معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال54
األول،1222
21كانون 
األحد، 
 

فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب ال 54في يومو التاسع:
ذكرىمحييالدينالمباد
ضمن فعاليات معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب في يومو التاسع ،وفي اطار نشاطات النادي الثقافي
العربي بالتعاون مع جريدة السفير ومحترف الزاوية ،عقد لقاء الستذكار المبدع العربي الكبير "محيي الدين
المباد" بمشاركة حممي التوني ،فواز طرابمسي ،أحمد المباد ،عبداهلل كحيل ،جميل شفيق وناشر صحيفة السفير
طالل سممان ،وحشد من رفاق الراحل في كافة المجاالت التي أبدع فييا .تال العرض فيمم قصير لمفنان
التشكيمي نجاح طاىر اخراج محمود حجيج.

1
Page

معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال54
األول،1222
21كانون 
األحد، 
 

سممان
توجو سممان في بداية كممتو بالتحية قائال :صباح الخير اييا المطل عمى الغد الذي نظر فرأى وكاد يصرخ
بنا ان انظروا تروا! واال فمسوف تظمون غارقين في جيمكم بانفسكم وجيمكم بعدوكم ،جيمكم بالدنيا ،حتى
تذىب ريحكم فاذا انتم طوائف ومذاىب وعناصر وقبائل وعشائر مقتتمة ،تعبد ماضييا وتخاف من حاضرىا

فيضيع منيا مستقبميا ،فاذا ىي نثار في االمبراطورية االسرائيمية تحت مظمة الييمنة االسرائيمية.
واضاف :مع صباح الخير اطمت عمينا مع رفاقك فرسان االبداع والفرح والثقافة ...صباح الخير يا محي
الدين المباد ،يا من اطممت عمى الغد ،غد ايامنا التي نعيشيا كمدا ،فعرفت االتي وازددت حزنا ،فجمست الى
ريشتك واقالمك حتى انطفأ الضوء وعجز النظر عن ان يشق العتمة فاغمقت جفنيك وارتحمت بغير وداع.
وقال :ىو ابن النيضة الثانية في مصر جمال عبد الناصر ،ابن التعرف الى الذات والى العدو ،الى القدرات
ووجوه العجز .ومن ىذه ال مصر كان باستطاعتو ان يطل عمى سائر ارجاء الوطن العربي ،وان يرى في كل
الناس وفي كل مكان ،ما ال يراه غيره .كان ينظر فيرى بثقافتو ،ببصيرتو ،بايمانو بيذا االنسان العربي...

وحين جاء بيروت لينضم الى قافمة الفرسان في دار الفتى العربي كادت تكتمل المحاولة لتعويض النقص في

عالم قراءة الطفل والفتى والفتاة وحتى الشباب العربي.
واشار سممان الى أن اليدف الذي جمع تمك النخبة من الكتاب والرسامين والرعاة كان ان ينشأ الطفل العربي
متوازنا في عقمو ،مقتحما في افكاره ،وان يتم تحريره من الرسوم التي تسخر من قدراتو وتحصره وتحاصره
بمغامرات القط والفأر او بالخرافات التي يمكن ان تشوه مفاىيمو ،معتب ار أن المباد ورفاقو في دار الفتى العربي
خاطب العين والعقل والذائقة الفنية فمم يعد الرسم تزيننا او استكماال لمشكل من خارج الموضوع .الن المباد
نظر فرأى اتخذ ق ارره باالنطفاء.

واردف قائال :لقد انتبو فجأة الى انو قد بات غريبا في وطنو ،وان وطنو قد ضاع في غياىب غربتو عن
حقيقتو .رأى اسرائيل في شوارع القاىرة بحراسة شرطة نظام االنفتاح .ورأى فمسطين تذوب وتذوب وتتشقق
مكوناتيا تأكل السمطة الثورة في حين يمتيم االحتالل األرض القامة دولة الييود الديمقراطية وأىل النظام
العربي من حوليا يسامونو عمى يمين الوالء! رأى لبنان الذي أحبو كما يحب وطنو يغرق في الفتنة واختفى
من امام نظره السودان ....واختفى العراق تحت وطأة االحتالل األميركي الذي ورث الطغيان ....واختفى
اليمن التي سال كثير من دماء المقاتمين وبينيم أصدقاء لمحيي الدين وتالمذتو ....أعاد النظر ،فإذا مصر
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منيبة بال حدود ،وتفتح األبواب لمفتنة وتيدد بضرب وحدتيا الوطنية وتشطبيا كقوة تأثير أساسية في المنطقة
جميعًا.
وأضاف :واذا ما جاور مصر غربًا قد ابتعد متنك ًار ليويتو ودوره مسقطًا أعباء استقاللو الوطني ودوره القومي.

كأن الميل قد ىبط عمى ىذه الدنيا العربية جميعا ،وكل نظر مجي الدين المباد ،فأغمق عينيو عمى صمتو

وارتحل .بعد المباد صار عند الطفل العربي مكتبة ،وصار عند الراشد العربي مكتبة اخرى ينظر في اغمفتيا
فيقر ما يتخطى التزيين الى محاولة التعبير عن المضمون ،صار الغالف عنوانا ومدخال ،وصار محي الدين
أ
المباد شاىدا عمى االبداع ،وىا ىو يصير شييده.
وختم قائال :صباح الخير اييا الصديق الذي اغضبو في جبني عن مجاراتو في مغامرة التغيير.
طرابمسي
واستيل طرابمسي كممتو ببيت من الشعر "ان عشقنا ان في وجينا نظر"  ،عندما استعذر محيي الدين المباد
لمعشق بحاسة النظر اراد أكثر من المعنى المباشر لبيت من الشعر األخطل الصغير غناه محمد عبد

الوىاب .أراد ان العين مبتدأ العشق ،ألنيا مرآة الجمال .ولنالحظ أنو تحدث عن "عشق" ال عن "حب" بدال
من "بصر" ،مضيف :بيت الشعر ىذا يافطة خط عمييا محيي الدين المباد عنوان مشروع إحياء فن النظر
وثقافة العين في عالم عربي تطغى عميو الثقافة الشفوية او اختمطت المرئيات عنده او شح منو النظر فبات

بحاجة الى منشطات ليستعيد كل ما تممكو العين من امكانات ومتع.
واشار أنو عمى تنوع مواىبة واىتماماتو ومنتجاتو ظل محيي الدين المباد طوال حياتو يؤلف كتابا واحد
ويضيف اليو الصفحات والرسوم والزخارف انو "كتاب العين" وال اعتذار من االصمعي صاحب كتاب بالعنوان

ذاتو .يؤلف األخير في لغة الكممات وصديقنا يعمل عمى لغة النظر .ىوكتاب بسيط يتوجو الى القارئ
لتحريضو عمى ثالثة :ان يمارس االنتباه والمالحظة المستمرة بعينيو ،ان ال ييتم بالشكل وحده بل بما وراءه.

وأن يظل يستبين العالقات بين االشياء.

واعتبر طرابمسي أن محيي الدين المباد سوط النقد ع مى النتاج االستشراقي في الفن الغربي بما يضمره او
يفصح عنو من تخييل كولونيالي وتعال عنصري عمى العرب واىل " الجنوب" عموماً لكنو يدرس ايضاً كيف

صور اىل الجنوب اىل الشمال.
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القابل لكل انواع التجريب واالستخدام ولفت الى ان الخط اداة تصوير ايضًا .وعين النقدية عين متضامنة
فمحيي الدين المباد الذي شب في ظل التجربة الناصرية ونضال حركات التحرير الوطنية واالجتماعية في

القارات الثالث وانحاز يسارا ،ارد ان يكون الفن مثل الماء والخبز والعشق في متناول الجميع.

واردف قائال :ويبقى أن ابرز مساىمات محيي الدين المباد ىو في التصميم المكتبي الحديث .ىنا أيضا ،يعود
لمتراث من اجل اجتراح "حداثة ممكنة ومرغوبة .يأبى ىذ الصنايعي المتواضع اال أن يشارك .ال يكتفي
بتسمية معمميو ،تعبي ار عن عرفان بجميل ،ينظم دورات تدريب لصنايعيين شباب ينقل الييم تجاربو ويشاركيم

التخييل واالبتمار والتجريب وىو "الشيخشاب" بينيم كما يسمي نفسو.
وأشار الى ان في ثقافة العين عند ا لمباد ما ىو اكثر من ذلك ،الن النظر حاسة والعين تتحسس يالمس
النظر االشياء لمسًا متحسسًا مممسيا .وليست الواقعية مقصد الفنان فالحسي في التصوير ليس ىو الحسي
في االنسان او الطبيعة والحسي في الصورة الفوتوغرافية ليس ىو الحسي في الصورة الفنية .والحسي ىو

التخييل وى و الشعر وحسية العين قابمة ألن تجمع عدة حواس في حاسة واحدة.

وخمص في ختام كممتو لمقول :رحل ىذا " الشيخشاب" قبل االوان .ىذه غصة ثالثة عقود وازود من صداقة
ما شابيا اال تقطع السفر وتباعد المسافات بدأت عندما انتخب زوجتي نوال لتزيين كتب االطفال في "دار

الفتى العربي" وقطعيا الموت وابنتي جنى تتييأ لزيارة تدريب لو في مرسمو يحضر طيف محيي الدين المباد
ال مشاغب ًا يسكن قامة جبرة تشف وتخف حتى تكاد تمحي لفائض الدماثة ورقة
اآلن كما في حياتو طف ً

الحساسية وشفيف العشق .االمر الوحيد الثقيل في محيي الدين المباد ىو االرث الذي يمقيو عمينا وعمى جميع
من ييتم بالعين العاشقة ان تواصل جياده االكبر من اجل نشر وتنمية ثقافة العين.

التوني
وتطرق التوني في كممتو الى أن ظيور الفن الحديث كان العام  ،8091قبميا لم يكن يعرف المصريين الفن

التشكيمي وصاالت العرض كانت معدودة ،ال بل ان الناس كانوا يخافون دخول المعارض
كحيل

اشار كحيل في كممتو الى كيفية تعرفو بالفنان المباد عام  801حين كان يحضر لمعرض رسوم في بولونيا،
وكيف اكتشف أنو فنان يفكر ويعمل جديا لصناعة فن عالمي ،لم يكن فنان بل كان ينتج فنا.
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واعتبر أن المباد كان يعرف المشكمة األساسية فينا اننا ال نقدر أن نرى وقرأناىا في كتابو (لغة من دون
كممات)  ،لقد جرب أن يقدم فيو مادة بصرية لينبو الناس ،ىو الذي تمنى أن تنشر أعمالو ليراىا كل الناس،
وأن يرى الجيل الجديد نظرية المباد ويفيمونيا.

شفيق
واشار الفنان التشكيمي شفيق بداية الى أن المباد كان :قائدا لنا وقد عشنا القاىرة الشعبية ،قاىرة الخمسينات،

القاىرة الثقافية (حفالت دار األوب ار)  ،القاىرة كانت مدرسة لنا والمباد كان لو نظرة في الحياة مشابية لكامي ار
تمتقط صورة المشيد البشري .نفتقد اآلن لصناع الثقافة.

وتطرق الى بعض الخصائص التي تمتع بيا المباد كروح القيادة والثقافة العالية ،عينو عمى كل شيء يراه لذا

استطاع تركيب اشكال والوان كتبو حتى قبل دخولو الى عالم الطباعة .ان اعمالو تتكمم عنو سيما أنو ستبقى
تراثا يجب اعادة انتاجو ألنيا رسالة يجب ان يبدأ الناس بتعمميا كطالب المدارس وغيرىم......





تسرعت في الحكم -وكأنو قد رتب كيفما اتفق شذرات من أزمنة شتى يتنقل فييا الراحل بحرية متغي ًار في
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واستيل نجل الراحل المكرم كممتو قائال :بعد الموت تحضر لك الذاكرة شريطًا منقحًا عن الراحل يبدو لك-لو
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عمره وىيئيو ومزاجة وتعبيراتو وتبدو ممونة بمفحات غير واقعية ...ولتزيد الذكرى عميك المرواغة تغطى
المشاىد بحاجز عمى قوام لتمك الرؤى متحس ًار عمييا وىي تتداعى -في كل مرة – من بين أصابعك.
واعتبر انو ال يعتقد أنو كانت ىنالك مناسبة أكثر مالئمة  -ىو الذي طالما افتخر بمقب "صانع الكتب" -من
معرض كتاب عربي ،وباألخص في بيروت ،المدينة التي أحبيا وآم ن بقدراتيا ليجتمع محبو وأصحاب محيي
الدين المباد حول سيرتو ،مضيفا :حسدت األستاذ "عباس بيضون" بشدة عمى تشبييو -في مقالة اآلسر

بجريدة " السفير" -لموت المباد" " ،ىوي شجرة استوائية" وغرت منو ألني لم اصل – أبدا – لذلك النفاذ في
تعبيري عن فقده فأنا لم أفقده فقط كاب :حنون ،مستوعب ،قادر وواسع األفق بل خسرتو كصديق :متفيم،
ناصح وأمين أبدًا وفقدتو -أيضًا -بفداحة الميني لشيخ مينتو األكبر والحبيب .في كل لقائتنا كنت أتحرك
بمشاعري بين االبن المعجب والصديق المنبير برفقو األجدر والمريد الذي ال يريد لموقت ان يمر في صحبة

شيخو.
وقال :رسم المباد وألف لمكبار والصغار وترجم ورسم الكاريكاتير وصمم الكتب والجرائد والمجالت وخمق
حروف الطباعة الحديثة وبحث وناقش وأقام المعارض وورش العمل وعرض وحاضر وعرف باالخرين في
كتاباتو وكتبو ولقاءاتو .عمل وارتاح ،سافر وعاد ،حزن وفرح ،وكسب وفقد ..ولم اره في حياتو بتفاصيميا
البسيطة ،وال في عممو عمى الوسائط العديدة التي تحقق فييا وحقق افكاره ،وال في مواقفو االجتماعية او
السياسية اال واحدا ،ىو نفسو بذات االنحيازات المبدئية ،الفنية واالخالقية والعقائدية.

واستدرك قائال :يالو من نموزج كأب ..ويالو من مثال كأستاذ .وسأظل ممتنا وحامدا لتمك الفرصة النادرة التي
اتاحت لي القرب الطويل من ذلك الرجل.

واردف قائال " :الشئ الوحيد الذي اخافو ىو الموت" ،ىكذا صرح المباد الشجاع لمنياية عدة مرات ،افيم االن

تماما ذلك الخوف ،اسست بدأب وصبر وتراكم مشروعا كبي ار .وبشكل منيجي وببصيرة ذكية نفاذة كسبت
اراض شاسعة لصالح ثقافتنا وثقتنا في تراثنا وفي قدراتنا وانفسنا ،بدون عنصرية المقيور الذي يتعامى عن
احترام منجزات الثقافات االخرى ،او ان ينيار تحت اقداميا .ستظل تحرضنا عمى الرؤية من زوايا مختمفة،
وعمى عدم االرتكان لمدارج السيل ،وعمى مراجعة الثابت المتكرر ،وعمى النفاذ لمجوىر ومحبة االبداع
الحقيقي بدون تقديس او تسميم لمسائد ،وعمى مواجية النتائج المتعجمة االولى ومواجية االدعاء والتبعية

والرقاعة والنتطع الفكري والفني.
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بصرامة في احترام العمل والتفرد واالختالف،وبشكل اكثر حنانا وتفاؤال بالمستقبل .في عز ازماتك كنت اراك
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وختم كممتو بالقول :نقمت لنا-عبر اعمالك-بصوت خفيض لكنو عميق وواثق رسائل تدفعنا لنتفاعل مع العالم
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مستبشرا ،تنظر لالمام .والنك سخى كنت تعبر بامتنان عن كرم الحياة معك ،وتذكر بتواضع انيا قد اعطتك
بما قد يزيد .وكنت تتساءل دوما عن انك يا ترى ىل قد قدمت ليا ما يميق وما يستحق .اقول لك ان
الشجعان الحالمين يذىبون لحفر جدول او نير .وانت ذىبت وحفرت بح ار.
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محاضرة األمةاالسالميةبينوجوبالوحدةوجوازاالختالفوضوابطه
وضمن نشاطات المعرض ليومو التاسع ،نظمت دار األمة محاضرة بعنوان "األمة اإلسالمية بين وجوب
الوحدة وجواز االختالف وضوابطو" ،ادارىا الشيخ محمد ابراىيم ،وتحدث فييا رئيس المكتب اإلعالمي لحزب
التحرير في لبنان أحمد القصص والسيد جعفر فضل اهلل ،في حضور حشد من الميتمين.

ابراهيم

ين ما و َّ ِ
ع َل ُك ْم ِم َن ِّ
ص ْيَنا بِ ِو
وحا َوالَّ ِذي أ َْو َح ْيَنا إَِل ْي َك َو َما َو َّ
واستيل ابراىيم كممتو باآلية القرآنيةَ { :ش َر َ
صى بِو ُن ً
الد ِ َ َ
الدين وال تَتََف َّرقُوا ِف ِ
اىيم وموسى و ِعيسى أ ْ ِ
ِ
يو} [الشورى  ،]81:مشي ار الى أن المتعمق باإلسالم يجد
إِ ْب َر َ َ ُ َ َ َ
َن أَق ُ
يموا ِّ َ َ
أن العقيدة مبنية عمى أصول واحدة ال يجوز االختالف حوليا مطمقا كااليمان بالخالق المدبر وبأن القرآن

الكريم كالم اهلل وأن محمد رسول اهلل واليوم اآلخر  ...بينما األحكام الشرعية منيا ما ىو قطعي الثبوت
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ومنيا ما ىو قائم عمى الظن ،ودائرة االجتياد تكمن فيو دون سواه.
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والداللة وىذا ال اختالف حولو وال يصح االجتياد فيو كالصموات الخمس وحج البيت وصوم رمضان ...
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وأضاف :لقد جاء االسالم حول الناس من التمحور حول العصبيات والقوميات والتفاخر في االنساب
واالحساب واألديان الزائفة والمحرفة ...الى أمو واحدة من دون الناس ،أمة واحة في عقيدتيا وشريعتيا ودولتيا

وعباداتيا ،ربيا واحد رسوليا واحد قبمتيا واحدة  ...ونجد أن االسالم آخى بين بالل الحبشي وصييب الرومي
وسممان الفارسي ومارية القبطية ومحمد بن عبد اهلل وسائر المسممين .فأذاب االسالم كل االعتبارات التي
تقسم الناس وحوليم اخوة في امة واحدة كالبنيان المرصوص وكالجسد الواحد .وجعل االسالم التفاضل بين
ِ
الناس بالتقوى قال تعالىَ {:يا أَيُّيَا َّ
وبا َوقََبائِ َل ِلتَ َع َارفُوا إِ َّن
اس ِإَّنا َخمَ ْقَنا ُك ْم م ْن َذ َك ٍر َوأ ُْنثَى َو َج َعْمَنا ُك ْم ُش ُع ً
الن ُ
أَ ْك َرَم ُك ْم ِع ْن َد المَّ ِو أَتْ َقا ُك ْم } [الحجرات]81:
وختم بالقول :وميما كان االختالف بين المسممين فال يجوز أن ُيقسِّميم وأن يتحولوا الى أعداء متخاصمين
ومتقاتمين  ...والسيما أن أعداء اإلسالم يعممون عمى زيادة العداوة والفتن واالنقسامات بين المسممين ،ولذلك
عمينا االنتباه والوعي عمى أحكام االسالم وان نكون إخوة متحابين ،وأن ال نفتح بابا لألعداء لتقسيمنا حتى
يسود عمينا اتباعا لمقاعدة (فرق تسد).
القصص
واشار القصص في بداية مداخمتو الى أن الظروف التي تشيدىا بعض األقطار اإلسالمية اليوم من فتنة
سنية شيعية ،كالحال في العراق ولبنان واليمن باكستان وأفغانستان ىي التي شكّمت المناسبة والدافع لعقد ندوة

بيذا العنوان.

وشدد عمى ضرورة التنبو إلى أن النزاع الموجود في لبنان ليس منطمقًا من االجتيادات والخالفات الفقيية
حول فيو زعماء الطوائف أتباع المذاىب إلى
والفكرية بين أصحاب المذاىب اإلسالمية .بل ىو نزاع طائفي ّ
ما يشبو القبيمة التي يسمونيا طائفة .فال من نصبوا أنفسيم ممثمين لمسنة يحممون مشروعًا إسالمياً سنيًا ،وال

من يمثمون الشيعة يحممون مشروعاً إسالميًا إماميًا ،وانما الجميع يعتمد قواعد األعراف السياسية الطائفية

المبنانية .واذا استثنينا مسألة المقاومة ضد العدو اإلسرائيمي فإنو ال فرق جوىريًا بين الخطاب واألىداف
السياسية لدى كل من الفريقين .وان الخالف التاريخي بين السنة والشيعة ال ينظر لو الزعماء الطائفيون في

لبنان إال بوصفو وقوداً وأداة لحشد الشارع والجماىير وراء مشاريعيم .وبالتالي أُحييت من جديد دعاوى
التكفير والتفسيق والتبديع والروافض والنواصب بين فريقي المسممين بعد أن ذوت إلى حد كبير في العقود ،بل

في القرون الماضية.
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ال من زاوية طائفية .فنظر الشيعة إلى حزب التحرير عمى أنو
بات المسممون ال يتمقون الخطاب الفكري إ ّ
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ال شرعيًا ،ونظر إليو كثير من السنة عمى أنو ممالئ
سني إذ يدعو إلى الخالفة ويقول بإجماع الصحابة دلي ً

لمشيعة ،إذ ال يخوض في الفتنة ويعترض عمى الخطاب الطائفي التحريضي بين المسممين ،بل أكثر من ذلك

يحوي في صفوفو أعضاء من الجعفرية ،من ىنا كان ال بد من بذل جيود كبيرة إلعادة الوضوح إلى
مسوغات االختالف وضوابطو وآدابو لدرء ما أمكن من ىذا االنشقاق والنزاع والعصبية المفضية إلى الفتنة.
ّ
وتطرق الى موضوع الخالف التاريخي بين السنة والشيعة حول اإلمامة والخالفة ،معتب ار أنو ال يجوز أن
ُيستدعى إلى ىذا الع صر ليكون عامل نزاع وشقاق بين المسممين اليوم ،إذ ال يوجد في الواقع المعاصر ما
يبرر استدعاءه .فإن الجميع يمكن -بل يجب -أن يتفقوا عمى وجوب استئناف الحياة اإلسالمية واحقاق الحق
وازىاق الباطل ،في ظل نظام حكم إسالمي راشد بعيد عن النموذج الوراثي الذي كان سائدًا خالل عيود
الممك العضود ،يكون السمطان فيو لألمة ،ال لحزب وال ألسرة وال لطائفة وال لمذىب ،بمعنى أن يكون رئيس

الدولة اإلسالمية الجامعة لألمة اإلسالمية –وىذه ىي دولة الخالفة -ىو الرئيس الذي يشارك في انتخابو
حرميا
جميع المسممين بصرف النظر عن قوميتيم أو قطريتيم أو مذىبيم أو غير ذلك من االعتبارات التي ّ

اإلسالم.

وختم محاضرتو بالقول أن :مشروع حزب التحرير الذي يدعو إليو ،وىو مشروع الخالفة ،أي الرئاسة العامة
لممسممين في الدنيا لتطبيق أحكام الشرع وحمل اإلسالم رسالة إلى العالم ىو المشروع الذي يمكن أن يستوعب
المسممين جميعاً بشتى مذاىبيم ،وأن دولة الخالفة ىي الطريقة العممية لجميع المسممين ليكونوا بحق أمة
واحدة كالجسد الواحد والبنيان المرصوص .وانو لمن المؤلم أن نسمع من مرجعيات كبيرة مشاريع سياسية

ومزقت
فرقت كيانيا ّ
تستبعد جمع المسممين في دولة واحدة وتستبعد فكرة إزالة حدود سايكس بيكو التي ّ
جسدىا.
فضلاهلل
وبدوره تناول السيد فضل اهلل في كممتو التي تمحورت حول "أخالقيات إدارة االختالف المذىبي اإلسالمي"،
واستيميا :ىل نحتاج الى أدب التوافق واالختالف كقضية من قضايا الوحدة اإلسالمية أو ان أدب االختالف
ىو قضية حياة؟ ربما تكون القضي ة األساس التي ينبغى أن نطرحيا ىي :ما ىي القواعد التي ينبغى أن تحكم
Page

األرض إال ما رحم ربك..
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اإلنسان في إدارة االختالف الذي وجد مع األنسان ولن ينتيي ما دامت الحياة االجتماعية عمى عمى وجو
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وأضاف :إن اعتبار االختالف بين الناس سنة إليية كما أشار تعالى إليو بقولو( :ولو شاء ربك لجعل الناس
امة واحدة وال يزالون مختمفين) يدفعنا الى وعي وظيفتنا تجاه االختالف بطريقة أخرى غير التي اعتدنا عمييا.

ووعي ىذه الوظيفة يقوم عمى إدراك مسألة النسبية في الحقائق التي يدركيا اإلنسان بمعنى أن الحقيقة التي

يدركيا اإلنسان تمثل قناعتو ال تي حصل عمييا من خالل عممية التفكير عبر معطيات محددة وال تمنع ىذه
القناعة من أن تتبدل الى قناعة أخرى وفق توفر معطيات جديدة .وىذا ال يعنى تعدد الحقيقة بل يعنى تعدد
القناعة مع تبدل المعطيات ...واإلنسان في الحياة ال يتحرك وفق الحقائق المطمقة بل وفق القناعة بما يمثل
الحقيقة لديو مما قد يصيب بو الواقع والحق قد يخطئ بو كل ذلك.

وأشار أنو بيذا المعنى ال تعنى ،ال تعنى نس بية الحقائق االعتراف بشرعية كل اآلراء واالختالفات الناتجة عن

الفكر المتنوع فيذا مناف لمقناعة بوحدة الحقيقة في ذاتيا ...ونحن لسنا بحاجة الى ىذا النوع من التسويات
لضبط حركة االختالف ،كما يحمو لمكثير من المنظرين لمسألة التعددية أن يسمكوا ىذا المنيج ...ىذا كمو
يؤسس بشكل غير مباشرة لالعتراف بوجود آخر مختمف عنو في جانب من الجوانب ويشترك معو -اال

محال -في جوانب أخرى تتصل بقضية خاصة أو عامة.

وأضاف :وىذا يعني ان نزوع االنسان نحو الجقيقة المطمقة ،محكوم بالحوار مع االخر ،سواء الحوار
المباشر ،او عبر محاولة تحقيق التجرد الموضوعي لمنفس تجاه المؤثرات الذاتية الخاصة واالنفتاح عمى

االخر من خالل فكره ونتاجو ...الى ىنا نستطيع ان نستمخص ان ادارة االختالف ضرورة حياتية انسانية،

وليست خيا ار تفرضو مرحمة دون اخرى ،او ظروف معينة .وىنا تمعب القيم االسالمية الدور االساس اذا اردنا
الحديث عن اخالقيات ادارة االختالف مع االخر ،اذ ان مبرر طرح االخالق في اي يرتكز الى مبدا ضرورة

ادارة االختالف .وىنا ال بد من البحث عن مرجعية اسالمية جامعة تحدد لنا القيم التي نقيس عمى اساسيا
سموكنا االجتماعي ،ونبني عمى اساسيا مناىجنا التربوية في ىذا المجال.
واشار الى أن ىذه المرجعية ىي القران الكريم بالدرجة االولى ،وال بد من االشارة ىنا الى ان المرجعية السائدة
لدى الفريقين من المسممين ،السنة والشيعة ،ىي مرجعية نتاج العمماء ،حتى اننا نق ار القران من خالل نتاجيم
وكذلك المشيورات ..ومن الواضح ان النتاج ذلك ىو نتاج وأزوم في ما خص ادارة االختالف،وفي االزمة ال
بد ان نرجع الى المرجعية االساس لنقيس عمييا واقعنا ،كما نقيم عمى اساسيا نتاجيم مما قد نوافقيم في

بعضو ونختمف معيم في بعض اخر.
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المؤمن-سواء اكان سنيا ام شيعيا ام غيرىما-ال يظممو وال يشتمو ..وان حرمة دماء المؤمنين-الى اي مذىب
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انتموا-واعراضيم وامواليم مصانة بوصية رسول اهلل(ص) ..وىكذا تنطمق اداب االسالم في القول الحسن،
والدفع بالتي ىي احسن ،وصون االخر وحفظو في حضوره وغيبتو ،ونفسو واىمو ومالو ،فال يغتاب بعضنا

بعضا ،وال يسخر قوم من قوم ،وما الى ذلك مما يعيد التماسك الى المجتمع االسالمي االيماني ،بحيث يكون
التوجو الخاشع الى اهلل من خالل االيمان ،ىو العنصر الذي يجمع وال يفرق.
ثانيا :منطق العدالة :من الواضح ان القران الكريم اسس لمعدالة مع االخر بوصفيا ثابتة الثوابت ،ولذلك لم
يفرق فييا بين العدل مع الصديق والعدل مع العدو ،مع القريب والبعيد ،مع المتفق ومع المختمف..ىي وظيفة

ورؤية وروحية تنشأ من الذات وتنبع منيا وال تنظر الى من تتوجو اليو ،الن مقابميا ىو الظمم ..ومنطق
العدالة أيضاً إلى إحالل الحس العممي والموضوعية في التعاطي مع نتاج االخر العممي عمى قاعدة حركة
األدلة والبراىين عمى قولو تعالى ( :قل ىاتوا برىانكم إن كنتم صادقين).

ثالثا :عدم إضاعة العنوان الجامع :لقد حدثنا اهلل تعالى عن إبراىيم (ع) قائالً( :ىو سماكم المسممين من
قبل) ..ولذلك يجب عمينا كمسممين أن نضيع العنوان اإلسالمي في مداوالتنا ،فنحن لسنا شيعة وال سنة ،نحن

مسممون..والشيعة والسنية منيج وطريق إلى اإلسالم ..وىذا األمر ىو الذي يدفعنا إلى وعي موقعنا من
التحديات الكبرى التي تواجينا كمسممين.
وقال :لقد توحدنا عمى فمسطين ،مع أن المجاىدين ينتمون إلى المذىب االخر ،وتوحدنا عمى المقاومة في
لبنان ،مع أن عنوانيا العريض اليوم ينتمي إلى المذىب االخر ..وعندما ضرب العراق ألقت مفاعيل االحتالل
السمبية فيو ظالليا عمى كل الواقع االسالمي ،وعندما ضربت أفغانستان كذلك ،واذا ما ضربت إيران فكذلك..

ىل يفرق المستكبرون والمحتمون اليوم بين مقاومة سنية لالحتالل ومقاومة شيعية ،أم أن الجميع في سمة

واحدة؟!
وختم بالقول :عندما حدد حمف شمال األطمسي عدوه المفترض بعد انييار االتحاد اإلسالمي ،كان ىو
اإلسالم ..ىل نتوقع أن مراكز الدراسات تتحرك لدى الغرب منذ ذلك الوقت كما تتحرك مراكز الدراسات في
عالمنا العربي واإلسالمي ،أم أن الوجية يحددىا القادة السياسيون لتبدأ مراكز الدراسات بإعداد الخطط
واألبحاث ،والتي رأينا أن كل الوقائع تشير إلى أن اليدف ىو تفتيت ىذا العالم اإلسالم ،الذي يؤمن باهلل

وحده إلييا ،وبمحمد نبيًا ،وال ييم الغرب المستكبر إذا كنا نعتبر عمياًىو الخميفة أو أبا بكر ..الميم أن ال
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النار) ،وعمى ىدى قولو تعالى ( :واتقوا فتنة ال تصيبن الذين ظمموا منكم خاصة) ،واهلل من وراء القصد.
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ننطمق في الواقع بقيم االسالم ،لنواجو المستكبرين عمى ىدي قولو تعالى( :وال تركنوا إلى الذين ظمموا فتمسكم
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أمسيةفرقةالصمودلمفنونالشعبية

الغيت بسبب عدم تمكن الفرقة من الوصول الى المعرض
بسبب رداءة الطقس
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لقطاتمنالمعرض
جال وزير ال داخمية والبمديات زياد بارود في أرجاء معرض بيروت العربي والدولي لمكتاب وكان في استقبالو
رئيس النادي الثقافي العربي فادي تميم وحضر جانبا من المقاء المخصص لتكريم الراحل محيي الدين المباد

كما وقع لو الصحافي فيصل سممان كتابو "فكر فييا" وزار أجنحة الدول العربية المشاركة بشكل رسمي في
المعرض.
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اإلحصائيةالثانية–معرضبيروتالعربيالدوليلمكتابالـ45
اعمن النادي الثقافي العربي االحصائية الثانية حول معرض بيروت العربي والدولي لمكتاب ال ،32لمفترة
الممتدة من  1كانون االول  0989ولغاية  9منو ،والتي أُعدت استناداً إلى احصائيات تعتمد عمى إيصاالت
بيع الكتب لدى كل دور النشر في المعرض  ،وقد جاءت كالتالي:

االعمالالعامة:
مصور (قاموس مدرسي وجامعي شامل)
 .8المتقن معجم َ
االشراف العام :أحمد راتب قبيعة ،شركة دار الراتب الجامعية
 .0المورد الحديث -قاموس انكميزي – عربي ،تأليف منير البعمبكي ود .رمزي منير البعمبكي ،دار العمم
لمماليين ،ط.0989-1

 .1سمسمة المدير الممارس -دليل االفكار العممية ،مكتبة العبيكان ومؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم -
.0990

دين/إسالميات:
 .8الصراط المستقيم ،تأليف الشيخ عبد اهلل اليرري ،شركة دار المشاريع لمطباعة والنشر والتوزيع ،ط
.0989 -80

 .0سمسمسة االثار الكاممة لمدكتور عمي شريعتي ،دار االمير لمثقاقة والعموم ،ط .0992 - 0
 .1نيج البالغة ،لإلمام عمي بن ابي طالب ،شرح الشيخ محمد عبده ،المكتبة العصرية.

فكروفمسفةوعممنفس:
 .8تاريخ أوروبا وبناء اسطورة الغرب ،تأليف د.جورج قرم ،ترجمة د .رلى ذبيان ،دار الفارابي ،ط-8
.0988
 .0السمفي اليتيم -الوجو الفمسطيني ل"الجياد العممي" و"القاعدة" ،تأليف حازم االمين ،دار الساقي –
ط.0989-8

 .1العمق االستراتيجي _ موقع تركيا ودورىا في الساحة الدولية ،تأليف أحمد داود أوغمو ،الدار العربية
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لمعموم ناشرون ومركز الجزيرة لمدراسات ،ط.0989-8

معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال54
األول،1222
21كانون 
األحد، 
 

سياسة:
 .8اين كنت في الحرب؟ اعترافات جنراالت الصراعات المبنانية ،تأليف غسان شربل ،رياض الريس
لمكتب والنشر ،ط.0988-8

مقنعة ،تأليف :حازم صاغية ،دار الساقي ،ط.0988-8
 .0ىجاء السالح –المقاومات كحروب أىمية ّ
 .1وقد تساوى في المرتبة الثالثة:
 فمندفن الحقد والثأر – قدر لبناني ،تأليف غسان تويني بالتعاون مع جان فيميب دوتوناك،
نقمو عن الفرنسية جان ىاشم  ،دار النيار لمنشر ،ط.0989-8
 تداعي االسطورة -مقاربات نقدية لمشيدية الحرب السادسة ،تأليف :د .يوسف نصراهلل ،دار
الفارابي ،ط.0988-8

عمماجتماع:
 .8مشروع لبنان االقتصادي  -بين دروس الماضي وتحديات المستقبل ،تأليف مازن سويد ،الدار
العربية لمعموم ناشرون ،ط.0988-8

 .0الممارسة الثقافية لمشباب العربي  -كتاب متخصص يصدر عن تجمع الباحثات المبنانيات،
توزيع المركز الثقافي العربي .0989-0990
 .1الدب ينقمب نم ًار -روسيا الوالدة الجديدة ،تأليف مروان اسكندر ،رياض الريس لمكتب والنشر،
ط.0988-8

شعر:
 .8مدن االخرين ،تأليف شوقي بزيع ،دار االداب ،ط.0989-8

تيم ،الدار العربية لمعموم ناشرون ،ط.0988-8
 .0حروف من نور ،تأليف منى الشرافي ّ
 .1وقد تساوى في المرتبة الثالثة:
 فصول من سيرتي مع الغيم ،تأليف جودت فخر الدين ،رياض الريس لمكتب والنشر ،ط-8
.0988

 وطّمت فرس -شعر بالمحكية ،تأليف غسان مطر ،توزيع دار الفرات لمنشر والتوزيع ط-8
Page
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.0988

معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال54
األول،1222
21كانون 
األحد، 
 

الرواية:
 ،10 .8تأليف سحر مندور ،دار االداب  ،ط.0988 - 8
تيم ،الدار العربية لمعموم ناشرون ،ط.0988-8
 .0مرايا إبميس ،تأليف منى الشرافي ّ
 .1وقد تساوى في المرتبة الثالثة:
 يوميات آدم وحواء ،تأليف د.نزار دندش ونرمين الخنسا ،دار الفارابي ،ط.0988-8
 دروز بمغراد حكاية حنا يعقوب ،تأليف ربيع جابر ،المركز الثقافي العربي ودار االداب،
ط.0988-8

االدب:
 .8مرايا فرانكشتاين ،تأليف عباس بيضون ،دار الساقي ،ط.0988 - 8
 .0فيزيك ،تأليف حسن داوود ،دار الساقي ،ط.0988-8
 .1وقد تساوى في المرتبة الثالثة:

 شيرزاد والكالم المباح -قراءات في الرواية النسوية ،تأليف سممان زين الدين ،الدار العربية
لمعموم ناشرون ،ط.0989-8
 حين يروي شيريار -قراءة في  39رواية عربية ،تأليف سممان زين الدين ،الدارالعربية لمعموم
ناشرون ط.0989-8

سيروتراجم:
 .8سمير القنطار -قصتي ،رواية وثائقية ،تأليف حسان الزين ،دار الساقي ،ط.0988-8
 .0أنيس النقاش -اسرار خمف االستار ،تأليف صقر ابو فخر ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،
ط.0989-0

 .1وقد تساوى في المرتبة الثالثة:
 مذكرات ابو فريد "اسبر البيطار"  -صفحات من تاريخ المقاومة الوطنية و"االنتفاضة" ضد
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 احمم بزنزانة من كرز ،تأليف :سيى بشارة وكوزيت ابراىيم ،دار الساقي ،ط.0988-8
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حكم شمعون  ،8031اعداد وتقديم محمد دكروب ،دار الفارابي ،ط.0988-8

معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال54
األول،1222
21كانون 
األحد، 
 

تاريخ:
 .8شيعة جبل عامل ونشوء الدولة المبنانية  ،8021-8081تأليف تما ار الشمبي تقديم منذر محمود جابر،
دار النيار لمنشر ،ط.0989-8
 .0تاريخ لبنان الحديث من االمارة الى اتفاق الطائف ،تأليف د.فواز طرابمسي ،رياض الريس لمكتب
والنشر ،ط .0988-1

 .1وقد تساوى في المرتبة الثالثة:
 تاريخ جبل عامل ،تأليف محمد جابر آل صفا ،دار النيار لمنشر ،ط .0992-2

 تاريخ النقود في نياية العصر العباسي خالل فترة بدر الدين لولو،تأليف د .ىشام البساط،
مركز دراسات الوحدة العربية ،ط.0989 -8

عموم:


 .8كارمن واالبراج  ،0988تحديات وثورات طبيعية ،تأليف كارمن قديح شماس ،اكاديميا انترناسيونال.
 .0ماغي فرح  ،0988سنة المخاطر الصاعقة ،تأليف ماغي فرح ،دار الميم توزيع دار الكتاب المبناني.

فنون:
 .8سمسمة الطبخ العالمي ،إشراف صدوف كمال وسيما عثمان ،دار العمم لمماليين ،ط.0993-2
 .0سفرة أناىيد الشيية -أطباق جديدة وعصرية ،تأليف أناىيد دونيكيان ،أكاديميا انترناسيونال.0990 ،
 .1ألف باء الطبخ الموسع ،إشراف صدوف كمال وسيما عثمان ،دار العمم لمماليين.

قانون:
 .8المجمة القضائية ،مطبعة صادر ،المنشورات الحقوقية.

 .0صادر بين ال تشريع واالجتياد ،أشرف عمى إخراجو جوزيف أديب صادر ،مؤسسة صادر المنشورات
الحقوقية.
 .1اصول المحاكمات المدنية ،مطبعة صادر ،المنشورات الحقوقية.
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 .8سمسمة نادي القراء ،دار العمم لمماليين.
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كتباطفال:

معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال54
األول،1222
21كانون 
األحد، 
 

 .0سمسمة ديزني ،اكاديميا انترناسيونال.

 .1حكايات لمحروف ،تأليف مي عماد شبقمو ،رسوم ىند ابو اسبر طنوس ،الدار العربية لمعموم ناشرون
ط.0989 -0

مجالت:
 .8مجمة االدب ،اصدار دار االداب.
 .0كممن ،فصمية ثقافية ،تصدر عن جمعية سين بيروت ،توزيع دار الساقي.
 .1مجمة العموم السياسية ،مركز دراسات الوحدة العربية.

20
Page

معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال54
األول،1222
21كانون 
األحد، 
 


التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي ال 54في يومه التاسع (األحد
فيما يمي سمسة من 
)1222\21\21–تجدونربطاالصور
 الدكتور عمي بزيع ،خيول التعب ،دار الفارابي الشاعرة كاتي يمين ،ديوان إمرأة كثيرة ،دار النيضة العربية -فيصل سميمان ،فكر فييا ،دار الكتاب العربي

 جورج الراسي ،سمسمة ذاكرة بيروت ،جناح النادي الثقافي العربي -سيى بعيون ،قضاء الخمفاء الراشدين ،جناح النادي الثقافي العربي

 د .حمد الطفيمي39 ،اقصوصة من االدب المستجد ،دار المنيل المبناني الشاعر بشير البكر ،ما بعد باريس ،دار النيضة العربية نضال حمادة ،صناعة شيود الزور "بيروت  -باريس  -تل أبيب" ،دار الفارابي -بسام أبو شريف ،افضل األعداد ،دار الساقي

 د .جوزيف مجدالني ،قصتي مع المعمم(أسرار تكوين الجسم البشري) ،مكتبة انطوان د .طراد حمادة ،فمسطين من الثورة الى الدولة ،دار المحجة البيضاء -نسرين بموط ،ارجوان الشاطىء ،النادي الثقافي العربي

 االستاذ إسكندر حبش ،حيوات ميتافيزيقية :حيوات تاريخية ،الدار العربية لمعموم ناشرون جورج شامي ،ذكريات عارية ،رياض الريس لمكتب والنشر -الشاعر نبيل معوض ،قمر ايمول ،دار الرمك
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معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال54
األول،1222
21كانون 
األحد، 
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معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال54
األول،1222
21كانون 
األحد، 
 


فيمايمينشاطاتوبرنامجتواقيعيوماالثنينالموافقفيه23كانوناألول1222
00:00-03:40

ٍحبضسح :حىه مزبة دٍ .حَد شٍب
اىعقو ال اىغسائص ،اىىطِ ال اىطىائف

اىىشٌس د .عدّبُ اىعٍد حعٍِ

00:00-00:00

ٍحبضسح :فيعطٍٍْى  34وصساع
اىجقبء ضد إزادح اىَحزو

د .اظعد عجد اىسحَِ .رقدٌٌ :أ .ظبًٍ ٍشبقخ

00:00-00:00

ّدوح حىه زواٌخ ججىز اىدوٌهً
"شسٌد اىَْبشه"

أٍْ .ى فٍبض ،أ .حبشً صبغٍخ ،دٍ .يحٌ
شبووه ،د .جىزج دوزىٍبُ


التواقيع

12:00-11:00
4:30
5:00
8:00-5:00
9:00-5:30
8:00-6:00
8:00-6:00
8:00-6:00
9:00-6:00
9:00-6:00

غيغبٍش ٍيل أوزوك

االىَبًّ رىٍبض ٍٍينٍه

اىفساد ىيْشس واىزىشٌع

اىعقو ال اىغسائص ،اىىطِ ال اىطىائف

د .اىعٍَد ٍحَد شٍب

اىجبٍعخ اىدزاظبد واىْشس واىزىشٌع

ٍحسٍخ اىعبحس اىَطىٌخ

اىشبعس غعبُ عيٌ اىدٌِ

داز اىْهضخ اىعسثٍخ

اوف الٌِ

شاهس اىعسٌضً

جْبح اىْبدي اىثقبفً اىعسثً

خطٍئزً

اىشبعسح جىىٍبد إّطىٍّىض

داز اىسٍل

اىَسأح واىقطخ (زواٌخ)  ،ىٍيخ اىقهس (قصص قصٍسح)

األظزبذح ىٍيى اىعثَبُ

اىداز اىعسثٍخ ىيعيىً ّبشسوُ

فيزخ شٍبّه "ظسدٌخ ٍِ ظٍسح اىرارٍخ "

فٍصو فسحبد

داز اىفبزاثً

اٍساح رحَو اىجحس جٍْْب ً

ىٍَط شعجبُ

داز اىفبزاثً

دٌىاُ شعس :رسارٍو عشق اىى مبزىىض اإلزهبثً

اّىز عقو ضى

جْبح اىْبدي اىثقبفً اىعسثً

اىهىٌخ واىرامسح  ٍِ -معت اىدظذ

ّجٍو اىشىٌسي

زٌبض اىسٌط ىينزت واىْشس
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