األربعاء 70 ،كانون األول6702 ،

فيما يلي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي للكتاب ال 06في يومه السادس ،األربعاء  7كانون األول :6600
ندوة حول كتاب " في وصف الحب والحرب " للسيد هاني فحص
في اطار نشاطاتها لهذا العام ،نظمت دار سائر المشرق ندوة حول كتاب " في وصف الحب والحرب " للسيد هاني فحص

شارك فيها وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس ،السيد محمد حسن االمين ،وقدمتها الشاعرة نهاد الحايك في حضور حشد

من المهتمين والمثقفين.
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الحايك
الحب العادي،
استهلت الحايك الندوة بالتطرق الى مضمون كتاب الراحل السيد هاني فحص ،وقالت :الحب الذي يصفه ليس
َ
والى حد ما الفطري ،أي الحب بين رجل وامرأة ،أو بين أفراد العائلة ،أو بين األصدقاء ،أو حب الطبيعة والوطن والحياة.

حب اآلخر
حب اهلل َّ
مجرداً عما عداه .إنه الحب الصعب ،بل األصعبُ ،
وهو طبعاً من أجمل ما ُمنح اإلنسان .كما ليس هو َ
حب اآلخر الواقف على الطرف اآلخر من ٍ
جسر مكسور.
حب اآلخر المفترق خوفاً وشكاً ونقضاً ونقداًُ ،
المختلف والمخالفُ ،
وهذه أسمى درجات الحب .ألنه ٍّ
تجل من تجليات حب اهلل.

واضافت :هاني فحص هو الفدائي الذي يرمم الجسر .فدائي ألنه تج أر وحفر الجدار الفكري المانع .تج أر وغامر بخسارِة
طمأنينة حضن الجماعة .تج أر واعتنق النقد الذاتي سبيالً إلى جوهر اإليمان وتجسيداً ِ
ِ
لعشق الحرية وترسيخاً لحق الحلم
ُ
والحياةِ .
بح ٍ
بر ُمتَّقدُ ،يشعل هاني فحص أشواكاً ويباساً في صحراء الفكر ،وفي آن يبعث فيها طراوة وانتعاشاً.
درباس
وبدوره قال الوزير درباس :ما زال السيد يؤلّف ،وسائر المشرق يق أر  ..فكيف يكون موت؟! ما زالت الحروف تنبجس من
غديره ،ثم تنساب في سواقي الحبر إلى الصفحات ال ُـم ِ
غويات للعيون ،في ُس ْربتها إلى عمق األعماق ..بين المحدود والمطلق،

تمر بالعلم
تاما أو
ناقصا ،فاإليمان حال ُّ
حيث ّ
ً
رسما ً
يتحد العارف بالمعروف ،وتسقط الـ التعريف ،ألن السيد ال يميل إليها ال ً
قر اإليمان في العلم انحبس.
مرت واجتازت تجاوزت ،وان َّ
تمر ،فإن ّ
وقد ال ّ

()...

حبا أخضعهما لفحصه لكي يصف اتحادهما ،ثم
الب ْوس،
َ
ليتألف الحرفان ً
واضاف :فيست ّل السيد حاءه من الحشى ،وباءه من َ
ِ
ُّ
أسلَة
شاء له األدب والتأمل أن يفصل بينهما براء مجهورة ،وهي من الحروف الذلق ،ألن الذالقة في المنطق إنما هي َبطَرف َ
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ب
صُ
اللسان ،كما جاء في اللسان ،فإذا به ،بذالقته المعهودة يرينا كيف يمكن أن ينفصل الحرفان ب أررأة من العينين ،فَتُْن َ
بؤسا ،والحياة ردى...
المتاريس بينهما وينهزم الحب حرًبا ..و َ
الب ْوس ً
وختم بالقول :بوركت صالتك يا سيد وهي مسموعة في مكة وكربالء ،وفي كنيسة القيامة ،ومعابد الدنيا ،ومقبولة عند رب

واحد عاتب نبيه موسى ألنه ع ّكر على الراعي عبادته فقال له" :ماذا فعلت بعبدي الراعي ...دعه يعبدني باللغة التي
يعرفها".
األمين
اعتبر السيد محمد حسن األمين أن هذا الكتاب هو وصف عن الحب والحرب ،وقال :أول ما اعتراني من مشاعر وانا أق أر
هذا العنوان أنني لم أكن في يوم من األيام متشائما من األحرف األبجدية حين قرأت هذا الكتاب وكرهت الراء التي وقفت بين

الحب والحرب.

وأضاف :فالحرب أمر واقع وكالم الشاعر واألديب أو المثقف أو المفكر عن الحرب ونقيضها أو عن الحب ونقيضه هو
شكل من أشكال الدعوة الملحة الى الحب .ولست أقول جديدا عندما أتكلم على نص السيد هاني فحص الذي بدون مبالغة
في القول إنه يندر وجود نصوص أدبية مماثلة من حيث اللغة ومن حيث األداء ومن حيث التوغل في الظاهرة التي يتناولها

فال يصفها من الخارج ولكنه يخترقها من الداخل ،هكذا كان في سلوكه وأحاديثه ورؤيته لإلنسان والكون .إن أي مفكر في

عصرنا هذا لم يقدم نصاً متوغالً كما نصوصه.

ورأى أنه ال يكاد يجد ثورة أو تحوالً اجتماعياً أو سياسياً كبي اًر ال في عالمنا المعاصر وال في التاريخ لم يكن مرافقاً مع نهضة
ثقافية وأدبية تكون المعادلة المنطقية لهذه الثورة .وتساءل كيف يمكنك أن تغير دون أن تمتلك مادة التغيير أو حس التغيير،

هذا ما يجعلني أقول أن السيد هاني فحص هو استثناء قد يوجد نظائر له اال أنه االستثناء األبر.
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واعتبر ان اهم وأخطر ما يمكن أن يقوله على المستوى السياسي واألدبي ،هو أنه اذا صح وجود صحوة على المستوى

االسالمي والعربي فإن السيد هاني فحص هو القطب األساسي فيها ألن الصحوة يجب أن تكون علمية وتحمل تحليل العقل

االنساني المسلم ورؤيته للحياة ان لم تكن تحمل الرحابة ،ان لم تكن انفتاحا لذلك العصر الجديد وتبشي اًر بعصر الحرية فهي

إذاً ليست صحوة.

وختم بالقول :نحن نحتفل اليوم بكتاب سيؤرخ له في السمتقبل ،وسيشكل احد البدايات المهمة لبداية النهضة الحضارية

االسالمية الجديدة.
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محاضرة بعنوان":علم االديان"
وفي اطار نشاطات اليوم السادس ،نظمت مؤمنون بال حدود محاضرة بعنوان" :علم األديان :علماؤه المؤسسون ومكوناته
ومناهجه الحديثة" ألقاها الدكتور خزعل الماجدي في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.

قدمت الندوة مديرة دار نشر مؤمنون بال حدود السيدة ميادة كيالي ،ومما جاء في كالمها التعريفي أن الدكتور خزعل
الماجدي ،هو كاتب وباحث عراقي ،عمل في و ازرة الثقافة واإلعالم العراقية دائرة السينما والمسرح لغاية  ،0991ثم استاذا

جامعياً في درنة في ليبيا للفترة من  6660-0991ومدرساً للتاريخ القديم الفن ،له حوالي ال 06مؤلف في مجال علم تاريخ
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الحضارات ،علم وتاريخ األديان والميثولوجيا ،مشيرة الى أن الماجدي شاعر ومؤلف مسرحي صدر له في هذا المجال 03
مجموعة شعرية ومجلدين في المسرح يحتويان على  030عمل مسرحي عرض منها  66عمل على مسارح مختلفة.
الماجدي
وقسم الماجدي محاضرته الى ثالثة أقسام ،األول  :تساءل فيها ماهو الدين ؟ ماهو علم األديان ؟ ليقدم من بعدها أهم

التعريفات التي ظهرت في هذا المجال في نهاية القرن التاسع عشر منها إلميل دوركهايم الذي فتح إطاللةً جديدة لتعريف

الدنيوي)  ...وتأريخ علم األديان أو جذور علم األديان التي نشأ منها
(المقدس و
الدين عندما فصل بين عالمين مختلفين هما
ّ
ّ
ابتداء من الحضارات القديمة ووصوالً إلى منتصف القرن التاسع عشر قبيل الظهور الرسمي التأسيسي
الحقاً علم األديان
ً
لعلم األديان ولم تكن لتلك الجذور أهمية علمية دقيقة بل كانت موقفاً خاصاً من األديان ونقداً وتحليالً لها ،بدأ األمر في

بدايته نقداً بين األديان المختلفة أو نقداً داخلياً لتلك األديان لكنه تطور منذ العصر الوسيط وكان للعرب والمسلمين مساهمة
كبيرة في هذا المجال من خالل ما سمي بـ(علم الملل والنحل) الذي لم يكن علماً بالمعنى الدقيق بل هو أحد العلوم الدينية

التي تنظر في أحوال المذاهب واألديان األخرى من خالل رؤية دينية (وليس علمية) لذلك الدين.

بعدها انتقل الماجدي الى القسم الثاني الذي تناول فيه المؤسسون الكبار لعلم األديان أمثال ماكس مولر ،رودولف أوتّو،

مكونات علم األديان ،المكونات الداخلية منها :البنية الرئيسية (ثيولوجي ،مثولوجي،
مرسيا إلياد ،والقسم الثالث المخصص ل ّ
المذاهب،
علم
المقدسة،
السير
علم
(كانونولوجي،
الثانوية
والبنية
اسكاتولوجي)،
ليتورجي،
علم الباطن) ،وصوال الى القسم الرابع بعنوان مناهج علم األديان القديمة منها والحديثة كالمنهج الظاهراتي (فينومنولوجيا

األديان) ،المنهج التأويلي (هرمونطيقيا األديان ) ،المنهج الداللي ( سيميولوجيا األديان ) ،المنهج البنيوي ( بنيوية األديان)
والمنهج التفكيكي ( تفكيكية األديان).
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تكريم مديري مدارس تربوية مميزة
وفي اطار نشاطاتها لهذا العام ،نظم النادي الثقافي العربي حفال تكريميا لمديري مدارس تربوية مميزة شارك فيه األستاذة
نظيرة رمضان ،األستاذة سناء بواب ،األستاذ سمير حداد ،األستاذ محمد العنان وقدمها األستاذ محي الدين كشلي في حضور

حشد من المهتمين والمثقفين.
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كشلي
اعتبر كشلي في مستهل الحفل أن التربية ،والمدارس الثانوية فيها ،في تقدم مستمر ،وازدهار ملموس ،ونجاح باهر ،والفضل
في ذلك يعود الى عدد كبير وكبير جداً من أساتذة التعليم الثانوي الذين يتقنون المادة التعليمية اتقانا عاليا ولديهم اخالص

في العمل ال مثيل له .كما يعود الفضل أيضاً في هذا التقدم واالزدهار والنجاح الى كوكبة مضيئة من المدراء في الثانويات

الرسمية لو دعوتهم جميعاً الى هذا التكريم لم ولن تسعهم القاعة لذلك تمت الدعوة فقط الى عدد قليل منهم هذا العام لتكريمهم
وان شاء اهلل مستقبالً سنكرم عددا أكبر.

وقال :المكرمون ايها السادة عرفتهم منذ فترة طويلة من الزمن كانوا من بين المدراء المميزين الكثر في في التعليم الثانوي
ولهم أحول :كنتم ناجحون في ادارتكم للثانوية ،محبون ألفراد الهيئة التعليمية ،حازمون في أخذ ق ارراتكم التربوية ،تفوحوا

تالمذتكم في النتائج النهائية ،أوصلتم الى العال الثانوية الرسمية فلكم مني ومن الحاضرين جميعا ألف تحية وتحية.
مغربل
قدمت االستاذة غنى مغربل قدمت المكرمة نظيرة عزت رمضان (ثانوية فخر الدين المعني الرسمية للبنات) وقالت :انها لمن

أسعد اللحظات وأجملها في عمر الحياة أن نتوقف في لقاء هو كالعرس نستعرض السيرة الذاتية ألفراد قدموا أغلى ما عندهم

ألجل اآلخرين… وهذا واجب علينا ،بل هو أقل واجب .ولدت المربية الفاضلة في مدينة بيروت ،فنهلت من هذه المدينة
الحبيبة ،الراسخة في العلم والتقدم وال تزال وستبقى بإذن اهلل كذلك ثم بفضل أبنائها.

توتنجي
قدمت األستاذة سهام توتنجي قدمت المكرمة األستاذة سناء البواب العيد (ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات) ،وقالت :الكالم

عن سناء البواب صعب فكثير هي االبواب التي نقضي الى عالمها الفسيح االرجاء المتعدد المتاخات واذا كانت ألسنة الناس

أقالم الحق أعطت سناء شهادة تنطق بها االلسنة ثناء عطر تمال ارجاء بيروت وتعبق به اجواء لبنان ،سناء البواب االنسانة
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أكبر من أن تقولب في قطاع وان كانت تعمل في مهنة أكثر ما تناسبها كشخص تحب العطاء والتغيير هي قائدة تفاجئك
بسعة المامها.
التنير
قدمت األستاذة أميرة التنير قدمت المكرم األستاذ سمير خليل الحداد (ثانوية جبران غسان تويني األولى – األشرفية)واشارت

صب جم إهتماماته إلنماء ثمار اإلبداع في كل من حوله معلماً كان أم طالباً للعلم هو الذي علمني
في كلمتها :هو الذي
ّ
كيف أحمل طالبي من متلقي علم الى مشاركين لي في المعرفة وهو الذي ساندني في كل خطوة وقدم لي ولزمالئي الكثير
من خبرته ومعرفته هو المحب للمعرفة والباحث عنها دوماً فيشارك في كل دورة أو ندوة تحمل في نبراسها إيصال المدرسة

ليغلب الجانب اإلخالقي والوفاقي
الرسمية الى قيادة العلم وتعليم القيم والمهارات الفعالة هو الذي إلتزم بثقافة اإلنفتاح والحرية ّ
والوطني في عمله ،قد تتساءلون عنه ،إنه األستاذ المدير والمربي سمير خليل الحداد.
قاروط
قدمت األستاذة ايمان قاروط قدمت المكرم األستاذ محمد علي العنان (ثانوية حسين مكتبي المريجة – الليلكي الرسمية )،
قالت فيها :وم ّكرمنا اليوم هو ابن برج البراجنة البار إنه األستاذ محمد العنان ،األستاذ محمد العنان أستاذ في الكيمياء عمل

في الحقل التربوي مدة  00عاماً متنقالً بين المدرسة الرسمية والخاصة .برع في حقله وتدرج الى أن أصبح مدي اًر لثانوية
حسين مكتبي الليلكي الرسمية ،فجعلها من الثانويات المميزة في لبنان على الصعيدين التربوي والعلمي ،وهذا نتيجة متابعته

لعدة دورات في التربية والتعليم واإلدارة ...أما على الصعيد النقابي فاألستاذ محمد العنان من األساتذة الذين تولّو عدة

مناصب في رابطة التعليم الثانوي الرسمي ،ال طمعاً في الوجاهة ،بل من أجل متابعة حقوق واألساتذة ومطالبهم.
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وفي الختام ،قدم رئيس النادي الثقافي العربي دروعا تكريمية لألساتذة المكرمين.
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ندوة حول كتاب توفيق مهنا "ليبقى الهالل السوري خصيباً"
وفي اطار نشاطاتها لليوم السادس ،نظمت دار الفرات ندوة حول كتاب توفيق مهنا "ليبقى الهالل السوري خصيباً" شارك فيها

األستاذ عصام نعمان ،الدكتور خليل خير اهلل وقدمها زهير فياض في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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فياض
اعتبر فياض في مستهل الندوة أن قيمة هذا اإلصدار الجديد "ليبقى الهالك السوري خصيباً" انه يأتي في توقيت وظرف يراد

فيه لهذا الهالل السوري الخصيب ان يكون متصح ار مجدبا ،خاويا ،فارغاً ،من كل قيم الخصب والعطاء ...يبدأ االمين
االستاذ مهنا ك تابه بمقدمة يتناول فيها "سايكس بيكو" باعتبارها محطة اساسية تركت تداعيات وآلثار هائلة في تقسيم وتفتيت
هذه المنطقة ،وهذا الهالل الخصيب ،وهو ما يستمر اليوم بأساليب واشكال وأنماط مختلفة,
ورأى أن كل محاور هذا الكتاب بما تضمنته عناوين ومضامين هي كتابات ومقاالت لألمين توفيق مهنا ثم نشرها واصدارها
في مواقيت زمنية مختلفة وعلى مد ى عقود من الزمن ،وكلها تمحورت حول االخطار والتحديات والخطط والمشاريع التي

واجهت هذه االمة ،هذه المنطقة هذه البيئة هذا الهالل ،وأيضا حملت مضامين الفكر القومي اإلجتماعي الذي شكل القاعدة
الفكرية والعقائدية للمواجهة في السياسة واالقتصاد والدولة والمقاومة والعلمنة.

وأضاف :يبدأ أن القيمة الحقيقية لهذا المحاضرات والمقاالت انها لم تأت معزولة عن زمانها ومكانها ،لم تأت معزولة عن
سياقات الصراع المستمرة منذ العقود االولى للقرن العشرين .فكل مقالة او محاضرة كانت ردا على تحدي ،رداً على تهديد،

ردا على حدت ،ومجموع هذه المحاضرات شكل مجموعة فكرية -سياسية متكاملة متفاعلة مع الحدث وأكدت بالفعل والواقع
حركية الفكر القومي االجتماعي وديناميته وقدرته على التفاعل مع الحدث واالستجابة لتحدياته.
نعمان

تخير مناسبة تاريخية إلصدار كتابه .إنها مرور مئة سنة على إتفاق سايكس
اعتبر نعمان في بداية مداخلته أن توفيق مهنا ّ
وتوزعها مناطق إستعمار ونفوذ بين
– بيكو ووعد بلفور المشؤوم ( )0907اللذين أديا الى تقاسم بلدان الهالل الخصيب ّ
بريطانيا وفرنسا ،كما مهّدا الى إغتصاب الحركة الصهيونية فلسطين بالتواطؤ مع كبريات دول حلف شمال األطلسي .الهالل
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الخصيب في عرف مهنا هي البالد التي تّضم "جغرافية فلسطين ،لبنان ،الشام ،األردن ،العراق ،وهي المناطق الواقعة بين
نهري النيل في أقصى جنوب سوريا الطبيعية والفرات في أقصى الشرق.
وأضاف نعمان قائال :إذ يتصدى مهنا لمعالجة حال األمة المتفجرة أزماتها في كل بلدان الهالل الخصيب الخمسة ،يحرص

في تحليالته الثاقبة على اإلستشهاد بأفكار ورؤى إستشرافية ألنطون سعادة الذي كان سباقاً الى إدراك مخططات دول الغرب

المستعمرة والتحذير من مراميها العدوانية ومن مخاطر زرع كيان لليهود الصهاينة في فلسطين .والحق إن مهنا وان كان شديد

اإلعجاب بسعادة إال أنه شديد الحرص والموضوعية أيضاً الى إنتقاء وتوثيق ما كان أورده الزعيم من أفكاره وتحليالت
وتوقعات في صدد المخططات اإلستعمارية والمخاطر الصهيونية.

ورأى أن المؤلف يرصد في المشرق العربي األبعاد والظاهرات والتحوالت اآلتية ومنها تواصل مخططات التقسيم من إتفاق
سايكس بيكو حتى الوقت الحاضر .خطر التقسيم يواجه العراق وسوريا بالدرجة األولى لدورها كحاضنة للمقاومة الفلسطينية

واللبنانية ،وكجسر إستراتيجي يربط إيران بالبحر المتوسط ويهدد الكيان الصهيوني ،وكراعية لفكرة الوحدة العربية ،ومقاومتها

الثابتة للصلح مع "إسرائيل" ،صمود المقاومة اللبنانية والفلسطينية إخفاق محاوالت إغراقها في فتنة سنية شيعية ،وتحول
مقاومة حزب اهلل الى قوة اقليمية وازنة ،فشل مشروع "أخونة" دول المنطقة واسلمة أنظمتها وال سيما في مصر وتونس،

صعود تنظيمات "االسالم الجهادي" وال سيما الدولة االسالمية – داعش ثم تراجعها التدريجي وربما أفولها ،عودة روسيا الى

المنطقة ،وال سيما الى روسيا وانعكاسه على عالقات القوى فيها.

وخلص للقول :عرفنا توفيق مهنا في مسيرة حياته مناضال عنيدا .ها هو يتجلى في كتابه مفك ار وكاتبا واستراتيجيا مستشرفا
ومقنعا .غير أنه يبقى في كال الصفتين والدورين هو نفسه :المناضل القومي الملتزم قضية أمته الى أبد األبدين.
خير اهلل
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بدوره ،قال خير اهلل :تتبعت األمين توفيق مهنا في عناوين كتابه ،فوجدتها موضوعا واحدتا وان كانت محاضرات متفرقة في
الزمان عالجها وحلل أبعادها ونتائجها وكان هاجسه دوما في مهمته الشاقة مصلحة أمته وقضية حياتها وبقائها ودور

المبادىء التي اعتنقها في تصويب االتجاه وفي التأسيس للنهوض القومي وتغيير مجرى التاريخ.

واعتبر أن مسك الختام مقالة الصراع في المشرق العربي ،مقالة محاضرة يبين فيها الكاتب مسارات تاريخية في مرحلة تقسيم
هذه البالد بل تفتيتها بل تمزيقها وابقائها ممزقة في جدلية تاريخية بين فاعل خارجي ومساعد داخلي وضحاياها دائما األمة

وأجيالها وحاضرهم اليوم دم ونار وتهجير ودمار وأن قوى الحياة اليوم تصارع قوى الموت واالنتصار يتلوه انتصار في شرق

األمة وغربها والبلد تسترد أنفاسها والحياة تعود والخصب مولود .وفي هذا االصرار وحدة يبقي الهالل السوري خصيبا.
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