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وفي جديد هذا الشهر ،مهرجان الكتاب
للشباب اراده المعهد ال�ث�ق��اف��ي الفرنسي،
خ �ط��وة س�ب��اق��ة ت�ك��ري�م��ًا ل�ج�ي��ل ال �ش �ب��اب في
ل�ب�ن��ان ،وف��ي ب��رن��ام�ج��ه  10ك� ّ�ت��اب ورس��ام�ي��ن
من عالم األدب الشبابي سيمضون  15يومًا
ف��ي رح ��اب لبنان ويلتقون وجيله الناشئ
ف��ي ام��اك��ن ع ��دة م�ت�ف��رع��ة م�ن�ه��ا ف��ي صفوف
فرنكوفونية ،او مساحات للجمهور الواسع
روزيت فاضل
في المعهد الثقافي الفرنسي في لبنان ،وفي
المكتبات ال�ع��ام��ة وف��ي ال �م��دارس الرسمية
ال يمكن للبنان أن يعبر ال��ى التقدم اال من
الممتدة على مساحة لبنان.
خ�ل�ال "س �ت��رة ن �ج��اة" تتجسد ب ��دور الثقافة
وال�لاف��ت اي�ض��ًا ان ج��ائ��زة "ال�ن��اق��د الشاب
ك� �ع ��اب ��رة ل �ل �ط ��وائ ��ف ت �م �ت��د ب ��أف ��ق ع �م ��ودي
اللبناني " ستمنح ألفضل عملين مختارين
للمناطق كلها ،وه��ي وسيلة فضلى لجمع
م� ��ن ل �ج �ن��ة ت �ح �ك �ي��م م� ��ن ت�ل��ام� ��ذة وح� �ض ��ور
شمل األجيال.
الكاتبين صوفي نويل و برنار فيليو.
شهر الفرنكوفونية القادم الينا في شهر
ليست فرنسا وحدها من تكرم الشباب من
أذار المقبل سيبقى على موعده الثابت ،وهو
خالل نقاشات وطاوالت مستديرة ومحطات
إستحقاق يجسد األمل والمقاومة الثقافية
م��ع ال �م��وس �ي �ق��ى ،وال �م �ع ��ارض ،ب��ل ل��روم��ان�ي��ا
ال��راف �ض��ة ل�ل�ي��أس واالن� �ع ��زال ،ألن "اإلح �ب��اط
محطة ال �ت�
إل��ى ت�ع��ري��ف
ثقافية ف��ي م��درس��ة االل�ي��زي��ه تهدف
ل �ي��س ق � ��درًا" ك �م��ا ذك ��ر ف ��ي ع �ن ��وان ل�م�ق��ال
رومانيا�...ذة ع�ل��ى ف��ن السيراميك
وتاريخ الفنون في لام�
الشهيد سمير قصير.
في قائمة الوكالة الجامعية الفرنكوفونية
إذًا ،وج��ه ل�ب�ن��ان المفعم ب��األم��ان��ي الحلوة
أيضًا ،البطولة الدولية لمناظرة الفصاحة من
وزير الثقافة وسفراء الدول الفرنكوفونية خالل المؤتمر الصحافي.
الصحافي
المؤتمر
في
إنعكس إيجابًا أمس
 23ال��ى  26آذار وص � ً
�وال ال��ى ج��ائ��زة "كلمة
إلط� ل�اق ن�ش��اط��ات الشهر الفرنكوفوني في
وزير الثقافة وسفراء الدول الفرنكوفونية خالل المؤتمر الصحافي.
(ميشال صايغ)
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المكتبة الوطنية ب��د
الفرنكوفونية الذهبية" في  27منه...
وبالتعاون مع  9سفارات للدول الفرنكوفونية مركز االتحاد في ضبيه.
مدخل منطقة برج حمود كعربون وفاء وحب وفي العودة الى كلمة الوزير مرتضى ،فقد
ّ
ت�ك��رم ه��ذه الحفلة ذك��رى ال��راح��ل الكبير من اللبنانيين األرمن لشخصه.
وس�ف��رائ�ه��ا ،وه��ي ارم�ي�ن�ي��ا ،ف��رن�س��ا ،روم��ان�ي��ا،
رس��م االط��ار ال�ع��ام لعمله ف��ي وزارة الثقافة،
ال�م�غ��رب ،ت��ون��س ،بلجيكا ،ك �ن��دا ،سويسرا شارل أزنافور ،الذي ترك بصمات خالدة في
ف��ي ال� �ش ��ؤون ال�ل��وج�س�ت�ي��ة ل�ل�م��ؤت�م��ر ،تممتعهدًا بنفسه ان يضع هذه الوزارة في قلب
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والوكالة الجامعية الفرنكوفونية في الشرق
الحدث.
األوسط ،إضافة إلى مشاركة الفتة للجمعية ف��ي ع��واص�م�ه��ا ،ك��إإلق�ب��ال الكثيف المتكرر الشهر بصفحة فايسبوكية بعنوان "شهر وردًا على سؤال طرحته "النهار" عن اسباب
الخيرية العمومية األرمنية.
لمتابعيه ف��ي ري �ب��رت��وار غ�ن��ائ��ي ف��ي المغرب ال�ف��رن�ك��وف��ون�ي��ة ف��ي ل �ب �ن��ان" ،وال �ت��ي س�ت��زودتغييب "ليلة المتاحف" ع��ن برنامج الشهر
ً
ال �ح��دث األب ��رز ف��ي ال�ش�ه��ر الفرنكوفوني
ممثالاو ول�ع��ه ال�ش��دي��د بمنطقة كيبيك او تباعًا متابعيها بتفاصيل الروزنامة الثقافيةالفرنكوفوني قال" :لم يدرج هذا النشاط في
ومواعيدها.
ال
وحبه
بسويسرا
تعلقه
الكبير
الراحل
لذكرى
حفلة موسيقية إحياء
روزنامة الشهر الفرنكوفوني .ندرس امكان
المتناهي ألرمينيا.
ش��ارل أزن��اف��ور وه��ي تدخل ف��ي اط��ار رئاسة هذا بعض حب ازنافور ألوروب��ا فيما يشهد
النشاطات األول��ى لهذا الشهر ،ستنطلقتنظيم هذا النشاط في ايار المقبل وتحديدًا
ارم�ي�ن�ي��ا ل�ل�ق�م��ة ال�ف��رن�ك��وف��ون�ي��ة وف ��ي رع��اي��ة لبنان لألثر العميق ال��ذي تركه خلفه ،وفقًا وف��ق م��ا ذك��ر وزي��ر الثقافة ع�ب��اس مرتضى،في اليوم العالمي للمتاحف".
مجموعة السفراء الفرنكوفونيين ،دعت إليها لما ذك��ر المدير التنفيذي لجريدة األوري��ان في  6آذار المقبل ،باحتفال المعهد العالي
ال��وك��ال��ة الجامعية للفرنكوفونية واالت �ح��اد ل ��وج ��ور م �ي �ش��ال ح �ل��و ف ��ي ك �ل �م �ت��ه ف ��ي ه��ذا للموسيقى ( الكونسرفاتوار) بالتعاون مع
rosette.fadel@annahar.com.lb
والجمعية األرمنية الخيرية ،وتحييها إيفون ال �خ �ص��وص ال س�ي�م��ا م ��ن خ �ل�ال رف ��ع ص ��ورة السفارة الفرنسية ،ف��ي الجامعة اليسوعية
Twitter: @rosettefadel
ال�ه��اش��م الثامنة م�س��اء السبت  28آذار في المغني العالمي شارل ازنافور بعد وفاته على في بيروت.
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للنسويات...
املهرجان العاملي
ّ
والحريات
بيروت حاضنة قضايا العدالة
ّ

فرح البعيني

ينطلق ال�م�ه��رج��ان ال�ع��ال�م��ي للنسويات
بنسخته األولى ،اليوم الخميس ،بتنظيم
م��ن ال�م��رك��ز ال�ف��رن�س��ي ف��ي ل�ب�ن��ان ،وم��رك��ز
ج�م��ان��ة ح ��داد ل�ل�ح��ري��ات ،وج�م�ع�ي��ة دليل
م��دن��ي ،والمعهد ال�ع��رب��ي ل�ل�م��رأة ،ومعهد
ال�ع�ل��وم ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ج��ام�ع��ة القديس
والمهرجان الذي يمتد على أربعة
يوسف.
َ
ّ
أيام يشكل حدثا فريدًا من نوعه من أجل
الحاجة إلى تفعيل النقاش النسوي ليس
فقط على صعيد لبنان أو العالم العربي ال
بل على الصعيد العالمي.
يستضيف ال�م�ه��رج��ان حلقات نقاش
لمتحدثين من  9دول عربية إضافة إلى
ك �ن��دا وف��رن �س��ا ،وع� ��روض ف�ن�ي��ة مختلفة؛
ك��ل ذل ��ك ي�ش�ك��ل م�س�ح��ًا ألوض� ��اع ال �م��رأة
ّ
النسوية حتى ينطلق في نسخاته
وتاريخ
ال �م �ق �ب �ل��ة ،ل �ي��رك��ز ف ��ي ك ��ل ن �س �خ��ة ع�ل��ى
موضوع ّ
معين .فالمهرجان ،بحسب جمانة
حداد صاحبة الفكرة وإحدى الشركاء في
هذا المهرجان ،تعتبر أنه "ال يقام بهدف
االح �ت �ف��ال ب��ال �م��رأة ك�م��ا ج��رت ال �ع��ادة في
كل عام بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة،
إن �م��ا ي �ه��دف إل� ��ى ت�س�ل�ي��ط ال� �ض ��وء على
المشكالت وال�ن��واق��ص ال�م��وج��ودة اليوم
في ما يتعلق بوضع المرأة.
والذي ّ
يميز هذه المبادرة هو أنها تطرح
ل�ل�م��رة األول ��ى وض��ع ال �م��رأة ض�م��ن مهرجان
متكامل ح��ول ال�ق�ض��اي��ا ال�ن�س��وي��ة ،وليس
محصورًا بمادة فكرية واح��دة .وهو يهدف
إلى تنمية الوعي المتعلق بهذه القضية عبر
أبعاد عدة يمكنها أن تصل إلى شخصيات
ال �ج �م �ه��ور ال�م�خ�ت�ل�ف��ة ،ف�م�ن�ه��م م��ن يتلقى
المعرفة عبر البعد المسرحي أو الفني ،ومن

هنا جاءت الفكرة لتقديم األبعاد المختلفة
للوصول إلى فئة كبيرة من الناس.
ال �ج��دي��ر ذك � ��ره أن ال �م �ه��رج��ان ي�ع�م��ل
ب�ش�ك��ل ش �م��ول��ي ح �ي��ث أص ��ر ال�م�ن�ظ�م��ون
أن يقام ح��دث��ان خ��ارج ب�ي��روت :واح��د في
طرابلس واآلخر في صور .وذلك ألن نساء
وشباب هؤالء المنطقتين أدوا دورًا رياديًا
خ�لال ال�ث��ورة ف��ي م��وض��وع ال�م��رأة وقضايا
واإلنسان وكرامته .وهذا ما يشكل الفرصة
للوصول إلى فئات المجتمع الموجودة في
األط��راف ،ويتيح الوصول إلى األف��راد غير
ّ
المعرضين للخطاب النسوي.
وال �م �ه��رج��ان أي �ض��ًا م�س��اح��ة خ�ل��ق وع� ٍ�ي
ع�ن��د ك��ل األف ��راد ل��وع��ي م�ف�ه��وم النسوية
ال �ت��ي ت�ش�ك��ل ج ��زءًا ال ي�ت�ج��زأ م��ن مفهوم
اإلن �س��ان �ي��ة ،ح �ي��ث ال ت�ك�ت�م��ل ال�م��واط�ن��ة
الحقيقية واإلن �س��ان �ي��ة م��ن دون اح �ت��رام
ك��رام��ة ال �ن �س��اء ،فالمجتمع ال ينعتق من
دون أن تكون المرأة منعتقة فيه وتعطي
كل امكاناتها".
ت�ض�ي��ف ح� ��داد" :س�ت�ك��ون المنظمات
النسوية كافة والناشطات الفاعالت في
ل�ب�ن��ان ف��ي ه��ذا ال�م�ه��رج��ان م��ن أج��ل جمع
الجميع تحت مظلة واح��دة للوصول إلى
نتائج وتبادل الخبرات ،ما يشكل سقفًا
عاليًا للتكلم عن المشكالت التي تعترض
طريق المرأة بصوت مرتفع ومن دون أي
سقف أو أي تابو.
ومن خالل ذلك ،يهدف المهرجان في
شكل أساسي إلى أن نكسر حاجز الخوف
ونتجرأ للحديث ع��ن المسكوت عنه في
ما يتعلق بالمرأة .وف��ي المحصلة يسعى
القيمون على أن يضعوا حجرا في البناء
ألن ال�ب�ن��اء ي�ج��ب أن ي�ك��ون متكامال أو ال
يكون".

