضى الربيع كله
ورد وماء
عين كوباني
كيف تحدد هدفك
األلم في شعراء ابراهيم ناجي
اإلمام زين العابدين والفكر المسيحي
ذاكرة الرصيف
لبنان التنمية :آفاق وتحديات
بين الفوضى والتفكك السوري
أجنحة البيوت
عاشوراء بين الحياة واإلحياء
صباح الحياة
حول الفكر البشري
من اسرار السياسة األميركية
تامر والفطائر
موقف لحظة....ختى نلتقي

أنطوان الشرتوني

دار أصالة

عبير نصّار
مازن شندب
نادين باخص
نزيه أبو عفش
احمد شداد
عباس الحسيني
محمد مدلل
بسمة خليفة
د .ميشال كعدي
رؤى الصغير
زياد علوش
شارل رزق
فاروق شويخ
الشيخ علي خازم
ورد الكالم
أمين الساحلي
علي سرور
راما عمر باشا
د.فوزي العوجي

دار البنان
الدار العربية للعلوم ناشرون
دار النهضة العربية
دار اآلداب
دار ومكتبة التراث األدبي
النادي الثقافي العربي
النادي الثقافي العربي
دار النهضة العربية
نيو الين
دار الساقي.
دار الفارابي
دار النهار
دار البنان
دار الوالء
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دار غوايات
دار البنان
دار النهضة العربية
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فيما يلي نشاطات وبرنامج تواقيع يوم األربعاء الموافق فيه  09كانون األول 4902
10:00-12:00
10:00-1:00
4:30-6:00

نشاط مجموعة إقرأ
مناقشة كتاب غدي وروان
أمسية شعرية للشاعر األردني
أنور األسمر
ندوة حول كتاب "مسيرة
االنخراط في الحرب السورية"
للكاتب أنطوان الحداد
أمسية شعرية

7:30-9:00

ندوة :حول كتاب " الالمركزية
الشاملة الباب الى اإلنماء
واإلستقرار "

8:00

وصلة غنائية باللغة الفرنسية

6:00-7:30

7:30-9:00

فاطمة شرف الدين ،سمر محفوظ براج
شوقي بزيع  -خالد ناصر

مجموعة إقرأ
دار الساقي
دار العلوم العربية

د .طارق متري – سمير فرنجيه – علي
األمين

شرق الكتاب

الشعراء :عبير السمكري (السعودية)،
باسكال بالن نشار (لبنان) ،ريمان
المصري(األردن) ،شذا عزوز
(السعودية) ،نهى غطاس (سوريا)،
صباح فارسي(السعودية) ،نوال
سروجي(السعودية) ،غدير
حدادين(األردن) .تدير األمسية :إكرام
حسيب زين الدين.
معالي الوزير رشيد درباس ،د .دريان
عساف ،أ .شارل عربيد ،المؤلف أ.
زكريا حمودان ،يدير الندوة :د .ألفرد
رياشي
هدى جعفر عريس

دار الرمك
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النادي الثقافي العربي

دار سائر المشرق
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التواقيع
3:00-9:00

ذو القرنين بين االسكندر وأخناتون –
رحلة األسرار المخفية
زواية النسيان
دمع القمر

روكز أسطفان
وبال فيصل أمان الدين

6:00

رحلة األلوان

إلهام غرابي

دار البنان

6:00-8:00

فوج األقاحي

محمد موسى حمادة

نيو الين

6:00-8:00

من اسرار السياسة األميركية

روبرت نايي

دار النهار

6:00-8:00

اللكمة الجانبيةsideswiped-

robert w.ney

دار النهار

6:00-8:00

اإلتيكيت

نادين ظاهر

دار مكتبة المعارف

6:00-8:00

مسار نساء وأمهات

ليلى شيخاني وفيليب عرقتنجي

النادي الثقافي العربي

6:30-8:30

المعارف العقلية في االسالم

احمد ماجد

دار المعارف الحكمية

7:00-8:30

لؤلؤة

جومانة عيتاني

دار العربية للعلوم ناشرون

8:30

الالمركزية الشاملة الطريق الى اإلنماء

زكريا حمودان

دار سائر المشرق

6:00-9:00

ورد الكالم

أمل زوادي

6:30-8:30

ألف باء الحياة

د.أميمة عليق

دار الوالء

5:00-7:00

خيول قلبي

عبدالكريم بعلبكي

دار الفارابي

5:00

بيروت بأقالم الشعراء ،صراع القمة
والهاوية
ضوء وتراب -لغة السماء -الجرس
االخير

جان طنوس

دار سائر المشرق

صالح ابراهيم

دار البنان

5:00-6:30
5:00-8:00

7:00

سمير حمود مالعب

دار صادر للمطبوعات
دار العربية للعلوم ناشرون
النادي الثقافي العربي
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