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فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب اؿ 54في يومو السادس:
النشاطاتالطالبيةفيالمعرض

في اطار النشاطات الطالبية المرافقة لمعرض بيروت لمكتاب ،قدـ طالب مدارس ثانوية حسف

صعب ،غريف سبايس والمدرسة التنوخية مواىبيـ في الشعر ،عرض البحث ،والمسرحية باالنكميزية.

والقت منسؽ النشاط الروائية نرميف الخنسا كممة شددت فييا عمى دور النادي الثقافي العربي الذي شرع منبره
مساحة حرة أماـ الطالب ليغرسوا فييا مواىبـ وابداعاتيـ.
ورت الخنسا في النشاط األمؿ أف يكوف لمغد آفاقًا مشرقة زاىية تميؽ بوطف صبر عمى الج ارح وقاوـ القير
أ

وااللـ وظؿ يناضؿ وينبض وتوجيت لمطالب قائمة :انيموا مف العمـ كثيره واسبروا أغوار الثقافات وجودوا

بالحب وبالعطاء واالبداع وانبضوا حياة وفرحاً ألجمو نشكر الطالب األعزاء عمى ما قدموه مف نشاطات

رائعة.
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النشاطاتالطالبيةفيالمعرض-مسابقةتشجيعالمطالعة  -مهىنعمة
وضمف النشاطات التي ينظميا النادي الثقافي العربي المخصصة لطالب المدارس ،تقوـ السيدة ميا نعمة
بتقديـ عرض ثقافي فني تحت عنواف " الكائنات ما بيف األرض والسماء " يوميا مف الساعة العاشرة صباحًا
ولغاية الواحدة ظي اًر.

ويتمحور النشاط حوؿ عالقة األرض بالفمؾ :الكواكب ،األبراج ،االكتشافات العممية والتفسيرات المختمفة التي
تناولت ىذا الموضوع عبر التاريخ مف خالؿ وثائؽ تاريخية :عممية ،فنية وبيئية ويتناوؿ حركة األرض التي

تحدد الوقت والفصوؿ ،المحافظة عمى البيئة والتركيز عمى المتغيرات البيئية الناجمة عف طريقة حياة اإلنساف
وتعاطيو مع الطبيعة.
يعتمد العرض عمى شروحات وحكايات مدعومة بشرائح بصرية (ساليدز) وفقرات مقروءة تحث التالميذ عمى
يرفقو معرضًا وثائقيًا عمى شكؿ ديكور يحوي أىـ الكتب الموجودة في معرض
المشاركة في العرض كما ا

الكتاب التي تناسب موضوع العرض.
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ندوةالكيدالمرتد
ضمف نشاطات معرض بيروت العربي والدولي لمكتاب ؿ 54نظمت الدار العربية لمعموـ ناشروف ندوة :الكيد
المرتد – االدب الدانماركي القاىا الشاعر والباحث العراقي الدانماركي الدكتور جماؿ جمعة بالمغة العربية
والشاعرة الدانماركية بيا تافدروب بالمغة الدانماركية ،وقدميا رئيس مجمس ادارة الدار بساـ شبارو.

واستيؿ جمعة مداخمتو بالقوؿ :بومرانج "الكيد المرتد" ىو عنواف لقصائد ىايكو ضاربة تشترؾ مع سالح
الصيد في كونيا سريعة ومتقنة ،ففييا يتمرأى الوجود وكذلؾ جمالو وبشاعتو وجنونو ،وىي تدويف لمحظة

االدراؾ ىذه بصورة تجع ؿ مف القارىء يستشعر عنؼ بروؽ تمؾ المحظة ،وحتى في أصغر أشكاؿ اليايكو
يمكف لمحكاية والدراما أف تتفتح .اف قصائد "الكيد المرتد " تدور وفؽ ىذا المنواؿ عف الطفولة الحرب الطبيعة
الفف واإلدراؾ المتواصؿ لموجود.
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وتطرؽ الى اليايكو الذي يعتبر مف أقصر األشكاؿ الشعرية في العالـ ورغـ أنو ينحدر مف أصؿ ياباني لكنو
ال عالميًا يكتب بمغات مختمفة ،مضيؼ اف :الحداثة االوربية تعاممت مع اليايكو بحرية أكبر
أضحى اآلف شك ً
لكنيا تطمعت إليو كنموذج كذلؾ لمخياؿ الصوري المكثؼ ،ىو صورة لحظة ينعكس فييا إدراؾ الوجود ىكذا

يمكف لميايكو أف يق أر كدراما مصغرة.
اشارت تافدروب الى أنو :بعد أف أنجزت كتابو ديواني " خيوؿ طارقوفسكي " الذي كاف كتابًا مفتوحًا يغمب
عميو الطابع الحكائي صرت بحاجة الى العثور عمى نمط شعري مركز فكاف اليايكو افضؿ ما عثرت عميو.

"الكيد المرتد" ىو أوؿ كتاب مف تأليفي تكوف فيو مفردة "األنا" غير بادية لمعياف.
واردفت تروي كيؼ انو حيف شاركت في احد ميرجانات الشعر االوروبي ،الياباني في طوكيو في ديسمبر
عاـ  2005انبثقت احدى القصائد مف تمقاء نفسيا ،واف ذلؾ حدث بعد اف أصغت الى قصائد اليايكو
لمشعراء اليابانييف ،لكف أيضًا بعد أف استمعت لمفمسفة ا لتي تكمف خمؼ ىذه القصائد في حوار بيف الشعراء

اليابانييف واالوربييف.

وقالت :ال يمكف تحديد الفف ضمف ادب واحد ،انا اكتب بالدنماركية لكف وحيي ال يجيء فقط مف االدب
الدنماركي ايا كاف ،الف المغة الدنماركية تحوي مفردات عديدة مف لغات اخرى والنصوص االدبية تخفي دائما
جذو ار آلداب اخرى.
واضافت :قصائد اليايكو ىذه ىي أنموذج صارخ عمى أػنني ،كشاعرة مولودة في الدنمارؾ ،تقيـ فيو وتكتب
بمغتيا ،سمحت لنفسي بالتأثر بتقاليد شعرية أدبية موجودة في الياباف .قصائد اليايكو التي أكتبيا تختمؼ
بجالء عف اليايكو المكتوب في الياباف ،ألنني مارست كتابتو بتقاليد ثقافية ومزاج يختمفاف عما ىو عميو في
الشرؽ ،لكف التأثير الثقافي اليعرؼ حدود الجغرافيا .لقد سافرت فعال الى الياباف لكف كاف يمكنني أف أدرس
قصائد اليايكو في الكتب أيضا".
وختمت كالميا بالتأكيد عمى أنو ال يوجد شيء اسمو "قصيدة دنماركية أصيمة" ،القصيدة الدنماركية يمكف اف
تكتب عمى سبيؿ المثاؿ في غرفة صغيرة في أحد فنادؽ ايطاليا مثال ،فال يمكف وضع أسالؾ شائكة روحية
لمفصؿ بيف حدود الثقافات .وال يمكف بناء جدار عازؿ بف الفنانيف والعالـ المحيط بيـ.
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محاضرةتنميةالحبالعائمي
ضمف نشاطات الممحقية السعودية ،عقدت محاضرة تنمية الحب العائمي القاىا االستشاري السعودي في
القضايا االسرية والنفسية الدكتور ميسرة بف كايد طاىر.
القريني
قدـ المحاضرة المستشار الثقافي في الممحقية منير القريني الذي قاؿ في مستيميا :انو الحب الذي بو تدوـ
المسرة وترتسـ مف خاللو عمى الثغر البسمة وتشدوه الطيور لمعالـ بأعذب نغمة .الحب ىو بساط القربى بيف
األحباب وىو سياج المودة بيف األصحاب فيو يعـ السالـ وينثر الود والوئاـ حرفا جميال بديعا (الحاء والباء)
اجتمعت في أجمؿ وأمتع وأعذب كممة في قاموس العربية .واضاؼ :ونعيش اليوـ مع اجمؿ معاني الحب
المحاط بأروع قيـ الطير والفضيمة والمزداف بأسمى معاني النبؿ والطيارة انو حب العائمة تمؾ العائمة الجميمة
واألسرة الكريمة االب الحاني واألـ الرؤوـ والزوج الحنوف وفمذات االكباد مف االبناء والبنات.
طاهر
واشار طاىر في مستيؿ محاضرتو الى أف حياة الرجؿ الخارجية قائمة
عمى المنافسة وحياة المرأة قائمة عمى السالـ والمحبة ،وأف البيت

لمرجؿ مكاف لمراحة ولممرأة مكاف لمحب ،وأنو حيف ينظر الرجؿ نظرة
تركيز لذا فيو يصمت اذا فكر ويتحدث اذا وصؿ الى لمحؿ ويتضايؽ
اذا قوطع وىو يفكر ،في حيف أف المرأة تنظر نظرة توسع.

وقاؿ أف الحوار عند المرأة يشبع رغبة لذا فيي في العمؿ تتحدث مع
صديقاتيا لتوطد العالقات ،في حيف أف الحوار عند الرجؿ ىو لحؿ
كؿ المشكالت ،لذا فاف الرجؿ يعتبر الم أرة خائن ة اذا تعاطفت مع

آخريف ىـ موضوع تنافس بالنسبة اليو
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وأكمؿ مشي ار الى أف طمب المساعدة عند الرجؿ دليؿ ضعؼ ولدى المرأة مفصؿ ،المرأة تنشد التطوير والرجؿ
ال يصمح اال اذا تعطؿ ما يعمؿ عميو ،متطرقا الى أف حاجات الرجؿ االساسية ىي أف تثؽ بو المرأة واف
تقدره وتتعامؿ معو باحتراـ وأف تتقبمو كما ىو وال تقوـ بتغييره فيو يحتاج الى تاييدىا وتشجيعيا ،في حيف أف

حاجاتيا االساسية تكمف في حاجتيا الى الرعاية واالىتماـ مف قبؿ الرجؿ وأف يتفيميا ويحترميا ويقدر ما
تعممو وتقوـ بو واف تبدي راييا واف تستمع بالحب الدائـ.

وخمص في مداخمتو الى أف لالبتساـ اثار في حياة االنساف ،منيا اف تشعر اآلخر باف الدنيا ال زالت بألؼ
خير كما أنيا تريح صاحبيا وتقمؿ مف تجاعيد وجيو ما يبعد عنو مظاىر الشيخوخة ،كما اف االبتساـ في
وجوه اآلخريف يساعد عمى التقميؿ مف العدوانية والمشاجرات بيف الناس ،ألنيا تقرب فيما بينيـ.
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ندوةالحقوقاالقتصاديةواالجتماعيةوالثقافيةلمفمسطينيينفيلبنان:واقعومرتجى
ضمف فعاليات اليوـ السادس لمعرض الكتاب العربي الدولي اؿ ،54وفي اطار نشاطات النادي الثقافي
العربي ليذا العاـ القى القانوني الفمسطيني انيس فوزي القاسـ ،عضو ىيئة الدفاع الفمسطينية أماـ محكمة

العدؿ الدولية في قضية جدار الفصؿ العنصري ،محاضرة حوؿ " ييودية دولة اسرائيؿ".

دباغ
قدـ المحاضرة الباحث القانوني الدكتور صالح الديف دباغ واستيميا باالشارة الى أنو :اذا كاف ميما اف نوي ى
قضية فمسطيف االىتماـ الكبير ،فيقتضي التنبو الى اف ميمة النادي كانت ،ويجب اف تبقى ،تكويف رأي

عربي مؤازر لمقضية الفمسطنية وداعـ ليا وذلؾ بأف يتخذ موقفا ورايأ مف المفاصؿ التي تمر بيا وليس تقديـ
اراء اكاديمية مجردة او وجدانية بحتة.
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واشار الى أنو لتكويف ىذا الرأي ،ال بد مف اخذ ما يمي بعيف االعتبار بعض األمور ومنيا :ال يمكف لمف يريد
فعال اف يدعـ قضية فمسطيف إال اف يؤازر المقاومة المسمحة وغير المسمحة ،ضد الكياف االسرائيمي

الغاصب ،وال يمكف لمف يريد فعال اف يدعـ قضية فمسطيف إال اف يتخذ موقفا مف المفاوضات التي تقوـ بيا
السمطة الفمسطنية وفضح نتائجيا التي لف تؤدي الى أي شيء سوى التراجع واالستسالـ ،ألف السمطة قد
دخمت الى الفاوضات وقد جردت نفسيا مف كؿ سالح ،وال يمكف لمف يدعى حب فمسطيف إال اف يعري
موقؼ السمطة المصرية المتخاذؿ في حصار غزة وبناءىا حاج از إسمنتيا يحوؿ دوف وصوؿ المدد والعوف الى

اىالي غزة المحاصريف ألنيـ مقاوموف وال يمكف لمف يدعي حب فمسطيف إال أف يقؼ موقفا مؤاز ًار لحؽ
الشعب الفمسطيني في العمؿ والتممؾ في لبناف وخارج لبناف.

واضاؼ :وأل ف فمسطيف غالية والقوى الدولية متألبة عمييا ،فاف بناء ىذا الرأي المؤاز ليا مف النادي ليس
بدوف ثمف ،فنحف ال ننسى أف ىيميف توماس ،عميدة الصحافييف في البيت االبيض ،اجبرت عمى االستقالة
ألنيا جاىرت بحؽ العودة ،كما ال ننسى اف اوكتافيا نصر قد اجبرت عمى االستقالة ألنيا كتبت رثاء لممرحوـ

السيد محمد حسيف فضؿ اهلل المؤيد لممقاومة.

وختـ متساءال :ىؿ النادي الثقافي العربي مستعد لدفع الثمف؟ تاريخو يقوؿ نعـ فالنادي عندما جاىر
بمحاضراتو بمؤازرة الرئيس عبد الناصر تمقى قنبمة عمى مقره في الستينات.

القاسم
اشا ر القاسـ في بداية مداخمتو الى أنو طرح القادة االسرائيميوف مؤخ ًار فجأه وبدوف مقدمات مطمبًا مؤداه اف

عمى الفمسطينييف االعتراؼ باسرائيؿ "دولة لمشعب الييودي" وذلؾ كشرط لمدخوؿ في المفاوضات ،ثـ قالوا

كشرط مسبؽ لتوقيع اية معاىدة سالـ ،كما قالوا "سوؼ ال ندخؿ في نقاش مع أي كاف في العالـ حوؿ حقيقة
اف اسرائيؿ ىي دولة الشعب الييودي".
وأضاؼ الى أنو :في اغسطس  2010قاؿ رئيس الوزراء االسرائيمي ،بنياميف نتنياىو اف اي اتفاؽ سالـ مع
السمطة الفمسطينية يجب أف يكوف عمى اساس االعتراؼ باسرائيؿ "كدولة الشعب الييودي" لذا فاف نتنياىو
اوضح لمجانب الفمسطيني اف السالـ مشروط باستعدادىـ باالعتراؼ باسرائيؿ كوطف "قومي لمشعب الييودي "

واستخدـ ىذا الطمب كاداة ضغط عمى المفاوض الفمسطيني حيف عرض تجميد االستيطاف لفترة محدده اذا
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وحوؿ تعريؼ "الشعب الييودي" في القانوف الدولي ،اشار الى أف اسرائيؿ تستند في وثيقة " اعالف االستقالؿ"
عمى ثالث وثائؽ قانونية تدعى انيا تشكؿ االساس القانوني النشاء "دولة اسرائيؿ" وأولى ىذه الوثائؽ

القانونية المعروفة باسـ "اعالف بمفور" والثانيو صؾ االنتداب والثالثو التوصيو بتقسيـ فمسطيف حسب القرار
 181الصادر في نوفمبر .1441
وبحسب القاسـ ،ففي اعالف بمفور ،تـ اختزاؿ "الشعب الييودي" الى مف ىـ مف منتسبي الحركة الصييونيو

والى الييود المقيميف في فمسطيف أي اف اعالف بمفور في صيغتو النيائية كاف نكوصاً لممشروع الصييوني،

مشي ار الى أنو االف بعد قياـ دولة الييود اف المساواه بيف الييود وغير الييود ىو امر مناؼ لكؿ القيـ
الصييونية التي اقيمت عمى اساسيا اسرائيؿ والبد اف التعديؿ األخير لقانوف االساس  -الكنيست اشترط في

المادة  1/1عمى اف كؿ مرشح في القوائـ الحزبية اف يعترؼ بمبدأ ييودية الدولو وديمقراطيتيا معًا جاء
يفضح ىذه الممارسة فاف كانت الدولو ديمقراطيو حقّا فمماذا االشتراط عمى االعتراؼ بذلؾ؟

كما تطرؽ الى موضوع التوصية الدولية بتقسيـ فمسطيف التي طمبت مف كؿ الدولة الييودية والدولة العربية
اف تضمف دستورىا نصوصّا تضمف حقوقاُ متساوية لجميع مواطني تمؾ الدولة في جميع األمور المدنية
والسياسية واالقتصادية والدينية وضماف حقوؽ االنساف والحريات االساسيو ،مضيؼ :نعمـ جميعًا اف مبدأ

المساواة بيف الييود وغيره ىو مف الكبائر التي ال تغفرىا الصييونية وتتنافى مع منطقاتيا االساسية عمى نحو

مطمؽ.

واعتبر القاسـ أنو مف المواقؼ المث يرة لالرتباؾ لمواليات المتحدة االميركية االعالف الذي اصدره الرئيس باراؾ
اوباما اماـ الجمعية العامة لالمـ المتحدة حيف قاؿ بتاريخ  2010/4/23اف اسرائيؿ "ىي دولة ذات سيادة

وانيا الوطف التاريخي لمشعب الييودي" ،وىذه مقوالت فاسده تاريخيًا ودستورياً ذلؾ اف الحفريات االسرائيمية
خالؿ أربعة عقود لـ تعثر عمى أثر تاريخي يثبت االدعاء الصييوني بأف فمسطيف ىي الوطف التاريخي لما

يسمى ب" الشعب الييودي".

وقاؿ أنو :مف الثابت اف اسرائيؿ ال زالت متردده في صياغة دستور ليا السباب اىميا معضمة تعريؼ مف
ىو الييودي ،والدخوؿ في ىذه الم سالة يثير اشكاالت جذرية داخؿ التيارات الدينية الييودية مما يخشى معو
قادة الحركة الصييونية وقادة الدولة احداث انقسامات عميقة،يضاؼ لذلؾ اف"الييودي" في الفقو الصييوني
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القادة االسرائيميوف االعتراؼ بدولتو لي سوا ىـ الييود الذيف يعرفوف انفسيـ حسب الشريعة الييودية ،بؿ حسب
ما تعرفيـ بو الصييونية كما شرحتيا محكمة العدؿ العميا.
واعتبر القاسـ أف الموقؼ الرسمي لمنظمة التحرير الفمسطينية حوؿ االعتراؼ باسرائيؿ وصفة ىذه الدولة لـ
ياخذ مسا ار ثابتا ،بؿ ىو مسار ما زاؿ يجري متعرجا بيف ضرورات السياسة ودىاليز السذاجة ،فقد تـ تبادؿ
رسائؿ االعتراؼ بيف رئيس منظمة التحرير الفمسطينية ،السيد ياسر عرفات ،ورئيس الوزراء االسرائيمي السيد

اسحؽ رابيف ،ولـ يضؼ الى ذلؾ اوصافا ل ػ"دولة اسرائيؿ" كاعتبارىا دولة "الشعب الييودي" وال حتى اعتبارىا
"دولة ييودية" ،مشي ار الى أنو في مؤتمر انابوليس المنعقد في اواخر نوفمبر  2001اطمؽ قادة اسرائيميوف ىذا
المطمب ،حيف اشار رئيس الوزراء االسرائيمي آنئذ اييود اولمرت في كممة عابرة الى"دولة اسرائيؿ الييودية

والديموقراطية ...وىي الوطف القومي لمشعب الييودي".

واشار الى أنو ظؿ موقؼ الرئيس محمود عباس متمسكا ورافضا االذعاف ليذا المطمب االسرائيمي حيف قاؿ
عمى نحو قاطع انو"ال يمكف اف يقبؿ (الفمسطينيوف ) بشكؿ مطمؽ االعتراؼ بييودية اسرائيؿ"...واعمنت

حركة فتح ،وىي العمود الفقري لمنظمة التحرير في بياف رسمي اف شرط االعتراؼ بييودية دولة اسرائيؿ
ىو"انتياؾ لمقانوف الدولي الذي كرس وثبت حقوؽ الالجئيف الفمسطينييف في ق اررات الشرعية الدولية ذات
الصمة وتحديدا القرار ،"144اال عالمات الوىف ظيرت الحقا حيف اعمف السيد محمود عباس اماـ حوالي

ثالثيف شخصية صييونية ومواليو لمصييونية اميركية بانو يؤيد االدعاء الييودي بالحؽ التاريخي في فمسطيف

ومدينة القدس ثـ وجريا عمى عادتو في التنازالت لجا الى"البراغماتيو"ا لتي برع فييا وقاؿ اف ييودية اسرائيؿ
ليست مف شاننا ،وانو اذا اراد االسرائيميوف"اف يسموا انفسيـ اي اسـ فعمييـ مخاطبة االمـ المتحدة والمجتمع
الدولي الف ىذا الموضوع ليس مف شاننا".

واعتبر القاسـ أف االثار السمبية الفورية لالعتراؼ ستكوف مدمره ألف في ذلؾ مصادرة لحؽ عودة الالجئيف
الفمسطنييف الذيف ثبت حقيـ في العودة والتعويض منذ صدور القرار  144بتاريخ  1448/12/11عف

الجمعية العامة لالمـ المتحدة ،كما سوؼ يسحب الغطاء الطبيعي والتاريخي عف القمسطينييف الذيف ظموا
مقميف في فمسطيف تحت الحكـ االسرائيمي ،ويجعؿ منيـ ىدفاً سيالً لقادة الفكر الصييوني الذيف سوؼ

يسعوف الى اقتالع ىؤالء الفمسطينييف مف ديارىـ واكماؿ عممية التطيير العرقي التي بدأت منذ حرب العاـ

.1448/1441
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وشدد عمى اف أولى واخطر التداعيات التي قد تنشأ عف االعتراؼ باسرائيؿ دولة "الشعب الييودي" ىي اف
تصبح الصيغو األصمية التي قدمتيا الحركو الصييونية لمحكومة البريطانية اياـ مفاوضات اعالف بمفور،

صيغة قانونيو وشرعيو وممزمو لمجانب الفمسطيني باعترافيـ بيا ،وستتقمب االية ًارسًا عمى عقب ،بحيث

يصبح المستوطنوف أصحاب الحؽ الشرعي في فمسطيف ويصبح الفمسطنيوف ىـ المغتصبوف ،وقد تكوف اخر

تداعيات ىذا االعتراؼ ىو سقوط كافة األسباب والمبررات الستمرار عممية التفاوض ،اذا لـ يبؽ لمفمسطينييف
حقوقاً في ارض " الشعب الييودي" الذي لو حؽ استيطانيا وتطويرىا عمى النحو الذي يريد ،واسقط الالجئوف
حؽ العوده وحؽ التعويض بالتقاص بيف ما ليـ وما عمييـ مف استحقاقات "لمشعب الييودي".

اف الصييونية قامت في حربيا االعالمية والدعائية عمى مرتكز أف فمسطيف ىي ارض الميعاد واف اهلل قد

وعد بيا "الشعب الييودي" واف قياـ اس ارائيؿ ما ىو اال تحقيؽ لذلؾ الوعد الرباني ،ودوف الدخوؿ في مناقشات
اطروحات دينية والتعرض لقداسة معتقدات يجب أف تظؿ بمنأى عف المناضالت السياسية ،أظف أف :القادة
االسرائيمييف يدركوف ادراكا عميقا وفي ق اررة نفوسيـ بأف ما يسمى الحؽ التاريخي لمييود في فمسطيف ىو
مجرد أوىاـ ومعتقدات غيبيو ال تستقيـ وواقع الحاؿ وال تستاغ في المناقشات العقمية اال انيا تستخدـ

كمسوغات لممستوطنيف ليخرجوا مف موقع الجريمة وىـ يشعروف بنظافة اليد وراحة الضمير مف حيث أنيـ
كانوا يمتثموف ألوامر مقدسة مف الرب.
كما اف المجتمع الدولي منذ اعالف بمفور في العاـ  1411وحتى التوصيو بتقسيـ فمسطيف في العاـ ،1441
لـ يعترؼ ب"الشعب الييودي" كما يضع مواصفاتو الفكر الصييوني ،بؿ لنا أف نضيؼ اف المجتمع الدولي
ال يزاؿ يكرر – في الواقع – رفضو لدولة "الشعب الييودي" وذلـ بالتأكيد عمى القرار األممي رقـ .144
وخمص لمقوؿ اف انتزاع اعتراؼ مف الفمسطينييف وىـ اصحاب الحؽ الطبيعي والتاريخي والقانوني والشرعي،
ىو افضؿ ضماف لدولة المستوطنيف ،وىذا االعتراؼ ىو وحده الذي يمنحيـ الشرعية الدولية .فيؿ أدركت

القيادة الفمسطينية انيا تم مؾ بيدىا شيادة الميالد الشرعية لدولة المستوطنيف ،وبدونيا يظؿ ىذا "الولد" لقيطا
ميما تمدد في الفراش الفمسطيني.
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محاضرةحولالصميباألحمر
نظمت المجنة الدولية لمصميب األحمر في لبناف ضمف نشاطات معرض بيروت العربي والدولي لمكتاب اؿ54
محاضرة حوؿ  :دور المجنة ا لدولية لمصميب االحمر في انماء وتطوير قواعد القانوف الدولي االنساني،

القاىا الدكتور شريؼ عتمـ المستشار القانوني لمجنة الدولية لمصميب األحمر في منطقة الشرؽ األوسط.

القاضي
قدمت المحاضرة سمر القاضي مسؤولة االعالـ في المجنة الدولية لمصميب األحمر في لبناف واستيمتيا
بالقوؿ :وجدت الحروب منذ وجود البشر .تعددت األسباب والدوافع لكف العواقب نفسيا مف حيث التسبب
بالموت والمعاناة والدمار ميما اختمؼ الوقت والزماف والمكاف .عمى الرغـ مف الجيود الرامية إلى تحقيؽ
السالـ في أعقاب حربيف عالميتيف خالؿ القرف الماضي ،يظؿ النزاع المسمح سمة بارزة لواقعنا البشري مع ما
يرافؽ ذلؾ مف ماَس ومعاناة بشرية.
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اضافت :أنشأت المجنة الدولية لمصميب األحمر قبؿ نحو قرف ونصؼ اعترافاَ بيذا الواقع األليـ واذ تسعى

المجنة الدولية لمحفاظ عمى قدر مف اإلنسانية في خضـ الحرب ،فاف المبدأ الذي تسترشد بو ىو انو حتى

الحرب ليا حدود :قيود عمى كيفية القتاؿ وقيود عمى سموؾ المقاتميف .وتعرؼ مجموعة القواعد التي وضعت
استناداً إلى ىذا المبدأ والتي أقرتيا جميع األمـ بالقانوف الدولي اإلنساني ،ذلؾ القانوف الذي تشكؿ اتفاقيات
جنيؼ دعامتو األساسية.

عتمم
بداية ،تحدث عتمـ عف أحدث إصداراتو بعنواف " دور المجنة الدولية لمصميب األحمر في إنماء وتطوير قواعد
القانوف الدولي اإلنساني" وىو بمثابة دراسة متخصصة لمجنة الدولية لمصميب األحمر تتناوؿ بياف ىويتيا
كمنظمة إنسانية محايدة ،تعمؿ عمى حماية ومساعدة الضحايا في زمف المنازعات المسمحة ،وكذلؾ دورىا في

إنماء وتطوير القانوف الدولي اإلنساني ،وىو قانوف النزاعات المسمحة.

واشار الى أنو كاف لمجنة الدولية لمصميب األحمر عبر رحمتيا الطويمة ،إسياماتيا في إنشاء وتطوير قواعد

القانوف الدولي اإلنساني ،سواء التي وردت ضمف اتفاقيات دولية أو التي كشفت عنيا ممارسات الدوؿ مف

خالؿ القواعد العرفية ،مضيفا :غير أف تطوير القانوف الدولي اإلنساني ال يستقيـ بغير تطبيؽ ما ورد بو مف
آليات لكفالة احتراـ أحكامو .وقد ظير جميًا مف خالؿ استقراء مواقؼ الدوؿ األطراؼ في اتفاقيات جنيؼ

ظ باالىتماـ الالزـ لفترات طويمة ،األمر الذي دفع المؤتمر الدولي
ولحقييا اإلضافييف أف آليات التطبيؽ لـ تح َ
لمصميب األحمر واليالؿ األحمر الخامس والعشروف المنعقد في عاـ  1445إلى دعوة الدوؿ لالنخراط في
منظومة جديدة ىي تنفيذ أحكاـ القانوف الدولي اإلنساني عمى الصعيد الوطني.

واعتبر أف المجنة الدولية لمصميب األحمر تمعب دو ًار ىاماً في دفع منظومة التطبيؽ الوطني مف خالؿ قسـ
الخدمات االستشارية الخاص بيا إيماناً منيا بأف احتراـ وكفالة احتراـ أحكاـ القانوف الدولي اإلنساني التي
ىي مسؤولية الدوؿ األطراؼ في اتفاقيات جنيؼ لعاـ  1444والممحقيف اإلضافييف لعاـ  1411لف تتحقؽ

بصورة كاممة بغير قياـ كؿ دولة بنشر الوعي بأحكاـ القانوف الدولي اإلنساني وسف تشريعات وطنية تحوؿ
بيا االتفاقيات إلى واقع ممموس يتيح مالحقة مجرمي الحرب أينما كانوا وبحيث ال يتمكف أحد مف اإلفالت

مف العقاب.
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لقطاتمنالمعرض
زار وزير الخارجية العماني يوسؼ بف عموي معرض بيروت ال عربي والدولي لمكتاب اؿ 54يرافقو سفير
سمطنة عماف في لبناف محمد بف خميؿ بف صالح الجزمي وكاف في استقبالو مدير النادي الثقافي العربي
فادي تميـ الذي صحبو في جولة في ارجاء المعرض ،سيما جناح سمطنة عماف المشاركة بشكؿ رسمي في

المعرض.
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التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي ال 54في يومه السادس (الخميس
فيما يمي سمسة من 
)0909\00\0–تجدونربطاالصور
 د .حسيف ظاىر ،معجـ المصطمحات السياسية والدولية ،الجامعة الدراسات والنشر والتوزيع األستاذ جماؿ جمعة ،الكيد المرتد – االدب الدانماركي (بيا تافدروب) ،الدار العربية لمعموـ ناشروف -د .البا معربس ،اإلكتئاب لدى الشباب ،دار النيضة العربية

 محمد سعيد الطيب ،مثقفوف  ....وأمير  ،!..جناح النادي الثقافي العربي الشاعر المع الحر ،أبعد مف الريؼ ،المطبوعات لمتوزيع والنشر -الشاعر نزار سرطاوي ،بيف زمانيف ،دار الرمؾ

 حناف الشقا ،تذكرة األديب في تفسير الغريب ،جناح النادي الثقافي العربي محمد بركات ،شيوة جدتي ،دار اآلداب -غساف مطر ،وطمت الفرس ،الفرات لمنشر والتوزيع

 الميندس ميشاؿ خزامي ،غابات لبناف عبر العصور ،مكتبة لبناف ناشروف الشاعر مصطفى سبيتي ،طفراف وارلي ،دار الفا اربي لوركا سبيتي حيدر ،ليس سوى األرؽ ،دار الفارابي -الكاتب حازـ صاغية ،ىجاء السالح ،دار الساقي

  ، The Lebanon ،Max Milliganمكتبة انطواف جياد فاضؿ ،أـ كمثوـ  -نغـ مصر الجميؿ  /محمد عبد الوىاب  -بيف التقميد والتجديد ،رياضالريس لمكتب والنشر

 د .مازف سويد ،مشروع لبناف االقتصادي بيف دروس الماضي وتحديات المستقبؿ ،الدار العربيةلمعموـ ناشروف
 -االديبة ىالة القحطاني ،قفص العصافير ،دار الرمؾ

 -الدكتور ىشاـ البستاني ،الفوضى الرتيبة لموجود ،دار الفارابي
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فيمايمينشاطاتوبرنامجتواقيعيومالجمعةالموافقفيه09كانوناألول0909
0355-0355

َدٔج 3يُاقشح كراب خٛاراخ انؼزب ٔيظرقثهٓى

أ.ػًزٔ دًشأ٘ ،د .رضٕاٌ انظٛد ٔدظاو
ػٛراَٙ

0355-0355

َدٔج 3يُاقشح كراب 3يذكزاخ أطثز انثٛطار .صفذاخ
يٍ ذارٚخ انًقأيح انٕطُٛح انهثُاَٛح ٔاَرفاضح 8201

أ.يذًد دكزٔب ،د .يار٘ َاصٛف اندتض
د.جٕاد صٛدأ٘ ٔفاء انثٛطار

0355-0355

ذكزٚى انفُاَ ٍٛانفهظط3ٍُٛٛٛأْ.اَ ٙانظؼد٘ ،أ.يذًٕد
طؼٛد ،أ.ػز ٍٚانؼًز٘ ،أ.رشٛد يشٓزأ٘ ،أ.سُٚاذٙ
قدطٛح ،ي ٙيصز٘

ذقدٚى 3د .غاس٘ قٕٓجٙ

التواقيع
5:00

انشفاء تجزادح انًُظار

د .يذًٕد فاػٕر

دار انُٓضح انؼزتٛح

7:00-5:00

أرض ٔٔرد

كُدج تٛطار جذا

اكادًٛٚا اَرزَاشَٕٛال

7:00-5:00

انًؼ ٍٛف ٙانطة انًُشن(ٙيا ت ٍٛانُفض ٔانجظى)

د .جٕد اتٕ صٕاٌ

يكرثح اَطٕاٌ

8:00-5:00

ٔجِٕ َٛزج ػزفرٓا انجايؼح االيٛزكٛح

د .يٛشال جذا

جُاح انُاد٘ انثقاف ٙانؼزتٙ

8:00-5:00

يجٌُٕ تُ ٙػايز يغ يذثٕترّ نٛهٗ ٔيظزدٛاخ أخزٖ

انشٛخ إتزاْٛى االددب

انُاد٘ انثقاف ٙانؼزتٙ

8:00-6:00

يٕطٕػح انركُٕنٕجٛا انًرقديح ػهٗ درٔب انُجاح يٍ انجايؼح انٗ
طٕق انؼًم

د .ػثد انذظٍ انذظُٙٛ

اندار انؼزتٛح نهؼهٕو َاشزٌٔ

8:00-6:00

انُص اند ُٙٚف ٙاالطالو " يٍ ذفظٛز انٗ انرهق"ٙ

ٔج ّٛقاَصٕ

دار انفاراتٙ

8:00-6:00

تٛد انغزٚة

قاطى قاطى

تٛظاٌ نهُشز ٔانرٕسٚغ

8:00-6:00

انراذاج

د .تثُٛح كذٛم

دار انظاقٙ

9:00-6:00

يشاع انجظد

انشاػز راي ٙكُؼاٌ

يؤطظح االَرشار انؼزتٙ

9:00-6:00

جُٕد هللا

فٕاس دداد

رٚاض انزٚض نهكرة ٔانُشز

9:00-6:00

ْكذا أدثّ

طؼاد جزٔص

رٚاض انزٚض نهكرة ٔانُشز

9:00-6:00

طادج االطرفٓاو

انزٔائ ٙانهثُاَ ٙػهٗ
طزٔر

يزكش انطة انطثٛؼٙ

9:00-7:30

انًزأج إَظاٌ يٍ اندرجح انثاَٛح

االدٚثح دُاٌ صانخ

دار انزيك
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11:30-10:00

َشاطاخ ٔقزاءج

انظٛدج ذغزٚد انُجار

دار انؼهى نهًالٍٛٚ

