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مجتمع مدني وثقافة
كلية االداب اﺣتفلت بالذكرى السادسة لرﺣيل جودت ﺣيدر السيد ﺣسين
الثالثاء  04كانون األول 2012
مرصد ليبانون فايلز
تخوّف من تسليم الداتا

كرمت كلية اآلداب والعلوم االنسانية في الجامعة اللبنانية  -قسم اللغة االنكليزية وآدابھا الشاعر جودت حيدر
في الذكرى السادسة لرحيلﻪ ،واقامت احتفاال برعاية رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين وحضور

غلطة العام 2009

الوزراء والنواب السابقين مﺤمد يوسف بيضون ،ادمون رزق ،سليمان طرابلسي وسليم وردة ،العميد مﺤمد

من أجل العسكريّين...

حايك ممثال قائد الجيش العماد جان قھوجي ،المقدم موسى كرنيب ممثال المدير العام لقوى االمن الداخلي

مرتاح على وضعﻪ...

اللواء أشرف ريفي ،المقدم ايلي الديك ممثال المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراھيم ،نائب الرئيس

ر ّد منتظر
ال ھدايا...

االول في جامعة الروح القدس  -الكسليك األب طانيوس رزق ،نقيب الﺼﺤافة مﺤمد البعلبكي ،آمر فﺼيلة
طريق الشام الرائد أسعد أيوب ،القاضي السابق يﺤيى الرافعي باالضافة الى عائلة المكرم وفاعليات.
بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة تﺤدثت مي معلوف ،وأملت "أن نجعل جودت حيدر جزءا من الجامعة
اللبنانية وبشكل دائم" ،تلتھا عميدة كلية اآلداب والعلوم االنسانية الدكتورة وفاء بري التي اشارت الى ان
"جودت حيدر شاعر الرقة واإلحساس المرھف ،شاعر لم تنل من السنون ،شغل مناصب عدة في مجاالت
مختلفة بعيدة كل البعد في أغلب األحيان عن الشعر واألدب ،اال ان الشعر بقي ھويتﻪ األولى
واألخيرة.بعلبكي متغرب أبدا في اللغة لكنﻪ حالم أبدا بعظمة لبنان قلب العالم كما كان يسميﻪ .تﺤت وطأة
األحداث وظروف حياتﻪ التي طبعتھا المأساة أحيانا كان الشاعر ينطلق الى خارج لبنان يعاني ويقسو على
نفسﻪ في معاناتﻪ حتى يﺤقق ما يتوق إليﻪ من معرفة وحضارة .لم تسعﻪ األناضول ،لم تﺤملﻪ باريس وال
حتى نيويورك ،والغربة الﺤقيقية واألعمق كانت بالنسبة اليﻪ ھي غربة الروح والمنفى النفسي مما أعاده
بقوة أكبر الى الشعر .كان يطمح الى التقاء روحانية الشرق بعقالنية الغرب فكتب المئات من القﺼائد باللغة

الحدث

االنكليزية التي ألبسھا وشاحا مشرقيا أنيقا لونﻪ بألوان طبيعة لبنان".
اضافت":تثاقف مع المدى اآلخر بين األزرق واألخضر ،فﺤمل األرز علما الى دنيا االنتشار كما يقول البروفسور
منيف موسى ،تميز شعره بتنوع المواضيع فكتب كثيرا في الﺤب اال ان شعر حيدر لم يقتﺼر على الوجدانيات
والتأمالت والوطنية بل تعداھا الى مواضيع أكثر انسانية وشمولية كالعدالة والﺤرية ورفض الظلم والعنف كما
كواليس

نادى بالديمقراطية :فﺼح فيﻪ القول إنﻪ شاعر االنسان واالنسانية".
ثم تﺤدث السيد حسين فقال":ان الشاعر جودت حيدر ،شاعر من كل لبنان .سنوات الﺤرب األھلية ،فﺼلت

ھل يجتمع عون وجعجع في
سھرة واحدة؟

بين ھذا الجيل وتواريخ عظمائنا في لبنان أمثال جودت حيدر وشارل مالك وصالح لبكي وسواھم .فالذي

سعادتﻪ و"كيندا"

نكرمﻪ اليوم حمل قضيتﻪ اللبنانية والعربية الى الخارج كونھما بالنسبة اليﻪ قضية واحدة ،فيما نعيش اليوم

صداقة أم غيرة؟
الميالد على الـ LBCI
تضامن شفھي
جھد إضافي لنيل "حقّھا"

في في معازل وانقسامات تكاد تنسينا جودت حيدر المناضل والشاعر المميز الذي أصدر كتبﻪ باللغة
االنكليزية وبعضھا بالفرنسية والتي أبدع فيھا وسوف تكون مدار دراسة وتعلم في قسم اللغة االنكليزية
وآدابھا في الجامعة اللبنانية".
اضاف":إن مؤلفاتﻪ وكتبﻪ وقﺼائده ستكون موضع بﺤث على مستوى االجازة الجامعية والماستر في ما يتعلق
بالمواضيع األدبية والفنية ،ونفتخر بﻪ وبأمثالﻪ من الكبار المبدعين ،في األدب والشعر.إنﻪ إبن مدينة بعلبك،

خاص

ابن كل لبنان ،ابن التراث اللبناني ،وليس مﺤددا بمدينة أو شارع أو منطقة ،بل كان فضاؤه عالميا وعروبيا،
وھذه ھي رسالة لبنان".
وتابع":ان الجامعة مع ھذه الرسالة ،خﺼوصا انھا مؤسسة عامة وأھلھا من كل لبنان وال اقول من كل
الطوائف ،وفيھا تعدد ثقافات وتنوع خريجين من مختلف البلدان العربية واألوروبية .وعلى ھذا النھج ستبقى
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جامعتنا الوطنية .أملنا أن تستقيم الجامعة من خالل قرار وزاري بتشكيل مجلس الجامعة عبر تعيين عمادئھا
خﺼوصا وأن مطلب مجلس الجامعة مطروح منذ العام ."2004

"كتير سلبي" من شاشة
ر" إلى شاشة "آل
"آل الم ّ
الضاھر"!

وتوجﻪ الى المسؤولين قائال":طالبنا مرارا وتكرارا بتعيين عمداء لكليات الجامعة وقمنا بما يتوجب علينا
البطل راجع...
مالك عقيل

مقابالت

وأنجزناه ،فلماذا لم يعين العمداء الى اليوم ،خﺼوصا ان ھذا الموضوع ال يرتب مسؤولية أو كلفة مالية على
خزينة الدولة اللبنانية؟ والمستغرب ان العمداء المكلفين حاليا يعقدون النفقات المالية ،ويقرون الرتب
األكاديمية ،ويوقعون الشھادات  ..ولم يعينوا باالصالة".
اضاف":ال أعلم السبب اال اذا كنا نريد النيل من استقاللية الجامعة كمؤسسة عامة مستقلة ماليا وأكاديميا
واداريا".
وختم بتوجيﻪ تﺤية الى الشاعر وعائلتﻪ وبعلبك والى كل من "يھتم بتراث لبنان الذي يجسد تاريخنا ويقف

تحوّالت "الجديد" :الجيل
التاريخي يقلب المحطة

سندا لبناء مستقبلنا الوطني".
بعدھا قدم السيد حسين درعا تكريمية للراحل تسلمتھا ابنتﻪ شاھينة حيدر عسيران عربون تقدير واحترام
لعطاءاتﻪ وانتاجاتﻪ.
ثم عرض فيلم قﺼيدة بعنوان "جودت حيدر ارز لبنان" من اعداد رئيس قسم السينما والتلفزيون ف ي جامعة
يشوعي لـ "ليبانون فايلز":
سالمة يملك حال ً لتمويل
السلسلة باقتطاع ملياري دوالر
من فروقات القطع

الروح القدس  -الكسليك جوزف الشمالي ،وقرأت الطالبات رغد يوسف واليا نكد واليان عون مقتط فات من
شعر حيدر باللغات العربية والفرنسية واالنكليزية .وتال التكريم حفل كوكتيل.
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المس بالكرامات.
نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق ،صياغتﻪ بلغة الئقة بعيدة عن القدﺡ والذم والتحريض المختلف أو
ّ

قرأنا لكم

مل أي أعباء معنويّة أو ماديّة
إ ّ
ن التعليقات المنشورة ال تعبر بأي شكل من األشكال عن رأي الموقع الذي ال يتح ّ
ً
اطالقا من جرّائھا.

كلمة العماد ميشال عون بعد
اجتماع تكتل "التغيير واالصالح"
في  4كانون االول 2012
كلمة الرئيس ميقاتي خالل
رعايتﻪ افتتاح "معرض بيروت
العربي الدولي للكتاب"
المؤتمر الﺼﺤافي لعقاب صقر
عبر الشاشات :بين المتھكم
والمتجاھل والمھ ّنئ

مجتمع مدني وثقافة

 17:33وسامان اسبانيان ألمين الباشا وتوماس ألكوفيرو
 15:25لقاء لرؤساء بلديات البقاع في مجلس النواب للبﺤث في مشكلة تلوث مجرى نھر الليطاني
 14:26تﺼﺤيح من جمعية فرح العطاء حول قيمة الشيكين من جامعة القديس يوسف
 14:18افتتاح معرض الميالد في جزين

جيسي عبدو سبب الخالف
بين روال سعد ودينا عازار

 14:07بلدية جبيل أضاءت شجرة الميالد
 13:47حفل موسيقي لسفارة كازاخستان في االونيسكو االثنين
 13:22انطالق مھرجان "السالم على االرض" في بنشعي

أسرار

 13:20اجتماع للھيئة الوطنية الثار وتراث الجنوب

أسرار الﺼﺤف المﺤلية الﺼادرة
يوم السبت في  8كانون األول
2012

 12:38وفد من طالب "امل" زار ضريح رجل االستقالل عادل عسيران
 12:22منظمة عرب ضد الفساد :لتفعيل اتفاقية االمم المتﺤدة
 12:03ندوة القليم بعبدا الكتائبي عن اإلعالم في الﺤرب اللبنانية
 11:41افتتاح مھرجان النبيذ في ذوق مكايل في حضور اليو ماري

الصحافة اليوم

 "Eva Press" 11:37تناقش "تﺤديات إنتخابات "2013

عناوين الﺼﺤف المﺤلية الﺼادرة
يوم السبت في  8كانون األول
2012

 11:23حسن خليل :قضية المخدرات تﺤد عالمي ووطني وفردي
 10:51ندوة لقطاع المرأة في المستقبل عن مخاطر المخدرات
 300 10:33حﺼة غذائية من صندوق الزكاة الكويتي إلغاثة النازحين السوريين في دير عمار
 09:58اعتﺼام لموظفي "باك" تﺤت عنوان "مات الضمير في ديو المشاھير!!!!"

مقدمات نشرات التلفزيون

 09:57افتتاح معرض "تﺼاميم وحرفيات لدعم حقوق االنسان"

األخبار
نشرات
مقدمات
المسائية ليوم الجمعة في
7/12/2012

 09:55افتتاح المعرض السنوي لالشغال اليدوية للﺼليب االحمر في البترون
ابحث

 09:54نشاطات ضمن فاعليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في البيال
جميع األخبار
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