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كانون  41األربعاء  ،واألخير عشر لثالثافي يومه  06اليلي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي للكتاب فيما 
 :6640األول 

 
 ندوة كتاب صراعات الجيل الخامس الميل خوري 

 
 مس الميل خوري شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ندوة كتاب صراعات الجيل الخانظمت دار ، نشاطاتها لهذا العامفي اطار 

 في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.شارك فيها األستاذ كريم بقرادوني، األستاذ أمين قمورية وأدارها األستاذ خالد غزال 
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 بقرادوني
بعرض فصل واحد من الفصول السبعة التي يحتويها الكتاب، وهو الفصل استهل بقرادوني مداخلته باالشارة الى أنه سيكتفي 

إن مرتكزات األمبراطورية األميركية، كما يشرح ، وقال: رية: دماغها، شرايينها وأعصابها"تحت عنوان: "تشريح األمبراطو الرابع 
المؤلف، تقوم على شبكة تحمل في طياتها مجموعات من البشر والشركات المتععدة الجنسيات والقواعد العسكرية والسفارات 

ى عدد ال يحصى من اإلختصاصات والتكنولوجيات، وقد إختار المؤلف بعنايته والمستشارين والخبراء الفنيين إضافة ال
 .ألميركيةالمعهودة، وبأسلوبه الواضح والمنهجي والعلمي، أن يعدد أهم المرتكزات التي تقوم عليها األمبراطورية ا

 
كامل فيه العضالت والعظام في المحصلة يمكن القول أن الجسم األمبراطوري مؤلف من نظام متواعتبر بقرادوني أنه في 

والشرايين واألعصاب واأليدي واألرجل والعيون واآلذان وبالطبع الدماغ. غير أن كثرة المشاريع ومفاعيل العولمة تفسح في 
المجال للتمرد على هذه األمبراطورية، مع اإلشارة الى أنه في كل مرة يكون التحدي كبيرًا بقدر ما يكون رد الفعل أكبر. 

ألمبراطورية يتأثر بعضه ببعض، مما يجعل أي ضرر محلي يؤثر في الجسم كله. ويستنتج المؤلف أن " التعرض فنظام ا
لمنشأة قليلة األهمية، في مكان قليل األهمية، قد يؤدي الى رد فعل بقياس األمبراطورية كلها". وقد تثير ردة الفعل إستغراب 

طورية المتكامل. ويلفت المؤلف الى أن "السياسة المحلية" لم تعد قابلة للعزل السياسيين المحليين لعدم إدراكهم نظام األمبرا
 عن "السياسة الدولية"، والقرار المحلي في دولة صغيرة ليس بضرورة قرارًا محليًا.

 
هبت" وينهي الصديق أميل خوري هذا الفصل المهم من كتابه بقوله: "إن األمبراطورية قد "و وخلص للقول في ختام مداخلته: 

غريمها بال مقابل الئحة عالمية من األهداف التي ال تستطيع أن تدافع عنها، وهي جسم كبير، قوي، وذكي إال أنه في الوقت 
وما أستنتجه من كتاب الصديق إميل خوري أنه يرى أن الغد ليس مظلمًا كما يخيل  نفسه، بال حماية وسريع العطب.

حباط، والهدف من الكتاب، كما يقول صاحبه بالحرف، "رفع منسوب األمل في للبعض، وال يجوز أن يعترينا اليأس واإل
ننا أمام أخطبوط هائل خمنا العربي... رغم أن الحالة المعال زية التي أوصلتنا إليها القيادات العربية مشينة وغير مقبولة... وا 

ن حضوره في كل مكان يعني إنه معرض ل الصابة في كل مكان .... وسوف تمتد إصابعه الى كل أركان األرض... وا 
 يستجيب المارد للوجع عندما يشعر بوخز األبرة".
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 قمورية 
اعتبر قمورية بداية أن عنوان الكتاب "صراعات الجيل الخامس" وغالفه يوحيان أننا أمام كتاب ممل يعالج شؤونا عسكرية أم 

ووضوح وتسلسل عميق، تنتقل األفكار في الكتاب من يعرض نظريات مجترة في العلوم السياسية والجيوبوليتيك... باختصار 
التاريخ الى السياسة، من الشؤون العسكرية المحضة الى االستراتيجيا والتكتيك، من األسس العلمية والمسمالت الى أحدث 

اثيراته وفاعليته، من التقنيات المكتشفة وأنواع التكنولوجيا، من علوم االقتصاد الى علوم المال وعالم المال واسراره وخباياه وت
العلوم االجتماعية وفي مقدمها العلوم االجتماعية الى العلوم المعرفية، وفي مقدمها اقتصاد المعرف. من الجغرافيا الطبيعية 
الى الجغرافيا السياسية. واألهم توظيفها كلها في سبيل قضية واحدة هي قضية العدالة والتحرر والتخلص من الظلم والهيمنة، 

لعلوم كلها التي تمر أمامنا روافد لتصب في نهر الحرية المنشود والتخلص من االحتالالت بكل أنواعها وال سيما كأن ا
 أخطرها المرتكز على العقل ومصادرة العقول.

 
واضاف: هنا في هذا الكتاب يعرض األستاذ اميل خوري بشرح دقيق، مختصر وعميق لطبيعة الصراع وحروب البشر على 

خصوصا في القرون الخمس األخيرة، والتي اصطلح العلماء على فصلها الى أربعة أجيال نظرا الى خصوصية مر الزمن و 
كل منها ويتوقف خصوصا عند حروب الجيل الرابع التي تتناول خصوصا صراعات زمننا المعاصر ويستفيض في شرحها 

لفكرية ليخلص الى اننا بتنا في خضم صراعات الجيل وتعليلها والتعمق في تفاصيلها السياسية واالجتماعية واالقتصادية وا
الخامس وان على ذوي المسرولية االستعداد لها، خصوصا أن أنظمة الحكم تغيرت ومعها التكنولوجيات التي تسارع وقع 

لك كما التقدم فيها، وصار في امكان مجموعات صغيرة أن تتحدى دوال أكبر منها، بكلفة زهيدة وفاعلية مذهلة، واألهم من ذ
يقول األستاذ اميل، أن البشر أنفسهم قد تغيروا، فصارت قدراتهم أوسع ومعارفهم أعمق ومطالبهم أكبر، ولم يعد ظلم الناس 

 ممكنا مثلما كانت عليه األوضاع حتى اليوم.
 

روحا وعقال  واستطرد قائال: طبعا للمنطقة العربية ولفلسطين خصوصت حيز خاص في قلب الكاتب الذي ينتمي قلبا وقالبا
الى فلسطين التي تحتلها اسرائيل وهي جزء من االمبراطورية وتتغذى من غذائها. لذا يخلص الى أن منطقتنا رهن برجل، 
بتنظيم بتجمع، يكشف نقاط ضعف العمالق وازعاجه بما ال يطيق ثم اكراهه على ما يريد، عندئذ يبدأ االحترام ثم التفاوض. 

 لحقوق.هكذا يبدأ المسار نحو نيل ا
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وختم بالقول: هذا الكتاب يثبت أن العين قادرة على مقاومة المخرز اذا تسلحت بالعلم والمعرفة والقيادة والمثابرة والتخلي عن 
اليأس العين تقاوم المخرز. هذا الكتاب يتعين أن يكون دليال سياسيا معرفيا لكل سياسي ومناضل لم يمت في داخله أمل 

 التغيير.
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 ب دروس عاشوراء ندوة حول كتا
 

نظمت مراكز االمام الخميني الثقافية ندوة حول كتاب "دروس عاشوراء" وهي مختارات من الكلمات العاشورائية لسماحة االمام 
، شارك فيها الشيخ مالك وهبي والمستشار القائد السيد علي الخامنئي الصادر عن معهد سيد الشهداء )ع( للمنبر الحسيني

 االسالمية االيرانية في بيروت الشيد محمد مهدي شريعتمدارفي حضور حشد من المهتمين. الثقافي للجمهورية
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وعند الحديث عن كلمات اإلمام الخامنئي وتحديدًا تلك التي تطل على المشروع أدار الندوة السيد عدي الموسوي ومما قال: 
ب. ويكفي أن نّطلع على عناوين فصول هذا الكتاب الحضاري لعاشوراء، فإننا نكون أمام أفق يتسع ويتسع في مداه األرح

التي اشتملت على أكثر من خمسة وعشرين موضوعًا، لنرى هذا االتساع وتّنوعه المعرفي والقيمي والحضاري، وال غرابة في 
ذلك، حيث أن صاحب كلمات ومحاضرات هذا المؤلَّف، هو إنسان عاش كربالء اإلمام الحسين )ع( منذ نعومة وعيه 

عرفي، عاشه كمشروع حضاري متكامل، مشروع نهضة متكامل، يرتقي باإلنسان والمجتمعات على حد سواء، مشروع حياة الم
لدنيوي مع األخروي، في معادلة إلهية دقيقة، الموت فيها ليس فعل هروب عبثي، وطاعة المولى واستمرار، يتكامل فيه ا

 سبحانه وتعالى ليست عمياء عجماء، بل ترتكز إلى بصيرة راسخة عميقة الجذور.
 

عاشوراء،  ،الحسين )ع(: دروس ورسائل متنوعة وقائع عصر اإلماممحاور عاشورائية مختلفة، منها بعدها تناول المشاركون 
، دروس متنوعة من عاشورا، نموذ  والقدوة في مختلف الساحاتعاشوراء، األ، كثرة دروس عاشوراء، مشهد مكتمل عن الحياة

كربالء، ، درس عاشوراء، درس خالد، خطاب اإلمام الحسين )ع( الى التاريخ كله، بيان وظيفة المسلمين في مختلف الظروف
  .عالمية دروس اإلمام الحسين)ع(، و الحسين )ع( النموذ  الحي والساطع اإلمام، النموذ  الدائم والمجرب
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 ندوة حول كتاب "على هامش الشؤون" للوزير رشيد درباس
 

ندوة حول كتاب "على هامش سائر المشرق دار  تنظملمعرض، ها لهذا العام، وفي اليوم األخير من انشاطاتفي اطار 
حضور حشد من في سمير عطاهلل األستاذ الصحافي  غسان عياش،ا الدكتور ، شارك فيهالشؤون" للوزير رشيد درباس

 المهتمين والمثقفين.
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 الخوري غريب
في حضرة البالغة، بالغة القيم وبالغة الحّس اإلنساني وبالغة  :بالحضور مرحبةأدارت ناتالي الخوري غريب الندوة 

سن الموازنة بين المقام نبًرا، بل قل، مدرسة في فّن الخطابة وحالوجدان، حيث يصبح الهامش شأًنا بصيغة الجمع، والمتن م
 والمقال.

 
على هامش الشؤون، قوالت حّق مجبولة بالمنطق و"الحبر المعّتق بالوداد"، هي محّطات تسّجل بعَض سيرٍة ذاتية وأضافت: 

ت تطرح راية اإلنسانّية في قضايا اللجوء من ذاكرة كاتبها مع مكّرمين لم تفصل بينهم جغرافيا العقائد واالنتماءات، هي وقفا
ظهار الحّجة والبّينة، َد في بيانات المساءلة، وا    وتفّوِر الوجدان على مرأى الظلم الصموت في منّصات األمم،  والنزوح، َتجسَّ

 صارخا في غير البراري، قولة حّق واستشراف حلول.  لتكون المنبرّية هنا، صوتا
 

ص، فيها من رغوة الصابون الطالع من سوق العطارين غساًل لنفوس قّبحها الكبرياء، عّلها تعود هذي النصو وأشارت بالقول: 
إلى طينتها. هذي النصوص، هي خليلة التكايا في تسامي الرؤى، وصديقة أجراس الكنائس، وهي إقرار ب"أنَّ المعتقداِت 

رَّة مع روح الشرائع" صتحمل خطر فقدان "حب واألفكاَر إن لم تكْن على تنوُِّع قوِس ُقزح. ِب 630ل السُّ . ألّنه يرى إلى التعصُّ
، يرى الكاتب 192ورفض اآلخر ِشْرًكا باهلل، ص ؟؟؟ وأّلّن فكرة الحوار أصاًل طبع في اإلنسان، كأداٍة للكشف والمعرفة ص.

 ".14فضاِء المعرفّي والثقافي ص إلى فعل الدين في المجتمع على أّنه يتعّدى اإلطاَر األخالقي والفضائَل المجرَّدة، إلى ال
 
 

 عطاهلل 
كانت طرابلس تبدو لنا مدينة ومما جاء فيها: لصحافي األستاذ سمير عطاهلل كلمة االناشر والكاتب أنطوان سعد بعدها، تال 

ًا لها عن اسمها الجغرافي، الذي الحقها بالشام تمييز  بعيدة ومعتزلة ومنهمكة في شأن واحد هو العروبة. وزاد في االنطباع
 طرابلس ليبيا، التي سّمَيت طرابلس الغرب.
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ومن هذه المدينة المعزولة في الشمال، كانت تأتي دومًا اخبار المجتهدين والمناضلين واهل االجتهاد، فيأخذون وأضاف: 
كثرة ما حرمناهم، الدنيا غالبا، ويأخذون من بيروت حّقهم في المشاركة في صناعة القرارات ووحدة الديار. وقد اخجلوننا ل

ومن مساجد طرابلس، وورعها وتقشفها، حملوا معهم مكارم األخالق، يميزون بها انفسهم، في   وكثرة ما اعطوا وما صبروا.
 ميوعة السياسة ورخاوة السياسيين.

  
حسن  –الخلق رشيد درباس اضاف إلى كل ذلك، طالوة الشعر وبالغة اللغة، ومع حسن واعتبر عطاهللا في كلمته أن الوزير 

لى الشجاعة األدبية، الشجاعة السياسية في زمن شديد الحر ، قلب كل شيء وشتت بالد الشام، فعاد إلى طرابلس  البيان، وا 
وعلى نحو ما، كان على رشيد درباس، العروبي والحقوقي والوحدوي، أن يكون وزير .. لقبها القديم من الباب المعاكس.

ًا. كما كان عليه أن يتجاوز، من دون أن يفقد شيئًا من خلقه وصالبته، ذلك االمتحان المحنة، شؤون اللبنانيين والسوريين مع
 ما بين شقيق ملهوف وشقيق مرهق.

  
 

عرَّفتنا وزارة الشؤون إلى رشيد درباس إضافي، بعد الشاعر والحقوقي والمناضل، هو رشيد اإلداري، والمروِّض وختم بالقول: 
ه التحديات. وفي وزارة الناس، تعرَّف اللبنانيون إلى مدى صدق هذا الرجل في ما كرره طوال عمره، لألزمات، والباسم في وج

 وضع سيرته الذاتية كلها في خدمة مهمته، غير متنكر لفاصلة من كتاب يحمله في يمينه.  أنه من الناس.
 

 العياش 
شاعٌر المفّوه و الخطيٌب البارز، و المحاٍم المستقّل، و الوطنٌي النظيف، و السياسي بال رشيد درباسوبدوره تحدث العياش واصفا 

مبدع. هو نقيٌب سابق لمحامي الشمال، ترك بصماته الخّيرة في تاريخ النقابة وفي ساحات العدالة. ولكن إذا سألتني من هو ال
 رشيد درباس بكلمة واحدة أقول لك إنه شاعر.   

 
األجواء األدبية الراقية في أرض الكنانة، فدخل إلى أعماقها وتعّرف  عندما سافر إلى مصر ليدرس الحقوق جذبتهوأضاف: 

إلى عمالقتها وأفذاذها، وغرف من ثقافتها العريقة. هناك تقّرب من رّواد الحداثة في األدب العربي، مثل العمالق نجيب 
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ما عاد إلى طرابلس ليمارس وعند محفوظ وصالح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي رائدي التجديد في الشعر العربي.
طاللته  مهنة المحاماة ويبرع فيها، لم ينَس الشعر، حبيبه األّول، فخّصه بقسط وافر من عطاءاته، في قصائده ودواوينه وا 

 المتكّررة على المنابر، وكذلك من خالل " منتدى طرابلس الشعري" الذي أّسسه مع نخبة ممّيزة من شعراء الشمال.
 

كتابه الجديد، "على هامش الشؤون"، الصادر عن "دار سائر المشرق" فهو مستودع ثمين للمعلومات  أماوقال العياش: 
والذكريات والمواقف، ومتحٌف رائع، جدرانه مرّصعٌة بأرقى لوحات الشعر، وصور البالغة والبيان. يكشف الكتاب حجم 

عمل وزارة الشؤون االجتماعية، طالما أنه على هامش  الجهود التي بذلها الوزير رشيد درباس والنتائج التي حّققها في صلب
 الشؤون فقط، أنتج هذا الكّم الهائل من العطاءات والثمار.
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 امسية : حكواتي بيروت

 
في حضور أحياها عماد الوزان  ية حكواتي بيروتأمسمركز دراسات الوحدة العربية  نظم، ت اليوم األخيرنشاطاوفي اطار 

 مهتمين.حشد من المثقفين وال
 

 .يعيشها البلد يقدم خاللها عرضا نقديا اجتماعيا ألحوال بيروت واهلها وعاداتها وتقاليدها في ظل األوضاع الحالية الت
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 تجدون ربطا الصور – ( 41/46/6142األربعاء ) األخيرجدون فيما يلي تواقيع اليوم ت

 
 دار الفارابي وداد طه، صالح صالح، ماهر الشريف من فلسطين

 النادي الثقافي العربي د. بدرية الضو  المعلمون والصحة النفسية 

 

   

  

 

 

  

 


