ول،5102
01كانونال 
الخميس، 



فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب ال 95في يومو الثالث عشر واألخير:

القدسحكايتي
وفي اطار نشاطات اليوم األخير ،نظمت مؤسسة القدس الدولية نشاطا لألطفال بعنوان "القدس حكايتي" تضمن ومسابقات
وىدايا وعروض حكايات قدميا الحكواتي خالد النعنع وأناشيد أداىا المنشد بسام صبح في حضور حشد الطفال.
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ندوةعنديوان"ألهمتنيفغردقمبي"لمصحافيعميحورية
في اطار فعاليات اليوم األخير ،نظمت دار الفارابي ندوة عن ديوان "أليمتني فغرد قمبي" لمصحافي عمي حورية شارك فييا

النقيب الياس عون ،والنقيب محمد البعمبكي وقدمتيا االعالمية ريما صيرفي في حضور حشد من المثقفين والميتمين.
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عون 
استيل النقيب عون مداخمتو بالقول :من عالم التصوير الى عالم الشعر رحمة سمكيا عمي حورية  ،وكمو ثقة بالنفس .عرفناه

مصو اًر في كبريات الصحف المبنانية .ولما شد الرحال الى دنيا اإلنتشار ،وتحديداً الى كندا ،بقي الحنين الى الوطن األم
يغمي في عروقو .فعاد الى وطن األرز ونعم العودة .عاد وفي جعبتو شعر ينبض بالصدق ...بالحب  ...بالوطنية .ينبض

بأحاسيس متنوعة .تغنى في قصائده بالحبيبة التي إمتمكت فؤاده وعاىدىا الوفاء بوفاء .معاً يكمالن المشوار .ومعاً يسير

الحب في درب معبدة بالفل والياسمين.

وأضاف :عمي حورية وحوريتو من معجن واحد .إنو معجن اإلخالص في زمن صار اإلخالص لمحبيبة ناد اًر .واذ يوقّع ديوانو
في ىذه األمسية العابقة بالطيب ،فإنو يوقع ديواناً ضم قصائد نظميا في أوقات متفاوتة .عمى أن المحمة فيما بينيا كانت
سطرتيا ريشة زميل جمع الناصيتين معاً ناصية التصوير الفوتوغرافي وناصية الشعر الخمري.
جمية .ونعم ىذه القصائد ّ

حورية 
وفي الختام ،قال الشاعر :اليمتني ..فغرد قمبي .انو مولودي الذي افنخر بو .انيا المميمة  ،انيا الحورية ،انيا المرأة  ،التي

رسمتيا ولونتيا شعرا"  ،وغزالً  ،ونث ارً  ،بأسمى آيات الحب والجمال .انو ديواني الشعري الذي كتبتو بحبر القموب ،ودموع

العين ،ونور الشمس ،وضياء القمر  ،والنجوم .وعطرتو  ،بمسك لبنان الحبيب وبخور االرز والسنديان والزىور والرياحين.

وايضاً كل الشكر لقممي ،الذي سير معي الميالي  ،ليكون ىذا الديوان بما يحتويو من قصائد حب ،وجمال ،ذكرى عطرة،

وخالدة ،بين ايديكم يتذكرني بيا التاريخ وتتذكروني بيا.
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ندوةمناقشةكتاب"0681تاريخوذاكرةنزاع"

وفي اطار نشاطات اليوم األخير ليذا العام ،عقدت المعيد الفرنسي لمشرق األدنى ندوة مناقشة كتاب " 06:1تاريخ وذاكرة
نزاع" شارك فييا األستاذة نائمة قائد بيو ،الدكتورة سعاد سميم ،الدكتورة ديمو دوكميرك ،الدكتور نائل أبو شق ار في حضور حشد
من الميتمين والمثقفين.
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قائدبيه 
استيمت قائد بيو مداخمتيا باالشارة الى أن السعي اليوم الى اعادة قراء األحداث التي أدمت جبل لبنان في ربيع  06:1يقع

في نوعين مختمفين من القضايا ،تاريخي وسياسين مضيفة :واذا كان التاريخ لحركات  0682،89و  :1في لبنان ،قد شيد
انتعاشاً خالل الحرب وما بعدىا ،فيو يعود الى درجة التوازي ما بين أعمال الشغب في القرن التاسع عشر ،والحروب

األىمية في القرن العشرين ،توازياً يبعث عمى القمق .ففي كمتا الحالتين ،ىناك أزمة في العالقات بين الجماعات ،أدت الى

استخدام العنف .كما ان ىناك أزمة في انتقال الييمنة ما بين الطوائف.

وأشارت الى أنو كان لتكرار االستخدامات السياسية لل 06:1في لبنان الحديث،ووطأة الذاكرة الشعبية في الحدث حتى"
ضمن حروب الجبل المعاصرة" جانباً خاصاً في بعض المداخالت .كذلك استحقت رىانات الحممة الفرنسية أيضاً إلى

إعادة النظر ،مؤكدة عمى أنو ما طمحنا اليو ،نحن اعضاء المجنة العممية من وراء دعوة ىذه النخبة من المؤرخين والباحثين،

وعبر المداخالت المختمفة ،والنقاش األكاديمي البعيد عن السجال العقيم ،فيو أن نقفز تمك القفزة االولى نحو قراءة معقمة

موحدة لتمك األحداث ،وربما الى كتاب تاريخي موحد.

وختمت بالقول :اخي ارً  -وىي الكممة المستحبة والمنتظرة عند الجميع -اسمحوا لي ان اشكر كل من ساىم في نجاح ىذا
الحدث ماديا أو معنوياً  .واخص ان اشكر كل من ساىم في نجاح ىذا الحدث مادياً أو معنوياً  .واخص منيم :جامعة

القديس يوسف ،جامعة البممند و. Lebanon Renaissance Foundation
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سميم 
استيمت سميم مداخمتيا بالقول :إنعقد المؤتمر " 06:1تاريخ وذاكرة" العام  ،2100ونشرت أعمالو العام  ،2109رغم كل

المخاوف والمحاذير .وفي مرحمة تكاثرت فييا الصراعات والحروب وفي وقت إستيقظت نعرات دينية مشينة ،وازدادت فيو

مظاىر التعصب والتطّرف ،يصعب العودة الى تاريخ الحركات التي أدمت تاريخ لبنان وبالد الشام.
وأشارت الى أن ىذا العمل ييدف الى تحديد صانعي ىذه األحداث من موارنة ودروز وأتراك من مقاطعجتين وفالحين وتجار
وارساليات وأجانب مقاولين وسفراء من دون التفريق بين القتمة المتوحشين والضحايا الشيداء أو بين الغالبين والمغموبين...

تطمب ىذا الكتاب جيد بحثياً شارك فيو باحثون لبنانيون فرنسيون وتركي وسويسري حيث تم التعاون بين الجامعة اليسوعية

وجامعة البممند والمعيد الفرنسي لمشرق األوسط وجمعية لبنان النيضة .وشممت الدراسات محاور عدة منيا :أوالً اإلطار
السياسي والتاريخي لمدولة العثمانية والواليات العربية في جبل لبنان وبالد الشام ،المحور الثاني تناول الحدث من خالل

الوثائق والحوليات العائدة لمسرح األحداث في المنطقتين ،كما أن المحور الثالث عالج تأثير ىذه األحداث عمى كتب التاريخ

والقوانين الدولية وعمى ذاكرات المتحاربين.
واعتبرت أن ىذا الكتاب يتجاىل الدور الذي قامت بو الدول الكبرى األوروبية في تحريض األىالي بعضيم عمى بعض ،في

مساندتيم أو في إيجاد حالً لمصراع ووقف الحرب والتعويض عمى الضحايا .وىذا لم يكن جيالً من المجنة المشرفة عمى

المؤتمر بقدر ما كان ىذا سعيا إلخراج أىل البالد من موقع الضحية الدائمة الى موقع المسؤولية بشكل أو بآخر .فإستمرار
أىل البالد في اإلقتناع بدور الضحية وتأدية ىذا الدور يؤكد قولتيم الشييرة " التاريخ يعيد ذاتو" ...ىذا الكتاب وىذا المؤتمر

كان ىدفيما تطبيق مثل آخر "تنذكر وما تنعاد".
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أبوشق ار 
وبدوره تحدث أبو شق ار قائال :تذكر األحداث  06:1بعد مرور أكثر من قرن ونصف عمى وقائعيا ،يعني أمرين :ىي في

عقل المنتصر عسكرياً من عثمانيين ودروز وسنة وشيعة إحدى تجميات ممكيين وموارنة ،سبب وجيو لمتفكر باإلنسحاي من

جغرافية التعايش ،بالرغم من تالزم حضورىم مع عرق الجيد المتصبب عمى تراب الوطن...

وأضاف :ربما عجمت األحداث الطائفية في إنييار نظام اإللتزام ،لكن ىذا النظام سيسقط بعد حين ألن دعائمو بدأت تنيار.
فأسواق بالد الشام تحولت الى المصادر األجنبية ،عبر وكاالت تجارية ناىضة ،والتجار باتوا يتحكمون في أرصدة اإلقطاع

وبفائدة كبيرة ،ومع ذلك إستمرت الكنيسة المارونية تراعي تركيبة جبل لبنان ،رغم تفوقيا في المجال العقاري بعد أن باع
الدروز ممكياتيم لدفع أثمان الخيول المطيمة وأحد المتضررين من ىذا التحول كان الدولة العثمانية وخزيتيا.
وخمص لمقول :وبعد ،شرق يكابد الصراعات وأىموه حطب أتن الحروب فيو .الف سنة ونحن نفاخر بالتسامح ،نرفع جباىنا
عالية ألننا ابناء عروبة بال مذاىب ،نستحضر صالح الدين وسمطان باشا االطرش ،فيستحضر الغرب فولتير وروالن بارت

وميشال فوكو انيا المفارقة غرب يحب الحياة فيروييا ثقافة ومعرفة ،وشرق محابره انكسارات وكراىية ،يحمل ضحاياه الى
حيث يكتب تاريخ اليزائم.

Page 7

ول،5102
01كانونال 
الخميس، 



أمسيةشعريةمحمدعموش-محمدبنوت 
وفي اطار فعاليات اليوم األخير من المعرض ال ،95نظمت دار األمير أمسية شعرية شارك بيا الشاعر محمد عموش الذي
ق أر مختارات من ديوانو "سراج الحكي" والشاعر محمد بنوت في مختارات من ديوانو "مزاج الغيم ،وقدمتيا لما نوام في حضور
حشد من متذوقي الشعر والميتمين.
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مناقشةكتاب"ثورةكوردستانومتغيراتالعصر"
وفي اطار نشاطات النادي الثقافي ليذا العام ،نظمت دار سائر المشرق مناقشة كتاب "ثورة كوردستان ومتغيرات العصر"
لحكمت كريم (المال بختيار) شارك فييا الدكتور حبيب أفرام ،األستاذة حنان عثمان ،فالح عبد الجبار وأدارىا األستاذ جمال

دممج في حضور حشد من الميتمين والمثقفين.

Page 9

ول،5102
01كانونال 
الخميس، 



عبدالجبار 
اعتبر عبد الجبار بداية الى أننا أمام كتاب يشكل نقطة إختالف في التاريخ الكردي فألول مرة محارب مخضرم يحمل
السالح في الجبال ويحمل معو إرث فكري ماركسي ،في ىذه المحظة يرى إن العنف المسمح في الجبال لم يعد أسموب

مجدي ،وىذا ما يظير جمياً عند قراءتك ليذا الكتاب ،فالمحارب عمى مدى  08سنة يؤكد التساؤالت التي لطالما أردنا

الحصول عمى أجوبة ليا.

كما راى عبد الجبار أن الحركة النضالية الكردية إرتبطت بالطرق الصوفية والحاضنات الريفية ،وىذا ما جعميا حركة مختمفة
عن باقي الحركات النضالية.

افرام 
استيل مداخمتو بالقول :أظن أننا في الجحيم اآلن .في مشيد سوريالي بامتياز .سقطت كل المفاىيم ،كل األنظمة – دي
جيرو أو دي فكتو – أو بالظن – سقطت كل الحدود .كل القيم والمبادىء ،وأضاف مشددا عمى بضعة نقاط منيا :األكراد

رابع قومية في المنطقة بعد العرب والترك والفرس .حافظوا عمى ىوية عبر التاريخ وعمى أرض ،ال نظام في المنطقة يفيم
معنى التنوع والتعدد ويديره الدستور والقانون ،مشكمة األكراد أن جغرافيتيم في قمب دول قوية مثل ايران وتركيا وصارت مفتتة

مثل العراق وسوريان مشكمة األكراد أنيم موزعون متفرقون ليس فقط حسب الدول ،بل حسب الوالءات أيضا.
وأشار الى ان بين كردستان الكبرى التي ستكون "اسرائيل جديدة" معادية لكل من حوليا ،الى إمكانية الحفاظ عمى حدود
سايكس بيكو مع تغيير في طبيعة األنظمة نحو فيدراليات أو حكم ذاتي أو غيرىا ،ال شك أن تصاعد األصولية اإلسالمية

داخل المجتمع الكردي سيكون لو مقتالً لكل طموح قومي.
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وختمت بالقول :نحن شعوب معثرة ،ليس بالضرورة إن التاريخ مؤامرة .لكن ال شك إن ىناك مؤمرات في التاريخ .وال أحد
يعرف اآلن من يحضر ماذا؟ ماذا تريد أمريكا أو روسيا أو إيران .وأخي اًر إنو صراع خطير؟ كمنا ايتام في ىذا الشرق .كمنا

ليس لنا أصدقاء -أنتم لكم الجبال -كمنا في عقمنا جواز سفر جديد.
عثمان 

وأشارت عثمان الى أن الكتاب يدخمنا بعمق في واقع الظروف الصعبة التي عاشتيا كردستان من الناحية السياسية والعسكرية
واإلنسانية ،ومعاناة الشعب الكردي من ويالت ومآسي وظمم.فكل شبر من تراب كردستان تشيد وتحكي عن تمك األالم.

وتساءلت :نضال الجبال أما انتفاضة المدن ،لتستدرك قائمة :يرى الكاتب والمفكر البارز المال بختيار أن انتفاضة المدن أكثر
مالئمة لروح العصر وفي نفس الوقت ال يقمل من قيمة النضال المسمح الذي قاتل االستاذ بختيار تحت رايتو  08عاماً

وحقق الكثير من االنتصارات المشرفة.ولكنو األن ينادي بالقتال بسالح مختمف تماماً يناسب المدينة ومعطياتيا ...أنجبت

ثورة روح آفا اسموباً جديداً لمعيش المشترك عمى اساس الحرية والمساواة والديمقراطية وتعد ىذه النقطة انعطافاً تاريخياً في

ذىنية شعوب الشرق األوسط.
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فيما يمي سمسة من التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي ال 29في يومه الثالث عشر الخميس

()5102/05/01–تجدونربطاالصور 


كاتيا الطىيل
هحود علىش ،هحود
تٌىخ
علي حىريح

إطالق كتة هعيي تسيسى
السواء تهرب كل يىم

دار الفاراتي
هكتثح إًطىاى

سراج الحكي و هزاج الغين
ديىاى " ألهوتٌي فغرد قلثي "

دار األهير
دار الفاراتي
الوعهد الفرًسي للشرق
األدًى

 0681تاريخ وذاكرج ًزاع
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