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فيما يلي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي للكتاب ال 56في يومه الثامن:
ندوةلبنانالىأين؟
وفي اطار فعاليات المعرض ،نظمت دار الفرات بالتعاون مع الجامعة الحديثة لالدارة والعلوم ندوة كتاب " لبنان إلى أين؟،
مسارات لمنظومة تنموية" للدكتور حاتم عالمي شارك ف يها  ،الدكتور انطوان سيف ،الدكتور منذز جابر ،األستاذ نسيب
غبريل وأدارها بهيج ابوغانم واعتذر دولة الرئيس سليم الحص عن المشاركة لوضعه الصحي في حضور حشد من المهتمين

والمثقفين.

1
Page

Page

1



األول،2112
11كانون 
الثالثاء، 



ابوغانم
ال كبي ًار ومن منظار
اشار ابو غانم في مستهل تقديمه الى أن كتاب "لبنان إلى أين؟ ،مسارات لمنظومة تنموية" يطرح سؤا ً

شمولي ،سؤاالً يقض المضاجع ،ويشكل مصدر قلق للشباب الذين يتأرجح مصيرهم بين األمرين :البطالة المستترة أو المقنعة

أو الهجرة ،كثيرون هم الذين يطرحون "لبنان إلى أين؟" لكن هذه الطروحات تنطلق من خلفيات سياسية ،وهؤالء لديهم
األجوبة التي تحقق هذا الموقف أو ذاك ،وتغلب هذه الفئة أو تلك .إال أن سؤال د.عالمي هو بحقيقته "اللبنانيون إلى أين؟"
من هنا جاء ارتباط السؤال بالتنمية المستدامة كشرط أساسي لضمان مستقبل اللبنانيين.
واعتبر ابو غانم ان الكتاب جاء ليطرح مصير إنسان في وطن ،وليضع قضية التنمية المستدامة بشقيها الكمي والنوعي في
ال إلى تنمية
إطار ثالثي األبعاد هي التاريخ والسياسة واالقتصاد ،مشي ار الى أن ترابط هذه األبعاد يحتم دراستها بعمق توص ً

مستدامة :فالتاريخ تولد من رحمة السياسة ،ومؤدى السياسة بمعناها الشامل دولة وقوانين ومؤسسات ينتج اقتصادًا .واالقتصاد
الذي ال تعتريه تشوهات بنيوية هو وحده الذي يوصل إلى التنمية المستدامة.

وختم بالقول :فأهمية الكتاب أي كتاب ليس في مضمونه وحسب ،بل في مدى قدرته على طرح األسئلة واثارة النقاش....ان
الكتاب يطرح تصريحاً حيناً وتلميحًا حيناً سؤالين :هل يمكن البحث في تنمية من دون وجود دولة قادرة وعادلة و"ممأسسة"؟
واستطراداً ،هل يمكن لدولة الطوائف أن تبني تنمية مستدامة بمعزل عن المواطنة بمفهومها المجتمعي؟



سيف
وبدوره تحدث الدكتور سيف عن تاريخ لبنان الحديث من منظور التنمية في كتاب عالمي مشي ار الى ان المؤلف ابتغى أن
ال من تاريخ لبنان ،مئة عام ،على ضوء مقياس جديد نسبيًا في التوثُّق من األحكام القيمية في مجال
يقارب قرنًا كام ً
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الدولة على صعيد السيادة الوطنية والمزيد من الديمقراطية.
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بدءا من منتصف القرن العشرين ،عقب الحرب العالمية الثانية ،إال وهو التنمية التي
االقتصاد ،بخاصة في الدول الناميةً ،
باتت تترادف مع الق اررات واالنجازات االقتصادية التي تحقِّق حداً من تحسين مستوى المعيشة لدى األفراد في إطار تحصين
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واشار الى ان الكتاب يعتمد ،على سبيل المثال ،التحقيب بنقاط ارتكاز سياسية من تاريخ لبنان المعاصر ،هي فاصلة لمراحل

ِّ
ال على إيقاع السياسي ،وليس العكس....والحال َّ
أن
اقتصادية .....في هذا التحقيب يكون االقتصادي تابعًا للسياسي،
متشك ً
الكثير من الخلفيات لم يغب عن نص عالميَّ .
ولكن اإلحاطة هنا تبدو – بجانبها اللبناني – قاصرًة حكمًا ،وتفتح مجاالت
وتتنوع ،هي أيضاً ،على وتيرة هذه األحداث الكونية في اشتدادها وارتخائها.
لزوايا تتعدد معها المقاربات االقتصادية ّ

ٍ
المتنوعة والمتقاربة
دعمها بالحرص على عرض اآلراء
ِّ
واعتبر سيف ان عالمي بذل طاقته للنحو باتجاه مقاربة موضوعية َ
ال أن الرؤى االقتصادية في التنمية وسواها  ،لألفراد والجماعات والدول ،هي في التحليل األخير
والمتعارضة ،ومناقشتها .إ ّ
يسع
اقف سياسية ،أي إيديولوجية َّ
مو ُ
مموهة....فعالمي العلماني الديمقراطي ،كما يعلن ذلك في كتابه وفي حياته ومسلكه ،لم َ
الحس بالمخاوف والقلق" :لبنان الى
ُّ
في مؤلَّفه إلى معالجة موضوٍع محايد .فعنوان كتابه ينحو باتجاه التزام ال يغيب عنه

المحتمل في عنوانه الصغير الالحق:
أين؟" .بهذا ينأى عن التأريخ للماضي ويستشرف المستقبل .وال يلبث أن يكسر تشاؤمه
َ
مؤشر رهانِه
"مسارات لمنظومة تنموية" .هذه المسارات التنموية ،التي هي بنت السياسة بإجراءاتها الحمائية الضرورية ،هي
ُ
المتفائل على التجاوز.

وتطرق الى ما قاله الرئيس سليم الحص في مقدمته للكتاب ،إلى عدد من االنجازات اللبنانية ،التي تُرى بشكل أفضل على
خلفية عر ٍ
ٍ
بية مخالفة ،مثل "نظام الحريات الوفيرة" في لبنان ما جعله "مالذاً للعرب جميعاً" ،و" حرية التعبير والنظام المصرفي

التنوع التربوي "...ولكنه أشار ،مع ذلك ،إلى نقيض ذلك ،في أحوال عدم االستقرار
العريق والمتين ،كما الغنى الثقافي و ُّ
األمني ،واالختالالت في االقتصاد الوطني ،وسيئات الممارسة الطائفية ،والفساد ."...كما َّ
شدد ،في اآلن ذاته ،على أهمية
الديمقراطية في لبنان والعلمنة والتنمية المتوازنة....

3
Page

Page

3

ٍ
بموقف مفاجئ لم ِّ
يقدم عنه أيَّة إشارة الفتة على مدى كتابه ،وذلك بدعوته إلى
واشار سيف الى أن عالمي قد أنهى كتابه
ِ
مخاتلة زعاماتهم على
"التوافق" بين اللبنانيين ،وبصرف النظر عن خالفاتهم الطائفية خصوصاً ،واإليديولوجية ،وبخاصة عن
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ال" :الدولة الديمقراطية يحققها مواطنون ديمقراطيون .إنها التوافق الوطني دون مغامرات بمصير البلد ،حيث
اختالفها ،قائ ً
القرار هو مسؤولية الجميع ونتاج اتفاقهم".

وختم قائال :ها هي في الختام حكمة الحكماء ُّ
تطل لتُنجد السياسة وتُرشدها ،سياسة هي صنو "التنمية المتوازنة" العادلة في
ٍ
ٍ
أكثر عدالً وديمقراطيةً.
دولة لبنانية عاتية على االنقسامَ ،


جابر

يدرك حاتم عالمة جيداً ،أن صيغة في لبنان أو ميثاقاً ،تعني مواطنية أقل .أو تعني أن جزءًا من تواطن مؤجل إلى انتفاء

ال إلى أقرب األجلين .لذلك يدقق حاتم في فصول كتابه ،في الصيغة التي كانت
معوقاته ،ولكن األمر في لبنان يظل تأجي ً
والميثاق الذي كان ،ويدفنهما ،ولكن مترحماً عليهما ،مستحض اًر عليهما شآبيب الرحمة ،وليس العناً لهما لعنة متقزز ماج،

كما تدعي أدبيات طائفية ال حصر لها .وموقفه هذا من الصيغة ،صيغة  ،3491يتبدى لنا دون أن يوضحه .وهو أن هذه

الصيغة ،كانت إلى جانب دعوتها إلى التعايش بين الطوائف ،كانت في الوقت عينه ،تقود الصراع في دواخلها أيضًا .أي
تقود الصراع في داخل كل طائفة .أو بتعبير أدق تقود اإلنقسام في كل طائفة على حدة .فالصيغة اللبنانية كانت بالتالي
صيغة تعايش وصراع تنموي بين الطوائف وفي دواخل ذواتها .ونحن نرى أن هذا االنقسام هو ما أتاح التعايش ،وهو ما
ضبط الصراع ،طالما وجد تعايش متاح وصراع مضبوط ،وهذا االنقسام هو مقام الدولة وضمان السالم األهلي أو صور

التعايش فيه.
وهذا ما يبدو أن حاتمًا ،نظ ًار لسوداوية الدولة والمواطنة عندنا ،يتحسر بقلم دامع ،عندما يرى أن "كانت الحرب األهلية ولحق
ال متوهجًا عند
الدمار  ،الذي ماتزال آثاره ماثلة حتى اليوم على صعيد البشر والحجر ،وكان الصراع العربي اإلسرائيلي فتي ً

كل منعطف للعدوان على لبنان .وظل تفاقم الصراع يطرح السؤال عن الهوية والمصير .فهل نحن أمام بناء الدولة المنشودة،
فيما الخالف يدور في غير ناحية حول نهائية الوطن وحول مستوى االرتباط بالمحاور والقوى الخارجية"( .من المقدمة).
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اآلنف في هذا الميدان ،رحبًا له من العمق واالمتداد .فقد ظل هذا النقاش ،على مساحة ضيقة ،تدور حتى اآلن ،على
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والدكتور حاتم حين يفعل ذلك ،يدخل النقاش مع األدبيات االقتصادية إلى ميدان الفكر والتاريخ ،وذلك حين يجعل النقاش
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مساحة ضواحي أو مدن أو مناطق أو طوائف ،وقلما دارت على مساحة الثقافات في لبنان ،ثقافات التيارات واألحزاب على
امتداد لبنان .فهو نقاش مزموم دائمًا في زواريب ضيقة أو في مكعبات سوداء من الجمل المتقاطعة .ظل هذا النقاش ،إلى
اآلن في مفازة عمياء ،ال يخرج منها على وجه وال نلمح منها بصيصاً.

غبريل
استهل غبريل مداخلته باالشارة الى أن احدى مزايا الكتاب انه يعطي نظرة بانورامية عبر العصور عن تاريخ تطور وتحول
االقتصاد اللبناني وهذه النظرة التاريخية ا لتي تأخذنا منذ عهد المتصرفية عبر الحقبات التي مر بها االقتصاد هي مقدمة

ضرورية للوصول الى المراحل المعاصرة لالقتصاد اللبناني ،مضيفا :ان هذه النظرة لتاريخ لالقتصاد اللبناني وحقباته المتعددة
ال تخلو من وجهة نظر محددة ومن متطور معين مثل استخدام عبارة " هيمنة القطاع الخاص على الهيكلية االقتصادية بعد
ذكر ان دور القطاع العام كان مكمال لدور القطاع الخاص.
واعتبر أن غ ياب الدعم الرسمي للقطاعات المنتجة في ظل هيمنة القطاع الخاص وان دور الدولة

جاء ليعزز هذه

الهيمنة" ...والرؤية من زاوية الطبقية وبالتحديد دون تسلط الضوء على الدور االيجابي الذي يلعبه القطاع العام في االقتصاد
اللبناني وفي أي اقتصاد آخر .

كما اشار الى أن الكتاب يسلط الضوء في الحقبات الالحقة لتاريخ لبنان االقتصادي وخصوصا في فترة ما بعد حرب ال31
سنة على دور الطائفية السياسية في اعاقة النمو االقتصادي واالنماء المتوازن وتطور المناطق الريفية ،مشي ار الى أنه بالرغم

من كل مكامن القوة والضعف في تاريخ لبنان االقتصادي فان سؤال اساسي يتمحور حوله :كيف يوازن بين دور الدولة
ومؤسساتها والقطاع العام مع دور القطاع الخاص ،وهذه النقطة المركزية بحسب غبريل والتي يجب أن تولد نقاش يشمل

الجميع.
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وتساءل غبريل :ألم تساهم الطائفية السياسية المتخلفة في االدارة العامة ومؤسسات الدولة الى التخمة التي نراها حاليا في
القطاع العام والعبء الذي أصبح يشكله على الحركة االقتصادية بشكل عام .وطبعا ،هذه ظاهرة قديمة بدأت منذ عقود

ألهداف "التوازن في المحاصصة" على ذمة الكتاب .وحتى عندما طرحت مبادرة الخصخصة في العشرين سنة الماضية،
جوبهت بمقاومة من نوع الحفاظ على التراث من قبل االدارة العامة والقطاع العام قبل الخوض غي ايجابياتها وسلبياتها.
وختم بالقول :أن الكتاب يرسم صورة دقيقة عن تراجع الدور األساسي للقطا ع العام في المجتمع بسبب الشلل الناتج عن
الطائفية السياسية ويدعو الى علمانية شاملة.

عالمي
وفي الختام ،اشار عالمي الى أنه حين توقف أمام السؤال ،لبنان إلى أين  :ظهر المأزق بأوسع تجلياته وبدا أننا أمام طريق
مسدود ،فالتفكير بالحلول ينوء تحت عبء من التجارب الفا شلة واإلحباط والتسويات المحدودة واليأس التاريخي والمنازعات،

متطرقا الى عوامل األزمات التي نظمها في رزم على قواعد منهجية تقوم على  :دراسة التحوالت التي شهدها لبنان من خالل
سؤال الهوية والمصير ،مالحقة حلقات اإلستقطاب التي تجلت فيها العالقة بين المرجعية السياسية والعوامل اإلقتصادية،

سؤال الطائفية موضوعاً مركزيًا في منهجية البحث ،فتح البحث مجادلة التسويات في لبنان ،فرصة ممتعة للح ارك والمجادلة
مع المحطات التسووية ،الصيغ الميثاقية ،االقتصاد ،في السياسة واالقتصاد في كنف الدولة الحديثة ....

واعتبر عالمي أنه في سياق هذه العناوين  ،يبقى اإلنتباه مشدودًا الى " لبنان الى أين " الهوية والمصير وأضاف :وأخي ًار
وليس آخ ًار ،وأما البوابة اللبنانية ،بل البوابات اللبنانية المفتوحة على الخارج فهي التحدي التاريخي في المنظور والالمنظور،
لقد أسست التطورات االقليمية منذ السلطة العثمانية واالنتداب الحقاً للصيغة وكان ما كان ،مدى القضية هنا يستدعي البحث

في افضل الخيارات ،المؤكد ان التالعب بالكيان في غير زمانه ومكانه ،صاغ اتفاق الطائف السمة الرئيسية للعالقة مع
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العادلة ،المطلوب استراتيجية في وقت ينعم فيه لبنان باالستقرار النسبي وامكانية تدعيم ركائز االستقرار في ظل وجود أجهزة
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االنتماء العربي ،حدد العدو من الصديق ،من ابرز التحديات ان يتحول االلتزام مسا اًر وصيرورة في ظل الدولة القادرة
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امنية وعسكرية تحظى بثقة اللبنانيين  ،نعم الجيش أهل لتبوء مهام الدفاع عن سيادة الوطن واستقالله والمطلوب صيغة توافق
بين الجيش والمقاومة تحقق التالحم الوطني ،اللبنانيون في خندق واحد ضد االطماع االسرائيلية وممنوع استعمال السالح في

الداخل .

وختنم كلمته قائال :المنطلق ثقافة الحوار  ،ترابط مسارات المنظومة  ،االخالص للوطن ثقافة االصالح  ،مبدأ التغيير ،
خيار الوحدة ال وطنية  ،تدارك مخاطر السياسات االقتصادية المنجرفة باإلحتكار ،ترشيد الق اررات السياسية  ،التناوب على
السلطة من خالل مقومات الديمقراطية والمشاركة عبر اسس التمثيل الوطني المنسجم مع العدالة والمساواة وروح الدستور

والخروج من شرنقة الطائفية الى عالقة سوية بين دولة عادلة ومواطن مسؤول .

7
Page

7
Page

األول،2112
11كانون 
الثالثاء، 



امسيةشعرية
ومن نشاطات النادي الثقافي العربي لهذا العام ،نظمت أمسية شعرية أحياها الشعراء الدكتور نادين االسعد فغالي ،األستاذة

سناء البنا ،الدكتور مهدي منصور ،األردني األستاذ أحمد ابو سليم ،العراقي األستاذ عمر عناز القوا فيها أبياتا من مؤلفاتهم
ورافقهم عزفاً الدكتور تميم هالل وحضرها حشد من متذوقي األدب والشعر والمهتمين.
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قدمت األمسية الشاعرة صباح زوين مشيرة الى أن اللقاء وهو عفوي بال شك ،بين شعراء من اجيال متشابهة وبلدان متجاورة
على تمايزها في بعض األحيان ،من حيث اللهجات وبعض العادات والتقاليد....بلدان تكتب في لغة واحدة ،اللغة ذاتها ،ولو

انها في لهجتها اليومية تتمايز عن بعضها البعض ...ما أردت قوله هو ان اللغة العربية التي يكتب شعراؤنا بها ومن خاللها
وفيها وعلى متنها كما على هامشها ،هي لغة واحدة ومتعددة في آن .هي متعددة كتعدد اللهجة اليومية والمكانية والبيئية
ومنها ينطلقون من ثم الى الكتابة بالفصحى ،أي الواحدة ،وهي التي نعود اليها في النهاية.
واضافت :بكلمة واحدة ،انه تجاوب الشعر في ما بينه .للشعر لغة سرية ،تعصى علينا وتتخطانا .فمهما تعددت اساليب
الشعراء الذين شرفونا اليوم بحضورهم ،وم هما عال هذا الصوت او انخفض ذاك ،مهما ذهبت هذه القصائد الى العمارة
التقليدية وتلك القصائد األخرى الى البناء المتفلت من قوالب الكالسيكية ،يبقى رابط قوي في ما بينها كلها ،هو رابط اللغة

الراهنة التي يكتبها شعراؤنا الحاضرون معنا ضيوفًا أعزاء على هذا المنبر .في تعبير آخر ،مهما تعددت اساليبهم ،نراهم
يتناغمون ضمن راهنية الكتابة الحديثة بطريقة او بأخرى.

يعبر لنا عن
ومن هنا اريد التأكيد على ان ضيوفنا الشعراء اليوم ومن على هذا المنبر ،كل واحد منهم موجود معنا لكي ّ
قصيدته الخاصة به والتي من حاجة ملحة أتت اليه او هو ذهب اليها ،ولوال تلك الحاجة الداخلية الصميمة التي نبعت من
أعماقه لما كان شاع ًار ،لما كتب قصيدة ،لما أحس بضرورة اإلبداع والخلق ،هتان الميزتان اللتان يشعر المبدع من خاللهما

انه قام بشيء جميل ،بشيء مميز حيث ال يشعر هو ،اي المبدع ،بحاجة الى ان يسأل احداً حول جودة قصيدته انما حيث

نحن بحاجة الى أن نستمع الى هذه األعمال الجيدة .جيدة ألنها تطبع كل شاعر منهم بصوته الخاص ،وحيث الفرادة ميزان
هذه الجودة .نحن بحاجة الى اإلستماع الى شعراء لهم خبرتهم الخاصة بهم ،شعراء لهم تجربتهم التي لم نعشها نحن ،شعراء
أتوا من بعدنا ،فثبتوا وجودهم في عالم األدب بجدارة وبثقة كبيرة بالنفس.
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ندوةأضرارالمطاعموالمالهيالليليةوالمحالتالمصنفة....
وفي اطار نشاطات اليوم الثامن ،نظمت مكتبة الشرق – باريس بالتعاون مع دار البراق ندوة قانونية بعنوان "أضرار المطاعم

والمالهي الليلية والمحالت المصنفة ونص مشروع قانون الجوار اللبناني" شارك فيها وزير الداخلية السابق زياد بارود ،رئيس
معهد حقوق االنسان في نقابة المحامين المحامية اليزابيت زخريا سيوفي والمحامي الدكتور جاد يوسف خليل ،وأدارها
المحامي موفق ميرزى في حضور حشد من القانونيين والمهتمين.

10
Page

10
Page

األول،2112
11كانون 
الثالثاء، 



ميرزى

بيروت وباريس مدينتان توأم من ُذ ع ِ
ِ
ِ
انين إلى ِّ
االقتباس وأعني اقتباس
حد
هد
استهل كالمه بالقول:
تشاب َه ْ
ُ
ت فيهما القو ُ
االنتدابَ ،
َ
ُ
ٌ
ِ
المشاكل والقضايا القانونية ،و َّ
المطاعم والمالهي
يتناول أضرَار
ع ندوتِنا
تختلف فيهما
األولى من الثانية ،ولِهذا لم
ُ
ُ
ْ
ألن موضو َ
ِ
َّ ِ
ِ
الليلي ِ
ولكن نتيجةً ِ
ِ
أحد مدى ُّ
لعدم تقيُّد
اللبناني،
االقتصاد
إنعاش
تقد ِمها وفعالِّيتِها في
المحالت
َّة و
ِّ
نكر ٌ
ْ
المصنفة ،والتي ال ُي ُ
امة في تَ ِ
الصر ِ
التحديث في التشر ِ
ِ
ِ
المؤسسات السياحي ِ
ِ
ِ
ِ
الن ِ
ِ
وبسب ِب َّ
باألنظمة والقو ِ
طبيقها
وعدم َّ
يعات
قص و
انين،
َّة
أصحاب
بعض
َ
انب الحياتِي ِ
ِ
طال جميع الجو ِ
َّة للمو ِ
فسهُم في ِ
اطن.
التلو ِث
ْأد َخ َل
أتون َّ
ِّ
البيئي الذي َ
ُ
أصحاب المطاعم والمالهي ْأن َ
َ

سرطَن ِة التي ِ
اد الم ِ
ق هو ٍ
ال في استنشا ِ
ٍ
ث ِم ْن عو ِادِم
اء
أكان ُّ
ائيًا متمث ً
تنبع ُ
تلوثًا هو ّ
اء َ
وتطرق الى أنواع التلوث ،سو ٌ
مشحون بالمو ِّ ُ
معايير الس ِ
ِ
دات الكهربائي ِ
المولِّ ِ
ِ
عن إطال ِ
ِ
بسبب افتِ ِ
ق
قارها إلى أدنى
ومداخ ِن المطابِ ِخ
َّة
َّالمة البيئيَّة ،أو تلوثاً َس ْم ِعياً ناتجًا ْ
ِ
عات الناري ِ
ُّكان والمفرقَ ِ
ِ
الصاخ ِ
ِ
ِ
األحياء المأهولَ ِة بالس ِ
القذائف
ات
بة في
تفع ِة لالغاني والموسيقى
َّة التي تشابِهُ أصو َ
األصوات المر َ
ات القلبي ِ
الذبح ِ
حدث َّ
ِ
َّة في َب ْع ِ
دون ِذ ِ
األحيان لِ ِ
ِ
كر
كبار
ض
َّم ِع ،حتى أنها تُ ُ
ّ
السن ،هذا َ
َ
واالنفجارات التي تُ َسب ُ
ِّب َن ْقصًا في الس ْ
ق األضو ِ
ِ
ٍ
صرّي ًا عن طري ِ
داع واألمر ِ
األر ِ
ائي
اء التي ُتبثُّها
ق و ُّ
الص ِ
اللوحات اإلعالنيةُ المثَْبتَةُ
بشكل عشو ٍّ
ُ
اض النفسيةْ ،أم تلوثًا َب َ
ٍ
ٍ
ِ
دون مر ٍ
لقانون أو ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
كنيسة َما
مسجد أو
بالقرب من
وملهى
مطعٍم
كإقامة
مكانيًا
رقيبْ ،أم تلوثًا
حسيب أو
ودون
نظام
اعاة
ّ
َ
َ
ِ ُ
ً
ِ ِ
ِِ
ُي ِّ
الح ْرَم ِة التي َك ِفلها لهُ ُّ
وقبل
المعب ِد
لحرم ِة َهذا
شك ُل َخ ْرقاً
ِّ
ستور والقانونَ ،
ص ِارخاً على حقه المشروِع لهذه ُ
َ
الديني وتَ َع ّديًا َ
الد ُ
َ

ٍ
ِ
ذلك َك َفلها المجتمع الذي َنشَأ في ِ
ٍ
ِ
المقد ِ
َّ
ِ
مدرسة أو
بالقرب من
ملهى
مطعم أو
إنشاء
س وبَِب َركتِه ،أو حتى
المكان
كنف هذا
ُ
ً
أحد ،و ِ
اللبناني والَّذي ال ي ْخفى على ٍ
ِ
المتخ ِذ
مجتمعنا
المتَفَ ِّشي في
التلوث
ناهيك عن
مؤسسة تعليمية أخرى،هذا،
ِّ
ِّ
َ
َ
َ
األخالقي ُ
الوصول ِ
حق المو ِ
ٍ ِِ ِ ِ
ِ
بسْل ِب ِّ
إليه ،وا ْن
اط ِن في الخرو ِج ِمن منزلِ ِه ،وحتى
ال ِع َّدة ،والذي
أشكا ً
ُ
يحتاج إلى صفحات لت ْعداده ،مرو ًار َ
ِ
ظاظ السيار ِ
بسب اكتِ ِ
بعد ِ
انتظار في الشوارِع ِ
ِ
اتِّ ،
ٍ
عناصر ما
بسب ِب سلبِ ِه ِم ْن
طول
َو َ
فإنهُ ال ُ
صل َ
يجد مكانًا يرك ُن فيه سيارتَهُ َ
إيقاف سيار ِ
ِ
ِ
ات ُرواد المطاعم....
الستخدام ِه في
الخاص ِة
ون "بالفالية باركينج" والحماية
ُي َس َّم َ
ّ
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َّة كي ال تَبقى عقيم ًة ومبتورةَ الفعالي ِ
ات التطبيقي ِ
اسيم والق ارر ِ
انين الناف ِ
ِ
صدار المر ِ
ذة وا ِ
تحديث القو ِ
َّة ما
وختم بالقول َّإنه ال ُب َّد من
ْ
َ
َ
حول وال قوة له إالَّ
ِ
ِ
ِ
ِ
السلمي الذي ال ِ
ِ
ضع ٍّ
النتهاك حقو ِق المو ِ
باللجوء
اطن
حد
البيئي
التلو ِث
ب
المتفاقِم ،ولِ َو ِ
حاالت ُّ
ِّ
ِّ
َ ُ
يجعلُها تواك ُ
ٍ
أكان ْ ِ
َّ ِ
ِ
سلطات قضائي ًة.
وى أمني ًة أم
الدولة بِأَجهزتِها
إلى
اء َ
المختصة سو ٌ
تق ً
زخريا
اشارت زخيا في كلمتها الى تزامن اطالق هذا الكتاب مع الذكرى السنوية لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي اعتمدته
الجمعية العامة لألمم المتحدة في العاشر من كانون األول من العام  3491وساهم لبنان في وضعه عبر ممثله الدكتور

شارل مالك ،ويتناول بوجه خاص ،الحق في الراحة أو في عدم إقالق الراحة ،هذا الحق الذي وصفه ،في مقدمة الكتاب ،بأنه
من أبسط وأهم وأخطر حقوق اإلنسان ومن المسلمات الضرورية لحياته التي يجب صونها وحمايتها وال سيما تجاه ما قد
تتسبب به المطاعم والمالهي الليلية والمحالت المصنفة من انتهاكات وأضرار ناجمة عن طبيعة عملها وتواجدها في أماكن
سكنية أو في جوارها وكذلك عن سلوكيات روادها.

واثنت على ما طرحه المؤلف لحرصه على تضمين كتابه الحل الذي يقترحه لمعالجة أضرار الجوار والنزاعات المتأتية

عنها ..والذي ي كمن في قانون للجوار قام بوضع مشروع له يتطرق عبره ،وعلى امتداد مواده ،إلى المعايير التي من شأنها أن
تنظم الجوار وشجونه في مختلف أوجهه ،والمراجع القضائية التي يقترح أن تتولى البت بالنزاعات الناشئة في إطاره ،مشيرة
الى أنه من الراهن أن صياغة مشروع القانون ووضعه قيد التداول خطوة ال بد من التنويه بها ....غير أن النصوص
التشريعية والتنظيمية ال تؤتي الغايات المتوخاة منها إال إذا اقترنت بالتطبيق السليم والفعلي والفعال لها ،األمر الذي يبقى،

طبعا ،رهنا بإجراءات عملية من قبل اإلدارات المعنية لإلنتقال بالقانون من النص إلى التطبيق ،ولكن أيضا وبوجه خاص،
بمدى انخراط األفراد طوعا في العمل ...
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واعتبرت زخريا أن كتاب الدكتور جاد خليل قد يكون نقطة انطالق لحمالت التوعية هذه ،فال شك يفي بالطلب عبر ما
ينطوي عليه من معطيات يمكن اعتمادها إطا ار ومرتك از لهذه الغاية ...مع ما تضمنه من حاالت وأرسته من معايير لتحديد
مفهوم أضرار الجوار والعناصر المكونة لها وكيفية إثبات تحققها وسبل وضع حد لها والمسؤوليات المترتبة عنها.

وختمت باالشارة الى أن تنوع المواضيع التي عالجتها هذه األحكام والق اررات ،جعل من الكتاب مرجعا قيما يغني المكتبة
القانونية ،وأد اة عمل ال غنى عنها للباحثين من قضاة ومحامين وحقوقيين ،يجدون فيه موقف القضاء ،حامي الحقوق
والحريات ،من أضرار الجوار ،ولقد حقق الدكتور جاد خليل ،بهذا الكتاب الذي جاء بمثابة دعوة ملحة للمشرع ،بصورة
خاصة ،لوضع أضرار الجوار في األولويات ،خطوة هامة في مسيرة التصدي لمشاكل الجوار التي ،وان كانت تبدو في بعض
األحيان بسيطة ،فهي في نتائجها خطيرة لكونها تهدد التعايش السلمي بين فئات المجتمع ،بحيث ال يمكن تجاهلها بل يتعين

العمل في سبيل مواجهتها ومعالجتها ،توصال إلى تحقيق صالت جوار محورها اإلحترام المتبادل لحقوق كل األطراف.
بارود

استهل الوزير بارود كلمته باالشارة الى الى الحقوق التي كرسها الدستور ومنها حق الملكية ،حرية التجارة واالقتصاد،

....حرية االنسان وحقه بالعيش في بيئة نظيفة سمعا ورائحة ،اي الحق في البيئة السليمة ،انطالقا من هذا تبرز الحاجة الى
التنظيم في هذا المجال م عطيا مثاال على ذلك االحداث التي حصلت في منطقة الجميزة التي كانت منطقة سكنية بامتياز
وتحولت فجأة الى منطقة سهر.
واعتبر أن الحلول الجذرية لهذه المشكالت تتطلب آليات معينة لتطبيق القوانين والتشريعات التي تسهر على تنفيذها الضابطة
الشرعية ،مشي ار الى أن االشكال ية هي بترامي المسؤوليات بين الو ازرات واالدارات المعنية بتطبيق هذه القوانين ،لذا من
الضروري حصر الموضوع في و ازرة واحدة وعدم تشعبه لكي ال تضيع القضية.
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وفي تطرقه لكتاب المحامي خليل ،اشار الى أنه يتضمن قانونا للجوار اللبناني يسعى الى تنظيم العالقة لتأمين حقوق الجميع
(تنظيم العالقة بين سكان الجميزة وأصحاب المالهي مثال)  ،هو قانون وضع لتلبية حاجة ولسد ثغرة قانونية  ،ليختم بأن
األهم في كل ما تقدم هو ايجاد تشريعات لهذه المشاكل التي يعيشها المجتمع اللبناني وما قام به المحامي خليل هو كمن

أضاء شمعة في الظالم.
خليل
وفي الختام ،تحدث مؤلف الكتاب عن انه ال وجود لنصوص قانونية مكتوبة وصريحة بل هي وليدة االجتهاد لذلك من

الضروري تنظيم "قانون الجوار اللبناني " ببنود تتعلق بهذه االضرار ألن القضاء ورجال القانون بحاجة ماسة الى ذلك كون
الفقرة التالية من المادة  /174اصول محاكمات مدنية ال تكفي لوحدها التخاذ كافة التدابير اآليلة الى إزالة التعدي الواضح
على الحقوق المشروعة والتعويض المادي والمعنوي للمتضرر.
واشار الى أن االسباب الموجبة لهذا القانون تتخلص في التالي :يعود تعويض محاضر الضبط الى االدارة ،في حين أنها
يجب ان تعود الى المواطن المتضرر مباشرة ،ان قاضي العجلة ال ينظر بالتعويض المادي والمعنوي بل تعود الصالحية الى
قاضي االساس ،تعود صالحية بسحب الترخيص وابطاله الى المحاكم االدارية وعلى شورى الدولة .من هنا ،فان المواطن

المتضرر عليه ان يسلك ( )1ثالثة مراجع قضائية للحصول على حقه في ال راحة وهو حق مقدس من حقوق االنسان" :حق
النوم" مما يؤدي الى عدوله عن ذلك بسب ب طول الوقت وتضاعف الرسوم والمصاريف واتعاب المحكامات لذلك يجب مواكبة
االجتهاد الفرنسي االكثر جرأة من االجتهاد اللبناني وتوحيد صالحية المراجع القضائية الثالثة  :المدني  ،الجزائي  ،واالداري

بموجب قانون موحد هو قانون الجوار اللبناني .
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التفكيرالذياليقهر

يمكن مقارنة الحياة بحفر نفق حيث غالباً ما تعترضنا الصخور الصلدة .التفكير الذي ال يقهر هو بمثابة الحفار القوي الذي
يخترق هذه الصخور والعقبات عندما نمارس هذا التفكير لن نشعر بالهزيمة ف ي حياتنا قط يستند التفكير الذي ال يقهر الى
نظريات عملية توفق بين تأمل الذات والتقدم بقراءة األفكار الواردة في هذا الكتاب وتذوقها وممارستها يمكنك االعالن بأنه

ليس هنالك ما يعرف بالهزيمة – بل الفوز فقط.
كرس رويوهو أوكاوا وهو زعيم روحي وصاحب رؤية معاصرة حياته الستكشاف الحقيقة وطرق الوصول الى السعادة .ولد
 3411في توكوشيما في اليابان وقد درس أوكاوا القانون في طوكيو ثم درس مادة المالية الدولية في نيويورك وفي عام
 3411تخلى عن عمله في شركة تجارية كبرى في طوكيو واسس مجموعةHappy science
ومنذ ذلك الحين نشر اكثر من  3111كتاب احتل العديد منها المراتب األولى على قوائم الكتب األكثر مبيعًا في اليابان لمدة

 13عامًا متوالية وقد ترجعت كتبه الى  11لغة مختلفة من لغات العالم وال يزال يلهم الماليين من الناس ويساهم في تغيير
حياتهم في مختلف انحاء العالم.

تجدون مقتطفات الكتاب في جناح الدار العربية للعلوم ناشرون
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فيمايليسلسةمنالتواقيعشهدهامعرضالكتابالعربيالدوليال65فييومهالثامن(الثالثاء)2112\12\11–

تجدونربطاالصور

 سلسلة أنا مسلم سناء شهاب اصالة للنشر والتوزيع
 نزار قباني "متناثر كريش العصافير الشاعر هنري زغيب النادي الثقافي العربي
 أحاسيس وتطلعات جوزف أده دار سائر المشرق

 حكاية ماتيل مي ضاهر يعقوب دار النهار للنشر
 في التطوع والمجتمع المدني (مؤسسة عامل أنموذجًا) د .كامل مهنا دار الفارابي

 أوكي مع السالمة  /ليرنينغ إنغلش/أنسى السيارة ،عودة االلماني الى رشده /ناحية البراءة رشيد الضعيف دار الساقي
 في خيمة القذافي غسان شربل رياض الريس للكتب والنشر
 التحدي في ظالل الحب د .زياد أنيس محيو دار العلم للماليين
 عرب بال قضية الوزير غازي العريضي الدار العربية للعلوم ناشرون
 علي بزي شاهد على عصر د .عصام الحوراني مكتبة انطوان
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«فيخيمةالق ّذافي-رفاقالعقيديكشفونخباياعهده»


وقع رئيس تحرير صحيفة الحياة غسان شربل كتابه
الجديد «في خيمة الق ّذافي  -رفاق العقيد يكشفون
خبايا عهده» مساء الثالثاء  33كانون االول 1131

في جناح دار رياض الريس في معرض بيروت
العربي والدولي للكتاب ال.11

وكتاب غسان شربل الجديد جمع فيه الحوارات الخمسة
التي كان أجراها مع خمسة سياسيين رافقوا الزعيم

معمر الق ّذافي وكانت نشرت على حلقات في
الليبي ّ
ال
صحيفة الحياة وكان لها صدى عربي وعرفت إقبا ً

القراء ،نظ ًار لكشفها أس ار ًار وخفايا أحاطت
كبي ًار من ّ
بسيرة الق ّذافي ،شخصاً وزعيمًا ،وانساناً غريب
أما السياسيون الذين أُجريت الحوارات معهم،
األطوارّ .
فهم :عبدالسالم جلّود ،عبدالمنعم الهوني ،عبدالرحمن
شلقم ،علي عبدالسالم التريكي ،نوري المسماري.

ومما جاء في خاتمة مقدمة الكتاب لغسان شربل
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وتعرفوا عن كثب على شخصيته وأسلوبه وما ألحقه
ّ
من أضرار ببالده ،وبالعالم أيضًا".
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يدعي هذا الكتاب
الصادر عن دار رياض الريس" :ال ّ
ٍ
ٍ
لرجال
شهادات
صحافي يوفّر
كتاب
تأريخ مرحلة .إنه
ٍّ
ُ
َع َرفوا خيمة المستبد وعملوا معه في مراحل مختلفة
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فيمايلينشاطاتوبرنامجتواقيعيوماألربعاءالموافقفيه12كانوناألول2112
6:00-7:30

ندوة :القضية الفلسطينية في ظل
المتغيرات العربية

6:00-7:30

ندوةحولالمؤلفاتاالدبيةلألديبةلطيفة

أ.محسنصالح،أ.صالحصالحتقديم:أ.سامي
مشاقة
االديبد.عليحجازي،االديبةد.نضالاميوني

الحاجقديح:"مواويلالغربة،صخرةالروشة، دكاش،الشاعرعليهاشم،االديبةلطيفةالحاج
شجرةالنور،وحياةجديدة،البحثعن

قديح،تقديموادارة:أ.عمادشرارة.يتخللالندوةعزف

السعادة

علىآلةالسنطورلـ"باللبيطار.

التواقيع
 4:00-6:00أربع مسرحيات (عن الحب والغرام
والزواج)
 4:00-6:00لن أخفي شيئا ً عن أمي
 4:30-6:00احوال اسالمية والثورات العربية

الكاتب فيصل فرحات
زنجبيل علوة
طراد حمادة

الدار العربية للعلوم
ناشرون
الوزير بشارة مرهج
دار سائر المشرق
سجعان قزي
النادي الثقافي العربي
الكاتبة آمال عربيد
أ .مصطفى محمد الشامي دار المنهل اللبناني
النادي الثقافي العربي
د .نزار عبد القادر
مكتبة الشرق ودار البراق
أحمد أحمد جمعة
دار الفارابي
د.فوازأحمد طوقان

5:00-7:00
5:30-7:30
5:00-8:00
5:00-8:00
5:00-8:00
6:00-8:00
6:00-8:00

دار الفارابي
اصالة للنشر والتوزيع

مرسوم التجنس رقم 7425
تغيير االنظمة والثورات
عالم الفالسفة
بحر العذاب  -مجموعة قصص قصيرة
الربيع العربي والبركان السوري
Les aventures d'un poussin
صورة الفلك والتنجيم في الشعر العباسي

19
Page

Page

19



