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ع,, %ل+*( حالة %ل#ق!

2015 الثاني كانون 14 األربعاء %أل0ش+. العدد هذا في إبحث ;شت90 في منش*0%6 ,%0 %لصّ+ا,

%لصفحة %ألخ+0> %لمن*عا6 %لثقافة 0+اضة %لعال( B0لع% تحق+قا6 ;قتصا, محل+ا6 مقاال6 نا,0> %لسع+, %لمحلG %لس+اسي %أل*لى في IJ% %لع,,

Kا( على غ+اب+ّN ... ا( ف0+حةOل; Bنق0 لق0%ء> مقّ,مة كتاN

ثقافة

R#ب+0*6 ;ِلى *%شن Rثقافا6 *ال ُح,*, - م

%لصب+ة مي %لب60 0+حاني %لتي غا,60َ ُش0فَة %لف0+كة *ب+َتOا %ل*%ل,]َّ في شاY0 %لحم0%ءN* UَخIْتOا 0V*ُ. عملOِا ;ِلى *%شن#UR ما
[%G في قلبOا ُن*0ٌ مR ُش0فة %لف0+كةU *في I%ك0ِتOا حناRٌ مR ب+6 شاY0 %لحم0%ء.

*Vل6َّ سن*%6ٍ كاتمًة في قلبOا *I%ك0ِتOا تل9 %للحVا6 %لن*ستالجّ+ةU حتى باح6 بOا مIّك0%6ٍ على %ل*0_ في كتابOا %لج,+, ثقافا6 *ال
 R#ب+0*6 ;ِلى *%شن Rُح,*, - مCultures without borders - From Beirut to Washington, D.C0,َص U.
 فصالً Nُ*ت*ب+*غ0%ف+اUً ُتِ#Gُّ من39K صفحة َقْ#عاً َكب+0%ً مR 522 %ألَم+0ك+ة في AuthorHouseباإلِنكل+[+ة َقبN Gَ+اٍ( عR منش*6%0 

الًة 0س*ل+ًة باحثًة عR تعل+( %لمN0َ> في Nَكث0 ب+R باقِة صفحاN* 6ٍُخh0 صَ*0ٌ مR ح+ا> %لُمgَلِّفة منI #ف*لتOا حتى Nَحَ,N eَسفاJ0ا 0حَّ
مجتمعا6 %ل,ن+ا َفق0%ً *ب,%ئ+ًة *َجGOَْ حق*_.

# %بَة ُبل,%Rٍ *ُمُ,R *ع*%ص(J U* كاR 0س*Gَ خ+0ٍ للمل*9 *%لgَ0ساء جَمع ب+نO( +ت*سَّ Oا Nَم+R %ل0+حاني: َج*َّ كأَنما َقَ,J0ُا RَN تك*R َكَعمِّ
قOُاRَN* Uَّ َمR +عي تل9 %لعناصgَ+ُ*400َ%ل.J* Uي جاب6   بل,%ً عا+َن6 ف+Oا ثقافا6ٍ *حضاU6ٍ%0 *%كتشَفRَN 6َّ ما +جَمع ب+نOا Nَكث0ُ مما +َف0ِّ

Kثقافت* Kآلخ0 بحضا0ت% G*قب َّRَN )Oف+* UG*َّأل% Kبقي %ل*الَء ل*#ن+ُ UBل*فاء لِما %كتس% ُّRُك+َ ً ً عالم+ا %لجامعَة َ+ْبلُُغ RَN +ك*Rَ م*%#نا
+ساعُ, في ;ِبعا, %لحB*0 *في تقB+0 %لسال(.

Uا ق*ً> %جتماع+ًة سا#عًةOِتح*+ل* <َN0بتأْس+! ب0%مَج ت0ب*+ٍة لتعل+( %لم Uلنام+ة% G*َ ً لتج0بة %لمgَّلفة في %ل,ُّ ً بل+غا +0ُس( %لكتاB خ#ا
.B*باقي %لشع* G*,ساِئ0 %ل R+حتى +صبح فاعالً ب Uا نح* %أل0َفعOمجتمع G J0اU *;ِسOاِمOا في َتَح*ُّ بتع[+[ حق*قOا *تأْم+R َت#*ُّ

R *ْضَعOا %لت0ب*ّ] ألَجrIJ G %ل0سالة عِمَل6ْ في ,*N Gَف0+ق+ة *qس+*+ة *مت*س#+ة تستGَّ قَ+َمOا *ُتع+ُ,Jا ;ِلى شع*بOا ب0%مَج للمN0َ> ُتَحسِّ
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Rل9 مI ُّGك* Uما في %لمجتمعJ0ِ*, Gَصْق* <َN0ا لتعل+( %لفتا> *ت*ع+ة %لمO60َ 0سالَة ح+اتIَلشاع0َ> %للبنان+ة ن% rIJ RَّN 9لI .لتعل+مّي%*
.Rا لبناOعلى ص*0> *#ِن U6ح+ثما حّل UماJُ0ُ0%َح6 َتْنُث* K0سالِت* Rلبنا Gجما Rا مOما معOُْتIََخN َGا %لح+اَ> *%لجماO حبِّ

في م#لع %لكتاB كَتBَ %ل,كت*0 سG+O ُبش0*ِئي RَNَّ صاحبَتUK في ;ِ+مانOا بالُم*%#R %لعالميU نَقَض6ْ ن0V+ة ص,%( %لشع*B *%لحضا6%0
*Nَثَبَت6ْ ;ِمكاRَ َتجاُ*ِ[ %لح,*,U كGِّ ح,*,U U ُبلُ*غاً ;ِلى %آلَخU0 كq ِّGَخU0 *;ِقامِة %لسال( معK ب*%س#ة %لت0ب+ة *%لح*0%.

;Jِ,%ُء %لكتاB ;ِلى صبا+ا Nَف0+ق+ا *qس+ا *%لش0_ %ألَ*س#U %لُمناِضال6ِ لبلُ*s َحقROَِِّّ في %لتعلُّ( *%لُمْث0+ا6ِ %لعاَلَ( ِبِنضالROَِِّ %لُمثاِب0. *في
%إلJِ,%ء I%تK: ;ِلى *%لَ,]َّ ُمَعلَِّميَّ Nَْلب60 *ل*R+0 %ل0+حانيU َمR َعلَّماني RَNَّ ِخ,مَة %آلخR+0 ُ+نب*Yُ %لسعا,> في %لح+ا>.

*;ِخاN ُGَْلب60 *ل*R+0 %ل0+حانيU ِمR ح+J eُما %آلRَ في %لعاَل( %آلَخU0 مغتبَ#+N RَنOما غا,IJ %0% %لعاَل( تا0َكْ+R ف+K %بنًة َ+فَخ0ُ بOا *#ُنOا
ٍة 0%تOا ثقافا6 *ال ُح,*, - مR ب+0*6 ;ِلى *%شن#R َ+شOَ, ل*فاِء َصِب+َّ %ألَّ*G *+ْعَت[ُّ بOا %ل*#Rُ %لعاَلِميُّ %لI] َتخُ,ُمJ* UKا %ل+*َ( كتاBُ مIكِّ
غا,60َ ُش0فَة %لف0+كة *ب+َتOا %ل*%ل,]َّ في شاY0 %لحم0%ءU *ما [%G في قلِبOا ُن*0ٌ مR ُش0فة %لف0+كةU *في I%ك0ِتOا حناRٌ مR ب+6

شاY0 %لحم0%ء.

جمال+ا

0NسIJ G% %لمقاG لص,+_ Gلمقا% %IJ بع#;  Gلمقا% %IJ N0م0>2237ق 
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