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فيما يلي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي للكتاب ال 56في يومه األخير:
محاضرةرؤيةسوسيولوجية
في اطار فعاليات المعرض في يومه األخير ،نظمت دار المعرفة ،محاضرة بعنوان "رؤية سوسيولوجية" حول كتب الدكتور
مأمون طربيه ،شارك فيها أمينقسام العمل االجتماعي في اتحاد الجامعات العربية هدى سليم ،الدكتور مالك العنبكي ،الدكتورة

ماجدة حاتم ،قدمتها االستاذة رنده يسير في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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يسير

وقالت يسير في افتتاح الندوة :نحنا كبشر الحياة بتفتحلنا كثير بواب وتشرعلنا احداث ومواقف واوقات منكوب قدا وأوقات ما
منعرف كيف نتصرف لكن الزم نعرف انو الحياة بتعطينًا على قدر ما منستعد إللها وانو جواتنا قدرات كبيرة وعظيمته وانو
اذا آمنا بأحالمنا وأصرينا انو نحققها رح تتحقق ألنو الكون رح بستجيب حينما إلص اررنا ولرعبتنا المطلقة للوصول لمآربنا.

د .مأمون طربيه بها الكتاب بتس ميته رح يعلمنا ويفسرلنا كيف بالدرجة األول نواجه حالنا والقسم الثاني كيف نواجه اآلخرين
والمواجهة بتعني الحضور االجتماعي ،التواصل مع الذات واالنسجام منها ،التعبير االصغاء التشاؤل اعادة النظر كيف

نواجه الواقع ونتقبلو ونقلو لصالحنا.
بالختام اذ خيرت بين ان تكون أوال تكون الخيار بيكون بإيدك...
العنبكي

وتناول االستاذ الجامعي واالخصايي في التحليل والعال

النفسي الدكتور مالك العنبكي في مداخلته كتاب "الشخص

المناسب ،اصدار دار المعرفة "7002 ،وقال :ابتليت امتنا العربية واالسالمية بمؤسسات مترهلة يديرها اشخاص غير
مناسب ين للمهمة التي اوكلت اليهم ،وانطالقا من تحسس الباحث االجتماعي د .مأمون طربيه بهذه المهمة جاء عنوان كتابه:

الشخص المناسب ،متبوعا بتساؤل الى الجمهور العربي فيما اذا كان يرغب بأن يكون الشخص المناسب في المكان

المناسب...
ورأى الدكتور العنبكي أن مهمة الحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية من المهمات االساسية لالنسان في هذه الحياة لذا جاء
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االنسان في هذه الحياة الضاغطة والمملة ...ثم انتقل الباحث الى االجابة على سؤال كيف نكون ناجحين بعملنا؟ وقد حلل
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مبحثه االول عالقة الغذاء بالصحة الجدسية واتبعه بعالقة الترفيه واالسترخاء بالصحة النفسية وهما ركنين اساسيين لسعادة

األول،2162
61كانون 
األحد، 
 

بأسلوب الباحث الناقد كيف ينبغي ان يكون عليه االداري النجح والموظف المناسب والقيادي الرايد ليتطرق بعدها الى المجال
التربوي واالنساني والعاليقي وغيرها من المحاور التي يطمح اي منا ان يكون في دايرتها متناسبا

وأشار الى أن هذا التسلسل البديع في تناول المسايل التي تواجه االنسان هو بحد ذاته ابداع باحث نذر نفسه للمعرفة،
فمسألة االدوار وخاصة في موضوع الشراكة بين الزو والزوجة قد كانت في حيز التحليل المعرفي للباحث انطالقا من
خلفياته االكاديمية كأستاذ جامعي ومحاضر في شؤون االسرة وادراكا منه الهمية تناسب االدوار الزوجية في تماسك العايلة.
ال يسعنا ذكر كل المواضيع التي جاءت في هذا الكتاب القيم من الصداقة والتربية المسؤولة والتواصل الفعال واالفضل وكلها

مواضيع تمس الحياة اليومية لالفراد والجماعات والتي تشكل في بعضها مآزم يجتهد المرء في حلها.

واعتبر في الختام أن موضوعات هذا الكتاب تأخذ قاريه الى حيث يجب ان يكون وقد كتب بلغة السهل الممتنع ولكل
المستويات لذا ال يسعني اال ان اهنأ الزميل د .مامون طربيه على هذا االبداع المعرفي وعلى هذه القدرة في التقاط هموم

الناس والشباب ومحاولة تحليلها وت بسيطها بلغة الباحث العارف بقضايا الناشية والطلبة المتخرجين نحو سوق العمل وخاصة
قضية التنمية البشرية واالجتماعية والذاتية.
حاتم

استهلت الدكتور حاتم أن في هذا العمل األدبي يدعو الدكتور مأمون طربيه ،الفرد اإلجتماعي ،الى اإلستفادة من الحياة

فحث الطفل والشاب والمسن ،ودعاهم الى إلتماس القدرات اإلنسانية في ذاتهم .وقد ترجم هذا النسق
واعتماد نسق البساطةّ .
بعدة توجيهات ماليمة لمراحل العمر ،وبدأ مع الطفل ،واستفاض في الحديث عن هويته وعن تأثيرها في تطور المجتمع
ككل .فقد ّبين حق الطفل في "المناخ الضاحك ،مثلما دعى الكبار الى ترك أطفالهم يستثمروا الزمن في اللعب ،والحلم،
ومطالعة الكتب ( أب يق أر – ولد يق أر ) ،ثم شدد على مرافقتهم بهذا اإلستثمار ( إن مرافقة األطفال أثناء القراءة ينتج إنسانًا
جيدًا).
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تعدل مما فقده من السلوك الجيد .فدعاه الى
واضافت :وكبر الطفل وتوجه د .مأمون الى الشاب ،محددًا أمامه عدة خطوات ّ
إستثمار المكان واشباع رغباته ،ليجد نفسه إينما ذهب .ثم دفعه الى بناء عالقات مع اآلخر ،لتحديد هوية ذاته ،مص ًار على
التحادث بلغة الجسد عند التواصل ،كالنظر بالعين ،واإلبتسامة ،والقاء التحية وحدود الوقفة وغير ذلك ،وال يتردد الكاتب في

رسم الديمقراطية في حياة الشاب (فهو يفعل ما يريده ،أي ما يرغبه) والتوازن (وهويفعل الممكن ،إلرضاء األنا األعلى)
والعودة الى اآلنا األعلى والى الالوعي الجماعي ( وهو يفعل ما يجب فعله ،أي الالتسوية) .إني أرى الشاب مسرو اًر متى ق أر

هذا العمل ،لتواتر الدعوات في تحقيق الرغبات بهدف إزالة التوتر.

موحد لكل السلوكيات،
شجع الكاتب األفراد الى تحقيق المتعة كهدف ّ
ورأت حاتم أنه وفي عمر األربعين – الخمسينّ ،
شجع
الرياضية منها (حتى األساسية منها للجسد ) واإلجتماعية (كمساعدة اآلخرين) والثقافية ....وسطّر توجه طريف ،حيث ّ

فيه األفراد على إمضاء وقت قليل في العمر لتوفير زمن طويل ،يحقق فيه المتعة بالتالي يبتعد عن الكآبة ...الى أن وصل

الكاتب الى مرحلة ما بعد الستين ،وتحدث عن تحقيق األبداع بعد التقاعد عن العمل .ويتم ذلك ،في قبول الذات والقدرات،
يعدل بما ورثه من أفكار ،ويبدي اإليجابية مع الذات ومع اآلخر ،ويهنئ كل من قام
واعتماد التغيير بواسطة اإليحاء ،كأن ّ
بعمل جيد ،ويرّنم بعض األغنيات.
سليم

وتحدثت سليم عن كتاب "قاموس األقوياء حتى ال ياكل األخرون رأسك" واعتبرته كتابا فريدا من نوعه مميز في اسلوبه جديد
في طرحه لمشاكل المجتمع التي تتزايد يومًا بعد يوم اما معالجة لهذه المشاكل فلها وقع خاص ودوايه شاف اذ يطرح المشكلة
ويعرضها ويحلل بأسلوب واضح محبب يستسيغة القارئ.

واشارت أن الكاتب ال يبتعد في طرح المشاكل عن العادات والتقاليد واالعراف السايدة في المجتمع فهو يحيط بها من كل
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الجوانب ويقلبها عبر صفحاته ولكن ينصحنا ان نأخذ اللب منها وليس القشور وكيف نستطيع ان نخر من اصعب المشاكل
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ورأت أن المميز في هذا الكتاب الصغير في حجمه الكبير في مضمونه انه وجداني في كل القضايا التي يطرحها واقعيته
تشبه البشر في كل حياتهم من حب وكره وقوة وسيطرةوتسلط ةتسامح وحب العظمة والتواضع و الفقر والغنى والمعرفة

والجهل ويميل في مواضيعة التي يجد لها الكاتب الحلول والتفسيرات المأليمة لكل بامكاننا اتخاذها قبل الوقوع في المشكلة.
وخلصت الى التأكيد على أنه يمكن ان نعتبره كتابًا عالمياً اذ يجمع في صفحاته الصغيرة العديد من األقوال المأثورة والحكم
العالمية التي ممكن ان تتخذ منهجًا واسلوبًا لنا لتصبح حياتنا مزهرة باالمل والتفاؤل بعيدة عن التشايم والحزن والغضب.

تال الندوة توقيع كتاب "كيف تكون غير شكل
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تكريمجميلشرانق
نظمت جمعية محترف راشيا ندوة تكريمية للشيخ جميل شرانق ،شارك فيها رييس جمعية محترف راشيا شوقي دالل ،ممثل
التجمع الوطني للثقافة والتراث والبيية الدكتور بديع أبو جودة ،ورييس بلدية راشيا السابق زياد العريان ،والرييس المؤسس

للملتقى الثقافي واألمين العام لتجمع البيوتات الثقافية الدكتور جور طربيه وقدمتها االعالمية سوزان هيكل حضور حشد من
المهتمين.
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هيكل
وقالت هيكل في تقديمها :فالريشة "في الشيئ بالشيئ يذكر" مترنحة ألوانًا مبعثرة في لوحات مترامية على مساحة الوطن

وشفيعتها إينانا إلهة الحب والجمال عند السومريين وعروسه الفن وملهمة دالل في معظم أعماله .واذ تمعنا في "الشيئ

بالشيئ يذكر" إلستطعنا سبر أعماق راسمه ..فاللوحات تجعلنا نحلّق في فضاء ال محدود يخر عن نطاق األشياء المنظورة

كوني له إيحاءاته الخاصة في عبثية واضحة أحيانًا تتداخل فيها الخطوط
والمحسوسة في تركيبة شفافة نابعة من فكر حر
ّ
واألشكال .ويجدر الذكر هنا أن مواضيع اللوحات تختلف المشاهد والصور التي ترتسم في ذاكرة الفنان فتنسج ريشته ظالل
واقع ينبض بالحياة ويطلقنا من لحظة الشيئ الى ضوء سماء األشياء فنتعلم معه منها .وكيف ،كما يرد على لسانه ،ال نتعلم

من األشياء؟
أبوجودة

ومما قاله أبو جودة حول شرانق " ساهم في كثير من الجهود التي تساهم في دعم صمود المواطن اللبناني في أرضه في وجه
السياسيين ومشاريعهم التي تستهدف المواطن .ناشط سياسي في البقاع الغربي وراشيا ،

العريان
واعتبر العريان في كلمته أن هذا الرجل العصامي ،الذي ناضل في اإلغتراب ليجمع ثروة ويعود لوطنه ويحقق دو اًر ومكانة،

وليشارك المجتمع بجزء من حصاده في خدمة الشعب والمؤسسات ،دون أي ثمن .إنطالقًا من حق هذا المجتمع علينا جميعاً.

فهناك من تخلى ويملك الكثير الكثير لكن جميل شرانق أقدم وأعطى الكثير .فإستجاب لكل ما طلبنا منه في بلدية راشيا بين

عامي  7002و 7000فدعم التاريخ من خالل تمويل ترميم ساحة السوق األثري .ودعم الحداثة من خالل مساعدته ببناء
القصر البلدي ودعم الشباب من خالل نشاطاتهم ومشاريعهم الرياضية والمنح الجامعية.
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طربيه
وقال طربيه ::نظ َار ا لى وطنيته ونخوته وامانته ووفايه ،ها هو يطلق مبادرة جديدة سامية الدالالت ،بإهدايه هذا الكتاب
الممتع والمفيد الى رجل األعمال السيد جميل شرانق ،الذي عمد وهو المسلم دينًا ،والسني مذهبًا ،الى ترميم ما يزيد على

العشر من كنايس راشيا والبقاع الغربي ولبنان ،فالفضل يعرفه ذووه ،وأعرف الناس بالمعروف بنو معروف.األستاذ الفنان

شوقي دالل تأباه سيرته ومسيرته اال أن يكون خ ّفاق الراية في موكبهم المجيد.
دالل

وبدوره تحدث دالل عن المكرم قايال :فاألستاذ جميل شرانق يطوف بأعمال الخير في بلدات وقرى لبنان وخار لبنان عاب ًار

ألي مفهوم طايفي ومناطقي وضيعوي فتراه ينتقل بعمله ومساعدته من مسجد الى كنيسة الى دور عبادة الى رعاية األيتام
والمسنين الى دعم الطالب وأقساطهم الجامعية الى حفر آبار مياه الى سيارات لجمع النفايات في القرى المعوزة دون إكتراث
ألي حسابات إنتخابية أو نفعية ،وبرايي هذا هو العطاء..
وأضاف :ومن هذا الموقع الثقافي الكبير أزف اليوم خب ًار كان حلمنا في جمعية محترف راشيا منذ سنوات اال وهو إصدار
مجلد فاخر عن العمارة التراثية في منطقة راشيا والبقاع الغربي ومن الممكن أن يشمل منطقة حاصبيا يضم ما يقارب 200

صفحة باأللوان نأسف فيه المنازل ودور العبادة التراثية .فهذا الحلم ليس فقط لنا بل لمناطقنا العزيزة وبلداتنا ككل.
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محاضرةطبيبكفيصفحات

وفي اطار نشاطات اليوم االخير ،نظمت دار ألف باء محاضرة بعنوان "طبيبك في صفحات" للدكتور سعيد دبوق شارك

فيها الدكتور كامل مهنا وقدمها علي خليفة في حضور حشد من المهتمين.
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خليفة

أشار خليفة الى أن دار ألفباء تسعى بشكل رايد وجريء الى طرح شتى المواضيع حسث تهتم بانتقاء النصوص التي
تقدم جديدا الى ثقافتنا وتغنيها وتوسع هامشها وتفتحها على آفاق جديدة في السياسة واالقتصاد والتربية والفن

...واليوم في العلوم الطبية مع كتاب "طبيبك في صفحات".

مهنا
تخر طبيباً
استهل مهنا كلمته باالشارة الى أن الصديق الدكتور سعيد دبوق ،المولود في الجنوب ،تعلم في زمن األميةّ ،

أخصاييًا في زمن الفقر ،إرتجل لنفسه دو ًار في فرنسا ،حيث كنا معًا ،مع الثورة الطالبية في فرنسا ،وقاومنا غوايات األطباء
الراقية

في

بيروت،

وانتسبنا

الى

النضال

الفلسطيني

وعايشنا

الفقراء

في

الجنوب

والبقاع،

حيث

إستقر الدكتور سعيد مع زوجته نزار في شتورا ،لقد أسسا معاً عايلة مميزة ،إال أن الزمن ال يرحم ،فلقد نكبت عايلته بفقدان

فلذة كبدهم وايل في حادث سير مروع( ،وأنا وعايلتي مع سعيد وزوجته على قاب مأساة أو أدنى) ،فالدكتور سعيد مثقل بما
هو أعمق من الحزن ،وأوجع من الثكل ،وأفدح م اررة من الذنب ،وليس ثمة ما بقي له بعد ولده سوى اإلصرار عبره على

متابعة الطريق ،وبذل كل الجهود لإلستمرار ،فكان هذا الكتاب ،بعنوان "طبيبك في صفحات" عن دار أل ف باء ،والذي يتناول
موضوعات طبية متعددة مكتوبة بطريقة موجزة سلسة ،عن الفيتامينات ،أمراض الفم ،القرحة ،اإلرتداد ،أمراض الكبد ،السمنة،
التدخين والكحول.....
ورأى أن الكتاب يناقش ،السمنة التي تسمى مرض العصر ،والكحول والتدخين وكيفية محاربتهما ،وارشاد الناس لتجنبهما،
وبعض األمراض الهضمية الشايعة ،كمرض القولون المتهيج ،والقرحة والتهاب المعدة ،والتهاب الكبد الفيروسي ،في أسلوب
مبسط ،دون ا إلبتعاد عن الحقيقة العلمية ،من أجل أخذ األعراض الطبية بطريقة مسؤولة ،والتعود على إستشارة الطبيب في
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وقال :المقاومة إرادة ،المقاومة صمود ،المقاومة الناس ،المقاومة األرض ،المقاومة الحب .من قال أن النضال بالسالح هو
اإلطار الوحيد ،او الشكل األرقى للمقاومة ،وان من ال يملك سالحًا ليس عليه إال اإلستسالم؟! من قال ان القلم ال يقاوم وأن

معالجة الناس ليس مقاومة ،وان مكافحة المرض والجهل واألمية ونثر األلفة والحب وايمان اإلنسان ليس مقاومة؟! إن كل
إعتراض على الخطأ مقاومة ،وكل إصرار على الصح في الطب واإلدارة أو في السياسة في اإلقتصاد أو في اإلعالم أو
اإلجتماع مقاومة ....المقاومة ان تقول أن وطنك لك ،وأن تعلن أنك الوطن بشعبه جميعًا ،وانك األرض بصخرها وشجرها

وثمارها وترابها ونهرها ،بفالحها والشحارير فوق غصون الدلب والحساسين تتحدى األقفاص وتطلق أنغامها نداء للعاشقين أو

إستدراجًا للحبيبة الى خميلة الياسمين.

وخلص مداخلته بالقول :وألن المقاومة ثقافة ،فإننا نهنئ الدكتور سعيد الذي يقاوم بالسليقة ويطبب بالعلم ،فهو كلما حقق
طموحاً إخترع صف ًار جديداً ليبدأ منه الصعود ثانية الى قمة البقاء وتأكيد القدرة غير المحدودة لإلنسان إذا أراد .إن العايلة
روح وايل والعزيزة السيدة نزار ومحمد ونانسي ،هذه الغابة الوارفة من الحب والحنان والعطاء المتجدد أبداً ،فإنها أرض

التواصل ال يحدها أفق.
دبوق

وبدوره الدكترو دبوق اشار الى أن طبيبك في صفحات كتاب موجز يعالج بطريقة مبسطة مواضيع طبية تتداولها وسايل
االعالم بكثرة هذه األيام ،ويتكلم عنها الناس بدون أن يعرفون ماهيتها وطريقة تداولها ،ومنها موضوع أمراض الفم وكثرتها،
الفيتامينات والتي يعتقد الكثير بأنها تزيد وزن الجسم ،مشكلة السمنة وما نسمع من دعايات لتخفيض الوزن خالل أسابيع،

بعض حاالت السعال الشديد المزمن.

وأضاف في تعداده عبارة  Gluten freeوالتي نلمحها على بعض الماركات في السوبرماركت ويعتقد البعض بأنه ينحف
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والحقيقة مختلفة ،مشكلة التدخين والكحول ومخاطرها الشديدة على المدخنين ،فحوصات ما قبل الزوا

وفوايدها
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داراألمة

وكعادتهم من كل عام ،ألقى رييس المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في لبنان أحمد القصص محاضرة تحت عنوان "اإلسالم
مطية أميركا الجديدة" ،أشار فيها الى أن التاريخ هو صراع بين طرايق ومناهج شتى ،والصراع األبرز هو الصراع
المعتدل)ّ :
بين طرايق العيش ،أي صراع الحضارات .من وجهة نظر اإلسالم الصراع هو بين الحق والباطل .الحق المتمثل في المنهج
الذي رضيه اهلل تعالى لعباده والذي أرسل به أنبياءه ورسله ،والباطل المتمثل في مناهج البشر الذي أبوا الخضوع لدين اهلل
وما به من طريقة للعيش.
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االعتدال .أما االعتدال شرًعا ,فهو التزام أحكام الشرع واالستقامة عليها واإلتيان بها على الوجه الذى شرعه اهلل .وأما التطرف
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أما االعتدال لغة :هو وسط بين حالتين في كم أو كيف ,وكل ما تناسب فقد اعتدل .وبالمقابل فإن التطرف هو تجاوز حد
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فليس له داللة شرعية ،ألن هذه اللفظة لم ترد في النصوص ,وال استعملها فقهاء اإلسالم ,ولذا فإنها ال داللة لها سوى الداللة
اللغوية فحسب ,فإذا أردنا أن نستعملها في الشرع قلنا :إ ن التطرف هو مجاوزة الحدود التي وضعها الشرع ,أي مخالفة أحكام

اإلسالم.

وقال :ال يوجد في سوريا روا للعلمانية والدولة الديمقراطية .ليس فيها عمالء يمكنهم أن يتولوا الحكم نيابة عنها .أقوى
مشروع في الثورة السورية هو مشروع الدولة اإلسالمية ،بل الخالفة .لذلك تتأهب أميركا لشن الحرب على المشروع اإلسالمي

في ثورة الشام تحت عنوان محاربة التطرف واإلرهاب .بالد الشام مرشحة لكسر القواعد التي ألزمت أميركا العالم بها منذ
عالما مترامي األطراف من سمرقند إلى األطلسي وتخوم فرنسا،
عشرات السنين .وكما كانت دمشق العاصمة التي حكمت ً
فإنها مرشحة اليوم لتكون نواة دولة عظمى تغير وجه التاريخ وتعيد األمة اإلسالمية من جديد األمة المتحكمة بمسار

األحداث الدولية.
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–تجدونربطاالصور
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