الخميس 30 ،كانون األول5302 ،

من نشاطات اليوم الرابع للمعرض:
مناقشة كتاب "االسالم والجمهورية والعالم" للكاتب آالن غريش
وفي اطار النشاطات الثقافية للعام  ،95نظمت دار الساقي ندوة لمناقشة كتاب "االسالم والجمهورية والعالم" للكاتب آالن
غريش ،شكلت الحلقة المقبلة من برنامج االعالمي سامي كليب «لعبة األمم» الذي تبثه «قناة الميادين» حيث دار حوار

مفتوح مع االعالميين سامي كليب وبيار أبي صعب ووليد ش اررة.
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بداية استهل مقدم البرنامج االعالمي سامي كليب الحلقة برواية قصة شابين جزائريين عاشا في فرنسا ،أحدهما تحول فيما

بعد (خالد) ليصبح ارهابيا والثاني (عزوز) أصبح وزيرا ،لينطلق من هذه القصة طارحا الكثير من التساؤالت حول ماهية
الظروف التي حتمت الوصول لمثل هذه النهاية الماساوية لألول ،هل هو االرهاب ،السجن ،العنصرية ،األفكار االسالمية

المتطرفة أم هيالدولة الفرنسية وتعاملها مع األقليات ...هي أسئلة طرحت نفسها في اآلونة األخيرة مع حصول ما يصطلح

على تسميته مجزرة في فرنسا سقط خاللها ال 955شهيد مثلهم كمثل ضحايا األرهاب في الضاحية وقبلها سوريا
 ،اليمن ،العراق....
وتطرق من بعدها الى موضوع الحلقة كتاب الصحافي الفرنسي آالن غريش" ،االسالم والجمهورية والعالم" الذي صدرت
ترجمته الى العربية دار الساقي ،معتب ار أنه يتضمن الكثير من االيجابيات وليسأل المؤلف عما اذا كان يريد الدفاع عن

المسلمين أو عن الجمهورية الفرنسية في كتاباته (العالقة بين االسالم وفرنسا) ،ليأتي رده أنه يريد الدفاع عن االثنين ،سيما
المسلمين أنهم أقلية ويحاولون اضطهادهم من هنا تبرز الحاجة للدفاع عنهم ،فالمشكلة برأيه ليست فقط االسم ولكن الشكل
أيضا الذي ال يفرق بين مسلم ومسيحي ،مشي ار الى أنه ما يزيد الطين بلة هو تعاطي الشرطة الفرنسية مع هذه األقليات.

وبدوره اعتبر ش اررة أن أهم ما طرحه الكتاب هو استعراض ما يجري اليوم من أحداث على الساحة الفرنسية ،الموقف من
االسالم ،العنصرية المؤسساتية لالسالم ،مشي ار الى أن سياسات التمييز لها تاريخ ممتد الى التاريخ االستعماري لفرنسا على
دول المغرب وجلبها لألدي العاملة الرخيصة التي أعادت اعمار فرنسا بأسعار بخسة ،هؤالء بقوا في فرنسا وبعد تحوالت
اقتصادية عميقة عاشتها البالد تحولت المناطق التي يعيشون بها الى مناطق منكوبة على المستوى االقتصادي ،وسياسات

التمييز تجاه هالء تعاطت معهم على أساس أنهم مواطنين درجة ثالثة أو رابعة.
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وأشار كليب الى أن الكتاب يرصد عملية ما يسمى صناعة لعدو داخلي جديد بكل ما للكلمة من معنى وتخوفا من حرب

أهلية ،واقتبس مقطعا من الصفحة  62من الكتاب "يتعلق األمر بمستقبل فرنسا أيضا" .فالتقسيم بين "فرنسي األرومة" وبين

"مهاجرين مسلمين"  ،والخوف الغير العقالني الذي تثيره "الطبقات الخطرة" الجديدة ،واختراع "عدو داخلي" بهدف توحيد

األمة -هذا كله يحتمل خطر حرب أهلية "عرقية" ونسيان االختالفات االجتماعية والتركيز على التمييزات الدينية.

وهنا كان لصعب مداخلة اعتبر فيها أن كتاب آالن غريش هو كتاب في قلب سؤال الجمهورية فرنسي بامتياز يناقش اشكالية

الجمهورية ،أزمة الجمهورية الفرنسية اليوم ،زمة ديموقراطية قديمة تدعي أبوة أو أمومة شرعة حقوق االنسان – مبادىء الثورة
الفرنسية تنحرف ويتحول فيها الخطاب العلماني الى خطاب قمعي .وهذه الديموقراطية هي نفسها هي وريثة نظام استعماري،

وأنا برأيي هذا الكتاب عن االستعمار يعيد طرح نقاش العلمانية والحجاب واالسالم وحقوق المواطن الفرنسي داخل الجمهورية

على ضوء المصالح االستعمارية والفكر االستعماري الفرنسي وهو كتاب كتب في العام  6552في فترة شهدت فيه مدينة
ليون بعض األحداث (أول تمظهر للعنف الثوري بالمعنى المشوه للكلمة) فأشاالكتاب الى أنه يتم التعامل مع المسلمين بطريقة
قمعية .الدولة الفرنسية مسؤولة ،الحكومات مسؤولة ،الخطاب السياسي الفرنسي مسؤول وهذا يعيدنا الى الراهن اليوم  :في

السياسة الداخلية الفرنسية هل تم االندماج؟ فمثال وصول الشاب الجزائري ليصبح وزي ار هو االستثناء ونادر جدا ،القاعدة هي

تهميش هذه المجموعة التي هي فرنسية مسلمون وعرب وسمر وسود ولكنهم ولدوا في فرنسا ويعيشون في فرنسا وسيموتون
فيها .عندهم أزمة هوية أوال ألن االسالم عولج بقمعية العلمانية لم يعالج كهوية يعني تعاطوا معه كأنه كاثوليكية فأزاحوه من

منطقة الى أخرى .هنا هوية المستغل مرتين حين هم في الضواحي المنسية ولم تقم الدولة المركزية بواجباتهم تجاههم وفي
السياسة االستعمارية الفرنسية ...كل ما نراه في سياسات فرنسا الخارجية منذ أيام ميتران الى اليوم هو قهر وصناعة القهر

الداخلي.
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فيما يلي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي للكتاب ال 95في يومه السادس:

ورش عمل دار أصالة
نظمت دار أصالة نشاطا ترفيهيا وقرائيا حضره طالب مدرسة ليسيه نهر ابراهيم  -مايدا ،حيث ق أر الكاتب أحمد طي قصة

"المغامر والفأر العجيب" كما قرأت ديانا بربير قصص "أكرم أم منير" و "كي كي في ورطة" على طالب ويل سبرينغ –
المتحف.
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ندوة حول رواية " 03مليون زهرة" للكاتب مروان عبد العال
وفي اطار فعاليات اليوم السادس من المعرض ال ،95نظمت دار الفارابي ندوة حول رواية " 25مليون زهرة" للكاتب مروان

عبد العال شارك فيه الدكتور طارق عبود ،االعالمي اسكندر حبش ،األستاذ سليمان زين الدين وقدمته األستاذة ايلدا

مزرعاني في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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حبش
استهل حبش كلمته بالقول :حين نحت الروائي البيروفي ماريو بارغاس يوسا مصطلح "الحقيقة عبر الكذب" ،لم يكن يقصد

بذلك أن "الكذب" هو الذي يجب أن يشكل عماد الحياة لترتكز عليه ،بل كان يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير .صحيح أنه

انطلق في كالمه هذا من تأمالته في قضايا الرواية المعاصرة ،إال أنه حاول أن يفكر في عالقة الرواية بالتاريخ .لهذا وجد
أن األدب يمكن له أن يقدم رؤية أخرى لكل ما هو ثابت ،لكل ما هو متفق عليه .بمعنى آخر ،كان يجد أن األدب يملك

شرطه الخاص الذي يفوق ك ّل الشروط األخرى.

واضاف :كالم الروائي البيروفي هذا ،يجعلنا نعيد التفكير بالكثير من األشياء ،على األقل علينا أن نعيد التفكير بأمر أساسي
حين نجد رواية تستعيد أرضا وأحداثا ونضاال .أقصد حين نق أر رواية مشابهة علينا أن ال نبحث عن الحقائق التاريخية في

األدب ،بل أن نق أر األدب على أنه هو الحقيقة المطلقة ،فالرواية ال يمكن لها بأي حال من األحوال أن تكون تاريخا مجردا،

بل علينا أن ننساق إلى منطقها الخاص ،وعلى الرغم من أننا نعرف أحيانا الحادثة التاريخية ،إال أنه علينا أن نصدق

عما هو حقيقي أو غير حقيقي.
الروائي ،بمعنى أن نقرأه هو ،أن نق أر قصته هو ،ال أن نبحث فيها ّ
واستطرد قائال :قد يكون الحقيقي هو الواقع ،أما "الكذب" فالمقصود به المتخيل .ال يستقيم أي أدب روائي – بالرغم من كل
واقعيته – إال عبر هذا المتخيل الذي يجعلنا نعيد التفكير بك ّل شيء ،ألنه هو عماد هذه الرؤية الخاصة التي يطرحها الكاتب
في رواياته .من هذا المفهوم ،أعتقد ،علينا أن ندخل إلى رواية مروان عبد العال الصادرة حديثا بعنوان " 25مليون زهرة" ،إذ
أجدها من أكثر رواياته التي يفرد فيها مساحة للمتخيل ال للخيال ،فالمتخيل هو جوهر الكتابة ،وعالمها ،ورؤيتها ومناخها.

واعتبر حبش انه منذ البداية يطالعنا هذا المتخيل حين يحول الجندي المجهول إلى الشخصية األساسية في الرواية ،يقول
عنه (ص  " ) 71ولدت ..ولم يكن في فمي ملعقة ذهب ،إنما بيدي بندقية "الكارل غوستاف" ،أشير باصبع اليد األخرى إلى
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الشمال ،سأظل الجندي الشاهد على ما يجري .."..هذه الموازنة بين التمثال الحجري واإلنسان ،التي يقيمها الكاتب ،تفتح
أمام الروائي ،حقوال من الرؤى التي يعيد من خاللها صوغ كل أفكاره .يمكن لنا أن نسمي ذلك ،اصطالحا ،تخييال ذاتيا،

بمعنى أنه حين يجعل الراوي هو التمثال وكأننا نقع على سيرة حياة .ال أقول إنها سيرة ذاتية أبدا ،بل إن مفهوم "التخييل

الذاتي" مثلما حدده نقاد األدب ،يكمن في أن الكاتب وانطالقا من أحداث شخصية ،يعيد صوغ رؤية مخالفة للواقع الضيق

ليعطيه بعدا إنسانيا أعمق.

البعد اإلنساني على لهذا المناضل،
وأشار الى أن كل رواية مروان عبد العال تقع في هذا الشرط ،كيف يمكن إضفاء هذا ُ
على هذا الجندي ،على هذا المكان .نعرف جيدا أن قسما كبي ار من األدب الفلسطيني ،كان ولفترة طويلة ،مقيدا بشرطه
التاريخي .ثمة تفاصيل ال يمكن التخلي عنها ،إن جاز القول .الواقع المطلق يفرض ذلك .ال أقول إن مروان عبد العال تخلى

عنه ،أي عن هذا الشرط التاريخي ،وانما حاول أن يبحث له هنا عن مقترب آخر ،عن مفهوم آخر .لهذا جاء المتخيل
كوسيلة حقيقية ليطرح هموم الوطن والناس والنضال والحرب.
ِ
صفحات الكتاب ،تبدأ الحكاية ،وتطوى لك األرض ،لتتحلل من قيود الزمان والمكان ،تستحيل طيفًا،
وقال طارق عبود  :تفتح
كمشةً من رحيق ،ومشت ًال من ورد  ،في بقعة من فلسطين التي يحملك الكاتب إليها لتعيش تفاصيلها كأحد قاطنيها ،والشهوِد
على عذابها ومقاومتها وصبرها .تصبح كأحد أبنائها ،تخاف مثلُهُم ،وتضع أصبعيك في أذنيك من هول الصوت الذي يخترق
معا .تدور في أزقة غزة هاشم ،وتنزل الى أنفاقها ،تصبح على تماس مع األرض ،األرض التي هي من فوق
الجدار ،ورأسك ً
َ
ٍ
بيعي جميل.
غيرها من تحت ،يدفعك السرد الى ان تعانقها
وتخاصرها كحبيبة تخاف أن َ
َ
تفلت من بين أصابعك ،في حلم ر ّ
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يصور المجتمع كمجتمع مقاوم مثالي ،إنما
واعتبر عبود أن الكاتب لم ييالغ في أسطرة الشخصيات ،أو الواقع الفلسطيني ،فلم ّ
عبث
استحضر مختلف النفسيات البشرية ،المقاومة منها والعميلة .. .فظهرت الرواية كأنها أصوات المقهورين ،الذي
َ
األحداث واألزمنة ،وكأن الراوي يريد أن
المحت ُل بموازين الحياة والمعيشة عندهم ،فتبعثرت الحكايات ،وتشتت الرواة ،وتداخلت
ُ

شيئا بعجلة الهارب من تحت حمم الموت.
يقول ً

يعبر
تسجل في غير صالحه ،ومنها أنه كان باستطاعته ان ّ
كما تطرق الى بعض الحفر الفنية التي وقع فيها الكاتب والتي ّ
مستعينا بتقنيات السرد المعروفة ،فيترك
عن المواجع واألحالم المدفونة ،واألمنيات المحاصرة من الجهات الغريبة والقريبة،
ً
وضوحا ،أو من خالل حوارات توظَّف في سياق الوصول إلى الفكرة
للشخصيات فرصة التعبير واإلدالء بدلوها بشكل أكثر
ً
متوس ًال أحداثًا تربط فقرات السرد من خالل عنصر التشويق الذي يش ّكل معمار
توظيف مخيالِه الستثارة القارئ،
الهدف .أو
ُ
ّ
ِ
بعضها بالبعض اآلخر .فبانت الخلخلة
محطات الحكاية،
السلك الذي يوصل
بنائيا وازًنا في السرد ،وهو
ًا
الحكي
َ
َ
وعنصر ً
بعضا من جماليتها.
الواضحة في مسار الحكي ،وهذا ما عقّد الرواية وأفقدها ً
تنفيسا عن المكبوتات التي تهوي على صدر الفلسطيني ورأسه ،فتبعثرت
وخلص الى القول :من الممكن أن تكون الرواية
ً
ِ
الكاتب ان يعكس ذلك في
الحياة لديه .فأراد
اليات
الحكاية ،واقتيد القارئ الى الشتات الذي يعيشه الفلسطيني  ،الذي ّ
تبدلت أو ُ
ُ
محكي الرواية التي خرجت من السياق العادي ،الى مسارات تحم ُل سمةَ المتاهة ،فتقود القارئَ الى أمكنة مقفلة ،ثم عبر طرق
التفافية ،دائما ما تكون انطالقتُها من ذلك الجندي المجهول الو ِ
اقف على مفترق التاريخ ،متفرًجا على ما صارت عليه
ً
فلسطين ،واألمة ،ويضم الى حضنه قائمةً من الشهداء .تزداد وترتفع ك ّل يوم.
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زين الدين
"استهل زين الدين مداخلته باالشارة الى أن عبد العال يتخذ في روايته السابعة من الواقعة السحرية اطا ار لتفكيك الواقع
الفلسطيني .وهو واقع معروف للقاصي والداني ،ومطروق من الرواية العربية عامة والفلسطينية بشكل خاص .ووتمظهر
مفرداته ،على المستوى االسرائيلي بالعدوان والقتل والقمع واالعتقال والتهجير ونسف البيوت واالذالل ومصادرة األرزاق واقفال
المعابر ،وتتمظهر على المستوى الفلسطيني بالمقاومة والتضحية واالستشهاد وابتكار وسائل الصمود والصراع بين األخوة

والعجز عن اجتراح الحلول ...في  25مليون زهرة ال توجد حكاية واحدة تتوالد فيها الحداث ،وتتعاقب وتنمو وتتشابك وتتعقد
صوال الى حل معين ،بل نحن ازاء مجموعة من الحكايات الفردية ،األفقية المسار ،المتناثرة على مدى النص ،فلكل شخصية

حكايتها ومسارها.

واعتبر زين الدين انه يمكن تصنيف الشخصيات الرئيسية في الرواية الى نوعين اثنينن األول هو أقرب الى االطار ،والثاني

هو اقرب الى المحتوى .على أنه يمكن أن نقع ضمن النوع الواحد على االيجابي والسلبي في آن .في النوع األول المتعلق
بالواقعية السحرية تقع على شخصيات غريبة األطوار ،تفتقر الى التوازن النفسين وتعيش داخل أوهامها وتصوراتها وأحالم

يقظتها ،وتحيط الغرابة بوالدتها أو نشأتها وسلوكها ،فكولومبو مخبر يقوم بكتابة التقارير اليويمية لسيد متخيل هو الطاووس،
الموجود في رأسه يمضي وقته بين المقهى حيث يكتب ،والمقبرة حيث يقرأ ،والتمثال حيث يراقب ويتكلم ...وفي النوع الثاني

من الشخصيات المتعلق بالمحتوى الواقعي ،تبرز شخصية جبر الجيالني ،الديناميكي ،الذي ينخرط في أعمال المقاومة،

ويعتقل حتى اذا ما أفرج عنه يمارس زراعة الزهر وتصديره الى الخارج,
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واعتبر زين الدين أن نص مروان عبد العال يراعي التنوع في الشكل والمضمون ،ففي الشكل يكسر نمطية السرد بالحلم،

والحكاية ،والسطورة واألغنية والرسالة والورقة الذاتية ...وفي المضمون يفتح نصه على حقول معرفية شتى كالتاريخ والجغرافيا
واألدب واألنتروبولوجيا والسطورة وعلم النفس والسياسة وااليديولوجيا ...ما يغني النص ويفتحه على دالالت متعددة.
وخلص للقول :وبعد ،على الرغم من الواقع المأساوي ،العبثي ،الغرائبي ،الذي ترصده الرواية ،فان االنسحاب المفاجىء من
المستوطنات  ،واصرار مزارعي غزة على زراعة الزهر وتصديره انما يشكالن واقعتين تؤشران على ارادة الصمود الفلسطينية،
وترهضان بحتمية التحرير .وبذلك ،تلعب الرواية دورها في اضاءة الواقع و استشراف المستقبل و هل لألدب من دور بعد؟
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ندوة حول كتاب "الكالم الصحيح في اللسان الفصيح"
في اطار فعاليات اليوم السادس ،نظمت ندوة حول كتاب "الكالم الصحيح في اللسان الفصيح" للدكتور عبداهلل محمد الجابر
(توزيع دار النهضة) شارك فيها الدكتور سلطان ناصر الدين ،الدكتور أنطوان صياح ،الشاعر عبد القادر الحصني في

حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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وأدارها محمد ناصر الدين الذي استهل الندوة بالقول :قد حاول الكثيرون منذ قديم الزمان وحتى عصرنا الحاضر تفسير

وجود اللغة العربية وكيف نشأت ...قد ال نخرج برأي قاطع حول أصل اللغة ،ولكننا ال نختلف على جماليتها ،ومكانتها مكانة
القلب في حسم حضارة العرب وخصوصية العربية في بيانها واستقامتها.
أما االعالمية عبير ش اررة فقد أشارت الى أننا نجتمع اليوم على محاور الثقافة حيث تدور حروب نراها ونعيشها ونعاني منها
حروب تستخدم لغة العصر بوسائل التكنولوجيا لتحول لغتنا وحرفنا الى الالتينية وهذه بعض الحروب الباردة على ثقافتنا

والتي امرها انها تحاول ان تالشي فعل لغتنا باعتبارها ليست لغة للتجارة بل للصوت الصارخ في برية اهلل.
ناصر الدين

استهل ناصر الدين كالمه بالقول :معجم "الكالم الصحيح في اللسان الفصيح" قيمة مضافة الى مكتبة المعاجم العربية ،فمن

ميزاته أنه سهل التناول بإمكان الباحث أن يبحث عن أي كلمة في الفهرس ويعرف صحيحها مباشرة .واذا أراد التفصيل
فالفهرس يحيله الصفحة والى الرقم المسلسل ،المعجم مبوب ألفبائيا" ،ومقسم قسمين اثنين  :أخطاء لغوية ،فوائد لغوية،
المؤلف دعم تأليفه بحجج وافية؛ واستند في اإلخراج إلى األلوان ؛ وهذا إجراء مريح في عصر األلوان ،لم يعتمد المؤلف

أسلوب :قل وال تقل؛ لعله في ذلك أراد أن يحدث تأثي اًر نفسياً .يبدو أن صاحب المعجم ُوفق في إختيار الخبر في منهجه
واعتبر ناصر الدين أن الغة قوة حتى تؤدي وظيفتها بقوة يجب أن تكون سليمة ومناسبة للمقام واال حدث خلل .ثمة طين
للغة ،وهذا الطين مرن ،لكنه أصيل ،أي تشويه أو إنقاص منه يحدث خلالً في ذاته وفي المتلقي .وثمة أصول اللغة ،إذا
إنزاحت عنها ،كان تواصل لكن هذا التواصل يشوبه خلل أو يفقد التأثير ...إذاً ما قام به المعجم هو تقديم ليزر سليم مناسب

لبنية اللغة العربية وأنظمتها.
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قيم ينشر له قيمة عظيمة على اللغة العربية،
قيم ينشر ،وكل معجم ّ
وختم بذكر دور المعاجم والكتب العربية قائال :كل كتاب ّ
وهذه الجهود المباركة وأكثرها فردية أو أهلية وقليلها ترعاه حكوماتنا ،هذه الجهود المباركة نقلت اللغة العربية من المرتبة

العاشرة ( )6577بين اللغات األكثر إنتشا اًر في العالم الى المرتبة الرابعة ( ...)6579عدد كلمات اللغة العربية في إزدياد...
هي قلبها واسع وعلينا أن نستخدمها اإلستخدام السليم ،ففي ذلك إحياء لها وتكريم لها.

الحصني
محبة اللغة العر ّبية" ،اعتبر فيها أنه من قرون بعيدة غابرة كفّت اللغة العربية عن
وتمحورت كلمة الحصني حول عنوان "في ّ
أن تكون سليقةً للمتكلمين بها .فمع خروج العرب من قلب صحرائهم إلى أطرافها ومن بداوتهم إلى حواضر ما يحيط بها كان
التدرج ،الكثير من استقامتها في النطق وفصاحتها في التعبير .
بد للحن من أن يتف ّشى ولأللسن من أن تفقد ،على ُّ
ال ّ

واعتبر أن كتاب "الكالم الصحيح في اللسان الفصيح في تصحيح األخطاء الشائعة وفي توضيح الجمل الذائعة في جزئه

األول لمؤلفه عبد اهلل محمد الجابر يتميز بغ ازرة المادة التي تضمنها ،الوضوح واليسر والسهولة واإليجاز في التعليل وعدم
ّ
الذهاب إلى ما يثقل ويربك ،ضبط المؤلف لغة كتابه بالشكل ضبطاً تاماً ،أتاح المؤلف لقارئه أن يلتقط القاعدة ليذهب إلى
ب صرفياً.
صو َ
صوبها ،ال سيما في ما ّ
تطبيقها في الحاالت المماثلة للمفردة التي ّ

فقدم بذلك وعداً بجزء ٍ
ثان ،ولكنه لم يشر في مقدمته للجزء
وأضاف الى مميزات الكتاب أن المؤلف جعل كتابه جزءاً ّأولّ ،
يتضمنه الجزء الثاني :هل سيتضمن مزيداً من تصويب المفردات ومزيداً من
األول التي ّبين فيها منهجه إلى ما يمكن أن
ّ
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تشوقاً إلى ما ننتظر ...فثمة ما يشي بأننا
الجمل والموضوعات؟ أم سيذهب إلى قضايا أخرى في اللغة ؟ وهذا يجعلنا أكثر ّ
في إطار عمل يتّسم بالموسوعية إلى درجة ال بأس بها.
وختم بالقول :أرى الشكر واجباً على هذا اإلنجاز المميز الذي أضاف إلى المكتبة العربية عمالً ال ُيستغنى عنه في إطار
تدقيق اللغة واحكامها .فالتقدير كل التقدير للمؤلف عبد اهلل محمد جابر على محبته للغة العربية وغيرته عليها ،وهما ما كانا
و ارء هذا المنجز المهم.
صياح
بدوره تحدث الصياح مشي ار الى أن هذا الكتاب القاموس كتاب ضروري لكل ناطق باللغة العربية يرغب في المحافظة على
سالمة لغته من الخطأ ،لكل معلم لغة عربية يرغب في عدم تعليم الخطأ لمتعلميه ،وفي تصحيح أخطائهم دون الوقوع في

اإلخطاء المتسللة ا لى لغته من لهجته ومما يسمعه في تعاطيه اليومي وفي اإلذاعات والمحطات التلفزيونية األرضية
والفضائية التي تروج لألخطاء اللغوية عن قصد أو عن غير قصد ،وتكثر من إستعمال اللهجات العربية المختلفة في

اإلستعمال اللغوي الفصيح.

واضاف في وصفه :انه قاموس ،اذ أن المؤلف سار في تريبه على طريقة القواميس األبجدية ....انه كتاب قواعد يعيد شرح

القواعد اللغوية وتطبيقها موردا األمثال والشواهد الكثيرة من آيات قرانية ...،انه كتاب قواعدي موسوعي لم يترك كلمة بدأ

الخطأ يتسلل الى طريقة التلفظ بها اال وعرضه وصححه وبين القاعدة التي نبني عليها تلفظنا الصحيح وكتابتنا السليمة....
انه كتاب تربوي ،طريقته في تصحيح الخطأ طريقة تربوية بعيدة عن التعقيد تقرب المفهوم من ذهن القارىء المتعلم ....انه
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قاموس في حلة غير قاموسية كما عهدناها في القواميس التقليدية القديمة والحديثة .انه يجذبنا الى قراءته ويشدنا الى النظر

الدائم اليه نظرة مرتاحة الى ما يقدمه لنا.

وأكمل شارحا :انه قاموس باخراج ناجح جذاب يريح الظر بمقاس حروف ،بالفسحات التي تجعل مادته العلمية سهلة الهضم

تعلميا ،بالجداول الوضيحية التي تزينه ،وبألوانه المتناسقة وكأنه يرغب في ازالة هذه النظرة القاسية التي يوجهها القاموس لكل
واح منا ،والتي تبعد عنه المتعلمين على وجه العموم.
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لقاء بعنوان "لبنان والمنطقة الى اين بعد خمس سنوات من الربيع العربي"
وفي اطار نشاطات النادي الثقافي العربي ،نظم لقاء بعنوان "لبنان والمنطقة الى اين بعد خمس سنوات من الربيع العربي"
مع االعالمي سركيس نعوم وقدمها األستاذ عمر فاضل وحضرها حشد من المهتمين.
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فاضل
استهل فاضل اللقاء باالشارة الى أنه أتى في وقته تماماً سيما أنكم تعيشون الموضوع المشار اليه بفكركم وأحاسيسكم في هذه
الظروف االستثنائية والحساسة من حياتنا الوطنية ،وحوله وعلى هامشه الكثير من الهواجس والمخاوف والتوقعات المقرونة

بتساؤالت ال تحصى ...تالحظون أن الكالم العام اآلن في كل محفل وعلى كل منبر مؤاده ان المنطقة وفي قلبها لبنان

مقدمة على تسويات.

وتساءل فاضل :ما طبيعة هذه التسويات ربما ال زال الوقت مبك اًر لقراءات او تكهنات .والمعقول طبعاً أنه عندما يعجز
المتخاصمون عن الحسم يتجه التفكير الى التسوية .هذا على االغلب ما هو محتمل حدوثه في المنطقة وال عجب أن يكثر

الحديث عندنا في لبنان عن تسوية ما يسمونها "وطنية وشاملة" ،وهذا بعد مرحلة مضنية من الشلل السياسي والدستوري

والهشاشة االمنية واالقتصادية .في لبنان نحن مفطورون على التسويات! فكرنا السياسي فكر تسوية! كياننا الوطني ُولد من
تسوية تاريخية ،يستمر ويعيش مع استمرارها.
واذا صحت التكهنات عما يجري من حولنا بأن تسوية ما سورية يجري العمل عليها في لقاءات ومؤتمرات دولية ،أما كان
االجدر بطابخي التسويات ان يستبقوا الزمن فيخرجوا بتسوية مبكرة ،اما كانوا بذلك قد وفروا على الشعب السوري كل هذه

عم البالد والعباد وهذا التفكيك في النسيج الوطني والجغرافيا
الدماء التي أريقت وهذه االرواح التي أزهقت وهذا الخراب الذي ّ
السورية ،ناهيك عن هذا النزوح المذل والتهجير القسري!!
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نعوم
استهل نعوم اللقاء باالشارة الى انه لم يود أن يبدأ لقائه بلبنان اال أنه ومع اعادة طرح موضوع رئاسة الجمهورية على الساحة

دفعه الى االبتداء به ،خاصة انه ينعشنا ويبث الروح فينا ،على حد تعبيره.

وتطرق نعوم الى الكثير من التساؤالت المطروحة حول االستحقاق الرئاسي اللبناني وعدم انجازه لغاية اآلن ليكون الجواب

لدى  8أو  72آذار وتحالفاتهما ،مشي ار الى أن السعودية وايران هما الالعبان االقليميان األساسييان في المنطقة اال أنهما
على خالف ما يؤجل الى أجل غير مسمى انجاز االستحقاق ،من هنا رأى نعوم الحاجة الى اجتماع اللبنانيين لسد الرفاغ في

الكرسي الرئاسي سيما ان الظروف مؤاتية لهم مع أجواء الحوار الحاصل ال ريب يمكن الوصول الى تسوية جيدة.

واعتبر أن كل كالم يشير الى ان عدم انتخاب رئيس للجمهورية سيذهب بنا الى الفوضى هو كالم يراد به فتنة ال بل انها

الفتنة بحد ذاتها .فاألجواء أقرب الى التوافق سيما ان الفريق األساسي في  8آذار هو حزب اهلل والفريق األساسي في 72
آذار هو تيار المستقبل وهذان الفريقان السياسيان ال يريدان الحرب وانما الحوار للتوصل الى الحلول.
وراى نعوم أنه ومنذ قراغ سدة الرئاسة لم يكن هناك محاوالت جدية النتخاب رئيس اال أن ما نشهده اليوم هو محاولة جدية قد
تصبح واقعا نتمنى أن يعيشه لبنان ،فالمحاولة التي قام بها الرئيس سعد الحريري اتجاه سليمان فرنجية القت معارضة

واستغرابا من معظم ا ألطراف ،سيما لناحية تاريخ األخير وعالقاته وانتماءه ،ليكون بذلك قد قام الرئيس الحريري بخطوة جدية
النقاذ البلد من الخطر المحدق به متجاهال رأي السعودية وهذا ما نضع عليه عالمة استفهام .ومن ناحية أخرى ،ال يمكن

انكار دور حزب اهلل في اعطاء دور اليران تلعبه في الشرق األوسط.
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وطرح نعوم الكثير من األسئلة المفترضة لماذا طرح سعد الحريري اسم فرنجيه المقرب جدا من حزب اهلل وبشار األسد وما
رأي السعودة بهذا الطرح وهل سيستمر في هذا االسم أم سيتغير؟ هل سيتم اعالن ترشيحه رسميا وما هو موقف حزب اهلل

تجاه يشال عون سيما أنهم ملتزم ون معه .واشار بالقول :ان المعلومات التي ترد من السعودية متناقضة فقسم يقوم بأن
السعوديى ستلعب دو ار في تفشيل طرح فرنجيه كما فعلت سابقا مع عون خاصة مع عدم وجود تقارب مستجد بينها وبين

ايران ،أقله على المدى المنظور.

وانتقل نعوم بعدها للحديث عن احوال المنطقة ،بالتشديد على عدم وجود حل في لبنان اذا لم تنتهي األزمة في سوريا بالرغم
من التحركات األوروبية الحاصلة اال أننا ان نجد الحل سريعا ألن الوضع ال زال متأججا وبرأيي فان التسوية وان حصلت

فلن يكون فيها بشار األسد وعدم استم ارره بالحكم ليس بعيدا ولكن اين البديل فالمعارضة ليست متحدة وهي منتشرة في الدول

العربية واألوروبية ولن يمكنهم مهما حاولوا تجميعها الحصول على مرشح توافقي بين جميع األطراف ،بالرغم من ان بداية

الثورة كانت فكرية قبل أن تصل الى مرحلة تعكرت فيها األجواء وتشعبت المطالب والمعارضات ما انتج داعش.
وأشار الى أ ن الغرب ال يملك قلبا بل لديه مصالح ال يهمه حل مشاكلنا بقدر ما يساهم في الوصول الى ما يصبو اليه دون
توريط جيشه في المعارك لذا أنتج جيشا عربيا مسمال بالدرجة األول لتحقيق أهدافه والوصول الى غايته ،من هنا فان داعش

اليوم لديها مكانة قوية هيأتها لها هذه الدولن اال أنها لن تدوم الى األبد وستنتهي بانتهاء الحرب السورية.
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