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ّ
ُيفتتح بأمسية لعز الدين المناصرة ومحمد علي شمس الدين
مؤتمر ثقافة المقاومة :إسرائيل ّ
شر مطلق!

(فادي أبو ّ
حسان ــ فلسطين)

عبدالرحمن جاسم
يبدأ اليوم في لبنان وللعام الرابع على التوالي
«مؤتمر ثقافة املقاومة» الذي يقيمه ّ
ويعده
مثقفون وناشطون وجمعيات أهلية لبنانية
(«امل ـل ـت ـقــى ال ـث ـقــافــي ال ـج ــام ـع ــي» ،و«شـبـكــة
امل ـن ـظ ـمــات األه ـل ـيــة ف ــي ل ـب ـن ــان» ،و«الـحـمـلــة
الـعــاملـيــة لـلـعــودة إل ــى فـلـسـطــن») ،فــي إطــار
ّ
الرد على الحرب الثقافية التي يشنها العدو
الصهيوني على املقاومة خصوصًا ،وعلى
املجتمعات العربية عمومًا .يشرح أمني سر
«شبكة املنظمات األهـلـيــة فــي لـبـنــان» ،عبد
امللك سكرية ،ل ـ «األخ ـبــار»« :كــان اهتمامنا
بــدايــة حــول أدب املـقــاومــة ،ثــم أدخـلـنــا عليه
العام املاضي مفهوم الحرب الناعمة وكيفية
ّ
مواجهتها ،ألنها باتت خطرًا يؤذينا على
نحو كبير ونحتاج إلى مواجهته ،وهذا العام
أردنــا زيــادة مفهوم «إعــرف عـ ّ
ـدوك» فكانت
زيارة معلم مليتا السياحي املقاوم (جنوب
ً
لبنان) ،فضال عن محاضرات متخصصة

في الشأن العبري وحول العدو الصهيوني
على نحو مباشر».
يوضح سكرية ّأن االنطالقة كانت من عمل
مـشـتــرك بــن «املـلـتـقــى الـثـقــافــي الـجــامـعــي»
(ال ـب ـقــاع) وجـمـعـيــات أهـلـيــة معنية بقضية
ف ـل ـس ـط ــن وصـ ـ ـ ـ ــراع الـ ـ ــوجـ ـ ــود م ـ ــع الـ ـع ــدو
ال ـص ـه ـي ــون ــي ،ال ــذي ــن ي ـم ـل ـكــون ال ـتــوج ـهــات
ووجـ ـه ــات ال ـن ـظــر نـفـسـهــا .م ــن ه ـن ــا ،ب ــدأت
ّ
تتخمر حتى «وصلنا إلــى ما نحن
الفكرة
عليه ال ـي ــوم» .وع ــن أهـمـيــة املــؤتـمــر وسببه،
ّ
يشير سكرية إلى أنهم في األساس وجدوا
أن امل ـج ـت ـمــع «أمـ ـ ــام غـ ــزو ث ـقــافــي حـقـيـقــي،
ومشاهد تــزويــر وتحريف وتضليل ،لذلك
ارت ــأي ـن ــا ّأن عـلـيـنــا إق ــام ــة هـ ــذه امل ــؤت ـم ــرات
الثقافية الدورية لنشر الوعي وحماية البيئة
وتحصني الـشـبــاب واملجتمع مــن التشويه
تجاه القضية األم؛ فلسطني».
ي ـس ـت ـمــر امل ــؤت ـم ــر ع ـل ــى مـ ــدى ث ــاث ــة ّأيـ ـ ــام،
يـبــدأ ال ـيــوم مــع أمـسـيــة شـعــريــة للشاعرين
الفلسطيني عــزالــديــن املـنــاصــرة واللبناني

م ـح ـم ــد ع ـل ــي ش ـم ــس الـ ــديـ ــن ،فـ ــي «ق ـصــر
األونـ ـيـ ـسـ ـك ــو» (بـ ـ ـي ـ ــروت) ،ق ـب ــل أن يـنـتـقــل
الضيوف واللقاء ككل في اليوم التالي إلى
معلم مليتا السياحي املقاوم (إقليم التفاح)
ح ـي ــث س ـت ـق ــام ج ـل ـس ـتــا نـ ـق ــاش ت ـت ـن ــاوالن
«إسرائيل» والحرب الناعمة .بعد ذلك ،تكون
الوجهة «الجامعة اللبنانية» في زحلة (الفرع
الخامس ـ البقاع) حيث املوعد مع جلستي
النقاش حول الرواية املقاومة واألدب املقاوم
م ــن خـ ــال ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى تـ ـج ــارب رش ــاد
أبــو ش ــاور وغـ ّـســان كنفاني .ويستضيف
شخصيات مــن املحيط
املؤتمر لهذا الـعــام
ٍ
العربي واإلسالمي املقاوم ،بينهم الدكتورة
رقية رستم بور ملكي ،واملستشار محمد
مهدي شريعة مداري (إيــران) .تعليقًا على
اختيار الضيوف ،يقول عبد امللك سكرية
ّ
إنــه «نـحــاول دائـمــا تطعيم املؤتمر بأسماء
فلسطينية بالدرجة األولى ،وأخرى من بقية
ال ــدول العربية بحسب اإلمـكــانــات املتوافرة
لدينا».
أمــا عــن تمويل املؤتمر وميزانيته ،فيشير
سـكــريــة إل ــى ّأن الـتـمــويــل بغالبيته «ف ــردي
ب ـح ــت .م ـيــزان ـيــة املــؤت ـمــر ع ـب ــارة ع ــن جهد
ش ـخ ـص ــي م ـ ــن الـ ـلـ ـح ــم ال ـ ـحـ ــي ألصـ ـح ــاب
ً
ال ـف ـكــرة انـفـسـهــم .ال نـمـلــك ت ـمــويــا م ــن أي
جهة رسمية أو حزبية أو مــا شــابــه .نحن
ب ـب ـســاطــة ن ــذه ــب إلـ ــى ش ـخ ـص ـيــات مــؤيــدة
لـفـكــرة املــؤت ـمــر وداع ـم ــة لـلـمـقــاومــة ونطلب
مساعدتها على استضافة أحــد الضيوف
ً
أو تــأمــن كلفة احـضــاره مـثــا» .وم ــاذا عن
استمرارية املؤتمر؟ «نجاح الحدث كل سنة
يزيدنا إصرارًا على إكماله وزيادة أنشطته
وتـفـعـيـلـهــا ع ــام ــا ب ـعــد عـ ــام ح ـتــى تـحــريــر
فـلـسـطــن وإق ــام ـت ــه ع ـلــى أرض ـ ـهـ ــا» ،يـقــول
سكرية.
«مــؤت ـمــر ثـقــافــة امل ـق ــاوم ــة» :م ــن الـيــوم
ح ـت ــى ّ 20أي ـ ـ ــار (مـ ــايـ ــو) ـ ـ ـ ف ــي أم ــاك ــن
مختلفة في لبنان

غريغوري بوشاكجيان يطارد أشباح بيروت
ربما ّ
تعد أطروحة الفنان
الفوتوغرافي واملؤرخ الفني
غريغوري بوشاكجيان ( 1971ـ
الصورة) التي سيناقشها في20
حزيران (يونيو) في «معهد
تاريخ الفن واآلثار للدراسات
العليا» في جامعة «السوربون»
الفرنسية ،تتويجًا لكل جهوده
السابقة في تأريخ ورصد حركة
التحوالت املدنية في بيروت،
ال ّ
سيما بعد الحرب األهلية
اللبنانية« .املباني املهجورة في
بيروت :حروب والتطورات في
الفضاء املدني ( 1860ـ ،»)2015
هو عنوان أطروحة الدكتوراه
التي سيناقشها بوشاكجيان
أمام لجنة تحكيم مؤلفة من
خمسة أكاديميني عريقني ,بينهم
كاترين دافيدونبيل بيهم .في
هذه األطروحة ،يتناول الفنان
الفنان اللبناني بين عدد من الصور

اللبناني بيروت بوصفها مركزًا
ّ
للتطور العمراني وسط وجود
ّ
مبان مهجورة ومصدعة ما زالت
ٍ
شاهدة على مرحلة الحرب وما
بعدها .من خالل هذا البحث،
ّ
يفند بوشاكجيان  750مبنى
بيروتيًا مهجورًا ،متكئًا على
مواد أرشيفية ،واستبيان شهود
عيان ،وتتبع الروايات الشفوية
املتعلقة بهذا املجال ،بغية تظهير
مختلف الجوانب الفنية التي
رافقت عمل وتشييد هذه املباني
ونظرة السكان إليها اليوم .وهذا
ما ّأرخه الفنان اللبناني في
ّ
صوره الفوتوغرافية التي قدمها
ضمن معرض فني العام املاضي.
في هذه األطروحة ،تركيز على
ثالثة محاور ،تسبح غالبيتها
في مستنقع الحرب األهلية:
ّ
األول يتناول «حرب الفنادق»،
ويذهب الثاني إلى األماكن التي
ّ
رسمت وقتها الحدود بني املناطق
ّ
اللبنانية إبان هذه الحرب أو ما
يعرف بخطوط التماس ،فيما
ّ
مخصص للثكنات
الجزء الثالث
العسكرية وأماكن التعذيب
والسجون .في الخالصة ،ساهمت
كل هذه األحداث في زيادة الهجرة
والتهجير للهروب من نيران
الحرب التي لم تخمد بعد ،وظلت
هذه املباني «شاهدًا ّ
حيًا» على
حدوثها.

المعهد الفرنسي:
دعمًا للمهن الجميلة
للسنة الرابعة على التوالي،
وتحت عنوان «السوق
التضامني ربيع ،»2016
ينطلق اليوم معرض أرتيزانا
لدعم الجمعيات والحرفيني
من لبنان وفلسطني سوريا
في الساحة املفتوحة وغاليري
«املعهد الفرنسي في لبنان»
(طريق الشام ـ بيروت) .الحدث
الذي يستمر حتى ّ 21أيار
ً
ّ
يتضمن أشغاال
(مايو) املقبل،
يدوية تقليدية ،ومنسوجات
تراثية ،وتطريزًا ،وكروشيه،
وسيراميك ،وصابونًا
ومنتوجات طبيعية من البلد،
بأسعار تشجيعية.
معرض أرتيزانا لدعم الجمعيات
والحرفيني :من اليوم حتى السبت
ّ 21أيار ـ من الساعة العاشرة
ً
مساء ـ «املعهد
صباحًا إلى الثامنة
الفرنسي في لبنان» (طريق الشام ـ
بيروت) .لالستعالم01/420200 :

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ُ
فضالت المأدبة

ُ
صرت أعرفهم.
ـن ضحكاتهم
أعــرفـهــم ِم ــن ألأل ِة ابـتـســامــاتـهــم ورنـ ـ ِ
السعيدة.
َ
ُ
َ
أعــرفـهــم مثلما أع ــرف طـعــم لـعــابــي ،ورائ ـح ــة عرقي
وحذائي.
ُ
َ
صـ ُ
ـرت أعرفهم ،وأحفظ مواعيد صلواتهم ومآدبهم
وأعراس بغاياهم.
ِ
:
َ ُ
ُ
ُّ
َ
اآلن تـمـد الشراشف على الطاوالت...
َ ُ ُ
ُ ُ َ ُ
لحقاتها...
اآلن ته ّـيـأ األطباق وم
ُ َّ
َ ُ
اآلن ت َو َّز ُع الكؤوس ،وت َرت ُب أواني األزهار...
اآلن (مــن فــوح الرائحة ورنــن أج ــراس الـخــدم)َ :
حان
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
موعد الوليمة.
َ
اآلن ...يأكلون.

.. ..
َّ
َ
الشـبعَ
قليل كثير) حني يوشكون على
قليل (بعد ٍ
بعد ٍ
ويبدؤون بالتثاؤب
سيلتفتون ّ
وراء النافذ ِة ،ويصرخون:
إلي من ِ
أفال تستحي؟!...
ُ
ُ
ُ
ما تفعل ُه ال تفعله حتى الكالب.
ً
قليال ُ
بعد،
إصب ْر
ِ
َ
ُ
ـرج الضيوف ،وتــلـ ُّـم فـضـ ُ
ريثما يـخـ ُ
ـاق عن
ـ
ب
ـ
ط
األ
ـات
ِ
املائدة.
.. .. ..
ُ
نسيت أن أقول:
َ
َ
ْ ّ
ّإن النافذة لم تكن إال نافذة بيتي.
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