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حجم الخط

�﮳را�﮵ر 2023، ولل�عر�ِف اء �﮳ه ���� ال�الث من ش�﮳اط/�� �﮳مناس�﮳ة الذك�ى السن��﮵ة ِال�ا�﮲�﮵ة ال﮲عت�﮵ال ل��مان سل�﮵م، دعت عا�ٔلته لالح���
ة إل�﮲هاء �﮳�﮵�ي، وأ�ً﮵ضا للتأك�﮵د عىل الض��رِة الُملِح� عىل مؤسسا�ِِ﮴ه "دار ال﮳حد�﮵د" و"�ُمم للت��﮶�﮵ق واأل�﮳حاث" ���� دارة العا�ٔلة ���� الع�
�﮵��ِه. اال﮳حتماع عند ال�الثة عصرًا ح�﮵ث �﮴ل��ى �﮴�﮳اًعا �لمات ش���﮵��تِه الاك�﮴�﮳ة س�﮵اس�﮵ة اإل��الِت من الع��اب، عدالً ل�ُ��مان و﮲حالًصا لع�

والناشرة رشا األم�﮵ر، والد�ُِ﮴ه الاك�﮴�﮳ة سلمى مرشاق سل�﮵م، الم﮲حر﮳حِة م��﮲�﮵اك �﮳�ر﮲عمان �و﮳حته وش��﮵ك�ه ���� �﮴أس�﮵س "�ُمم للت��﮶�﮵ق
نا�﮲�﮵ن الذ�﮵ن �ّ﮵�﮵ن وال�� مٌع من الش﮲حص�﮵ات الرسم�ّ﮵ة. ��﮵ت﮲ح�ّلها �﮴���﮵ع ﮳حوا�ٔز ﮲عار ل��مان الم﮲حّصصة لعدد ٍمن الصحا�� واأل�﮳حاث"، و﮳حَ

وضعوا اس���صاَء الح���﮵��ة والذاكرة ���� صلب عملهم.

ار وماك�﮴ب� دار ال﮳حد�﮵د و�ُمم للت��﮶�ِ﮵ق واأل�﮳حاِث ح�ُ﮵ث �﮵تسىن للزا�ٔ�� أن �﮵�عرّف �﮲﮳حاّصة عىل و���� التكملة، دعوةٌ ل��﮵ارِة الهنع�
ِ ل�﮳نان �﮵ه عىل مدى ع��وٍد من الزمن. وهو �﮵ضّم ��صو�ًا من �﮴ا��﮵خ األرش�﮵ف الذي دأب ل��مان عىل ﮳حمِعه ��﮴��﮶�﮵��ِه والت�ّ﮳حر ��

�ّ﮵ة. واحدةٌ من �﮴راكِت �ُ��مان الك��﮵رة تِه وذاك��ِ﮴ه وممارسا�ِ﮴ه الم﮳حتمع�ّ﮵ة ���﮶ا�َٔق وم�ع�ّ��اٍت �﮳عُضَها �﮵عود حىت عهد المتصر�� ��﮶��ا��
﮵�ا وشاهًدا عىل �﮴ا��﮵خ ِهذا ال�﮳لد �﮳�ل� الت�﮳اسا�ِ﮴ه، لع�ّنا أشّد ما �﮲ح�ا﮳حه ��﮵ر �ُ﮵�﮳ىن ��َ﮵توّسع، ل�﮵�﮳��ى أ�﮶رًا ح� ّك هذا األرش�﮵ف الع� لنا، ال �﮵ن��

ِ ل�ُ﮳ن�﮵ا�﮲ه. ِ اال�﮲ه�﮵ا�� ا�ُمتسا�ع ال�﮵وم ضمن وا��ع

﮵�ا �﮳را�﮵ر 2023، �﮴ستض�ُ﮵ف ﮲ح�﮵مة �ُ��مان ل��اًء عنوا�ُُ﮲ه «الح�﮵اد ﮲ح�﮵ارًا استرا�﮴�﮳﮵ح� ِ السا�﮳عة مساًء من ال�الِث من ُش�﮳اط/�� ��﮳حلول
�﮵ه �ّل من ها. �﮵د�﮵ر الحوار ��﮵اد الصا�ٔغ ��﮵شارك �� كر وال���﮵ة �﮲﮴ح��﮵�﮳َ لل�﮳نان» ���� اس�عادٍة للندوِة السا�﮳��ة اليت �﮴عّمد �ُحاد�ّ﮵و ال��

﮲عسان ع�ّ﮵اش، ل�﮵نا التن�﮵ر، إ�﮳راه�﮵م شمس الد�﮵ن وأل�﮳�﮵ر كوستن�﮵ان.

أ �﮳�﮵�وت ﮳ح�﮵ر مر�� َوإ�﮲هاء س�﮵اسة اإل��الت من الع��اب» مع أها��� ضحا�﮵ا �﮴�� �﮳را�﮵ر، ا﮳حتماع موّحِد «الَعَدالَة  ِ من ُش�﮳اط/�� ���� الرا�﮳ع
الساعة السا�﮳عة مساًء. �ُ﮴د�﮵ر الندوة د�﮵ما صادق �﮳مشاركة �ّل من موىس ﮲ح��ي، ��﮵اض ���﮳�﮵يس، ول�﮵م �﮲�ن، آ�﮵ة م﮳حذوب و��راس

أ�﮳�� �﮵��﮲س.

ِ هر، ��ثمة حوار حول التط�راِت اإل��ل�﮵م�ِّ﮵ة األ﮲ح�﮵رة وأ�﮶��َها ���� الوضع �﮳را�﮵ر، الّساعة الرا�﮳عة �﮳عَد ال﮲طُ ِ من ُش�﮳اط/�� أّما ���� ال﮲حامس
�﮵ه �ّل من مىن ���ّ﮵اض، ���﮲�� شطح، ة». �﮵د�﮵ر الن��اش ��﮵اد ع�﮳د الصمد ��﮲﮵حوض �� ّ ضمَن �﮲دوة «ل�﮳نان ���� ع�﮵ن العاص�� الل�﮳نا�﮲��

ى ع�ّوش، �﮴�﮵ما رضا. سا��� �﮲ادر، مصط��

�إصدارٌ ل�﮳�﮵انٍ عند الساعة �﮵ت�ُ﮳ع ذلك ل��اٌء لـ«ا�الف الد�﮵مو��راط�﮵�﮵ن الل�﮳نا�﮲�﮵�﮵ن» الذي أسسه ل��مان سل�﮵م، �﮵ت﮲ح�ّله �﮲��اٌش 
توحة دوًما كعاد�َِ﮴ها عىل لة موس�﮵���ّ﮵ة ح�﮵ث �ِ﮲صُل ل﮲ح�اِم �﮳��﮲امج أ�ّ﮵ام �ُ��مان، ﮲ع�﮵رَ أن� ��ضاءا�نَا ست�﮳��ى م�� السادسة مساًء �﮴ل�﮵ه ح��

الحوا�� ولل﮳حم�﮵ع.

ال�﮳��﮲امج
�﮳را�﮵ر 2023 عصرًا، ���� حد�﮵��ة �ُ��مان ال﮳حمعة 3 ش�﮳اط/ ��

�﮳�﮵�ي (رَكُْن الس�ّ﮵ارات ���� َمو��ف عىل َم��رُ�ٍ﮳ة من الدارة) العنوان: دارة محسن سل�﮵م، الع�
15:45 – 15:00

�لمة الس�﮵دة رشا األم�﮵ر
�لمة الس�﮵دة سلمى مرشاق سل�﮵م

�﮴سل�﮵م ﮳حوا�ٔز ل��مان سل�﮵م
15:45-16:30

�لمة الس�﮵دة م��﮲�﮵اك �﮳�ر﮲عمان سل�﮵م
�لمة الرسم�ّ﮵�﮵ن
18:30 -16:30

ار توحة ل��﮵ارة مؤّسسات ل��مان: دار ال﮳حد�﮵د، أمم للت��﮶�﮵ق واأل�﮳حاث والهنع� الدارة م��
 

�﮳را�﮵ر 2023 مساًء ���� ﮲ح�﮵مة ل��مان ال﮳حمعة 3 ش�﮳اط/ ��
أ �﮳�﮵�وت (ا�﮴�﮳ع الرا�﮳ط أد�﮲اه للوصول إلى المو��ع، الموا��ف العنوان: ﮲ح�﮵مة ل��مان، م��ا�﮳ل ���﮳ضة الث�رة، منط��ة المدّور، مر��

ر) رّة ���� ال﮳حوا متو��
﮵�ا لل�﮳نان 19:00- 20:30   الح�﮵اد ﮲ح�﮵ارًا استرا�﮴�﮳﮵ح�

المشارك�ن: ﮲عسان ع�ّ﮵اش، ل�﮵نا التن�﮵ر، وا�﮳راه�﮵م شمس الد�﮵ن، أل�﮳�﮵ر كوستن�﮵ان
�﮵د�﮵ر الندوة: ��﮵اد الصا�ٔغ

 
أ ﮳حار المر�� �﮳را�﮵ر: ���� ﮲ح�﮵مة ل��مان، مع أها��� ضحا�﮵ا ا�﮲�� الس�﮳ت 4 ش�﮳اط / ��

19:00- 21:00   العدالة �إ�﮲هاء اإل��الت من الع��اب
المشارك�ن: موىس ﮲ح��ي، ��﮵اض ���﮳�﮵يس، ول�َ﮵م �﮲�ن، آ�﮵ة م﮳حذوب، ��راس أ�﮳�� �﮵��﮲س

�﮴د�﮵ر الندوة: د�﮵ما صادق
 

�﮳را�﮵ر: ���� ﮲ح�﮵مة ل��مان، مع �﮴ساؤال�نا واأل﮳ح��﮳ة األحد 5 ش�﮳اط / ��
ة 16:00- 17:30   ل�﮳نان ���� ع�﮵ن العاص��

ى ع�ّوش، �﮴�﮵ما رضا مىن ���ّ﮵اض، ���﮲�� شطح، سا��� �﮲ادر، مصط��
 �﮵د�﮵ر الندوة: ��﮵اد ع�﮳د الصمد

18:00- 19:00   اال�الف الد�﮵م��را��� الل�﮳نا�﮲��
�﮳�﮵ان و﮳حلسة �﮲��اش

--- 19:00
لة موس�﮵���ّ﮵ة ﮳حلسة ود�ّ﮵ة �﮴را����ها ح��

 
للوصول إلى ﮲ح�﮵مة ل��مان: هنا ﮲ح��﮵طة
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ة إل�﮲هاء �﮳�﮵�ي، وأ�ً﮵ضا للتأك�﮵د عىل الض��رِة الُملِح� عىل مؤسسا�ِِ﮴ه "دار ال﮳حد�﮵د" و"�ُمم للت��﮶�﮵ق واأل�﮳حاث" ���� دارة العا�ٔلة ���� الع�
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والناشرة رشا األم�﮵ر، والد�ُِ﮴ه الاك�﮴�﮳ة سلمى مرشاق سل�﮵م، الم﮲حر﮳حِة م��﮲�﮵اك �﮳�ر﮲عمان �و﮳حته وش��﮵ك�ه ���� �﮴أس�﮵س "�ُمم للت��﮶�﮵ق
نا�﮲�﮵ن الذ�﮵ن �ّ﮵�﮵ن وال�� مٌع من الش﮲حص�﮵ات الرسم�ّ﮵ة. ��﮵ت﮲ح�ّلها �﮴���﮵ع ﮳حوا�ٔز ﮲عار ل��مان الم﮲حّصصة لعدد ٍمن الصحا�� واأل�﮳حاث"، و﮳حَ
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ار وماك�﮴ب� دار ال﮳حد�﮵د و�ُمم للت��﮶�ِ﮵ق واأل�﮳حاِث ح�ُ﮵ث �﮵تسىن للزا�ٔ�� أن �﮵�عرّف �﮲﮳حاّصة عىل و���� التكملة، دعوةٌ ل��﮵ارِة الهنع�
ِ ل�﮳نان �﮵ه عىل مدى ع��وٍد من الزمن. وهو �﮵ضّم ��صو�ًا من �﮴ا��﮵خ األرش�﮵ف الذي دأب ل��مان عىل ﮳حمِعه ��﮴��﮶�﮵��ِه والت�ّ﮳حر ��

�ّ﮵ة. واحدةٌ من �﮴راكِت �ُ��مان الك��﮵رة تِه وذاك��ِ﮴ه وممارسا�ِ﮴ه الم﮳حتمع�ّ﮵ة ���﮶ا�َٔق وم�ع�ّ��اٍت �﮳عُضَها �﮵عود حىت عهد المتصر�� ��﮶��ا��
﮵�ا وشاهًدا عىل �﮴ا��﮵خ ِهذا ال�﮳لد �﮳�ل� الت�﮳اسا�ِ﮴ه، لع�ّنا أشّد ما �﮲ح�ا﮳حه ��﮵ر �ُ﮵�﮳ىن ��َ﮵توّسع، ل�﮵�﮳��ى أ�﮶رًا ح� ّك هذا األرش�﮵ف الع� لنا، ال �﮵ن��
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�﮵ه �ّل من ها. �﮵د�﮵ر الحوار ��﮵اد الصا�ٔغ ��﮵شارك �� كر وال���﮵ة �﮲﮴ح��﮵�﮳َ لل�﮳نان» ���� اس�عادٍة للندوِة السا�﮳��ة اليت �﮴عّمد �ُحاد�ّ﮵و ال��
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ى ع�ّوش، �﮴�﮵ما رضا. سا��� �﮲ادر، مصط��

�إصدارٌ ل�﮳�﮵انٍ عند الساعة �﮵ت�ُ﮳ع ذلك ل��اٌء لـ«ا�الف الد�﮵مو��راط�﮵�﮵ن الل�﮳نا�﮲�﮵�﮵ن» الذي أسسه ل��مان سل�﮵م، �﮵ت﮲ح�ّله �﮲��اٌش 
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أ �﮳�﮵�وت (ا�﮴�﮳ع الرا�﮳ط أد�﮲اه للوصول إلى المو��ع، الموا��ف العنوان: ﮲ح�﮵مة ل��مان، م��ا�﮳ل ���﮳ضة الث�رة، منط��ة المدّور، مر��

ر) رّة ���� ال﮳حوا متو��
﮵�ا لل�﮳نان 19:00- 20:30   الح�﮵اد ﮲ح�﮵ارًا استرا�﮴�﮳﮵ح�

المشارك�ن: ﮲عسان ع�ّ﮵اش، ل�﮵نا التن�﮵ر، وا�﮳راه�﮵م شمس الد�﮵ن، أل�﮳�﮵ر كوستن�﮵ان
�﮵د�﮵ر الندوة: ��﮵اد الصا�ٔغ

 
أ ﮳حار المر�� �﮳را�﮵ر: ���� ﮲ح�﮵مة ل��مان، مع أها��� ضحا�﮵ا ا�﮲�� الس�﮳ت 4 ش�﮳اط / ��

19:00- 21:00   العدالة �إ�﮲هاء اإل��الت من الع��اب
المشارك�ن: موىس ﮲ح��ي، ��﮵اض ���﮳�﮵يس، ول�َ﮵م �﮲�ن، آ�﮵ة م﮳حذوب، ��راس أ�﮳�� �﮵��﮲س

�﮴د�﮵ر الندوة: د�﮵ما صادق
 

�﮳را�﮵ر: ���� ﮲ح�﮵مة ل��مان، مع �﮴ساؤال�نا واأل﮳ح��﮳ة األحد 5 ش�﮳اط / ��
ة 16:00- 17:30   ل�﮳نان ���� ع�﮵ن العاص��

ى ع�ّوش، �﮴�﮵ما رضا مىن ���ّ﮵اض، ���﮲�� شطح، سا��� �﮲ادر، مصط��
 �﮵د�﮵ر الندوة: ��﮵اد ع�﮳د الصمد

18:00- 19:00   اال�الف الد�﮵م��را��� الل�﮳نا�﮲��
�﮳�﮵ان و﮳حلسة �﮲��اش

--- 19:00
لة موس�﮵���ّ﮵ة ﮳حلسة ود�ّ﮵ة �﮴را����ها ح��

 
للوصول إلى ﮲ح�﮵مة ل��مان: هنا ﮲ح��﮵طة

 

حجم الخط
مشاركة عبر

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها

الكاتب

المدن - ثقافة

دعوة لكتابة جديدة حول فرانز فانون..تفكيك االستعمار والثورات العربية

الثالثاء 2023/01/31

طرابلس في عيون أبنائها والجوار

الثالثاء 2023/01/31

محمد مظلوم... في وداع الدمشقي البغدادي

الثالثاء 2023/01/31

"نارنجة" و"أوالد الناس" في الالئحة الطويلة لجائزة دبلن األدبية

الثالثاء 2023/01/31

عرض المزيد

األكثر قراءة

استقاالت من "التّيار" بعد تهّجم باسيل على قائد ...

تسعة أصناف من اللبن واللبنة غير صالحة لألكل

ناطق ال تفا ا الك ا ا ز ت طة خ

األقدمفرز حسب 

مقاالت أخرى للكاتب

موقع المدن، 31 كانون الثاني 2023


