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

ندوةحولكتاب" رحمةبينالعمموالتربيةمنالمقاصدإلىالمقاصدومابينهما
نظمت ندوة حول كتاب "رحمة بين العمم وال تربية من المقاصد إلى المقاصد وما بينيما" لمدكتور رفيق عيدو،

مدير عام التربية والتعميم في جمعية المقاصد (??@ )8@@@-8وقدميا االستاذ أمين الداعوق ،رئيس جمعية
المقاصد الخيرية االسالمية ،في حضور النائب تمام سالم وحشد من خريجي المقاصد واالكاديميين.

بداية تحدث الداعوق عن دور عيدو اليام في تثبيت تعميم المغة العربية في المقاصد ،بعدىا تحدث صاحب
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معنويا وماديا لتعميم المواد العممية بالمغة العربية ،األمر الذي استغرق منو وقتا وجيدا كبيرين.

1

الكتاب عن محتواه الذي يضم تجربتو الغنية عمى مدار سنوات في رحاب المقاصد ،خاصة مشروعو الممكمف
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ويترحم بين جنبات كتابو عمى المشروع لكنو ال زال يأمل مع التطورات االجتماعية والسياسية الحاصمة بعودة

ذلك المشروع.

وتطرق الى سيرتو الذاتية ودوره في المؤسسات التي تبوأ بيا مناصب عدة ،معتب ار أنو يمعب دور الشاىد عمى
ما يحدث.
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ندوة:النموذجاالسال م الترك وثثر ي الككرالسياس ي العالمالعرب 
وفي اطار برنامج النادي الثقافي العربي ليذا العام ،عقدت ندوة" Aالنموذج اإلسالمي التركي وأثره في الفكر
السياسي في العالم العربي  ،شارك فييا االعالميان ميشال نوفل ومحمد نور الدين وأدارىا األستاذ عمر فاضل
وحضرىا حشد من الشخصيات والميتمين بالشأن األكاديمي والثقافي.

ياضل
واستيل فاضل كممتو باالشارة الى موضوع الندوة يتميز بأمرين Aاألول ىو الموضوع وعنوانو النموذج

ال بحزب العدالة والتنمية الحاكم وقد وصل إلى
اإلسالمي التركي ،كما ىو مطروح فك ًار وسياسة وسموكًا ممث ً

سدة القيادة نتيجة انتخابات ديمقراطية ال غبار عمييا .األمر الثاني وقد وفقنا بو وىو محاضرانا األستاذان
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ميشيل نوفل ومحمد نور الدين الكاتبان والمحمالن السياسيان المرموقان .ميزتيما انيما يتابعان الشأن التركي
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متابعة دؤوبة وعمى درجة عالية من االىتمام والعناية .وقد باتا في نظر الكثيرين مرجعين بارزين في المجال
المشار إليو ،نحن سعداء بيما يضفيان عمى ىذه األمسية جوًا من الحيوية الفكرية والمعرفية عرفا بيا في

مطالعاتيما المتتابعة.

واعتبر أنو ال أحد من المراقبين والمحممين يمكنو أن يقمل من وزن حضور التيار اإلسالمي السياسي في
الساحة العربية .ىذا التيار أثبت وجوده ىنا وىناك في بعض األقطار العربية ،ذلك في أعقاب األحداث
الكبيرة األخيرة وما تبعيا .في األساس توىج ىذا الحضور عمى اثر انحسار وأفول التيارات األخرى التي

مألت الساحة يومًا .التيار القومي العربي ،وقد أصيب مشروعو النيضوي باألفول اثر الغياب المفاجئ لرمزه
الكبير جمال عبد الناصر وتفكك الحركات القومية والناصرية وتشظييا وانحسار تيار اليسار بعد تفكك الكتمة

السوفياتية وانطفاء األحزاب الشيوعية وتعثر المشاريع التنويرية والديمقراطية في العالم الثالث بفعل تحول
ميزان القوى لصالح معسكر الغرب االمبريالي.
وتطرق الى ا نتخابات أعقبت الثورة الشعبية الراىنة في أقطار عربية وقد رافقيا مناخ قيل انو عمى قدر من
ال ،اثبت التيار اإلسالمي انو ذو وزن ال يستيان بو ،ليجزم أن لإلسالم
النزاىة والشفافية كالمناخ التونسي مث ً

السياسي التركي تأثي اًر ايجابياً ممموساً عمى مسارات ىذا اإلسالم السياسي العربي.

انتقل بعدىا بشير الى ما يقولو معمقون أن حزب العدالة والتنمية الذي يقوده اردوغان ،رئيس وزراء تركيا،
يتمتع بجاذبية شديدة في العالم العربي .فيو يقدم لإلسالميين أمثولة من حيث قدرتو عمى مجاراة العصر
والحداثة وتعا طيو مع قيم الديمقراطية وأساليبيا ومندرجاتيا ،وانفتاحو عمى منافسيو المفترضين من عممانيين
وليبراليين ويساريين ،ونبذه لسياسة التفرد والعزل واالقصاء ....أثناء زيارتو لمصر وتونس وليبيا ،قال اردوغان
أن الدولة العممانية عمى مسافة واحدة من جميع األديان ،وانو رجل مسمم وتقي ولكنو رئيس وزراء دولة
عممانية ،وال يرى تعارضًا بين العممانية واإلسالم والدولة المدنية ،وىو يشدد عمى التفكير بالمستقبل ال

االنشداد إلى الماضي....

ليخمص بالقول Aوىا ىي حركة النيضة في تونس وقد حققت ما حققت في أول انتخابات بعد الثورة تتقاسم
السمطة مع الميبراليين والعممانيين لقيادة العيد التونسي الجديد .والغنوشي اثر عودتو من منفاه أبدى إعجابو
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باإلسالم التركي .واإلسالميون في المغرب تقدموا الصفوف ويكمفون بتشكيل الحكومة الجديدة ،ويحممون نفس
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االسم أي حزب العدالة والتنمية .ولنا ان نراقب ما يتأتى عن مواقف وسموك اإلسالميين في مصر وىم في
خضم انتخابات يبدو انيم قادمون عمى تحقيق نجاحات فييا.
نويل
واعتبر نوفل في كممتو أن تركيا تقدم اليوم نموذجا حيويا ومزيدا في اختبار دور االسالم في الحياة السياسية
وتأثيراتو في رسم معالم السياسات الخارجية لمدول الكبرى وىذا النموذج يشق طريقو بثقة وثبات عبر مسيرة
ديموقراطية متعرجة تطبعيا ارادة القيادة التركية بالتحرك باستقاللية وسيادة كاممة في اجتراح سياسة خارجية

بعيدا عن االرتيان الي امالءات خارجية.
واضاف Aنعرف ان تركيا حاولت االنخراط الكامل في عممية التحديث عمى جميع المستويات متوسمة كل
األدوات التي عرضيا ودافع عنيا رواد النظريات الغربية في التحديث .حتى انيا ذىبت في ىذه العممية
اشواطا بعيدة عنيا بشدة لكنيا في الوقت نفسو لم تكن لتقطع مع التراث العثماني واالسالمي العميق.
واشار الى أنو لدى تحميل التجربة التاريخية التركية الحديثة من منظور السياق التاريخي الذي تطورت فيو،
يمكن فيم أبعاد وخمفيات مشروع الثورة الكمالية القائم عمى مجموعة من المبادىء الصارمة والتي ترمز الى
المقومات األساسية لمدولة.
وأضاف Aتميزت التجربة التركية بتقديم رؤية مختمفة لعالقة الدين بالدولة ،عمى امتداد مسار التجربة
وتحوالتيا .تموضع الدين في التجربة التركية في عالقتيا بالفضاءات األخرى ،يقدم صو ار مختمفة عن
السياقات العربية .انو تموضع جعل الدين حاض ار بقوة في نسارات التجربة التركية تحييدا واستدعاء.
وتطرق الى موضوع تجربة االسالم السياسي في تركيا ،معتب ار أنيا كشفت أنو يمكن ألحزاب بجذور اسالمية،
أن تكون أداة لمتحول الديموقراطي .كما أنو يمكن في مجتمع مسمم أن تنشأ وتتطور تجربة سياسية تعددية
يحتكم فييا الى القانون ،دون أن يكون ذلك كمو متناقضا او متعارضا مع سيادة القيم الثقافية األساسية ليذا

المجتمع.
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وتحدث في الختام عن اطروح ة المستشرق البريطاني برنارد لويس الذي يشدد عمى "االستثناء التركي" وان
العالم العربي غير مؤىل لمديموقراطية بحجة أن المنظومة الثقافية والدينية السائدة وال تسمح وال تساعد في

قيام الديموقراطية تقوم عمى قراءة التجربة التركية من منظور ايديولوجي ،ليخمص اال أنو قد أثبتت التحوالت
االجتماعية والسياسية والثقافية التي عرفتيا تركيا خالل العقود الماضية انيا قراءة ايديولوجية تخدم وجية نظر
معادية لمعرب..
نورالدين
في مستيل مداخمتو ،اشار نورالدين الى أن النموذج التركي يثير اعجاب الكثيرين من االسالميين في العالم
العربي بل باتوا يشيرون اليو كقدوة او نموذج لممخاكاة ان لم يكن حرفيا فبجوانب كثيرة منو ،مضيفا ان مقارنة
النموذج التركي وال سيما من جانب الحركات االسالم السياسي العربية تثير كثي ار من المغط بحيث يبد واكثر

من ضروري السؤال اوال Aما ىو النموذج التركي اوال لكي نقول بمحاكاتو او استنساخو او حتى االكتفاء
باستميمامو او بمعارضتو ورفضو.
واعتبر أنو مع مصطفى كمال كان التحول الكبير في اكثر من اتجاه Aالذي سعى الى طي صفحة كل
المنظومة التي كانت الخالفة االسالمية تجسدىا والسعي لتشكيل نموذج جديد لمفرد والمجتمع وفقا لمنظومة
قيم جديدة تست ميم النموذج الحضاري الغربي تحديدا ،متطرقا الى ركائز النظام التركي.
واضاف Aكانت العممانية الركيزة االولى لمنموذج التركي الجديد ،لكن ىذه العممانية في عيد اتاتورك كانت
خاصة بتركيا ...لم يفضل اتاتورك الدين عن الدولة الذي ىو المبدا االساس في العممانية بل وضع الدين
تحت اشراف الدولة .مع خ مفاء اتاتورك كانت العممنة تتخذ اشكال اضافية وابعاد جديدة ...وكما لم تعنى
العممانية في تركيا فصل الدين عن الدولة كذلك لم تعن كما يفترض في كل العممانيات الوقوف عمى مسافة

واحدة من كل االديان والمذاىب .والعممانية ،في المبدا ،تعنى حماية الدين والمجموعات الدينية والخيارات
الدينية الفردية .أما الركيزة الثانية لمنموذج التركي فيي الديموقراطية ،بحسب نورالدين الذي اعتبر أنو لم يكن
في عيد اتاتورك اية مرجعية لمديموقراطية .كانت كل اوروبا في الواقع تعيش عيود االنظمة الشموليةA

موسوليني وىتمر وف ارنكو يمكن ان نمنحو بعض العذر
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واعتبر ان الديموقراطية في تركيا ال تزال عاجزة وربما غير راغبة في ترجمة نفسيا في ما يتعمق بالمسالة
الكردية التي تقع في خانة العنوان الديموقراطية وكما ىو حال المسالة العموية في البعد العمماني من النموذج

التركي تقع المسالة الكردية في البعد الديموقراطي ،واستطرد قائال Aالنموذج التركي ليس فقط عبارة عن
ركيزتي العممانية والديموقراطية بل لو ركيزة ثالثة ىي التحالف مع الغرب .وان العممنة والديموقراطية ىما
مطمب يتصل استمرار نظام حكم في تركيا ال ييدد االمن واالستقرار في جنوب شرق اوروبا تحديدا ويستخدم
تركيا اداة السياسات الغربية في العالم وحيث امكن.
وسجل ختاما عدة مالحظات أىميا Aان السياق التاريخي لتطور المجتمع التركي يختمف كمية عن السياق
التاريخي لممجتمعات العربية ،ليس النموذج التركي مصالحة بين االسالم والديموقراطية او العممانية .ال توجد
احزاب دينية في تركيا موجودة في السمطة لنقول ان النموذج التركي يجمع االسالم والديموقراطية ،ان تجربة

احزاب االسالم السي اسي في تركيا تختمف بالكامل عن مسار الحركات االسالمية في العالم العربي .وانطالقا
من ذلك يسجل لالسالميين انيم ساىموا في ترسيخ النموذج التركي بكل العناوين والتفاصيل التي عرضنا اذ

ان قبول االسالميين لمنظام كان عامال في استمراره.

وأكمل معتب ار أنو في المقابل ان حديث بعض قادة الحركات االسالمية في العالم العربي عن تاثرىم بالنموذج
التركي ورغبتيم في تطبيقو او استميام بعض جوانبو يطرح في الواقع سؤاال اشكاليا كبير يتصل في االساس
بالطبيعة الدينية لمحركات االسالمية.

في الخالصة ،بحسب نور الدين العرب ليسوا تركيا وتاريخ تطور المجتمعات العربية مختمف عن تاريخ تطور
المجتمع التركي والعناوين التي رسمت المشيد التركي خالل العقود الماضية ليست نفسيا التي في العالم

العربي ...لكل بمد ومجتمع مساره التاريخي وشروط تطوره وعوامل تاثيرات خارجية خاصة بو وبالتالي
نموذجو الخاص بو غير القابل ال لممحاكاة وال لالستنساخ .والحركات االسالمية تحديدا في العالم العربي
ترتكب خطا وزوغانا في الرؤية ان ارادت التطمع الى الخارج اي الخارج سواء الى النموذج التركي او اي
نموذج اخر بل عمييا ان تخمق نموذجيا الخاص بيا عبر قراءة تنسجم مع تطور مجتمعاتيا التاريخية
واالجتماعية والثقافية وطبيعة التحديات التي تواجييا.
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ندوةكتاب"تاريخسورياالمعاصر"
نظمت دار النيار ندوة حول كتاب "تاريخ سوريا المعاصر ،لممفكر الدكتور كمال ديب شارك فييا الكاتب
واالعالمي نصري الصايغ واالعالمي محمد عمي األتاسي وأدارىا الكاتب فواز طرابمسي في حضور حشد من
الميتمين.

واعتبر طرابمسي ان صدور ىذا الكتاب جاء ليعوض عن غياب مثيل لو في تأريخ سورية ،سواء من مؤلفين

عرب أو سوريين ،من وىا بجرأتو في جمع تواريخ تشكل محطات ىامة منذ تأسيس سورية المعاصرة وصوال
الى يومنا ىذا ،مشي ار الى أن ىذه الجرأة تنطوي عمى استعداد لممغامرة آمن بيا المؤلف.

الصايغ
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في سورية ،مشي ار الى أنو يتميز بمتعة السرد ،التشوق في الكشف ،دقة في المتابعة اذا ىو بانورامي من جية

8

نوه الصايغ بالمفكر ديب وبمؤلفو الذي وصفو قائال Aان خير ما قرىء في ىذا الكتاب رفع منسوب المعرفة
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في عرضو لمسياسة واالقتصاد لكنو في االكثر مثي ار ألسئمة وأحيانا مثي ار لمشك ،وىو ينعطف م ار ار عمى
المثير من التساؤالت ،سيما أن تاريخ سورية المعاصر لم يبرد بعد ولم تزل ح اررتو شديدة التأثر أحيانا .
وخمص الى اعتبار أنو في قراءة ىذا الكتاب ال يمكن لمقارىء أن يكون وانما منحا از.
اآلتاس 

بدوره تناول اآلتاسي بعض المحطات التاريخية التي تناوليا الكتاب واعتبرىا مغموطة استنادا الى عدد من

المراجع المختصة وناقش المؤلف ديب ف ي عدد من المحاور ،معطيا امثمة كثيرة بمؤلفات اخرى تتنوا ليذه
المواضيع ،طارحل العديد من التساؤالت التي اعتبر انيا الكتاب
ديب
استيل المفكر ديب كممتو بتقديم كتابو وىو موجز لتاريخ سورية السياسي واالقتصادي من  8@91الى مطمع
 .9188ويتضمن المعمومات األساسية نحو اال ستقالل في ظل االنتداب الفرنسي ،وظيور االحزاب الحديثة
والتغيير الشامل الذي وقع في نظاميا السياسي وىيكميتيا االجتماعية واالقتصادية عبر العقود .كما يتضمن

الكتاب تغطية وافبة عن "حزب البعث" الحاكم Aجذوره ،قياداتو ،عقيدتو ،اىم مؤتمراتو وصراعاتو الداخمية،
ثورة ا لبعث في الستينات وأسباب استم اررية ىذا الحزب في الحكم حتى اليوم.
وأضاف Aكما يغطي الكتاب الحياة السياسية والحزبية مع معمومات وشروحات وافية عن "حزب البعث"
و"عصبة العمل القومي" و"الحزب الشيوعي" و"الحزب السوري القومي" و"حركة األخوان المسممين" و"الحزب
العربي االشتراكي" و" حركة القوميين العرب" واألحزاب والحركات والتنظيمات األخرى التي ظيرت منذ =8@9
حتى اليوم.
وأوضح قائال Aاني قرأت أدبيات لبنانية كثيرة في العقود الثالثة الماشية تنضح بمقوالت فييا مغاالة غير
موضوعية ومغموطة Aأن لبنان ىو الجبل والطبيعة الخضراء وسورية ىي الصحراء والقحل .وأن لبنان ىو
الساحل والبحر ،وسورية ىي الداخل القاري اآلسيوي .وأن لبنان ىو الثقافة والمعرفة والتعددية ،وسورية ىي

الجيل والتخمف ونظام الحزب الواحد .وأن لبنان صاحب تاريخ يمتد ستة آالف سنة وسورية ىي االسالم
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والبداوة .وأن المبناني ىو الفينيقي الذي اختمط عبر التاريخ مع شعوب وحضارات ،أما السوري فيو جنس
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آخر ،عربي أو تركي أو كردي بشكل عام .والى آخره من مقوالت تنضح بالعنصرية واىمال بذل الجيد
لمعرفة اآلخر واحترامو .حتى أن كتبا وضعيا سياسيون ومعمقون معروفون تكممت عن تغير اليواء والمناخ

وسيطرة رمال الصحراء ما أن يجتاز المرء الحدود عند "المصنع" ،اضافة الى نظرة ازدراء وفوقية عن تخمف
دمشق ومدن سورية أخرى عن ركب موجة التمدن البيروتي.
ومن جية أخرى ،قال Aلقد حاول كتاب كثيرون نعت سورية باالرىاب وبانيا دولة ارىابية وانيا ال ترغب
بالسالم وال تريد الصمح مع اس ارئيل وانيا سعت وتسعى الى الييمنة عمى جيرانيا القامة سورية الكبرى ،ولكن
ثمة كتابا اخرين عارفين بسورية ال يقدمون احكاما مسبقة ويعممون ان اسرائيل والواليات المتحدة لم تعترفا منذ
>=@ 8بصعود سورية كدولة اقميمية ميمة ولم تاخذ مصالحيا وحقيا في استرجاع ارضيا المحتمة باالعتبار

طيم ة عقود وان سورية وافقت ثم سورية وافقت ثم اكدت موافقتيا م ار ار عمى قرارت مجمس االمن ?9;9،::

وان السالم العادل ىو ىدفيا االستراتيجي وانو من االفضل ان يتم السالم عبر المفاوضات ال عبر الحروب
المكمفة .كما لم تعترف اسرائيل واميركا ان سورية ىواجس امنية في ان ال يستعمل جارييا لبنان واالردن
كممر لالعتداء عمييا او مقر لحكومات معادية ليا او ان تحول سورية منذ اتفاقية سيناء عام <>@( 8بين
مصر واسرائيل) نحو اقامة جبية مشرقية ال يجب تصويره كتوجو عقائدي البتالع االخرين.
واشار الى أنو Aىنا ال يخفى ان شخصنة الت اريخ ىو سالح ذو حدين النو تعتمد الدول االستعمار عندما تريد
اسقاط دولة ما فتمجا الى حجة عدم رضاىا عمى شخص الحاكم وتبدا بحممة اعالمية ودبيموماسية ال تنتيي

اال والبمد تحت االحتالل او ضحية انقالب او ان يغتال رئي سو ،وىذه كانت تجربة عدد كبيرالدول العربية ال
تبدأ بعبد الناصر الذي صوره االعالم الغربي بانو ىتم ر جديد وال تنتيي بعرفات وصدام حسين الذي صوره
االعالم الغربي بانو ...ىتمر جديد فيصبح القضاء عمى صدام حسين ستا اًر لمقضاء عمى العراق ومقوماتو

والسيطرة عميو وىذه حال زعماء الدول الذين ال يسيرون تمامًا في نيج الراسمال الدولي .ومن نماذج الكتب

التي شخصنت التاريخ السوري كتاب الباحث االسرائيمي موشيو ماعوز عن حافظ االسد الذي يبدا موضوعيًا
في تعاطيو مع الشؤون السورية ولكنو ينتيي الى نص معاد لألسد ولسورية معًا وفيو تظير اسرائيل كالحمل

الوديع..
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وعمى كل سوري معرفة تاريخ وطنو واالعتزاز بيذا التاريخ.
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وخمص قائال Aأدعو الى قراءة ال كتاب ألن ال مستقبل ألي شعب ال يق ار تاريخو ،وسورية دولة عظيمة وعريقة
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ثمسيةشعرية
نظمت دار الرمك أمسية شعرية بعنوان "تشكيالت في الواقع االدبي والشعري واالنجاز الشخصي" شارك فييا
الشاعرة المبنانية ندى بجاني ،الشاعراء السعوديون بديعة كشغري ،حياة الدبيان ،سعد القريبي ،بدر حناوي،
يوسف الحوت .ضيف الشرف الشاعرة االردنية امتنان الصمادي وأدارىا الشاعر إبراىيم الجريفاني.
القى خالليا المشاركون مقتطفات شعرية من كتاباتيم.
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سمسةمنالتواقيعشهدهامعرضالكتابالعرب الدول ال55ي يومهالرابع(الثالثاء

ييمايم

)1622\21\0–تجدونربطاالصور

 د.وىيب صوفي ،ىموم وطنية في البيئة االدارية ،جناح دار غوايات ودار الرمك نادين ضاىر ،االتيكيت وعمم المياقة ،جناح اكاديميا انترناسيونال االب د.باسم الراعي ،المجتمع والدولة ،دار الفارابي فيصل فرحات ،ابن الحزب ،شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر -د  .مشيور مصطفى ،رقصة التنين ،دار الفارابي

 محمد حرب الرمحي ،ديوان ،جناح دار غوايات ودار الرمك صالح زىر الدين ،الحركات واالحزاب االسالمية وفيم االخر ،جناح دار الساقي -غازي العريضي ،فمسطين حق لن يموت ،جناح الدار العربية لمعموم
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ييمايم نشاطاتوبرنامجتواقيعيوماالربعاءالموايقييه7كانوناألول:1622
0055 – 0055

هٌاقشح كتاب" 0الشثاب ولغح العصر" لألستاذ
الدكتور ًادر سراج

د.أًطواى ص ٍّاح ،د.الطاهر لثٍة ،االعالهً
زافٍي قٍوهجٍاى.

00:5 – 0055

ًدوج0الرتٍع العرتً هي االستثداد الى
الدٌوقراطٍح

الٌائة د.علً فٍاض ،د.الطاهر لثٍة ،أ.كرٌن
هروج ،إدارج0أ.هرواى االٌوتً

00:5 – 0055

أهسٍح شعرٌح

سعد الثواردي ،جاسن عساكر

0055 – 00:5

تكرٌن الشاعر ًعٍن تلحوق

د.سرجوى كرم ،أ.سركٍس اتو زٌد ،د .سلٍواى
تقً الدٌي،إدارج0أ.عواد هاشن

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

ديىان االرتعاء القادم
الحة في آالسكا
على االميركاني
الشثاب ولغح العصر
رحلد والدذي تقيد امي
ديىان لسد أنا
ال ذقطف الىردج

رهايف الشريف
د  .وفاء خنكار
هالح كىثراني
نادر سراج
الهام منصىر
نادين سالم
للصحافيح كريسرين حثية

جناح دار غىاياخ ودار الرمك
دار الفاراتي
جناح دار الساقي
جناح الدار العرتيح للعلىم
شركح رياض الريس للكرة والنشر
جناح دار غىاياخ ودار الرمك
دار الفاراتي
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