معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال55
الجمعة  9كانون االول 3122

فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب ال 55في يومو السابع8

محاضرة حول كتاب المفتاح في تعميم قواعد المغة العربية وتعممها
وفي اطار فعاليات اليوم السابع من معرض بيروت العربي والدولي لمكتب ال 33نظمت دار البنان ،محاضرة

أضواء وآراء عمى كتاب "المفتاح في تعميم قواعد المغة العربية وتعمميا" لمدكتور عبد الفتاح الزين ،شارك فييا
الدكتور أنطوان الصياح والدكتور أسعد النادري ،الدكتور أديب سيف وقدميا االستاذ سمطان ناصر الدين
وحشد من الميتمين بالشأن الثقافي.

ناصر الدين
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قصة تربوية تستحق الدراسة واالىتمام وال تعالج ىذه القضية اال انطالقا من أبحاث ،مضيفا 8ان البحث

1

واستيل ناصر الدين الندوة باالشارة الى أن تعميم قواعد المغة العربية وال سيما في التعميم االساسي كما وكيفا
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المنيجي دليل رقي ومظير من مظاىر احترام العقل .البحث المنيجي نتائجو تحدث صدمة ،تكون ش اررة
ايجابية لموعي ،ينمي الدامغية ويسير بنا نحو التحرر والتقدم.
واعتبر ان الدكتور عبد الفتاح الزين باحث قدير آمن أن قواعد المغة العربية عسيرة اذا عسرت ،وسيمة اذا

سيمناىا وال يكون التسييل اال نتيجة بحث ممنيج وتجربة ميدانية تؤدي الى منتج سميم.
الصياح

يفتش عن أخطاء موروثة ين ّقب عنيا،
لغوي
أشار الصياح في مستيل كممتو الى ّأننا أمام بحث
بوي ّ
عممي تر ّ
ّ
ّ
العممية النابعة من روح المغة العر ّبية الفصحى،
يحمّميا ،يكتشف األساس الّذي انطمقت منو ويطرح ليا البدائل
ّ

كل ىذا العناء في تعمّم المغة العربية وفي االقبال عمييا.
لعمّنا نقتنع بذلك ونأخذ بو فنوّفر عمى أجيالنا الطالعة ّ
النحوية الخاطئة وتقديم البدائل
والباحث في ذلك منطمق من ىدف واضح قائم عمى الكشف عن التعريفات
ّ

أصح .وقد ىالو في ذلك كما أورد ذلك في الصفحة الثامنة من ىذا المؤّلف نحو
التي يراىا أسمم و ّ
أدق و ّ
بي.
ّ
شوىتو األقالم وبدع ال أصل ليا في تراثنا المغوي العر ّ
صحة ما ذىب
بوية التي قادىا الباحث لمتأ ّكد من ّ
واضاف 8وليذا المؤّلف قيمة مضافة قائمة عمى التجربة التر ّ
أن المتعّممين تجاوبوا بسرعة كبيرة مع المفاىيم
جربيا عمى تالمذة بعض المدارس ووجد ّ
اليو من مفاىيم إذ ّ
اعديون ليست منزلة ّإنما ىي قابمة
يصر عمييا القو ّ
الجديدة واتقنوىا وأخذوا بيا مؤ ّكدًا بذلك ّ
ان المفاىيم التي ّ
فإننا نؤ ّكد مع
لمنقد ولالستبدال بما ىو أفضل منيا وبما ىو أيسر عمى فيم المتعمّمين وأسيل استيعابًا؛ لذلك ّ

مما عمق بيا من
مبني عمى البحث العممي الرصين الذي يبغي تنفية المفاىيم
كل تغيير
ِّ
أن ّ
ّ
الباحث ّ
المغوية ّ
ومرحب بو ومستحق لمتشجيع ،معتب ار أنو
تشوىات وتيسير تعّمم المغة العر ّبية عمى أوالدنا ّإنما ىو عمل مقبول
ّ
ّ

المغوي الصحيح .وال يخفى في ىذا
يش ّكل بذلك عودة الى رسم المفاىيم الصحيحة ووضعيا في إطارىا
ّ
وتبحره العممي في خدمة تصحيح المفاىيم وتجديد تعميميا،
أن الباحث استث مر عمق معرفتو
المغوية ّ
ّ
السياق ّ
عام مشترك لكل من يتقن المغة العر ّبية
وقد فتح بذلك بابَا واسعا أمام الدارسين والباحثين في ولوج ميدان ّ
يعبرون بيا عن مكنونات نفوسيم وعن خب ارتيم في ىذه الحياة.
ىم نقميا الى المتعمّمين لغة حياة ّ
ويحمل ّ

المغويين ليتن ّكبوا مسالة تجديد
ممحة لكل الباحثين
ّ
ورأى الصياح في ختام مداخمتو أن ىذا الكتاب يش ّكل دعوة ّ
تعميم القواعد العر ّبية ويمارسوىا ممارسة ابتكارّية ال خالص إالّ بيا.
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سيف
اعتبر بداية أنو ال يمكن فصل الكتاب عن الكاتب ألنو خطأ اكاديمي فشخصية الكاتب في شخصية الكتاب،
فيناك عالقة جدلية بين ىذين المكونين .ولكن في ىذا الوضع فيو أمر جائز .الكممتان األساسيتان ىما

التعمم والتعميم ،تربطيما عالقة انعكاسية .يجب أن ال نعمم ،بل يجب أن نجعل الطالب يتعمم فيما نحن نعمم
وىذه ىي االشكالية التي يقترحيا العنوان.
وتطرق الى طريقة صياغة الكتاب ،وقال 8ترى الكتاب صغير حجما ما يجعل المتعمم ان يقبل اليو فالكتاب
الكبير ييرب منو الناس وىذه تقنية مضمرة ،اسموب الكتاب بدء من التمييد اسموب الدقة والتفصيل ما يجذب
القارىء ،اضافة الى االسموب الشخصي وبعض االساليب االخرى عرف الكاتب كيف يوظفيا من القران
الكريم خبرات الزمالء أو بعض النحويين وفي ىذه االىداف سيرورة ذات اىداف فكرية.
النادري
استيل النادري كممتو بالقول 8رأى أحد كبار الباحثين العرب المحدثين المتخصصين في مجال العموم المغوية
أن من سوء حظ النحو العربي ظيور كتا ب سيبويو في مرحمة تأسيس النحو عمى ىذا النحو من البراعة

واإلتقان  ،فيذا أمر كان من شأنو " أن أصيب التفكير النحوي بشمل  ،ودار الجميع في فمك سيبويو  ،وتحولت
معظم الدراسات النحوية إلى مجرد شروح لو أو اختصارات  ،أو تعميقات عميو  ،أو جمع لشواىده وشرحيا" .
وأشار النادري الى وجود ما بين المفتاح وعبد الفتاح من عالقة لغوية أغمب الظن عندي أن الباحث طمبيا
مشي اًر عبرىا إلى اعتداده بيذه القرابة التي تربط بينو وبين كتابو  ...واعتداد عبد الفتاح بالمفتاح ليس فيو ذرة
من التعالي أو االستعالء مما نجده أحيانًا عند بعض المتعممين وال أقول المثقفين .إنو اعتداد الباحث

تي
المتواضع الدمث الرضي ،فيو ييدي كتابو إلى كريمتيو قائ ً
ال " 8ىذا الكتاب غثًّا أو سمينًا  ،أىديو ُ
لد ّر ّ
الثمينتين  8يمان وجمان" .

وتناول النادري األىداف الثالثة التي حددىا الباحث في كتابو وىي 8األول  -الكشف عن التعريفات النحوية
الخاطئة في كتب القواعد المدرسية المخصصة لتالميذ الصف الرابع والصف الخامس والصف السادس من

التعميم األساسي وتقديم البدائل التي رآىا أسمم وأدق وأصح ،الثاني  -االطالع عمى أداء المدرسين في ما
يمقنونو التالميذ من تعريفات وقواعد ،ومناقشتيم مناقشة ىادئة ىادفة إلى محاكمة ما ورد في الكتب المدرسية

3
Page

Page

3

قارنًا بما ىو في كتب القواعد
والثالث  -تطبيق التعريفات البديمة المقترحة في بعض المؤسسات التربوية ُم َ
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تممس أثر ىذه التعريفات البديمة في مستوى التالميذ المغوي في مجال التعبير قراءةً
المدرسية وصوالً إلى ّ
وكتابة.
مظان النحو العربي ومصادره
واعتبر أن كتاب المفتاح لمدكتور عبد الفتاح الزين ىو خالصة بحث معمق في
ّ
المبرد  ،وشرح ابن عقيل  ،ومغني ابن ىشام ،
السراج  ،ومقتضب
ِّ
الكبرى ككتاب سيبويو وأصول ابن ّ
ومفصل الزمخشري  ،وشرح ابن يعيش عميو  ،وغيرىا ،وقد اقترن ىذا البحث بروح تحديثية تجمت في األمثمة
واالستمارات والنصوص التي جرى اختيارىا واعدادىا بدقة ومينية عالية المستوى  .وتأتي المصورات
والجداول واإلحصاءات والنسب المئوية لتضفي عمى الكتاب سمات اإليضاح واإلقناع والبرىان والمقارنة ،

وىي من سمات األسموب العممي الحديث.
بحس نقدي لغوي راق ،وثقافة نحوية تزاوج بين األصالة والحداثة ،أن يكتشف
وأضاف 8لقد استطاع الباحث ّ
ٍ
قصور أو خطأ ،فعاد إلى مصادر النحو العربي يستخرج منيا بدائل صحيحة
ما في التعريفات السائدة من
ال من
مستساغة أقرب إلى الواقع المغوي  ،تعتمد المادي المنطوق المحسوس الذي يألفو التمميذ بسرعة بد ً

المجرد الغيبي المعقد ،من ذلك مثالً أنو ّبين خطأ تعريف الفعل الماضي بأنو يدل عمى عمل أو حدث أو
فعل أو حالة في الزمن الماضي.
وخمص في ختام مداخمتو لمقول 8ان لعبد الفتاح الزين أن يتواضع في مقدمة كتابو كما يشاء ،وأن ينثر الشكر
يمينًا ويسا اًر لممؤسسات واألفراد ممن مد لو يد ا لعون والمساعدة إلنجاز ىذا البحث ،ولنا أن نقول بتجرد
وموضوعية 8إن عبد الفتاح الزين ببحثو ىذا أغنى المكتبة العربية في حقل الدراسات النحوية تحديداً بدراسة

رصينة جادة تقع في صميم عمم المغة التطبيقي ،دراسة ال نتردد في القول إنيا خطوة إلى األمام عمى طريق

تيسير النحو العربي وتجديده .
الزين
وفي الختام ،تحدث الكاتب الزين 8ما أمني النفس بو يا سادتي ،كممة طيبة ،والكممة الطيبة صدقة ،كممة اثمن
من جمل ،تكون لي عونا عمى تقويم ما اعوج من كتابي ،مادة أو منيجا ،أو عمى التوسع في ما اختصرت

فيو ،أو عمى البحث في مسائل نحوية داللية ،ليا تعمق بمادة المفتاح لم يكن لي نصيب في معالجتيا.
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ندوة حول كتاب "نور العالم"
نظمت دار الفارابي ندوة حول كتاب "نور العالم" لمبابا بنديكتوس السادس عشر شارك فييا الدكتور جيوزيي
كوستا مدير دار النشر الفاتيكانية ،السفير فؤاد الترك ،الصحافي طالل سممان وادارىا العميد الدكتور ريمون
فرحات في حضور حشد من الميتمين.

فرحات
وقال فرحات ان ىذا الكتاب ىو حصيمة مقابالت اجراىا صحافي ،ونظ ار ليمية المسائل المطروحة تم جمعيا
واصدارىا من جديد ،وترجمت الى لغات كثيرة منيا العربية .أما في ما يعود الى اخراجو فقد اوكمت ىذه
الميمة الى دار الفارابي وحاولنا جاىزين ليكون الكتاب جاى از قبيل معرض بيروت العربي والدولي ال.33
جيوزيبي
اعتبر جيوزيبي الى أن ما قام بيذا العمل (الكتاب) ىو حفظ حقوق البابا بنديكتوس السادس عشر ،سيما أنو
ترجم الى خمس لغت قبل أن ين زل الى االسواق بين أيدي القراء ،حيث بمغت نسبة المبيعات حتى اآلن ما
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يقارب المميون نسخة تقريبا.
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واشار الى ان ىذا الكتاب يحتوي عمى قضايا يعالجيا قداسة البابا من وجية نظره ،ولكن من خالل المقابمة

الصحافية التي سمح بيا البابا نفسو ليذا الصحافي األلماني وأتاح لو فرصة طرح األسئمة التي يراىا ممكنة.

وقال يمكن القول أنو في بعض األحيان نوع من االعتراف االليي او التدقيق في بعض المواضيع المطروحة
في العالم أو االعتبارات التي تتعاطاىا الكنيسة أو الحياة الروحية لكل واحد منا ،انو خالصة التعمم الالىوتي

الذي يقومو البابا ،في و الكثير من األسئمة واألجوبة ،كما يمكن اعتباره حدثا ىاما جدا في مجال النشر.

وختم واصفا الكتاب بأنو األكثر انتشا ار لما يحويو من تحميالت عقائدية وأحداث الىوتية ،ليقدم االفادة لمقراء.
سممان
واستيل سممان كممتو بالقول 8شرف لي انُ أدعى الى ىذه الندوة ،ولكنو في الوقت ذاتو امتحان قاس لمن
تأخذه األحداث واألخبار السياسية ،في بمد بل ومنطقة واسعة تكاد تنعدم فييا السياسة ،بالمعنى األصمي

لمكممة ،الى مكان بعيد جدًا عن عالم اإليمان وقادة الفكر عمومًا والديني خصوصاً ...فالطائفية ليست من
الدين في شيء ونحن فييا غارقون الى حد االختناق.

وأضاف 8وأبدأ باإلشارة الى أنني شعرت بالغيرة ،بل بشيء من الحسد ،وأنا اق أر حوا ًار عمى مثل ىذه األىمية

والشمول مع شخصية عمى مثل ىذا القدر من االحترام والميابة ،أجراه صحافي شاب اسمو بيتر سيفالد مع

مرجعية كونية مستقر اليقين ثابت اإليمان يحمل عمى كتفيو أثقال رسالة سامية ،مرىف اإلحساس متفيم
ألمور الساعة ،مدرك لعالمات األزمة في المجتمعات اإلنسانية ،مثل البابا بنديكتوس السادس عشر .ذلك ان

مثمنا من الصحافيين ال ُيتاح ليم مثل ىذه الفرصة مع شخصية عمى مثل ىذا الوزن الفكري واالحاطة
بالمشاعر اإلنسانية الحميمة والتقدير الكوني ..ومعظم من نمتقييم من الشخصيات ،سياسية او اجتماعية او
دينية ،ال يرقى فكريًا الى مثل ىذا المستوى ،وال يممك القدرة عمى التأثير في ما يتجاوز نطاق مصالحو

واىتماماتو ،سياسية كانت او ثقافية ...وغالبا ما ييرب من سماحة الدين السماوي الى مصالحو المباشرة
المتصمة باستثمار الطائفية كحاجز بين الناس ،يصورىم دائمًا كأطراف نزاع ،وغالبًا ما يسعى الى توفير
مناخ لالشتباك ليكتسب مكانتو من دور المصمح او الموفق بين المختمفين ليكون ىو ىو المستفيد.
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واعتبر انو اعتبر دعوتو الى الندوة بمثابة فخ نصبو شيوعي لعروبي كي يتحدث في موضوع ليس بين
اولويات اىتمام أي منيما ،بما يفضحيما معًا امام القوم المؤمنين ،اال انو وتحت إلحاح جوزف ابي عقل،
وىو الصديق الصدوق ،اعتبرىا بمثابة ٍ
تحد شخصي ،خصوصًا وان من أنجز ىذا العمل الفكري الميم،

صحافي مثمي ،مبدئيًا ،ولكن الظروف اتاحت لو ترف ال جموس والمناقشة في المسائل الحساسة والحميمة مع
مسؤول كوني يحظى بقدر من القداسة عند أكثر من مميار وثالثماية مميون إنسان ،وبقدر من االحترام عند

بقية خمق اهلل من المؤمنين.
وقال 8اذن فالبابوات ال ييبطون من السماء ..واإليمان بالوحي اإلليي يرفع درجة الكمال ويفتح آفاقا إنسانية
وأدبية ال يدركيا العقل بقدراتو الذاتية ،وعمى الكنيسة اال تختبىء وعمييا ان تشرح الدين ،الن تفسيره عقالني،

ويمكن اعتبار ىذه الكممات فاتحة الحوار الشامل الذي خرج الى الناس كتاباً استثنائياً في صيغتو واعداده ،إذ

لم يعرف تاريخ الكنيسة حب ًار أعظم أجاب عمى أسئمة صحافي عبر مقابمة شخصية ومباشرة ،عمى امتداد ستة
أيام ،أعطى في كل يوم منيا ساعة ...وفي اليوم السابع استراح تاركًا الصحافي يذىب الى التعب .وبين
أىداف الحوار ان يطمئننا الى فشل كل الذين حاولوا ،عمى امتداد الزمن  ،إعالن موت اهلل.

واستطرد قائال 8لكن الحوار ذاتو يؤكد لنا أن البابا يتمتع بمطف خارج عن المألوف وحمية في العمل ال مثيل
ليا ...ثم أن آراءه ،في العديد من األمور الشائكة جريئة جداً ،ال سيما وانيا تصدر عن رجل ال تخفي قداستو

شيخوختو ،كما ال تحد شيخوختو من حركتو وجوالتو التي كادت تشمل معظم أنحاء العالم ،ونتمنى ان نراه

بيننا في اقرب وقت ممكن .ولك ان تتساءل من أين يستمد ابن الثالثة والثمانين قوتو التي تستبقي فكره شابًا

ومفتوحًا عمى ثقافة اإلنسان في ىذا العالم وتحوالتو .مع أن ال احد يرتجف خوفًا من قداسة البابا الذي يسيل
ميمة زائره ألنو ليس أمير الكنيسة بل ىو احد خداميا ...بل أن موىبة ىذا اإلنسان األكثر نفوذاً في العالم
ان يكون أستاذ الىوت ،وليذا لم يستطع إال أن يقول لمرب 8ماذا تفعل بي.

واشار سممان الى أنو بين ما يستوقف ان يقول ىذا الذي ينظر اليو كمقدس 8غير صحيح ان البابا معصوم
عن الخطأ .وان يؤكد انو حان الوقت لمتفكير والتغيير ،وأننا نسير نحو نياية عصر النسبية أي عصر
ايديولجية ال تعترف بان شيئا ما ىو نيائي وال تأخذ مقياساً ساميًا سوى األنا ورغائبو الشخصية ،متسائال ما
السر في ىذا البابا الذي جعل األمين العام لمحزب الشيوعي في ايطاليا يقول ان انتخابو بشرى سارة ،والذي
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الخطى عمى التالقي مع األرثوذكسية ،حيث " بتنا نشعر أننا في بيتنا وأننا نستطيع عمى اقرب حال أن نأمل
أن يتالقى بعضنا ببعضنا اآلخر حتى لقد تحقق اآلن  %75من الوحدة الدينية بين الكاثوليك واألرثوذكس"..

ونتيجة لذلك حذف " بطريرك الغرب" من قائمة ألقاب البابا .أ م إلنو احتضن دعوة الحوار بين األديان التي
أطمقيا ممك السعودية عبداهلل بن عبد العزيز لمتالقي مع المسممين بقصد اتخاذ موقف موحد ضد الحركة
األصولية اإلرىابية في العالم اإلسالمي ،فيو يقول 8نعمم أننا نقود عراكاً مشتركًا ...ولكن ذلك التسامح ال
يتضمن حق تغيير الدين الن ذلك يصعب عمى شركائنا المسممين .وىكذا يستنتج البابا 8يجب المحافظة عمى

ىوية كل دين ،فال يستطيع بعضنا ان يذوب في البعض األخر..

واعتبر انو ال شك في ان الصحافي األلماني الشاب بيتر سيفالد قدم لممؤمنين والميتمين خدمة جميمة بيذا

الحوار الشامل مع رأس الكنيسة ،البابا الرقم  042في تاريخ الكنيسة الرومانية ...وتساءل متى يمغي رجال

الدين في بالدنا العربية التيجان البابوية؟
وخمص في الختام الى القول 8ال يسعني اال أن اعتذر ع ن قصوري في مناقشة مقوالت ىذا البابا عظيم
الثقافة ،ألنني مشغول بما ىو اخطر عمى مصير اإلنسانية وىو االىتمام بمصير الحكومة ىل تستقيل او
تُستقال او تسقط في المجمس او في الشارع أم تبقى بقوة المحكمة الدولية ونفي وجود شيود الزور وتحويل
الكيرباء الى محطات جيوية تخضع لمحكم الذاتي...فضالً عن صعود التيارات اإلسالمية ،إخوانا وسمفيين ،
في معظم أرجاء الوطن العربي .اال ترون ان االىتمام بمثل ىذه االمور يمنحنا ثقافة أرقى واطالعا أوسع
ال عن
عمى شؤون العالم ومعرفة أدق بكيف يمكننا تخطي ركاكة الحياة السياسية بما ىي إىانة لعقولنا فض ً

خطرىا عمى مستقبمنا.
الترك

"ىذا كتاب خارج عن المألوف" بيذه الكممة استيل السفير الترك كممتو ،مشي ار الى أنو بالرغم من صعوبة
االجتزاء سي حاول تسميط الضوء عمى ابرز التي عبر عنو البابا الخامس والستون بعد المئتين في تاريخ
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.
وقسميا عمى الشكل التالي 8العمل المسكونى والحوار مع االسالم 8الذي تحقق حتى االن ما نسبة  %75من
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االورثوذكسية من دون صعوبة ،االعتداءات الجنسية التي اقترفيا الرىبان يقول انيا لبدت سماء الكنيسة
الكاثوليكية بغيوم سوداء وارخت بظالليا عمى كرسي بطرس وكانت صدمة ليا خصوصًا وقد بدا أن كل

كاىن مشتبو بو وواحد من ىؤالء .الفعل الجنسي  -الشذوذ الجنسي – االفعال المثمية – مرض نقل المناعة

وىنا يتكمم البابا عن تدخل االنسان في النظام الطبيعي ،حرم االساقفة االربعة والبتولية ودور المراة وسيامة
النساء 8ينطوي الكتاب ايضَا عمى مواقف الحبر االعظم من حرم االساقفة االربعة ورفع الحرم عنيم بعد ان
اعترفوا بسمطات البابا كما ينطوي عمى مواقف من سيامة النساء والبتولية ودور المرأة.

واشار الى بعض ما قالو البابا في الكتاب وأىمو 8نعيش اليوم في عالم مختمف كل االختالف حيث تغيرت
خطوط التماس في عالم نجد فيو من جية عممنة اصي مة تقابميا من جية اخرى مسالة اهلل في كل ابعادىا،

ان ميمة الكنيسة الكبرى ان تربط االيمان بالعقل ،ان المحبة في المحبة في الحقيقة - ،وانو بد من انقاذ
طبقة االوزون النفسية وتموث الفكر ودنس النفوس والتسمم الروحي فكل ذلك يقود الى رؤى خاطئة ،واني

لست امير كنيسة بل احد خداميا اتمقى من الرب اليدى والدعم واقف الى جانب الناس بالوقاية والتربية
والمساعدة والنصح والمرافقة وانو يمكن لمكنيسة ان تقاد بااللم الذي ينضح وتحيا بو...ان اهلل ال يفرض نفسو
ويترك االنسان مساحة من الحرية ليقرر ويقول نعم وال وان الكنيسة ال تفرض عمى الناس شئيا ما وال تقدم
نظاماً ادبيًا ما..ان العصرنة تتضمن قيما ادبية واخالقية عظيمة.
وختم الترك كممتو باالشارة الى السؤال الذي يطرحو البابا 8ماذا يريد الكل مني وعمي ان اتمقى من الرب
اليدى والدعم ،انا عاجز فاذا كنت انت اردتني فعميك ان تساعدني ،وان الوجود يصير مريضا اذا لم يكن اهلل
حاض ار ....ىذا ىو جوزف راتسنجر الحامل عمى منكبيو مسؤولية ىائمة والذي يواجو التحدي بانو يخمف بابا
عظيما وانسانا عمالقا وال بد في الختام من التعبير عن الشكر واالعجاب والتقدير.
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تكريم لجنة مهرجانات بعمبك
وفي اطار برنامج النادي الثقافي العربي ليذا العام ،كرم النادي لجن ة ميرجانات بعمبك شارك فييا السيدة مي
عريضة ،القاضي بسام مرتضى وأدارىا االستاذ ميشال معيكي وحضرىا حشد من الشخصيات والميتمين
بالشأن الثقافي.

معيكي
واعتبر معيكي في كممتو أن حكاية ايام بعمبك ومآسييا لمح افتخار بدور لبنان الريادي الثقافي االشعاعي في

محيطو ا لعربي ،مشي ار الى محطات سبقت تمييدا لمجنة ميرجانات بعمبك وذلك تنشيطا لمذاكرة منذ االعوام
 2700و2722و 2734وغيرىا.
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العربي كوكب الشرق أم كمثوم وسمعنا عبر الميرجانات ثالث من روائعيا ...وعمى صعيد العطاءات
المبنانية ،فتحت لجنة ميرجانات بعمبك المدى وسيعا أمام المسرح الغنائي – الراقص ،فتقدم الرحبانيان عاصي

ومنصور والسيدة قيروز ،وكانت استعراضات فولكمورية في قوالب مسرحية تراوحت بين استيحاء التاريخ
واحياء التراث والروح المبنانية بمساعدة أسماء في الغناء والموسيقى واالخراج والرقص مثل توفيق الباشا ،زكي
ناصيف ....،بيذا المعنى أعطت المجنة عبر مسرح بعمبك مدى رحبا لنيضة مسرحية حقيقية في لبنان.
وختم كممتو بالقول 8لجنة ميرجانات بعمبك بما أنجزت وال تزال فعميا الدور الثقافي لمبدعي لبنان المتعدد
الثقافات والمغات ،وأنجزت نيضة فكرية فنية ىائمة األثر ،في زمن يتراجع فييا اليم الثقافي عمى عمى
المستوى الرسمي المعجوق بالترابيات والتشاحن العقيم وعمى المستوى االعالمي الخاص ،الميموم باالعالن

واالبيار الضوئي السطحي – وال ثقافة.

تحية لمجنة ميرجانات بعمبك في مرحمة مفصمية من تاريخ لبنان الحديث اعادت موضعة لبنان ،كوطن

اشعاع وجسر التقاء حضارات وتناغم انساني ،بين ضفتي المتوسط والعالم الفسيح.
مرتضى

وجو القاضي مرتضى الشكر بداية لمنادي الثقافي العربي والقيمين عميو المرين رئيسيين 8اوليما عمى ىذه
المبادرة الكريمة التي قام بيا بت كريم لجنة ميرجانات بعمبك الدولية ممثمة برئيستيا السيدة مي عريضو بصفتيا
رائدة من رواد الثقافة والفن الراقي في لبنان والتي رفعت اسم وطنيا عاليًا في كل المحافل العربية والعالمية

وابرزت بالتالي وجو لبنان االصيل كميد لمحضارة االنسانية منذ فجر التاريخ وحتى يومنا الحاضر .وثانييما

ليذا الجيد الثقافي المبذ ول من جانب ادارة النادي الثقافي العربي في تنظيم ىذا الميرجان السنوية لمكتاب
العربي في ىذه الظروف السياسية واالقتصادية الصعبة وفي ىذا الزمن العربي المتفجر والمقبل عمى الكثير

من التطورات والمتغيرات.

وقال 8فيذا النادي الذي كان لو الفضل منذ انطالقتو في منتصف القرن الماضي في رعاية واحتضان الفكر
القومي العربي والنيضة العربية الشاممة وما زال يتابع رسالتو من خالل ىذا الميرجان الذي يعمل عمى
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السوق والعولمة االمر الذي دفع بالبعض لمتفكير باستبدال الكتاب المدرسي بالحاسوب كما اصبحت المغة
العربية فريسة الرطانة والعجمة حتى يكاد استعمال الكممات وااللفاظ اليجينو والمستحدثة وكتابة المغة العربية

باالحرف االجنبية ان يحال محل المغة العربية االصمية.
عريضة

استيمت عريضة كممتيا بشكر النادي الثقافي العربي بإسم لجنة ميرجانات بعمبك عمى ىذا التكريم المميز ،

لتشير بعدىا الى كيفية نشوء فكرة الميرجانات في قمعة بعمبك عمى ايام الرئيس الراحل كميل شمعون في سنة

 2730رئيسا لمجميورية ،حين قرر عمى اثر قيام طوني قزي بتقديم  2حفالت مع فرقة مسرح فرنسي
 Jean Marchat Sociétaire de la Comédie Françaiseفي ىيكل باخوس في قمعة بعمبك وقولو8

"ىمق عرفت شو بدي أعمل في قمعة بعمبك  8ميرجان دولي من موسيقى كالسيكية وأب ار وباليو ومسرح
فرنسي ومسرح إنكميزي وجاز مع شيء من التراث المبناني".
وروت كيف دعا الرئيس شمعون في شير شباط  2734الى القصر الرئاسي  52شخصية لبنانية وشرح ليم
مشروع إنشاء ميرجان بكل تفصيل ودقة ومن مستوى عالمي ،ليتبرع كل من الموجودين بمبمغ ألف ليرة
لبنانية فبمغ مجموع التبرعات  52ألف ليرة لبنانية ،إضافة الى مبمغ  52الف ليرة لبنانية من و ازرة التربية
الوطنية ،أي ما مجموعو  222ألف ليرة لبنانية ،وكان ىذا المبمغ أول مساىمة لميرجانات بعمبك لتشجيع

الفنانين المبنانيين واالجانب.

وتوقفت مي عريضة عمى اىم المراحل التي مرت بيا الميرجانات حيث توالت وفود الفنانين والفرق الفنية

الشييرة الى بعمبك ،من عازفين وأوركسترات وأوب ار وباليو ومسرحيات فرنسية وانكميزية ومغنيات أوب ار وجاز

وفي طميعتيم المطربة الكبيرة كوكب الشرق أم كمثوم وأيضا فيروز وصباح ،معتبرة انيا ليست حفالت مع
أعظم الفنانين بالعالم فقط بل محطات ثقافية وفنية وانفتاح عمى العالم ،فمعبت دور و ازرة الثقافة قبل إنشائيا.
وتطرقت الى بعض المحطات التاريخية ومنيا 8سنة  ( Son et Lumière 8 2742ألحان وأضواء)،
وتأسيس مدرسة لمتمثيل المسرحي  -مدرسة التمثيل الحديث وتكميف منير أبو دبس إدارتيا ومن أىم تالمذتيا
رضى خوري ،لطيفة ممتقى ،أنطوان كرباج ،ميشال نبعة وريمون جبارة ،وفي سنة  8 2742زارت الفرقة كل
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باسم مسرح ميرجانات بعمبك الدولي ووضع تحت تصرف الممثمين الذين تخرجوا من مدرسة التمثيل الحديث،
وكان يعمل كل الشتاء بحفالت لالطفال وحفالت أجنبية أيضا.
واضافت عريضة 8في سنة  2753خالل الحرب ومع توقف الميرجانات ورود رسائل عديدة من كل فنان
عظيم جاء إلى بعمبك تعبر عن اسفيم لتوقفو وصرنا نفكر بكتاب يضم الحفالت التي قدمت في قمعة بعمبك
مع الرسائل الى ان إنتقمت المجنة الى باريس في سنة  2756واستئجار مسرح  Champs Elyséesلتقديم

حفمة لعبد الرحمان الباشا الذي نال جائزة العزف عمى البيانو من الممكة  Elizabeth de Belgiqueوىي

أىم جائزة بيانو في العالم ،وصوال الى العام  2772حين تحقق الحمم بإصدار كتاب عنوانو Les Riches
 Heures du Festival de Baalbeckأي " بعمبك أيام الميرجان" وكان الفضل بإصداره لممساىمة

المالية المقدمة من السيدة نازك رفيق الحريري واشراف غسان تويني وسعد كيوان.

وتوالت االصدارات ففي سنة  2776صدر كتاب الحركة المسرحية في لبنان تأليف خالدة السعيد ووزع عمى
المكتبات التابعة لو ازرة الثقافة ،وفي سنة  2742قدم مصمم المسرح العظيم فرانكو زيفيرلمي Le
 ، Couronnement de Popéeوفي سنة  2741قدم مصمم الرقص موريس بيجار Promothée
خصيصا لميرجانات بعمبك بحضور الممك والممكة البير دو بمجيك ،وفي سنة  8 2744قدم الشاعر والكاتب
المبناني جورج شحادة قبل فيينا وباريس  ،Histoire de Vascoوفي سنة  82752قدم الكاتب والشاعر
لويس اراغون  ،Le Fou d’Elsaوعاودت الميرجانات نشاطيا بعد إنتياء الحرب االىمية إبتداء من العام
 2775وقدمت الفنانين الكبار والفرق الشييرة ومنيم.
وختمت عريضة كممتيا بالقول 8وىكذا كانت ميرجانات بعمبك مميزة عن كل الميرجانات وىذا ىو الحدث
االىم فنيا وثقافيا وسياحيا منذ  33سنة في الشرق وكل البالد حولنا قمدنا ،وقد كرست حياتي لخدمة لبنان
بواسطة ميرجانات بعمبك حتى تبقى مستمرة ولتمعب دو ار رياديا في نشر الفن والثقافة والترويج لمسياحة .وذلك
بإنفتاحيا عمى العالم بحيث غدت ىذه الميرجانات معروفة في كل بقاع الدنيا .واعمن إنو قد آن لي أن أسمم

االمانة الى غيري ليتابع المسيرة.
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وفي الختام قد النادي درعا تقديرية لمجنة ميرجانات بعمبك
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ندوة حول مجموعتي الشاعر خميل عكاش
في اطار فعاليات اليوم السادس ،نظمت دار الفارابي ندوة شعرية حول مجموعتي الشاعر خميل عكاش "لست

وحيداً في الميدان ومن كروم النصر" ،شارك فييا الشاعر محمد عمي شمس الدين والشاعر محمد زينو
شومان ،وأدارىا الشاعر مصطفى سبيتي في حضور حشد من الميتمين والمثقفين.

شمس الدين
واعتبر شمس الدين ان ىناك صوتان شعريان في حنجرة واحدة ،مشي ار الى وجود زمنين لمشعر في مجموعتي
الشاعر المبناني خميل عكاش ،لكل ديوان زمن شعري خاص بو 8االول ىو الزمن الخارجي الذي تتصف بو
قصائد "من كروم النصر" والثاني ىو الزمن الداخمي الذي تتصف بو قصائد "لست وحيداً في الميدان"
وأضاف 8من كروم النصر شعر وقائع وأحداث ومواقع من الجنوب المبناني أكثرىا من حرب تموز .0224
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ىنا يرتفع صوت الشعر وتزداد نبرة الكممات قوة ويمجأ الشاعر لقاموس في العمو والشمس والنصر والشيادة،
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يسمك من حياتو قصائد كالسيكية تتصف بالمتانة والسبك والقدرة عمى استخدام أساليب البالغة والبيان
العربيين بجدارة  ...تمك التي سمك عمى نيجيا شعراء من البحتري إلى البدوي فعمر أبو ريشة فسعيد عقل.
وخمص لمقول الى أن قصائد "لست وحيداً في الميدان" ىي قصائد الزمن الداخمي الجميل الصافي اليادىء،

حيث مناخ صوفي يسيطر عمى المفردات المواضيع وحيث الميل يمد جناحو عمى بحيرة الحيرة.
شومان

ال بعض
واعتبر شومان بدوره انو آن األوان لمكشف عن معادن الشاعر خميل عكاش ،وما نشر حاليًا ما ىو ا َ
مما استخرج من مناجم شاعرنا ،أما الباقي فكثير.

أن الخميل قد فتح أبواب ىذه المناجم لمقاصي والداني ،كما
واستطرد قائال 8لكن األىم من ذلك كمو ،ىو َ
لمقارىء والمؤرخ والناقد والباحث عن االنجازات الشعرية ما ظير منيا وما خفي ،والخافي أعظم...
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ندوة حول كتاب "خمسون عاماً حوار بين الحياة والمؤلف"
نظمت ندوة حول كتاب "خمسون عاماً حوار بين الحياة والمؤلف" لألستاذ حكمت بعيني ،شارك فييا
االعالمية جيزيل خوري ،الممحن وجدي شيا والدكتور بول مرقص في حضور حشد من الميتمين والمثقفين.

بداية تحدث الصحافي بسام ضو كممة ترحيبية قال فييا 8احب فيكم قوة الكممة التي كانت وستبقى كالبدء كما
بشر ابن مريم عمييا السالم .األولى قوة الكممة رائعة مشعة تحل الشمس كأنما امرأة تصمي قرب اهلل ،أما
الثانية فنميمة معتمة تضض األنام وىييات أن تنتصر الثانية عمى األولى .ىنا فعل الكممة أسقطت جدار

الخوف.
مرقص
وأشاد مرقص في كممتو بخمفية االستاذ حكمت البعيني الحقوقية معتب ار انيا تشكل روحية الكتاب وخمفية
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وتمثل " المئة خطوة من اجل لبنان افضل واضاف ان العالقة التي تربطنا ىي في حقيقة االمر كيمياء تجمعنا
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وىي عمى مبنية عمى قيم مشتركة اتضح اننا نؤمن بيا كمينا وليست عالقة مودة شخصية فحسب وال
خصوصًا عالقة مصالح مينية.
وتابع 8اقول بان خمفية حكمت البعيني حقوقية وليست قانونية الن القانون ىو غير الحقوق فالقانون في بالدنا
ويا لالسف في سائر البالد المتخمفة ايضاً ىو في جوىره وتطبيقاتو جائز بالعموم وممتصق بالضريبة

ال عن استعمال القانون كاداة .كما اكد الدكتور مرقص ا ن خطوات الكاتب المئة
والغرامات والسجن فض ً
المقترحة ىي غير ذلك تماما فيي تمثل واحة لمحقوق وتشكل مدونة سموك لممواطن وبرنامج حكم لمسمطة في

ان معًا ذلك ان االستاذ حكمت بعيني يعيد البوصمة الى الشان العام الذي شوه مضمونو وسفو حتى أضحى

تعبير السياسة مبتذال.

وفي سياق متصل ،اعتبر أن ح كمت البعيني ثائر عمى الفساد في بالده ،معتب ار أن مكافحة الفساد تبدأ بقرار
شخصي يتخذه كل مواطن عمى نحو ما يدعو اليو االستاذ حكمت البعيني في الخطوات المئة المطموبة،

بالتصدي لمممارسات الفاسدة والتمرد عمى واقعيا.

كما تناول مرقص موقف البعيني من الزواج المدني م عتب ار أنو في مكان آخر من خطواتو المئة ،يحترم
البعيني من يرغب بالزواج المدني وكذلك من يرغب في التوجو لممحاكم الدينية ،نحن معو ال نصبو من خالل
ىذه المداخمة اليوم الى اطالق موقف مؤيد أو رافض من الزواج المدني كخيار شخصي وصيغة حياة زوجية

وعائمية....
وختم مارقص كممتو قائال 8حكمت البعيني ،نعم انت تحمم ولكنك لست تتوىم ،ذنبك الوحيد أنك تطرح برنامج
حكم ومواطنة ،متأمال أن تكون وجدت في كممتي بعضا من آليات التطبيق ،ال ينقصك شيء وىؤالء الطيبون
معك".
شيا
استيل شيا كممتو باالشارة الى أنو تساءل حوالي  02مرة وسأل الكاتب البعيني لماذا دعاه لمكالم عنو في
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الندوة ،ليجيبو ألنك أكثر واحد تعرفني ،ليسرد بعدىا قصة صداقتو بو التي بدأت في الثمانينات بحكم
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الصداقة التر تربط العائمتين ،كان حكمت ثائ ار عمى طريقتو ،وتجمى غضبو وثورتو خالل االجتياح االسرائيمي
ليكاد يكون أول االستشياديين بفعل مقاومتو في وقت لم تكن ىناك مقاومة.
واعتبر أنو يعبر من خالل كتابو عن جيل او مرحمة زمنية مرت ،آمل أن تتمكن صفحات الكتاب من ايصال
حكمت الى مركز القرار ،ألن أشخاص مثل حكمت صادقين غير متمونيين يحتاج البمد الييم ،سيما أنيم
قادرين عمى االحساس بمعاناة الناس ألنيم من الناس عاشوا الفقر والنضال الحقيقي.
خوري
رأت جيزيل في كممتيا أن حكمت يممك جرأة قل أو ندر من يتمتع بيا عند الرجال ،سيما في كالمو عن
العدالة االجتماعية ،جرأة في كالمو عن المرأة وصوال الى تشبيو الطالق بالموت ،جراة في الكالم عن اجتياح

المرأة لعالم الرجل ،وفي كالمو عن البيئة والسياسة.

واعتبرت ان الكتاب جاء كامال ،وتطرقت الى ما ورد فيو عن تجربة نجاحو مشيرة الى انو جاء متواضعا

بشكل غير متوقع بالنسبة ليا ،ومؤمنا ليس فقط بامكانية البناء وانما خمق بيئة أفضل ،والى موضوع المقاومة
أو "الجيش السري المبناني" المقاومة (حزب اهلل) كما أسمتيا.
وفي تناوليا لبعض مقاطع الكتاب ،اشارت الى أنو تمكن من نقل الزمن الذي حصمت فيو األحداث كأنو
حاصل اآلن ،لتختم كالميا بالقول 8حكمت مقاوم ،لم اكن أعرف أنو مقاوم لحد دفاعو عن وطنو.
البعيني
وفي ختام الندوة تطرق البعيني الى موضوع االستقاللية المادية في الحياة السياسية وعن سالح المقاومة،
مشي ار الى أنو لالنطالق في مشروع الدولة أوال ،يجب القيام بأمرين 8التحرر من االرتيان المادي والتحرر من

األنا المذىبية السياسية .وشدد عمى أنو ال سالح خارج سالح الدولة المبنانية ولكن ال يعني ىذا نزع السالح
بالقوة (ألنو باعتباره عمل غير عقالني)
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مناقشة كتاب "من يونس الشهيد الى سميراميس :األب يوحنا خميفة الحدثوني"
نظمت جامعة الروح القدس الكسميك ندوة لمناقشة كتاب "من يونس الشييد الى سميراميس 8األب يوحنا خميفة
الحدثوني" لمدكتور ايمي لحود ،االباتي بولس نعمان والدكتور عصام خميفة في حضور حشد من االكاديميين
والميتمين.

خميفة
وقال خميفة في مستيل كممتو الى أننا نجتمع اليوم حول راىبين ىما 8راىب عمماني ىو الدكتور ايمي لحود

ابن البيت العمشيتي الذي اعطى الكثير لمثقافة ....الدكتور لحود عرف عبقرية الرعيل المبناني الذي اسس
لم مسرح فعكف عمى كشف كبار مغمورين في ىذا الفن ...والراىب الراىب الذي نجتمع حولو االب يوحنا
خميفة ،مشي ار الى أن صورتو ال تزال مائمو امام ناظره .يتكمم بصوت ىادئ يسير بتؤدة يحمل في يده دائما
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"شنتة" تحتوي عمى اوراقو وممفاتو واخر اصدراتو...
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واعتبر خميفة أن االب يوحنا خميفة ىو استمرار لتراث ثقافي في العائمة يعود لعدة اجيال ...كان بونا يوحنا
موسوعة الثقافة عميق الفكر واسع االطالع عمى االداب العالمية فنانا في صياغة االساليب المغوية المنسجمة

مع المشيد المسرحي المطموب كان مسيحيا مؤمنا ممتزما بالمسيح ،...مشي ار الى أنو كان ينتقي شخصياتو
من عالم شبيو بعالمنا فييا الكثير من ذاتو ومن مثاليتو ومن ايمانو ومن تعاليم و واصفا بدقة االمكنة
والفضاءات حيث يجري االحداث وتحصل وتحضر االزمنة وتبرر االوقات.
وخمص الى القول 8كان حسو بااليقاع كما يقول د .لحود مرىفا فال اطالة وال ايجاز مفرط ( نظ ار لقريحتو
الشعرية وحبو لمموسيقى وعشقو لاللحان) .لغتو الدرامية تنفذ الى القمب دون استئذان سمسة التعبير متنة
السبك متآلفة متناغمة كاني بو يختار كل كممة بدقة الجوىري او الجواىري.
نعمان
وتطرب االباتي نعمان الى حياة االب يوحنا خميفة ( ،)2755 -2722معتب ار أن الكالم عن االب يوحنا
خميفة ىو كالم عن النيضة القومية الحديثة في الرىبنة المبنانية المارونية وفي نظري أن االب يوحنا خميفة

مثل ىذه النيضة غير تمثيل.

وتحدث عن مراحل حياتو ،بدءا من المرحمة االولى التي بدات منذ انتقال المدرسة الرىبانية من دير

المعونات -جبيل الى الجامعة اليسوعية -الى مدرسة مار انطونيوس -السوديكو شارع عبد الوىاب
االنكميزي .وعندىا بدات النيضة فعميًا في الرىبنة عمى عيد االباتي باسيل غانم  ،2722 -2716وعندما

جمع كل ناشئة الرىبنة في دير السيدة في غوسطا ،مضيفا ،حينيا بدء التخطيط الرسمي ليذه المرحمة مع

نخبة من المديرين العامين فكان أن خططوا وصمموا وحددوا المكان النشاء المدرسة الكبرى في أمالك سيدة

النصر – غوسطا في الكسميك صربا ،ليبدأ التنفيذ فعمياً بانشاء المدرسة الرىبانية الكبرى في منطقة الكسميك
التي تحولت الحقا الى جامعة الروح القدسفي عيد االباتي اغناطيوس ابو سميمان.

واضاف ،كان ال بد من ذكر ىذه المقدمة لشكر الكاتب لحود عى كتابو الذي كمف الكثير من التعب والعناء
في البحث عن الوثائق وجمعيا واحيائيا حبا بالمعرفة واحتراما لمحقيقة واعترافا بجيد االنسان لمتقدم واتطور.
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لحود
واشار بدوره صاحب الكتاب ايمي لحود الى أنو 8واجب عمينا نحن المسرحيين المعاصرين ان ال نيمل فضل
رواد في ىذا الحقل ارسوا دعائم فن تاريخي واصل ،واسيموا فعميًا بالنص واالداء والتدريب والتوجيو في اغناء

المكتبة والتراث.

وأضاف 8ىذا الرجل المثقف والواسع المعرفة والمرىف الحس والثاقب الفكر لم يشأ ان يمس المسرح متفردًا
ال اياه اشبو بامعاء كبيرة
ال أو ميمشًا في مجتمع بل امده بالمعارف الشاممة وبالخبرات المتنوعة جاع ً
أو معزو ً

تضم عموما مختمفة وتحتوى عمى كل رث او سمين أو كل غال ونفيس وما ىو اقل قيمة ورخيص فجعل
المسرح ضو الحياة وتنوعيا وغناىا وشجوىا وعويميا.
ورأى أن االب يوحنا خميفة فيم المسرح فعل تجسد لمكممة وممعبا لمذات والمشاعر والمخيمة واداة اصالحية
وصفاء ليا التبس من فيم وافكار عن طريق تفعيل الحس
وسالحا لقير فراغات الغوغائية االنشائية ووضوحًا
ً
والبصر والسمع والذوق .لقد شعر بان عممية الخمق واالبداع ال تكتمل اال بفعل التجسد والحمول الذي حمل
معانية ومغ ازه من تقواه ومن عممو الكينوتي والالىوتي ...وبان التمثيل المسرحي ىو الذروة وىو المالذ وىو
اليدف الخالصي لكل فكر فمسفي او نظرية اجتماعية او محاكاة تاريخية او شطحات حنين ادبية شاعرية.
وأضاف 8وقد الينا عمى ا نفسنا في ىذا الكتاب الذي ىو اليوم بين ايديكم ان نرى مسرحيات عمى ضوء
الحاضر عبر قراءة دراما تورجية انية ترتكز عمى تجربة المسرح الحالية وعمى عموم المسرح الحديثة لتكون
مدخالً لكل باحث او استاذ او مسرحي او ناقد او طالب كي يشرع في عممو بيدى وبيسر .
وختم كممو بالدعوة الى ا لمزيد من الدراسات المسرحية التي تسمو عمى كل تاريخ صحفي لممزيد من التنقيب
عن مسرحيين اصميين غطى مالمحة غبار الزمن والنسيان وكانت ليما اسيامات وجوالت مفيدة قيمة
ومشرفة في لبنان والعالم.
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فيما يمي سمسة من التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي ال 55في يومه السابع (الجمعة
 – )3122\23\9تجدون ربطا الصور
 مني ّتيم ،كالمني اسمي ،ومشاعر مياجرة ،جناح دار العربية لمعموم مي شبقمو ،مع قراءة قصة(نايمة عجة) انا ال احب القراءة ،دار اصالة جاكمين شميوب ،كيف احالمكم ،جناح اكاديميا انترناسيونال د .حسان حالق ،موسوعة العائالت البيروتية ،المجمد الثاني دار النيضة العربية الكاتبة لميس العبد اهلل فرحات ،غداً يزىر نيسان ،دار الفارابي -د .محمود عثمان ،الطريق الى جبل الشمس ،دار الفارابي

 -خمود الفضيل ،مجموعة قصصية "لحظات مسروقة" ،جناح دار غوايات ودار الرمك

 د  .عاطف الحكيم ،المغة السريانية ،تاريخ ،لغة ،وىوية ،جناح النادي الثقافي العربي ريتا رباحي ،عزف...عمى اوتار البنفسج ،جناح مؤسسة الرحاب الحديثة جورج مطر ، Art wood work Journey 2000-2010 ،مكتبة أنطوان جاىدة وىبي ،االزرق واليدىد 8عشق في الفايسبوك ،جناح دار الساقي -د.ىدى الحسيني بيبي ،كيف اصبح معممًا مرشداُ ،دار النيضة العربية

 د .شربل وجدي القارح ،قانون االنترنت ،مكتبة صادر ناشرون_ المنشورات الحقوقية -منى دايخ ،غزل العموج ،شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر

 المحامي االستاذ باسل عبداهلل خطاب ،راكان في الزمان وأىمو ،دار الفارابي -د  .ايمي لحود االب يوحنا خميفة ،بين يونس الشييد وسميراميس ،جامعة الروح القدس -الكسميك
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فيما يمي نشاطات وبرنامج تواقيع يوم السبت الموافق فيه  21كانون األول :3122

00:11 –00:11

اىَؤتَر االوه ىيرواَح اىيثْاُّح (اتحاد اىنتاب
اىيثْاُُِّ)

أ.دّ.سار دّذش (ٍْسق ىجْح اىرواَح)،أ.سيَُاُ
تقٍ اىذَِ (اٍُِ ػاً اتحاد اىنتاب اىيثْاُُِّ)

0:11 – 00:11

اىَحىر االوه:اىثُْح اىسردَح فٍ اىرواَح
اىيثْاُّح

أ.دآٍْح تْيؼيٍ(اىجسائر) ،أ.د.اىَؼس
اىىهاَثٍ(تىّس) ،أ.د.ػثذ اىيطُف ٍحفىظ
(اىَغرب) ،ادارج:أ.دٍ.ها خُر تل ّاصر

0:11 – 0:11

اىَحىر اىثاٍّ:اىىاقؼُح و اىفُْح فٍ اىرواَح
اىؼرتُح اىيثْاُّح
تنرٌَ اىفْاُ اىراحو فُيَىُ وهثٍ

أ.د ًََْ .اىؼُذ ،أ.د ػيٍ زَتىُ ،أ.اسنْذر
حثص ،ادارج:أ.د.اتراهٌُ فضو هللا
اىْقُة اّطىاُ فرح ،اىْقُة صثحٍ سُف
اىذَِ ،أ.ػثُذو تاضا ،مىراه ٍذرسح اىتْىخُح،
تقذٌَ:أّ.رٍُِ اىخْسا

0:11 – 0:11

تارَخ اىْطر فٍ اىََينح اىؼرتُح اىسؼىدَح

أ.ػثذ هللا اىَاجذ ،ادارج:أ.حَذ اىقاضٍ

0:11 – 0:11
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التواقيع
ٍاَا ّاصر
اىرساٍح ٍجذالٍّ
ىُاه تسَغ

3:30 - 5:00
3:30 - 5:00
7:00 - 5:00

زَذ وجاد
زَذ وجاد ،اتحث ػِ صذَق
دَىاّها االوه

4:00 - 6:00

CHA CHA,C EST SI BON LE
SANDWISH,CHAPERON
رىً سؼادج
ARGENTE

دار اصاىح
دار اصاىح
جْاح دار غىاَاخ ودار اىرٍل

جْاح دار اىجُو

4:00 -7:00

ٍىسىػح االً واىطفو

ٍاَا خاطر فاخىرٌ

جْاح امادََُا اّترّاسُىّاه

4:30 -6:00

وطارخ اىطُارج

اىَؤىفح ٍارغى خىرٌ

دار اصاىح

4:30 -6:00

وطارخ اىطُارج ،ىىز وسنر

اىرساٍح ترَسا ػثىد

دار اصاىح

5:00

اىؼْف االسري ػيً اىطفو
love the book power of love in
motion

د.تاسَح اىَْال

دار اىْهضح اىؼرتُح

Rola Takieddine

جْاح ٍنتثح ٍاىل

5:00 - 9:00

ػيً رٍاه اىطاطًء اىََْىع

هْرٌ زغُة

دار اىساقٍ

6:00

ٍالك اىىحطح

غساُ جىاد

دار اىْهضح اىؼرتُح

6:00 - 8:00

االسْار مُس ،جَيُح واىْثغ
وهٌ اىسيٌ االهيٍ اضطراب اىحذود تُِ
اىَاضٍ واىحاضر

سْاء ضثاٍّ

دار اصاىح

حسُِ َؼقىب

ضرمح اىَطثىػاخ ىيتىزَغ واىْطر

6:00 - 9:00

ػرتح اوىها اخر اىيُو

حازً اىؼظَح

ضرمح رَاض اىرَس ىينتة واىْطر

7:00 - 9:00

حصاد االَاً

اٍيٍ ّصرهللا

Lie Antoine

7:00 - 9:00

دَىاّح اىجذَذ

َىسف اىحىخ

جْاح دار غىاَاخ ودار اىرٍل

7:30 - 9:30

ّصُثل فٍ اىجْح

ّرٍُِ اىخْسا

جْاح اىذار اىؼرتُح ىيؼيىً

5:00

6:00 - 8:00
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