معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال55
األول،1155
51كانون 
الخميس، 




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

ندوةحولكتابصراعالدولالكبرىعمىسوريا
نظمت شركة المطبوعات ندوة حول كتاب "صراع الدول الكبرى عمى سوريا" لمدكتور جمال واكيم ،شارك فييا
االستاذ سعد محيو واالستاذ غسان مطر في حضور حشد من الميتمين والمثقفين.

واكيم
واستيل واكيم مداخمتو باالشارة الى انو في منتصف اذار الماضي اندلعت حركة احتجاجات في سورية
مطالبة باسقاط النظام وقد جاءت ىذه الحركة في سياق ثورتين اطاحتا الرئيسين التونسي والمصري تمتيما
ثورة اليمن واخرى في البحرين ال تزاالن مستمرتين واخرى في ليبيا اطاحت معمر القذافي وبدا ان مصي ُار
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مماثالً ينتظر النظام في سورية.
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واضاف :ال شك في ان ما ادى الى الثورة في سورية اسباب داخمية قوية نجمت عن اكثر من خمسة عقود
من الحكم االوتوقراطي (ال اربعة عقود كما يدعي البعض) كما نجمت عن تفاقم الفساد وعن المبرلة

االقتصادية  ...واستعاد في كممتو المراحل التاريخية التي مرت بيا سورية منذ االحتالل العثماني الى اليوم
مشي ار الى أنو كان عمى بشار االسد عند تسممو الحكم ان يواجو جممة تحديات ابرزىا تجاوز نفوذ الحرس
القديم في النظام وقد تم لو ذلك عام  5002عبر ازاحة الرجل الثاني في نظام ابيو عبد الحميم خدام ورجل
االستخبارات القوي النفوذ في لبنان غازي كنعان الذي قيل انو انتحر بعدىا كشف مخططو لالستيالء عمى

الحكم في سورية.
واعتبر واكيم أن التحدى الثاني تمثل في التحوالت الدولية واالقميمية التي كانت تعني سورية بشكل مباشر،
فالجانب االقميمي والدولي من االزمة ال يقمل من حجم االزمة .
وخمص في ختام مداخمتو بالقول :لالزمة التي تعصف بسورية منذ اذار  5022اسبابيا الداخمية القوية فمقد
بات النظام عاج اًز عن ان الحكم بالصيغة التي حكم بيا طوال عقود وكان لزاماً عميو القيام بعممية اصالح
عميقة لبنى مؤسسات الدولة وفتح الحياة السياسية امام المشاركة الشعبية والحد من تراجع االوضاع المعيشية

نتيجة لسياسات المبرلة االقتصادية المعتمدة .وترافقت االزمة الداخمية مع تحوالت في السياسة الدولية كانت
ساحتيا الرئيسي ة ىي الساحة العربية بشك ل عام وسورية بشكل خاص بل ان االزمة الداخمية عززت من فرض

" التدخل " الخارجي في االزمة السورية بسبب عدم امتالك النظام السوري لدينامية الفعل والمواجية ويعود
ذلك الى غياب مشروع مستقل تحممو الدول العربية .فما نراه قائماً عمى الساحة العربية انما ىو مشاريع

ايراني ة وصينية وروسية في مواجية مشاريع اميركية واوروبية وتركية .ستبقى االزمة واالنقسام والتبعية ليذه
المشاريع الدولية ت عم الدول العربية الى حين استعادة مشروع مستقل عن مشاريع القوى التي ذكرناىا سابقا
ويحفظ مصالحيا.
كممةمحيو
والقى واكيم كممة محيو ان "صراع القوى الكبرى عمى سوريا" ىو الكتاب المناسب في الموقع المناسب المحظة
التاريخية المناسبة انو بالتعبيير الشعبي " ضربة معمم ستخمق بيننا نحن الكتاب والمحممين غيرة (لكن ال

2
Page

2
Page

حسدا) من د .جمال واكيم ،مضيفا :بيد ان اىمية ىذا الكتاب ال تكمن فقط في انو يتطرق الى سورية (وايضًا

معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال55
األول،1155
51كانون 
الخميس، 



الى سوريا بمد االلف) فيما الصراع الدولي عمييا عاد ليطل برأسو بقوة السابق ليا بل ايضَا (وىنا االىم)

ألنو يضع الحدث السوري الراىن في قمب امرين اثنين :التاريخ بشطريو القديم والحديث ،والصورة

الجيوسياسية ال بل ايضَا الجيو – استراتيجية العامة .

ورأى في كممتو أن ىذا ما يعطي الكتاب اىميتو الراىنة وربما الحقاً لسنوات عدة كذلك وىو يدفع القارئ الى

الذىاب الى ما وراء ابعد بكثير من حيثيات االحداث االمنية والسياسية الراىنة في سورية ويدفع الى رؤية

الغابة اإلقميمية – الدولية الكاممة التي تختفي وراء شجرة االزمة السورية الحالية.

وتطرق الى النقطة الثانية في مداخمتو والتي اعتبرىا ال تقل اىمية وىي ان الكاتب بذل جيداً واضحاً وفي
الواقع مشكو اًر كي يبقى بحثو في السياق الموضوعي التام فمم يخمط التحميل بالمواقف وال الخالصات او

االفتراضات العممية بالعواطف وىذا امر يسجل لو خاصة حي ن نضع في اعتبار االحداث التاريخية الجسام

التي تمر بيا المشرق العربي برمتو عبر بوابة الشام.
وختم كممتو :اجل الكاتب يخشى عمى سوريا من مضاعفات ما يجري في الداخل السوري لكن وكما انو اطل
عمى ىذا البمد من نافذة الموحة الجيوسياسية الكبرى اطل ايضاَ عمى االسباب الداخمية لألزمة من خالل

الماكرو – اقتصاد والماكرو – اجتماع فوضع بذلك يده عمى العوامل المحمية (االقتصادية والمعيشية وحتى

الثقافية – االديولوجية) التي كانت القابمة القانونية المشرفة عمى االقل عمى بدايات االنفجار الراىن.
مطر

واعتبر مطر في مستيل كممتو كأن ىذه الدراسة قد وضعت غدا أو بعد ألفي سنة ،فالصراع الذي يمتد ثالثة
آالف سنة عمى منطقة ما من خريطة العالم ،ىذه حالة ثابتة ،نظ ار ألىمية ىذه المنطقة في االستراتيجيات

الدولية ،مشي ار الى أنو ىنا الجغرافيا تكتب منذ االشوريين حتى اوباما .والجغرافيا السورية التي تشكل بوابات
عمى العالم المحيط بيا جعمتيا محط نيم القوى االمبراطورية التوسعية ومنو عمى العالم كمو.
ورأى أن الحمول كانت دائمّا عنفية بالسيطرة الدموية حيناً وبالتجزئة حينًا اخر ،وسوريا الموحدة توحد العرب
ليكونوا قوة مقررة عمى مستوى العالم والعكس صحيح ،واذا كانت مخططات اميركا تقوم عمى ثابتتين ىما:
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امن اسرائيل والسطو عمى النفط فان الرىان السوري كان دائمّا عمى االبداع الشعبي واىم تجسيد ليذا االبداع

كان المقاومة.

واعتبر أنو منذ  ،5002اتخذ القرار االميركي بانياء كل الممانعات في العالم (غزو العراق ،تيويد سوريا،
حرب تموز ،حرب غزة الخ )...ثم كان بدء الربيع العربي في تونس ومصر وكانت المفاجاة وكانت محاوالت
االحتواء ،ىذا يشرح لماذا تاخرت االحداث في سوريا ثالثة اشير ،مشي ار الى أن اسقاط سورية ىو البديل

االغمى بتداعياتو عمى ايران وعمى المقاومة خصوصًا بعد اليزيمة االميركية في ايران واالزمة االقتصادية
القاتمة في اميركا واوروبا.

واستطرد قائال :لكن الرياح اتت بعكس ما تشتيي السفن االميركية الن عالماً جديداً بدأ يتكون في مواجية

وحدانية السطوة االميركية عالم ي متد من الصين الى روسيا الى اميركا الالتينية اليند الى افريقيا الى ايران

والعراق وسوريا ولبنان وفمسطين .ىذا الواقع الجديد اعاد الصورة القديمة المستمرة لمصراع عمى سوريا (نحن
امام حرب باردة جديدة تذكر بايام االشتراكية السوفياتية من جية والراسمالية الغربية من جية.

وختم بالقول :وىذا الواقع الجديد شل قدرة عرب اميركا الممثميين بجامعة دول الخميج العربية كما شل قدرة
تركيا عمى تنفيذ الدور المنوط بيا اميركيا وىو احتواء ايران واغواء السنة.
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محاضرةاتجاهاتالقراءةالحرةفيالمممكةالعربيةالسعودية"
وضمن نشاطات الجناح السعودي في معرض الكتاب ليذا العام ،ألقى االستاذ عثمان الصيني محاضرة

بعنوان "اتجاىات القراءة الحرة في المممكة العربية السعودية" في حضور السفير السعودي عمي عواض
العسيري وحشد من الميتمين والمثقفين.

استيل كممتو باالشارة الى أن شعار أمة ال تق أر جذاب وبالغي يؤدي وظيفة افراغ الشحن العاطفي والكبت
النفسي بالندب او تق ريع الذات ،لكنو يصاب باالرتباك حين تظير مجموعة من المعطيات التي تنقض المقولة
كاالقبال الكبير عمى معارض الكتب الدولية في العالم العربي ......ان عدم وجود دراسات أو أرقام دقيقة

واضحة ال يثبت أن مجتمعنا ال يق أر كما ال ينفي في الوقت نفسو أن مجتمعنا نمت رغبتو القرائية وتعددت

اتجاىاتو ان من حيث العموم والفنون أو كمية المادة المقروءة أو من حيث القراءة الورقية االلكترونية.....
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ورأى أنو من الصعب أن تقوم مشاريع تيتم بالقراءة الحرة وتحفيزىا دون معرفة اتجاىات القراء وتفضيالتيم
ومعوقات القراءة من واقع الدراسات المسحية واالرقام وليس العبارات االنشائية والعاطفية ،كما أنو من اليدر
العممي أن تقود ىناك دراسات وابحاث واستطالعات ثم ال تنطمق منيا مشروعات جدية وحقيقية لمقراءة.

واشار الى الدراسة الوطنية التي قامت بيا وحدة الدراسات والبحوث في المجمة العربية حول اتجاىات القراءة

الحرة في المممكة العربية السعودية كمدخل موضوعي لدعميا ونشرىا ،وقد بينت عن عدد من النتائج الميمة،
منيا % 93،87 :من اجمالي المجتمع السعودي يمارسون القراءة الحرة مقابل  52،12ال يمارسونيا ،ليست
ىناك فروقات ذات داللة احصائية بين الذكور واالناث في ممارسة القراءة الحرة ،يقضي  %13من

السعوديين اكثر من  20دقائق في قراءة المطبوعات الورقية (صحف ،مجالت ،كتب ،قصص روايات) بينما
يقضي  %92أكثر من  20دقائق في قراءة النصوص االلكترونية ،تبدأ النسبة االكبر من أفراد المجتمع
السعودي ممارسة القراءة الحرة في سن العاشرة ،وتبدأ نسبة قميمة منيم القراءة الحرة في سن العشرين.
وفي الدراسة ايضا ،تحتل االخبار (سياسة ،اقتصاد ،أحداث جارية) صدارة الترتيب في تفضيالت السعوديين
القرائية يمييا الترفيو ووالفكاىة فاألزياء والزينة ،وتحتل األلغاز واالحاجي الترتيب الرابع تمييا الروايات

والقصص ثم يأتي الشعر ا لشعبي في المرتبة السادسة ،يبمغ متوسط االنفاق لدى المواطن السعودي عمى
شراء الكتب غير الدراسية أو الصحف والمجالت في العام  893،3رياال وينفق الذكور أكثر من النساء بنسبة
 %7من المتوسط.
وختم محاضرتو بالقول :ىناك الكثير من التحوالت التي يجب أن توضع في االعتبار ونحن نتعامل مع ىذه
الظاىرة ،ومن أىميا انتشار القراءة االلكترونية وزيادة مصادر المعرفة وانتشارىا وسرعة التواصل واالنتقال

سواء لمضمون ما يق أر أو الحصول عمى ىذا المضمون بسيولة ويسر ،كذلك ،التحول في السياق المجتمعي

والثقافي المرتبط بالقراءة الحرة .ومن الضروري أن يتضمن التعامل مع مستقبل القراءة الحرة محورين ميمين
أوليما :اعداد القارىء بحيث يتمكن الشخص من ىذه الميارة .واآلخر :نشر عادة القراءة الحرة وتعزيز
ممارستيا بين أفراد المجتمع السعودي ،ومن الميم أن يكون ىناك تكامل وتناغم في التعامل مع المحورين.
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أمسيةشعرية
نظمت المؤسسة العربية لمدراسات والنشر امسية شعرية لمشاعرة فتحية السعودي بمناسبة صدور ديوان "بنت
النير" حضرىا حشد من متذوقي الشعر والميتمين والمثقفين.
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فيمايميسمسةمنالتواقيعشهدهامعرضالكتابالعربيالدوليال 11فييومهالثالث عشر واالخير

(الخميس)1155\51\51–تجدونربطاالصور

 نيكوالس بال نفورد ،المارد الشيعي يخرج من القمقم ،جناح الدار العربية لمعموم د .جمال واكيم ،صراع القوى الكبرى عمى سوريا ،شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر سموى صافي ،مجنون يحكي ،دار ومكتبة التراث االدبي -جورج الراسي ،دائرة بيروت الثقافية

 الكاتب محمد خروبة صورة واضحة  ،صورة مشوشة ،دار الفارابي الكاتب فيصل فرحات ،مجنون بن بيروت  ،دار الفارابي
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