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فيما يلي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي للكتاب ال 56في يومه العاشر:
ندوةحولكتابالشيعةالسياسيةبحثفيمقوماتبناءالدولة
وفي اطار فعاليات المعرض في دورته ال ،65نظمت الدار العربية للعلوم ناشرون ندوة حول كتاب الشيعة السياسية بحث
في مقومات بناء الدولة لألستاذ محمد علي مقلد شارك فيه الشيخ عباس الجوهري والدكتور نسيم ضاهر وأداره الدكتور
عبداهلل رزق في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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رزق
اشار رزق في مستهل الندوة الى أن الدكتور محمد علي يعتبر أن "هذا الكتاب هو بمثابة الجزء الثاني من كتاب "اغتيال
الكتاب ْين معاً ،وهو هاجس يقترحه
الدولة" فكرة واحدة تش ِّكل الخيط الهادي لكل منهما" ،ليسارع هنا إلى تحديد هاجسه في
َ
شعا اًر وهدفاً للحراك السياسي المستقل عن االصطفافين الحاصلين في الصراع السياسي اللبناني َّإنه :الهاجس الذي "يتمحور
حول السبيل إلخراج لبنان من أزمة مستعصية تعصف به وبالعالم العربي عموماً".

واعتبر الى انه حين يفتِّش عن السبيل للخروج من تلك األزمة ،يجد ضالته في "مشروع إعادة بناء الوطن والدولة" .وحتى ال

فإنه يقيم ربطاً عضوياً بين المشاريع المتشابهة ِّ
يكون موضوعه مقتص اًر على مشروع سياسي مهيمن اليوم دون غيرهَّ ،
فيؤكد
الشيعية السياسية على وجه
َّأنه يتناول في الحاضر بين أيدينا "نقداً لتجارب المارونية السياسية والسنيَّة السياسية على العموم و ّ
الخصوص".

ورأى رزق أنه واذا كان في كتابه األول لم يبلور خارطة طريق لتحقيق هاجسه ،بل اكتفى بالدفاع عن فكرة الدولةَّ ،
فإنه اليوم
تتعرض
"يتناول المالمح الملموسة في مواصفات الدولة الحديثة ،وبعض المعوقات أمام قيامها ،وبعض صنوف التخريب التي َّ
لها" .و َّ
المذهبية والطائفية ،بغض النظر عن الشكل الذي اتخذته في كل مرحلة
ألنه يحسم موضوعة التشابه بين تلك المشاريع
ّ
فرضيته اليوم تقوم على َّ
تاريخية من مراحل بروزها واستحواذها على عنوان الصراع ،لذلك َّ
الشيعية السياسية ،كمثيلتها
أن "
فإن
ّ
ّ

السنية ،تستند إلى قوة ذات تركيبة طائفية مذهبية ،لكنها ليست مشروعًا طائفيًا" ـ وهنا بيت القصيد ـ بل هي
المارونية و ّ
"مشروع سياسي حزبي فئوي يقوم على المحاصصة" .مشروع المحاصصة هذا ،يستقوي دائمًا بقوة خارجية ،مما جعل "التاريخ
نفسه موضع نزاع وجعل مستقبل الوطن رهنًا بتوازنات خارجية بالدرجة األولى"َّ .
إن المشاريع المتماثلة تلك ،لم تكن لتتمدد
وتقوى وتهيمن إالَّ َّأنها لم تكن لتقوم دون أن" :تأكل من جسد الدولة ِّ
وتهدد بالتالي مصير الوطن".
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وختم كالمه باالشارة الى أن هذه الرؤية والفرضيات التي بنى عليها د.محمد علي مقوالته الناظمة لمؤلَّفيه ،كان من المحتَّم
ال من مشروع الدولة
أن تفضي به إلى توصيف المشروع المطلوب على الشكل التالي "مشروع الدولة ،الدولة الديمقراطية ،بدي ً

االستبدادية الذي ظهر بنسخه المتعددة في لبنان والعالم العربي ،على أيدي األصوليات القومية والدينية والماركسية" .تلك

ِّ
وتشكل انتظامها واصطفافها ،فتمعن في تفكيك
المشاريع المختلفة تسعى جاهدة إللغاء دور الدولة ،حتى تأخذ حيزها،
مؤسسات الدولة وتحويل الوطن إلى ساحة" .نظام المحاصصة هذا للمشاريع السياسية الثالثة التي تغلَّف بغالف مذهبي،

تستخدمه مطيَّة وأداة بيد المشروع السياسي المشروح على امتداد صفحات الكتاب البالغة  851صفحة ،وبفصوله المتراصة
والمترابطة والمنتظمة لخدمة الفرضيات التي انطلق منها الكاتب ،حيث نرى الدكتور محمد علي أمينًا في رصد ومتابعة

ِّ
المؤدية إلى تبرير وجهة نظره.
الظواهر واألدوات المختلفة
الجوهري

استهل الشيخ الجوهري كلمته باالشارة الى أن الطوائف في لبنان هي المكون ا ألساس لإلجتماع اللبناني بعدما تطورت عن
القبيلة والعشيرة وبقي منها أشياء في الالوعي اللبناني ....وألن الحداثة في المجتمعات المتقدمة أخذت شكال مهما في تطوير
المجتمعات من خالل مؤسسات المجتمع المدني واالحزاب غير االيديولوجية بقيت في بالدنا أسيرة االنتماء للثقافات الدينية
وااليديولوجية وتأسست عليها أحزاب وقوى ديمقراطية في الشكل واستبدادية في المضمون لم تستطع تجاوز عقدها الطائفية

والمذهبية وعملت على جعل الدولة مزرعة وبقرة حلوب تأخذ منها دسمها وال تمدها بأسباب النمو والبقاء ،فأصبحت الدولة
عندنا دابة تحمل أو از ار ثقيلة في الوقت الذي تكرش فيه أربابها ونمت طوائفها على حسابها .
واعتبر أن المشكلة بل أم المشاكل في لبنان هي الدولة الضعيفة التابعة لفدرالية الطوائف وأمراءها وكان لكل طائفة أيام عز
وصلت إليها ،فالمارونية السياسية التي اكتسبت قوة في االيام األولى لتأسيس الكيان اللبناني بعدما توافرت لديها الظروف
المؤاتية وحظيت مساندة من الغرب كان لها شرف السبق وهو سبب االمتيازات التي حصلت عليها فأصبحت محسودة من
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وعقلية المشاركة كانت تنقص عقلية المارونية السياسية فكان ما كان فكان ما كان من االحداث والحروب  ...وكانت سببا
لوقف النمو بل العودة الى الوراء في مسيرة الت طوير والبناء والتقدم واالزدهار وتخلفت بالدنا عن غيرها التي كانت تسبقها

تطو ار وتقدما .

وتناول في مداخلته السنية السياسية التي تمثلت في استعمال اليسار اللبناني وارثة الغث والثمين وكان وراء وصولها الى
القبض على ناصية الحكم المد القومي والعامل الفلسطيني إضافة إلى القدرات المالية والدعم العربي البترولي لها ما مكنها
من تقاسم السلطات من المارونية السياسية وهي لم تفلح في تحقيق األهداف التي طرحتها الحريرية السياسية في االعمار

المتوازن وجعل بيروت في مصاف المدن المتقدمة خدماتيا وتجاريا...
وفيما خص الشيعية السياسية التي وصلت الى ذروتها من خالل العمل المقاوم والدعم الكبير للمحور اإليراني السوري ،وفي
خضم األزمات التي تعيش فيها ويعيشها الوطن من خاللها ،رأى الجوهري ان كتاب مقلد ،يعكس بطريقة منهجية وأسلوب
سردي ممتع المأزق الذي وصلنا إليه في الطائفة الشيعية بشكل خاص وعلى مستوى الوطن بشكل عام بطريقة جريئة
ومحافظة وغيورة على الطائفة بقدر غيرتها على الوطن فهو المواطن الذي يشرفه أن تكون طائفته مساهمة في صناعة القوة

للوطن ومناعة من التدخل الصهيوني في الحياة السياسية اليومية ولكن هذه المساهمة يجب أن تكون تحت سقف القانون
والسالح ا لذي يستعمل في هذه المعركة يجب أن يكون خاضعا لإلجماع الوطني اللبناني في قانونيته وعدم استعماله في
الداخل اللبناني وعدم الوقوع بما وقعت به المارونية السياسية وغيرها.
وقال الجوهري :نسجل للدكتور محمد علي مقلد جرأته في طرح القضايا الحساسة  ،والشيعية السياسية في ذروة قوتها وقدرتها
وهذه الجرأة في مناقشة المواقف واالفكار التي حكمت العقلية الشيعية في هذه المرحلة مشي ار الى العناوين التي تشرح

مصطلح الطائفية وتعريفه ...ف داللة السياسة والسلبية والفساد الذي تحمله الطائفية تجعلها منفصلة تماما عن البنية
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والفساد عند السياسيين الذين يستعملون الطائفية والطائفة للحصول على المغانم وال يوزعونها على ابناء الطائفة بل يحتكرونها
لألزالم من أتباعهم وهذا المرض سار بين كل الطوائف في لبنان .
واشار الى أن مقلد هو من أطلق الشيعية السياسية كمصطلح ينطبق على المجموعة الحاكمة والثنائية الفاعلة في الحياة
السياسية الشيعية وألول مرة في حزيران  2002في مقالة في جريدة السفير ويقول أن ذلك كان نوعا من التهور في مواجهة
المد الصاعد في الساحة الشيعية بزخم كبير بعد تحرير الجنوب ويقول أن استعماله بعد اغتيال الحريري وخروج الجيش
السوري وحرب تموز أكثر حساسية وبالتالي إن توصيف الحالة كمرض ينبغي العمل كي ال تستقر في جسم الوطن لهو

حسن حسن وجميل وشجاع ولو أنه سباحة في عكس التيار .
وختم مداخلته قائال :هذا كله كان قبل زلزال الربيع العربي أما والربيع العربي الذي أدخل المنطقة في مشهد جديد ال بد
للشيعية السياسية أن تستيقظ من ثبات الوهم وأن تنهض من سكرة ونشوة الغرور واالنتفاخ هذا الجبل الذي لن يعصمهم من
طوفان ثورات الشعوب فقد ارتضوا ألنفسهم بأن يكونوا أعوان الحكام في آخر أيامهم خالفا لسياق المهنج التاريخي الذي

تأسس عليه المنهج والوجدان الشيعي .
ضاهر

وبدوره استهل ضاهر كلمته باالشارة الى كتاب مقلد ،قائال :فكيفما قبلنا صفحات بحثه ،تجدنا نلمس جرأة أكاد أصفها بغير
المسبوقة ،ولوعة بمثابة الحب المقرون بالحنين للجذور ،وال ينكر على الشخصية الرومانسية ،اطاللتها على ما يجب أن
يكون واتصالها بتجربة تقول أن الراهن المفروض لغريب عن االرض وناسها ،دخيل على بيئة غرقت على مر العصور

السماحة واالجتهاد قبل ادخالها في محبس القائلين بوالية الفقيه (المؤيدة بسلطان الحرس الثوري) ،نزوال عند منافع االنتهازية
وطلب البقاء ،وجميعه وليد االذعان االنحناء ،بعد طول منازعة واقتتال.
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واشار الى أن الكاتب يعيب عن حق وجدارة على الشيعية السياسية أمرين جوهريين هما ارتدادهما عن تاريخ اللبنانيين الشيعة
وعدم فهمها ومواءمتها لبنان الحاضر ،ناهيك عن اطالقها بتوازنات "العينة" عنيت موازين العيش المشترك ونصابه.....أما
في صلب مسألة الطائفية والنظام ،وهي معادلة جدلية أو باألحرى تفاعل متبادل جعل من الى شيعية السياسية (لبنانيا) بنت

االستخدام المذهبي لغايات سلطوية ،من مدخل المظلزمية المؤدة بقوة السالح على سبيل التصحيح التاريخي .ال تسل من أين
توافرت عناصره ،فالشهادة والمقاومة ال تكفيان ،بدليل المقاومة الوطنية الحتال موقع التحكم ،وثمة مضاف خارجي االنتماء.
ورأى أن الشيعية السياسية فتكت بالدولة .صحيح ،ومنها أيضا الشعبوية \ الفاشية واالستبداد الطفيلي وأخواته ...أحسن محمد
علي مقلد في تشديده على معاني االنتصار ومادته .كم من انتصار يعوزنا حتى يرتوي الملهمون وأنصاف السحرة وينكفىء
مقاولو األزمات والغالة .وبعيدا عن األهازيج ،يقول مقلد أن االنتصار الحقيقي في االلتزام بقواعد الديموقراطية بال مواربة،

لتحرير وانتشال الدولة المخطوفة والمنقوصة شريطة اعتمادها مرجع القانون الوضعي ،بحيث نجسد دولة الواجبات والحقوق.

واعتبر ضاهر أنه ما اغتيال الدولة اال التعبير المجازي عن اتقاءات أمراء الحرب حيث غيبت المؤسسات الدستورية واستمر

النظام تحت وصاية مدروسة الى أن دنت ساعة االغتياالت والتصفيات الجسدية لفريق بعينه ،والحبل ،مع األسف على

الجرار ،واضاف :هل لدى حزب اهلل مشروع سياسي؟؟ الحال أن لدى الحزب حزمة تكتيكات ونقالت ظرفية ،وجلها تقاسيم
على مغنى واحد تجمل وال تبدل تبديال .انما يهيء الحزب بمجيء أو استيالد نظام جديد ينهل في قواعد الجمهورية
االسالمية في ايران يواكب السياسي ال8ذي يمارسه المندرج في االتجاه عينه.
واشار الى أنه يمكن االدالء بأن حزب اهلل ال يفقه أو يمارس السياسة على النحو المعهود لذلك ال حاجة له بحد ذاتها خاصة
وأن ركيزته األولى كانت وما زالت جناحه العسكري من صوالت هذا الجناح (المفرز بالجهاز األمني) يستلهم الحزب عناوينه

الجهادية وعليه يبني "التقية" ولربما عكس سلوكه مقولة أو نظرية "الظهور" .وفي مطلق الحال نجد الخالصية ماثلة في
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مقلد
وفي ختام الندوة ،تحدث المؤلف شاك ار المشاركين على مداخالتهم ،مشي ار الى أن الشيعية السياسية كالسنية الشيعية
والمارونية السياسية اال أنها اضافت عليهم تماديها في أخطائها دون أن تستدرك واقعها وتصححها.
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"منشوراتكمفيقاعدةمعلوماتشبكةالمعلوماتالعربيةالتربوية(شمعة)"
إطار فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب ،نظمت شبكة المعلومات العربية التربوية (شمعة) ف ندوة بعنوان
"منشوراتكم في قاعدة معلومات شبكة المعلومات العربية التربوية -شمعة" ،شاركت فيها المديرة التنفيذية للمشروع ريتا معلوف
ومستشارة العالقات العامة رانيا كساب.
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وعرض خاللها ماهية المشروع المتمثل في قاعدة معلومات إلكترونية توثق الدراسات الصادرة في البلدان العربية في مجمل
ميادين التربية ،وباللغات الثالث :العربية ،والفرنسية ،واإلنكليزية ،وتتيحها مجانًا للباحثين والمهتمين بالدراسات التربوية ،حيث
تجمع شمعة المعلومات التربوية التي ترد في كتب ومقاالت وتقارير ورسائل جامعية (الماجستير والدكتوراه) المتوافرة لدى

الدولية في البلدان
الجامعات ،وكليات التربية ،ومراكز األبحاث ،ودور النشر ،والدوريات ،والو ازرات والمنظمات اإلقليمية و ّ
وتعد بشأنها بيانات ببليوغرافية وملخصات ،وفي بعض األحيان توفّر نصوصها الكاملة.
العربيةّ ،
هدفت هذه الندوة بشكل خاص إلى تعريف الناشرين في المجال التربوي بشمعة وكيفية التعاون في ما بين الناشرين وشبكة
المعلومات العربية التربوية (شمعة) ،لنشر المعرفة التربوية ،.مشيرة الى أن شمعة تمح إلى تغطية أكبر قدر ممكن من
المنشورات التربوية في البلدان العربية بهدف توجي ه الطلبة واألساتذة والباحثين واعالمهم عن المنشورات الصادرة عن دور

النشر؛ مما يشكل تسويقا مجانيا لهذه المنشورات ،ويشجع الباحثين على شراءها)www.shamaa.org( .
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ندوةكتاب"الصحوةاالسالميةوالثوراتالعربية"
وفي اطار فعاليات المعرض ،عقدت ندوة حول كتاب "الصحوة االسالمية والثورات العربية" للدكتور طراد حمادة شارك فيها
الدكتور خنجر حمية والدكتور جميل قاسم وقدمها الصحافي االستاذ محمد عرندسي في حضور جمع من المثقفيين

والمهتمين.
وأشار عرندسي في تقديمه ان في هذا الكتاب جهد كبير واضح وفيه مقارب ة جديدة من نوعها تستخدم الفلسفة لفهم طبيعة
الصحوة االسالمية في المنطقة ووضح اسس ومسارات للحوار الجاد حولها ..أما الدكتور خنجر حميه قدم قراءة بعنوان في
ذم الثورة ثم افرد قراءة للكتاب واعتبره تأمال للنظر الفلسفي بالنسبة لتحليل الثورات  -ودراسة الثورات العربية الراهنة ،أما
الدكتور جميل قاسم فقد تناول ابواب الكتاب ومباحثه وتحدث عن طبيعة الثورة المخملية او الثورات الناعمة.
وفي الختام ،قدم الدكتور طراد حمادة موج ًاز للمقاربة الفلسفة للثورات وقال انه استند الى مباحث األمور العامة الفلسفية
الجديدة لدراسة الثورات العربية ،وتحدث عن العلة الفاعلة للثورات والعلة الغائبة ،وعن النماذج المستبعده والمتوقعة وعن

مستقبل النظام االقليمي العربي الجديد ،كما دعا في مؤلفه أن ما يشبه وحدة القوميات االسالمية في نظام اقليمي اسالمي

يشارك من موقع القوة في ادارة شؤون هذا العالم .
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محاضرة:الخطالعربيفيالفنالمعاصر
وفي اطار فعاليات المعرض في يومه العاشر ،نظم محترف بيروت غرافيكس محاضرة حول الخط العربي في الفن المعاصر
القاها األستاذ كميل الحوا وقدمها األستاذ أحمد عثمان وحضرها حشد من المهتمين والمثقفين.
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الحوا
أشار الحوا في بداية محاضرته الى أنها مح اولة إلقامة عالقة أكثر دراية بفن الخط العربي وأساليب تناوله في حياتنا اليوم،
منطلقًا من إعادة نظر نقدية في ممارسات انتشرت في العقود الثالثة األخيرة ،وتزداد انتشا ًار ،تتمثَّل في إدخال الخط العربي
في اللوحة الفنية التي تنتمي في األساس إلى ما هو معروف بالفن التشكيلي ،وامتالء صاالت العرض الفنية بكثير من هذه

األعمال ،وظهورها في مواقع أخرى مثل قاعات الفنادق والمراكز العامة والمطارات وغيرها.
وتطرق الى أن الوجه األول لهذه الممارسة يتمثَّل باإليحاء بأن إدخال الخط العربي في اللوحة الفنية أو دمجه في التكوين
تباه بتراث نحييه بهذه الوسيلة ،وهو ٍ
الفني يعطيها بحد ذاته هوية عربية .وربما في هذا ٍ
تباه ال يخلو من السطحية .إن التراث
العريق للخط العربي ال يجوز أن ينتهي إلى مثل هذا التنازل .فإدخال الخط العربي إلى اللوحة الفنية ال يعطيها بحد ذاته
هوية انتماء إلى الفن العربي ،وال بالطبع إلى الفن ...أما الوجه اآلخر لهذه الممارسة ،فهو اإليحاء بأن إدخال الخطوط

العربية ،خاصة الخطوط األساسية المعروفة ،في اللوحة المعاصرة ُيكسب هذه الخطوط مسحة معاصرة أو يثبت جدارتها في
الوجود في الفن المعاصر.

واعتبر أن نسبة كبيرة من هذه األعمال ،جو ًار واساءة إلى جمالية فن الخط نفسه أساساً ...ففن الخط هو في الدرجة األولى

وليد الحبر والورق ،وأجمله أبسطه .وما نراه من «تزّيد» في التشكيل والتلوين حين يدخل إلى اللوحة الزيتية أو ما شابهها
التصنع والالتلقائية في هذه األعمال ...إن اعتراضي األساسي عليها ليس في نوع
يأتي هجينًا ،ويكشف بدوره عن درجة من
ّ
المواد بالطبع .ولكن في أنها ت ستخدم الخطوط أو الحروف كأشكال بالدرجة األولى ،وتتحول إلى مهارة في تنويع الشكل
تفننًا» وليس «فنًا».
وتلوينه ال في التعبير عن مضمونة .وهذا « ّ

ال وأخي ًار إحساساً عميقًا
وتناول في محاضرته عالقة الكلمة في الخط وقال :إن إقامة صلة ذات طبيعة خالَّقة بالخط يشترط أو ً
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عد فنًا يجب أن تُكتب بانفعال فني
حساً وانفعاالً ،فإن الكلمة المكتوبة كي تُ ّ
بالكلمات المكتوبة ال بأشكالها .واذا كان الفن ّ
فن ِح َرفي .والخطاط المتقن ممكن أن يقضي عم ًار يخط
خاص بها ،وكأنك ترسم معناها قبل شكلها ....ففن الخط هو أساسًا ٌ
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الخطوط التي تُطلب منه في مهنته بحرفية عالية واجادة كبيرة ،وهو بهذا يكسب ثقة الناس واعجابهم بجدارة .لكن ما يمكن
ال فنيًا من بين أعماله ،ينحصر في لحظات خطَّ فيها ما كان بين يديه بإحساس وانفعال صادق وخاص.
اعتباره فنًا أو عم ً
وفي الغالب خارج ممارسته الروتينية لعمله ووظيفته.

وفي خصوص جرافيكية فن الخط ،اشار الحوا الى أنه حين نقول إن فن الخط ينتمي إلى الحبر والورق بالدرجة األولى،
فنحن نؤكد أيضًا على صلة القربى الشديدة بينه وبين الفنون الجرافيكية والطباعية ،فهذه هي بيئته الطبيعية ...إن أعمال
الخط التي تصل إلى مرتبة الفن ،وهي ليست قليلة ف ي الحياة العربية المعاصرة ،تنتمي في األصل إلى مجال غير مجال

اللوحة والفن التشكيلي ،أال وهو التصميم الجرافيكي .فتشبه بذلك ملصقات فناني القرن التاسع عشر .ومكانها األساسي ليس
صاالت العرض والغاليريهات ،وان كانت تستحق أن تُعرض بها عن جدارة كاملة.
وتوقف الحوا عند حقيقة مفادها أن صياغة الكالم في تكوين فني له شروط ،أولها تعود إلى أن الكلمات من اللغة ،واللغة من
ال عديدة قربت أو بعدت عن الخطوط بأصولها المعروفة.
القول والقول من المعنى .وصياغة الكالم بإحساس المعنى له سب ً

وسجية هو ما يمكن أن يجعل التكوين الخطي فناً وفناً عربيًا ..واجرى مقارنة بين خطاط غير عربي
وأن الصياغة بإحساس
ّ
تعلَّم أصول فن الخط وأتقنها ويمارسها بحرفية شكلية ،وبين ّفنان عربي ُيدخل الخطوط والحروف إلى أعماله كأشكال جمالية

وحسب .ورأى في الحالتين نقص ،كبر أو صغر ،في اإلحساس الحقيقي والحميم بالكلمات.

وأضاف :وكل ما َّ
تقدم يصل بنا إلى نتيجة إضافية هي الوجه اآلخر من المعادلة .الشكلية في تناول الخط ال تبعده عن أن
يكون عربيًا فقط ،بل برأيي ،وفي نهاية المطاف ،تبعده عن أن يكون عصريًا .وحين أقول عصري أعني أنه فيه طزاجة

ِّ
ومجددة ،وفيه َن َفس ابن اليوم .ربيع الخط العربي إذا شئتم.
حرة
العصر ،وفيه حيوية ّ
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ال ينتمي إلى العصر .ذلك أن الفنان العربي الصادق يمتلك االثنين:
التكوين والتراث العربي ،بقدر ما يكون قد أوجد عم ً
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وخلص في ختام محاضرته قائال :فقط حين ينجح فنان أياً كان في إحداث تكوين خطي خالَّق يكون قد بنى صلة بين هذا
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االنتماء إلى تراثه والى العصر .وحين يقوم بعمل َّ
خالق فال بد لهذا العمل أن يحمل سمات االثنين معًا .فيه من خبايا
التراث ،التي نحتاج إلى أن نستكمل اكتشافها والتعرف إليها ،وفيه من مالمح العصر .إنه يحمل  DNAالتراث الفني العربي

وقد دخل في تحوالت الزمن .ولهذا فهو إما أن يكون صادقاً مع االثنين معًا أو ال يكون مع أي منهما .فالصدق في
يتجز.
اإلحساس هو شرط اإلبداع ،والصدق ال َّأ
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ندوة:قراءاتفيمساراتالربيعالعربي
ومن ضمن نشاطات معرض بيروت العربي والدولي ،نظمت دار النهضة العربية ندوة :قراءات في مسارات الربيع العربي
شارك فيها الدكتور مصباح الصمد رئيس اتحاد المترجمين العرب  ،الكاتب الدكتور عدنان خواجة ،المستشار الثقافي في
مؤسسة الصفدي الدكتور مصطفى الحلوه ،رئيس قسم االعالم في جامعة بيروت العربية الدكتور جمال مجاهد وعميد كلية

الحقوق في جامعة يني يوزيل (القرن الجديد) في اسطنبول الدكتور رفيق قرقوزسز وادارتها الدكتورة مي عبد اهلل وحضرها
حشد من المهتمين والمثقفين.
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عبداهلل
استهلت الدكتورة عبداهلل تقديمها باالشارة الى أن الثورات العربية أو الربيع العربي أو ثورات الربيع العربي في اإلعالم ،هي

حركة احتجاجية سلمية ضخمة انطلقت في ُك ِّل البلدان العربية منذ أواخر عام  2010ومطلع  ...2011وكان من أسباب

السياسي واألمني
المعيشية ،إضافة إلى التضييق
هذه الثورات األساسية انتشار الفساد والركود
ّ
االقتصادي وسوء األحوال َ
ّ
وعدم نزاهة االنتخابات في معظم البالد العربية .وال زالت هذه الحركة مستمرة حتى هذه اللحظة.

واعتبرت أن هدف التغيير كان أشد عناصر االنتفاضات جالء ووضوحا ،فالشعب يريد إسقاط النظام ،و إرادة التغيير لم
إنهاء لحقب من الغوغائية
تكن منصبة على اإلسقاط فحسب ،بل هي منصبة على البناء وفق أسس وقواعد جديدة ،تحقق
ً
السياسية ال سائدة وما نتج عنها من فوضى وفساد تحول مع مضي الزمن إلى أشكال عاتية من الجريمة المنظمة يحميها
أساسية في صناعة االنتفاضات والثورات ،وليس من
استبداد وطغيان أمني قهري ..من هنا باتت مسألة الحرية جوهرّية و ّ
السهل أن تتراجع من مكانتها أو تختفي تأثيراتها المباشرة في الحياة االجتماعية للشعوب العر ّبية ،وعليه لن يكون تراجع موقع
قيمة الحرية في فكر وثقافة العرب السياسية ممكنا أو محتمال ،أو إعادته لما كان عليه في ظل االستبداد الفاسد ...

واشارت الى أن هدف الندوة هي محاولة اجراء قراءة جديدة لألحداث وللواقع الراهن بعد ،أ و في ظل ،هذه الثورات الستطالع
عوقات الربيع العربي والتغيير ،وتحول االهتمام البحثي في مجلّة "االتصال والتنمية" التي
التناقضات في المشهد العربي وم ّ
وتطور تقنيات االتصال الى رهانات الربيع
يحتفل بصدور عددها السادس ،الى دراسة آثار وتحديات العولمة التكنولوجية
ّ

االجتماعية  social mediaالفايس بوك والتويتر وغيرها...
العربي ،اضافة دور وسائل االعالم واالتصال
ّ
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الصمد
تطرق الصمد في مداخلته "قراءة المتغير الثقافي في الثورات العربية" الى بعض الشخصيات التاريخية – ضحايا الخروج عن
الثقافة السائدة كالحالج ،السهروردي ،المتنبي ،ابن المقفع ،وصوال الى سليم اللوزي ،رياض طه ،حمزة الخطيب ،ابراهيم

القاشوش....

وتناول الثورات المتسارعة المتالحقة في مختلف ميادين العلم والفن والفكر والتكنولوجيا..زز ليشير الى الطامة الكبرى،
المعلوماتية التي تمد كل ذلك بسرعة ال معقولة ،والتي تنسج شبكات من التواصل المفتوح بين البشر ،أيا وأي ن كانوا والتي

تخلق الفضاءات االفتراضية وتنجز مختلف أنواع التعامالت الوقعية .... .ل كن عتاة المستبدين العرب لم ينتبهوا الى شيء
من ذلك ولم يفقهوا أبعاده فاستمروا في ترسيخ منظومة تأبيد حكمهم الى أن وقعت الواقعة عندما أضرم محمد البوعزيزي النار
في جسده .زحفت الحشود وابتدأت عروش االستبدادج تترنح ...غصت الساحات بالبشر والشعارات والرايات والهتافات

واليافطات :الشعب يريد اسقط النظام وارحل كنتا ولم تزاال المشترك العابر لكل الثو ارت ،مشترك يعلن ثقافيا انقالب األدو ار
وانعطاف التاريخ واختالل الموازين.
واعتبر أن الملفت في شعارات وهتافات الثورة العربية هو التسارع المطرد في تجذرها ونضوجها واستشرافيتها معا .لقد نبتت
في طرفة عين وانتشرت انتشار النار في الهشيم ....ان شباب الثوريتن المصرية والتونسية اللتين لم تدم مرحلتهما األولى –
سقوط الطاغية – طويال ،قد برهنوا أنهم متجذرون في الموروث الثقافي لمجتمعهم وراغبون في تحديثه وتطويعه ليناسب
تطلعاتهم المستقبلية ،بل وقادرون على ذلك خالل فترة وجيزة..

واشار الى الثورات الثالث االخيرة نهلت من نفس المناهل الثقافية ،ورنت الى نفس الغايات ،اال أن اليمنية والسورية على
وجه الخصوص وجدتا نفسي هما مضطرتين العتماد النفس الطويل ،فلجأت كل منهما الى اطالق التسميات على ايام
الجمعة ...فالتس ميات اليمينة توالت في ما يشبه الخط المستقيم حيث تكون كل جمعة محطة شحن وجداني وتجييش نفسي،
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عن خلفياتها الثقافية والفكرية وعن منطلقاتها ومراميها وتنوع مكوناتها الجغرافية واالجتماعية...
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في حين أن السورية فتعكس شبكة معقدة من الشعارات والنداءات والتوجيهات والتحميسات ...تضع أمامنا صورة تفصيلية
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وطرح اشكاليات الثورة السورية وسابقاتها العربية معتبر أولها عدم وضوح المابعد في رؤاها ...ال برامج لنظام مستقبلي وال
تصو ار محددا وواضحا عنه ،اما االشكالية الثانية المطروحة فهي أسلمة أو يتعبير أدق "أخونة" أو "أصولة" أو "أسفلة" تلك
الثورات.

وختم مداخلته بفقرة من رواية "شارع اللصوص لألديب ماتياس اينار الحائز على جائزة غونكور  :2082كل ما أريده هو
الحرية ،وجميع الشباب مثلي .لكن االسالميين هم محافظون قدماء يسلبوننا ديننا الذي يفترض أنه يستوعب الجميع .أما

اليسار العربي فهم نقابيون قدماء يفصلهم عن الواقع مدى اضراب يدعون اليه .فمن ذا الذي سوف يمثلني اذن؟.
خوجة

وبدوره تحدث خوجة عن انه لطالما إنتظر الشارع العربي هذا الغضب العارم .ولطالما َحلمت به الجماهير المقهورة ،على
مساحة الوطن العربي ،طوال عقود من حكم الطغيان ،والفساد ،واإلستئثار بالسلطة .ذلك الطغيان الذي تلطى خلف عباءة

َّ
فضحى بالتنمية ،وحول األوطان الى سجون ،وشرد الشباب بعد أن صادر
القضية الكبري فلسطين لفظيًا وتنكر لها عمليًا.

تطلعاتهم المشروعة نحو المستقبل ...ثورة ال تشبه الثورات الكبرى ،ثورة جاءت على جناح تكنولوجيا اإلتصال لم تعرف
التأطير اإليديولوجي والكاريزمات القيادة ولم تمر عبر األطر الحزبية ومدارسها العقائدية .ثورة لم يتسنى لها الوقت إلعتماد

برنامج سياسي مما دفعها إلعتماد عنوان عريض "الحرية حق للشعوب".
ال كبي ًار قد طال
واعتبر أنه إذا كانت اإلحتجاجات اليوم ترتفع في سماء العرب ،فهي حتمًا المؤشر الذي يدل على أن تحو ً

الواقع السياسي للمنطقة ،فالمفاجأة لم تطل المراقب والنظام السياسي العربي وحسب ،بل طالت الغرب بكل مؤسساته

السياسية واإلستراتيجية أيضًا حيث استفاق على شوارع تمألها الحناجر بدعاوى التغيير وطلبات التحرر .. .فالفشل هو سمة
الدولة العربية القطرية منذ تأسيسها والفشل هو نتيجة حتمية لسلسلة من خيبات األمل في أداء هذه الدولة على مختلف
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واستطرد قائال :غير أن الحراك الثوري تجاوز التوقعات وتجاوز قدرة المراقب على إستيعاب تسارع األحدث التي أدت الى
إنهيار بي ت العنكبوت ،حيث تجلى مستوى الوعي الجمعي الكامن في صدور الناس وباتت الحاجة أكيدة الى إعتماد آليات
فهم جديدة غير ثقليدية لمواكبة المتغيرات وحماية الحراك الثوري من اإلنحراف والمصادرة ...واذا إنتقلنا الى إطار المعارضة

نلحظ أن حضورها على مدى العقود الماضية كان حضو اًر ظرفياً وهي في بعض األحيان  ...ميدانيًا تسعى اليوم للتوافق

المرحلي على مشروع إسقاط النظام ولكنها غير محصنة تجاه الخالفات التي قد تعصف بفصائلها وال تمتلك الرؤى المستقبلية

المناسبة لرسم صورة واضحة للمستقبل المنشود.
واعتبر أنه من الطبيعى إذن رأن يعم القلق ويدب الخوف اليوم في الدوائر الغربية ومعها اسرائيل وايران ،ويبدو هذا واضحًا

في السلوك المضطرب للمتضررين من تسارع الحدث الثوري .ألنهم إعتقدوا لوهلة بأنهم استطاعوا القبض على المنطقة
وتغيير مزاجها الحضاري المتحرر عبر مشاريع الشرق االوسط الجديد وعبر قيم الفوضى الخالقة التي ترتد اليوم عليهم .ومن
الطبيعي أن تنتفض الجماهير ،لتقول كلمتها ،ولتأخذ بيدها المبادرة بعد عقود من الظلم والطغيان .ومن الطبيعي أيضًا أن

تجد الواليات المتحدة نفسها في وضع ضعيف ،وهي تتنكر لمبادئها .. .يبقى اإلسالموفوبيا هو الصورة التي تستبطن الحراك
الثوري عبر اإلسالم السياسي المرتبط باإلستبداد والذي هو غريم النظام القمعي وربيبه ووجه العملة اآلخر الذي سخره الغرب
طياة الحرب الباردة ثم عاد وانقلب عليه ليتحول الى فزاعة في وجه هذا الغرب بعد أن دفعه طموحه الى ركوب بعض أمواج
الربيع العربي ...
ورأى في ختام مداخلته أن الفضاء العربي اليوم يتنسم طعم الحرية ،والتغيير بات عالمة العصر العربي الجديد .وهذا ما يحتم
التأسيس لعقد اجتماعي جديد ما بين السلطة والمواطن في العالم العربي ،عقد يتجاوز ارهاصات الماضي .يقدس الحرية
ويعتمد الديمقراطية كوسيلة للتعبير السياسي السليم ويؤمن بمبدأ تداول السلطة ...ومهما يكن من أمر ،فإن حركة اإلحتجاج

العربية ،أو ما سمي بربيع الغضب العربي ،كان من أهم انجازاتها هو كسر جدار الخوف المزمن لدى الجماهير وعودة هؤأل
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الى الساحات إلستعادة الذات واستعادة التماسك والخروج من قمقم الدولة األمنية التي بددت األحالم .والتالقي عند صيحات
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اإلتصال ،لثلث مليار بشري سجنهم حكامهم خلف حدود وهمية ،واعتقد اسالفهم فيما مضى أنهم يمثلون امة تستحق الحياة،
وعليهم هم انعاش هذا اإلعتقاد .هكذا فقط تسقط السيناريوهات السوداء ويبدأ التحول الذي يسعى اليه التاريخ.
الحلوة
اءته ُمشي ًار إلى أنه بعد أربعة أيام تحل الذكرى الثانية للش اررة التي أطلقها محمد البوعزيزي بجسده المحترق
استهل د .الحلوة قر ُ
ٍ
ماض إلى األمام ولن يعود
الذي راح يشع ربيعاً ويلفح بن يرانه العديد من األقطار العربية ،ولفت إلى أن الربيع العربي

بعض العثرات.
شابت مسيرته
القهقرى ،وا ْن
ْ
ُ

وقبل أن يستعرض د .حلوة التحوالت االجتماعية التي أفرزها الربيع العربي ،توقف عند ثوابت ورؤى يتسم بها المتغير

غير ر ٍ
اس على حال واضحة
االجتماعي ،وهي على التوالي :أن المتغير االجتماعي الذي تمخض عنه الربيع العربي ُ
وقطعية ،ما يستدعي وضع تجليات التغيير قيد المراجعة المستمرة ،إن ثورات الربيع العربي تقوم في ظل انقسام واستقطاب
داخلي لم ُيحل بين ُدعاة الحداثة وبين ُدعاة التقليد.
وفي توصيفه للثورات العربية تساءل :هل هي أقرب شبهاً بالثورات المفاجئة الالواعية ،أم هي "ثورات ما بعد اللينينية" ،أم
هي ثورات أخالقية تنتصر لكرامة اإلنسان العربي ضد االستبداد ،بمختلف أعر ِ
اض ِه وتالوينه؟ ،عدم اتصاف المتغيرات
ال سائر األقطار
االجتماعية في أقطار الربيع العربي بالعمومية ،إن المتغيرات االجتماعية ستُطاول عاجالً أم آج ً
العربية التي لم تلفحها رياح التغيير حتى تاريخه.
وباالنتقال إلى أهم الظاهرات التي أفرزها الربيع العربي على المستوى االجتماعي ،رصد د .حلوة ثماني ظاهرات أساسية
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االجتماعي -تعاظم دور المجتمع المدني .
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ص َور الصراع -تشكل
تلون ُ
جوهرية ،وهي كاآلتي :هدم جدران الخوف والصمت -الدينامية االجتماعية المتمادية والوالّدةّ -
شرائح اجتماعية جديدة/الفايسبوكية -المثقف الميداني ال مثقف الكلمة -ثورات جماعية وبمجهود جماعي -المرأة والمشهد
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معوقات التغيير ،مدرجًا إياها تحت اآلتي :الجنوح إلى
واثر مقاربة هذه العناوين بشكل مستفيض ،استعرض د .حلوة أبرز ِّ
ال من الصراع السلمي الديمقراطي،االنجرار ،طوعًا أو قس ًار ،إلى االحتراب الطائفي والمذهبي واالتني،
العنف المادي بدي ً

االشتباك بين المحلي الوطني واإلقليمي والدولي.

ال وال سلميًا دائمًا .هي ُسَّنةُ الحروب والثورات .ومهما بدا هذا
ال :إن المشهد ،مشهد الربيع العربي ليس جمي ً
وأنهى د .حلوة قائ ً
آيل إلى انتصار.
المشهد طويالً ومؤلماً وفوضوياً ومحفوفاً بالعقبات والعثرات ،فإن الربيع العربي ٌ
مجاهد
استهل مجاهد مداخلته باالشارة الى أنه عاشت مصر منذ ثورة  8562وحتى رحيل حسنى مبارك تحت نظام سياسي
وايديولوجية واحدة ولكن بطرق مختلفة وقد تولد عن هذا النظام الذي استمر اكثر من ستين عاماً امراضاً لم يتم عالجها او

التصدى لها فتف اقمت وتطورت هذه االمراض حتى اصبح من الصعب وليس المستحيل التعامل معها....كل ذلك وغيره من
المشاكل أدى بشكل او بآ خر الى ما تعانيه الثورة المصرية االن لما ترتب عن هذا المناخ غير الصحي من معوقات اخرى
حاولت ان اجملها في ثالث معوقات من وجهة نظري.
المعوق األول ،أزمة النخبة وغياب ثقافة الديمقراطية عن العامة ،حيث اعتبر أنه في حقيقة األمر تعيش النخبة ازمة تتمثل
في فقدان الهوية ...االزمة االخرى هى عزلة معظمهم عن الشارع المصرى الحقيقي بكل اطيافه لذلك يفتقد الكثير لقاعدة
شعبية يركن اليها مقسما النخبة الى ثالث فرق أولها يمثله الذين تم التنكيل بهم في عصر حسنى مبارك وحرمانهم من ابسط

حقوقهم في الترقى واعتالء المناصب ،ثانيهما يمثله الذين استفادوا من النظام القديم والذين تم استقطابهم اما بالتهديد او بمنع
االمتيازات والمناصب وثالثهما هؤالء الذين ظهروا مع الثورة واسموهم النشطاء السياسيين او شباب الثورة وقد شارك هذا
الفريق فعليًا في ثورة  26يناير.
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أم ا المعوق الثاني وهو يتعلق باالعالم بين الحرية والمسؤولية ،اعتبر مجاهد ان االعالم المصري في العهود السابقة كاعالم
سلطوي يتبع النظام وخاضع له تمام الى أن جاءت فترة سمح فيها باالعالم المستقل والفضائيات الخاص ،فتمتع االعالم

بهامش من الحرية المنضبطة ....ومع نجا ح الثورة نال االعالم كامل حريته ،وكانت النتيجة أسوأ مما نتصور بحسب مجاهد
فقد ابتعد االعالم عن المهنية والموضوعية والحياد ،واصبح االعالم يستخدم لغة غير الئقة بالمرة واصبح هناك اهانات لمن
نختلف معه .واتخذ االعالم األسلوب التحريضي منهجا له ،واصبح االعالم جزء من المشكلة التي تعانيها الثورة المصرية.
وفيما خص المعوق الثالث واألخير ،الذي أسماه مجاهد الموقف االقليمي والدولي من الثورة واعتبره يتصدر هذا المشهد
بالطبع عدو مصر الرئيسي وهو اسرائيل .فكل تصاريح رئيس وزراء اسرائيل كانت تتحدث عن فقدان اسرائيل لصديق وحليف
قوي في المنطقة وهو حسني مبارك ....تخوف اسرائيل م التيار االسالمي له ما يبرره ،فهذا التيار سوف يكون داعم لحماس
في غزة ،كما أنه يمكن أن يتقارب مع ايران باالضافة الى أن قضية السالم مع مصر سوف تكون على المحك ،لذلك أعتقد

أن اسرائيل تحاول اجهاض ما نتج عن الثورة.
واشار في ختام مداخلته الى أنه اذا تحدثنا عن أن موقف اسرائيل مبرر،فالشيء غير المبرر هو مقف بعض الدول العربية
من الثورة المصرية حتى من قبل أن يصل التيار االسالمي الى السلطة ...وشانطن خيبت ظن باقي حلفائها في المنطقة،
فقد تخلت عن مبارك كما تخلت من قبل عن شاه ايران ،وهي على استعداد أن تتخلى عن باقي حلفائها أمام تحقيق
مصالحها .لذلك نقول لمن تبقى من حلفاء أميركا في المنطقة :أبشروا فلن تكن واشنطن بجواركم وأنتم تسقطون.
قرقوسز
واستهل االكاديمي التركي قرقوسز مداخلته بالتطرق الى موضوع حقوق االنسان و حرياته والربيع العربي ،قائال :من دون
أدنى شك ،لم يفكر الشعب العربي المناصر للحرية ،والذي صنع الربيع العربي ،باألسس الحقوقية للعمل الذي قام به ،ألنه لم
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ُيمنح في ٍ
يوم من األيام حق التظاهر السلمي ،رغم أن مطالبه لم تكن تلك المطالب الكبيرة ،بل كانت عبارة عن رغبة في
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الحصول على اإلحساس باآلدمية ،إضاف ًة إلى مطالب كتلك التي أقرتها نقابات العمال األحرار العالمية ،من قبيل "الخبز

والسالم والحرية"  ،لكن الطغات إستكثروا على الشعب تلك المطالب البسيطة.

وأشار الى أن كلمة حقوق االنسان وحرياته أحيانًا تستعمل في مقابل الحقوق واالنظمة التى يطلبها البشر في تطبيق القانون

خاصة كذلك الذي جرى في تونس ومصر ،إذ لم يخرج
وما يصل اليها .وقتئذ استخدم الشعب "حق المقاومة" المشروعة،
ّ
ٍ
إخالل بحقوق اإلنسان ،لم يسيئوا ألحد ،وحمى الشعب أمن البالد كما
الشعب عن إطار النضال المشروع ،ولم يسجلوا أي

حمى أيضًا الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،باستثناء عدد محدود من األشخاص والمنظمات ،مشددا على ضرورة رؤية هذا

الموضوع ضمن إطار عناصر رئيسية ينص عليها القانون الدولي والمواثيق واالتفاقات الدولية وهي :العصيان المدني ،حق
المقاومة ،حق تقرير المصير ،حق التظاهر واإلجتماع السلمي ،حق المطالبة بتغيير النظام بطرق ديمقراطية وسلمية.
وحول العصيان المدني ،قال قرقوسز أن :النظام الحقوقي الديمقراطي كفل حق دفاع الفرد عن نفسه ،وحمايتها بوجه الظلم،
ويدعى هذا النوع من أنواع الدفاع ،الذي يقوم به الفرد ،الذي تعرض للظلم ،ولم تسفر الطرق القانونية عن رفع الظلم عنه ،بـ

"المقاومة السلبية" ،ومن خاللها يعمل الشعب على لفت إنتباه الرأي العام والنظام .ويعتبر استخدام الشعب لحقوقه التي لم
وتحمله للعقوبات الناتجة عن القواعد الحقوقية اإليجابية المهضومة ،واالنفتاح على العامة ،وعدم ممارسة العنف،
تمنح له،
ّ
من أهم المعايير الخاصة بالعصيان المدني ،الذي هو أحد أوجه حق المقاومة.
أما حق أو واجب المقاومة فقد اعتبره من المواضيع التي تكثر عليها النقاشات في الفلسفة السياسية ،بسبب محتواها ،وفي
الحقيقة فإن اعتبار مواضيع كمقاومة سلطة موجودة ،أو الوقوف بوجه هجمات تستهدف تلك السلطة ،أو إسقاط النظام القديم
طبيعي للغاية .ومع بروز
أو إعادته ،او إستبدال حاكم يوصف بالظالم ،والمجيء بحاكم غيره ،مواضيعاً مثيرًة للجدل ،أمر
ٌ
فكرة أن الشعب هو مصدر شرعية السلطة ،والتي كانت إحدى نتاجات المفهوم العصري للدولة ،برز حق المقاومة ضد
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الحاكم أو النظام ،الذي هو مصدر الظلم الذي يمارس ضد الشعب.
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واشار قرقوسز الى أنه أصبح حق تقرير المصير أحد أهم القانون الدولي والمواثيق واالتفاقيات الدولية ومفاهيم حقوق اإلنسان
العالمية في القرن الواحد والعشرين ،حيث بدأ بتشكيل هيكل جديد في المجتمع الدولي .وتحددت الخارطة السياسية للعالم،

ومن ثم فانه بعد المتغيرات التي مر بها ،يصبح شائعا ...مضيفا :تكتسب المظاهرات والمسيرات أهمية يوما بعد يوم كأحد
الممارسات الديمقراطية ويتخذ أبعادا مختلفة في ظل مفهوم "حرية التعبير" .وال تكمن المشكلة في اللوائح الناظمة لمثل هذه
التحركات فقد تكون موافقة ألرقى الشروط إال أن المشكلة تنشأ عند سوء التطبيق ..
وأما آخر العناصر التي تطرق لها قرقوسز ،فهي تغيير األنظمة بالطرق السلمية والديمقراطية ،مشي ار الى أنه في هذه األيام
تعد األنظمة غير الديمقراطية ايامها األخيرة فلم تعد تلك األنظمة قادرة على البقاء بسلطة الجبار والخوف وليس الربيع
العربي إال صرخة شعوب مكبوتة على مدى سنين تواقة للحرية والديمقراطية فلكل شعب حق تغيير إدارته بالطرق

الديمقراطية.

وخلص قائال :ومجمل القول أن الربيع العربي ليس حدثا اجتماعيا مفاجئا نابع من ضغط تعرضت له الشعوب بشكل مفاجئ

وانما تراكمات على مدى السنين عززها تنامي مفاهيم العدالة والديمقراطية التي اسس لها القانون الدولي والمواثيق واالتفاقيات
الدولية فغدا العرب يطالبون بالحرية إلى جانب األمان ولقمة العيش السيما بعدما عاينوا إمكانية تحقيق ذلك.
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دار البنان
اصالة للنشر والتوزيع
الدار العربية للعلوم ناشرون
دار النهضة العربية

على أبو دهن
الدكتورة ناهدة السوقي
الكاتبة ليلى عنقة
د .فؤاد خليل
د .اسما وهبة

دار النهار للنشر
المؤسسة الجامعية  -مجد
دار الفارابي
دار الفارابي
النادي الثقافي العربي


 اطلس الطالب
 المحاسبه المصرفيه (بين النظرية
والتطبيق)

سعيد الحسينة
كارال شارل بدران
د .ناجي جمال ،محمد غادر

النادي الثقافي العربي
مكتبة انطوان
دار المنهل اللبناني

Bachir ":armes et des Mots Des 
Gemayel et la Resistance libanaise

الكاتب تيودور كابونيس

دار سائر المشرق

شيما عيسى
جوزف كشيشيان
يمنى العيد
الكاتبة حنان عواضة
الكاتبة إيلين أحمد سويد
د .مي العبدهللا

النادي الثقافي العربي
رياض الريس للكتب والنشر
دار اآلداب
دار الفارابي
دار الفارابي
دار النهضة العربية








مقامات أرجوحة الموتى
السلطة والتعاقب احكم في الممالك العربية
إرق الروح
خواطر بلون األيام
أيقونات ملونة
مجلة االتصال والتنمية  /السنة الثانية
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قصة سعيد والنملة
معتوق ومرزوق
الشيعية السياسية
تاريخ اليابان السياسي بين الحربين
العالميتين
عائد من جهنم
إتفاقية حقوق الطفل
بقدر ما أحببتك....أردته
"الثورة" سردية وطنية
تسعون يوما في السعودية يوميات صحفية
لبنانية

تجدونربطاالصور
زينب صالح
نسيم علوان  /سنان حالق
محمد علي مقلد
أ .حبيب البدوي
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4:30-6:00

امسية شعرية

6:00-7:30

بيروت في قصائد تحيةالىبيروتللشاعرشوقيبزيع،قراءاتشعرية:
أ .جهاد االطرش وأ .رندة االسمر .مشاركة غنائية
الشعراء
للفناناحمدقعبور.تقديم:أ.ماجدةداغر

الشاعر نوح حسن (لبنان) ،الشاعرة ياقوت دندشي
(لبنان) ،الشاعرة نوال الحوار(سورية) ،الشاعرة انعام
فقيه(لبنان)،ريفح وماني(لبنان)ادارةعمادخليل
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التواقيع
3:30
قصة سامر والصرصور
 4:00-5:30عذراً  ...أحببتك
 4:00-5:30شيء ال يشبه الطين
 4:00-6:00ما باحت به سارة ،وسيد بغداد
5:00
مائدة مارلين من حلب
5:00
أريد القمر و أريد أن أشتري
5:00-7:00
5:00-8:00
5:00-8:00
5:00-8:00
6:00-8:00
6:00-8:00
6:00-8:00
6:00-8:00
6:00-8:00
6:00-8:00
6:00-8:00
6:00-8:00

مفتاح لنجوي
رؤيا في بحر الشوق
حبي االول واألخير
Em Abed's Revenge
التراث والحداثة والفن التشكيلي
في عيون لبنانية 0291-0291
ساعة التخلي
صراط العشق
كيفني CD
فلورا والشجرة السحرية
غواية مالئكة وشياطين

نهى فران
عباس بيضون
الشاعر علي عباس
أمية درغام
فاطمة شرف الدين/سوسن نور هللا

الشاعرة إيلدا موسى مزرعاني
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النادي الثقافي العربي
اصالة للنشر والتوزيع
دار الفارابي
شركة المطبوعات للتوزيع
والنشر
رياض الريس للكتب والنشر
دار البنان
مكتبة انطوان
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رجاء نعمة
رياض طبارة
عباس ترحيني
أحمد محسن


الدار العربية للعلوم ناشرون
دار الساقي

31

مذكرات امرأة شيعية
 6:00-9:00اميركا والحريات
6:00
عكس السير
 7:00-9:00صانع األلعاب

إلهام غرابي
الكاتب بشير أبوزيد
الكاتب قاسم الساحلي
د .محمد طعان
مارلين مطر
الروائية روال سعادة
ليلى عيد
فاتن المر
نسرين ياسين بلوط
للشاعر عصام العماد
Sabina Llewellyn-Davies

دار البنان
دار الفارابي
دار الفارابي
دار المحجة البيضاء
دار النهار للنشر
دار الجيل\ دار المختار
النادي الثقافي العربي
دار اآلداب
النادي الثقافي العربي
دار ومكتبة التراث األدبي
Turning point

