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األربعاء، 




اإلحصائيةالثالثة–معرضبيروتالعربيالدوليلمكتابالـ55
اعمن النادي الثقافي العربي االحصائية الثالثة حول معرض بيروت لمكتاب ال 55لمفترة الممتدة من  2كانون

االول  /ديسمبر  2011ولغاية الثاني عشر منو والتي اعدت استنادًا الى احصائيات تعتمد عمى ايصاالت

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

 - .1المورد قاموس عربي -انكميزي – تاليف د.روحي بعمبكي ،دار العمم لمماليين

 .2المتقن (معجم مصور) :قاموس مدرسي وجامعي شامل ،االشراف العام :احمد راتب قبيعة ،شركة
دار الراتب الجامعية.
 .3الناجحون – (مج موعة كتب تعرض حياة نخبة من مشاىير العالم في الشرق والغرب) – 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

 .3اليمن السعيد وصراعات الدين والقبمية ،تأليف :سعود المولى ،الناشر مدارك -ط.2011- 1
فكروفمسفة:
 .1الحركات واألحزاب االسالمية وفيم االخر ،تاليف :صالح زىر الدين ،دار الساقي ،ط- 1
2012

 .2الجيل المقدس – زمن دين بال ثقافة ،تاليف :أو ليفييو روا ،ترجمة :صالح االشمر ،دار
الساقي ،ط2012- 1
 .3حديث صحافي مع اإلمام عمي بن ابي طالب ،تأليف :رياض نجيب الريس ،دار الريس لمكتب
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سياسة:
 .1فمسطين -حق لن يموت ،تاليف :غازي العريضي ،دار العربية لمعموم ناشرون ط.2012-1
 .2البعث السوري – تاريخ موجز ،تاليف:حازم صاغية ،دار الساقي ،ط.2012-1

وقدتساوىفيالمرتبةالثالثة:

 .3ربيع اليمن -تحديات التغيير والتحديث ،تأليف :د .حسين صفي الدين ،دار التوفيق -ط1
 ،2012الناشرفي المعرض :الشركة العالمية لمكتاب.
.3االستراتيجية السورية في لبنان بين االسد -االب واالسد -االبن  ،2009-1970تأليف:
عال بطرس ،توزيع :الفرات لمنشر والتوزيع ،ط.2011- 1

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-

 .3وىم السمم األىمي -اضطراب الحدود بين الماضي والحاضر،تاليف :حسين يعقوب ،شركة
المطبوعات لمتوزيع والنشر ،ط.2011- 1
شعر:
 .1ال تقطف الوردة ،تأليف :كريستين حبيب ،دار الفارابي ،ط.2012 – 1
 .2عمى رمال الشاطئ الممنوع ،تأليف :ىنرى زغيب ،دار الساقي ،ط.2012-1
 .3صار ضوءًا ونام ،تأليف :غسان مطر ،دار الفرات لمنشر والتوزيع ،ط.2011- 1
الرواية:
 .1سينا لكول تأليف :إلياس خوري ،دار اآلداب لمنشروالتوزيع ،ط.2010-1
 .2عمي االميركاني ،تاليف :ىالة كوثراني ،دار الساقي ،ط2012 – 1
 .3البوم الخسارة ،تاليف :عبا س بيضون ،دار الساقي ط2012- 1
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 .1األزرق واليدىد -عشق في الفايسبوك ،تاليف :جاىدة وىبي ،دار الساقي ،ط.2012- 1
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 .2كالمن اسمي -وجدانيات ،تأليف :منى الشرافى تيم ،الدار العربية لمعموم ناشرون ،ط.2011-1
وقدتساوىفيالمرتبةالثالثة:
 .3بيت الذاكرة والقامات العالية – من انييدوانا الى محمود درويش ،تأليف ،ماجدة داغر ،دارالفارابي،
ط.2012- 1

.3تصاوير االمام عمي -مراجعيا ودالالتيا التشكيمية ،تأليف :شاكر لعيبي ،رياض الريس لمكتب والنشر،
ط.2011- 1
سيرةوتراجم:
 .1وطن من كممات -رحمة الجئ من المخيم الى الصفخة االولى ،تاليف :د .عبد الباري
عطوان ،دار الساقي ،ط.2011- 1

 .2من باب توما الى بوابة بمس -ذكريات في الفرح ،تاليف :توما عريضة ،رياص الريس لمكتب
والنشر ،ط.2012-1

 .3وقدتساوىفيالمرتبةالثالثة:
 قصة عمر ،تاليف :روى ج .حرب ،دار النيار لمنشر ،ط.2011- 1 عبقري من طرابمس ( سيرة الميندس رشدي سميب وانجازاتو  ،)1949- 1885تاليف :غسان عبدالرحمن الحسامي ،ط.2011 – 1
تاريخ:
 .1تاريخ لبنان الحديث -من االمارة الى اتفاق الطائف ،تاليف :د .فواز طرابمسي ،رياض الريس لمكتب
والنشر ،ط.2011-4
 .2تاريخ سورية المعاصر -من االنتداب الفرنسي الى صيف  ،2011تاليف كمال ديب ،دار النيار لمنشر،
ط2011-1

 .3اسرار ثورة بشامون في مفكرة سفير ،تاليف :نجيب البعيني ،دار الفارابي ،ط.2011- 1

العموم:
 .1في العيادة الجراحية -لكل سؤال جواب ،تاليف :د .محمود فاعور ،دار النيضة العربية ،ط- 1
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 .2كارمن واالبراج  -2012فضائح ومواجيات عالمية ،تاليف :كارمن قديح شماس ،اكاديميا
انترناسيونال ،ط.2012-1

 .3ماغي فرح  -2012غضب الطبيعة وثوران البشر ،تاليف :ماغي فرح ،توزيع دار الكتاب المبناني،
ط.2012 – 1
فنون:
 .1سمسمة الطبخ العالمي ،اشراف صدوف كمال وسيما عثمان ،دار العمم لمماليين ،ط.2005-4
 ،the back door into my kitchen .2تاليف :دانا حداد arab printing،ط2011-1

 .3سفرة اناىيد الشيية -اطباق جديدة وعصرية ،تاليف اناىيد دونيكيان ،أكاديميا انترناسيونال.
قانون:
 .1المجمة القضائية ،مطبعة صادر ،المنشورات الحقوقية.
 .2صادر بين التشريع واالجتياد ،اشراف عمى اخراجو جوزيف اديب صادر ،مؤسسة صادر-
المنشورات الحقوقية.

 .3مرحمة من عمر محكمة ،تأليف القاضي ايمن عويدات -مكتبة صادر ناشرون -ط.2011- 1
كتباطفال:
 .1سمسمة نادي القراء ،دار العمم لمماليين.
 .2سمسمة ديزني ،اكاديميا انترناسيونال

 .3جدتي معنا ،تاليف :زينة فيصل زين ،رسومات :اليك ارزومانيان ،دار النيضة العربية -اصالة
لمنشر والتوزيع – ط2011-1
مجالت:
 .1مجمة االداب ،اصدار دار االداب

 .2كممن ،فصمية ثقافية ،تصدر عن جمعية سين بيروت ،توزيع دار الساقي
 .3مجمة العموم االجتماعية ،مجمة دورية متخصصة تصدر عن مركز االبحاث في معيد العموم
االجتماعية في الجامعة المبنانية.
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فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب ال 55في يومو الثاني عشر:

ندوة"مقاصدالشريعةاالسالميةوتشكلالوعياالسالميالجديد"
نظمت مؤسسة الفكر اإلسالمي المعاصر-المركز االسالمي الثقافي ندوة بعنوان " مقاصد الشريعة االسالمية
وتشكل الوعي االسالمي الجديد" شارك فييا الدكتور احمد موصممي والدكتور حسن جابر ،وادارىا الدكتور

نجيب نور الدين في حضور حشد من الميتمين والمثقفين.

جابر
استيل مداخمتو قائال :من نافل القول ان المقاصد الكمية لمشرع التي تعنى بضبط الكميات الفوقانية من العموم

الجميمة التي يتعاظم دورىا في المممات  ،وفي المراحل التي يعيش فييا المسممون حال من االضطراب
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ال :يحفز عمى البحث عن مناىج القراءة والفيم
والفوضى ....لكن لعمم مقاصد مفاتيح وميادين بحث فيو :أو ً

لمنص ،ثانيًا :اعتبار القران الكريم مصد ًار وحيدًا الستخالص الكميات.....

ورأى أنو ال شك ان مقاصد الشاطبي التي بمورىا في نياية القرن الثامن اليجري كانت مميمة لجية تدشين
فكرة البحث عن غايات او مقاصد كمية .لكنيا في الوقت عينو تنتمي لبيئة سياسية وثقافية وفقيية معنية فيي
كانت تستجيب لتحديات ذلك العصر .لكن من الخطأ القاتل ان تبقى تحكم تفكير االجيال القادمة وان تتحول

الى سقف ال يجوز تجاوزه وما يبع ث عمى الصدمة ان برنامج حزب الحرية والعدالة قد تضمن االلتزام بقاصد
الشاطبي والكميات الخمس مما يعنى ان ىؤالء لم يغادروا في تفكيرىم المقاصدي مناخات القرن الثامن
اليجري.
واعتبر أن البحث الجديد خاض في القيم والحقوق الطبيعية والفطرية والتي تشكل مبادئ الدساتير في العالم
كالعدالة والحرية والكرامة وتكافؤ الفرص والمسؤولية ،بينما الشاطبي توقف عند بعد واحد ،فيما المنظومة
الجديدة شرعت االبواب لمختمف االبعاد والروحية واالنسانية واالخالقية .فيي تفتح الباب واسعا لمختمف

الموضوعا ت الحيوية كالعالقة بالديانات االخرى والمجموعات البشرية المختمفة واالنتظام العام في المجتمع
ومبادئ الحياة السياسية والعدالة والكرامة االنسانية.
واشار الى ان الوعي االنساني ونتيجة التراكم المستمر والمتواصل في حال تفتح دائم شرط التفاعل مع الواقع
وعدم وضع القيود والمعوقات امام توسعو والتواصل مع الحركة االنساني الدائمة .والقران الكريم الذي قد
تتفاوت فيو القراءات والفيم ينضج بالمعاني التي تتالءم ومستوى القارئ صحيح ان المقروء ىو واحد لكن

المعنى منو ( أي القران ) متعدد بتعدد االفيام .....اكثر من ذلك يمعب المنيج المعتمد في القراءة دو اُر كبي ًار
في فتح افاق الفيم او عدم فتحو فمن يتوسل المنيج التجزئي اي الذي يتناول القران الكريم اية اية يخرج

يحصيمة معينة ،من يق أر تبعا لم موضوع تكون عمتو اكبر اما من يق ار القران وفق المنيج المنظومي فان الرؤية
تصبح ارحب وتماسك المنى يضحى امتن.
وخمص الى القول :واستنباط المقاصد من القران الكريم وفق المنيج المنظومي يفتح الباب واسعاً امام اجتياد

وفقيي جديد ،تقف ثمرة عند حدود وضبط الفتاوى ومنع الفوضى وانما في تدشين ابواب جديدة لم يالفيا العقل

الفقيي سابقًا كفقو المال والثروة وفقو البحث العممي وفقو المال  ،وفقو االولويات وفقو الكرامة  ،فقو الحريات
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موصممي
واعتبر الدكتور موصممي في بداية كممتو أنو تحتل مقاصد الشريعة منزلة كبرى في المناظرات والكتابات
والمحاضرات ان عمى مستوى التنظير والتفكير او مستوى التنزيل والتطبيق فنراىا تيين عمى الكثير مما يكتب
كما نممس االىتمام في الفتاوى التي تصدر عن اكثر من مرجعية ....ان السمة الغالبة لممقاصد ىي التنوع
والشمول لذا فيي مقاصد روحية او دينية باعتبار ان اول ما تسمى اليو الشريعة ىو الدين واقامتو...
وأشار الى أن االمام الشاطبي يعد من اول من افرد بالتاليف في المقاصد الشرعية وفيما لم يفعل احد من
قبمو فقد توسع فييا لكنو لم يورد تعريفا اصطالحيا ليا ...اما بالنسبة الى الشيخ محمد الطاىر بن عاشور
وىو يعتبر ثاني ابرز من كتب في ىذا المجال فمقد عرف المقاصد عمى انيا مقاصد التشريع العامة ...معددا

المقاصد الشرعية او ما يعرف بالكميات الشرعية الخمس  :حفظ النفس ،حفظ الدين ،حفظ النفس ،حفظ
العقل ،حفظ النسل وحفظ المال.
واعتبر أنو تتكون اىمية عمم المقاصد من انو العمة والحكمة ..وان مباحث مقاصد الشريعة تبين عن روح
الشريعة وفمسفتيا ورؤية االسالم لمكون واالنسان والحياة بتفاصيميا ...وأنو كتب الكثيرون في ىذا المجال،
خصوصا اولئك الذين اتوا بعد االمام الشاطبي فاقتصروا عمى اثبات طرق استقراء تصرفات الشارع بنوعيو
النص الصريح في تعميل الكتاب والسنة واالىتداء بالصحابة في فيم احكام الكتاب والسنة.
وتطرق الى ما طرحو الطاىر بن عاشور ان قواعد االصول دونت بعد ان دون الفقو لذلك كان بعض
التعارض بين القواعد والفروع في الفقو كذلك الغفمة عن مقاصد الشريعة اذا لم يدون منيا اال القميل ...معتبرا
عممو في مجال الدراسات المقاصدية شبيو بعمل الشاطبي من حيث طابعو التاسيسي فيو يبني عمى ما اسسو

ثم يضيف ما عنده.

أما الزعيم والعالمة المغربي عالل الفارسي فقد راى موصممي انو يحمل راية المقاصد والفكر المقاصدي عمى
نطاق واسع فمقاصدية الفاسي تبحث فيما وراء الجزئي و الظ اىري والعابر عما ىو كمي وغائي ومالي وثابت
بحيث ان الخطاب في ىذا المستوى يرقى الى مستوى فمسفة التاريخ ،وصوال الى الفقيو االصولي احمد
الريسوني الذي يرى ان مساىمة المقاصدي في بمورة منيج التفكير العممي في االسالم متوقف عمى ثالث

سمات وىي التعميل والتركيب والترتيب...

7
Page

7
Page

معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال55
األول،2011
14كانون 
األربعاء، 



واشار الى أنو اليوم ومما ال شك فيو ان مقاصد الشريعة تحتل منزلة كبرى في الفكر االسالمي المعاصر
فالشيخ العالم يوسف القرضاوي يعير اىتماما كبي ار بالمقاصد سواء عمى مستوى التنزيل والتطبيق وييمين

الفكر المقاصدي عمى كل ما يكتب ....وختم بالقول :ان فقو المقاصد يجب يكون اساس تطوير قضايا
المسممين في القرن الواحد والعشرين مما يتيح لمفكر االسالمي المعاصر التجديدي بناء منظومتو االسالمية
العامة عمى المعاني واالسرار واالحكاو التي يتضمنيا النص ال الوقوف عند ظاىره ولفظو والتحول الى نصية
اصولية خارج اطار المعقول والمحسوس الديني او الدنيوي.
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ندوةمذكراتاالستاذميشالمعمولي
في اطار فعاليات اليوم الثاني عشر من معرض بيروت العربي والدولي ال ،55نظمت دار النيار ندوة حول

مذكرات االستاذ ميشال معمولي "شاىدت وشاركت" شارك فييا ادمون رزق ،النائب بطرس حرب ،النائب
طالل المرعبي وادارىا عضو االتحاد الكاثوليكي العالمي لمصحافة يوسف خريش في حضور حشد من
النواب والشخصيات االعالمية والسياسية من الميتمين والمثقفين.

خريش
استيل خريش الندوة بالقول :نمتقي حول صديق مشترك عاش اختبا ار غنيا ومستديما في خدمة الشأن

العام ....وقد شاء أن يترك لنا ولألجيال من بعدنا مدونة سطر فييا عصارة اختباره  ،في مرحمة خطيرة
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ورأى خريش أن معمولي شاء أن اال يحصر اسموبو في أسموب المذكرات الكالسيكية  ،أو الكتابة التأريخية،

وحاول أن يجمع في أربعة فصول مراحل ذلك االختبار االنساني والوطني  .فكان الفصل االول منو
مخصصا لمخمفية البيئية واالجتماعية االولى وارتقائو درجات العمم والمعرفة في مجاالت الحقوق وتاريخ
الحضارات والصحافة ،أما الفصل الثاني فيتمحور حول دخول المؤلف الى الندوة البرلمانية ألول مرة عام
 ،1972حين بدأ يدرك أبعاد معنى المسؤولية الميدانية وااللتزام بما فيو  ،وصوال الى الفصمين التاليين

الثالث والرابع المذين سيطر فييما مشيد "مؤتمر الطائف " ،بمقدماتو ووقائعو ثم تداعياتو و"صيغة العيش

واعتبر خريش ان الكتاب حفمت بآراء شجاعة في االضطالع بالمسؤولية والحرص الشديد عمى معان اساسية

في بناء الوطن وتضمن أمنيات الكاتب وآرائو وافكاره التي اتسمت بطابع رؤيوي يستشرف مصير لبنان

ومستقبمو  .فكانت وصاياه الثماني االخيرة بمثابة ما أراد ان يقولو في جوىر القضية المبنانية ،ليخمص الى
القول :أن الرئيس ميشال معمولي شاىد وشيد امو ار كثيرة مما جرى فوق الساحة المبنانية عمى مدى العقود

االربعة األخيرة .شارك وجاىد في مساع خيرة كثيرة لصالح أن يبقى الوطن ح ار وسيدا ،وبيتا آمنا يتسع
لمجميع ويحتضن الجميع .

رزق

مستمر في الخدمة :بيذه الكممات استيل رزق كممتو عن ميشال معمولي واضاف :الرئيس ميشال
يك...
ٌّ
"شر ٌ
متعدد االضاءة .اليوم ،تضاف اليو صفةٌ جديدة :الكاتب والمؤّلف .وألنو
معمولي صاحب شخصية جامعة،
ّ
ف بين شتى حاالتِو،
حريص عمى االنطالق من الخاص الى العام ،أراد اشر َ
اك اآلخرين بما عاين وأسيم ،فألّ َ
دمجيا وصاغيا.
َ

قدم نف ّسوُ بين دفَّتَي كتابو :الشخص ،المواطن ،االنسان ،في مختمف مراحمو،
ورأى أن ميشال االنسانّ ،
بالكينونة الفردية والتكامل مع الجماعة .في ِ
ال يحبو وصبيًا يدرج ،تمميذًا نجيبًا وطالبًا
ذاتو وضمن عائمتو ،طف ً
طميعياً ،يحظى بتأييد رفاقو ،حزبيًا ممتزمًا ومثقفًا منفتحاً ،ثم نائبًا ينال ثقة قومو ،فنائباً لرئيس المجمس

ِ
باختيار زمالئو.
النيابي،
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وروى كيف ترافقا َع ْق َدين كاممين ،بين  1972و .1992وما برحا عمى تعاون وثيق وفي العام  2001أسَّسا،
ٍ
ٍ
اقف من قضايا .وفي المجمس
شيادات في
مقدمين
مع
زمالء ليم" ،لقاء الوثيقة والدستور"ّ ،
أحداث ،ومو َ
َ
دور راجح ،تأسيسًا ومتابعة .وال يزال
النيابي ،كما في مؤتمر الطائف ،كان لو حضور فاعل ،وفي "المقاء" ٌ
ٍ
بأمانة ودأب.
ويؤدي واجبًا،
ساح المسؤولية ،رئيساً لرابطة النواب السابقين،
اليوم في ِ
يتابع ميمةً ّ
ُ
َ
ِ
ِ
يصح
الخدمة،
لحضوره ،ودلي ٌل عمى استمرِاره في
تأكيد جديد
كتابو
ٌ
ّ
وختم كالمو باالضارة الى أن ُ
ِ
العب
تفاصيل و
لمعرفة
استكمال معموماتّ .إنو اكثر من شاىد ،أو مشاىد ،ىو شر ٌ
َ
يك كامل ،و ٌ
حقبة مفصمي ٍة من تار ِ
ٍ
يخنا السياسي والوطني .وأمام َ ِ
تتاح لنا فرصتان :القراءةُ
ّ
المسيَب والدقيقُ ،
الس ْرد العفوي ُ
ِ
ِ
مر األحداث ،ألن فيو
الوقائع
بالدالالت البميغةَ ،ع ْب َر
الموضوعية ،واالستقراء
ِ
المثبتة بالمعايشة الفعمية ،عمى ِّ
ّ
ِ
ِ
أفانين االتّ ِ
التوظيف
السياسي ،و
جار
ُّ
ممحةً الى
التبصر في ما آلت اليو مسار ُ
دعوةً ّ
ات األخطاء والخطايا ،و ُ
ّ
النفعي ،من األرزاء والرزايا ،تداركًا لألسوأ من المصير !
الرجوعُ اليو
ظيير ،في

المرعبي
وتحدث النائب طالل المرعبي عن معمولي الصديق العزيز الذي تشاطر معو الحزن والفرح وتحدي الصعاب
خاصة في الطائف وما بعده ،وكيف رأى فيو عندما تعرف عميو وثبة الشباب المتحمس المتعطش لمتغيير
المدرك لمأساة ومشاكل الناس ،المدافع عن حقوقيم ،ليدرك أن العمل المشترك ىو السبيل الوحيد الحداث

تغيير جذري في الحياة النيابية والسياسية.

وتحدث المرعبي عن اخالص صديقو المبتكر المبدع ،صاحب البديية الحاضرة الذي يمزج الجد بالمزح
فيقول ما يريده دون خوف أو وجل ،يالحق الكبيرة والصغيرة ،عصامي متواضع منفتح ال يعرف التعصب

يقسو عمى المئام ويغفر لمصادقين ،متمسكا بمسؤولياتو ،متشبث برأيو اال اذا استطاع احد اقناعو بغيره.

وخمص في ختام كممتو باالشارة الى أنو حين ق أر الكتاب رأى أن معظم األسرار لم يأت معمولي عن ذكرىا،

ميف ال وىو المسؤول الذي يرغب في السالم والمحبة والتعاون وليس الحرب والبغض والتفرقة.
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حرب
استيل كممتو باالشارة الى ان االجتماع اليوم ىو حول شخصية نيابية برزت في المراكز المتقدمة في ظروف
تاريخية دقيقة لدولة لبنان.وميشال معمولي من المشاركين الفاعمين ،عرض حياتو لمخطر وتحول دور ممثل
المة من مشرع الى فدائي مشروع شييد.

كما تطرق الى احداث مرحمة  92 -72والتحديات التي واجييا معمولي منيا ،مترطقا الى عدد من المحطات
التاريخية من وجية نظره منيا :من انفراط السيادة عمميًا بعد اتفاق القاىرة الى سقوط ىيبة الجيش والثقة
بقدرتو عمى تأمين حماية الوطن ،وبروز الميميشيات المحمية ب ديال عنو ،الى انتخاب رئيس لمبالد واغتيالو،
الى اتفاق الطائف وصعوبات اق ارره وصعوبات تطبيقو ،الى بروز دور حزب اهلل ووزنو المالي والعسكري
والعقائدي والشعبي الى تحرير الجنوب عام  2000بفضل التضحيات الى انطالق سمسمة االغتياالت

السياسية بدءا برفيق الحريري الى انش اء محكمة دولية خاصة بمبنان الى تجربة حكومات الوفاق الوطني بقوة
السالح غير الشرعي ،الى رفض حزب اهلل تسميمو لسالحو في الدولة ....
وختم مداخمتو بالقول :ميشال معمولي من الذين قرروا الكتابة حول تمك الحقبة بيدف الشيادة لمحق .وىو من
الذين ابعدتيم الوصاية عن مجمس النواب .األجيال المقبمة ستستفيد من كتاب الذاكرة ىذه لكي تنعتق من
سموم السياسة الظرفية واالحقاد ونحن بامس الحاجة الى تنقية الذاكرة الوطنية.
معمولي
وفي الختام ،تحدث معمولي قائال :ىذا الكتاب ىو نتاج عمر امضيت معظمو في العمل في الشأن العام .واذا
ال لمراحل الدراسة والتوجو لمعمل السياسي فبيدف واحد ىو تشجيع الشباب في
كنت قد خصصت فصالً كام ً

المدارس والجامعات عمى التصميم واإلرادة والعمل تحقيقًا ألحالميم وأماليم .أنا لم انشأ في عائمة ثرية وال
سياسية وال اقطاعية .بل من عائمة لبنانية عادية .أنا لم أكمف أىمي قرشًا واحدًا في دراستي الجامعية .كنت
ادرس في الجامعة األميركية في بيروت وفي نفس الوقت في الجامعة السورية في دمشق معيد الحقوق .اداوم

فييا أيام األحاد ،وأيام العطل في الجامعة األميركية .ثم توجيت لمعمل في الشأن العام واصبحت نائباً في

مجمس النواب عام  1972وبعد بضعة أشير نائبًا لرئيس مجمس النواب.
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وأضاف :لذلك إني أتوجو من كل قمبي وبرجاء خاص لمشباب الطالع أن يق أروا ىذا الكتاب عمو يكون ليم
الحافز والدافع لموصول إلى ما يطمحون إليو ليس في الحقل السياسي فقط بل في أي حقل آخر ،وتطرق الى

ابرز المحطات التاريخة التي ذكرىا في الكتاب ،وقد غيرت مسار تاريخ لبنان الحديث ،وعن ما قدمو في
المجال التشريعي والطائف ....معتذ ار عن كل حادثة أو واقعة لم تنشر ألنيا تسيء إلى أصحابيا ....
وختم بالقول :وحتى ال يكون ىذا الكتاب مجرد سرد لمتاريخ فقد انييتو بوضع الوصايا الثماني الستعادة لبنان

وطنًا لمسالم والوحدة والحضارة.
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ندوةحولكتابالخديعة
نظمت دار األمير ندوة حول كتاب "الخديعة" يوم اغتالت الفوضى الخالقة رفيق الحريري لممؤلف محمد
حسين بزي ،شارك فييا الدكتورة ليمى نقوال الرحباني ،الدكتور أحمد موصمي ،وادارىا االعالمي محمد شري.

موصممي
تناول الدكتور موصممي في كممتو المحكمة الدولية وأىدافيا السياسية سيما في المرحمة الراىنة التي يمر بيا
لبنان مع محاوالت الواليات المتحدة االميركية تغيير موازين القوى في المنطقة ،وضرورة أن يبدأ المبنانيين
اعادة النظر في دور ىذه المحكمة وانعكاساتيا السمبية عمى جميع المبنانيين موالة ومعارضة.
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بزي
اعتبر المؤلف بزي أن " الخديعة وصف مناسب يتناسب مع المسار الممتبس لمتطورات السياسية والقانونية
واألمنية التي تمت جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في  14شباط ،متوقفا عن التداعيات المستمرة ليذا

الحدث الزلزال من توقيفا واتيامات وشيود زور والتوظيف السياسي لمجريمة ،المحكمة الدولية ،القرار الظني.

وتساءل :ىل كان اغتيال الرئيس الحريري محطة مفصمية (خالقة) العادة خمق االوراق المبنانية واالقميمية
لخدمة تشكل "الشرق األوسط الجديد" بصيغتو االميركية المعدلة؟ مشي ار أنو ال بد من اعادة رسم المشيد

السياسي الدولي الذي سبق جريمة االغتيال .وىل مشروع الشرق االوسط الجديد الذي تم ترميمو واعادة
اطالقو بعد اجتماع النورماندي الشيير بين بوش وشيراك في حزيران  2009تحت عنوان أن "الفوضى
تؤسس لمديموقراطية......
واعتبر انو لم يعد اتيام المحكمة الدولية بالتسييس وتوظيفيا في لعبة االمم من باب الترف أو الكيدية
السياسية ،فمحكمة خرقت كل قواعد االجراءات القانونية يمكن أن تجمب الحقيقة وفريق من المحققين

االنتيازيين والمشكوك في صدقيتيم ال يمكن أن تكون نتائج تحقيقاتيم سميمة ومنزىة عن التوظيف

االستخباراتي ...مضيفا :برأيي ان ىذا ال سيناريو ييدف الى ابقاء لبنان في أزمة مفتوحة تتداخل فييا المصالح
المحمية واالقميمية والدولية بيدف ابقاء المقاومة وحمفائيا تحت ضغط عممية ابتزاز مفتوحة عمى بازار من
المساومات عل ما فشمت بو الحرب العسكرية المباشرة في اضعاف حزب اهلل تنجح من خالل ىذه الطرق

الممت وية ،ويبقى السؤال مفتوحا عمى مصراعيو حول مستقبل ىذا الصراع وانعكاساتو عمى الوضع في لبنان
والمنطقة العربية التي تبدلت خريطتيا السياسية بفعل الثورات ،وىذا ما يطرح أكثر من عالمة استفيام حول
مستقبل ىذه المحكمة ،وفي ظل متغيرات سياسية دراماتيكية قد تغير وجو المنطقة.
الرحباني
تطرقت الرحباني في كممتيا الى بعض المالحظات في مضمون الكتاب ،أوال :ان الكاتب اراد لكتابو ان يكون
كتابا توثيقيا مرجعيا في موضوع المحكمة الدولية الخاصة بمبنان ونجح في ذلك لكن نالحظ ان الطابع

التوثيقي طغى عمى الطابع التحميمي الذي لو اىتم فيو لسمح لمقارئ بادراك حجم تمك الخديعة واسسيا وفيم
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كيف يمكن ان يتم ذلك .ف ي الواقع ان ما ادرجو الكاتب في ىذه النقطة حقيقي وواقعي الن نظام المحكمة
االساسي احتوى مادة خطيرة لمغاية ىي المادة الثالثة وفييا مبدان قانونيان يؤديان الى تمك الخالصة التي

اوردىا االستاذ محمد بزي في كتابو.

واضافت ،ثانيا :بالرغم من اني اوافق عمى التسمسل التاريخي الذي سرد فيو الكاتب من سوريا الى حزب ا هلل
في لبنان ولكن بنيم القارئ لمعرفة خفايا واسرار الخديعة بشكل اكبر كنت اتمنى لو افرد ليذا االنتقال

مساحات كافية ولم يحصرىا بصفحة واحدة فقط ...كنت اتمنى لو اضاء الكاتب عمى المعطيات التاريخية
واالستراتيجية التي اممت ىذا االنتقال من اتيام سوريا الى اتيام حزب اهلل ،مشي ار الى وجود معطيات عدة
فرضت التحول من اتيام سوريا الى حزب اهلل ،أىميا :السبب األول استراتيجي مع تحول المقاومة في لبنان

بعد حرب تموز  2006الى قوة عسكرية وسياسية بالغة التاثير ...والسبب الثاني محمي :فاالحداث التي
حصمت في ايار  2008والتي استطاع فييا حزب اهلل ان يحطم " الوىم " الذي بناه االميركيون بامكانية قيام
وكالءىم الداخميين بالتخمص من حزب اهلل ونزع سالحو بعد دعم مادي وعسكري ولوجستي واعالمي استمر

لسنوات اسقطو الحزب في يومين اثنين.

وتطرقت الى المالحظة ال ثالثة واالخيرة ىي حول الخالصة – العنوان متمنيا لو ادرج الكاتب ىذه
االستطالعات في كتابو التوثيقي حول المحكمة وخاصة انو ادرج في الصفحة  57تواجد تيارين في لبنان

االول يدافع عن المحكمة والثاني يتيميا بالتسييس وحبذا ايضًا لو لفت الكاتب الى نسبة كل من ىذين

التيارين في الساحة المبنانية الن ما ادرجو اوحى ان التيارين يتساويان من حيث النسبة وىذا ما تدحضو
االستطالعات المحمية والدولية التي استفت المبنانيين حول الموضوع....

وفي الختام ،ىنأت الكاتب عمى اختياره الموفق لمعنوان :قائال أنا لطالما احترت في وصف مناسب يمكن ان
نطمقو عمى تمك المحكمة التي نعمم جميعا مدى تسييسيا.
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ندوةتجربتيمعقصصاالطفال
وضمن نشاطات الجناح السعودي في معرض الكتاب ليذا العام ،ألقت الدكتورة أروى خميس محاضرة "

تجربتي مع قصص االطفال" في حضور حشد من الميتمين والمثقفين.

وعرضت في المحاضرة تجربتيا الخاصة في الكتابة الطفل كنموذج لتجربة سعودية وقسمتيا الى ثالثة
مراحل :المرحمة االولى تتناول فييا الكتابة لمطفل كتجربة واالسباب التي دفعتيا الختيار الكتابة لمطفل
ومناقشة األدوات الالزمة التي يحتاجيا الكاتب لخوض مثل ىذه التجربة.
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أما المرحمة الثانية فتناقش التحديات التي يواجييا ادب الطفل العربي في ىذه المرحمة مثل المزاوجة بين
التراث الغنى وبين االسموب العصري واعتبار كتاب الطفل مشروع فني وثقافي متكامل مع عرض بعض
التجارب السعودية في ىذا المجال ومثل محاولة مقاومة مد االدب المترجم واالجنبى باالضافة الى اشكالية
تناقض جاذبية الكتاب الورقي في عالم الطفل ،وصوال الى المرحمة الثالثة المتمحورة حول تحديد موقع أدب
االطفال السعودي في وسط خريطة أدب الطفل العالمي مع تقديم بعض االفكار لتفعيل الحراك االدبي

والثقافي في ىذا المجال.
وفي الختام قدمت ليا الممحقية الثقافية في لبنان درعا تقديرية
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محاضرةحولالتوحد
نظمت دار النيضة محاضرة حول "التوحد" القتيا الدكتورة ىناء صندقمي بعد توقيع كتابيا "التوحد :المغز الذي
حير العمماء" وشارك فييا الدكتورة مريم سميم  ،وعضو الجمعية المبنانية لمتوحد غادة مخول.

صندقمي
استيمت محاضرتيا بتعريف مبسط لمتوحد :وىو خمل وظيفي في الدماغ يظير خالل السنوات الثالث األول
من عمر الطفل ويؤدي الى عجز في التحصيل المغوي والتواصل االجتماعي واالدراك الحسي واالنفعالي مما

يعيق عمميات اكتساب المعرفة وتنمية القدرات والتفاعل مع االخر ،مضيفا الى أن ىذا االضطراب ينتشر ف ي
كل طبقات المجتمع ليس لو اي عالقة بالثقافة او بنمط المعيشة او بالمستوى التعميمي وقد تزايدت نسب
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وأضافت :ان التوحد ليس اضطراباً محدداً بل ىو مجموعة اعراض وتصرفات تختمف في حدتيا ونوعيتيا من
طفل آلخر ...وىنالك عدة نظريات بحثت في اسبابو ،منيا نظرية الوراثية ،نظرية االضطرابات الكمياوية،

النظرية الطبية التي تشير الى اصابة االم الحامل بالتيابات فيروسية ....نظرية الغموتين والكازيين المتواجدين
في الحميب ومشتقات القمح ،نظرية ضعف المناعة واصابة الكميتين..... ،ز
واشارت الى أن الطفل التوحدي ال يتواصل مع اىمو ال بالنظر وال باالبتسام ويبدو وكانو يعيش في عالم

خاص ....وفي عمر السنة يظير عدم تفاعل مع اسرتو من خالل المعب او المشاركة في النشاطات
باالضافة الى تاخره في النطق وقد يبدو لألخر وكانو ال يسمع ،متطرقة الى أنواع التوحد واىميا التوحد
الطفولي المتميز وصار يعرف باسم توحد كانر ومن عوارضو :وحدة وعزلة شديدة ،ولع شديد باالشياء،

سموك نمطي عشوائي ،تقميد كالمي متكرر ،قصور مستدام في التفاعل االجتماعي والتواصل المغوي ،عدم
احساس بااللم ،خوف وعدم خوف....
وفي موضوع عالج التوحد ،اكدت صندقمي أن بالرغم من انو لم يتوفر حتى االن عالج لإلضطراب الحاصل
في الدماغ والمسبب لمتوحد إال اننا األن في حالة افضل من السابق بفضل ما يقدم الى التوحدي من
مساعدات لمتكيف مع اعراض التوحد .وقد ثبت بشكل قاطع ان التدخل المبكر مفيد ومثمر مع االطفال
التوحديين .وان التوحدي يستجيب بشكل جيد مع برامج التدريب والتربية التي تمبي حاجاتو وتعتمد عمى
تطوير مياراتو وخفض سموكياتو غير المتكيفة ويعتبر الوالدين جزءًا اساسيًا من خطة العالج والتدخل

التدريبي.

وقالت :ان التوحديين لدييم احيانًا ذكاء طبيعي اال انيم عاجزون عن توصيمو لالخر وذلك نتيجة انقطاع
التواصل االجتماعي عنده ...م اما بالنسبة لطرق التعميم والتوحديون فيم يميمون اكثر لإلعتماد عمى اسموب

تعمم واحد....صحيح ان التعميم والتدريب لن يشفيا الطفل التوحدي لكنيما يساعدانو عمى تحسين العجز لديو
ويدفعانو لمتعايش مع المجتمع بشكل افضل.

وختمت بالتشديد عمى دور االسرة التي تعتبر المدرسة الرئيسية في تدريب وتعميم الطفل التوحدي ،ومن
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بعدىا عرضت غادة مخول شرائح بصرية حول مرض التوحد وعمل الجمعية المبنانية لمتوحد
سميم
وبدورىا تحدثت الدكتورة مريم سميم عمى أن االكتشاف المبكر لمتوحد يكتسب اليوم اىمية كبيرة ،وىناك
اختبارات يمكن ان تسيل كشف التوحد عند االطفال ما دون الثالث سنوات ويتم حالياً تقييم ىذه االختبارات

بالرغم من ان التوحد يغطي اليوم حاالت مختمفة في حدتيا اال انو يبقى المرض الذي يؤدي الى اعاقات
حقيقية لممصابيين بو طوال حياتيم.
واشارت سميم الى أن التوحد يعتبر اضطرابا في النمو يبرز منذ السنوات االولى من الحياة تختمف اعراض
التوحد في حدتيا من مريض آلخر ،اال أنو يمكن اعتباره مجموعة من االعراض في مجال العالقات

االجتماعية وفي مجال التواصل والسموك ،فيو اضطراب في النمو يمنع عمل الوظائف االساسية التي تؤدي
الى التكيف والتوصل نتيجة إلضطراب عام في النمو وىذا يعني ان ىذا التناذر يظير مبك َار وىو االساس في

اضطراب النمو في كل مجاالت النشاط واضطراب النمو العام يختمف عن اضطراب النمو في ميدان معين

فقط مثل المغة.
حتى اليوم ال نستطيع ان نجزم بان اي عالج دوائي او نفسي قد يؤديا الى شفاء التوحد ولكن العديد من

الطرق تيدف الى تحسين حالة االشخاص المصابين بالتوحد في حاضرىم ومستقبميم ذلك ان التطبيقات
العالجية ط أر عمييا الكثير من التطور خالل الثالثين سنة األخيرة .بعض ىذه الطرق تستند عمى مشروع
عالجي وتربوي شامل وبعضيا االخر نتوجو الى ناحية محددة من االضطراب ولكنيا جميعيا تساىم في
الرعاية الشاممة لممصاب.
وخمصت بالقول :كل ىذه الطرق الرعائية يمزم ان تتم ضمن بنيات متخصصة واشخاص متخصصين مثل
المستشفى النياري مؤسسة طبية تربوية صفوف مختصة في مدرسة كما انيا يمكن تطبيقيا في البنيات

العادية (االسرة والمدرسة واماكن ترفيو) ....وتقترح طريقة عالج التبادل والنمو الحل من تاثير المحيط تمكين
الطفل من انتقاء المعمومات واالفعال.
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فيمايميسمسةمنالتواقيعشهدهامعرضالكتابالعربيالدوليال55فييومهالثانيعشر(األربعاء

)2011\12\14
 غادة ممحم نعيم ،لتميق بحبك الكممات ،جناح الدار العربية لمعموم -فريد شياب ،رىان عمى ضمير وطن ،دار سائر المشرق

قضني بشدة ،جناح دار غوايات ودار الرمك
 حنان منصوب ،أنا ّ أولغا صقر ،رغبات امراة ،جناح النادي الثقافي العربي -ميشال معمولي ،شاىدت وشاركت ،دار النيار

 د .محمد طعان ،رحمة بيمان ،شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر الشاعر نعيم تمحوق ،الن جسدىا ،جناح وزراة الثقافة -ابراىيم الموسوي shi ism & the democratisation process in Iran ،جناح دار الساقي
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فيمايمينشاطاتوبرنامجتواقيعيومالخميسالموافقفيه15كانوناألول:2011




00:6 – 0066

ودوة حىل كخاب صراع الدول الكبري علً
سىريا

أ.سعد محيى،أ.غسان مطر،
د.جمال واكيم

9066 -00:6

حطىر الثقافت السعىديت

أ.محمد رضا وصر هللا

9066 -00:6

امسيت شعريت -بمىاسبت صدور ديىان "بىج فخحيت السعىدٌ
الىهر"عه المؤسست العربيت للدراساث
والىشر



التواقيع


5:00 - 8:00

انًارد انشيعي يخرج يٍ انقًقى

َيكوالس بال َفورد

جُاح انذار انعربيت نهعهوو

6:00 -7:30

صراع انقوى انكبرى عهي سوريا

د .جًال واكيى

شركت انًطبوعاث نهتوزيع وانُشر

6:00 - 8:00

يجُوٌ يحكي

سهوى صافي

دار ويكتبت انتراث االدبي

6:00 - 8:00

دائرة بيروث انثقافيت

جورج انراسي

6:00 - 8:00

صورة واضحت  ،صورة يشوشت

انكاتب يحًذ خروبت

دار انفارابي

6:00 - 8:00

يجُوٌ بٍ بيروث

انكاتب فيصم فرحاث

دار انفارابي
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