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 :لثثافي يومو ال 55فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب اؿ

 
 ندوة حول كتاب امرأة لن تتكرر لمكاتب عماد أنيس البيطار

 
ندوة حوؿ كتاب امرأة دار الفارابي  عقدت  ،55لمعرض الكتاب العربي الدولي اؿ ثانيضمف فعاليات اليوـ ال

عبد االستاذ عصاـ عتروني، الطفمة ريـ مياسي، ، شارؾ فييا االستاذ لبيطارلف تتكرر لمكاتب عماد أنيس ا
 .ي حضور عدد األكاديميف والمثقفيفف محمد شريؼواالستاذ  اهلل مرعي

 
 

اثناء قراءتي ليذا الكتاب توقؼ الزمف واستمتعت بكؿ صفحة مف صفحاتو حتى : تحدث بداية عتروني وقاؿ
جو مضيء مف وجوه ىذه الحياة التي لوال وجود الحب فييا لما استطعنا والقصة قصة حب والحب و . نيايتو
 .تحمميا
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 . وتحدثت الطفمة ريـ مياسي عف الكتاب وعف شعورىا لدى قراءتو داعية الجميع لمطالعتو

 
 . مف وحي الكتابة والقراءة عرضا مسرحيا يضـ استاذ وتمميذا حوؿ االىماؿبعدىا قدـ عبد اهلل مرعي 

 
اـ ، كانت الكممة لمؤلؼ الكتاب البيطار، التي اشار فييا انو اليوـ يحقؽ حمما لطالما راوده في وفي الخت

 .صغره، معتبرا أنو الوحيد في العالـ الذي أدخؿ الفمسفة في الرواية
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 كيف نمغي الطائفية السياسية؟: ندوة
  
شارؾ فييا  كيؼ نمغي الطائفية السياسية؟: ندوةفي اطار برنامج النادي الثقافي العربي ليذا العاـ، عقدت و 

، عبد الرؤوؼ سنووأدارىا الدكتور  سعود المولىالدكتور محمد السماؾ، األب جورج مسوح، الدكتور 
 .حشد مف الشخصيات والميتميف بالشأف األكاديمي والثقافيوحضرىا 

 
 سنو

سية ىو موضوٌع مستعٍص وشائؾ، ويحتوي إلغاُء الطائفيِة السيا: استيؿ الدكتور سنو لكمتو باالشارة الى أف
إلى قائمقاميتيف  2481منذ تقسيـ لبناف العاـ . عمى إشكاليات كثيرة تجعُؿ اإلقداـ عميو محفوفًا بالمخاطر

، ثـ في الدستور 2482طائفيتيف، ومنذ اعتماد النظاـِ الطائفي في مجمس إدارة متصرفية جبؿ لبناف العاـ 
، حوؿ نصيب 2281وبالتسوية الشييرة العاـ . بناف في نفؽ الطائفية السياسية، دخؿ ل2218المبناني العاـ 

السياسية عرفًا، وحصر النزاعات عمى المناصب والمراكز داخؿ  -الطوائؼ في السمطة، جرى تثبيت الطائفية 
 . الطوائؼ وليس بينيا

 



 55معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال
3122االول كانون  5االثنين   

P
ag

e4
 

P
ag

e4
 

ف الماضي، ظيرت مطالبة تغير الديموغرافيا لمصمحة المسمميف في الستينيات مف القر واعتبر أنو مع 
ليشرح بعدىا المراحؿ  ولممفاتيح األساسية في اإلدارة إسبلمية بكسر احتكار الموارنة لرئاسة الجميورية

 ......وثيقة الوفاؽ الوطني -اتفاؽ الطائؼ التاريخية ليذا الصراع تداعي الميثاؽ الوطني، 
 

ف عشية رحيمو بتوفير الضمانات إلزالة اإلماـ الراحؿ محمد ميدي شمس الديوتحدث عف ما طالب بو 
السياسية، وبناء نظاـ طائفي يتضمف إصبلحًا  -مخاوؼ المسيحييف، وفي مقّدِميا عدـ إلغاء الطائفية 

فيؿ حصؿ المسيحيوف عمى تمؾ الضمانات، فيما ىـ ييمشوف منذ الطائؼ، ويشعروف . سياسيًا، ودولًة عادلة
السياسية، وىو قبيح جدًا،  –ع العربي؟ وىؿ يمكف تجميؿ وجو الطائفية اليوـ أنيـ أشد تيميشًا في ظؿ الربي

 بحيث لف ينفع معو تجميؿ أو إصبلح؟
 

فكيؼ نغّير نظامًا . ف ىناؾ طائفيًة مجتمعيًة سبقت الطائفية السياسية ال يجري الحديث عنياوأشار سنو الى أ
شكؿ مف األشكاؿ، وُنبقي عمى قاعدتو االجتماعية  سياسيًا ونجعمو مدنيًا أو َعممانيًا، أو حتى أف نصمَحو بأي

طائفية؟ وكيؼ نقضي عمى الطائفية السياسية، ونحف نبني ثقافتنا وحياتنا اليومية عمى أسس طائفية، حتى 
بعد الدعوات إلى عدـ تيميش ليشير بعدىا الى أنو و . سياسة لبناف الخارجية تتأثر بالطائفية والمذىبية

، ىناؾ اليوـ دعوات مسيحية إلى 1005يحي، ومنيا صرخة البطريرؾ صفير العاـ الصوت االنتخابي المس
سف قانوف لبلنتخابات يتعاطى مع الدائرة االنتخابية الصغيرة كي يصح التمثيؿ المسيحي، وىو ما يحمؿ معو 

 . إمكاف تعزيز الطائفية السياسية، وليس إلغاءىا أو تجميَميا
 

مف ىنا، يبقى السؤاؿ الممح، ىو في كيفية إقامة بناء وطني في لبناف، : وخمص في ختاـ مداخمتو الى القوؿ
ثارة مخاوفيا مف ىيمنة  –عبر إلغاء نظاـ طائفي سياسي  اجتماعي، مف دوف تيميش الطوائؼ المسيحية وا 

 إسبلمية؟ وىو ما عبر عنو البطريرؾ الراعي قبؿ أسبوع، عندما رفض إلغاء الطائفية السياسية خشية أف َيخؿَ 
وكيؼ يمكف جعؿ نظاـ لبناف ديمقراطيًا يخضع لحكـ األكثرية مف دوف تسمط . بالتوازِف لمصمحة المسمميف

كيؼ يمكف جعؿ أبناء الطوائؼ الدينية ينظروف إلى أنفسيـ عمى أنيـ أبناء : المسمميف عميو؟ بمعنى آخر
 . يَتيـ ومصالحيـوطف واحد أواًل، وليسوا أبناء طوائؼ ومذاىب، ويروف في لبناف الوطف ىو 
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 السماك 

: ولكنيما  ميمافالتذكير بأمريف شكمييف يتطمب  في لبناف الندوةمعالجة موضوع واعتبر الدكتور السماؾ أف 
وىناؾ فرؽ كبير بيف ، لكف االستغناء عف الطائفية أمر ممكف، ىو اف الغاء الطائفية أمر مستحيؿاألوؿ 

والمجتمع المتعدد ال يتحمؿ . القسرية والفرض( طابع)اإللغاء صفة  يحمؿ، عممية اإللغاء وعممية اإلستغناء
وفي لبناف تحديدًا حيث اعُتمدت صيغة التوافؽ، فاف اعتماد صيغة اإللغاء يتناقض . ىذا االسموب مف التغيير

أما  .مع روح الوفاؽ الوطني ومع متطمبات العمؿ المشترؾ العادة تحديد ورسـ صورة النظاـ السياسي
رادة مشتركة ، وتاليًا مصمحة مشتركة بالتغيير اإلست وىو يتـ عبر  مسار . غناء فانو يعكس إيمانًا مشتركًا وا 

سياسي ، وليس بقرار أو مرسوـ أو قانوف تسقطو السمطة عمى  –ثقافي  –تربوي  –تغييري اجتماعي 
 .المجتمع 

 
عالـ التي تعايشت سمبًا أو إيجابًا مع نظاـ اما األمر الثاني فيو اف لبناف ليس الدولة الوحيدة في ال: وأضاؼ

ورعت في ىذا التعدد أنظمًة . فالتاريخ عرؼ امبراطوريات تمتعت بتعدد ديني  وعنصري . طائفي بصيغة ما 
كاالمبراطوريات البريطانية والينغارية والنمساوية ) لحفظ حقوؽ األقميات لدييا أو الحتراـ خصوصياتيا 

كما عرؼ التاريخ دواًل اعتمدت صيغًا مف األنظمة الطائفية ، بشكؿ أو بآخر، مثؿ  ( .والروسية والعثمانية 
يطاليا  وبولندة واسبانيا  وتشيكوسموفاكيا   ( .قبؿ انشطارىا الى دولتيف)بمجيكا والنرويج وا 

 
ؿ مع أف نتعمـ مف التجارب التي مرت بيا دوؿ كثيرة في الشرؽ والغرب لمتعامواعتبر السماؾ أنو باالمكاف 

. النظاـ الطائفي في لبناف تطويرًا وتغييرًا حتى نصؿ الى حد االستغناء عنو مف دوف أي مّس بالتعدد الديني 
الجتماعي ولعؿ أىـ مدخؿ لذلؾ ىو ادراؾ الحقيقة التالية ، وىي أف ثمة عبلقة وطيدة بيف الشعور باألماف ا

تحققو الدولة بقوانينيا وبقواتيا معّرض دائمًا لئلىتزاز  إف األمف الذي: واستطرد قائبل .واإلستغناء عف الطائفية
وىو ما يثير القمؽ . أو لمتبدؿ مع تبدؿ المعادالت السياسية ، وىو ما يواجيو اليوـ العديد مف الدوؿ العربية 

 .أما األماف المنبثؽ عف ثقافة إيمانية فانو ال يتأثر بأي معادالت وال يرتيف بأي متغيرات. والمخاوؼ 
 
اف العالـ العربي بدأ يشيد بداية تفجرات لعصبيات طائفية ومذىبية مقمقة ، بؿ ختـ مداخمتو باالشارة الى و 

فبعد االجتياح األميركي لمعراؽ وما أسفر عنو مف تصدع في البنية الوطنية العراقية ، وبعد انشطار . مخيفة 
ومذاىب ىناؾ .. خـ مخاوؼ طوائؼ ىنا التي تتجسد في تض" الربيع العربي"السوداف ، وارتدادات أحداث 
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فاف ثمة مبررًا لمقمؽ مف أف تصبح النظرة الى الطائفية في لبناف عمى .. عمى حرياتيا وعمى حضورىا ودورىا 
فضيمة وليست رذيمة ، وانيا حاجة وضرورة وليست صيغة موقتة يجب أو يمكف  -أي الطائفية–أنيا 

ف امكانية اعتبار الطائفية نظامًا ضامنًا لمحقوؽ وحافظًا لمحريات ، بمعنى اف ىناؾ قمقًا م. االستغناء عنيا
وما لـ يتـ التعامؿ . و يمكف أف ُيستغنى عنو لبنانياً وتاليًا نموذجًا يقتدى بو عربيًا ، وليس نظامًا مرذواًل يجب أ

ف العديد مع ىذه المخاوؼ بحكمة وتفيـ ومحبة ، وما لـ تحتـر مشاعر أصحابيا بصدؽ وبموضوعية ، فا
 .مف الدوؿ العربية  قد يفاجأ بظيور حركات تطالب باعتماد ما نحاوؿ أو ما نتمنى االستغناء عنو في لبناف 

 
 مسوح

قبؿ إلغاء الطائفّية السياسّية ال بّد مف القياـ بعّدة خطوات ضرورّية مف دونيا ال يمكف وتحدث األب مسوح 
قد انتقمنا إلى حالة طائفّية جديدة تسيطر فييا األكثرّيات العددّية  الوصوؿ إلى إلغاء حقيقّي لمطائفّية، بؿ نكوف

 .الطائفّية والمذىبّية عمى األقّمّيات
 

أّما الخطوات الواجب القياـ بيا فتبدأ بالتوعية والتربية في المدارس والجامعات ووسائؿ اإلعبلـ عمى : وأضاؼ
كما يجب أف يترافؽ ذلؾ مع التأكيد عمى أّف . يف كاّفةالمواطنة والمساواة في الحقوؽ والواجبات بيف المواطن

 .العصبّية الوطنّية في االجتماع السياسّي تتقّدـ عمى كّؿ العصبّيات الدينّية والمذىبّية والطائفّية
 

مف النصوص "أو " يجب إزالة الطائفّية مف النفوس قبؿ النصوص"وانطبلًقا مف خطأ مقولتي : واستطرد قائبل
إنشاء مجمس لمشيوخ تتمّثؿ فيو  :ينبغي العمؿ عمى تييئة الناس عبر السعي إلى تحقيؽ ما يأتي ،"قبؿ النفوس

سّف قانوف لؤلحزاب يمنع تشّكؿ أحزاب غير ، الطوائؼ، وانتخاب المجمس النيابّي بعيًدا عف االنتماء الطائفيّ 
سّف قانوف ، مّية لشحف المواطنيف بالطائفّيةمتنّوعة دينيًّا وطائفيًّا، وقانوف لئلعبلـ يمنع استعماؿ المنابر اإلعبل

العمؿ عمى كتاب تربية دينية مشترؾ بيف المسيحّييف ، مدنّي اختيارّي، في مرحمة أولى، لؤلحواؿ الشخصّية
والمسمميف، يتعّرؼ فيو الطالب عمى دينو وديف شريكو في الوطف بمغة عممّية ومنطقّية بعيدة عف التبشير أو 

ىيئات المجتمع المدنّي، تمؾ التي تدافع عف قيـ المواطنة والحّرّية وحقوؽ اإلنساف دعـ قياـ و  الدعوة
 ...والديمقراطّية
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 المولى

لغاء الطائفية السياسية، معتبرا أف الحديث عف تحدث المولى في مستيؿ مداخمتو عف الرؤية االسبلمية إل
أو )النظاـ السياسي األصمح واألفضؿ عف الطائفية السياسية في لبناف ىو حديث عف الصيغة المبنانية و 

وىذا يعني أواًل إعترافًا  بالخصوصية، أي بما أفرزتو التجربة العيانية الممموسة خبلؿ . لبمد ىو لبناف( األنسب
، القرف العشريف ، ودعوة ثانيًا الى إجتراح إطار نظري مرجعي لقراءة وفيـ وتحميؿ وتطوير النظاـ المبناني

نبغي االنطبلؽ منيا ىنا ىي انو ليس ىناؾ معرفة عممية مسبقة ،ناجزة، تفسيرية، واستنتاجية، والحقيقة التي ي
وبالتالي فإف ىذا النظاـ ال يخضع أو ال يمكف أف ُيدرج ضمف أي تصنيؼ .. حوؿ النظاـ السياسي المبناني 

عمـ السياسة وعمـ االجتماع عمموي شائع عزيز عمى قموب المثقفيف المبنانييف المتبعيف لمتقاليد الغربية في 
 . السياسي

 
الحقيقة اف ما حكـ الفكر السياسي المبناني والعربي ىو واقع تصّوري أصبح مقياسًا  لمعمؿ : وأضاؼ

، أو ىو انسبلب ثقافي وَىَوس بالتصنيؼ العمموي الشائع عمى حد ىانؼوالسموؾ، عمى حد تعبير ثيودور 
نتج عف ذلؾ مأزؽ كبير في محاولة تكييؼ النظاـ السياسي تشخيص انطواف مسّرة، وفي الحالتيف فقد 

وأصبح التّصور المسَقط مف خارج مكاني .. المبناني مع األصناؼ المعروفة عالميًا لكي يصبح حديثًا وفعاالً 
خارج نظري ومعرفي ، ىو المبدأ السائد بحيث انو صار يجّسدً  فيمًا عممانيًا تقدميًا دوف اف وزماني ، ومف 

معرفة عممية أكيدة أو تشخيصًا دقيقا او تصنيفًا ( بؿ ولعؿ العكس كاف ىو الصحيح)الضرورة يؤّمف ب
 .والتطويراستنتاجيًا واقعيًا ، يسمح بعد المعرفة بابتداع شروط التغيير ، مشيراؿ 

 
غير أف المشكمة في ببلدنا تكمف بالتحديد في : وتطرؽ الى موضوع الطوائؼ والطائفية السياسية، قائبل

السيطرة السمطوية االستبدادية التي ال توّلد دولة مركزية ديمقراطية في مجتمعات تعددية ، وانما تقود الى 
ت ىذا البند ما نسميو في لبناف وتدخؿ  تح) تفتت طائفي وقبمي أساسو ما نسميو استراتيجيات اليوية 

وىي استراتيجيات سياسية تندرج في اطار الصراع  لموصوؿ الى السمطة أو لمدفاع عف ( الطائفية السياسية 
 .نانية مثاال ساطعا عمى ىذا االمروتعطي الطوائؼ المب... سمطة قائمة او لتوزيع جديد لمسمطة

 
لغاء الطائفية السي اسية، فقد اعتبر المولى اف لبناف قد انجز برغـ كؿ تشكيؾ وحوؿ الصيغة المبنانية وا 

تياـً أفضؿ صيغة في التاريخ لمعيش المشترؾ، وأف الواجب، الديني أواًل، والسياسي ثانيًا، يفرض المحافظة  وا 
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عمييا وصونيا وترسيخيًا، مستشيدا بما قالو اإلماـ شمس الديف بأفً األطروحة الحارة والساطعة والمتوىجة 
ي سادت في العقديف األخيريف عف سعي المجتمع المبناني إلى إلغاء نظامو القائـ فعبًل عمى ما يسمى نظاـ الت

الطائفية السياسية، ىذه األطروحة أنا أدعو اآلف ليس فقط إلى تجميدىا بؿ إلى العدوؿ عنيا ألنني أعتقد بأف 
لبناف، وقد تكوف نموذجًا ينبغي أف يستفيد الصيغة المبنانية ىي إنجاز مف أعظـ إنجازات الروح والعقؿ في 

 ( .12.)منو اآلخروف الذيف يعيشوف في مجتمعات فييا نسبة كبيرة أو صغيرة مف التعدديةً 
 

وفي مجاؿ تطوير الصيغة المبنانية، أشار الى أف الفكرة الرئيسية ىنا تنبع مف النبع نفسو الذي عّبرت عنو 
عمقة بكوف لبناف أكثر مف وطف، إنو نموذج ورسالة حضارية في آف ، والمت(2224)رسالة اإلرشاد الرسولي 

لبناف ال معنى لو دوف مسيحييو، وال معنى لو دوف "وكاف سبؽ لئلماـ شمس الديف أف صرح مرارًا بأف . واحد
مسمميو، إف معناه يكمف في مسمميو ومسيحييو المتعايشيف معًا المتحاوريف في حوار الحياة والذيف أنجزوا 

وعمى ىذا فإف الدعوة إلى إلغاء ".تاريخ عيشيـ المشترؾ تمؾ الصيغة السياسية الفريدة في العالـ العربي عبر
.. الطائفية السياسية لـ تعد بعد كبلـ االماـ شمس الديف تقّدـ أي إبداع فكري أو إجتياد نظري لمبناء عميو

المطموب .. كثر مف مجرد تكرار المكرر الممؿوصار المطموب اليوـ مف القوى الديمقراطية والمدنية الحقيقية أ
صوغ إطار نظري لمقّومات تطوير الصيغة المبنانية ولمبادئ النظر إلى الكياف والدولة والمجتمع في لبناف ، 

 .. ىنا واآلف
 

ال يجوز أف يرتيف ( ليس ىو الديف وليس ىو وحده السياسة)الدولة ىي مجاؿ آخر وخمص الى القوؿ أف 
الدولة والية مف الواليات  وليست الوالية الوحيدة وغف كانت .. ي أو العشائري أو المناطقيلمقيد الطائف

بالمعنى )واألصؿ االسبلمي ىو أف ال تستبد الدولة بالواليات، وأف ال يتشتت المجتمع دوف حكومة ... األكبر
مثاؿ الدوؿ العربية )مع أي أف ال يطغى طرؼ الدولة بنخبيا، وايديولوجية نخبيا، عمى المجت(..االسبلمي

وأف ال يخترؽ المجتمع بما يختزنو مف تعددية وتنوع وصراعات ( االستبدادية وعراؽ صداـ حسيف تحديداً 
ىنا ينبغي أف (.مثاؿ لبناف)ومصالح وحدة الدولة فيفككيا إلى زعامات ومراكز طائفية ومذىبية وجيوية وفئوية 

بكؿ عجرىا وبجرىا، صياغات نظرية عف التوازف بيف الدولة ( اليوـ كما العراقية)تقدـ لنا التجربة المبنانية 
تنظيـ والمجتمع يقوـ عمى التعددية والبلمركزية وعمى االنسجاـ بيف الديف والسياسة في خدمة االنساف، وعمى 

حبلؿ التناغـ واالنسجاـ بينيما،  والحرية عمى أسس العدالة والكرامة والمساواة العبلقة بيف الدولة والديف، وا 
 .وفي ىذا فميتنافس المتنافسوف.والديمقراطية لمجميع وبيف الجميع
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 تجربتي في الكتابةندوة 

 
الياـ الجعفر .بسمة سيوفي، أ.وىيب صوفي، أ.د، شارؾ فييا تجربتي في الكتابةندوة الرمؾ نظمت دار 
ضيؼ سعاد الشمري شار، بسكاؿ ببلف الن ىالة القحطاني،.خمود الفضيؿ، أ.حسنة القرني، أ.الشمري، أ

 . الروائي عمي سروروأدارىا المترجـ حمد العيسى، :الشرؼ

 
 

نعـ التجارب ىي بيت القصيد لتحويؿ المستحيؿ ممكنا والممكف مستعمبًل  :، استيؿ سرور كممتو بالقوؿبداية
بوه واذا الحرية ىي اـ النص وا .دوف اف ننس لمحظة اف الخياؿ ىو االكسير منو تخرج عجايب التجارب

انعدمت الحرية حؽ لمقارى اف يمعف اـ النص واباه وصاحب النص عندما يمتـز بالكتابة مف المؤكد اف يبعد 
كتاؼ النص المبلئكة ويطمؽ الفناف البالسة التمرد والمشاغبة كي تشعؿ اي بالستو حدائؽ ونيراف اعف 

 .تعمثؿ ىذا يبتيج القارئ ويستمبتحاصر القارئ حصارا ال فكاؾ منو ف
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وحسبي اف لؤلدب خاصتيف، المعرفة والمتعة ودونيما يدخؿ األدب في العتمة فيؿ أحد منكـ يريد : وختـ قائبل
 .ال والؼ ال: ألدبو الموت اختناقا بالعتمة باالصالة عف نفسي ونيابة عنكـ أقوؿ بصوت عاؿ

 
منا عف خبرات وحاالت اجتماعية مف  لقد لجأنا الى الكتابة تعبيرا: وتحدثت الكاتبة بسكاؿ ببلف النشار قائمة

خبلؿ تعاطفنا مع المعاناة العامة فجاء التعبير في مرور الحبر عمى الورؽ باحثا عف حالة تقارب واسنجاـ 
واشارت الى أف ىدفنا بسيط عالي السقؼ لكنو يعمـ أف الدرب وعرة ولكتو مصمـ عمى . بيف الذات والمجتمع

 .مثالكـ يشيد أفؽ الوجودالمثابرة وانشاء اهلل تشجيع مف أ
 

رأينا أف نواكب الزمف ونشترؾ بمعبتو كيبل نسمح لآللة تسييرنا وىا نحف قد شكمنا مجموعة مف : واضافت
كتاب وشعراء وقراء وفنانيف لنجعؿ مف موقع التواصؿ الذي انتسبنا اليو، دارا لمتبادؿ الثقافي وموقعا يبرز حؽ 

 .....كاف أف اجتمعنا الكممة والمحف والصورة باالستمرار ف
 

، كتابة اليومياتوتجربتيا في الستينات حقبة  الكتابة في السعودية فيالى  الشاعرة بديعة كشغريثـ تطرقت 
 المقالة الصحفية والثقافية، اضافة الى التركيز عمى الكتابة الشعبوية وأىـ مضاميف 

ثنائية المراة والرجؿ " وية واىـ مضاميف شعري الكتابة المقالة الصحفية والثقافية وتركيز عمى الكتابة الشف
 .قضايا وطنيةػ قضايا وجدية

 
الكتابة كيوية لمكاتب وىـ ، و عبلقة الكتابة بخبراتنا الحياتيةو الياـ الجعفر الشمري سعودية الكاتبة وقالت ال

 .مفاىيـ المعقدةالكتابة ودورىا في تغير المفاىيـ البسيطة المغموطة قبؿ ال، و لبلنسانة المسؤؿ عما يكتب
 

وتحدث المترجـ حمد العيسى عف تجاربو مع الرقابي كميندس كتابي وكقارىء ومبدع وكاتب ومترجـ وقاص 
 وأب، معطيا أمثمة عمى الرقابة بأشكاليا

 
وتطرقت الناشطة الحقوقية السعودية سعاد الشمري عف تمحور ىدفيا في الكتابة حوؿ حقوؽ االنساف ال 

ونشر ثقافة حقوؽ االنساف وتوعيتيـ عمى أىمية المطالبة بحقوقيـ وكيفية ايصاليا لصانعي الكتابة بحد نفسيا 
 .القرار
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 الرئيس ميقاتي يجول في المعرض

في يومو الثالث وكاف  55زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء معرض بيروت العربي والدولي لمكتاب اؿ
تميـ وجاؿ في أرجاء المعرض رافقو وزير االعبلـ وليد  في استقبالو رئيس النادي الثقافي العربي فادي

الداعوؽ حيث تفقد دور النشر المبنانية والعربية المشاركة وتوقؼ ليستطمع آخر اصدارات الكتب والنتاجات 
 .الفكرية
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ثنين اال )لث لثاا في يومه 55شهدها معرض الكتاب العربي الدولي الاقيع فيما يمي سمسة من التو 

 تجدون ربطا الصور  – (3122\23\5

 الرمؾ  بدر حناوي، ديواف رند المسجد، جناح دار غوايات ودار -
 الفاربي لطيفة الحاج قديح، حياة جديدة، دار االديبة -
 الساقي  جناح دار، البوـ الخسارة ،بيضوف عباس -
 رياض الريس لمكتب والنشر شركة ،ماكنة الخياطة ،منسى يم -
 الدار العربية لمعموـ جناح ،العرب الى ايف، دلوؿ محسف -

 

  

 



 55معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال
3122االول كانون  5االثنين   

P
ag

e1
5

 

P
ag

e1
5

 

  

 



 55معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال
3122االول كانون  5االثنين   

P
ag

e1
6

 

P
ag

e1
6

 

  

 :3122ول كانون ال  6الموافق فيه  ثالثاءالي نشاطات وبرنامج تواقيع يوم فيما يم

 

 التواقيع

 

 

 

 

رحهح تُه انعهم وانترتُح "ودوج حىل كتاب  0344 – 03:4

 "مه انمقاصد إنً انمقاصد وما تُىهما

 رفُق عُدو. د

 

إلسالمٍ انتركٍ وأثري فٍ انىمىذج ا3 ودوج 03:4 – 0344

 انفكر انسُاسٍ فٍ انعانم انعرتٍ

محمد وىر اندَه، . مُشال وىفم، أ. أ

 عمر فاضم.أ3تقدَم

 كمال دَة. د "تارَخ سىرَا انمعاصر"ودوج حىل كتاب   03:4 – 0344

03:4 – 0344  

 

انشاعرج ودي تجاوٍ، انشاعرج تدَعح كشغرٌ،  دار انرمك –أمسُح شعرَح 

مد حرب انرمحٍ، انشاعر عهٍ انشاعر مح

محمد انغامدٌ،انشاعرج تدر حىاوٌ، انشاعرج 

رهاَف انشرَف، انشاعر زاهر كىجٍ، انشاعر 

 سعد انغرَثٍ، انشاعرج تاسكال تالن وشار

 جٌبح دار غىاٌبت ودار الرهك  وهٍت صىفً .د هوىم وطٌٍة فً الجٍئة االدارٌة  7:00 - 5:00

 جٌبح اكبدٌوٍب اًحرًبسٍىًبل ًبدٌي ضبهر  اللٍبقة االجٍكٍث وعلن  7:00 - 5:00

 دار الفبراثً  ثبسن الراعً .االة د الوجحوع والدولة  8:00 - 6:00

 دار الفبراثً  هشهىر هصطفى . د  رقصة الحٌٍي  8:00 - 6:00

 جٌبح دار غىاٌبت ودار الرهك  هذود درة الرهذً  دٌىاى 9:00 - 7:00

8:00 - 6:00 
الدساة االسالهٍة وفهن الذركبت وا

 جٌبح دار السبقً صبلخ زهر الدٌي  االخر 

 جٌبح الدار العرثٍة للعلىم غبزي العرٌضً  فلسطٍي دق لي ٌوىت 6:00 - 9:00


