الخميس 30 ،كانون األول5302 ،

ندوة الالجئون الفلسطينيون في المشرق العربي
وفي اطار فعاليات اليوم السادس ،نظم المركز العربي ندوة الالجئون الفلسطينيون في المشرق العربي لساري حنفي ،شارك
فيها األستاذ فؤاد فؤاد ،الدكتورة هدى حوا ،وأدارها جابر سليمان في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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حوا
اعتبرت حوا أن أهمية الندوة بأهمية الموضوع وأهمية النشاط واليقظة حوله في ظروف باتت اصعب بكثير للجوء الفلسطيني

فهو اصبح لجوء متعدد ومتكرر ،في أوضاع تزداد صعوبة في العراق وسوريا ولبنان وغيره من الدول العربية ،وبات الوضع
أكثر وأكثر تشرذما .تحوالت هامة في المكان والفضاء تجعل هذا الكتاب بين ايدينا وكما يظهر في عنوانه كتابا مهما .ويبقى

السؤال الكبير حول الهوية والفاعل السياسي والقضية الفلسطينية مطروحا بحدة.
فؤاد

أشار فؤاد في مداخلته الى أن هذا الكتاب صدر في طبعته االنكليزية في العام  ...1122ومما ال شك فيه (خاصة وأن
الكتاب يتناول الالجئين الفلسطينيين في المشرق) ان الحدث الثاني األرز في تاريخ اللجوء الفلسطيني منذ النكبة ،هو هذا

الحروج الكبير الذي طال الفلسطينيين في سوريا ،وكما يقول جابر سليمان في المقدمة "تعرض الجيالن الثاني والثالث

للتهجير الداخلي أو الى خارج البلد الذين ولدوا وترعرعوا فيه ولم عرفوا وطنا آخر غيره" – هذا التغيير الكبير سينعكس
بالضرورة عند قراءتنا الكتاب على شكل جملة من األسئلة التي تطرح ماذا يعني التهجير مرة آخر ألجيال ظننت لبرهة أنها

بدأت تندمج في مجتمعات دولها الجدية (على عجرها وبحرها).
وأضاف أنه على الرغم من التحليل العميق في معظم فصول الكتاب للمادة المدروسة اال أن التركيز واألمثلة ودراسة الحاالت

حول فلسطيني لبنان (ان جاز القول) -فستة فصول من الكتاب من اثني عشر فصال كانت مادتها الالجئين الفلسطينيين في
لبنان أو مخيماتهم او دراسة عالقات القربى وهي بالمناسبة دراسة أنتربولوجية شديدة األهمية والمتعة في آن ،قام بها الباحث

سيلفان بيرديغون.
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وقال :لم أتوقف أثناء قراءتي للكتاب عن التفكير بالمآالت التي آل إليها سكان المشرق العربي في السنوات الخمس الماضية.
فالتغيرات الديمغرافية غير المسبوقة التي طالت مستقرات جغرافية عريقة ألقت وستلقي بظالل عميقة على مستقبل المنطقة.

ولعل مصير فلسطيني سوريا ،على سبيل المثال ،يشكل فصال" تراجيديا" بالغ القسوة لهذا الشعب المنكوب.
حنفي
وأشار حنفي في الختام الى أنه :ظلت فكرة العودة ،طوال العقود التي أعقبت النكبة ،قوة محركة للنضال الفلسطيني
المعاصر ،بدءا" من النضال السري الصامت في مخيمات اللجوء في حقبة الخمسينات والستينات ،مرورا" بصخب البنادق ثم

أفولها وصمتها في دهاليز المفاوضات .وفي أطول قضية الجئين في التاريخ الحديث ،يجد الالجئون أنفسهم عالقين بين
المنفى واالغتراب بصفتهم "غير مواطنين" في الدول المضيفة.
وأضاف :يفتح هذا الكتاب الذي ساهم في وضع فصوله فريق من الباحثين الفلسطينين واألجانب أفاقا" مهمة جديدة للبحث،
كاشفا" النقاب عن مصطلحات جديدة تخص الالجئين والهجرة ودراسات الشتات ،والترابط الموجود بين المتخيالت اإلثنية
والطائفية والتهجير المعاصر .وهو يعالج ما يخلفه وضع الالجئين الفلسطينين القانوي في البلدان المضيفة من أثر عليهم،
ويتفحص بشكل أكثر تحديدا" كيف يشكلهم هذا الوضع ويصنفهم ويجعلهم ينظرون إلى انفسهم كمنفيين ،ذلك المنفى المطول

الذي يؤدي إلى والدة ممارسات ومفاهيم اجتماعية وثقافية جديدة ،مثل أهمية الذاكرة واعادة صوغ مفهوم العائلة ،والهويات

الذاتية الجديدة.
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ندوة حول كتاب " البيئة األسلوبية في شعر أنسي الحاج ويوسف الخال وعبد الوهاب البياتي" للدكتورة مهى الخوري نصار
وفي اطار نشاطات دار سائر المشرق لهذا العام ،نظمت ندوة حول كتاب " البيئة األسلوبية في شعر أنسي الحاج ويوسف
الخال وعبد الوهاب البياتي" للدكتورة مهى الخوري نصار شارك فيها النائب السابق ادمون رزق ،الدكتور يوسف عيد ،

الدكتور ديزيريه سقال وأدارتها الدكتورة نازك بدير في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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رزق
اعتبر رزق أن الحديث عن البنية األسلوبية ،إحداث يضاف الى فقه اللغة انطالقا" من علم "النقد النصي"  ،ليندرج في سياق
النقلة النوعية ،التي حققها باحثون لبنانيون.

وقال :عرفت األدباء الثالثة الذين تناولتهم األطروحة‘ وأكن لهم المودة واإلعجاب ،كل في مضماره.فأنسي نسيب وصديق.

أما يوسف الخال ،الرائد الحداثي ،فقد جمعتنا به محبة ،إلى تقدير للحركة التي أطلقها من بيروت ،متفاعلة في محيطنا

العربي ،تزامنا" مع تأسيس "حلقة الثريا"  ،التي شكلت مبادرة لبنانية صرفا" .وأحفظ من تلك األيام ،تعاونا" وثيقا" وانفتاحا"،

على تمايز ،مع شعر.

وأضاف :مقلبا" صفحات الكتاب ،لفتني الجهد التحليلي ،على نمط األساتذة المجلين ،وتملكني شعور الزهو بالخط البياني
الصاعد الذي يرسمونه ،ليس فقط إلكمال المأثرة اللبنانية ،شغفا" بالضاد ،بل إلعطائها مضامين جديدة ،ارتقاء بالكالم الى

اللغة ،وباللغة الى مشارف العلم ،وروعة الحلم.

وختم بالقول :عوفيت أيتها الدكتورة ،الطالعة من معاناة الخلق األدبي ،في كوكبة ميامين الجامعة اللبنانية ،يتكاشفون جماالت
العربية ،تثبيتا" لمرجعيتها اللبنانية.

بدير
نقدية؟ وهل
استهلت بدير الندوة بطرح األسئلة :لماذا
نكتب ً
كتبا ّ
ثمةَ من يق أر ً
ُ
نقدا؟ ما الغايةُ منه؟ من هم ّ
قراؤه؟ وهل ما زال ّ
ان اإلبداع؟ وهل يقب ُل جميع الشعر ِ
الناقد في ميز ِ
تعارض التحلي ُل المطرو ُح مع
وبخاص ٍة إذا
اء ما ُيكتب عنهم،
يستوي
الشاعر و ُ
َ
ّ
ُ
ُ
نرجسيتهم؟ (مع نرجسية بعضهم إذ ال يمكن التعميم) ِ
النقد علم؟
وهل ُ
ّ
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باحث عن الحقيقة ،هذا أوال ،ثانيا لم ِ
يبحث عن قر ٍ
النقد عمليةً ذوقيةً استنسابيةّ ،إنما
اء ،هو
فالناقد ،قبل أن
واضافت:
ٌ
َ
يعد ُ
ُ
ً
ّ
ِ
ٍ
ِّ
ِ
اإلنسانية السائدة،
بالعلوم
األدبي
النقد
معاييره وأدواتُه،
علم واختصاص ،له
ُّ
يتأثر ُ
ٌ
بتطوِر العصور ...وفي كل مرحلة ُ
ُ
ويتطوُر ّ
ّ
ٍ
ِ
ِ
الباحث
وبخاصة حين يكون
للنص الشعري أو السردي،
المنهج
يختار
يعرف كيف
ويفيد منها ،وعلى الناقد أن
األكثر مالءمةً
ُ
َ
ُ
َ
ّ
َ
ُ
ِ
ظروف انت ِ
ِ
اجه
تختلف
لنص شعريٍّ،
الجديد ،و
ِ
البحث عن
تتضاعف مسؤولياتُه في
استا ًذا جامعيًّا
األنسب ،واألكثر مالءمةً ٍّ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
النقدية في الغرب(...ألننا ما زلنا نستورد مناهجنا النقدية)..
المعايير
إنتاج
عن
ظروف ِ
ِ
ِ
األسلوبية في شعر أنسي الحاج ويوسف الخال وعبد الوهاب البياتي" ،نرى الناقدةَ والباحثةَ الد .مهى
البنية
واعتبرت أنه "في
ِ
الدر ِ
ِ
قديةَ الالزمة ،ولها من ُّ
بعيدا من
االستنباط ما جعل استنتاجاتِها
بة على
نصار وقد
امتلكت ّ
موضوعيةً ً
العدةَ ّ
ّ
الن ّ
الخوري ّ
ية واالجتماعية ،وفي المقار ِ
الدالالت الفكر ِ
ِ
ِ
ِ
نة بين
عاليا في طبيعة استخراج
الحس
ظهر
ُّ
ُّ
ّ
األحكام المسبقة و ّ
النقدي ً
الذاتية .وقد َ
ِ
بد من اإلشارِة إلى ِ
اء موضوِع الدراسة بحيث ِ
الشعر ِ
أتت اإلحاطةُ شاملةً وكاملة ...كذلك ،ال َّ
تجيدها الدكتورة
اللغة
المتقنة التي ُ
مهى ،فهي ليست لغةً جافةً كتلك التي نراها في الدر ِ
ِ
اعيتِه الكثير.
اسات وتنفُّر القارئ ،بل لغةٌ فيها من
األدب وطو ّ

عيد

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لينها،
الضاربة ،تُداعبينها فتأتي من
أشهد يا مهاَّ ،أن ِك من
وقال عيد:
ُ
خالص ال ّذهب ،تغاز َ
أماثل الحكيمات في مزاولة الكلمة ّ
ِ
ٍ
رومانيةٌ ،هندستُها
حكم البنيان ،استوى قلعةً .حجارتُها
وتبر
لؤلؤ
موصود ،لها رّنةُ
ٌ
ٌ
ّ
خلخال في ساقكُ .
هي ٌ
منضود ٌ
كتابك ُم ُ
فإذا َ
َّ
عاد أسلوب ِك من ِ
ِ
أكثرت َّ
ٍ
حوك
تماثل
بعض حتّى
الشرَح في
حدث أن
انية.
يونانيةٌ
َ
َ
بطنا ،فما َ
ُ
هر ً
وروخها جبر ّ
ّ
ُ
ُ
ظهرا ،والظ ُ
البطن ً
الظّنون.
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غير مرة ِّ
ب الواقع .يو ّشي ،ينمق ،يزخرف ،يطرز ،يزوق .وفي ِّ
كل ذلك،
واضاف:
يكذ ُ
ُ
ّ
األسلوب ،برأيي ،أخدوعةٌ ،إذ في ِ ّ
ّ
َ
ّ
ِ
ِ
طلَته،
معيوشنا
اء على
وروضته ،ودعكته ،وأ ْ
افتر ٌ
أما مها الخوري ّ
صواغُ زورّ .
نصار فقد أحكمت ل َ
جامهّ ،
اإلنسانيَّ .إنهُ ّ
ّ
قلمها حتّى ال ّشفيف ،لذلك طاب ِعلمها في أر ِ
ق ِ
وأصدقتْه ،ومسحتْه بري ِ
الهززة.
اجيحه ّا
َ ُ
سقال
وتساءل سقال :لماذا هذا البحث؟ لقد حددت الدكتورة مهى سبب قيامها به واختيارها الشعراء الثالثة الذين إختارت فهم
يشكلون ثالثة نماذج متنوعة للحداثة ،إنطالقاً من بيئتهم التي منها إنطلقوا واستناداً الى تميزّهم األسلوبي الالفت ،خصوصاً
أن الموسيقى الشعرية ظهرت عندهم كلغة من اإلبداع ،من أن تطغى على إحداهما في إطار من الكلية التامة ".
واضاف :نعم لقد نمت دراسة نواح من شعر هؤالء الشعراء ،لكن غير أن تطغى على الفكرة ،والفكرة برزت في نصوصهم من
تمس بالمضمون ،واللغة الشعرية تفاعلت مع الموسيقى والفكرة من غير معظم هذه الدراسات لم تتناول لغتهم
غير أن ّ
الشعرية ،وال هي بنت دراستها على منهج حديث ،يمكن أن يكشف عن جوانب هذه اللغة الشعرية وال جاء من تناول البنية
األسلوبية في شعرهم هذا هو وجه الجدة في هذه الدراسة .كما أن هذا العمل يذلل صعوبة شعر هؤالء الرواد ،وال سيما شعر

أنسي الحاج ،ألنه يكشف عن أغوار المعنى فيه ،من خالل التراكيب واأللفاظ والصوت ،وهو أمر يحتاج القارئ والباحث

إليه.

الخوري نصار
وفي الختام ،تحدثت المؤلف عن أن اختيارها لموضوع البنية السلوبية في شعر أنسي الحاج ويوسف الخال وعبد الوهاب

البياتي بالذات يعود الى أنهم شعراء تعمق حسهم بالواقع ،فنسجوا قصائدهم على ايقاع تجربة حياتية كيانية ،سعوا من خاللها
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الى تخطي االفالس في المباشرة في وسائل التعبير النمطي ،والى استحداث تطور بارز في الصور الحية والمعاني غير

المكررة وفي اساليب الترميز المقنع ،عبر لغة شعرية مكثفة ،وايقاع موسيق حر صادق ،ومكونات ومقومات جهلت الحبكة

الجمالية مفتاح نسيجهم الفكري ،فأنتجت دالالت متحركة ،مفتوحة ،تالءمت مع شعريتهم وشكلت منطلق بنيتهم األسلوبية
ومحور رؤيتهم الى ذواتهم والى العالم.
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ورشة عمل مع طالب مدارس البعثة العلمانية الفرنسية

وفي اطار نشاطات وكالة التعليم الفرنسي في الخارج  – AEFEالبعثة العلمانية الفرنسية  MLFضمن مشاركتها في فعاليات

معرض بيروت العربي والدولي للكتاب ،استقبل الجناح في المعرض طالب الليسيه الفرنسية اللبنانية دو المارتين -طرابلس
محترف خط مع جوزيف حداد وورشة كتابة ابداعية مع هدى بركات.

بعدها كان لقاء طالب الثانوية االنجيلية الفرنسية وثانوية حسام الدين الحريري – المقاصد االسالمية – صيدا مع وليد عبود
بعنوان "حياة مارون عبود وأعماله".
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جمعية "أنا أقرأ" في معرض الكتاب العربي
ّ
الرسمية من
االبتدائية
جمعية "أنا أقرأ" زيارات لتالمذة من المدارس
من ضمن برنامجها لتشجيع ثقافة المطالعة ،نظّمت
ّ
ّ
ّ
مجمع البيال.
مختلف المحافظات إلى معرض الكتاب العربي في ّ
تضمنت الزيارة بعد االستقبال وتقديم وجبة فطور خفيفة جولة في أجنحة المعرض التي تنشر كتباً للصغار.
ّ
السيدة جمانة بحلق في موضوع المحافظة على البيئة وتدوير النفايات.
قصة ترويها ّ
سمع التالميذ ّ
فنّياً ألعمال مصنوعة من نفايات .وحملوا عند عودتهم
صنعوا بأنفسهم لوحات من مواد يعاد استعمالها .وشاهدوا معرضاً ّ
هديتين كيساً فيه قصص وآخر فيه وجبة الغداء.
ّ
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نشاطات Beirut Digital Space
وللمرة األولى في تاريخ المعرض ،يسجل مشاركة ما يسمى بجناح  Beirut Digital Spaceوهو الجناح الرقمي الجديد

الذي ُينظم للمرة االولى من قبل شركة  Graphic shopباالشتراك مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة وبرعاية شركة
 MTC TOUCHلالتصاالت.
ونظم الجناح منذ اليوم األول عروضا ترويجية لمجموعة واسعة من المنتجات الرقمية الناشطة والفعالة في االسواق ،منها
التطبيق الهاتفي الجديد للنادي الثقافي العربي الذي يتضمن برنامج المعرض المفصل ،دور النشر المشتركة في المعرض من

جميع البلدان ،صور عن المعرض وغيرها.

Page 11

الخميس 30 ،كانون األول5302 ،

كما قدمت في االطار عينه ،المديرة الفنية لشركة  graphic shopبعرض لبعض األعمال والتصاميم بالشعارات واللوغو

التي قامت بها من أجل شرة  MEDCOللمحروقات ،حيث قدمت شرحاً مفصالً عن كيفية تطوير شعارهم السابق وعن

الدراسات المعمقة التي قامت للوصول الى الشكل الحالي للشعار (من حيث الخط ،حجم الخط ،األلوان ،كيفية قراءة الشعار
ولو عن بعد) باإلضافة الى طرحها شعارات أخرى.
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فيما يلي سلسة من التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي ال 29في يومه السادس الخميس (– )5302/05/30

تجدون ربطا الصور
العقيد المهندس توفيق
سليم
د .حسن سرور
د .إنطوان م الشرتوني
نجاة رافع
طارق متري
د .نديم منصوري
العميد محمد رمال
العميد عصام أبو زكي
خليل جباعي
مروان عبد العال
روال الحسين
سري حنفي
وارد بدر السالم
مأمون ضو
عماد الدين رائف
رشيد الضعيف
لينا زهر الدين
حسين لدران – أحمد
زراقط – حسن

د .مهى الخوري نصار

السيد محمد حسين فضل هللا مفكراً إسالميا ً
المياه في جنوب لبنان :مشروع خطة نهوض شاملة
مجموعة قصص أطفال
الشرنقة
مسالك وعرة  -سنتان في ليبيا ومن أجلها
اإلستحمار اإللكتروني
تأتين من جهة الجنون
محطات في ذاكرة وطن
أوراق صامتة
رواية "  06مليون زهرة "
نحن الذين نخاف أيام اآلحاد
الالجئون الفلسطينيون في المشرق العربي :الهوية
والفضاء والمكان
دليل العاشقات  -ما رواه حفار القلوب
برنامج تطوير الذكاء  -إكتشاف علمي حديث
حكايات كوندوروشكين
" ألواح "
" الى الياء المذيع المحترف من األلف "
التنمية الصناعية ..الزراعة واألمن الغذائي ...المياه
في جنوب لبنان ..الجدوى االقتصادية
البنية األسلوبية في شعر أنسي الحاج ويوسف "
" الخال وعبد الوهاب البياتي
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مكتبة السيد محمد حسين فضل هللا ودار
الشفق
دار نيوالين
دار أصالة
دار التراث األدبي
دار الريس
منتدى المعارف
دار النهضة العربية
دار العربية للعلوم ناشرون
دار المحجة البيضاء
دار الفارابي
دار الجديد
المركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات
دار نينوى  -سوريا
دار الرحاب الحديثة
دار المؤلف
دار الساقي
دار الفارابي
دار نيوالين
دار سائر المشرق
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فيما يلي نشاطات وبرنامج تواقيع يوم الجمعة الموافق فيه  4كانون االول 5302
 4:30 - 6:00أمسية شعرية

آمل ناصر  -د .ندين طربيه – د .نانسي ابراهيم
(مصر)الشريف – الشاعرة نسيم الداغستاني
(العراق)  -تقديم أ .دالل غصين

دار الرمك

 6:00 - 7:30أمسية شعرية للشاعرة ماجدة داغر
بعنوان "وصال"

مشاركة غنائية للفنانة جاهدة وهبي  -ايقاع أ.
الياس عبود  -أ .هادي الحسنية  -عود أ .ابراهيم
رجب  -تقديم أ .نرمين الخنسا

النادي الثقافي
العربي

 6:00 - 7:30ندوة حول كتاب "الجمهورية الميثاقية"
للدكتور نزار يونس

أ .مروان اسكندر ،أ .صالح سالم ،أ .عباس بيضون،
إدارة أ .روجيه كرم

دار سائر المشرق

 7:30 - 9:00مناقشة كتاب "مقوالت في فلسفة
الدين" للكاتب الشيخ شفيق جرادي

د .جورج كتورة  -د .أديب صعب
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دار المعارف
الحكمية
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التواقيع
3:00-5:00
3:00
3:00-5:00
5:00
5:00
3:00-5:00
3:00-7:00
4:00-5:30
4:00-6:00

4:00-7:00
4:00-8:00
5:00-7:00
5:00-7:00
5:00-7:00
5:00-8;00
5:00-8:00
6:00-8:00
6:00-8:30
6:00

متسول ولكن
الجامعة العربية وسوريا:
دور باطل ومال قاتل
الجوع ممنوع
في فم الغراب
سنوات السعادة الثورية
ديوان " شعر وشعر وهواء
"
دعاوى االخالء ومشاكل
تنفيذها
رواية " روح"
المجالس البلدية واألبعاد
االقتصادية والمالية
واالجتماعية
مواطن سابق لوطن "
" مستحيل
جنى العمر
راما والتلفاز ،صديقتي ال
تكلمني ال نقطف الزهور
الوصول الحر الى
المعلومات
سطور من الذاكرة
colored thoughts
أوالد الغيتو  -اسمي آدم
بمن أبدأ؟
تحت المطر األزرق
رواية " مساؤك ألم "

ليندا نصار و ماري مطر

دار أصالة

د .عدنان حسن منصور
روزيت عدوان
يوسف بزي
دالل البزري

دار نيو الين
دار أصالة
دار الريس
دار التنوير

كامل محسن

دار الراتب الجامعية

القاضي بسام الياس الحاج
هاجر عبد النور

مكتبة أنطوان
دار الفارابي

هويدا مصطفى الترك

معهد باسل فليحان المالي
واالقتصادي

فايز قزي
عصام العماد

دار سائر المشرق
دار التراث األدبي

أمل أبو غيدا

دار أصالة

فوز عبد هللا
سارة األحدب
غريس طويلة
الياس خوري
فيصل زيد
ندى الحاج
نسرين بلوط

دار النهضة العربية
دار العربية للعلوم ناشرون
halabi bookshop
دار اآلداب
دار الرحاب الحديثة
منشورات ضفاف
النادي الثقافي العربي
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6:00-8:00
6:00-8:00

6:00-8:00
6:00-9:00
6:00-9:00
6:00-9:00

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

الصيارفة األرمن في "
"األمبراطورية العثمانية
وما أرسلناك اال وردة "
سعيد عقل " و "للعالمين
" آخر أمراء الشعر العربي
رواية " خمسون غراما ً من
الجنة "
فلورا
البرنامج التربوي الفردي
األسد بين الرحيل والتدمير
الممنهج ،الحرب السورية
بالوثائق السرية
مخبى القمر
الدرب األجمل
طيف بال ظل
بائعة األعشاب
ديوان " النهضة "
" جمهوريتي "

أ .مكرديج بولدقيان

النادي الثقافي العربي

أ  .المع الحر

النادي الثقافي العربي

إيمان حميدان
فلوريدا إندراوس قازان
د .لمى بنداق

دار الساقي
دار غوايات
دار العلم للماليين

سامي كليب
شربل رحمة
محمد طوقان
ليندا نصار
حنان رحيمي
ليندا نصار
د .نزار يونس

دار الفارابي
دار الجيل
دار المحجة البيضاء
دار النهضة العربية
دار العربية للعلوم ناشرون
دار أصالة
دار سائر المشرق
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