األول،2102
01كانون 
اإلثنين، 



فيما يلي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي للكتاب ال 56في يومه السابع:
فينيكسيقدم"الحكواتي"
ّ
ظم مركز فينيكس للدراسات اللبنانية ندوة بعنوان "الحكواتي" عرضت خاللها قصتين
في اطار نشاطات المعرض لهذا العام ،ن ّ

لبنانيتين مكتوبتين باللّغة العامية "التحفة العامية أو قصة فنيانوس" و "مكاتيب شموني" حيث تتحدث األولى عن مغترب عاد
ولكنه فوجئ بواقع الحياة المرير في وطنه ،أما القصة الثانية فهي تصوير لحياة القرية والمدينة
إلى وطنه ليجد االستقرار ّ
خالل التفاعل مع الحضارة الغربية بأسلوب مرح وطريف.
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محاضرةبالعربياجمل
نظمت الدار العربية للعلوم ناشرون محاضرة ألقتها منى الشرافي تيم حول موضوع " بالعربي أجمل" حول اللغة العربية
وروايتها لجديدة "العربيزي والجدة وردة" ،في حضور حشد من المهتمين واألطفال.
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تيم
اشارت تيم في مستهل كلمته الى أنه لم يخطر في بالها يوما باعتبارها كاتبة ،أن تخوض في مجال أدب األطفال ،الولكن...
" ألن األدب هو لحظة إلهام ،قد تحمل بين طياتها رسالة إنسانية فكرية ،يترجمها األديب إلى عمل أبداعي سلس ،يعالج به
واقعاً بعينه ،وينجح حين يزاوجه بروح الحلم والخيال ..معربة عن فرحتها للمشاركة في لقاءات إطالق حملة "بالعربي" ،التي
أقيمت في شهر شباط  2102بتنظيم من مؤسسة الفكر العربي في مشروعها " :اإلسهام في تطوير تعلّم وتعليم اللغة العر ّبية"

المشوقة لألطفال والناشئة والتي
والتي اضاءت على وجود قصور كبير يتمثل في عدم توافر الكتب العربية الجيدة الهادفة و ّ
الجدة وردة" وفيها صرخة صادقة ،مغّلفة بكثير من الخيال والتشويق واإلثارة والفائدة...
الع َربِيزي و ّ
نتجت عنها روايتهاَ " :
وتطرقت الى أنه من الصعب جدا اليوم مخاطبة فتيان هذا العصر من خالل كتاب ،وذلك بسبب ثورة التكنولوجيا واالنترنت،
التي اجتاحت عالمنا وأثرت فيه تأثي ًار كبي ار ومباشرا ،باإلضافة إلى قنوات التواصل االجتماعي وأدواتها المتنوعة التي أصبحت

في متناول الجميع .والتحدي الحقيقي الذي واجهته حين قررت الكتابة لفتيان هذا العصر ،هو كيفية استخدام األسلوب الذي
يجذبهم ويحفز خيالهم ،بلغة سلسة قريبة من تفكيرهم ،وفي الوقت نفسه سهلة الفهم واالستيعاب .وأعتقد أنني قد نجحت!

وشرحت للحاضرين معنى كلمة "العربيزي" – عنوان روايتها ،وقالت :هي نحت من كلمتين " ،عربي إنجليزي" ،هي تلك اللغة
العصرية الدخيلة على لغتنا" ...لغة الشات" ،لغة المحادثات السريعة التي بدأت تحل محل اللغة العربية ،وتعتمد على تحويل
الحروف العربية إلى حروف انجليزية وأرقام ....أما الجدة وردة ،فهي صورة الجدة ،التي تمثل الفطرة والبساطة والطبيعة

ال بما قدمته تكنولوجيا العصر ،وبين القديم الجميل
والتراث والزمن الجميل .والعنوان هنا جمع بين الحديث والمتطور ممث ً

ال بالجدة.
الذي ابتعدنا عنه وتناسيناه ممث ً
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بعضنا يخجل من لغتنا الجميلة الرائعة والغنية،
وأضافت :إن المشكلة الحقيقية التي نواجهها في هذا العصر هي أن
َ
ويعتبرون أن التواصل بها ،وجها من وجوه التخلف والبدائية ،ألنهم صدقوا أن إتقان اللغات األجنبية والتحاور بها ،هو وجه
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من وجوه الرقي والحضارة والتطور ...مشددة على أن كالمها هذا ال يعني أننا يجب أن نستغني عن تعّلم اللغات األخرى،
والسعي إلى اكتساب مهاراتها ،بل هو تأكيد على عدم التخلي عن لغتنا األم ،متذرعين بأنها معقدة وصعبة.

وفي سياق كلمتها ،قالت :وهنا ُّ
أود أن أؤكد أن الجيل الجديد ليس قريبا من اللغة العربية ،ألنه اقتنع بأنها صعبة ومعقدة
وجافة ،ولكنني أؤمن أننا ككتاب قادرون على تغيير هذه الفكرة ،حين نعتمد اللغة العربية الفصحى السلسة البسيطة في قوالب
مشوقة تحلّق في فضاء الخيال ،وفي الوقت نفسه تحوي اإلفادة والمتعة والرسالة ،مشيرة الى أن ثورة التكنولوجيا جعلت من
العالم قرية صغيرة ،ولكنها دون شعور منا ،فرقت بين أفراد البيت الواحد ،وأسرتنا بإرادتنا بين جدران مغلقة وأمام شاشات

صغيرة ،فابتعدنا عن البساطة والتراث والطبيعة والفطرة ،وفقدنا لغة الحوار والتواصل االجتماعي المباشر ،واستعضنا عن كل
ذلك بالعالم االفتراضي الوهمي وأدواته وآالته االلكترونية ،فتحولت عواطفنا إلى شيء بارد يشبه الشاشة واألزرار.
وختمت كالمها متوجهة ألجيال المستقبل " :حافظوا على لغتكم التي هي هويتكم ،فأنتم الحاضر ،أما المستقبل فهو بأيديكم،
وقد يكون لكم أو عليكم".
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ندوةعنالنشرالرقمي
وفي اطار فعاليات اليوم السادس من معرض بيروت العربي والدولي ال ،65وبالتعاون مع النادي الثقافي العربي ،نظمت

شركة المنهل التكنولوجية عرضا بصريا حول النشر الرقمي وريادة الشركة في مجال صناعتها ،قدمه رئيس مجلس ادارة

الشركة محمد البغدادي وحضرها حشد من المهتمين بقطاع النشر.
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وتطرق العرض الى العديد من المحاور ،أهمها :واقع النشر االلكتروني في العالم العربي ،تقديم منصة المنهل العربية
االلكترونية للمحتوى الرقمي الصادر في الشرق االوسط والعالم العربي ،تكنولوجيا البحث المتقدمة في النص الكامل ،ادارة

الحقوق الرقمية ،ادارة المعلومات ،قواعد البيانات المتخصصة ومجموعاتها على شبكة المنهل االلكترونية ،شركاء وزبائن
المنهل من الناشرين والجامعات والمؤسسات العلمية في العالم وسياسات المنهل في التسعيرواالشتراكات االلكترونية.
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ندوةاشكاليةالنهضةبينثوراتالتحرير"مناالستعمار"وثوراتالحرية"ضداالستبداد
وفي اطار نشاطات النادي الثقافي العربي لهذا العام ،نظمت ندوة اشكالية النهضة بين ثورات التحرير "من االستعمار"

وثورات الحرية "ضد االستبداد شارك فيها استاذ الفلسفة السياسية والفكر العربي المعاصر المغربي كمال عبد اللطيف
والدكتور وجيه كوثراني وقدمها االستاذ سامي مشاقة في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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مشاقة
استهل مشاقة الكالم في الندوة قائال :لعلنا ال نخطئ إذا قلنا أن هناك رابطًا اساسيًا بين ثورات التحرر من االستعمار وثورات

الحرية ضد االستبداد ،إذ أن المبدأ األساسي الذي ارتكز عليه االستعمار القديم تجلى بـ "االستبداد " أساساً وركيزة لديمومة

وجوده واحتالله لألرض ولقمع أية انتفاضة أو ثورة ضد وجوده االحتاللي ،للتفرغ بالتالي لممارسة سياسة النهب المنظم

لثروات البلد واستغالل موارده الطبيعية ،مدعوماً ومرتك ًاز على طبقة حاكمه عميلة تكتفي فقط بالتقاط فتات الموائد.
وأضاف :إال أن رحيل االستعمار بنشوب الثورات واالنتفاضات المتتابعة للجماهير العربية التي دفعت اثمانًا باهظة لبلوغ هذا
الهدف ،قد انتج طبقات حاكمة على صورته ومثاله وكأنها كانت امتداداً له سياسة وتصرفًا وحكمًا ،فمارست االستبداد أيضًا
كوسيلة لقمع انتفاضة الجماهير من اجل حقها في الحياة والحرية لتمارس هي ايضاً سياسة النهب المنظم للثروة الوطنية

واإلثراء غير المشروع على حساب لقمة عيش المواطن .وذلك في ظل ديمقراطية وهمية ،وشرعية دستورية مزيفة تنهض على

مبدأ .% 99.99

وختم بالقول :إن مبدأ االستبداد – في نظرنا  -واحد سواء صدر عن القوى االستعمارية أو الطبقات الحاكمة المستبدة،
ولذلك فإن الثورة ضدهما هي واحدة بالضرورة.

عبداللطيف
استهل االكاديمي المغربي كمال عبد لللطيف مداخلته باالشارة الى عالقة المشروع النهضوي العربي بحدث الثورات العربية
يضعنا امام لحظة مركبة نطلق عليها لحظة التقاء وتقاطع السياقات واألسئلة ...مضيفا :ال ندعي هنا وجود عالقة مباشرة
بين شعارات الشباب في الربيع العربي ،وبين ادبيات النهضة التي علمت المجتمع العربي ابجدية التحرر مستعملة في سبيل
ذلك لغة جديدة وقيماً جديدة ...ان لفعل الثورات في مجتمعاتنا ،مرجعيات وسياقات تاريخية صانعة لبنياتها ونظامها ومختلف
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التفاعل التاريخي وهو مبدأ يستبطن عملية كيميائية معقدة حيث تمتزج التصورات باإلرادات وينتج عنهما نوع من االبداع يقوم
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األشكال والمعطيات التي تصلها بمحيطها العام ،في تفاعالته وفي تحوله ....تقوم العالقة المفترضة في نظرنا على مبدأ
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في عمليات تمثل األفكار بطريقة خاصة ،ثم تحويلها الى شعارات ترفع كمطية لركوب أهوال الفعل االحتجاجي والقيام بما
يعرف بعد ذلك باألفعال التي تؤدي الى اسقاط االنظمة واالطاحة بالحكام.
واعتبر عبد اللطيف الى أنه ضمن هذا المبدأ العام فكرنا في عالقة الثورات العربية بفكر النهضة ومشاريع حركات التحرر
العربية من خالل التفكير في مسألة االسناد الثقافي الموصول بالفكر العربي النهضوي والمشاريع االصالحية المؤطرة
لسياقاته المجتمعية ....فكرنا أيضاً في ال لحظات المفصلية في مسار النهضة المشروع في الفكر العربي لحظة ادراك الفارق

ولحظة المماثلة ثم لحظة وعي الذات.

وفي حدود الجامع السياسي ،اعتبر عبد اللطيف أنه يمكن القول إن الجامع السياسي يشكل جس اًر ألنماط من العالقة بين

المشاريع النهضوية ومشروع اإلصالح السياسي ،نتبين عالمات ذلك في الشعارات التي رفعها المحتجون ،وهي شعارات

تندرج ضمن مكاسب الثقافة الحقوقية في فكرنا المعاصر ،االمر الذي يدعونا الى التفكير في كيفية تحويل االنتقال السياسي
الناتج عن هذه الثورات الى مسلسل يعبد الطريق امامنا لولوج ابواب المشروع الديموقراطي ،مشي ار الى أننا نحن نفكر هنا في

مبدأ إسناد الثورات العربية ،باإلستفادة من مجمل مكاسب الفكر النهضوي ،هذا يتطلب منا الوعي بأن التحوالت الديمقراطية
في التاريخ ،تستدعي أوالً تعزيز خيارات ثقافية معينة ،كما تقتضي تأهيالً إجتماعيًا ،يجعلنا في مستوى المشاركة السياسية

المطلوبة في المجتمعات الديمقراطية.

وفي لزوم حماية المشروع الديمقراطي العربي ،اشار عبد اللطيف الى أن التحول السياسي الحاصل اليوم في المجتمعات
العربية ،يؤشر في تصورنا على معطيات معقدة ومتناقضة ،وهو يدعونا أساسًا الى التفكير في كيفية حماية الديمقراطية،
وقبل ذلك ،التفكير في كيفية مواجهة الثقافة المحافظة ،التي تعود لتحتل الفضاء الثقافي بآليات التقليد وقيمته النصية .ال

ينبغي أن نغفل اإلشارة أيضاً الى أن تحديات الراهن الثقافي العربي ،ال ترتبط باإلنفجار الحاصل وتبعاته.
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وتطرق الى جملة من العلل الكبرى في الثقافة العربية من أبرزها :تراجع اليسار وتشرذمه وغربته وعطالته ،دون إغفال تراجع
المشروع السياسي القومي وهشاشة وتلفيقية المشروع الليبرالي ،مساهمة منطق التوافق اإلنتقالي ،عجز النخب عن مواجهة

اإلشكاالت المؤجلة في موضوعات اإلصالح الديني والثقافي ،وبناء دولة القانون والمؤسسات ،تحصين وتطوير جبهة الفكر
الحداثي في مشهدنا الثقافي.
وقال :واذا كان االنفجار العربي ،قد افرز مشهداً جديداً في الواقع العربي ،واكتشف الجميع بالملموس ،أن التغيير ال يكون

فقط بإسقاط النظم االستبدادية الفاسدة ،بل انه يتطلب رؤية شاملة ،لمختلف زوايا النهوض والتنمية .ذلك أن بناء مجتمع
عصري ،يحتاج اليوم الى جبهة للتحرك ،مسلحة بمبادىء ومقدمات الفكر العاصر ،جبهة قادرة على اعادة بناء المجتمع

مجددا .وألن المعركة مفتوحة ،نقول أخي ار ان معركة االصالح الثقافي تتطلب مزيدا من تقوية دعائم الفكر التاريخي...
وختم بالقول :ال تنفصل اذن في نظرنا معارك المجال الثقافي والديني ،عن مشروع ترسيخ الحداثة السياسية في فكرنا .وفي
هذا السياق ،نحن نعتبر أن انتشار دعاوى تيارات االسالم السياسي ،ودعاوى تيارات التكفير في ثقافتنا ومجتمعنا ،يمكننا

أكثر من اي وقت مضى من بناء النظر ال نقدي ،القادر على كشف فقر ومحدودية وغربة التصورات الموصولة بهذه في
النهضة والتقدم.
كوثراني
في بداية كالمه ،اشار كوثراني الى أنه بدا له أن خلف صياغة العنوان ،إفتراض ينبئ أن ثمة زمنين للنهضة العربية من

حيث عالقتها بالثورات :زمن سمته الغالبة حركة تحر وطني (مقاومة اإلستعمار)  ،وزمن آخر سمته الغالبة ثورات ضد
اإلستبداد وعليه ،ليبسط بعدها  ،فإن األمر يحتمل تحقيباً للنهضة العربية يتمثل في مرحلتين متعاقبتين .على أن اإلفتراض
يحتمل أيضًا معنى اإلزدواج أو التأرجح القائم في زمن نهضوي واحد ،بين شكلين أو صيغتين من التحرر :من اإلستعمار
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ومن اإلستبداد معاً .وقد يحتمل أيضًا فرضيات أخرى.
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وفي محاولة لتبسيط اإلشكال من خالل العودة الى التجارب التاريخية ،قسم أزمنة النهضة ثالثة واستشرف رابعًا وهي :زمن
التوفيق بين اإلصالحية اإلسالمية (اإلصالح الديني) والليبرالية الغربية ،زمن القومية – اإلشتراكية والزمن اإلسالمي أو زمن

البحث عن الهوية  ،مشي ار الى صعوبة تحديد السنوات لتداخل االزمنة وتشابكها أو إشتباك عناوينها ومضامينها في المرحلة
نفسها ،إال أنه من الممكن تمييز سياقات تاريخية يغلب على كل منها دينامية غالبة ذات سمة أو عنوان رئيسي.
وفي س ياق تطرقه هذه السياقات ،اعتبر أن السياق األول  -التوفيق بين اإلصالحية اإلسالمية والليبرالية الغربية  -تجلى في
النهضة الدستورية العربية األولى والتي جاءت كإستكمال عربي للنهضة الدستورية العثمانية األولى التي شاركت فيها نخب

عربية ،وال سيما من المشرق العربي .ت جلت هذه النهضة الدستورية في إنجازات ما أسميه "دساتير العشرينات" في العديد من
األقطار العربية :في مصر ،في سورية ،في العراق وفي لبنان ....وفيها إستعادة عناوين دالة من ثورة العشرينيات التي قامت
على إمتداد المنطقة العربية :ثورة العشرين في العراق ،ثورة سورية الكبرى ....0962

أما السياق الثاني يتمثل في النهضة القومية اإلشتراكية في خمسينيات القرن العشرين وحتى السبعينيات حيث إنحصر عنصر
الثورة في التحرير الوطني والقومي (أي في محاربة اإلستعمار) ،إذ إستبعد عنصر الحريات السياسية والمدنية من هذه

النهضةُ .علقت الدساتير أ و أُلغيت أو إستبدلت بدساتير شمولية أو مواثيق قومية ،بل إعتبرت الديمقراطية السياسية في بعض
األدبيات القومية ،رجعية أو ترفاً برجوازياً ال لزوم له .....انتظمت الجماهير بصدق وايمان في هذا التوجه وصبرت على
الضيم علها تحقق الهدف المنشود المعبأ لع (التحريروالعدالة) لكن لم يتحقق شيء من هذا صحيح ان بعض القيادات كانت

صادقة في توجهها كما كان حال قيادة عبدالناصر شخصيًا لكن االخرين كانوا مستثمرين سياسين بامتياز لشعارات المرحلة

وكانوا مستثمرين اقتصاديًا بامتياز ايضًا لقطاع الدولة.

وفيما خص السياق الثالث -سياق البحث عن هوية (الزمن االسالمي)  -في ظل انعدام التعدد وفي ظل قمع الياسة
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بغية االستقواء على التهميش وعلى االفقار المتعاظم وعلى العجز المتفاقم ....كل هذه ومع اسباب اخرى ادى الى ان يحتل
االسالم السياسي واجهة العمل والحراك بل السمة الغالبة على مرحلة امتدت منذ الثمانينات وحتى اليوم ...

وخلص في ختام مداخلته قائال :يبدو لي أن الزمن الرابع هو الزمن اآلني _ الزمن الذي يمكن ان اسميه "تاريخ الحاضر"
التاريخ الذي يصنع اليوم ،التاريخ الذي يصنعه البشر بانفسهم ولكنهم ال يدرون انهم يصنعونه أي انهم يصنعونه بوعي منهم

وبغير وعي أي يذاكرة ماضيهم وأدوات حاضرهم واحالم مستقبلها .اشكالية النهضة العربية لم تعد تحتمل االنقسام بين الثورة
ضد االستعمار وثورة ضد االستبداد ولم تعد تحتمل التجزء بين ديقراطية واستقالل قومي وهوية حضارية لقد اضحت
االشكالية واحدة في هذا الزمن وهذا هو التحدي الكبير والمخاض الكبير.
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ندوةحولكتاب"مرايااألحوال"
وفي اطار فعاليات المعرض في دورته ال ،65نظمت دار المؤلف ندوة حول كتاب "مرايا األحوال" لألستاذ ياسين سويد،
شارك فيها أحمد حطيط ،ساسين عساف وعبد الرؤوف سنو وحضرها حشد من المثقفين والمهتمين.
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عساف
قضية فلسطين
وتناولت مداخلة عساف الباب الثاني من الكتاب المتمحور حول األبحاث القومية وقسمها الى أربعة ّأولها
ّ
كنا لنسأل أين أصبحت قضية العرب المركزية في اهتمامات الحكومات واألنظمة
تسجل ّ
غزة انتصارها ّ
مشي ار الى أنه لو لم ّ

حية في عقول أبنائها ونضالهم والمقاومة  ...المستوطنات تنتشر في الضفة الغربية وجدار
القديمة منها والجديدة؟ إنها قضية ّ
مهدد بالسقوط بفعل ما
تهود والعودة الى الديار مشطوبة من حساب الصهاينة  ..األقصى ّ
الفصل العنصري يرتفع والقدس ّ

المقدسات ..هنا يثور اللواء
تدعيه حكومة الكيان من نبوءات توراتية إلقامة الهيكل الثالث  ....وحده الجسد الفلسطيني يحمي ّ
ّ
لشدة ما فيه من كرامة يراها مهانة متى تهان فلسطين.
ثورة غضب على هؤالء "األشاوس" ّ

األمة العربية
أن اإلستعمار ّأ
ثانيا:
قضية اإلتّحاد الفيدرالي بين سوريا ولبنان ،حيث اشار الى ان ا للواء قال في كتابه ّ
ّ
جز ّ
موحدة في مادياتها...وعليه،
موحدة في معنوياتها وغير صحيح ّأنها كانت ّ
األمة العربية كانت ّ
كيانات ضعيفة ..صحيح ّ
إن ّ
أي وحدة عربية شاملة لجميع األقطار أو جامعة بين قطرين أو أكثر تتجاوز حقائق التاريخ والجغرافيا مستندة الى وحدة
ّ
إن ّ
اي لحظة ....هنا وربطا" بالراهن السوري واللبناني واألردني
معرضة لإلهتزاز واإلنفكاك في ّ
األمة في معنوياتها فقط تبقى ّ
ّ
أن هذه الطروحات
مرة أخرى ّ
والفلسطيني والعربي بصورة عامة تطلع علينا الوقائع بألف سؤال وآخر ما يحدونا على التأكيد ّ
وأمثالها في اإلتحاد أو الوحدة تراجعت وتراجع معها الطموح الى حدود حماية الوحدات القطرية أو حتى إقامة اتّحادات
المجز".
ّأ
المقسم وتجزئة
شر المقولة الرائجة " :تقسيم
ّ
مكونات القطر الواحد لندفع عنه ّ
فيدرالية بين ّ

ثالثا" ،إنشاء جامعة للشعوب العربية  ،اعتبرها عساف ملهاة للعرب اخترعتها بريطانيا لكبح الطموح الوحدوي لدى الجماهير
أما من حيث
العربية آنذاك وامتصاص الشعور القومي والوعي القومي بضرورة قيام دولة الوحدة .هذا من حيث النشأة ّ
ضيعت فلسطين .وانجازها األخير في رأي عساف هو طرد سوريا واباحة ليبيا
األول بحسب سويد هو ّأنها ّ
اإلنجاز فإنجازها ّ
أمام األطلسي.
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وفي القضية الرابعة ما بين دول الخليج العربي وايران التي اعتبرها عساف من القضايا الساخنة مشي ار الى ما ذكره اللواء
سويد عن الرئيس األميركي جورج بوش اإلبن في أثناء جولته على دول الخليج العربي عام  2110الذي حرض على الى
يجروا الى عداوة مع الجار
اصطناع إيران عدوا" بديال" من الكيان الصهيوني وبالرغم من مسؤولو الخليج أكدوا ّ
بأنهم لن ّ
وبأن سعي إيران الى اقتناء السالح النووي لن يرهبهم "..اال أن الواقع يشير الى أ ّن عداوة باتت مستحكمة بين دول
اإليراني ّ
الخليج العربي وايران وهي تلقى ترجمتها الفعلية في البحرين والكويت واليمن وسوريا ولبنان.

تحل مشاكل واقعية
أن صياغات ذهنية مهما كانت بارعة ال ّ
أما في الجوهر فيبدو لي ّ
وختم مداخلته بالقول :هذا في الشكل ّ
وتاريخية وحقوقية .ويبقى أن نسأل :هل تسمية الخليج ،العربي أو الفارسي ،بالخليج اإلسالمي تنقذه من أن يصبح "الخليج
األميركي "؟!
سنو
وتناولت مراجعة سنو للكتاب حول محور "لبنان الطائفي على حاله ،والبلدان العربية من سيء الى أسوأ" ،مشي ار الى أنه
ع ندما يق أر المرء النتاج العلمي الرصين للواء سويد ،ال بد أن يشاركه في حالوة ما قدمه الى العلم والبشرية .وال تخلو هذه
الحالوة  ،في بعض األحيان ،من قساوة في النقد ،وهو بناء بالتأكيد ألن سويد ما كتب يوماً إال من أجل تصحيح المسار

والمسيرة.

واعتبر سنو أن مرايا األحوال ،هو مؤلف يعكس احوال لبنان والبلدان العربية والتي عاشها المؤلف وعايشها بكل دقائقها
وتفاصيلها ،وربما شارك في صنع بعضها ....ففي باب "أبحاث لبنانية" نتعرف الى سويد خصما عنيد ثابتا ضد الطائفية
السياسية ،التي يعتبرها السبب في خراب التعايش في لبنان ،ويتوقع أن تدمره اذا بقي الحال على حاله...وهو يقترح ويؤيد

حكما علمانيا أي اي حكم بعيد عن الطائفية يقوم على نظام األكثرية والديموقراطية التمثيلية .من هنا ،يعتبر سويد نفسه
ينتمي الى "الطائفة التاسعة عشرة" في لبنان.
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واشار سنو الى أن ليس هاجس سويد الوحيد خروج لبنان من الطائفية بل القضاء على المذهبية المتفشية ،وتحديدًا بين السنة

والشيعة ...وفي منحى الفت يدل على ايمانه بالوطن واالنفتاح على شريكه فيه ،ورفض اذالله يتحدث عن المسيحيين
باعتبارهم ملح االرض العربية الذين سكنوها قبل المسلمين وعمروها .وكمواطن عربي ومؤرخ وكعسكري أيضا ،يعلن سويد أنه
مع المقاومة ضد اسرائيل لكنه يرفض اعتبار سالحها المقاوم وأي سالح مقاومة آخر ،مقدسا ،فالقداسة برايه هي للفعل الذي
يقوم به المرء وليس للسالح.
كما تطرق سنو الى الجانب القوم ي في الكتاب ،حيث وقف الكاتب ضد الصهيونية كعقيدة وممارسة وضد اسرائلي كدولة
تغتصب حقوق الفلسطينيين ويعتقد أنه مهما حاول العدو االسرائيلي التطبيع مع الدول العربية فسيظل غريبا منبوذا في أرض
العرب ...كما يدل مضمونه على تمسك اللواء بتاريخه المجيد وبالحق اإلنساني في أن يعيش المرء بحرية وكرامة ،فهو
يرفض وصف مقاومة إحتالل إسرائيل لفلسطين ولبنان ،ومقاومة إحتالل الواليات المتحدة للعراق باإلرهاب ،بل هي مقاومة

شريفة للرد على إرهاب أميركا واسرائيل ...وبحدة وبجرأة المعهودة ،ال يفرق بين نظام عربي ونظام عربي آخر في تحميلهما
مسؤولية التخاذ امام ما يحصل اليوم باألمة العربية.
وختم سنو مداخلته بالقول :لقد قدم لنا اللواء الصديق ياسين سويد وصفا محزنًا وقاتمًا لمحنة الوطن العربي ،فعدد محاورها

باآلتي :غياب الديمقراطية والحريات وتداول السلطة وتحول الرئاسات الى ملكيات فيما الشعب العربي في سجون حكامه في
سجون من الظلم والظالم والتخلف والعوز والفاقة ،تحول الجيوش العربية الى حراس لحدود إسرائيل ،فلسطين تعاني قسوة

اإلحتالل اإلسرائيلي ،العراق محتل من األميركي ،سورية محاصرة ومعزولة ،باقي العرب منشغلون بهمومهم وقضاياهم
ومشكالتهم الداخلية.
حطيط
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واقتصرت مداخلة حطيط على محور القضية الطائفية في المسـألة اللبنانية ،ورأى أن االنقسامات الطائفية بين اللبنانيين التي
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االنقسامات نابعة من تباين في نظرة اللبنانيين الى القضايا الكبرى أم كانت دخيلة ومن فعل أهل الفتنة .....واستنادا الى ما
تقدم ،فان اللواء سويد قرر أن الطائفية في لبنان هي مرض اجتماعي قاتل ،وعلة للمجتمع اللبناني تفقده القدرة على الصمود

في وجه األخطار المتعددة وأهمها الخطر الصهيوني ...مقر ار أن النظام ا لطائفي في لبنان يسير في مسالك خطرة ،واذا ما
استمر ذلك فيخشى أن يودي بالبالد والعباد الى التهلكة.
واشار حطيط الى أن اللواء سويد له موقف مناهض في كتابه لما يسمى اليوم "الديموقراطية التوافقية" فقرر أنها بدعة لبنانية

واصطالح غير ديموقراطي ،أفرزت تقاسما للحصص بين الطوائف ،ما أدى الى فقدان العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص بين
اللبنانيين على اختالف مذاهبهم وطوائفهم ...ولئن استبشر المؤلف خي ار بما انطوت عليه وثيقة الوفاق الوطني "وثيقة
الطائف" الصادرة عام  0999والتي استحالت دستو ار للبنان عام  0991من تأكيد على انشاء " الهيئة الوطنية اللغاء الطائفية
السياسية" غير انذلك لم يحدث بل زادنا ايغاال في الطائفية حتى بلغنا المذهبية.

وأضاف حطيط :انطالقا من هذه القناعات ،دعا سويد الى قيام "حركة الالطائفيين" حيث ال يتقيد المنتمون الى هذه الطائفة
أو تلك بالحدود والممارسات التي يفرض ها عليهم النظام الطائفي ،دون التخلي عن معتقداتهم الدينية والقومية ،وأن الغاء
الطائفية هو السبيل األمثل النقاذ لبنان ،حاض ار ومستقبال ومصيرا ،داعيا الى حذف اسم الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية
 ...ومما ال شك فيه أن الغاء الوجه السياسي من النظام الطائفي خطوة الى األمام على الطريق المرجو ،لكنها خطوة ما
أطول الطريق من بعدها ان توقفنا عندها ،فالطائفية السياسية ان ألغيت وحدها ال تفي بالمطلوب ،أي بلوغ الوحدة المبنية

على المساواة والديموقراطية.

وختم مداخلته بسؤال :بالقول :ان اللواء ياسين سويد في كتابه هذا ،قدم وثيقة لحقبة صعبة من تاريخ لبنان والعرب المعاصر،
ضمنها رؤياه المستقبلية لخالص لبنان من أزماته ،كما أضفى على مراياه نفحة وجدانية ،حين يذكر أخاه الحبيب المفارق،
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ندوةكتاب"فيمسالكالحواراالسالميالمسيحي"
ضمن فع اليات معرض بيروت العربي والدولي للكتاب ،نظمت جريدة االخبار بالتعاون مع معهد الدراسات الحكمية للدراسات

الدينية والفلسفية ندوة حول كتاب الشيخ شفيق جرادي " في مسالك الحوار االسالمي المسيحي" شارك فيها مدير المعهد الشيخ
شفيق جرادي ،األب جورج خوام مدير معهد القديس بولس للفلسفة والالهوت ،الشيخ غازي حنينه رئيس تيار النهضة
الوحدوي وأدار الندوة االعالمي بيار أبي صعب في حضور حشد من رجال الدين والمهتمين والمثقفين.
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خوام
قال األب خوام في مستهل كلمته الى أنه يتسلل كتاب صديقنا الشيخ شفيق جرادي السمح الرأي والحديث الى سلسلة

"المسيحية واالسالم في الحوار والتعاون " – التي تصدرها المكتبة البوليسية ويشرف عليها االب البروفسور تيودور عادل
خوري عبر بوابة المسعى المخلص والصادق ،الواجب على ضمير كل مؤمن ،البتناء مجتمع واحد ،تسوده األخوة والمحبة،
والتآزر ،ومتنوع تزخر في حناياه صبوات الحرية...
واشار الى أن الكتاب يقع في اربعة ابواب ،تناول المؤلف في البابين األول والثالث الكالم في عدة مواضيع تمت بصلة الى
مسألة الحوار بين المسيحية واالسالم فجاء فيهما البحث امتداد الهتمام كتاب آخرين ،أدلوا بدلوهم في هذا المنهج وصدى
لعناوين ظهرت تباعاً ...بيد ان القراءة ما دونه المؤلف تتألق تألق الجوهرة في عقد ثمين .والحق يقال ان االفكار التي
طرحها المؤلف تبز سزاها في منحى المنظور الواقعي والحياتي الذي يتطلع الحوار بين المسيحية واالسالم الى رومه

واالنخراط فيه والتقارب في ميدانه واالتفاق على صياغته....
وأكد خوام أن للمؤلف سعة اطالع على نصيب وافر مما تنادي به المسيحية تعليماُ وتوجيها ومعتقداُ ايضًا وهذا ما يمد

البحث غنى ،والمدون بين دفتي الكتاب عمقاً وتبص اًر .وفي الباب الثالث عناوين مقاالت خمس تزخر بمفرادت االلهيات
المسيحية وتدرك االصول في الدين من قبيل "السر" منسوباً الى الزمن و"الفداء" مرفقاً بمقارنة مع ثقافة التضحية والمقاومة و

"االخالص االنساني " مضافًا الى الوحدة في منظور جامع ،...مضيفا أنه :من ناحية اخرى يتصدى المؤلف لبسط "الهيات
المعرفة الدينية " على وفق ما يؤمن به وما يستخرجه من نصوص القرأن الكريم في الباب الثاني من الكتاب الذي يشتمل
على اربعة مواضيع وقد جعل له عنواناً "اهلل في منظومة قيم المعرفة والعيش"" ،االسالم والمسيحية في نزوعها االنساني

باتجاه اهلل" " ،وقفة مع حلقة معهد القديس جبريل " ،كما يصطفى في الباب الرابع ثالث شخصيات مسيحية – األب ميشال
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وختم االب خوام مداخلته باالشارة الى ما اعتور النص من ثغرات ،منها األخطاء المطبعية ،ومنها في صياغة سؤاله اذ انه

يحيره على المسيحيين قبل المسلمين وهذا امر يستدل به على منحى معين في البحث ينخرط فيه وهو عالم تمام العلم بغرابة
طرحه بالنسبة الى الفكر المسيحي الالهوتي فالقول في شان المسيح انه "رمز لحضور اهلل" مكثف تعبير الهوتي لم يألفه
التقليد الموروث في المسيحية وقد استعاره بال شك من لفظ "الصورة" الكتابية والموثقة لدى الكتاب الالهوتيين المسيحيين .واما
احارته السؤال نفسه على المسلمين فتدل عنده على محاولة حوارية يعرف قبل االوان الجواب عنها ويقوم هو نفسه

باستعراضه في جداله .ما ال حيرة فيه عندي ان كتاب "في مسالك الحوار االسالمي المسيحي " اخي ًار للشيخ شفيق جرادي

هو محاولة معرفية واكاديمية تستحق الثناء واالعتبار بل هو حافز ألعمال الفكر عند كثيرين كي يخوضوا في هذا الميدان

ويغنوه بمحاوالت جديدة وحادة وبأبحاث مثمرة ومعمقة.
حنينه
وبدوره اعتبر الشيخ حنينه أن لقاء اليوم هو لقاء علمي ثقافي بحاجة اليه العالم أجمع ،سيما أن المشروع المع د للمنطقة هو
مشروع دمار للطوائف ،معتب ار ان الغوص في هذا الحوار حاجة ضرورية لمجتمعنا خاصة نحن المسلمين ،وباألخص ألننا
في االسالم ال نفصل بين الدين والدنيا.

واشار الى أ ن ما لفته في خاتمة كتاب الشيخ جرادي هو فكرة ان عيش المسلمين والمسيحيين معا في لبنان هو ضرورة
للبنان ،ليتلو من بعدها بعض النصوص حول سيادة المطران وآرائه في الدين االسالمي بشكل عام وعن بعض تفسير اآليات
الربانية ،الخ....

وتطرق حنينه الى التهديد الذي يعيشه المسيحيون حاليا ،واعتبار أنفسهم مهددين من الصحوة االسالمية ،فأشار الى أن ما
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ضرورة أ ن ينتبه المسلمون الى ما يشعر به المسيحيين من تهديد ،وعلى المسيحيين أن يعرفوا أن المسلمين يتنوعون بين
مذاهب وطوائف وليسوا أمة وا حدة فال يمكن اعتبار السلفي مشابه للشيعي أو الصوفي أو األشعري.
وفي ختام كلمته أشار الى أن لبنان يعاني من أفكار تصدر له من الخارج عبر االنترنت وغيرها من الوسائل مما يعطي
صورة خاطئة ،لذا يجب كسر الصورة النمطية التي أخذها كل منا لآلخر ،وأن تصبح الكرامة غاية الغايات فكرامة المسلمين
من كرامة المسيحيين ،علينا ان نجتمع كأسرة روحية في قضية القدس والجهاد الفلسطيني.


جرادي
وفي الختام ،تحدث جرادي عن أن الكتابة هو لتصفية الذهن وتكوين صورة جديدة لدى كل منا عن اآلخر ،واعتبر أن تقييمه
الشخصي لتجربة الحوار الذي اعتمده أسلوبا بين جماعتين دينيتين كاالسالم والمسيحية تغير لتوصله الى قناعة مفادها أن
الحوار وحسب القرآن والنصوص هو قيمة من القيم الدينية الكبرى ،لذا يستحق من التضحية حتى الشهادة ومن الضروري أن
أن يتم توسيع نطاقها وأدبها وأسلوبها.

واعتبر أن المطلوب اليوم هو توسيع دائرة الحوار واعتماد التفاهم منطقا للحوار ،ليختم بأنه من منطلق شيعيته يمكنه القول

أن الشيعة ليست مذهبا يحاصر نفسه بل هو طرح عليه أن يقدم للناس ...ان الطائفية وعنصريتها جعلت كل شيء هشيما
فقاتل اهلل تلك العصبية.
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فيمايليسلسةمنالتواقيعشهدهامعرضالكتابالعربيالدوليال 65فييومهالسابع (االثنين  )2102\02\01–

تجدونربطاالصور










العالم الى أين؟
زهر الرماد
كمال جنبالط الثائر من أجل العروبة
االنهيار المديد  /أنا كوماري من سريالنكا
تدافع العقول(مساهمات في التنشئة االجتماعية
)
يوميات رجل وحيد
موت األبد السوري
كيف أصبح معلما ً مرشداً ؟

محسن دلول
الشاعر سلمان نصر
شادي سرايا
حازم صاغية

الدار العربية للعلوم ناشرون
النادي الثقافي العربي
النادي الثقافي العربي
دار الساقي

د .زكي حسين جمعة
للكاتب محمد خليل
محمد أبي سمرا
د.هدى الحسيني بيبي

دار الفارابي
دار غوايات
رياض الريس للكتب والنشر
دار النهضة العربية
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ينشاطاتوبرنامجتواقيعيومالثالثاءالموافقفيه00كانوناألول2102

فيمايل
5:30

لبنان الى أين ؟

6:00-7:30

امسية شعرية

7:30

أضرار المطاعم والمالهي
والمحالت المصنفة ونص مشروع قانون
سيوفي -المحامي جاد يوسف خليل  -ادارة
الجوار اللبناني

دولةالرئيسسليمالحص،د.انطوانسيف،د.منذز
جابر،أ.نسيبغبريل،د.حاتمعالمي.يديرالندوة:
بهيجابوغانم
د.نادين االسعد فغالي ،أ.سناء البنا ،د.مهدي
منصور ،أ.احمد ابو سليم ،أ.عمر عناز .تقديم:
أ.صباحزوينيرافقهمعزفا:د.تميمهالل
الليلية الوزيرالسابقزيادبارود-المحاميةاليزابيتزخريا
المحاميموفقميرزي
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التواقيع
4:00-6:00
5:00-8:00
5:30-7:30
6:00
6:00-8:00

سلسلة أنا مسلم
نزار قباني "متناثر كريش العصافير"
أحاسيس وتطلعات
حكاية ماتيل
في التطوع والمجتمع المدني (مؤسسة
عامل أنموذجا ً)

 6:00-8:00أوكي مع السالمة  /ليرنينغ إنغلش/أنسى السيارة،
عودة االلماني الى رشده /ناحية البراءة

 6:00-9:00في خيمة القذافي
6:00-9:00

عرب بال قضية
 7:00-9:00علي بزي شاهد على عصر

سناء شهاب
الشاعر هنري زغيب
جوزف أده
مي ضاهر يعقوب

اصالة للنشر والتوزيع
النادي الثقافي العربي
دار سائر المشرق
دار النهار للنشر

د .كامل مهنا

دار الفارابي

رشيد الضعيف
غسان شربل
الوزير غازي
العريضي
د .عصام الحوراني


دار الساقي
رياض الريس للكتب والنشر
الدار العربية للعلوم ناشرون
مكتبة انطوان
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