معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال55
األول،1422
40كانون 
األحد، 
 


فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب ال 55في يومو الثاني:

حمقةحوارثقافيبينالشباب
ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض الكتاب العربي الدولي ال ،55وفي اطار مشروع الحوار الثقافي ،نظمت
جمعية سوا لمسالم بالتعاون مع و ازرة الثقافة وجامعة البممند حمقة حوار ثقافي بين الشباب من عدد من

المناطق المبنانية :القاع ،بنت جبيل ،تبنين ،قب الياس ،شكا ،اليرمل ،أميون ومخيم شاتيال(بيروت).
هاشم
بداية كممة ترحيبية من مسؤول الكتاب والمطالعة في و ازرة الثقافة عماد ىاشم ،اشار فييا الى أن الحوار
الثقافي بين مختمف المنا طق المبنانية ضرورة حيوية جدا في ىذا الزمن الذي نحن بأمس الحاجة فيو الى ىذا
التبادل عمى المستوى الثقافي بين مختمف قطاعات المجتمع المبناني ،وخاصة األطفال منيم المذين عبرىم

يمكننا وضع ىذه البذرة التي ستكبر ليكون مجتمعنا حضاريا.

وأضاف :و ازرة الثقافة ال تستطيع اال أن تدعم وترعى ىكذا مشروع ،ألنو من المشاريع التي تدخل ضمن
مسؤوليات الدولة وو ازرة الثقافة الواجب عمييا تبني مشاريع التواصل المجتمعي الثقافي في لبنان ،مشي ار الى

أن ىذا المشروع الذي بدأ كفكرة منتشرة نظريا في لبنان عن أىمية الحوار والتواصل بين الجماعات والمناطق
وىو من المشاريع القميمة التي استطاعت فعميا وواقعيا اعادة صمة الوصل بين كل أطراف الوطن.
شاهين
وتحدث بدوره اسماعيل شاىين ،منسق المشاريع في جمعية مدى ومسؤول مجموعة سوا لمسالم ،عن مشروع
الحوار الثقافي ،مشي ار الى أن و ازرة الثقافة أخذت عمى عاتقيا تمويل كافة مطبوعات المشروع وتوزيع الكتب
الى المكتبات العامة ،اضفة الى استئجار قاعة بيال ،في حين تولت جامعة البممند تدريب المجموعات

الشبابية عمى كيفية تنفيذ عروض المناطق.
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وعدد بعض أىداف المشروع الرامية الى دعم السمم األىمي والتقارب بين مختمف األطراف المبنانية ،دعم

النشاطات التي تشجع عمى التالقي والحوار ،متطرقا الى النتائج المتوقعة وأىميا :ايجاد عالقات مترابطة
ونوع من التقارب بين مختمف المناطق المبنانية ونسج عالقات أفضل بين الطمبة المبنانية ودعم الحوار بين
مختمف المناطق.
وسرد بعض ما تم تنفيذه من نشاطات ومنيا دعم ميرجانات في قرى اليرمل ،قب الياس ،أميون ،تنظيم
لقائين بمدين في زحمة (النفايات الصعبة) وفي اليرمل (السياحة البيئية) ،عروض مسرحية في كل من
اليرمل ،أميون ،بنت أميون ،زحمة ،تبنين وقب الياس ،اضافة الى نقاش حول أفالم وعروض سينمائية

وتوزيع كتب من المكتبات العامة.

وختم كالمو في عرض آفاق المستقبل لممشروع المتمحورة حول نشر أندية شبابية في كل المناطق المبنانية
التي يستيدفيا المشروع ،التواصل مع الجمعيات في كل من شكا ،وسعدنايل واليرمل وتبنين اضافة الى

البمديات والمكتبات العامة ،دعم العالقات بين ىذه المجموعات الشبابية لتنفيذ المشاريع المشتركة ،واعداد
ورشة تقييمية ألمناء المكتبات العامة وممثمي الجمعيات والبمديات مع جمعية خيال لمسرح الدمى والعروض.
بعدىا قدمت كل من سيام أنطون وسناء شباني حول عمل المجموعات ،بعدىا قدمت المناطق المشاركة
عروضيا في اطار المشروع.
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ندوةالقدسإلىأين؟
ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض الكتاب العربي الدولي ال ،55عقدت مؤسسة القدس الدولية ندوة بعنوان
"القدس إلى أين؟" شارك فييا كال من األستاذ ياسين حمود ،مدير عام مؤسسة القدس الدولية ومدير عام
مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات الدكتور محسن صالح وترأسيا رئيس المركز العربي لمتضامن والتواصل

معن بشور ف ي حضور عدد األكاديمين والمثقفين.

حمود
معا .القدس قمب الصراع .القدس في قبضة
معا...نستعيدىا ً
تحدث بداية حمود قائال :القدس ..نحمييا ً
مت لمقدس؟!..
االحتالل ،ليتساءل بعدىا :ماذا يجري اليوم في القدس واألقصى؟ .وأنت ماذا فع َ
وسرد بعض المحطات التاريخية لمقدس منذ العام 8491م حين احتل الصياينة غربي القدس ،والعام 8491م
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بدل وجييا العربي اإلسالمي األصيل (تيويد الحجر) ،تقميل عدد السكان المقدسيين ،وزيادة عدد السكان
الييود (تيويد البشر).
الثقافي
الديني و
تطور المواجية في المجال
وانتقل بعدىا لمحديث عن ما يجري اليوم في القدس واألقصى ،من ّ
ّ
ّ
مقدسة موازية لمبمدة القديمة بمقدساتيا والثاني :تحقيق وجود
األول :فرض وجود مدينة
ييودية ّ
ّ
عمى مسارينّ :

افي عمى
ّ
ييودي دائم ومباشر في المسجد األقصى ومحيطو ،اضافة الى ّ
تطور المواجية في المجال الديمغر ّ
مسارات عدة ىي :تكثيف االستيطان ،جدار الفصل العنصري ،سحب بطاقات اإلقامة الدائمة من المقدسيين،
الفمسطينيين.
ىدم بيوت المقدسيين وتيجير الس ّكان
ّ
وخمص في ختام مداخمتو الى القول :القدس أمانة في أعناقنا...فكيف نحمييا؟! ثقافيًّا ومعرفيًّا :نشر الوعي
والمعمومة الدقيقة عن القدس ،وىنا يبرز دور المثقفين والكتاب والعمماء والمشايخ .إعالميًّا :عبر كل الوسائل
ومرور بالبرامج التمفزيونية واإلذاعية وكتابة المقاالت وانتياء بتنظيم الحمالت
ًا
بدءا بالممصقات
المتاحة ً
اإلعالمية الكبرى .جماىيريًّا :عبر الفعاليات واألنشطة والتظاىرات الشعبية المنظمة والمستمرة والمدروسة.
سياسيًّا :عبر الضغط عمى أصحاب المواقف المؤثرة في األمة التخاذ مواقف حاسمة داعمة لمقدس وأىميا.
ماديًّا :عبر أداء واجب نصرة القدس وأىميا بالمال لدعم المشاريع التي تنفذ في القدس بما يسيم في تثبيت
أىميا في وجو االحتالل .قانونيًّا :عبر مالحقة االحتالل في جرائمو في التطيير العرقي في القدس ،وتشويو
المقدسات ،ومصادرة األراضي ،وبناء الجدار العازل....إلخ.

صالح
استيل صالح كممتو باالشارة الى الحراك الحاصل في العالم العربي من ثورات وانعكاساتو عمى موضوع
القدس والمشروع الصييوني فييا ،سيما ان جوىر ىذا المشروع مبني عمى انشاء الدولة الصييونية في قمب
األمة وجوىر استم ارريتيا يرتبط ارتباطا وثيقا بما حوليا شرط أن يكون ضعيفا وممزقا ،مما يجعل المواجية

مستحيمة.
واعتبر أنو انطالقا مما تقدم فان أي تغير يحدث حاليا سيؤدي حتما الى تغير في معادلة الصراع العربي
االسرائيمي والمشروع الصييوني في القدس المحتمة ،مشي ار الى وجود تحديات كبيرة تواجييا األمة العربية
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تحتم عمينا القيام ببعض الخطوات ومنيا :ضرورة القيام بتغيير نظري ،سيما أن عممية التغيير تأخذ شكميا
النيضوي اي تغيير شامل ،ضرورة استيعاب ىذه الثورات لمخالص من األنظمة الفاسدة.
وخمص لمقول أن ىناك محاوالت غربي ة اسرائيمية بحيث تشرع في محاوالت التفتيت والفوضى وصوال الى
تفتيت األنظمة العربي في وجو التغيير الحاصل في العالم العربي.
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ثقافةالجزيرةالعربيةبعدالمدينةالىقيامالدولة
واستيل جناح المممكة العربية السعودية نشاطاتو ليذا العام محاضرة تحت عنوان "ثقافة الجزيرة العربية بعد
المدينة الى قيام الدولة ،ألقاىا االستاذ عبداهلل الناصر في حضور السفير السعودي عمي عواض العسيري
وحشد من الشخصيات والميتمين بالشأن األكاديمي والثقافي.

قهوجي
استعرض دكتور غازي قيوجي في البداية حضور الثقافة في الجزيرة العربي ،وبعضا من سيرة المحاضر
األديب السعودي عبداهلل المناصر الذي تدرج في مناصب ووظائف عدة منيا الممحق الثقافي السعودي في
بريطانيا ،ذاك ار بعض نتاجاتو األدبية والفكرية "أميركا العقمية المسمحة".
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الناصر
واستعرض الناصر في محاضرتو تاريخ موجز لمحالة الثقافية في الجزيرة العربية ومراحل النيضة التي
تقطعت لعدة أسباب سياسية منيا ما قبل االسالم ومنيا ما بعده ،وأعطى أمثمة عن نيضة الثقافة العربية في

عصر الجاىمية من حيث الشعر ،وتطورىا في العصر االسالمي في المدينة المنورة.
وأشار الى أن ىذه النيضة لم تتجاوز عقود لتعود الى حالة الركود لتنت قل الى حاالت الشتات واالضمحالل،
نظ ار لتنازع القوى عمى بعض أقاليم الجزيرة العربية وتعدد الدويالت فييا مع تراجع كبير لمتأليف والعمم
والتعميم الى أن انطمقت البنية الحديثة لمفيوم الدولة في الجزيرة العربية وصوال لقيام الدولة السعودية ،من ىنا
بدأ االستشراقات الثقافية في الجزيرة العربية بتنوع أوجييا.
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ندوةحولكتاب"قيودتتمزق"
نظمت شركة المطبوعات ندوة حول كتاب "قيود تتمزق" لممحامي شادي ابو عيسى شارك فييا نقيب الصحافة
محمد البعمبكي ،المحامي ناضر كسبار ،االديبة صونيا األشقر عمم ،الشاعر روبير غانم ،وقدمتيا االعالمية

نادين أسعد فغالي ،في حضور حشد من الميتمين بالشأن الثقافي.

البعمبكي
بداية النشيد الوطني بصوت الطفمة ماري خمف وتقدي العمم من قبل الطفمة بيا أبو عيسى ،بعدىا تحدث
النقيب البعمبكي عن الكاتب وقال :في كتاباتو الصحافية نيفات سياسية .لم يوفر في نقداتو الالذعة من قصر
في الميمات االجتماعية.....زوالصحافي الصحافي ىو من اندفع وراء السبق الصحفي .وكتاب الزميل شادي

خميل ابو عيسى "قيوم تتمزق" ىو السبق الصحافي بعينو ...من محراب القانون انطمق شادي ابو عيسى
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وختم بالقول :لقد استطاع وىو في عمره الوردي أن يوفق بين الصناعتين :صناعة المحاماة وصناعة

الصحافة.
كسبار

واعتبر المحامي مسبار في كالمو عن الكتاب الذي يعود اليو المتعبون في الميالي المالح وفي ساعات

السمر والظرف .كما في ساعات العزلة وىنييات التعب من واقع مضن .وقال :فالواقع الذي يعرضو الكاتب
باسموبو الساخر سواء بالكممات ام بالكاريكاتور مرير كيف ال ونحن نرى االغالل في يد المواطن مع عبارة
"السمطة في يد الشعب".
وأضاف :فالكاتب عرض واقع الحال مستعمال سالح سرعة الخاطر والنكتة الالذعة مقدما افكار بعفوية
وظرف وطالوة تاركا لمراي العام مسؤولية اتخاذ لمخروج من الواقع المرير فما ىو القرار؟ القرار براينا ىو
المراقبة والتفتي ش والمحاسبة وليس برفع االيدي واالستنكار ومن ثم نسمع بالروح بالدم نفديك يا زعيم .فالتغير
ال ياتي من العبث يجب ان نغير ما بداخمنا ذىابا مع االية الكريمة ال يغير اهلل ما بقوم يغيروا ما بانفسيم.

وخمص بالقول :فاول تغير يجب ان يكون في ذىنية التبعية وذىنية ان ال سارق شاطر واالدمي غشيم وذىنية
المالمباالة والياس والروتين .عندئذ تستقيم االمور ياخذ كل ذي حق حقو اذ ال يمكن بناء وطن مع شعبية

تتكاثر لزعيم يقول مثال :اذا فتح لنا فالن ممفا فسوف نفتح لو ممفاتو.
األشقرعمم
واعتبرت األشقر أنو :بين واقعية القانونية وعقالنيتو وبين السخرية الالذعة اليادفة يتيادى قمم المحامي
والكاتب شادي خميل ابو عيس ليقدم لنا اث ار جديدًا فيو من ثبوت بطالن الزواج السياسي بداعي الغمط في

التصنيف.

وأضافت :العين الثاقبة ىي دليل شادي والفكر الناقد ىو منجده وبين الدليل والمنجد فرق شاسع ولقد حاول
الكاتب قدر استطاعتو تقصير المسافة بينيما عمة يستطيع الوصول الى بر التغير ولكن اعذرني ياعزيزي
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شادي فالمحاولة لم تنفع ولكن عزائي لك ان ال تخف فالمسيرة مستمرة ولو خضع محركيا " لمخراطة "
السياسة والتي توجتيا بصور كاريكاتورية موزعة في دار كتابك.
وتوجيت الى الكاتب قائمة :فن السخرية يا متحفنا يا شادي ىو من اصعب الفنون وانت غامرت باالصعب
ونجحت كما نجاحاتك السابقات وليذا فان شعارك ىو العدالة لمخيرين ىي وحدىا التي تجعل المرء سعيدًا ..

لتخمص بالقول :من ىنا لقد اعتمدت انواع الخطابة الثالثة االستداللية ،والقضائية ،واالستشارية ،الن بين
المدح والذم واالتيام والنصح بفعل شيء او عدم فعمو تتجسد نيفاتك السياسية "معمنة الوطن ثم الوطن..


غانم
وقال غانم :وشادي جعمنا نضحك ايضا بل نسخر من حممة الجواىر التي حولوىا الى مباخر ومقابر في
وطن لوال روحو النورانية السماوية التي تسامح لعدنا الى السكن في الكيوف والمغاور .ىذا الشادي من العمر

في مقتبمو ولكنو من الخبرة التجربة والتفوق ،تواصل الى مترفات النضوح.

وأضاف :ان لقممو وكتابتو بعامة حفيف المسك عمى المسك تنتشر رائحة البخور في االمداد واالجواء،

وليضاف كتاب رابع الى اشقائو الثالثة وليحقق شادي خطوة نوعية في عالم االبداع تضيف الى الخريطة

االبداعية لمبنان الخالد ال رقماً جديدا يصنم في مجمد ترىات االرقام بل جرحا جديداً نازفاً تالقا وشدوا وتوغال

في الالنيايات .قمم لو شئنا لمناسوت لحصدنا العجب ولو لالىوت القانوني اردناه لقطفنا ثمار حدائق البال

والسمو وشفافية الرؤى المثقمة بعبير البياء وبعض من ترائيات السماء.

وختم بالقول :قمم االيمان ىو ايضا بخوره عمى االجواء فتنجمي عن صدرونا تكاثفات الرزايا واألعباء.
أبوعيسى
وفي الختام ،تحدث الكاتب أبو عيسى عن كتابو قائال :ق يود تتمزق رسالة لكل من يريد ان يعيش  -أو يموت
 بحرية حقيقة ال مصطنعة .رسالة لكسر الظمم والطغيان والفساد واالستبداد والبطالة ...مشكمة المواطن معوطنو ،ىي مشكمتو مع نفسو مشكمة ..يقتضى "محاولة " حميا عبر كسر الصمت وتمزيق القيود.
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وأضاف :في ىذا الوطن الخالد ..وطن الروح والعمل والفكر واالبداع ..لم نزل في بداية طريق معرفة انفسنا
واستق اررنا ،وفي بمبة االفكار والعقائد والمبادئ التي ما زالت تتخبط فيو .نفتش عن انفسنا عن امتنا عن
تاريخنا ..في كل يوم قصة وفي كل قصة فضحية وفي كل يوم عمميات مختمفة من التخدير والتسكين الفكري
التي تطيل اجل المريض ولكنيا ال تشفيو.
وأشار الى أن غاية الكتاب الدعوة الى الوقوف بصمت وىدوء في آن معا لبناء المواطنية .نحن بحاجة الى
ثورة فكرية بناءة تكسر االغصان اليابسة ،نحن بحاجة الى ثورة ال فتنة الكل ضائعون...الكل زائغون ..والكل

يفتشون عن الكل ،ليخمص قائال :فمن بيروت العاصمة االبدية لمكتاب والثقافة الى كل الكون راية ترفرف
بمجد ورقي وعظمة.
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ندوة"ابداعاتاماراتية"

في اطار مشاركتيا في معرض بيروت العربي والدولي لمكتاب ال ،55نظمت دائرة الثقافة واالعالم في

حكومة الشارقة – االماراتية العربية المتحدة ندوة بعنوان "ابداعات اماراتية" شارك فييا االديبان االماراتيان
ناصر الظاىري وسارة الجروان .و تناولت مداخمتيما عن تجربتيما في الكتابة مع اضاءة عمى االبداع
القصصي االماراتي.

الجروان
واستيمت كممتيا بالقول :ان األدب مفردة المست شغاف قمبي بدءا بأولى الحروف التي تعممت تيجئتيا

انتياء بكيفية غربم تيا ألصوغيا فمسفة ضمنية تحوز عمى شرف التخمق بين يدي المتمقي حرفاً متقدا
و ً
يتعاطى ادعاء الحكمة في حال رمت ذلك ،أم تزعمتيا أكذوبة تممق لمذات..
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وقالت :الرواية كانت محطتي األولى وباكورة أطروحاتي األدبية ىي الجنس األدبي األقرب إلى نفسي
وبحسبي أنني تمكنت من أدواتيا وأتقنتيا بشيادة عدد من المختصين بيذا الجنس األدبي ورواده ،وتطرقت

الى بعض نتاجيا االدبي واعتبرت أن :الرواية تعيش عصرىا الذىبي ألنيا استطاعت أن ترفع راية المكاشفة
لممخاتالت اإلنسانية بشتى طرقيا ،اتجو لكتابتيا المبدع من وازع إيمانو بالبحث عن ضالتو لمفضيمة كل
حسب إيمانو بفضيمتو ،واتجو القاريء ليا من وازع بحثو عن تفاصيل حيواتية ذات بعد إنساني يشكل لديو
مفارقة ما.
وختمت بالقول :بأنيا نجحت ك أديبة اإلماراتية في رصد التحوالت اإلجتماعية في نصوصيا وتعاطت معيا
من خالل واقعيا المعايش فيي ناقشت جل الظواىر اإلجتماعية السمبية منيا وحتى اإليجابية بل وحاولت

جاىدة بحسيا األدبي المرىف معالجة ىذه الظواىر واضاءة معاناتيا وايصال أناتيا بشيء من الوعي

واإلدراك بخمفية ىذا المجتمع الصغير وبأطروحات ذات حميمية تتناسب والنسق اإلجتماعي ليذا الوطن الذي
تشكل تحت ناظرينا لبنة لبنة وطال بامتداد قامتنا ،كبرنا بو وحممنا لو ولناَ ،زَرعنا بذرة ،وقطفـناه ثمرة معافاة،
رحم اهلل بانيو معممنا األول "والدنا زايد" ش َكل سياساتنا وساسنا عقوال وأفكا ار طموحة ىادفة بناءة.
الظاهري
وبدوره القى الظاىري كممة شعرية بعنوان "طقوس أولى ..الفجر والحب والكتابة" :قال في مستيميا :في
طقوس الفجر والحب والكتابة ..يكفي أن تفتح عينيك والستائر ،لتجد عرق الميل عمى نافذتك ،تسمع صييل

تدق قيوة الصبح ..أو تصافق أجنحة ديك الحارة من جداركم إلى جدار
منحاز عوشة بنت عبد اهلل وىى ّ
كده العمر والبحر............
الجيران ،أذان سالمين الذي يأتي من جانب المسجد الغربي مبحوحًا ّ
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التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي ال 55في يومه الثاني (األحد
فيما يمي سمسة من 
)1422\21\0–تجدونربطاالصور
 -الشاعرة دارين حوماني ،الياطر الحزين ،دار الفارابي

 غسان عبد الرحمن الحسامي ،عبقري من طرابمس ،جناح النادي الثقافي العربي دانا حداد ، The Back Door in Toly Kitchen ،جناح النادي الثقافي العربي اليام جعفر ،ابجديات الحب ،جناح دار غوايات ودار الرمك عبد الباري عطوان ،وطن من كممات رحمة الجىء من المخيم الى الصفحة االولى ،جناح الساقي سالم عبد الباقي ،قصائد لمحب واالحبة ،حب بال حدود ،جناح الدار العربية لمعموم جورج قرم ،تعدد االديان وانظمة الحكم ،دار الفارابي -جاد الحاج ، One Day In April ،مكتبة أنطوان
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فيمايمينشاطاتوبرنامجتواقيعيوماالثنينالموافقفيه5كانوناألول:1422

0055 – 0055

أيسٍح شعرٌح حىل االعًال انشعرٌح انكايهح
نهشاعر انسىٌدي تىياس ترانسروير

انشاعر قاسى حًادي ،انشاعر اسكندر حثش

0055 – 0055

ندوج حىل كتاب ايرأج نن تتكرر نهكاتة عًاد أنٍس
انثٍطار

أ..عصاو عترونً ،انطفهح رٌى يٍاسً،
أ.عثد هللا يرعً ،أ.يحًد شرٌف

00:5 – 0055

ندوج 0كٍف نهغً انطائفٍح انسٍاسٍح؟

د.يحًد انسًاك ،األب د.جىرج يسىح،
د.سعىد انًىنى ،إدارج0د.عثد انرؤوف سنى

0055 – 00:5

ندوج 0تجرتتً فً انكتاتح

د.وهٍة صىفً ،أ.تسًح سٍىفً ،أ.انهاو
انجعفر انشًري ،أ.حسنح انقرنً ،أ.خهىد
انفضٍم ،أ.هانح انقحطانً ،ضٍف
انشرف0انًترجى حًد انعٍسى،
إدارج0انروائً عهً سرور

التواقيع
5:00 - 7:00
5:00 - 7:00
6:00 - 8:00
6:00 - 9:00

دٌوان روذ المسجذ
دٍاة جذٌذة
البوم الخسارة
العرب الى اٌه

بذر دىاوي
االدٌبت لطٍفت الذاج قذٌخ
عباس بٍضون
مذسه دلول

جىاح دار غواٌاث ودار الرمك
دار الفاربً
جىاح دار الساقً
جىاح الذار العربٍت للعلوم
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