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اإلحصائيةاألول –معرضبيروتالعربيالدوليلمكتابالـ55
اعمن النادي الثقافي العربي االحصائية االولى حول معرض بيروت لمكتاب ال 55لمفترة الممتدة من  2كانون
االول  /ديسمبر  2011ولغاية الرابع منو والتي اعدت استنادًا الى احصائيات تعتمد عمى ايصاالت بيع

الكتب لدى كل دور النشر في المعرض ،وقد جاءت كالتالي:

االعمالالعامة:
 .1الناجحون – ( مجموعة كتب تعرض حياة نخبة من مشاىير العالم في الشرق والغرب) – دار العمم
لمماليين.

 .2المتقن (معجم مصور) :قاموس مدرسي وجامعي شامل ،االشراف العام :احمد راتب قبيعة ،شركة
دار الراتب الجامعية.
 .3المورد قاموس عربي -انكميزي – تاليف د.روحي بعمبكي ،دار العمم لمماليين.

دين/اسالميات:
 .1اتحاف الخيرة -باسانيد العالمة اليرري لمكتب الحديثية العشرة ،تاليف :د.كمال الحوت ،شركة دار
المشاريع ،ط2012- 1

 .2سمسمة االثار الكاممة لمدكتور عمي شريعتي ،دار االمير لمثقافة والعموم ،ط2007 -2

فكروفمسفةوعممنفس:
 .1ح ديث صحافي مع االمام عمى بن ابي طالب ،تاليف رياض نجيب الريس ،رياض الريس لمكتب
والنشر،ط 2011-1

 .2تعدد االديان وانظمة الحكم ،تاليف د .جورج قرم ،دار الفارابي ط2011 -4

سياسة:
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 .2البعث السوري – تاريخ موجز ،تاليف:حازم صاغية ،دار الساقي ،ط2012-1

1

 .1كوبا -الحمم الغامض  ،-تاليف د.عبد الحسين شعبان ،دار الفارابي ،ط2011 -1
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وقدتساوىفيالمرتبةالثالثة:
 -3وثائق ويكيميكس الكاممة ،إعداد :مريم البسام ،شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر ،ط2011 -1

 -3ساحات  -2011اخي ًار ...الشعب يريد ،تاليف :حمود ابو طالب ،الدار العربية لمعموم ناشرون ،ط-1

2011

عموماجتماعية:
 .1انتفاضة االستقالل -مخيم ساحة الحرية -تاليف :طانيوس جريس شيوان قدم لو النائب فريد الخازن،
دار الساقي ،ط2012 -1
 .2الجندر ...ماذا تقولين؟ الشائع والواقع في احوال النساء ،تاليف :عزة ش اررة بيضون ،دار الساقي ،ط1
2012-

شعر:
 .1الياطر الحزين ،تاليف دارين حوماني ،دار الفارابي ،ط2012-1

 .2حب بال حدود ،تاليف سالم عبد الباقي ،الدار العربية لمعموم ناشرون ،ط2011-1
 .3المجموعة التاسعة ( مختارات) ،تاليف :جورج انطونيوس طربي ،ترجمتيا الى االنكيمزية شع ًار:
لورنس كساب

الرواية:

 .1حانة رقم  ،2تاليف ليمى عيد ،دار االداب ،ط2011-1
 .2كل الحق عمى فرنسا ،تاليف ماري القصيفي ،دار سائر المشرق ،ط2011-1

وقدتساوىفيالمرتبةالثالثة:
 -3ألف ،تاليف باولوكويمو ،شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر ،ط2011-1
 -3اوىام ،تاليف نازك سابا يارد ،دار الساقي ،ط2012-1
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االدب:
 .1بيت الذاكرة والقامات العالية -من انييدوانا الى محمود درويش ،تاليف :ماجدة داغر ،دار الفارابي،
ط2012-1

وقدتساوىفيالمرتبةالثانية:

 .1قيود تتمزق -نيفات سياسية -تاليف شادي خميل ابو عيسى ،قدم لو :الشاعر والفيمسوف روبيرغانم،
شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر ،ط2011-1
المرة الذئبة -والرجل الحكيم ،تاليف رواد ضاىر ،دار ومكتبة التراث االدبي ،ط2012-1
 .2أ

وقدتساوىفيالمرتبةالثالثة:
 -3تصاوير االمام عمي -مراجعيا ودالالتيا التشكيمية ،تاليف شاكر لعيبي ،رياض الريس لمكتب والنشر،
ط2011-1
 -3االزرق واليدىد -عشق في الفايسبوك ،تاليف جاىدة وىبي ،دار الساقي ،ط2012-1

سيرةتراجم:
 .1عبقري من طرابمس(سيرة الميندس رشدي سميب وانجازاتو  ،)1949-1885تاليف غسان عبد
الرحمن الحسامي ،ط2011-1

 .2وطن من كممات -رحمة الجئ من المخيم الى الصفحة االولى،تاليف :د .عبد الباري عطوان  ،دار
الساقي .ط2012-1

تاريخ:
 .1تاريخ لبنان الحديث -من االمارة الى اتفاق الطائف ،تاليف :د .فواز طرابمسي ،رياض الريس لمكتب
والنشر ،ط2011-4

 .2اسرار ثورة بشامون في فكرة سفير ،تاليف :نجيب البعيني ،دار الفارابي ،ط2011-1
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العموم:
 .1كارمن واالبراج  -2012فضائح ومواجيات عالمية ،تاليف :كارمن قديح شماس ،اكاديميا
انترناسيونال ،ط2012-1

 .2ماغي فرح  -2012غضب الطبيعة وثوران البشر ،تاليف :ماغي فرح ،توزيع دار الكتاب المبناني،
ط2012 – 1

فنون:
 ،the back door into my kitchen .1تاليف :دانا حداد arab printing،ط2011-1
 .2سمسمة الطبخ العالمي ،اشراف صدوف كمال وسيما عثمان ،دار العمم لمماليين ،ط2005-4

قانون:
 .1المجمة القضائية ،مطبعة صادر ،المنشورات الحقوقية
 .2الق اررات المدنية ،مطبعة صادر ،المنشورات الحقوقية

كتباطفال:
 .1سمسمة نادي القراء ،دار العمم لمماليين.
 .2جدتي معنا ،تاليف :زينة فيصل زين ،رسومات :اليك ارزومانيان ،دار النيضة العربية -اصالة
لمنشر والتوزيع – ط2011-1

 .3سمسمة ديزني ،اكاديميا انترناسيونال.

مجالت:
 .1مجمة االداب ،اصدار دار االداب
 .2مجمة العموم االجتماعية ،مجمة دورية متخصصة تصدر عن مركز االبحاث في معيد العموم
االجتماعية في الجامعة المبنانية.
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 .3كمم ن ،فصمية ثقافية ،تصدر عن جمعية سين بيروت ،توزيع دار الساقي.
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فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب ال 55في يومو السادس:
النشاطاتالطالبيةفيالمعرض

في اطار النشاطات الطالبية المرافقة لمعرض بيروت لمكتاب ،قدم طالب ثانوية فخرالدين ،مدرسة

أجيال ومدرسة أمجاد ،مواىبيم في الشعر والكورال.

تجدر االشارة الى أن البرنامج الثقافي الخاص بالطمبة األحداث ىدفو إبراز مواىبيم ،وتقديرىا عبر تقديم
النادي الثقافي العربي في الختام شيادات تقدير وميداليات لمتالمذة ودروع لممدارس المعنية.
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أمسيةبعنوان:"بييرباولوبازولينيشاع راً"
وفي اطار فعاليات اليوم السادس من معرض بيروت العربي والدولي لمكتب ال 55نظمت دار الجمل،

أمسية بعنوان " :بيير باولو بازوليني شاع اًر" ،شارك فييا الشاعر االيطالي روبيرتو كانيرو ،الشاعر اسكندر

حبش والشاعر خالد المعالي في حضور السفير االيطالي في لبنان جوزيبي مورابيتو وحشد من الميتمين
بالشأن الثقافي.
بداية تحدث الشاعر االيطالي روبيرتو كانيرو عن حياة الشاعر االيطالي بيير باولو بازوليني وأىم المحطات
التي ميزت مراحل تطوره الفني والشعري ،متطرقا الى بعض ما موضوعات شعره (الحرب ،الشيوعية ،روما،
مشاعرىن...
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المعالي
مر عمى موت
استيل مداخمتو بداية بالحديث كيف تاثر ببازولين ،وقال :في نياية السبيعنات ،ولم يكن ّ
تغطيتو في الصحافة العربية آنذاك بشكل جيد ،ولم أكن قد قرأت لو نث ًار وال شع ًار ،ناىيك
بازوليني ،الذي تمت
ّ

عن مشاىدة أفالمو ،فقد كان يصعب عرضيا بشكل شعبي في العالم العربي ،وىذه الصعوبة ما زالت قائمة

كنت أقيم،
حتى اليوم! في ذلك العام ،أُقيم ميرجان السينما اإليطالية في مدينة بواتييو جنوب فرنسا ،حيث ُ
حديث ٍ
أفالم بعض زمالء بازوليني ،إال أنو
شاىدت
كنت قد
وكنت
َ
ُ
عيد بأوروبا وبالفرنسية أيضًا ،ورغم أني ُ
َ

كان ألفالمو وقعًا خاصًا ،فيي مزيج بين الرسم والتصوير الفوتوغرافي والشعر والموسيقى ،وربما كان ىذا

المزيج ىو أثر والدتو الذي ال ُيخفى .ذلك أنو قد كتب قصيدتو األولى عن "عندليب" ألن أمو قد قرأت لو
حبيا إلبنيا ،كما يذكر ىو في إحدى مقاالتو!
سوناتة ،كتبتيا بنفسيا تعبي ًار عن ّ

رجمت بعض قصائد بازوليني إلى العربية ،ليس بشكل منيجي وانما بحكم الصدفة ،وعمى
أشار الى أنو تُ
ْ
األغمب عن لغة ثانية ،وأقدم ىذه الترجمات ،حسب معموماتي المتواضعة انجزىا الشاعر العراقي الراحل
سركون بولص ونشرت في إحدى المجالت العراقية عام  ،1966وبقيت ىذه الترجمات ال تتعدى القصيدة
الواحدة أو القصيدتين ،وفي حاالت قميمة جدا تجاوزت ىذا العدد ،كما لم تترجم أي رواية لو .لكن كتابًا واحدا

عن السينما نشرتو و ازرة الثقافة السورية.

وتحدث عن تجربتو في محاولتو األولى كناشر لترجمة أشعار بازوليني التي تعود إلى بداية التسعينات،
وكيف اتفق إثر زيارتو إلى روما مع شاعر صديق يجيد اإليطالية وكان يقيم ىناك عمى ترجمة أشعار
بازوليني ..بإستثناء األشعار المبكرة ،فيي مكتوبة بميجة منطقة والدتو :الفريولية .لكن ىذا الجيد لم ُيكتب لو
نت أتوفّر عمى الترجمة الفرنسية واأللمانية...
النجاح لألسف ،فالمحاوالت األولى لم تكن مغرية ،ذلك أن ك ُ
تعرفت
إضافة إلى مرض ىذا الشاعر الصديق ووفاتو بعد فترة قصيرة ،وبقيت ىذه المخطوطة أمامي ...حتى ّ

إلى الشاعر التونسي محمد بن صالح الذي ترجم لي المختارات التي ُنشرت بعد فترة تحت عنوان "زريبة
الخنازير" وذلك عام .2009
واستطرد قائال :قبل فترة قصيرة أعدت نشر مختارات شعرية شاممة لمشاعر األلماني برتولد بريشت ،سبق
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القراء
كبريات الجرائد العربية تُذ ّكر بأن برتولد بريشت المسرحي كان
اً
شاعر أيضًا ...حدث ىذا أيضًا مع ّ
المندىشين بأن المخرج المعروف بازوليني كان شاع ًار ،ناىيك عن كونو روائيًا وسامًا وكاتبًا مسرحيًا..
باإلضافة إلى كتاباتو السياسية واإلجتماعية.

الشاعر
وختم مداخمتو بالقول :بيذه الخطوة الصغيرة ربما نكون وكأننا قد أنجزنا تمك اإلشارة الخفية التي أراد
ُ
المتنبو بين سطور قصائده ،وأوصمنا بعض ما أراد قولو إلى قارئ في ضفة لغوية
ئ غير ّ
أن ُيودعيا القار َ
قريبة جغرافيًا لكنيا احتاجت إلى وقت طويل لكي تصل .فنحن ُسعاة بريد شعريين .نتمنى أن ُيقبل مسعانا.
واعتذر الشاعر اسكندر حبش عن القاء كممتو لضيق الوقت المحدد لندوة.
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ندوةكيفيةالوصولال سياساتبيئيةمبنيةدامجةخاليةمنالعواقب
نظم اتحاد المقعدين المبنانيين ندوة بعنوان " كيفية الوصول الى سياسات بيئية مبنية دامجة خالية من العواقب"

شارك فييا مدير شركة  APAVEالميندس نسيب نصر ،ممثل عن نقابة الميندسين الميندس راشد سركيس
ورئيس اتحاد المقعدين المبنانيين حسن مروة.

نصر
قدم الميندس نصر عرضا حول الشركة وتعاونيم ألكثر من 3ال 3سنوات مع اتحاد المقعدين لتأمين
متطمباتيم ،اضافة الى اعداد نوع من الدليل االرشادي اليندسي لتالءم األماكن مع متطمبات ذوي االحتياجات
الخاصة.
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سركيس
من ثم تحدث الميندس سركيس مشي ار الى أن النقابة تؤكد عمى متابعة تطبيقة بروتوكول التعاون الذي وقعتو
مع اتحاد المقعدين منذ اكثر من سنتين ونحن نواصل معاً ترجمة الكممات فعال فاننا خصصنا فريق عمل
يساند ويؤازر وينسق بغية تحقيق اىدافنا المتفق عمييا فالدمج كممة معروفة ولكننا نريدىا في االتجاىين.

وتحدث عن الورشة التي ينبثق عنيا خطة عمل تفصيمية تنقسم الى قسمين اساسيين :االول :ما تم تنفيذه من
مرسوم تطبيقي لمقانون  220صار ممزم وقيد التطبيق ودليل مميز الرشاد الميندس في معرفة كافة العناصر

الال زمة التجييزات المتخصصة ،مرفقا بتقييم شامل لممرحمة االولى من العمل واستتباط مواطن القوة لمتحفيز.
والثاني :وضع خطة عمل تفصيمية لترجمة المرحمة االولى عمى المستويين النقابي والوطني واالنطالق في
الميمات التطبيقية من شراكة نموذجية في نطاق ما :منطقة جغرافية او مؤسسات ذات وظيفة متخصصة او
نمط متميز اخر مع تضمن العمل اولوية تشكيل المجمس الوطني الدامج الذي يؤسس لمرحمة متقدمة في

العمل المشترك لمفائدة العام.
اتحادالمقعدينالمبنانيين
وتحدث رئيس اتحاد المقعدين المبنانيين الى واقع االعاقة في لبنان ،مشي ار الى االطار العام حيث يتقدم لبنان
ببطء باتجاه بناء ثقافة تحول في مقارنة قضية االعاقة عبر االنتقال من المفيوم الرعائي الى المفيوم
الحقوقي ،متطرقا الى العوبات المتمحورة حول أنو ال زالت المفاىيم الرعائية ىي السائدة في الثقافة القائمة.
وكذلك النظام االداري المركزي ،واستئثار المركز بغالبية الصالحيات واالدوار ينعكس سمباً عمى دور

السمطات المحمية (البمديات) ويعتق تطور موقعيا االنمائي .باالضافة الى افتقار المكتبة لمراجع محمية من
حيث االنتاج والصياغة حول المعايير الدامجة لالشخاص المعوقين.
وتناول عدد من الخطزات الواجب القيام بيا منيا :استكمال االجراءات الالزمة لقوننة البيئة المبنية الدامجة،
تطوير المراسيم ذات العالقة بالقطاعات ،كالتربية والسياحة والعمل والبيئة الخارجية ،بناء القدرات لتمكين
المينيين من ادارة وترويج البيئة المبنية دامجة ،تطوير حوافز وحمالت تكون بيئة عمل مالئمة لمبيئة المبنية
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وادوات توجييية ،تنظيم حمالت لتوفير الموارد المالية لدعم المسار ،والوصول الى سياسات دامجة توفر
السالمة العامة ،واالستقاللية لجميع ابناء المجتمع دون استثناء.
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ندوةحولكتاباالستشراقوالعولمة
في اطار فعاليات اليوم السادس ،نظمت دار الفارابي ندوة حول كتاب جدل االستشراق والعولمة لمباحث
الدكتور نديم نجدي ،شارك فييا عالم االجتماع العراقي الدكتور فالح عبد الجبار في حضور حشد من
الميتمين والمثقفين.

عبدالجبار
واعتبر عبد الجبار في مداخمتو أن كتاب د .نديم نجدي يدرس معضمتين كبيرتين في عالم اليوم :االستشراق،
والعولمة ،وكالىما غربي االرومة .االول فضاء فكري-معرفي ينتجو الغرب عن الشرق (نحن) .والعولمة

منظومة عالئق اقتصادية -سياسية -اجتماعية ،ينتجيا الغرب وتغطي المعمورة .في المجالين كمييما نحن
منفعمون ال فاعمون ،نميل عموما الى النقد (البذيء احيانا) .ىنا محاولة لمفيم ،ادراك العالقة بين االثنين
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(االستشراق والعولمة) ،ثم تصوراتنا المتناقضة ليذين االثنين.
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نجدي
واعتبر مؤلف الكتاب أنو اذا كانت عمة االستشراق مرتبطة بنيويًا بالبعد والنأي والغرابة ،كمسافات فاصمة بين

األمم والشعوب ،فالعولمة قوضت العولمة عمى النحو الذي بات معو السؤال عما بقي من االستشراق اآلن
سؤاالً مشروعاً.

ال ،فالثيمة األساسية اليوم لكيالىما ىو
واعتبر أنو حيث لم ينتف االستشراق في زمن العولمة جممة وتفصي ً
الترابطية بحيث انو حصل تشابك وتداخل ليس في المصالح فحسب ،أيضًا في تشكيل اليويات ،فما قام عميو

االستشراق سابقًا ىو مبدأ الثنائية ( خير ،شر ،عاطفي ،عقالني ،شرقي ،غربي) ،أما اآلن فقد حصل ان
تداخمت حدود القواطع إلى حد كبير بعد ان صار العالم مضط ًار إلى أن يتبادل المفاىيم والخيرات ويتكمم

المغة نفسيا في زمن العولمة.
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محاضرةالتجربةالمصرية
وفي اطار برنامج النادي الثقافي العربي ليذا العام ،عقدت محاضرة :التجربة المصرية (ثورة  25يناير/كانون

الثاني )2011آفاقيا واحتماالتيا ،ألقاىا المفكر المصري الدكتور حسن نافعة ،وقدميا االستاذ عمر فاضل
وحضرىا حشد من الشخصيات والميتمين بالشأن األكاديمي والثقافي.

فاضل
واستيل فاضل كممتو معرفا بالمحاضر نافعة اآلتي من قمب الثورة وميدانيا الذي أضحى رم اًز من رموز

عصرنا ،وىو من المثقفين المصريين الذين دعوا لمقاومة استبداد وفساد نظام مبارك ،والى إقامة دولة مصرية

جديدة ،دولة عصرية مدنية تعددية تحترم حقوق اإلنسان وترعى عيشًا كريماً لممواطن المصري وتكرس حقوق

المرأة .وىو من الذين رفعوا الصوت رافضين التوريث ،وما أدراك ما التوريث ،بدعة البدع ومسخرة المساخر
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مؤسسات سياسية مدنية ...مشي ار الى انو تكمم ناقدًا بشدة األوضاع التي سادت في عيد مبارك ،وداعيًا إلى
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توحيد صفوف المعارضة لمتصدي لمفساد وكبح جماح آلة النظام األمنية التي ما كانت تتورع عن شيء ،حتى
التدخل السافر في الجامعات المصرية بالضغط عمى إداراتيا وأساتذتيا وطالبيا.
وقال :نحن المبنانيين كما حال أشقائنا العرب ،اقترن وعينا السياسي وفكرنا القومي العربي ،بفكرة شائعة
وساطعة تقول ،إذ كانت مصر بخير فدنيانا العربية بخير ،واذا اعتمت مصر اعت مت دنيا العروبة ،والشواىد
كثيرة وأظنكم تعرفونيا جيدًا .منشأ الفكرة ىو موقع مصر ،موقعيا التاريخي في العصر الوسيط والحاضر،

اقترن بأمجاد ال تمحى من وجداننا القومي ،وكذلك موقعيا الثقافي ،وربما كان المبنانيون اكثر العرب استشعا ًار
بدورىا السياسي والثقافي الريادي.

وأضاف فاضل :السؤال اآلن ماذا عن ربيع مصر؟ ماذا عن ثورة  25يناير وقد اعتبرت حدث العصر .أين
تقف ىذه الثورة وىي في حيز الحد الفاصل بين عيدين وعصرين ،بين نظام اسقط رأسو وكبار رموزه
برمتو ،والخوف أن تمتف بقاياه من مراكز قوى عمى الثورة إلعادة إنتاج نظام مماثل،
ومعاونيو ولكنو لم يسقط ّ
ال عن "الزي" العسكري وينصبونيا
وأخشى ما أخشاه من ديكتاتورية مستحدثة يمبسونيا العمامة والقفطان بدي ً
واجية لديكتاتورية مقنعة .وذىاباً من كل ذلك ىل االنتخابات القائمة استجابة لمثورة ومقتضيات النظام

الديمقراطي المدني التعددي المنشود أ م محاولة لاللتفاف عمى الثورة وسرقة شعاراتيا.

وختم قائال :األسئمة كثيرة والمخاوف كثيرة ولكن الثورة ال زالت قائمة ومتوىجة ،وعمى الشباب المصري محرك
الثورة أن يرتفع بالحراك الوطني إلى درجة أعمى من التنظيم والتوافق عمى قيادة موحدة موثوقة وعمى
استراتيجية لمعمل الوطني.
نافعة
استيل نافعة كممتو باالشارة الى ان العالم العربي يعيش اليوم لحظة فارقة ،ىي لحظة يمكن اعتبارىا األىم
في التاريخ الثقافي العربي ،سيما أنيا تتيح فرصة كبيرة لمعرب لمخروج من التبعية وبناء أنظمة قادرة عمى

حكم نفسيا ،مضيف :اال أنني استشعر أن ىذه المحظة تنطوي أيضا عمى بعض الخطورة .أنا اعتبر أنو اذا
كانت مصر بخير فان العالم العربي كمو بخير ،مصر اليوم تمر بمحظة أمل ونصفيا اآلخر يمر بمحظة
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واشار الى أنو منذ العام  2004ظيرت حركة كفاية لتنقل المعارضة من مرحمة كونيا حديث الصالونات الى
مرحمة النزول الى الشارع وابداء الرأي ونادت يمنع التوريث ،بالرغم من ان مصر كانت قاب قوسين أو أدنى
من انتخابات رئاسية ،فالقصة لم تكن فقط استبداد مبارك ولكن كانت قصة التوريث .ال لمتمديد وال لمتوريث.

فيما بعد ،ظيرت حركات شبابية جديدة مثل حركة  6ابريل أقامت اعتصامات شبو دائمة أمام مجمس الشعب
 ،في ظل أزمة اجتماعية ،فكرية ،لتخرج كل االحزاب احتجاجا.
وتطرق الى ما سبق ثورة  25يناير من اعتصامات واضرابات وقمع وتعذيب (خالد سعيد) ،وصوال الى ىذا
التاريخ الذي اعتاد فيو المصريون عمى االحتفال بعيد الشرطة ،تمك الشرطة التي تحولت من حامي لمشعب
الى قامع وجالد لو.
كما تحدث نافعة عن الشباب الذين اشعموا ثورة يناير المصرية وغذوىا ،مؤكدا أنيم ليسوا شريحة من الشباب
العاطل عن العمل الجالس أمام الفايس بوك كما اتيميم البعض المتضرر من الثورة المصرية التي تعتبر

نموذجا فريدا في التاريخ العربي المعاصر ،مؤكدا أنيا ثورة فجرىا الشباب وما كان ليا أن تنتصر لوال انخراط
الشعب فييا
واعتبر خروج الناس من المساجد الى ميدان التحرير نقمة نوعية لما كان يحدث قبال ،سيما أن الشعب

المصري وصل الى حد كبير من الكره والرفض لمنظام السابق لم يعد من الممكن التحمل ،فواجيوا الشرطة
التي اعتبروىا ممثمة السمطة رمز االستبداد.
وكما رأى الجميع فان ىذا الحراك الشعبي لم يكن معد سمفا ،وان كان التظاىر شكل حدثا ىاما اال أن ما زاده
اىمية ىو حجم الناس المتظاىرين المذين شاركوا فييا ،ىؤالء الذين كانوا يبحثون عن الكرامة االنسانية.
وال بد من المالحظة أنو وان كانت بعض القوى السياسية مترددة في األول أو تتخفى وراء غيرىا من القوى،
بعد عدة ايام تغيرت مواقفيا ونزلت الى الشارع ،وما زاد الناس اص ار ار عمى متابعة المطالبة باسقاط النظام
ىو تمكل الوحشية والقمع التي جوبيت بيا المظاىرات السممية ووقوع القتمى ،األمر الذي اجج الناس ضد
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واعتبر أن الذي راقب ما حدث عمى مدار األيام في ميدان التحرير الحظ ال ريب انيا ثورة شعبية مئة في
المئة ،مستشيدا ببعض صور التعايش الديني االسالمي المسيحي التي ميزت يوميات ميدان التحرير (قسيس

يقدم الماء لمشيخ كي يتوضأ).

وتحدث عن كيفية ادارة المرحمة االنتقالية لمتمكن من استخدام الطاقة اليائمة ،ألن ثورة  25يناير اخرجت انبل
وأفضل لدى ىذا الشعب ،فكانت المشكمة في كيفية توظيف ىذا الزخم وكيفية االستفادة من ىذه الطاقة

وتوظيفيا لبناء نظام جديد ولكن المجمس األعمى لمقوات المسمحة ىي التي تقوم بيذا العمل ومارسوا السمطة
عن الذين قاموا بالثورة والوكيل تصرف بطريقة تختمف تمام عما يريده الموكل أو صحاب السمطة االصمي.
أنا وضعتيا في االطار التالي ،لدينا الجيش المصري الذي ىو ضد التوريث وىذا ما استنتجناه من السياق
التطوري ،كان الجيش قد وضع خطة ل متدخل والنزول الى الشارع ألنو كان يعرف ان في المحظة التي
سيعمن فييا ترشيح جمال مبارك لمرئاسة ست ألنيا لحظة قدر أنيا ستثير السخط من العالم ،اال ان ثورة يناير

فاجأت الجميع اال ان الجيش كان جاى از.

الشعب كان يريد اسقاط النظام الكامل والجيش كان يريد اصالح النظام والتخمص من البؤر الفاسدة وما
حصل ىو المفارقة التي وصمنا الييا وبات الجميع يعرف أن مطاب الشباب والثورة لم تتحقق لذا اضطروا

النزول من جديد بالرغم من سقوط ضحايا في ظل المجمس االعمى لمقوات المسمحة.

وتطرق الى موضوع تعديل الدستور والخالفات الحاصمة بين القوى السياسية ،والطريق التي رسمت في
االستفتاء الجراء التعديالت  ،واالضطرابات الحاصمة وسقوط الضحايا الذي سبق االنتخابات ونزول الشعب

بكثافة لمتعبير عن رأيو.
وخمص في ختام في المحظة الراىنة ،بالتساؤل كيف نستطيع أن نستشرف المستقبل ،سارت األمور بعكس ما
تشتيي سفن ال ثورة المجمس االعمى يقود البالد والتيارات االسالمية نجحت في أن تترك بصماتيا عمى عممية
ادارة المرحمة االنتقالية وتقودنا الى ما نراه اآلن يجري عمى االمر الواقع .التعديالت الدستوية اىم ما فييا انيا

17
Page

Page

جانب التيار االسالمي الذي تقصد ىذا ليكون لو كممة الفصل في الدستور القادم  ،سما أنيم في المرحمة

17

تعطي الحق لممنتخبين في مجمس الشعب والشورى من اختيار لجنة كتابة الدستور وكان ىذا مقصودا من

معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال55
األول،1822
80كانون 
الخميس، 



األولى تقاسم االخوان والجماعة حوالي  % 60من المقاعد أي ثمثي المقاعد ،وىذا ما يثير قمق التيارات
االخرى وربما نحن ندخل في مأزق سياسي جديد ألن ىذا لن يكون بداية لتأسيس نظام ديموقراطي حقيقي

وانما ربما يكون بداية ألحالم النظام القديم بطابعو االستبدادي.
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فيمايميسمسةمنالتواقيعشهدهامعرضالكتابالعربيالدوليال55فييومهالسادس(الخميس


)1822\21\0–تجدونربطاالصور
 -لمى الزين والرسامة ميى شاىين ،من شباك غرفتي ،دار اصالة

 عماد الغصيني ،تبييض األموال واالرىاب في ضوء القانون الدولي العام ،جناح النادي الثقافيالعربي
 د .فاديا حطيط ،جينيفر لوفارج ايفا كوزما االسد ،تجربة ريجيو ايمميا في الطفولة المبكرة ،دارالنيضة العربية

 عمي سرور ،مجموعة قصصية "كوخ الشيطان" ،جناح دار غوايات ودار الرمك مينغانا الحاج ،برىان الخائق  ،مكتبة أنطوان -منير بركات ،ومضات في الزمن المظمم ،جناح مكتبة مالك

 عباس جعفر الحسيني ،آخر ايام السكوكع (من حكاية نساء حي الضعية ) ،دار المنيل المبناني صونيا بو ماد ،الجئة الى الحرية ،جناح النادي الثقافي العربي د .محمود فاعور ،في العيادة الجراحية ،دار النيضة العربية -شقيق الغب ار ،حياة غير آمنة ،جناح دار الساقي

 د  .سمير التنير ،االنقالب الشعبي في الوطن العربي ،دار الفارابي د  .نسيم ضاىر ،دفاتر الحرية واإلخوة االعداد ظاىرة العنف في االحزاب والحركات ،دار الفارابي توما عريضو ،من باب توما الى بوابة بمس ،شركة رياض الريس لمكتب والنشر -د.نادين االسعد فغالي ،رواية رياح الرغبة ،جناح الدار العربية لمعموم

 د .ىادي ضو ،د .نايال طبارة ،الرحابة االليية " الىوت االطرفي المسحيية واالسالم ،مكتبة أنطوان -بديعة كشغري ،ديوان ظالل الشعر ،جناح دار غوايات ودار الرمك
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فيمايمينشاطاتوبرنامجتواقيعيومالجمعةالموافقفيه9كانوناألول:1822

0344 – 03:4

ٍحاضرة3أضىاء وآراء عيى مخاب "اىَفخاح فً د.عبد اىفخاح اىسٌِ
قىاعد اىيغت اىعربٍت"

0344 – 03:4

ّدوة حىه مخاب "ّىر اىعاىٌ" ىيبابا بْدٌنخىش
اىطادش عشر

 ،Dr.giuseppe costaاىَطراُ رٌَىُ
فرحاث ،أ.طاله ضيَاُ ،اىطفٍر فؤاد اىخرك

03:4 – 0344

حنرٌٌ ىجْت ٍهرجاّاث بعيبل

أ ًٍ .عرٌضتٍ ،عاىً اىقاضً بطاً ٍرحضى،
حقدٌٌ 3أٍٍ.شاه ٍعٍنً

03:4 – 0344

ّدوة شعرٌت حىه ٍجَىعخً اىشاعر خيٍو
عناظ "ىطج وحٍداً فً اىٍَداُ وٍِ مروً
اىْصر"

اىشاعر دٍ.حَد عيً شَص اىدٌِ ،اىشاعر
ٍحَد زٌْى شىٍاُ ،حقدٌٌ وادارة 3اىشاعر
ٍصطفى ضبٍخً

0344 – 03:4

ّدوة حىه مخاب "خَطىُ عاٍا ً حىار بٍِ
اىحٍاة واىَؤىف" ىألضخاذ حنَج بعًٍْ
ٍْاقشت مخاب3األب ٌىحْا خيٍفت بٍِ ٌىّص
اىشهٍد وضٍَراٍٍص

أ.جٍسٌو خىري ،أ.وجدي شٍا ،د.بىه ٍرقص

0344 – 03:4

د.اٌيً ىحىد ،االباحً بىىص ّعَاُ ،د.عصاً
خيٍفت
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التواقيع
4:00 - 6:00

وإٌٍّ اضٍّ ،وِشاعر ِهاخرج

ٍِٕ ذُُّ

خٕاذ دار اٌعرتُح ٌٍعٍىَ

4:00 - 6:00

أا ال ازة اٌمراءج

ٍِ شثمٍى ِع لراءج لصح(ٔاٍَح
عدح)

دار اصاٌح

4:00 - 7:00

وُف ازالِىُ

خاوٍُٓ شٍهىب

خٕاذ اوادَُّا أررٔاضُىٔاي

5:00

ِىضىعح اٌعائالخ اٌثُروذُح اٌّدٍد اٌثأٍ

د .زطاْ زالق

دار إٌهضح اٌعرتُح

5:00 - 7:00

غداً َسهر ُٔطاْ

ٌٍىاذثح ٌُّص اٌعثد هللا فرزاخ

دار اٌفاراتٍ

5:00 - 7:00

اٌطرَك اًٌ خثً اٌشّص

دِ .سّىد عثّاْ

دار اٌفاراتٍ

5:00 - 7:00

ِدّىعح لصصُح "ٌسظاخ ِطرولح"

خٍىد اٌفضًُ

خٕاذ دار غىاَاخ ودار اٌرِه

5:00 - 8:00

اٌٍغح اٌطرَأُح ،ذارَخٌ ،غح ،وهىَح

د  .عاطف اٌسىُُ

خٕاذ إٌادٌ اٌثمافٍ اٌعرتٍ

5:00 - 8:00

عسف...عًٍ اوذار اٌثٕفطح

رَرا رتازٍ

خٕاذ ِؤضطح اٌرزاب اٌسدَثح

5:00 -8:00

Art wood work Journey 2000-2010

خىرج ِطر

Lie Antoine

5:00 - 9:00

االزرق واٌهدهد :عشك فٍ اٌفاَطثىن

خاهدج وهثٍ

خٕاذ دار اٌطالٍ

6:00

وُف اصثر ِعٍّا ً ِرشدا

د.هدي اٌسطٍُٕ تُثٍ

دار إٌهضح اٌعرتُح

6:00 - 8:00

لأىْ االٔررٔد

د .شرتً وخدٌ اٌمارذ

ِىرثح صادر ٔاشروْ_ إٌّشىراخ اٌسمىلُح

6:00 - 8:00

غسي اٌعٍىج

ًِٕ داَخ

شروح اٌّطثىعاخ ٌٍرىزَع وإٌشر

7:00 - 9:00

خطاب راواْ فٍ اٌسِاْ وأهٍه

ٌٍّساٍِ االضراذ تاضً عثدهللا

دار اٌفاراتٍ

7:30 - 9:00

االب َىزٕا خٍُفح ،تُٓ َىٔص اٌشهُد
وضُّراُِص

د  .اٍٍَ ٌسىد

خاِعح اٌروذ اٌمدش -اٌىطٍُه
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