معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال54
األول،4232
35كانون 
اإلثنين، 



فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب ال 54في يومو العاشر:
محاضرةحولكتاب"العقلالالغرائز،الوطنالالطوائف"
ضمن فعاليات معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب في يومو العاشر ،نظمت المؤسسة الجامعية لمدراسات
والنشر والتوزيع دار المجد ،محاضرة :حول كتاب د .محمد شيا العقل ال الغرائز ،الوطن ال الطوائف يتحدث
فييا الوزير د .عدنان السيد حسين في حضور رئيس االركان في الجيش المبناني المواء شوقي المصري،
ممثل قائد الجيش العقيد ابراىيم ابراىيم ،رئيس الجامعة المبنانية السابق ابراىيم قبيسي ،امين سر الحزب

التقدمي االشتراكي شريف فياض وحشد من الميتمين.
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استيل الوزير السيد حسين مداخمتو باالشارة الى أن الكاتب ،عميد في الجامعة المبنانية ،وباحث مرموق،

ومتابع ليموم لبنان أراد أن يجمع في ىذا الكتاب أفكاره العميقة عمى مدى عقدين ،وتحديدا" بعد انتياء
الحرب المبنانية وانبثاق وثيقة الوفاق الوطني ،التي اصطمح عمى تسميتيا وثيقة الطائف ،مضيفا :ال أبالغ اذا
ما قمت أنني أشاركو معظم أفكاره ،وأجد نفسي منتميا" معو الى حزب واحد ىو حزب الدولة المدنية المؤسسة
عمى العقل ،ال عمى الغرائز أو العصبيات.
وتطرق أوال الى وجود تمييز جمي بين الدين والطائفية فالدين قيم وتجرد أما الطائفية فصراع مع اآلخر ،وفي
نظرنا أن الطائفية تندرج في مفيوم العصبية التي شرحيا استاذنا الكبير خمدون عندما ربط ما بين البداوة

والعصبية استبعد استقرار الممك -أي السمطة والسيادة وفق المفيوم السائد في زماننا – مع استقواء العصبية.

وتساءل كيف ينسجم واقع لبنان الحضاري من خالل ما أورده المؤلف عن وجود أكثر من أربعين جامعة
ومئة وخمسين ألف طالب جامعي وأربعين ألف ميندس وثالثين ألف طبيب وآالف المثقفين والمبدعين مع

وجود العصبيات ال بل استشراء العصبيات؟ ليجيب استنادا الى المؤلف أنو يكمن في انقسام المجتمع
عامودياً أي طائفياً وليس انقسام إجتماعياً وبذلك استطاعت الطائفية ان تمتف عمى كل مسعى إصالحي

تحديثي لمنظام السياسي ولبنية الدولة .ىذا الواقع اإلجتماعي – السياسي ليس وليد الحرب األىمية منذ العام

 ،1975بل ىو امتداد لحوادث القرن التاسع عشر التي كرست نظام الطوائف وساىمت في إدماج الحياة
اإلقتصادية الداخمية في الدورة األوروبية اإلقتصادية وبذلك كانت الدولة الضحية األولى لمطائفية ،أكثر من
ذلك صارت الطائفية ايديولوجيا أي صارت فكرية....
وأشار الى أن المؤلف يدعو بحق الى مواجية الوالء الطائفي بالوالء الوطني ويالحظ كيف ان التعصب
الطائفي او المذىبي غطاء لصورة الممسكين بالثورة المادية والسمطة السياسية في مواجية الفقراء الغارقين في

التعصب فيما لم تسجل في الغالب صراعات بين االغنياء .ويجد تعزيز الوالء الوطني في عمل يتمحور
حول دولة مدنية من خالل مجتمع مدني وعمل ثقافي يقوم عمى التخمص التدريجي من عادات العودة في
المحظات الحرجة الى المتحدات الغريزية البالية أما الدولة المدنية فإنو بتعزيز حس المواطنة والمجتمع المدني
وادخال اصالحات بنيوية في مؤسسات النظام السياسي في طميعتيا نظام النسبية في االنتخابات النيابية.
واضاف :وعبثا يطرح أركان النظام السياسي صفة الديمقراطية البرلمانية فديمقراطية الطوائف مكرسة منذ
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ال من
والتعميمية والوظيفية وربما السكن ...والديمقراطية ليست مسالة حريات وحسب انيا تحكيم العقل بد ً
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معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال54
األول،4232
35كانون 
اإلثنين، 



الغريزة ودفاع عن الخير العام لصالح المجتمع وتعزيز لممشاركة السياسية وتكريس لمتنافس السممي غير
النفعي في المجتمع السياسي.
كما اشار الى أن المؤلف ال ينبير بنصوص اتفاق الطائف وانما يدعو الى قانون مدني بالتزامن مع إلغاء
المنصوص واألعراف التي تكرس الطائفية في االدارة والتعميم واإلعالم وأجيزة الدولة ومؤسسات المجتمع ىل
نبدأ بالنصوص أم بالنفوس؟ وألنو يدرك عمق العالقة بين كيان لبنان ومحيطو العربي ،وتأثي ًار يطرح فكرة
العروبة الديمقراطية بعيداً من العروبة اإليديولوجية المتميزة بالغمو أو بالعصبية الجديدة .لماذا لم يؤد التتوبر
اإلقتصادي والجتماعي الى المزيد من الحريات السياسية عندما سيطر بعض القوميين عمى مقاليد السمطة في

غير بمد عربي؟ لماذا فشل المثقف القومي؟ يجيب :السبب ىو في عدم األخذ بالعقالنية ونعتقد ان ىذا السبب

ميم وان كان ليمن السبب الوحيد.

واردف :بالطبع نحن مع حكم القانون المدني ،وندعو الى تكريس استقالل القضاء عن السياسيين .ان تكريس
مبدأ فصل السمطات ىو تدبير عقالني .وال بد من إصدار القوانيين التي تكرس استقاللية السمطة القضائية.

ونحن ثانيًا ،مع النظام النسبي النيابية ،إلنو يؤمن ال عدلة في التمثيل ،ويخفف من مخاطر أحادية التمثيل
الطائفي والمذىبي في النظام السياسي ومؤسسات الدولة والمجتمع .وىاتان األولويتان ال تحجبان أىمية تنظيم
اإلعالم عمى اسس وطنية وغير طائفية وضرورة تعزيز التعميم الرسمي والجامعة المبنانية لمتأسيس لمجتمع

مدني ىو أعمق وأوسع تأثير من المجتمع االىمي الضيق ىذا باإلضافة الى اطالق الحياة النقابية من جديد
وفق القانون ال وفق مصالح فئوية.
واعتبر أن تجربة تطبيق الطائف بحاجة الى مراجعة شاممة ،داعيا رئيس الجميورية المبنانية فرصة إعادة
النظر بالتجربة ال لإلنقالب عمى الصيغة التوافقية القائمة وانما الثغرات الدستورية والقانونية التي ظيرت في
الممارسة ،سيما انو طرح في خطاب اإلستقالل ليذا العام جممة أفكار جديرة بالدراسة والتطبيق ،منيا أنو
شكك في استقالل لبنان يسابقو استقالل الطوائف والمذاىب ،ودعا الى ادارة شؤوننا بأنفسنا عمى الرغم من

امتناننا لألشقاء العرب في دعم لبنان وسممو األىمي ،وأكد م ار اًر وتك ار اًر عمى تضامن الشعب والجيش

والمقاومة في المواجية العدو العنصري اإلسرائيمي وعمى استعادة كامل اراضينا المحتمة بدون قيد أو شرط،

كما دعا الى استكمال تنفيذ اتفاق الطائف والتوافق معًا عمى توضيح اإلشكاالت الدستورية التي اعثرت
تطبيق بعض بنوده بعد أكثر من عقدين عمى اعتماده وطالب بعدم اإلكتفاء بتقاسم الحصص او التنازع عمييا
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وختم بالقول :وبعد ىناك أفكار حرضنا عمى طرحيا ىذا الكتاب وىناك وىناك تحديات جسام امام المبنانيين
عسى ان نتحرك كشعب طموح ال كأفراد مغامرة في ديار اهلل الواسعة.
شيا
وأمل شيا بدوره ان ال يكون كتابو صرخة في واد ،بل أن يحول الى مساحة يتالقى فييا مثقفون ومواطنون من
مشارب مختمفة يجمعيم عدم اقتناعيم بيذا النظام الطائفي السياسي الذي يتحكم بنا منذ قرن من الزمان أو
يزيد فأوصل لبنان وبنيو الى ما نعرف وتعرفون مثمي واكثر وليكن ىذا التالفي خطوة أولى في توسيع رقعة

التفاىم الوطني المشترك عمى األسس والمقدمات ،فيصبح الحوار أسيل ،والثقة بيننا أكثر ونكون جديرين
بوطن يستحق أفضل من الصورة التي بات عمييا في السنوات األخيرة.
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محاضرةفمسطينيو64وصراعالبقاءضدإرادةالمحتل
وضمن فعاليات المعرض ليومو العاشر ،وفي اطار نشاطات النادي الثقافي العربي ليذا العام ،عقدت
محاضرة بعنوان "فمسطينيو  48وصراع البقاء ضد إرادة المحتل" القاىا د .اسعد عبد الرحمن وقدميا سامي
مشاقة.

مشاقة
وتحدث بداية مشاقة ،معرفا بالمحاضر :قدسي المولد ،فمسطيني اليوى ،عروبي في البدء وفي الختام...ىذا
ىو...احب بيروت فاحبتو بيروت ...عاش معنا وعشنا معو نحمل نفسو اليموم ونعاني نفس اليواجس ونشد
الخطى الى نفسو االىداف.

واعتبر ان موضوع المحاضرة يكتسي ىذا الموضوع اىمية كبرى بعد آخر ابتكارات العدو االسرائيمي التي

تفرض االعتراف بييودية الدولة االسرائيمية كشرط الستئناف المفاوضات مع الفمسطينيين باالضافة الى

عمى تصميبو وتوظيفو في خدمة مشروعيا وىنا ال بد من التاكيد عمى انو من الواجب والضروري اي استعادة
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الوحدة الوطنية الفمسطينية لتشكيل جبية وطنية موح دة ومتماسكة وقوية لمجابية المشروع االسرائيمي الخطير
والذي يستيدف اساسا خطف فمسطين كميا.
وختم كالمو :وأخي ًار بودنا ان نقول بأننا عشنا مع اسعد وعاش معنا زميال في النادي الثقافي العربي مشاركا

في نشاطاتو واخا عامال في صفوف حركة القوميين العرب ورفيقا فقد اجتمعنا عمى وحدة الفكر والموقف
والتوجو السياسي والمصير ،المشترك ال فرق بين لبناني وفمسطيني او سوري او اردني..ال فرق بين عربي

وآخر اال بما يقدمو ألمتو العربية .ىكذا نحن ابناء ذاك الجيل..ىكذا نشأنا ..وىكذا تعممنا في مدرسة
العروبة.
عبدالرحمن
أشار عبد الرحمن في مستيل محاضرتو الى أن :اليدف االسمى لكل األحزاب السياسية اإلسرائيمية ىو
الحفاظ عمى وجود دولة اسرائيل "كوطن قومي آمن (لمشعب الييودي) في ارض اسرائيل ،عمى اساس مبدأ
"أرض اكثر وعرب أقل" ،وىذا المبدأ ىو اليدف األسمى السرائيل من خالل اتجاىين :األول خالل تطبيق
السياسة االحاللية  /االستعمارية /االستيطانية في السيطرة عمى األرض سواء عبر المستعمرات \

المستوطنات التي تقام عمى االراضي الفمسطينية عام  1967أو عبر تمك المشاريع التي تستيدف من تبقى
في ارض فمسطين ال .48
أما االتجاه الثاني فيركز عمى طرد الفمسطينيين سواء كما حدث في نكبة  1948أو  1967عبر " ترانسفير"
إرىابي صريح او ما بات يسمى اليوم "ترانسفير ناعم" عبر سن قوانين عنصرية وفاشية متذاكية أو صريحة
ىدفيا إجبار الفمسطينيين عمى المغادرة.
واعتبر أنو في خضم ىذا الواقع نرى فمسطينيي  48يسعون عبر أساليب نضاليم العديدة في وجو الطغيان
في محاولة جادة لمتثبيت والتأكيد عمى حقيم في أرضيم وعمى حقوقيم ومن ىنا جاءت مطالباتيم ضمن
امكاناتيم بالدعوة الى المساواة في المواطن ة داخل دولة اسرائيل ،مشي ار الى أنو منذ العام " 1966أنيت "

اسرائيل "نظام الحكم العسكري" المفروض عمى فمسطينيي  48واعتمدت بديال عنو القوة الناعمة ظنا منيا انو
السبيل الى دفعيم نحو االندماج بل االنصيار في الدولة الصييونية ،ىادفة انجاز سيولة القضاءعمى ىويتيم
الوطنية الفمسطينية.
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الجميل" وتارة ثانية تحت يافطة " إنعاش المناطق العربية" وتارة ثالثة عبر ىدم بيوت قرى بكامميا بذريعة أنيا"
بناء غير مرخص".
واشار الى أنو أعمن مؤخ ار عن المباشرة باتمام مشروع توطين  15الف مستطون ييودي متدين في مدينة المد
وذلك في اطار خطة تغيير وجو المدينة وكسر الطابع الديموغرافي فييا لصالح الييود ،اضافة الى إجراءات
إقامة  3مدن لمييود الحريديم في النقب والمثمث والجميل ،مع االشارة الى ان ىناك مشروع تعديل لقانون "دائرة

اراضي اسرائيل ،بحيث تتنقل بموجبو األراضي الفمسطينية من ممكية الدولة الى الممكية الفرديةن بما في ذلك
االراضي تحت بند "أمالك الغائبين".
وقال :تعبر بعض المنظمات الحقوقية اإلسرائيمية عن قمقيا من تزايد المشاعر العنصرية لدى االسرائيميين
ضد فمسطينيي  ،48مشي ار الى الى حصول بعض الممارسات التعسفية ضد الفمسطينيين منيا رفض اسرائيل
اعادة توطين الميجرين في القرى الفمسطينية المدمرة تحت حجج االمن "واالستعمار  /االستيطان" ،من ىنا

جاءت دعوة (بنيامين نتنياىو) في كممتو امام مؤتمر ىرتسيميا الثامن في  2008الى بمورة سياسة تؤمن "تفوقا
ديموغرافيا واضحا لمييود في اسرائيل"
واعتبر أن فمسطينيو  48يحاولون الحفاظ عمى وجودىم وما تبقى من اماكن مقدسة اسالمية ومسيحية في
قراىم ومدنيم(القائمة والميدمة) وحمايتيا من االندثار ،وأنو منذ تفاقم"الياجس الديموغرافي" ،سعت الحكومات

االسرائيمية بكل الطرق"القانونية" والتشريعية والثقافية والسياسية لحماية ما تسميو"اليوية الييودية لمدولة" عمى
الرغم من كون واحد من كل خمسة من السكان القاطنين فييا ىم فمسطينيين.
وختم محاضرتو بالقول :ىاجس الخوف االسرائيمي من فمسطينيي ال ـ -48فيما يبدو-لن يتوقف .بل انو سيدوم
ما دامت ىناك قضية لمشعب الفمسطيني ،وىو امر تدركو اسرائيل .وكان(ىيرممن) قد استخمص محرضا":اذا
ما قرر فمسطينيو (48الصعود الى المتاريس) سينشأ خطر جسيم عمى امن(المواطنين)الييود النيم ال
يحتاجون الى اجتياز الحدود كي ينفذوا عمميات (تخريبية) فيم يوجدون في قمب الدولة".
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ندوةحولرواية"شريدالمنازل"
نظمت دار النيار ندوة حول رواية جبور الدوييي "شريد المنازل" ،شارك فييا منى فياض ،حازم صاغية ،د.
ود .جورج دورليان في حضور وزير االعالم طارق متري وحشد من الميتمين.

فياض
ال أسموبو
واستيمت فياض شريد مداخمتيا الى استمتاعيا بروايات جبور الدييي ألسباب عددية ليس أقميا مث ً

ال؛ وكالمي
الشفاف في وصف الطبيعة ،معتبرة أن فكرة الرواية الممتازة التي جاءت في الوقت المناسب فع ً

ىذا يتعدى اإلطار األدبي بالطبع ليستند الى الواقع السياسي واالجتماعي والمذىبي الذي وصمنا إليو ...وقد

نجحت في معالجة ال موضوع بواقعية تأتي في أوانيا بالضبط ...

المبنانيين لك ي يضبطوا ويراقبوا سموكيم بحسبو .وذلك بسبب التعدد الحقيقي من ناحية وإلشكالية االنتماء
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اذا أمكن القول ،منيا التمييز الديني سيما أننا نعمم أن معرفة مذىب أو دين اآلخرين تظل ىاجسًا دائما لدى
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واشارت الى أن في الرواية الكثير من االشارات المطيفة  subtilsليذا الواقع ولمحساسيات والحشرية المذىبية
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تمر بأسوأ لحظاتو وأكثرىا تعصبًا وتحولو الى انتماء ميكانيكي يصعب حمحمتو .فمقد صارت
الطائفي التي ّ
اإلشارة إلى العصبيات واالنتماءات المذىبية والدينية بمنتيى الفجاجة اآلن ،ورب ما ىذا أفضل عمى كل حال.
إذ ال يمكن معالجة الداء ما لم يعمن عن نفسو بمثل ىذه الوقاحة .

كما قالت :أعادتني الرواية إلى أجواء الحرب وأحببت رؤيتو ليا .من الناحية الفنية استطاع المؤلف ان يخمق
جواً واقعياً عبر وصفو لألشخاص ولألمكنة بحيث يمكن أن نبني عالمًا كامالً منيا .تخيمت في رأسي مجرى

األحداث كما لو أنني كنت أشاىد فيممًا .والرواية ممتازة لعمل فيمم عمى كل حال.

وتطرقت الى جوىر الرواية الذي يتمثل في دراما البطل الذي يذكرنا بقصة حي بن يقظان الفمسفية التي ترمز
لعالقة االنسان بالكون والدين عبر استقراء الحدس والعقل وليس التمقين؛ عبر حكمة الفطرة وليس جمود

الترويض .إن مسار حياة البطل جعمو يجد نفسو متعدد االنتماءات الدينية وبعيد عن التعصب بسبب ظروف
ال دراميًا بامتياز بوضعيتو
نشأتو ووضعو الخاص وليس عن تفمسف مسبق أو تسييس ،وىذا ما يجعل منو بط ً

االستثنائية التي تمخص وضعية المواطنين المبنانيين المدنيين إذا أمكن القول الذين يجدون أنفسيم في ورطة
مشابية عندما يرفضون الواقع المذىبي واالنتماءات الميكانيكية والصراع الطائفي ويعمنون أن أولوية والئيم

لموطن ولجنسية الدولة التي ينتمون إلييا.
واعتبرت أن العالقة التي نشأت بين نظام(بطل الرواية) وتوما ورخيمة ىي عالقة خاصة حميمة بين أفراد
اختاروا االنتماء إلى بعضيم البعض ألسباب خاصة .لكن أي انتماء خاص في لبنان ال يمكنو إال أن يكون

حيز أو إطار ُوضع لو سمفًا ،فيو ليس ح ًار في اختيار انتمائو؛ إنو
عاماً  ،Publiqueإذ عميو أن يدخل في ّ
يولد ويجب أن يموت معو.

وتطرقت الى الفصل الذي يصف وصول نظام لمعيش في منزل توما وتسجيمو في مدرسة لمراىبات وجدت
المديرة األخت فرنسيسكا في نظام ضالتيا لتجعل منو حالة نموذجية لتمميذ مسمم يتحول الى المسيحية من
يبرئ ذمتو قبل ان يحصل عمى
تمقاء نفسو؛ وىذا من اآلثار الجانبية لمنظام الطائفي مضيفة " :بدا كأنو ّ
حريتو" .في الحقيقة عندما قرأت ىذه الفقرة وقبل أن أكمل الرواية كتبت عمى ىامش الصفحة "سوف يموت".
وقالت :ذلك أن عدم االنتماء أو التعصب الى دين أو مذىب غير مقبول في لبنان ويزيد ىشاشة صاحبو ألنو
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سيختل وجودك المدني ومصالحك  ...واالخالل بتمك
وممنوع أن تتراجع أو تمحي ذلك عن سجّمك واال
ّ
الشروط يجعل منك لقمة سائغة لمعنف عمى أنواعو وتصبح معمقا بين مكانين او المنتمي ..

Page

المصنع خصيصًا لمبنان (مثمما أن اكتشاف غاليمو لدوران االرض حول
يخل بالتوازن الطبيعي الكوني
ّ
ّ
أخل بو) ..ففي لبنان انتماؤك يختارك ويمزمك ال أنت؛ عميك أن تنتمي شئت ذلك أم أبيت لطائفة ما
الشمس ّ
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عبر نظام عنو بوضوح  :لست ح ار ..حريتو كانت حرية ممغومة ومنقوصة
وختمت  :وىذا ليس حريةّ ،
..والبراءة والطيبة ممنوعتان.
دورليــان
واستيل دورليان كممتو بذكر مقطع حواري من الرواية يظير التسميات التي لحقت ببطل الرواية ،مشي ار الى

تبنيو من قبل عائمة أبو شاىين المسيحية
نظاما منذ صغره
ان االلتباس في اليوية الزم
تم ّ
ً
وتحديدا منذ أن ّ
ً
التي لم ترزق باألوالد .ولم يتوّقف ىذا االلتباس عند حدود االسم بل تجاوزه إلى الشكل واألصول العرقية.
تجسيدا لممدن الساحمية :السوق العمومية ،ودخل الحياة
واشار الى أن الدوييي دخل بيروت من أكثر بواباتو
ً
العامة في العاصمة من أكثر أطرافيا ىامشية :المجموعات اليسارية التي كان لقاؤه بيا من باب الصدفة
وليس من باب الخيار أو االنتماء ،مضيفا :في ما يتخطّى الحبكة وحيثياتيا وعناصرىا وشخصياتيا

تتحممو تركيبة لبنان "ال ّفذة" ،وخاصة في حاالت
وانتماءاتيم المختمفة ،حصل ،منذ بداية الرواية ،محظور لم
ّ
تد عمى طائفتو ويخرج عنيا ،فيذا سموك يستحق الموت .غير أن موت
األزمة األىمية :ال يجوز إلنسان أن ير ّ

مجانيا ،فيو ضحية قناعاتو ،وعدم انتمائو ،وبحثو المتواصل والصامت عن ىوية يكون عصبيا
نظام لم يكن
ً
الفن :أيقونة أولغا ولوحات جنان التي رسمت ألوانيا الرمادية واألحمر القاني الحالة المبنانية بطريقة تجريدية.
وقال دورليان :ىكذا قرأت "شريد المنازل" وىكذا فيمتو :قصة شاب غير ٍ
منتم ألي مجموعة سياسية أو
طائفية ،يبحث عن ىوية تتسامى فوق الديانات وتوفّق بينيا (عمى غرار أبطال أمين معموف :حسن الوزان،
ماني ،عمر الخيام وغيرىم)  ،يجمع األيقونة الدينية الكالسيكية بموحات تجريدية ،يحب جنان وال يريد أن

اقعيا .وليذه
يتخّمى عن أولغا .ىذه النواة المركزية تدور أحداثيا في مرحمة حرب أىمية تضفي عمييا ً
بعدا و ً
يخا لمرحمة ،وىي ال
الغاية وثّق الروائي معموماتو بطريقة دقيقة في معظم األحيان .إالّ أن الرواية ليست تأر ً
تيدف إلى الحقيقة التاريخية ،فال يجوز بالتالي محاسبتيا من ىذا المنطمق.

يتحرك فيو األبطال
وختم بالقول :فدور األحداث التاريخية التي تضج بيا الرواية ىو خمق الفضاء الذي
ّ
تم وصفو من
ويدعمو بواقعية ذات تأثير براغماتي عمى القارئ .عمى أن كل ما لو صمة بالواقع المرجعي قد ّ
وجية نظر البطل وليس من وجية نظر الروائي .فتجربة نظام ىي التي أوصمتو إلى ىذه األماكن والى ىذه
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الشخصيات والى ىذه األحداث ،أما ما تب ّقى فيقع خارج بؤرتو النظرية .من ىنا اكتسبت الرواية واقعية
وموضوعية ذاتية (ذاتية نظام ،بطل الرواية)  ،غابت فييا أحداث وبرز جانب من تجربة حزبية معينة.
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صاغية
واعتبر صاغية في مداخمتو أن جبور الدوييي يكتب في "شريد المنازل" حياة المدينة وموتيا من خالل موت
ال" .وىو ،في عممو ىذا ،يضع الحرب في مواجية المدينة وحدىا ،بل أيضًا في مواجية معان
"نظام قت ً
وعالقات أخرى كثيرة .ذاك أن "نظام" ألف عالمو تأليفاً ،كما لو أنو ولد نفسو بنفسو ،وىو ما أتاحتو لو المدينة

قبل أن تمتيميا نيران الحرب .ىكذا ،واستناداً إلى سالم ىش سبق النزاع وميد لو ،أمكن لمثنائيات أن تتوجد

وتتعايش وتتصارع.

واضاف :فسالم المدينة المضطرب تمكن ،إذاً ،من كسر إلزامية القرابة وحتميتيا ،مثمما تمكن من توسيع
األىل ،ومن توسيع العالقات ومدىا إلى شبكة من البشر تعبر األديان والطوائف والجنسيات ،وتخترع طرقًا
غير مألفة في السموك والمخاطبة ،كما تتفنن في الحب ،وفي الجنس ،مازحة القريب بالغريب والقديم بالوافد.

وأشار الى أن الدوييي رسم عمى مدى رحمتو كاتالوغا لمطوائف والجماعات والتناقضات والتصال الريف
واتصال لبنان بالعالم فحضرت الممل والنحل وصوالً الى شيوده والى ييود معادين لمصييونية حضور رموز
الجماعات وطقوسيا واالحالم المجيضة والنفوس المكسورة ألبنائيا واتسعت الرواية لمعالم السفمي الذي يتعدى
المحميين الى أجانب ىم فوق متفرعين عن أريستوقراطية روسية أو عن توىميا والى اجانب ىم تحت ال
يقتصرون عمى " شارع المتنبي" كما اتسعت لميسار الجديد بالوانو وأسمائو وأوىامو يوم كان ذاك اليسار إحدى
عالمات اتصال شبابي بالعالم .وفيما الدولة تنيد وتتفكك وىي ال تفعل عمى مدى الكتاب إال ذلك ركب تاريخ
حربي من نتف تواريخ الحروب بما يكثف المنازعة المبنانية ويواكب اطوارىا.
واضاف :فبعد اليوم ،كف ال خيار عن الوجود وكفت الصدف تماما كما انتيت زمن االلتباس والتمويو

والتداخل فالحرب صفعت المدينة بالحقيقة بعدما داورتيا المدينة واحتالت عمييا بتزوير جميل ىو من حرف

المدن .لقد جاء التسمح والتدريب ونصب الحواجز وسقوط الشيداء والنزول الى المالجىء وظير مسمحون
يمبسون اكياسًا في رؤوسيم ونساء يغتصبن.
وختم مداخمتو باالشارة الى أن جبور الدوييي وصف جريمتنا بحق اجتماعنا وبحق قيمنا وفي صدارتيا
المدينة والعيش المتمدن مختا ًار المحظة التي ضغط فييا " الشرق" كمو و"الغرب" في بيروت الضيقة وكان
منيما يقف عمى مرمى حجر من اآلخر .يوميا كما اليوم تتعالى الدعوات والمزاعم والحقوق وتبقى الجريمة
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ثابتًا ال يتغير والمأساة الحقيقي ة عمى األلماني ماكس شيمر مرة ال تظير إال حين تقودنا "العدالة" الى تدمير

معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال54
األول،4232
35كانون 
اإلثنين، 



وزيرالثقافةيزورمعرضالكتاب
زار وزير الثقافة سميم وردة معرض بيروت العربي والدولي لمكتاب ال 45وكان في استقبالو رئيس النادي
الثقافي العربي فادي تميم وجال في أرجاء معرض بيروت العربي والدولي لمكتاب ،وتفقد جناح و ازرة الثقافة
وأجنحة الدول العربية المشاركة بشكل رسمي  ،كما دور النشر المبنانية والعربية ،والتقى بعدد من الكتاب
والشعراء الذين وقعوا لو كتبيم اضافة الى عدد من رجال الفكر والشعر واألدب.
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التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي ال 76في يومه العاشر (االثنين
فيما يمي سمسة من 
)4232\34\35–تجدونربطاالصور
االلماني توماس ميمكيو ،غمغامش ممك أوروك ،الفرات لمنشر والتوزيع
د .العميد محمد شيا ،العقل ال الغرائز ،الوطن ال الطوائف ،الجامعة الدراسات والنشر والتوزيع
الشاعر غسان عمم الدين ،محرمة الساحر المطوية ،دار النيضة العربية
زاىر العريضي ،اوف الين ،جناح النادي الثقافي العربي
الشاعرة جوليات إنطونيوس ،خطيئتي ،دار الرمك

األستاذة ليمى العثمان ،المرأة والقطة (رواية)  ،ليمة القير (قصص قصيرة) ،الدار العربية لمعموم ناشرون
فيصل فرحات ،فمتة زمانو " سردية من سيرة الذاتية " ،دار الفارابي

لميس شعبان ،امراة تحمل البحر جنيناً ،دار الفارابي

انور عقل ضو ،ديوان شعر :تراتيل عشق الى كارلوس اإلرىابي ،جناح النادي الثقافي العربي

نبيل الشويري ،اليوية والذاكرة  -من كعب الدست ،رياض الريس لمكتب والنشر
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فيمايمينشاطاتوبرنامجتواقيعيوماالثنينالموافقفيه35كانوناألول4232
00:00-00:00

هحاضرج :حركح االسرُطاى غُر شرعُح وعمثح فٍ
طرَك السالم

السفُر أ .عثذ هللا عثذ هللا  ،هوثل السلطح
الفلسطٌُُح فٍ لثٌاى


التواقيع
6:00-4:00

الوصارف االسالهُح

د .هحوذ وهثح ود .كاهل كالكش

هؤسسح الجاهعح للذراساخ والٌشر
والرىزَع

5:00

Promenade familial

هٍ العثذهللا

دار الٌهضح العرتُح

5:00

La Mort d'Adonis
ًهاَح "العصر السعُذ "!؟ (أزهح الٌوىرج
الٌُىلُثرالٍ للرأسوالُح )

هذي عذرج

دار الٌهضح العرتُح

هحوذ دَاب

دار الفاراتٍ

7:00-5:00

الفجر هرآذٍ

الشاعرج اللثٌاًُح تٌد االرز

دار الرهك

8:00-5:00

اًرظرًٍ

فذي اتى شمرا عطاله

جٌاح الٌادٌ الثمافٍ العرتٍ

6:00

لصح األدب العرتٍ

د .خالذ َىسف

هؤسسح الرحاب الحذَثح

8:00-6:00

َعثُىى هي العراق :كوا عرفرهن
ذارَخ لثٌاى الحذَث وهراَا طثعح جذَذج ثالثح
هسَذج وهٌمحح

األسرار جهاد كرم

الذار العرتُح للعلىم ًاشروى

فىاز طراتلسٍ

رَاض الرَس للكرة والٌشر

7:30

دخلد فٍ الرجرتح (رواَح) " دار الوخرار "

ههً جرجىر

فٍ لاعح الوحاضراخ

9:30-7:30

تُروخ اًثً عشمرها

الشاعر إَلٍ جىزَف هعلىف

دار الرهك

7:00-5:00

9:00-6:00

h8
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