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


ندوةالمؤرخكمالالصميبيواالنفتاح
نظمت مكتبة أنطوان ندوة بعنوان "المؤرخ كمال الصميبي واالنفتاح" شارك فييا االستاذ محمد ريحان ،االستاذ
مالك الشريف وادارىا االستاذ انطوان نوفل في حضور حشد من الميتمين والمثقفين.

اعتبر نوفل انو مع غياب كمال صميبي في ايمول من العام  3122طويت معو صفحة من بيروت ،وندوة
اليوم ىي اللقاء الضوء عمى كمال الصميبي حياتو وميزاتو وانفتاحو عمى الجميع.
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ريحان
استيل ريحان في مداخمتو بالسؤال الذي طرحو صميبي سابقا :كيف يتصالح المبنانيون مع تاريخيم ؟ سيما
انيم مختمفون في كل شيء ومتفقون في االختالف ،ىم مختمفون حتى عمى حاضرىم ،وال سبيل لمتصالح فيما
بينيم اذا لم يتصالحوا مع تاريخيم .ىذا ىو باب الخالص لمجميع ،وقبل دعوة الطوائف لمتصالح مع بعضيا،
عمى كل طائفة ان تبدأ بالتصالح مع نفسيا وتاريخيا أوال.
وراى ريحان استنادا الى الصميبي ان الصراع ىو اساس الحرب االىمية القائمة بين المبنانيين ،لذا ال بد ليم
من التصالح مع تاريخيم قبل كتابتو ،فكيف نصور الحرب االىمية في مثل ىذه الحال ،فمن ىو بطل عند

البعض مجرم عند البعض اآلخر ،وكمما ازداد الخالف زاد الصراع .فكيف السبيل الى التصالح مع التاريخ.
الشريف

اعتبر الشريف بداية ان الصميبي ليس فقط مرؤخ لتاريخ لبنان وانما كان لديو تفاعل مع محيطو ليسرد عددا
من القصص الخاصة بتاريخ عائمة الصميبي ،من جده من جية والدتو سموى ،عمتو وغيرىم ممن كان ليم

االثر العميق عميو.
ورأى انو كان لديو الوعي لتاريخو الشخصي ولتاريخ المنطقة السياسي واالجتماعي ،اضافة الى الحنين ،ىذا
المزيج شكل سمة انتاجو في عصره الذىبي حيث تميزت كتاباتو بالموضوعية ،سيما في نظرتو الى ىؤالء

األشخاص الذين لم يجعميم ابطال االساطير ،انما نقميم بكل موضوعية وشفافية.

واشار الشريف الى ان كمال الصميبي كان يتمتع بالكثير من مزايا المؤرخ العظيم ،في انفتاحو الذي ال
يوصف عمى الجميع وقدرتو عمى استيعاب ما يرفضو االخرون ،قدرتو عمى االصغاء والجدال ،حزنو اذا ما

خانتو الذاكرة ،ضيقو اذا ما نسي شيئا ،عدم م مارستو لمحنين الى الماضي ،وعدم ايمانو بألوىية االشخاص،
اضافة الى قدرتو من خالل حديثو أو روايتو عمى تصوير التاريخ وابطالو كأنيم بيننا في الوقت الحاضر.
كما تميز الصميبي ،باالضافة الى كونو خبي ار في التاريخ ،بخبرتو في الجغرافيا ،ال بل كان موسوعيا في
الجغرافيا ،الشعوب ،التاريخ ،االنتربولوجيا ،تاريخ سوريا ....جراء انفتاحو وقدرتو عمى النقاش بموضوعية
وتجرد ،ىو ابن بيئتو قادر عمى قبول البيئات األخرى وجماليات الحضارات المختمفة ،كريما بوقتو وبعممو،
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واضاف :كان الصميبي يحب االدب :شع ار ونثرا ،يق أر كثي ار بالعربية ،االنكميزية ،الفرنسية ،االلمانية ،حتى
حين مات كانت بين يديو رواية مفتوحة بقي منيا  01صفحة لم يكمميا .ىو محقق دقيق حتى في عباراتو

كي ال يدع مجاال لمشك ،يستند الى مراجع وقواميس ومعاجم وال يتردد من االتصال بزمالئو أو معارفو
لالستفسار او السؤال عن اي شيء.
واشار في ختام مداخمتو الى ان انفتاح كمال صميبي عمى اآلخر بكل أطيافو ،جعمو ي خصص نيار االحد
من كل اسبوع في بيتو صالونا ادبيا ،في ما يمكن اعتباره برلمانا لبنانيا حقيقيا الحتوائو عمى لبنانيين من كل

الطوائف ليتحاوروا ويتناقشوا .انو كمال صميبي المتصالح جدا مع تاريخو ،القادر عمى قول لكمتو دون تردد.
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ندوةكتاب"ذاكرةبيروت"
في اطار فعاليات اليوم الحادي عشر من معرض بيروت العربي والدولي ال ،55نظمت شركة المطبوعات

لمتوزيع والنشر ندوة حول كتاب "من ذاكرة بيروت" لالستاذ عمر زين أمين عام إتحاد المحامين العرب ،شارك
فييا الرئيس الدكتور غالب غانم ،الدكتور حسان حالق ،الدكتور حسن موسى ،وادارىا االستاذ جميل ممك في
حضور حشد من الميتمين والمثقفين.

ممك
تحدث ممك في مستيل الندوة مشي ار الى أن " من ذاكرة بيروت " عنوان دقيق لكتاب معجم تناول ذاكرة محمة
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منطقة المزرعة كبرى المناطق المؤلفة لمعاصمة بيروت فكان بحق كتابًا في التاريخ والجغرافيا وفي عموم
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االج تماع واالنساب والتراجم فعسى ان يكون ىذا المؤلف المعجم باكورة إلنجازات مستقبمية بأقالم بيروتية
ال يحفظ ذاكرة بيروت لالجيال
ال متكام ً
تغطى سائر المحالت والمناطق في بيروت ولتشكل في مجموعيا سج ً
الصاعدة والالحقة ويمنعيا من الضياع.

موسى
اشار موسى في مداخمتو الى انو لم تكن بيروت قبل العام  0381حين وصمت الييا جيوش محمد عمي باشا
بقيادة ابنو ابراىيم باشا سوى بمدة صغيرة وادعة خمف اسوارىا حاضنة مرفأىا شريان الحياة .....حول ىذه
المنطقة وفي قرن كامل يك تب عمر زين سيرة شعب ومولد مدينة .يترصد الحياة بكل الوانيا وايقاعاتيا

يتقصى الزوايا والشوارع والزواريب يعدد الحارات (أي االبنية والمنازل) يحكي عن الناس وتطورىم عبر
ال خطر المحطات ،حاسم الوقائع .ومن ىذه الوقائع حروب الدولة
احداث التاريخ وقد كان تاريخًا حاف ً
العثمانية مع الروس ...وارتقاء عبد الحميد الثاني العرش عام ... 0381وحرب ايطاليا في ليبيا....الحرب

االولى  0101وسفربرلك وتجنيد الرجال....

ورأى موسى انو تختمف مرويات الكاتب حول السنين التي سبقت والدتو ولم يعايشيا عن سنين عاشيا فرأى
وسمع وشارك وعانى .ولذلك يعود بك القيقرى عشرات السنين ،تمك عاشيا والده واىمو واقاربو او يستعين
بمرويات االخبارين واالصدقاء وشيادات احياء عن اموات لتاتي لوحتو كاممة نابضة متالقة.
ويتحدث الزين بحسب موسى عن حياة المدينة التي ىي مجمل حراك االىل والسكان والجماىير العريضة
ومختمف النخب تعج بالعطاء واالنتاج واالعمال في مختمف مجاالت الفعل االنساني لمعمم والثقافة والدين
والدنيا .وعن التعميم الديني والعممي واالدبي وعن الثقافات منذ المراحل األولى ويطمعك عمى العادات والتقاليد
والعالقات االجتماعية شرقي اسالمي ال يعرف التزمت لكنو ليس مسيبا او خانعاً يقبل كل ما ياتيو من الخارج

بال تمحيص يرحب بالجديد الجيد الذي ال يزري باالصالة وال يجرح الكبرياء وال ييين التراث .يحترم العائمة
ذات التراتبية والتماسك والرابط ،وكل ما في ىذه المحمة الجزء من المدينة يتواصل مع المدينة القمب ويتعانق

معيا الكل االحياء والشوارع والضواحي والقرى القربية والبعيدة.

واشار الى أنو :ىنا نتعرف الى المباس قمباز سروال طربوش والطرحات والفيشة والماليات والمناديل والى
العممة متميك وبرغوت الدرىم بشمك عثممية والى المين الخ طمبرجي مدفعجي قيوجي سواس .... ،عربجي،
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كانت تحسن القراءة والكتابة ....وينبل الحديث حين يصف موقف المجتمع من الموت والجنازات وما يظيره
المارة واصحاب الحوانيت والبوليس لمواكب الجنازات مما نقتقده اليوم.
وخمص موسى في ختام مداخمتو لمقول :فكأن الكتاب سفر التكوين لبيروت .فيي تطل عمى الدينا عبر اىم
ساحاتيا :البسطة حيث ولدت مدينة عظيمة اصبحت بفضل ىمو ابنائيا درة الشرق ومنارة التحديث ومميمة
الوطنية الصادقة واالصيمة .واجتمع فييا وعاش صناع االستقالل االول ورجاالت الوطنية من رجال دولة
وسياسة ورأي وصحفيين احرار ورموز مقاومة شعبية رجاالً ونساء وطالبًا وعماالً وفنانين وكتاب

وشعراء ....ىنا في البسطة عاشت اجيال ثارت ومالت الشوارع الغضاب بالمظاىرات ومالت الحياة كبرياء...
وكان البسطاء الطيبون يجمعون المال والمساعدات ويرسمون السالح لمثوار الفمسطينين ....وكانت العروبة
والقومية اناشيد حياة لمناس في البسطة وفي السفر ،الفيرست المرجع ،في ىذا الكتاب.

منجم لألبحاث االجتماعية ولمعمران البشرى ولمسرى تطور المدن وتوسعيا ونموىا في كل االحوال موسوعة

لالداب والفنون الشعبية وانا ارى فيو واعذروني قصيدة حب طويمة لمحجر ولالىل ولمشوارع والساحات والزوايا
ولموطن.
لقد احيا بذلك تاريخًا مشرفًا وقيمًا تابى ليا االصالة ان تموت وعروبة عصية عمى التدنيس وىو لم يكن سمبيًا

في كتاباتو ولم يكن حيادياً فيو ال يقدم عمالً تاريخيًا أكاديميًا فيو التعميل والتقميث والتحميل انما يعرض

امامك الحياة متكاممة وصخبيا ...وعفويتيا لكي تعايش وتتذوق وتتقرى>
حالق

اشار حالق في بداية كممتو الى أن كتاب " من ذاكرة بيروت " لممحامي عمر زين يعتبر من الكتب الميمة
التي تسد فراغًا في المكتبة البيروتية والمبنانية والعربية وقد استطاع الباحث من خالل ( )114صفحة ان يعيد
القارئ الى بيروت المحروسة في القرن التاسع عشر والقرن العشرين من خالل االحداث الميمة التي جرت

في تمك الفترة التاريخية معتمداً عمى اىم المصادر والمراجع ذات الصمة بالموضوع ،مضيفا :أن من يطمع

عمى كتاب " من ذاكرة بيروت " ويق أر بتأ ن صفحاتو ويتعمق في مضمونو ووثائقو وصوره يدرك بالفعل انو
امام منطقة من اىم المناطق البيروتية ىي " منطقة البسطة " التي اطمق عمييا المؤلف اسم " عاصمة
بيروت ".
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وقال :ان " البسطة " عاصمة بيروت بعائالتيا البيروتية وبعممائيا واعالميا شكموا في القرى العشرين عامال
ميمًا في اثراء واغناء المناطق البيروتية األخرى القريب ة او البعيدة عن البسطة فتمك المناطق ومن بينيا
منطقة الطريق الجديدة عمى سبيل المثال نيضت وتطورت بفضل العائالت واالسر البيروتية التي كانت

تقطن في باطن بيروت المحروسة وبقية المناطق البيروتية وفي مقدمتيا البسطتين :البسطة الفوقا والبسطة
التحتا.
واعتبر ان الزين لم يكتف باال عتماد عمى المنيج التاريخي التقميدي بل حرص عمى القيام بزيارات ميدانية

لألسر البيروتية البسطاوية ....ومتابعًا لمبسطاويين في اقامتيم ...مستفس ًار عن وثيقة عثمانية من ىنا او

ىناك ....مكتشفا صورة لرياض الصمح او لتقي الدين الصمح ...وكما كشف لنا صورة نادرة آل السباعي وآل
المشنوق ....كما لم يكتف الباحث بذلك بل احصى المؤسسات والمدارس والمساجد واالطباء والمستشفيات
واالحزاب والصيادلة والكتاب والشعراء والضباط والمدارء العامون ....ولم يقتصر العمل البحثي االحصائي

عمى " انتمجانسيا " سكان واسر البسطة ....فمم يترك صغيرة او كبيرة اال وتحدث عنيا كما تحدث وارخ
لمعادات والتقاليد واالغاني الشعبية ...ولم يبخل باالشارة الى الميجة البيروتية عامة والميجة البسطاوية خاصة

ومراحل ضياعيا ،مشي ار الى أن الالفت لمنظر فان زين – كعادتو – حضاريًا منفتحًا باصالتو البيروتية
والمبنانية والعربية فمم يقتصر في كتابتو عن البيارتو بل احصى بعض العائالت سواء من المسممين او

المسيحيين من غير البيارتو ممن اقاموا في البسطة وحرص عمى نشر صورىم ونبذة من تاريخيم.
وختم مداخمتو بالقول :كتاب " من ذاكرة بيروت " كتاب يستحق بجدارة ان يق أر النو سد فراغا في المكتبة

البيروتية ،والنو مؤلفو المحامي عمر زين تحول بدوره بجدارة الى صفوف كبار المؤرخين في بيروت ولبنان.

ان بيروت المحروسة لم تكتسب رجل قانون ومحام ناجحاُ وبارع فحسب بل اكتسبت اليوم وفي الوقت نفسو

باحثًا ومؤرخًا ناجحًا وبارعا.
غانم

قال غانم :كان عمر عروبيا اكتشف الحقا ان نار "المبنانية" تتأجج في اعماقو .وكنت لبنانيا تذكرت الحقا
انني ورثت وديعة الدم العربي عن االجداد االعمين ....،وأغمب الظن أننا اكتشفنا معا ،عمر وأنا ،في نياية
التأمل والتطواف ،أن ما بي ن المبنانية والعروبة كالذي بين الذات الصغرى والذات الكبرى ،وأن االنتماء الى
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أن تنكر الواحد منيما بحجة انتمائك الى اآلخر.
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وراى أنو في ذلك الزمان كانت بيروت اكبر من مدينة .كانت وطنًا في الوطن وواحة في فردوس لبنان ولؤلؤة

شرقية كانت ربة الشعراء وكعبة العمماء .وكانت بيروت لغة المبنانيين الموحدة وممتقى العرب ومشتكاىم
وكانت مرفأ حضارة ونضارة ونضارة وناسجة احالم! ...عن ىذه المدينة وتمك االونات رحت تحدثنا في

مص نفك التاريخي الجغرافي البسطاوي البيروتي الطويل العريض صفحات وحكايات وتذكرات وتذكارات...
ذكرت القيم وكتابك يرصد منيا الكثير قيم اشتير بيا ابناء بيروت حرية ونخوة وبر وشرف وانفة ووفاء

ومعاضدة وايمان وامانة وغوث مميوف ليسرد واحدة من الروايا ،داعيًا الزين الى جعميا بين اضاميم حكاياتك
الكبيرات الكثيرات الحاممة في ثناياىا ما تشتييو االبصار واالسماع وما يطمئن اليو عشاق االباء والوفاء

واالصالة واالنفتاح ضمنيا الى ما رويتو عن " قبضايات " بيروت ذوي الشغف بالحرية عن ياسميناتيا

المنتثرة في حدائق البيوت.

من ثم توجو بالكالم الى زين قاال :وانت المتجذر في مدينتك وفي نقابتك او النقابات والحريات المنتقل منيما
عمى اجنحة النضال والماثر الى االمانة العامة التحاد المحامين العرب والى االفيح من العوالم ...كنت

بكتابك وجاذبياتو بشخصك وما اختزتو من مواىب وفضائل واحدًا من الذين جعموا بيروت بابا الى العمياء
وكنت عمى االخص من بائعي زىى القشور فمم تتغير ولم تتعال ولم تتغاو " ومن تغاوى تياوى ".

الزين
كتبت "من ذاكرة بيروت"
كتبت "من ذاكرة بيروت" لتبقى الشعمة فييا وال تنطفئ.
وفي الختام زين وقال:
ُ
ُ
كتبت "من ذاكرة بيروت" ليتابع األبناء واألحفاد
لنستميم دائماً من دروبيا الوفاء والتسامح والمحبة والعطاء.
ُ

الجياد والنضال ويتّبعوا الخط الصحيح .شك ًار لكم جميعاً عمى ىذا التقييم الرائع لمكتاب النابع من االىتمام

واألصالة ....وعمى أمل أن نق أر كتابًا لكل مدينة وقرية ومنطقة ،ىكذا ُيكتب تاريخ لبنان الحديث.
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ندوةالربيعالعربيوعواملالتغيير

نظمت ندوة بعنوان "الربيع العربي وعوامل التغيير" شارك فييا الدكتور مسعود ضاىر ،الدكتور عدنان خوجة،
الدكتور محمد المجذوب ،الدكتور عبد الغني عماد والدكتورة مي العبد اهلل في حضور حشد من الميتمين
والمثقفين.

ضاهر
وتطرق ضاىر في مداخمتو "الربيع العربي وعوامل التغيير :البعد التاريخي" الى اقتراب االنتفاضات العربية
من نياية عاميا االول وقد نجحت في اسقاط اربعة قادة تاريخيين في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وما

زالت حالة الغميان مستمرة في اكثر من بمد عربي لتؤكد عمى ان التغيير بات في متناول الشعوب العربية.
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حتى اآلن .فاالنتفاضات الراىنة فتحت الباب واسعا لتحرير االرادة العربية والشباب المنتفض الذي مأل
ساحات الحرية وميادين التحرير لن يخرج منيا إال بمكاسب جدية لمشعوب العربية.
واضاف :لكن غالبية الدراسات العربية منيا وغير العربية ما زالت تشكك بقدرتيا عمى احداث اي تغيير في
البنى العربية التقميدية والذىنية العربية السائدة .وانشغل كثيرون منيم بتصنيف تمك االنتفاضات انطالقا من
تاريخ المجتمعات العربية التي تعاني الجم ود وتباطؤ الحركة منذ قرون طويمة مما ساعد عمى توليد نخب
ثقافية اصيب بعضيا بالبالدة الذىنية لدرجة غيابيا شبو التام عن الفعل المباشر في تمك االنتفاضات او حتى
استشراف امكانية انفجارىا في اي دولة عربية .لذلك فوجئت تمك النخب بحجم تمك االنتفاضات وشموليا

معظم الدول العربي خالل اشير زمنية متقاربة في العام .4100
واستدل عمى ذلك ب أن رؤية االنتفاضات عمى ضوء تاريخ عربي مثقل باليزائم ال يمكن أن يقود الى
استنتاجات سميمة ،فقد ق أر قادتيا دون شك صفحات تاريخية بارزة من تاريخ ثورات الجزائر وفمسطين ومصر

وا ليمن وسوريا وغيرىا من الدول العربية في مواجية قوى االحتالل واالستعمار واالنتداب والوصاية والحماية
الخارجية .اال ان االنتفاضات الحديثة كانت موجية أصال ضد أنظمة عربية حكمت دوال مستقل لكنيا اتبعت
سياسة استبدادية ال تقل تعسفا عن االحتالل العثماني واالستعمار االوروبي واالستيطان الصييوني .فاسست

االنتفاضات الراىنة لنفسيا موقعا جديدا بالكامل في تاريخ العرب المعاصر.

وختم كالمو باالشارة الى أنو ال بد اذن من رؤية منيجية تاريخية جديدة تؤكد عمى ان االنتفاضات العربية
الراىنة تؤسس لتاريخ عربي جديد ينبني عمى مقوالت اسقاط نظم االستبداد الداخمي وقوانين الطوارىء التي
قمعت الحريات الفردية والجماعية ،وفك التبعية لمخارج ،ونسف ركائز االرتيان أو الميادنة لممشروع

الصييوني .وحين تؤسس تمك االنتفاضات لتاريخ عربي جديد ال يمكن أن تتنكر لتاريخ عربي مناىض
لمسيطرة الخارجية بل تشكل استم ار ار لو وتصويبا لمسيرتو االستقاللية التي كمفت مميون شييد في الجزائر ثم
تمت مصادرتيا من قبل الحزب الواحد ،أو الزعيم األوحد الذي قضى عمى كل أشكال الديموقراطية ،وبدد

الموارد الوطنية بعد أن اعتبرىا ممكية خاصة ،وسيطر عمى مقاليد الحكم حتى الوفاة مخمفا ابناءه واحفاده في

السمطة لعقود طويمة.
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مرحمة التغييير ،وان األب رز في ىذا التغيير ىو دور اإلعالم ،وان اإلعالم في المنطقة العربية ما عاد يقوم
بدور الناقل لألحداث وما يجري وانما يقوم بصنع القرار ويمعب دور في التأثير عمى الرأي العام .لقد غيرت
شبكة اإلنترنت الطريقة التي نحصل بيا عمى المعمومات ،سواء كصحفيين أو كمتمقين لألخبار فأحدثت ثورًة
في مفيوم حرية التعبير بطرق عديدة.

ورات ان الحكومات التي كانت تييمن في الماضي عمى تدفق المعمومات من خالل سيطرتيا عمى وسائل
اإلعالم اإلخبارية أو ممارسة الرقابة عمييا ،لم تتمكن في أغمب الحاالت من حجب الوصول إلى شبكة

اإلنترنت ...ال شيء بدون مقابل بحسب الثقافة الغربية الرأسمالية مما يدفعنا لتساؤالت عديدة منيا ىل ان
تقديم الواليات المتحدة األمريكة خدمة األنترنت لمعالم يمثل ىدفا استراتيجيا لتحقيق التغيير الذي يخدم
مصالحيا وتطمعاتيا األستراتيجية في العديد من مناطق العالم ام انو فقط بغرض التواصل والترفيو وادارة

األعمال.

واشارت الى بعض المالحظات منيا أن االنترنت بحد ذاتو ال يحتوي عمى معمومات وانما ىو وسيمة لنقل
المعمومات المخزنو ،...وان ىناك ما يسمى بحكومة االنترنت آيكان  ICANNوتتبع بشكل غير مباشر
لمواليات المتحدة األمريكية ،وفر األنترنت من خالل مستخدميو معمومات مجانية مفتوحو سريعة الوصول

والتقييم حول اوضاع البمدان ووجيات نظر شعوبيا وردود افعاليم  ..وتحول مستخدمو االنترنت في مختمف
دول العالم الى مواطنين صحفيين يعممون دن مقابل ،نتيجة الحاجة لمزيد من المعمومات التفصيمية
التق ريرية المجانية أضافت خالل السنوات القميمة الماضية مجموعة من الشركات الغربية عبر األنترنت
خدمات التدوين والفيس بوك والتويتير التي ساىمت بشكل كبير في إشعال ثورة شباب مصر وتونس

وتطرقت الى بعض االستنتاجات ومؤشرات لممستقبل ،منيا ان اإلعالم الجديد وما يحتويو من شبكات
اجتماعية سيصنع فارقاً كبي ًار في صناعة اإلعالم في المستقبل من خالل سرعة نشر األخبار ومصداقيتيا

المدعمة بالصوت والصورة ،وزيادة مستوى الوعي ورفع مستوى المعرفة ،أن دور اإلعالم الفضائي ىو األكثر
شمولية من اإلعالم االجتماعي الذي يمكن أن يطَمق عميو إعالم المحظة الراىنة ،في الحالتين (التونسية

والمصرية) قامت وسائل اإلعالم بإثارة وعي الجميور وتوجييو نحو سموكيات معينة بزيادة المعمومات
المستيدفة من الجميور؛
المرسمة ،لمتأثير عمى القطاعات
َ

إن وسائل التواصل االجتماعي ساهمت كثيرا في انجاح ثورة
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مصيرىا بيدىا ،وربما يكون فيس بوك قد أسيم وأتاح توفير أداة من أدوات تجميع الناس ،ولكنو لعب دور أقل
بكثير مما تشير إليو وسائل اإلعالم فى اندالع الثورات.
واعتبرت انو ال يزال من المبكر القيام بتقييم نيائي لدور وسائل االتصال لكننا نستطيع التوصل إلى
استنتاجات عدة من األحداث األخيرة ،أىميا ان التكنولوجيا سرعت التغيير ،عزز اإلعالم االجتماعي الروابط
الضعيفة وجمع األشخاص ذوي االىتمامات المختمفة والخمفيات ،وزع القيادة عمى مجموعة كبيرة من
القياديين ،ا ن منصات اإلعالم االجتماعي التي سيمت التنظيم كانت تغذي في الوقت نفسو البث اإلعالمي
الذي غطى أخبار التغيير في المنطقة وباقي العالم.

وخمصت الى القول انو قد برىن التاريخ المعاصر أن تكنولوجيات الشبكة التي تشكل الجياز العصبي لمحياة
السياسية واالقتصادية واالجتماعية تقاوم عادةً السيطرة المركزية وتعزز التحركات واألفكار غير المركزية...
التكنولوجيا بحد ذاتيا ممحدة .بكل بساطة ىي تضخم أثر عمم االجتماع في مجتمع ما .إذا أراد المجتمع
الديمقراطية ،تسيل التكنولوجيا ذلك ،واذا أراد غير ذلك تسيل لو أيضاً ذلك .وان نجحت في إسقاط سمطة،

فميس ىناك من ضمانة بأنيا ستنجح بإنتاج سمطة جديدة .وال تشكل السياسة األمريكية بتحفيز النفاذ إلى

تقنيات االتصال كأداة لتمكين البشر رىاناً عمى التكنولوجيا ،بل رىانًا عمى الطموحات التقدمية لألشخاص

المستفيدين من التكنولوجيا.
خوجه

وبدوره تحدث خوجو عن الربيع العربي وعوامل التغيير  -العامل السياسي وقال :يقترب الربيع العربي من
عامو األول ،وىو اليزال في حراكو المتنامي .يتمدد ليشمل المنطقة ،وربما يتجاوزىا الى مدى أرحب إذا دعت

الحاجة وساعدت الظروف ،حيث تُنتقص الحرية ،وتنتيك حقوق اإلنسان ،ويحرم من التمثيل السياسي
الصحيح ومن حقو في واردات األرض التي يعيش عمييا .فيل حقق الربيع العربي طموحات الناس التاريخية
في الحرية والعيش الكريم؟ ...
ورأى أن الثورات العربية الراىنة تبدو في العمق إنفجا ًار جماىيريًا عفويًا في وجو أنظمة حكم قبضت عمى
المجتمعات العربية لعقود عدة ...وىي تبدو لمبعض فيضانا جماىيريا عفويًا ،دون خط فكري او ايديولوجي
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واعتبر ان المسار العام ليذه األحداث يمكن وصفو بالثورة بالمعنى الحقيقي لمكممة .وقد أممتو ظروف
اإلستبداد الذي مارستو أنظمة قمعية عمى شعوبيا بعد أن تم مصادرة دور النخب الثقافية والسياسية والتي

ناضمت لعقود مضت تحت لواء أحزاب وىيئآت م دنية لتطوير ألمجتمعات العربية وتحريرىا من قيود التخمف
والتبعية واإلستعمار والدخول بيا الى فضاء الحدائة والحضور اإلنساني النوعي بين االمم.
وقال :عندما ننظر الى الربيع العربي عمى خمفية ماذكرناه يبدو لنا الجانب الثوري في صورتو الواضحة
وتجمياتو فالذي يحصل في ساحات العرب اليوم ىو ثورة لمتحرر واإلنعتاق من ضيق النظام السياسي وعسفو

الى رحاب الدولة حيث ضرورة القانون وامكانية تحقيق التحرر .وقد يبدو سقف تطمعاتنا اعمى من القدرات
التنظيمية لمثوار بالمقارنة مع طموحاتنا وأحالمنا المشروعة ومع افتقادىم لقيادة موحدة في مختمف الميادين.
واضاف :واإلعتقاد بأن الحدث الثوري في الربيع العربي اليممك سوابق تاريخية قد ال يكون في دائرة الصحة.
فالصراع عمى السمطة قديم بين النظام والمعارضة في الواقع العربي ،واذا كانت المعارضة في وضع اليسمح
ليا بتسجيل حضور بارز في السابق فيي مارست حضو اًر ممفتاً خالل السنوات العشر األخيرة في مصر وىي

مألت الساحات بالمميونيات وىي في اليمن طيمة الشيور العشرة الماضية تقاوم بعناد وال تمين في دعوة سممية

تتجنب اإلنزالق لمعنف والحرب األىمية في بمد يعتبر فيو السالح زينة الرجال ...وفي السياق نفسو يخرج
المتظاىرون يومياً في سوريا بصدور عارية أمام آلة القتل غير عابئين بالنتائج ومع ىذا يستمر اإلصرار
عمى سممية الثورة.

وفي مقاربتو لموضوع الربيع العربي ،اعتبر انو يمكن القول إن الشعوب العربية التي قامت فييا انتفاضات
ثورية أثبتت بما اليقبل الشك رغبتيا الشديدة والممحة في التح رر من القيود التي فرضيا عمييا اإلستبداد
السياسي والدليل عمى ذلك كل محاوالت المقاومة وظواىر اإلحتجاج التي قامت في البالد العربية قبل اشتعال
الثورة الحالية والتي تكشف عن حدود الوعي السياسي الكامن لدى الجماىير ومدى اصرارىا عمى طمب

الحرية.

وختم مداخمتو بالقول :إنو زمن التساؤالت فالحراك الثوري في العالم العربي اليزال قيد التشكيل وال أعتقد بأن
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المواطن العربي ال يحتاج لدروس في الحرية والديمقراطية كما يعتقد الغرب فقد سطر دروسًا وقدم وال يزال

تجارب حية تحتذى.
المجذوب

اعتبر المجذوب بداية أن ارىاصات الربيع العربي بدات .قد تتعثر وتواجو نكسات ومؤامرات وىجمات .ولكن
الدالئل ت شير الى انيا لن تتجمى عن عنفوانيا وتعود الى ما كانت عميو قبل يقظتيا .فكان مجتمع يتطور
باصطراع االضداد فيو ومجتمعنا العربي من المحيط الى الخميج عن ىذه القاعدة االزلية وتطوره يرتكز دائمًا
عمى الصراع القائم بين االستعمار والتحرير بين االنتيازية والصمود...

واعتبر أنو في أجواء التظاىرات واالنتفاضات الشعبية تشيد تطورات سياسية ومطالبات ممحة باجراء تعبيرات
دستورية وقانونية تحقق الحرية والعدالة والمساةاة واالستقرار فغياب القانون القانون العادلة او تغييبو او افساده
او تزوير او الطالق بين جوىره وكيفية تطبيقة كانت من اسباب االنفجارات الشعبية ،مشي ار الى أن الشباب

العربي ومنو المناضل الشييد ( البوزيدي) يعاني من شتى ضروب االىمال والحرمان وىو يعيش اليوم في
عصر التحوالت السريعة والعميقة والمتالحقة وفي خضم القمق النفسي والوجودي الرىيب الذي اصبح سمة
من سمات العصر.
ورأى أنو من محاسن االنتفاضات الثورية انيا فرضت في كثير من االقطار العربية االسراع في تغيير او
تعديل الدساتير والقوانيين وفي اتخاذ االجراءات او تقديم التنازالت من المحكام ايضًا لمجيل الثائر او خوفًا

من تفاقم الغميان الشعبي  ،فسارع الحكام الى اتخاذ بعض االجراءات منيا :االعالن عن زيادة المرتبات
واالجور والضمانات االجتماعية ،االفراج عن آالف المعتمقين والمسجونين ،القبول بتقارير المجان العربية
وحسن التعامل معيا كما حدث في البحرين مع تقرير لجنة (البسيومي ).....

واعتبر أنو تجمى التغبير الذي افرزتو االنتفاضات العربية في الغا ء او تعديل العديد من الدساتير والقوانين
التي لم تعد صالحة لمعمل في المرحمة الراىنة ،ففي مصر اضطرت السمطات بعد خمع رئيس الجميورية
واحالة لمكثيرين من المسؤولين الفاسدين الى المحاكم الى االنكباب عمى وضع دستور جديد وقوانين جديدة

تتضمن نصوصًا جديدة...وفي الكويت  ،وصمت االوضاع الى حالة من التوتر السياسي تنذر بالخطر،
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وأردف :وفي العيد البائد في ليبيا ،الذي استمر أكثر من أربعين عاما ،لم يكن ىناك دستور ،كان الكتاب
االخضر المرجع ....ومشروع التحول الديموقراطي الذي أنجزه المنتصرون عمى نظام القذافي أشاروا ،في
االعالن الدستوري المؤقت الصادر في  4100\3\8الذي نص عمى اعتبار ليبيا دولة ديموقراطية ،والشعب
فييا مصدر السمطات ،اعتماد مبدأ الفصل بين السمطات الثالث ،ومبدأ استقالل القضاء واشاعة قيم التسامح
والوئام الوطني ،وصوال الى سورية ،في تشرين األول  ،4100أصدر رئيس الجميورية في سوريا ق ار ار يقضي
بتشكيل لجنة تكون ميمتيا اعداد دستور جديد يحل مكان دستور العام  0188ويتضمن بنودا تتجاوب مع

مطالب فئة كبيرة من الشعب.
وطرح تساؤال طرحو احد المفكرين العرب طارق البشري :أييما أولى :مقاومة العدوان الخارجي عمى األمة ،أم

مقارعة االستبداد الداخمي في األمة .ويبدو أن االنتفاضات الثورية الحالية تقدم جوابا شافيا يتمخص في أن
األمرين متالزمان ومتكامالن .فال يمكن مقاومة العدوان الخارجي اذا كان الطغيان أو االستبداد أو القمع او
انتياك الحقوق والحريات مستشريا وسائدا في البالد .والعكس صحيح.
وخمص في الختام لالستنتاج :ان االنتفاضات الثورية الراىنة قد اعادت الينا األمل من جديد ،بالرغم من
محاوالت االجياض واالحباط ،بأن أمتنا ما زالت أمة حية قادرة عمى النيوض والمقاومة ،وبأن عص ار جديدا،

قد بدأ في الوطن العربي يشبو الى حد بعيد ما حدث في اوروبا الشرقية في العام  ،0131عندما انتفضت
شعوبيا ضد أنظمتيا التي كانت خاضعة لنفوذ االتحاد السوفياتي.
عماد
وفي مداخمتو التي تطرقت الى البعد االجتماعي ،اشار الى أنو ال شك أن الثورات الشعبية العربية لم تولد من
فراغ ،وىي ليست نبتًا شيطانيًا أو مؤامرة كما يدعي الحاكم .ان يا اإلنفجار النوعي المترتب عمى الفشل الكمي
المتراكم بفعل سياسات االنظمة عمى المستوى التنموي و التربوي و السياسي ،معتب ار أنو من ابرز خصائص

ىذه الثورات انيا اعا دت لمرأي العام حضوره و مكانتو وأعادت لمشارع و الساحات والميادين فاعميتيا ،معيدة
بذالك انتاج "المجال العام العربي" ....
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القبمية والطائفية والمذىبية بل عززتيا وعمدت الى توظيفيا كادوات في صراعيا لالستحواذ عمى نصاب
السمطة  ،لذا يمكن القول ان الدولة العربية االقمي مية فشمت تماما ليس فقط في بناء نماذجيا القومية بل في

بناء الدولة كمؤسسات واطار لممواطنة ومرجعية لمحكم.

في التحميل السوسيولوجي ،بحسب عماد ال يمكن لموعي والسموك الطائفي او القبمي او الجيوي وغيره ان
يتحرك اال ضمن الشبكة المصمحية االجتماعي التي ترسم حدود الصراع عمى السياسة واالقتصاد في
البالد ...اتبعت حكومات الدول ال عربية برنامجا اقتصاديا استند في غالبو الى وصفات برنامج االصالح
االقتصادي والتكيف الييكمي لصندوق النقد الدولي لكن الخصخصة المباشرة او غير المباشرة افرزت طبقة

من رجال االعمال الجدد احتكرت ثمار النمو االقتصادي ...في المجمل انتج ىذا النيج النيو ليبرالي
التسمطي تحكم فئة قميمية جدا من رجا ل االعمال في اقتصادات الدول العربية عمى الرغم من ان تجارب
عديدة في العالم الثا لث اثبت فشل ىذا النيج في تحقيق التنمية الشاممة.

وقال :لقد أفرز المعطى السوسيولوجي عمى المستوى السياسي واالجتماعي العربي ،تحالفا واضحا بين
االستبداد وا لفساد ،بين التسمط والتخمف ،األمر الذي أشاع اجواء من عدم االستقرار السياسي الداخمي في ظل
غياب كامل لمديموقراطية .في مثل ىذه الظروف من الطبيعي أن تتنامى اليويات الفرعية عمى حساب اليوية
الوطنية ،خصوصا في ظل غياب المؤسسات المدنية القادرة عمى ادماج المواطنين وحمايتيم من تغول

االجيزة السمطوية االمنية واالقتصادية.
وختم بالقول :بين شقوق وخطوط الواقع المتردي دخمت مجتمعاتنا في مشيد مأزوم ،واصابتيا اليزيمة من
الداخل قبل أن تواجو ضغط الخارج ،ولم يكن عسي ار عمى جيل الثورة أن يكتشف تمك العالقة الجدلية بين

ثالوث البؤس والشقاء العربي المتمثل ب"االستبداد والتخمف واليزيمة" وما بينيما من ترابط عضوي وتبادل
وتالحم في الوظيفة والنتائج .فيذا الثالوث الشقي تتغذى عناصره من بعضيا البعض .وتستقوي احداىا
باالخرى لتشكل حائط السد المانع الي تغيير نحو نقيضيا ولو باالصالح التدريجي .لذلك كان ال بد من

الثورة السقاط أنظمة االستبداد والتخمف واليزيمة.
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خطأ

ورد في نشرة يوم االحد الموافق فيه  33كانون االول  1133في خبر
مؤتمر الرواية المبنانية الذي نظمه اتحاد الكتاب المبنانيين في المحور
الثالثبعنوان"الحربوالروايةالمبنانية"،اسمسميمانتقيالدينعنطريق
الخطأبدالمناسمأمينعاماالتحاداالستاذسميمانزينالدين.

نعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود والرجاء تصويب الخبر ،مع الشكر

لتعاونكمالدائممعنا.
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فيمايميسمسةمنالتواقيعشهدهامعرضالكتابالعربيالدوليال55فييومهالحاديعشر(الثالثاء

)1133\31\31–تجدونربطاالصور
 نيى طبارة حمود ،الذئب الذي اخاف القمر ،الدب ال يرن الجرس ،دار اصالة -الرسامة جوال اشقر ،الذئب الذي اخاف القمر ،دار اصالة

 د .ناريمان محمد عساف ،المثاقفو في الشعر ،جناح النادي الثقافي العربي د .مصطفى دندشمي ،احاديث في الفكر القومي والماركسية والسياسة الدولية ،منتدى المعارف باسكال بالن نشار ،ديوانيا الجديد ،جناح دار غوايات ودار الرمك -نعيم ابو كروم ،الشعب االصيل ،دار النيار

 د .عبداهلل رزق ،االقتصاد العالمي في زمن االزمات المتناسمة ،دار المنيل المبناني الشاعر عمي عباس ،عمى الجمر ،جناح دار الفكر -الشاعر محمد عموش ،مواويل ،جناح دار فكر

 غدي فرنسيس ،قممي والمي :مئة يوم في سوريا ،دار الساقي الوزير د .طراد حمادة ،ىورقميا ،دار الفارابي غسان الخالدي ،ما مستحي من تاريخنا ،دار ومكتبة التراث العربي -سحر مقدم ،انا وكريم والسوشي ،دار الساقي

 محمد مغربي ،االسالم الشريعة وحكم القانون حقوق االنسان -الحرية والسالم ،دار الفرات لمنشروالتوزيع
 -ليمى العثمان ،عباءة المقام ،جناح الدار العربية لمعموم

 فواز طرابمسي ،الديموقراطية ثورة ،شركة رياض الريس لمكتب والنشر جوزيف مكرزل ،عاصي الحدث لبنان في تاريخ مغارة ،جامعة الروح القدس -الكسميك -عمر زين ،من ذاكرة بيروت ،شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر

 الشيخ حسين الخشن ،ىل الجنة لممسممين وحدىم ،قراءة في مفيوم الخالص األخروي ،المركزاالسالمي الثقافي ومكتبة المرجع السيد محمد حسين فضل اهلل
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0344 – 03:4

مقاصد انشزيعة االسالمية وتشكم انوعي
االسالمي انجديد (مؤسسة انفكز اإلسالمي
انمعاصز-انمزكز االسالمي انثقافي)
ندوة 3مذكزات أ.ميشال معهوني

03:4 – 0344

ندوة 3تجزبتي مع قصص االطفال

د.أروى خميس

0344 -03:4

محاضزة 3انتوحد

د.هناء صندقهي

03:4 – 0344

د .احمد موصههي د.حسن جابز
ادارة د .نجيب نوراندين

التواقيع
4:00 - 6:00

انزئت انزٌ اخبف انقًش ،انذة ال َشٌ انجشط

انًؤنفخ َهً طجبسح حًىد

داس اصبنخ

4:00 - 6:00
5:00
5:00 - 7:00

انزئت انزٌ اخبف انقًش
انًخبقفه فٍ انشعش
احبدَج فٍ انفكش انقىيٍ وانًبسكغُخ وانغُبعخ
انذونُخ

انشعبيخ جىال اشقش
دَ .بسًَبٌ يحًذ عغبف
د .يصطفً دَذشهٍ

داس اصبنخ
جُبح انُبدٌ انخقبفٍ انعشثٍ
يُتذي انًعبسف

5:00 - 7:00

دَىاَهب انجذَذ ___

ثبعكبل ثالٌ َشبس

جُبح داس غىاَبد وداس انشيك

5:00 - 8:00

انشعت االصُم

َعُى اثى كشوو

داس انُهبس

5:00 - 8:00
5:00 - 7:00

االقتصبد انعبنًٍ فٍ صيٍ االصيبد انًتُبعهخ
عهً انجًش

د .عجذهللا سصق
نهشبعش عهٍ عجبط

داس انًُهم انهجُبٍَ
جُبح داس انفكش

5:00 - 7:00

يىاوَم

نهشبعش يحًذ عهىػ

جُبح داس فكش

5:00 - 7:00
0:66

قهًٍ وانًٍ :يئخ َىو فٍ عىسَب
انًقبصذ انكهُخ فٍ ضىء انقشاءح انًُظىيُخ
نهقشآٌ انكشَى
هىسقهُب

غذٌ فشَغُظ
حغٍ جبثش

داس انغبقٍ
انًشكض االعاليٍ انخقبفٍ

نهىصَش د .طشاد حًبدح

داس انفبساثٍ

6:00 - 8:00

يب يغتحٍ يٍ تبسَخُب

غغبٌ انخبنذٌ

داس ويكتجخ انتشاث انعشثٍ

6:00 - 8:00

اَب وكشَى وانغىشٍ

عحش يقذو

داس انغبقٍ

6:00 - 8:00

االعالو انششَعخ وحكى انقبَىٌ حقىق االَغبٌ-
انحشَخ وانغالو

يحًذ يغشثٍ

داس انفشاد نهُشش وانتىصَع

6:00 - 8:00

عجبءح انًقبو

نُهً انعخًبٌ

جُبح انذاس انعشثُخ نهعهىو

6:00 - 9:00

انذًَىقشاطُخ حىسح

فىاص طشاثهغٍ

6:00 - 9:00
7:00 - 9:00

عبصٍ انحذث نجُبٌ فٍ تبسَخ يغبسح
يٍ راكشح ثُشود

جىصَف يكشصل
عًش صٍَ

ششكخ سَبض انشَظ نهكتت
وانُشش
جبيعخ انشوح انقذط -انكغهُك
ششكخ انًطجىعبد نهتىصَع و
انُشش

6:00 - 8:00
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