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فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب ال 54في يومو األول:

محاضرةتاريخالقصةالسعوديةوجذورهافيالجزيرةالعربية

ضمن فعاليات اليوم األول لمعرض الكتاب العربي الدولي ال ، 45ألقى األستاذ عبد اهلل بن محمد الناصر

محاضرة حول "تاريخ القصة السعودية وجذورىا في الجزيرة العربية".

قدم المحاضرة المشرف الثقافي واالعالمي في الممحقية الثقافية السعودية عبد اهلل عمي الطعيمي ،ثم استيل

الناصر كالمو بالحديث عن جذور الحكاية والسرد في شبو الجزيرة العربية قديما من بداياتو الى المممكة
العربية السعودية ويقول :ان االنسان بطبعو كائن حكائي ،بل ىو في حد ذاتو "حكاية " فاالنسان لو حكاياتو
في سموكو الميني ..الرعي ،والفالحة ،والرحيل والحروب...
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لتذكر المحبوبة الى لقائيا واحاديث الغرام والعشق ثم رحيميا ...ويشير الى انو "نجد ذلك في معظم الشعر
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ويضيف بان القصيدة وىي الموروث االعظم قائمة في اصميا عمى الحكاية من وقوف الشاعر عمى االطالل

معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال45
األول،0404
40كانون 
السبت، 



العربي وكل المعمقات العربية الشييرة قائمة عمى القصص بل لعل معمقة اخرى القيس الشييرة من اىم
المعمقات القائمة عمى القصص والحكاية.
ثم يمضي المحاضر الى سرد روايات في االدب الجاىمي من رواية "المرقش" والتي يراىا رواية كاممة
الفصول ...مع القصيدة الشاىد ليذه الرواية ،..مشي ار الى ان :انتقال الخالفة الى الشام واىمال الجزيرة
العربية ونسيانيا من الذاكرة الثقافية الكثر من سبعة قرون .الى ان قامت الدولة السعودية االولى ثم الثانية ثم

الثالثة عمى عيد الممك عبد العزيز والذي ظل يوحد المممكة أربعين عامًا حيث وحدىا سياسيًا وفكريًا وثقافيًا
وعمميًا حيث اصبح ىنالك جامعات وثقافة حقيقة..

ويعتبر الناصر ان القصة السعودية والرواية والحكاية السعودية قد تطورت وفقًا لمتطور العام ...ولقد

استطاعت ان تجد مكانيا في مصاف المكتبات العربية ،متطرقا الى الحديث عن االسطورة الميممة والتي لم
ترون وانما االسطورة او الحكاية العربية بشكل عام كان ليا تأثيرىا األممي حيث انو العرب أخذوا واعطوا
مثل تأثير الف ليمة وليمة في اآلداب العالمية.

ويختتم الناصر كالمو بالتذكير بالتراث العربي وضرورة أن يمعب المثقفين دو ار في كشف ىذا التراث العظيم.
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ندوةالعالمةالسيدمحمدحسينفضلاهلل–فقهوفكر
وفي اطار نشاطات النادي الثقافي العربي ليذه السنة ،عقدت ندوة حول العالمة السيد محمد حسين فضل اهلل
– فقو وفكر بمشاركة االب الدكتور جورج مسوح والعالمة السيد ىاني فحص ،تقدم الحضور نجل العالمة
فضل اهلل السيد جعفر فضل اهلل ،رئيس النادي الثقافي العربي فادي تميم وحشد من رجال الدين والمثقفين

والميتمين.


ناصيف
أدار الندوة األستاذ جورج ناصيف واستيميا بكممة وصف فييا العالمة الراحل :السيد المتميز ،وقال :قرأت لو

الكثير بدء بؤلفو "أسموب الدعوة في القران" مرو ار بمؤلفو اآلخر "الحوار في القران" وصوال الى بعض الشعر.

لكن أحب ما قرات لو ،وأكثره لصوقا بقمبي ،ىو قولو عن نفسو ،في الحوار االخير الذي نشر لو بعد غيابو
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رفيقا كان اهلل براني من نسمة نادية".
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تحت عنوان "أييا األحبة :أنا أمتمك روحا رقيقة في االحساس باالنسان ،ورقيقة في الخشوع أمام اهلل خمقت
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وأضاف :في يقيني ان مبعث الرقة ،وىي ال تصدر اال عمن خبر لطف اهلل ،ىو قولو :منذ انطمقت في

ا لحياة تعممت الحب من اهلل ومن رسول اهلل ومن األئمة فقد رأيت أن اهلل سبحانو وتعالي أعطى الرحمة لمناس
ك ميم ،والرحمة تمثل حالة حب فانا احب االنسان كمو .الحياة ال تحتمل الحقد .الحقد موت والمحبة حياة وأنا
اريد ان احيا .ىذا الحب هلل واالنسان الذي ممك الغائب الكبير السيد محمد مبرات الخيرية عنوانا لمرحمة
تسقي ماء .حسين فضل اهلل الذي ننتدي حولو ىذه العشية ىو ما حباه الى اختيار المبرات الخيرية عنوانا
لمرحمة تسقي ماء لمفقير والمسكين واليتيم والطريد وكميم كان اهلل كفيميم.

واستطرد قائال :ىو ،ىو عنيت الحب المولد لمرحمة ،ما يقع في اصل دعوتو الى وحدة اسالمية في الجوىر

تعمو عمى الفوارق النو لم يشًا الفرقة والتنابذ بين الم ذاىب االسالمية ،وىي كميا تستظل الكتاب الواحد والنبي

الواحد .وىو ىو ،عنيت الحب المولد لمرحمة ما دفعو ايضًا الى التيسير ال التعسير واهلل يريد بنا اليسر ،فاباح
ما حرمو او وجده مكروىا سواه من المجتيدين فاجاز االستنساخ واعتماد الفمك اساسًا لحسابات رؤية ىالل

رمضان ،مثممًا اباح التصوير لتحديد موصفات الجنين ولجوء االم اضط ار ار الى االجياض اذا تيددت حياتيا
من الحمل.

ولو شئت االطالة ،لوقفت امام تجويزه زراعة األعضاء واستخدام المولب وسيمة من وسائل درء الحمل،

وذىابو الى ان جراحة التجميل ليست محرمة من حيث المبدأ.
وختم كالمو باالشارة الى أن :ان من رفض سب الصحابة ال يسب انسانا ألن االنسان خميقة اليية وخميقة
مكرمة من رب العباد .الميمة نأتي لنجمس بين يدي سماحة السيد المميز كما ذىب الدكتور سميم الحص الى
وصفو مصيبا .نجمس لنأخذ العمم الن الدين ىو شأن العمماء ال الجيمة كما صدرت منى سكرية كتاب
حواراتيا مع السيد .ليس ميما من اين نجئ من قمدنا ومن لم نقمد قمنا بعيسى نبيا ام اهلل مولودا غير مخموق
من االب .الميم اننا ساجدون معا امام رحمن رحيم ،وسعت رحمتو السموات واالرض.
فحص
واستيل السيد فحص مداخمتو التي عنونيا "السيد فضل اهلل :لحظة فراق...لحظة انصاف" ،وقال في مستيميا
أن :السيد محمد فضل اهلل العالم الفقيو المرجع األستاذ اإلمام ،امام الفقراء تأسيسًا في النبعة الخطيب الواعظ
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وجاىزة مقاعد الدراسة فييا في وجو المزيد من اإليتام والفقراء .وأضاف انو :رجل الدين الذي ياتيو المال
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المحاضر ،الكاتب الباحث الشاعر ..الجميل ..مربي جيش ىائل من االيتام في مؤسسات مفتوحة أبوابيا
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الشرعي ويثير عممو غيره أناس وأطراف ومؤسسات دولية ال تتفق معو ولكنيا تسعى ألن يكون ليا شرف
اإلسيام في اإلنفاق عمى ما ينفق من مؤسسات رعاية وتربية واحسان ،المؤسس والراعي الذي أدرك أنو قد

يرحل في لحظة ما  ،وقد يعني ذلك شحة أو جفاف موارد الدعم لممؤسسات وفشميا فاشتغل عمى أن يكون ليا

ريوع وموارد دائمة  ،وأبدع في ذلك ومضى مطمئناً الى أن مؤسساتو لن تمحق بو الى ضريحة ولو بعد حين
كما لحقت مؤسسات أخرى مؤسسييا.

واعتبر أنو :ىذا الكبير كان مظمومًا أيضًا تمامًا كما كان الكبار والرواد من رعيمو من رجال الدين المسممين
الشيعة في ىذه الحقبة من اإلمام موسى الصدر الى اإلمام شمس الدين ..لم يعدموا من ينصفيم ..أو من

رأى أن ينصف نفسو بأنصافيم مشيحا عمن يوظفونيم في مشاريعيم ويشاكمونيم في االطروحة ويفارقونيم

في المضامين .ىذا الرجل كان يداري الناس عمى قاعدة الرحمة الى حد كبير اما في الرأي فال ،..مضيفا:

وكان قميل المداراة لمفقو الساكن والفقياء السكونيين ...ومن ىنا مد يده الى الشجرة فيزىا فاىتزت األلسن
واالقالم والسيوف في وجيو ولكنو استمر يطمق سراح الفتاوى التيسيرية في الفقو والتي خاف عمى انفسيم

منيا فقياء كبار فكتموىا ..أما ىو فقد استفاد من جو الحريات الذي فرض نفسو كضرورة عمى الفضاء
ال الى العنف واالرىاب وما يقتضى ذلك من تنميط ضيق لمفقو
الديني وفي لحظة ازديار التعصب وصو ً

والفكر لتسويغ االرىاب والجيل والتخمف  .ىذا الرجل المقاوم  ..يحب المقاومة والمقاومين  ..وينقاش غيرىم

في المقاومة .يعترض عمى حاكم عربي ىنا او ىناك من دون خمفية مذىبية وبادب شديد وموقف عميق وال
يمانع في التواصل وبذل النصح.

واستطرد قائال :ويفيمو الحاكم العربي ويتفيمو ويحترمو ويحييو ويثق بو اكثر وال يترك فرصة لمتواصل معو

من دون ان يغريو باالندالق .وىكذا كان حتى مع الذين اعتبرىم اقرب  ..احبيم ومحضيم والءه وتاييده

,ولكنو لم يكف عن النقد س ار وجي ار ،وعندما جاىر مرة في عاصمة اسالمية قطعوا عنو الكيرباء فسكت
المذياع وانسحب السيد راضيا مبتسما  ..واغروا بو صحافيين متوترين ومطيعين فسألوه وكأنو منحف او

محترف  ..وبقي عمى ىدوئو .حاولو الحيمولة بينو وبين الموقع االعمى في بمد اسالمي ودولة اسالمية كبيرة
 ..واخبرني فأثار ذلك غضب عدد من افراد وكبار فريق عمل القائد الكبير فرتبو لو الموعد بسرعة واحترام ..
وقد حرص ىؤالء عمى ان يبقو معو في فترة التضييق والتشويو والتشويش عميو  ..وما زالو ممتقين معو في
فكره االصالحي وفي ضرورة االنتباه الى الحد الفاصل بين الدين والسياسة.
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واكمل وصفو لمعالمة :لقد كان شجاعا جدا عندما اختار ان يعمن مرجعيتو من لبنان مذك ار كل عمماء
االطراف الشيعية بان المركز المرجعي في النجف ام يكن يمغي االطراف التي كان ليا مرجعيتيا المحترمة
من جميع المراجع ولكنيا كانت لحظة شديدة الحرج ،النيا المحظة التي تمت فييا المطابقة بين المرجعية

والحاكمية مع تساىل في الشروط العممية لممرجعية لصالح الحاكمية .وىذه تحسب لو سنة حسنة ال اظن انيا
سوف تتكرر او يسمع بيا ثانية ،بل سوف نرى تشجيعا لمرجعيات مفتعمة من اجل ان يتوجو الناس الى
المركز المدعوم ام المستند الى دولة تحضنو وتوظفو عمى اساس عدم اىمية او مصداقية المرجعيات

المصطنعة تمك! ىذا الرجل العروبي نشأة وانتماء واضحا باستمرار  ..االسالمي المؤسس في الحركة
االسالمية السياسية الشيعية والذي المس االممية في اىتماماتو  .كان لبنانيا وطنيا شغافا شع ار وفقيا وفكرا
من البداية ..يحمم بان يكون لبنان منب ار لمفكر العربي واالسالمي والعالمي موصوال ومحفوظا ومحترما من
اشقائو العرب والمسممين ومن شعوب العالم كافة  ..كانت شيعيتو مورد غذاء السالميتو حاضنة لشيعتيو ..

كل ذلك يجري ويتحرك في فضاء وطني لبناني عربي ودولي رشحو الن يكون موضع ثقة الجميع وحبيم
وتقديرىم ف ي حال االختالف وحال االتفاق معا.
وختم بالقول :ىذا وانا من الجوالين الذين يرون صورتو في اذىان الناس خارج لبنان ومن البسطاء الى اىالي
االختصاص .ومن المحكومين الى الحاكمين ومن المناضمين ضد االعداء بالسالح او بالسياسة  ...يختمفون
عمى امور كثيرة  ...ويتفقون عمى موقعو الفاعل الوازن في المسار الثقافي والعممي والقيمي واالخالقي

واالدبي والسياسي والنضالي ،بحيث انو يشكل عزاء لمجميع في لحظة اضطراب الجميع عمى الجميع ذلك انو
متمسك بتوحيده متشبث بوحدويتو مقايضا اىل المحبة من المسيحيين محبة مالقية ليم في الوطن في لبنان
الواحد تحت خيمة االيمان الكبير  ...مجبوبا موثوقا من عمماء المذاىب االسالمية وجماىيرىا التي سوف

تفتقده كأىمو وكأنو من أىميا.
مسوح

محمد حسين فضل اهلل والحوار
وتمحورت مداخمة األب جورج مسوح ،األستاذ في جامعة البممند حول " ّ
السيد ّ
محمد حسين فضل
اإلسالمي-
المسيحي" ،واستيل كالمو باالشارة الى أنو :ال ينكر أحد عمى العالّمة ّ
السيد ّ
ّ
ّ

بخاصة .وليس بإمكان أحد أن
الشيعي
بعامة ،وفي اإلسالم
اهلل كونو
مرجعية ّ
ّ
ّ
دينية وفكرّية كبيرة في اإلسالم ّ
ّ
ينكر جرأتو وشجاعتو في فتاويو وآرائو العديدة التي حاول فييا تصحيح بعض المعتقدات والممارسات الخاطئة
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المسيحي ،وبالحوار بين األديان.
اإلسالمي-
في اإلسالم .كما ليس بوسع أحد أن ينكر عميو إيمانو بالتعايش
ّ
ّ
أىم مف ّكري اإلسالم المعاصر ومجتيديو.
ىو ،بال ّ
شك ،أحد ّ
الالىوتي
المسيحي فيندرج في مستويين:
اإلسالمي-
السيد فضل اهلل في موضوع الحوار
أما ما ّ
قدمو ّ
وأضافّ :
ّ
ّ
ّ
يوحدون اهلل"،
بأن
الوطني من جية أخرى .فعمى الصعيد
من جية ،و
المسيحيين " ّ
ّ
الالىوتي ،يعترف فضل اهلل ّ
ّ
ّ

يميز فضل اهلل
ثم ّ
ّ
وبأن "اإلسالم ال يعتبر النصارى مشركين ( )...فمممشركين حكم وألىل الكتاب حكم آخر"ّ .
مجرد شرك
مباشر وشرًكا فمسفيًّا ،فيعتبر القول
ًا
يسميو شرًكا
تجسد اهلل في ّ
المسيحي بـ" ّ
السيد المسيح" ّ
بين ما ّ
ّ
موحدون" ،بل تكمن
الالىوتية لدى فضل اهلل ال تكمن في اعتقاد
فمسفي .المشكمة
المسيحيين بالثالوث "فيم ّ
ّ
ّ
ّ
ي.
في إيمانيم
بتجسد كممة اهلل في كيان بشر ّ
ّ

المسيحيين مسألة الكفر باهلل ،فيقول:
حد القول بكفرين لينفي عن
وقال :ويذىب فضل اهلل في اجتياده إلى ّ
ّ
أن القرآن عندما يقول عن أىل الكتاب ّإنيم كافرونّ ،أنو الكفر الذي ُيخرجيم عن اإليمان باهلل
"ليس معنى ّ
نبي
نسبي" ،وفق كالمو ،فكفر
ألن "الكفر
ّ
وعن توحيده ،ولكن معناه الكفر بالرسول" .و ّ
المسيحيين برسالة ّ
ّ
خصوصية فضل اهلل
اإلسالم ال يمنعيم من االلتقاء بالمسممين في توحيد اهلل واإليمان بو .ىنا تبرز
ّ

المسيحيين
اإلسالمي القديم في شأن إيمان
الالىوتية ،حيث يقدم قراءة جديدة غير مألوفة في الفكر
ّ
ّ
ّ
سيما في ىذا الزمن الذي يسوده التكفير حتّى بين أبناء المذىب
التوحيدي .وفي ىذا األمر شجاعة فكرّية ،وال ّ
ّ
الواحد.
المسيحي وعن الحوار بين المسممين
اإلسالمي-
السيد فضل اهلل عن التعايش المشترك
وأضاف :يدافع ّ
ّ
ّ
اإلسالمي .فالقرآن دعا إلى الحوار
األساسية وعمى التراث
اإلسالمية
المسيحيين ،ويبني ذلك عمى المصادر
و
ّ
ّ
ّ
ّ
أن فضل اهلل ،من ناحية أخرى ،يدعو
أيضا إلى "كممة سواء بيننا وبينكم" ...غير ّ
"بالتي ىي أحسن" ،ودعا ً
يعية التي لن تنال من
حق المواطنة
إلى قيام دولة
إسالمية ُيحفظ فييا ّ
لممسيحيين مع بعض التح ّفظات التشر ّ
ّ
ّ
بأن تحقيق ىذا المشروع ليس في المستقبل المنظور بل ىو مطروح عمى الصعيد
ويقر ىو نفسو ّ
كرامة أحد"ّ .
لمقوميين مشروعيم".
اكيين أو
أن
ي
ّ
لمماركسيين مشروعيم ،ولالشتر ّ
ّ
السياسي" ،كما ّ
الفكر ّ
ّ
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المسيحيين التخّمي عن عقدة الخوف عندىم من المسممين
وختم مداخمتو بالقول :من ىنا يطمب فضل اهلل من
ّ
المسيحيين في دولة تكون فييا الحقوق والواجبات
أن "المسممين يف ّكرون بالعيش في مساواة مع
ًا
ّ
معتبر ّ
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يعية" واشادتو
متساوية" .لكن كيف يمكن االنسجام بين الدعوة إلى دولة
إسالمية مع "بعض التحفّظات التشر ّ
ّ
السيد فضل اهلل عمى ىذا
الذمة" ،من جية ،وبين "المساواة" مع
المسيحيين من جية أخرى؟ يجيب ّ
ّ
بنظام "أىل ّ
ط
إن الدولة
اطنيتيم إالّ بالمدى الذي يمتزمون فيو بالخ ّ
تفرق بين مواطنييا في مو ّ
ّ
التساؤل بقولوّ " :
اإلسالمية ال ّ
العام ال دور ليم في
العام لمدولة في الفكر الذي يرتكز عميو أساسيا ( )...وليذا ّ
فإن الذين ال يمتزمون بالفكر ّ
ّ
بد أن تنطمق من
الق اررات المصيرّية القائمة عمى ىذا الفكر ،عمى مستوى العالقات والتشريعات التي ال ّ
اطنيتيم مع اآلخرين في الحقوق والواجبات
القناعات باألساس الذي ترتكز عميو الدولةّ .
ولكنيم يعيشون مو ّ

االقتصادية فيما عدا الجوانب العسكرّية" (في آفاق الحوار
االجتماعية و
السياسية و
بحيث يشاركون في الق اررات
ّ
ّ
ّ
المسيحي ،دار المالك ،ص .)601
اإلسالمي
ّ
ّ
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توقيعرواية"يومياتآدموحواء"
وقعت الروائية ورئيسة المجنة الثقافية في النادي الثقافي العربي نرمين الخنسا والروائي نزار دندش روايتيما
المشتركة "يوميات آدم وحواء" في جناح دار الفارابي في معرض بيروت العربي والدولي ال 45في بيال في
حضور حشد من الشخصيات والميتمين بالشان الثقافي.
وتتمحور أحداث الرواية حول قصة آدم وحواء بعد طردىما من الجنة وىي عبارة عن رحمة يعكس الزمن في
االتجاه مناب ت التاريخ البشري ،فييا تخيل لمعصر اآلدمي األول واستنباط لظروف والدة العادات االنسانية
المبكرة وميادين صراع الخير والشر ولدور الكائنات "غير العاقمة " في تعميم اإلنسان العاقل وتطوير ثقافتو

المعرفية.
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التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي ال 50في يومه األول (السبت
فيما يمي سمسة من 
)0404\00\0–تجدونربطاالصور

 االستاذة مي شبقمو ،حكايات الحروف (الجزء السابع) ،الدار العربية لمعموم ناشرون فاديا حطيط ،حممي ،جمعية السبيل غوى عالم ،ساعة قصة ،جمعية السبيل -ناديا كريت ،السالحف ،دار الفارابي

 الشاعرة السعودية البتول الدباع ،نبض الحياة ،دار الرمك -كارمن شماس ،كارمن واألبراج ،1066اكاديميا انترناشيونال

 حسان الزين وسمير القنطار ،قصتي (سمير القنطار) ،دار الساقي جورج ابو زيد ،لعنة األرض الخفية ،جناح النادي الثقافي العربي عزيز المتني ،كمال جنبالط :أسئمة وحقائق ،دار ومكتبة التراث األدبي  -دار التقدمية جودت فخر الدين ،فصول من سيرتي مع الغيم ،رياض الريس لمكتب والنشر الشاعرة ندى الحاج ،أنياب العشق (شعر) ،الدار العربية لمعموم ناشرون ىالة سنو ،القفص ،مكتبة أنطوان ساري حنفي ،حالة االستثناء والمقاومة في الوطن العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية شربل تادروس ،The destined journey ،مكتبة مالك نديم قطيش ،وانا حبمى أيضا ،دار النيضة العربية -روبرت فيسك ،زمن المحارب ،شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر
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فيمايمينشاطاتوبرنامجتواقيعيوماألحدالموافقفيه5كانوناألول:0404

4:00-0:00

محاضرة :كيف نحبب الى اجيالنا قواعد

أ .سمطان ناصر الدين

المغة العربية
 1:00-5:00ندوة :الممارسات الثقافية لمشباب العربي
0:00-1:00

د .ميا كيال ،أ.ربيع مروة ،أ.رشا االطرش

ندوة :مناقشة كتاب مكافحة االرىاب لسفير
المممكة العربية السعودية االستاذ عمي بن

النائب أ .نياد المشنوق ،د .سعود المولى،
العميد الياس حنا ،تقديم :أ.بشار شبارو

عواض العسيري

التواقيع
6:00-3:00
4:00
7:00-5:00
7:00-5:00
8:00-5:00
8:30-5:30
6:00
8:00-6:00
8:00-6:00
9:00-6:00

َوارح
سبعخ انقصخ
حقبئت قطبٌ
سفزح أَبهَذ نهزٍجَى انصحٌ
انكهًخ انطَجخ
حجز ويبء
يكبفحخ اإلرهبة
اشتقت اني انخطَئخ
انسهَفي انَتَى
أقبنَى انخوف

هذى عَذ
رَذا أثو انحسٍ
شزثم انذاكزح
أَبهَذ دوََكَبٌ
َبدٍٍ عطوً
انشبعز ظبفز انحجزً
انسفَز انسعودً عهٌ انعسَزً
رني انحهو
حبسو األيٍَ
فضهَخ انفبروق

دار انفبراثٌ
جًعَخ انسجَم
يكتجخ اَطواٌ
اكبدًٍَب اَتزَبشَوَبل
جُبح انُبدً انثقبفٌ انعزثٌ
دار انزيك
انذار انعزثَخ نهعهوو َبشزوٌ
دار انفبراثٌ
دار انسبقٌ
رٍبض انزٍس نهكتت وانُشز
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