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 :السادسفي يومو  85اليمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب فيما 
 

 قصص لالطفال وفيمم عن الكتابة
 

ية لمدارس من جميع المناطق المبنانلميوم السادس عمى التوالي يقوم معرض الكتاب العربي بمجموعة من النشاطات لطالب ا
فقد قرأت المؤلفة عال حسامو قصتين من تأليفيا "حين غرق ، IC رسةومن ىذه النشاطات قراءة قصص لطالب مدومنيا 

 ."جدي"، و"االخطبوط الراقص
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لو كنت"، و"عنتر وسمر"، "في جناح دار أصالة مجموعة من القصص، ابرزىا  IC كما قرأ الحكواتي أحمد طي لطالب

 . ك"صديقنا الوطواط"، و"لما صاح الديو"
 

قيثارة الممك"، و"الرجل الذي يجعل "اتبة فاطمة شرف الدين مجموعة من القصص، ابرزىا وفي قاعة المحاضرات قرأت الك
 .أشجار الكرز تزىر" ،  وىي صادرة عن دار الساقي

 
عرض فيمم قصير عمى الشاشة حول ، و  . كما قرأت غيدا اليمن قصة "ىموم صبا" وناقشتيا مع طالب مدرسة البنات الثانية

 .كتب واكتشافو بعدىا المطبعة ومن ثّم تأليفو الكتبتطور االنسان وكيف كان ي
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 جوال هاتف عمى صورة: ندوة
 

 حول ندوة شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر تنظم، لمعرض بيروت العربي والدولي لمكتابالسادس فعاليات اليوم وفي اطار 
 مقدم يسرىوقدمتيا  سرور كاتيا وىبة، موسى الدكتورشارك فييا  منصور إليام، لمكاتبة جوال ىاتف عمى صورة" كتاب

واعتبرت في كممتيا االفتتاحية أنو من مداخل بحثية أكاديمية تعنى بالمؤنث تخصيصا، في آليات تحرره، وفي تمكينو من 
ىي  امتالك قول مختمف يخصو، أتت اليام منصور الى الكتابة االبداعية، رواية وسيرة ذاتية واليام الممتمئة بنعمة الكتابة ما

 .تمرين تكشف بو الحجب لتتمكن الذات من ادراك وعييا واالمساك بال وعييا في آن
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تبرت سرور أن اليام منصور تدخل في المحظور لذي ال يستطيع احد أن يدخمو، ففي روايتيا ىناك مفتاحين: وبدورىا اع

ال عمى منزل جدييا بل عمى منطقة آال وىي مفتاح البيت ومفتاح رأس بعمبك، وفي روايتيا أرادت الكاتبة أن تسمط الضوء 
رأس بعمبك، حيث ىناكتجسدت ىذه الصور في مقطع من الرواية التي تتكمم فييا عن عرس جدىا وجدتيا وعن العادات 

 .حيين في المنطقةيوالتقاليد من الحنة والبرزة وغيرىا... وىي عادات متركة بين الممسممين والمس
 

يتيا يذكرني وال بد برثاء المتنبي لجدتو حين يحن الى الكأس التي بيا شربت برثاء إليام لأن  وقال وىبي في معرض مداخمتو
 وييوى لمثواىا التراب وما ضّما لكنو ال ينسى أن يضيف: ولو لم تكوني بنت أكرم والد....لكان أباك الضخم كونك لي ُأما 

كتبت ذات مّرة : "كل كتابة متقنة تقرير . وختم بالقول: نا بيتاكأني بإليام تقول لو لم تكن أجمل البيوت لكان أجممك كونك ل
ليام حين تكتب آخر ما ييّميا ىو اإلتقان فحيث ال سمطات يرفع إلييا يكون اإلتقان تكّمفا  مرفوع الى السمطات المختّصة". وا 

 وفساد صنعة. والطمعة البيية لن يزيدىا التبّرج بياء.
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 نجم ؤادف أحمد الشعب شاعر الى تحية
 

" شارك فييا ناشر نجم فؤاد أحمد الشعب شاعر الى تحية ندوة "وفي اطار نشاطاتو ليذا العام نظم النادي الثقافي العربي 
الروائي والصحافي أحمد عمي الزين وقدميا  مشاقة، سامي عضو النادي مروة، كريمالمفكر  سممان، طالل صحيفة السفير

جو الذي يعرض عمى قناة العربية "روافد" والتي كان قد استضاف خالليا الشاعر الراحل الذي استيميا بعرض حمقة من برنام
 أحمد فؤاد نجم. 

عمى االيقاع، الذين  روديو  دياب أبو يوجدوعزفا عمى البيانو  جواد، عميتحية فنية ألحمد فؤاد نجم غناء  وتخمل الندوة
 باقة من األغاني التي ألفيا الشاعر الراحل.قدموا 
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 شاقةم
"جاء الى الدنيا بسيطا كما يجيء البسطاء، ورحل شريفا كما يرحل الشرفاء"، بيذه الكممات ابتدأ مشاقة كممتو، وأضاف": لقد 
عاش الشاعر مع ىذه الجماىيال وعاش ليا. اختبر معاناتيا وأوجاعيا وأوضاعيا االجتماعية واالقتصادية السياسية البالغة 

المدوي، المطالب بالخبز كما بالحرية والكرامة. لقد جسد أحمد فؤاد نجم بأمانة كاممة ىذا السوء، فانبرى ليكون صوتيا 
ىذا االستبداد  كما يراه –الغضب الشعبي... ىذا الغضب التواق الى التغيير، تغيير نمط العيش، وازاحة كابوس االستبداد 

لى تطويع المفاىيم الدينية لخدمة تأييد ىذا التخمف، الذي نيض عمى اشاعة ايديولوجية التخمف بعد أن عمدت قوى النظام ا
 وتك القوى المييمنة حرة في جني األرباح وتكديس الثروات عمى حساب بؤس ىذه الجماىير.

 
تحت عنوان "يعيش اىل بمدي" بصورة خاصة االتجاىات  2791واعتبر مشاقة أن الديوان الشعري األول لنجم الصادر عام 

وقد أحدث حقول الفكر واالجتماع والسياسة، موجيا نقدا صارما ألبرز الرموز الثقافية والسياسية والفنية األدبية والشعرية في 
ومن ىنا كان ىذا الديوان الكتاب األكثر .. الديوان فور صدوره دويًا ىائاًل في األوساط الثقافية والشعبية والرسمية في آن.

. وقد أعيد طبع ىذا الديوان خمس مّرات متوالية 2791و 2791معامين مبيعا في معرض بيروت العربي الدولي  لمكتاب ل
 في بيروت وكان صدر عن دار ابن خمدون التي كنت مديرًا مسؤواًل ليا.

 
ولعّل المرحمة األىم في المسيرة الشعرية ألحمد فؤاد نجم والتي دعمت قامتو الشعرية، ومنحتو فائضا من القوة واعتبر أنو 

فقد شّكل ىذا  ر، تمك الرحمة الشّيقة والممتعة التي جمعتو بالشيخ إمام الضرير الممحن والمغني الشعبي.والنجاح واالنتشا
إمام تيارا –شّكل الثنائي نجم  المقاء ثنائيا شعريا غنائيا بحيث أصبح حديث المنتديات الثقافية عمى ساحة الوطن العربي.

الناس ويستجيب   رفع سيام النقد لسمطة فشمت في بناء مجتمع ُيحقق طموحشعبيا جارفا ُيعّبر بصالبو عن معاناة الفقراء وي
لمطالبيا المشروعة. مما جعل ىذا الثنائي ضيفين دائمين عمى السجون المصرية ال يخرجان منيا حتى يدخالن الييا من 

 جديد. 
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حالة ثقافية وحضارية ىامة فريدة في  ومما ال شك فيو بأن ىذه الحالة التي شكميا ىذا الثنائي ىيوختم مداخمتو بالقول: 

ومما ال شك فيو بأّن ىذه الحالة التي شكميا ىذا الثنائي ىي حالة ثقافية وحضارية ىامة فريدة في تاريخنا الشعري تاريخنا 
م تفقد ىذه برحيل الفنان أحمد فؤاد نجم والشيخ إما والفني الشعبي، بما ُيمكننا من أن نطمق عمييا تعبير: "الثقافة الثورية".

 الثقافة صوتين قياديي: صوت الشعب وصوت الثورة.
 

 سممان 
غمبني االبتسام حين قرأت صفة " المرحوم" تسبق اسم " الفاجومي" احمد فؤاد نجم، عمى استيل سممان مداخمتو بالقول: 

فصاًل عن شريك ندائو بطاقة الدعوة إلى ىذا االحتفال بمن ال ينسى، وغمبني الحزن حين انتبيت إلى أن اسمو جاء من
الغاضب، الساخر، الناضح بعشق مصر المبشر بالثورة الشيخ إمام ... إال إذا اعتبرنا أن الوصمة الغنائية، ستشق ليل 
الغياب وتعيد استحضار ىذا الثنائي البديع الذي لعب دورًا خطيرًا في إعادة صياغة الوجدان الشعبي، محدثًا فجوة في جدار 

حياء األمل بالقدرة التي باشرت فعميا وسط الصعب، عمى طريق سيكون طوياًل صمت االستسالم وا ليأس من التغيير، وا 
بطول فترة الغيبوبة التي أدخمت فييا األمة. لقد كان ىذا الثنائي المبدع حادي " الميدان" عمى امتداد سنتين او يزيد ، يحرك 

 بنداء الثورة. –وجدان مصر، بل اآلمة 
 

عدني حظي بأن عرفت ىذين المبدعين في وقت مبكر نسبيًا، أواخر الستينات... كذلك مكنتني رحالتي ولقد أسواضاف: 
المتكررة إلى القاىرة بداية السبعينات أن اعرف عن قرب ىذا الثنائي المبدع الذي كان يتوغل في جراحنا بالشعر معززًا 

طالق آىات ال تحسر، متخوفين من أن نذىب مع أحالمنا بالثورة إلى أبعد مما باأللحان التي تستثيرنا فنرد عمييا بالتصفيق وا 
كان  يتيحو الواقع. عمى أن "الفاجومي" لم يكن يممك متعة اليأس، فيو يعيش بأممو في التغيير، فإذا صمت مات... 

 صعموكا بغير ادعاء... بل انو لو خرج من الصعمكة لمات!                     
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فؤاد نجم ال يحتاج إلى شيادة من احد بأنو واحد من كبار شعراء جيمنا. لقد اقتحم بالعامية المصرية احمد واعتبر سممان أن 

معززة بنقاء الصورة وزخم التعبير الوجدان العربي في مختمف األقطار الميددة اآلن بالتمزق في أتون الحرب الشعبية، ىو 
ابن البمد األصمي، مرىف المديح أيضًا، مشيرا الى أنو  كما يقال في شاعر فحل، كما يقال في المديح، وىو صعموك،

اإلحساس في قمب الفقر، مبدع بعزة األصالة فيو. ولقد تجاوز مصريتو إلى العروبة، فغنى الثورة والثوار، غنى فمسطين 
كية، صعيدية ولبنان والجزائر بل أفريقيا عامة. وىو قد استخدم الكاريكاتور والصورة البسيطة بالميجات المصرية المح

وبحراوية وقاىرية فكانت أفصح في التعبير عن الحب كما عن الغضب، في الدعوة إلى الثورة عبر انسنة الوطن ال تجريده 
 وكأنو مجرد جبال أو أودية وثمج وشجر وأرض مشاع .

 
ما بشر بو في  : لقد افترق الشعر عن الشاعر، لكن احمد فؤاد نجم الشاعر عاش فشيدوخمص في ختام مداخمتو لمقول

قصائده التي أخذتو إلى السجن مرارًا. شيد الماليين التي كان يستدعييا واثقًا أنيا ستمبي نداء ضميرىا وحاجتيا وحقيا في 
مستقبل يميق بكرامة اإلنسان، والميدان لن يعمق، والكفاح دوار. بل لعل الفاجومي قد صار في السنتين األخيرتين قبل 

إنتاجا وأعظم عطاء، فمقد أمده " الميدان" بزخم الماليين التي احتشدت فيو، وىكذا صار يطل عمينا أكثر مغادرتو دنيانا أغزر 
من مرة في الشير وبقصائد تشكل توكيدًا النتصار اآلمل بالثورة. وسيظل حداء احمد فؤاد نجم بصوت الشيخ إمام يسري مع 

 اليواء في دنيانا بانتظار اكتمال التغيير بالثورة.
 
 روة م

غياب أحمد فؤاد نجم شاعر الثورة المصرية في عدة عيود ال يمكن أن يغّيبو من ذاكرة اعتبر المفكر مروة بداية الى أن 
ذ نتذكره اليوم فإننا نتذكر معو بالضرورة  الشيخ إمام  األجيال القديمة والجديدة.  فيو شاعر الثورة وشاعر الشعب في آن.  وا 

وال معًا إلى ظاىرة من نوع فريد.  وىي ظاىرة جمعت في شكل رائع بين ظاىرة الشاعر الشعبي شريكو ورفيق دربو.  فقد تح



 
 4104كانون األول 4الخميس 

 
 

  
Page 9 

 
  

 

النقدي المعّبر في شعره عن معاناة شعبو وعن أحالمو، وظاىرة الممحن والمغني الذي كان صوتو ييدر بإسم الشعب 
 المصري ويعّبر عن ضميره.  

 
 ياج منليخرّ  ولم يكن أمامو سوى الصبرالقير لفائقة الشدة منذ طفولتو مع الفقر و ومعاناتو اجم منذ طفولتو وتناول مروة حياة ن

ثائرًا عمى المجتمع وعمى كل السمطات.  وحّولتو ثورتو إلى شاعر كبير، شاعر يعّبر عن مشاعر شعبو وعن معاناتو.  ولم 
الشعبية بيرم التونسي وفؤاد حداد المبناني  يمبث أن صار في سيرتو الشعرية مكماًل لجيل سابق عميو من شعراء مصر بالميجة

كان نجم في البداية يتطمع إلى دور الرئيس جمال عبد الناصر في إحداث التغيير الذي كان ىو ، األصل وصالح جاىين
يطمح لتحقيقو.  لكن سرعان ما رأى أن األجيزة األمنية كانت تناقض ما كان يسمعو في خطب الرئيس عبد الناصر.  وكان 

فكانا يدخالن إلى السجن ليعودا إليو من جديد ... بالذات ورفيق دربو الشيخ إمام من بين الذين دفعوا ثمن ذلك التناقض ىو 
غير أن نجم لم ينخدع عمى اإلطالق بالرئيس السادات.  وظّل في قصائده يثابر عمى ي أعقاب قصيدة ىنا وأغنية ىناك. ف

 .ن تمك القصائد إلى قضيةالنقد لسياسة السادات.  وتحّولت واحدة م
 

لم ييادن في شعره جميع السمطات في مصر، برغم بعض التقمبات التي قادتو إلى مساومات سياسية وأشار مروة الى أن نجم 
سنظل نتذكر الشاعر أحمد فؤاد  ثميا بعض الشعراء العرب الكباروىي قضية سبقو إلى م ا وىناك وىنالك في العالم العربيىن
وسنظل نتذكر معو رفيق دربو الشيخ إمام، احتفااَل متواصاًل بسيرتيما، واحتفاء بالثورة المصرية الحديثة في ال: وختم قائ نجم

يونيو التي كان لكل من أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام دور تاريخي سابق عمييا ومساىم في  13يناير في  18مرحمتييا في 
 التمييد ليا.
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 سان: أعمال وآماللقاء المركز الدولي لعموم االن
 

: االنسان لعموم الدولي المركزبعنوان " لقاء اإلنسان لعموم الدولي لمركزا نظملممعرض،  السادسوفي اطار فعاليات اليوم 
حضور حشد في وأقام حوارا حول المركز مع الكاتب معين حداد  قدم خاللو رافي ادريس عرضا تعريفيا لممركز" وآمال أعمال

 قفين.من الميتمين والمث
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 ادريس 
ّن المركز الدولي لعموم االنسان، ومقّره في مدينة جبيل العريقة، ىو مؤسسة دولية غايتيا واستيل رافي ادريس بالتعريف بأ

عمى أساس اتفاقية دولية بين الحكومة المبنانية ووكالة األمم المتحدة لمتربية  2777دعم البحث والحوار. وقد ُأنشأت سنة 
دارتيا والعموم والثقا فة، وبالتالي فالمركز يعمل تحت رعاية اليونسكو مع تمتعو بحرية أكاديمية كبيرة تتيح لو اختيار أنشطتو وا 

وفق ما يرتئيو مناسبا،  السيما الندوات والمؤتمرات الدولية حول مفاىيم ومعايير الديمقراطية وحقوقاالنسان، وقيم المواطنية 
ن المركز ليذه الغاية، بخبرات ىامة من بين األكاديميين والباحثين والمتخصصين والعولمة، والتنمية البشرية. يستعي

 والصحفيين.
 

لطالما كان المركز الدولي لعموم اإلنسان، وال يزال، مركزا تفكيريا لو موقعو في ميدان الدراسات الفكرية والثقافية وأضاف: 
رتو الجديدة لمعامين المنصرمين، بدأ يسمك طريقًا أكثر "عممياتيًا"، والعموم اإلنسانية في لبنان والمنطقة. بيد أّنو، ومع إدا

لقناعتو أّن الدراسات والكتب والمؤتمرات، عمى أىميتيا وضرورتيا، تبقى قاصرة عن اإلنتشار بين الناس ما لم ترفق بأعمال 
عداد مجموعة ناشطة وأنشطة تطبيقية تضع ىذه األفكار موضع التنفيذ بين الجميور. وعمى ذلك يعمد المركز  عمى تدريب وا 

 وفاعمة من المدربات والمدربين، بميارات عالية ُتساعد عمى نشر األفكار بين الناس وفق برنامج عمل مدروس.
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 "المسيحي اإلسالمي الحوار قداسة"  فحص هاني السيد المرحوم كتاب حول: ندوة
 

دار المنيل بالتعاون مع المركز العربي لحوار األديان وجمعية فرح العطاء وفي اطار النشاطات المختمفة لممعرض، نظمت 
شارك فييا رئيس المركز العراقي لحوار  "المسيحي اإلسالمي الحوارسماحة االعتدال وقداسة  فحص ىانيبعنوان " ندوة

في حضور  ل مصطفى فحصنجل الراح الجوىري، عباس الشيخاألديان السيد جواد الخوئي، رئيس المركز العربي لمحوار 
  حشد من الميتمين والمثقفين.
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لي ُفرصة أتاحيا الموت بعد سكن من عقمك وقمبك سيدي ىاني أدار الندوة الصحافي عماد قميحة ومما جاء في كممتو: "
من قمبين  فحص...اشيد وانا المسجى أمام عينيك...اغرز الغيمات مطرا...واكثر الجنات عطرا...سيدي لم تكن المسافة أكثر

 مفتوحين وموصولين بحبل من اهلل والناس...
 

وقدم الروائي والصحافي أحمد عمي الزين حمقة من برنامجو عمى قناة العربية "روافد" استضاف خالليا الراحل السيد ىاني 
 فحص.

 
 الخوئي

واعتبر فييا أن أدق ان" وحممت مداخمة السيد الخوئي عنوان "رسول بين المسممين والمسيحيين وجسر بين العراق ولبن
األوصاف لمعالمة الراحل أنو كان رسول المسممين لمسالم، ورسول السالم لممسممين. رسول االسالم لممسيحية ورسول 
المسيحية لالسالم. أكثر من ذلك كان "ىاني فحص" جسرا بين لبنان والعراق، اذ راقب الراحل معنا ومن خاللنا مسار الحوار 

في العراق، وكنا نراقب معو ومن خاللو )في العراق كما في لبنان( رجال دين يفقدون خطابيم المتسامح االسالمي المسيحي 
 ويصبحون أكثر تشددا.

 
وأضاف: لمسنا مع "ىاني فحص" ومن خاللو نمو تأثير تعاليم رجال الدين في تعبئة الشارع ضد اآلخر المختمف، وكيف تم 

سم االنتخابية، واستخدم الخطاب التحريضي في حاالت المواجية الطائفية بين نخب توظيف الديني لخدمة السياسي في الموا
سياسية زيفت صراعيا عمى السمطة والثروة بكونو ذا طبيعة اثنو طائفية، فأصبح توظيف "الطائفية" تجارة مربحة في السوق 

زيارة أعضاء المجمس الى لبنان حوارات  وقد خضنا مع الراحل خالل زياراتو المتكررة الى العراق أو من خاللاسية، السي
أنصبت عمى ىدف حماية بمداننا التعددية، وتنوعيا العرقي والديني والثقافي الذي يعد مصدر إثراء لألجيال المقبمة، فحمل 
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تأسيس المجمس من خالل ذلك ىاجس تحويل حوار األديان الى ميمة حاسمة، بوصفو عاماًل إحترازيًا أو وقائيًا لدرء 
حتوائيا أو منع وقوعيا في المستقبل.الم  خاطر ومواجية األزمات اإلجتماعية والسياسية وا 
 

يؤكد أكثر من مرة أن تبني ثقافة الحوار ال يمكن اإلستغناء عنيا، فقد أصبحت مشكمة التنوع كان الراحل وأشار الى أن 
، وصدام الحضارات بين اإلسالم والغرب، تمثل الديني، ونتائجيا المتمثمة في الصراع الديني والطائفي في الشرق األوسط

وفي وقت ترسم فيو ىجرة المسيحيين العالمة األبرز ، مضيفا: آثار سمبية عمى مستقبل اإلنسانيةصراعات ليا تركة ثقيمة و 
سالم بأنو عمى األزمة الكبرى التي يمر بيا الشرق األوسط، عالمة عمى فشل تجربة الدولة الوطنية، وتطرح إتيامًا قاسيًا لإل

مسيحية، وتطوير خطاب  –دين يرفض اآلخر، تصبح مسؤولية بناء أنموذج دولة تعددي جديد مسؤولية مشتركة إسالمية 
 مشترك بشأن تصور ىذا األنموذج.

 
ظ كتابات الراحل التي يتضمنيا ىذا الكتاب ترسم حدود ىذا الحوار ومتطمباتو وتصف مسؤوليتنا جميعًا في الحفاوختم بالقول: 

عمى وحدتنا في تنوعيا الخالق، وقد جاء كثمرة لمتعاون بين المركز العربي لمحوار والمجمس العراقي لحوار األديان تقديرًا 
 .وتثمينًا لجيود العالمة " ىاني فحص " في ميدان الحوار

 
 الجوهري

جًا مادتو األولى من منجم مثمو مثل صائغ الذىب والمجوىرات يصنع نّصو مستخر اعتبر الشيخ الجوىري أن ىاني فحص 
العمم والمعرفة فيخرج مشبعًا باألدب والفمسفة والتاريخ والحكايات الشعبية والدين والسياسة واإلجتماع , يقف عمى خمفيٍة كبيرٍة 
متينٍة  ذات صمة عالية بالحوزة والفقو واألصول والمنطق والبالغة واألدب والشعر , وأكثر من ذلك كمو أريحّية تستطيع 

إنو مركز بحث في رجل وموسوعة ... ًة بيدوء العبارة وسالسة الَكِمماختراق القمب والروح فتصل الفكرة دون عناء مشفوع



 
 4104كانون األول 4الخميس 

 
 

  
Page 15 

 
  

 

معرفّية في شخص ضاقت عميو أروقة المؤسسات الدينية الرسمية ولكن  نصوصو اخترقت وتخترق وستخترق كل الجدران 
 وفتحت شبابيكيا لتسييل دخول قميمي البضاعة.المذىبية والمؤسسات الدينية التي أقفمت أبوابيا 

 
في نصو ثقٌل نوعٌي لمعرفة ال تقيم في السطحية بل تنفذ إلى العمق البعيد , وفي أسموبو أدٌب لبنانٌي عاممٌي عربي واعتبر أن 

لحدث في تجربتو محطات استبقت الحدث وفي كثير من األحيان عرفت با يضعو في رعيل أدباء مصر والشام والعراق .
وفي الحقوق قناعتو ، في الواجبات إتماٌم لكل ما ىو مطموب من الفرد تجاه مجتمعو وأمتو ودولتوبو واآلخرون نيام  وتنبأت

ىاني فحص ... راسخة بعدم الوصول إلى ما ال ينبغي لو وعدم الجزع من منعو مما يجب لو مع البقاء تحت سقف القانون
دين فاتخذه سندا وعضدا فعمل في المجمس اإلسالمي الشيعي األعمى فأفاد منو في عرفو اإلمام الشيخ محمد ميدي شمس ال

كل منتديات وأروقة الحوار في األزىر الشريف وعمى امتداد العالمين العربي واالسالمي ,ومن قبمو اإلمام السيد موسى 
ن لم يكن من فريق عممو لكنو كان في فضا وفي السنوات االخيرة قبل  يل معوءات استشاراتو والجدل الجمالصدر الذي وا 

 .وحظَي بمصارحات عميقو بينو وبينوسرقة اإلمام منا قصرت المسافة كثيرا 
  

ار وكان بالنسبة إليو الحوار كان سماحة العالمة السيد ىاني فحص واليزال رائدا وقائدا ومحرضا آمن بالحو وأشار الى أنو في 
وفي الحوار االسالمي المسيحي والحوار ، ي االسالميي الحوار االسالملقد حّرض ىاني فحص وعمل وكتب ف،رسالة وىدف

مي وكانت العربي واألوروبي وبذل جيودا كبيرة في ترسيخ دعائم ىذا الحوار عمى مستوى لبنان والعالمين العربي واالسال
ء المذاىب وبين أبناء المذىب الواحد وفي التقريب فقد آمن سماحتو بالحوار سبيال لمتقريب بين أبنا.. .اإلنجازات كبيرة وكثيرة

وبين المذاىب االسالمية والمسيحية فكانت النتئائج واإلنجازات كبيرة ستبقى مدوية في تاريخ ىذا الرجل الكبير متأصمة في 
 وعي االمة والمجتمع .

  
قد كنَت تجربة فريدة وأنا ل... تقبل وكأنو رسول المحظة لممستقبللقد سبق زمانو وجاء في لحظة تؤسس لمسوقال الجوىري: 
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و السالم متو بركبي وىنا أقصد وصية الصادق عميحعمماء وقرأت لمن لم أتمكن في مزااكاد اجزم أنني حضرت دروس 
وأنا حظيت بك عالما كان مجمسو المتواضع ال يتسع لكرسيين متقابمين وكنت أجمس وركبي تكاد زاجموا العمماء بركبكم 

لوي إلى معين مائو المفعم بالمعرفو وأنا أشيد أنو فتح عينيَّ عمى فكر لم نقرأه في الحوزة ومعرفة لم تمتصق بركبو وانا أدلو بد
تشرع أماميا الطرق الحوزوية وأعني بذلك المعرفة المتنورة التي قادىا مفكرون وفالسفة في شرقنا االسالمي وفي أوروبا 

.... الذي  وديكارت وصوال إلى صموئيل ىينغنتتون  مرورا بمويسوالغرب , وانتبيت الى ضرورة قراءة كانت وىيكل وروسو 
 .نّظر لصدام الحضارات

 
في الحوزة قرانا قال الطوسي وقال المفيد ونقل االنصاري وصّنف األخوند وعند السيد فتحت لنا الطريق إلى وختم قائال: 

بعدما أبقت المدراس الدينية صورة الفيمسوف في معرفة كل فالسفة الغرب وعاد بنا إلى ضرورة احترام فالسفتنا في شرقنا 
 مشرقنا متيافتا .

 
 فحص

كوينو تالخمُق بتعدده و " اشار فييا الى أن ماحة االعتدالوفي الختام ألقى نجل الراحل مصطفى فحص كممة حممت عنوان "س
ومن دون اختالف ال  اختالفا،من دونو ال يكون و  باعتباره شرطا لموجود ىاجس معرفة االخر واكتشافو،، ومكوناتو ىاجسو

والمعرفُة ىي رغبُتو في  واالختالُف عنده سبب اساسي في وجود الكون واستمراره وحركتو وانسجامو،، يكون ىناك معرفة
من ابن جمدتو المخالِف او الرافض  اقرب الى مكوناتو المعرفية،  فالمختمف االخر عنده، الفصل بين المختمف والمخالف

 وال اعادة انتاِجيا وفقا لمعاييره، وىو لم يفرض عمى االخر شروطو المعرفية، ة المشتركِة بينو وبين االخرين،لمكونات المعرف
  بل امن بان الحوار معو فرصُة لتفكيك الصورة النمطية في ذىنو عنو و في ذىن االخر عنو.
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ال بين مذاىبيما، انما س حوارا بين الديانتين و ليو  ىو شرط ايماني ن بالنسبة اليوالحوار بين المسممين و المسيحييو وقال: 
 في كنيسة مار الياس انطمياس،، يوم تأبينو ىو ليس ليدف تبشيري او ىدف دعويو  المذاىب،حواُر بين اىل الدينين واىل 

و ىاني من بآ كانت الكنسية بمساحة وطن، ن في اِلمساحة المشتركة التى بشر بيا موالنا،يوقف المبنانيون مسممين ومسيحي
نانيين بان وطالب المب، ان ُيحفظ ىذا الوطن بدولةوكان رجاؤه االخير قبل انتقالو الى الخمود االبدي،  فحص وصمى الجمو،
 . تحفظ عيشيم المشتركتحفظيم و  يدبروا النفسيم دولة،

 
 هبصور أعينكم ء عيناي و ىتمتم ىذا ىو موالنا ىاني فحص قديس الحوار، السمح في اعتدالو، المؤمن بال حدود،وختم بالقول: 

 .موِحدين الي اهلل الواحد االحدخذنا موَحدين أت المعمقة عمى جدران الوطن، سراجا ايقنة، اية ترنيمة،
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 –( 4/23/3124 الخميس) السادسفي يومه  85الفيما يمي سمسة من التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي 
 تجدون ربطا الصور

 
 داس اٌفبساثٍ ّضحد. ػّبد د ِجشوِخ

 داس أصبٌخ  سوصَذ ػذواْ صَٕخ واٌذزاء اٌجذَذ

 داس أصبٌخ  ٌُٕذا ٔصبس وِبسٌ ِطش أٍِ صبدجخ اٌىبساج

 داس إٌّهً اٌٍجٕبٍٔ د. ٔغُُ اٌخىسٌ اٌمُبدح اٌّغزذٍُخ فٍ اٌششق األوعػ

 داس عبئش اٌّششق اٍٍَ صٍُجٍ ووزبة آدَ----ُٔىعذوَ

 داس اٌّؤٌف ػجُذ فؤاد ِئخ ػٕىاْ ثال ػٕىاْ

 ِؤعغخ اٌشدبة اٌذذَثخ جىٌُُذ أٔطىُٔىط أغّط ػُُٕه ٌزشي

اٌذاس اٌؼشثُخ ٌٍؼٍىَ  ٔبصش صَذاْ لعبَب ػشثُخ ودوٌُخ عبخٕخ

 ٔبششوْ

You Don’t Have The Right 

To Remain Silent 

 داس اٌزشاس اٌؼبٌٍّ وائً خُش

 داس اِداة ثغّخ اٌخطُت ثشرمبي ِش  

 إٌبدٌ اٌثمبفٍ اٌؼشثٍ ذًُ اٌمىصٌد.َ ِزً ٔىجش؟

 داس جذاوي اٌشُخ فعً ِخذس ٔصىص ِغىىٔخ

دوس ِٕظّبد اٌّجزّغ اٌّذٍٔ فٍ 

ِىاجهخ اٌّخبغش اٌزٍ رزؼشض ٌهب 

 األعشح فٍ ٌجٕبْ

د. وبًِ ِهٕب، د. 

 ِصطفً دجبصٌ

 داس اٌفبساثٍ

Le Clef D'or  داس اٌجشاق ادّذ جّؼخ 

غشَك أزصبس  -ِمبوِخ وأزصبس 

 ٌىغٓ اٌؼظُُ ا

 داس اٌىالء أ. ِذغٓ رشدٍُٕ
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 سَبض اٌشَظ غبصٌ لهىجٍ 4لهىجُبد 

 داس غىاَبد ِشَُ اٌزشن األجٕذخ واٌىشف

 ِؤعغخ اٌشدبة اٌذذَثخ جىسج ِؼٍىٌٍ إٌه اٌجٕظ ِٓ اٌظٍّخ اًٌ إٌىس

 داس اٌفبساثٍ صاهش اٌؼشَعٍ أٔب اٌغشَت هٕبن... 

اصالح صٕبػبد االٔشبءاد فٍ 

 اٌؼشثُخاأللطبس 

 اٌّشوض اٌؼشثٍ ٌألثذبس د. ػبِش خُبغ

  ػجذهللا ِذّذ عىشَخ اٌغشَت
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 3124 كانون األول 8الموافق فيه  الجمعةفيما يمي نشاطات وبرنامج تواقيع يوم 

10:00-

12:00 
اٌفأسح اٌزهجُخ، صذَمٕب اٌىغىاغ، 

ٕضي، ػٕزش ال اشجبح فٍ اٌّ

 وعُّشٌٓ اخفٍ شُئب ػٓ أٍِ

 داس أصبٌخ أدّذ غٍ

إٌبدٌ اٌثمبفٍ  ِهً ٔؼّخ ٔذوح: أشىبي ورجبسة 11:00-1:00

 اٌؼشثٍ

ٔذوح: دىي وزبة اٌشهُذ دّضح  4:30-6:00

 اٌذبج دغٓ " أُِش اٌظالَ" 

أ. غالي عٍّبْ، واٌذ اٌشهُذ أ. شذبدح 

اٌذبج دغٓ، شهبداد ِٓ وعبئً 

 غّىػخ وِىزىثخ.إػالَ ِشئُخ وِ

 داس اٌفبساثٍ

وٍّخ ِؼبٌٍ وصَش اٌذاخٍُخ، وٍّخ  ِذبظشح: اٌششغخ اٌّجزّؼُخ 4:30-6:00

اٌىبرت اٌؼمُذ دغُٓ خشفخ، رمذَُ: 

 ُٔشبْ 

 ِٕشىساد صَٓ

فٍ روشي ِئىَخ اٌشُخ ػجذ هللا  6:00-7:30

 اٌؼالٍٍَ

األة د. جىسج ِغىح، اٌؼالِخ اٌغُذ 

ِذّذ دغٓ األُِٓ، د. جىصَف 

ُبط، وٍّخ اٌؼبئٍخ د. ثالي ػجذهللا اٌ

 اٌؼالٍٍَ ، رمذَُ: أ. ػّش فبظً

إٌبدٌ اٌثمبفٍ 

 اٌؼشثٍ

ِذبظشح دىي وزبة " ٌٕب دَٓ  6:00-7:30

 وٌهُ دَٓ "

د. ِذّذ اٌغّبن، أ. ِذّذ أُِٓ 

اٌذاػىق، اٌّؤٌف د. ػجذ اٌذُّذ 

 األدذة، رذَش إٌذوح: د. دَبٔب دذاسح

 عبئش اٌّششق

 أٌف َبء أ. سوص ظى شح: دٌٍُه اًٌ اٌجّبيِذبظ 7:30-9:00

ثٕذ األسص أٔجً، ثبعىبي اٌذَت،  أِغُخ شؼشَخ "صشخخ وغٓ" 7:30-9:00

جىصَف ششاثُه، أَّٓ ددغىْ، 

ِذّذ اٌجُذٌ، ػجذ هللا اٌغّطٍ، ثُذس 

 ججبس دغُٓ.

 داس اٌّؤٌف
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 التواقيع

 ّؤعغخ اٌذذَثخ ٌٍىزبةاٌ ثغبَ اٌُبط اٌذبج ِشبوً وغىاسئ اٌزٕفُز اٌججشٌ 3:00-7:00

 اٌذاس اٌزمذُِخ وشَّخ ثٍىغ ٌٍضِٓ والَ 4:00

 داس اٌفبساثٍ سجب عؼذ اٌذَٓ راوشح اٌمٍت 4:30-5:30

 داس اِداة فبرٓ اٌّش دذثٍُٕ ػٓ اٌخُبَ 4:00-8:00

 دس اِداة  أدهُ دِشمٍ ٌُ ٍَذ روشاً ٌُ ٍَذ أثً 4:00-8:00

 غخ اٌشدبة اٌذذَثخِؤع ُِشبي اٌشّبػٍ ِبرا ثؼذ... 5:00

اٌذاس اٌؼشثُخ ٌٍؼٍىَ  دٕبْ سدٍُّ دُبح فٍ ِٕزصف اٌّىد 5:00-6:45

 ٔبششوْ

 إٌبدٌ اٌثمبفٍ اٌؼشثٍ ػٍٍ ِضسػبٍٔ فهشعذ ججً ػبًِ 5:00-8:00

داس اٌذٍجٍ ٌٍّٕشىساد  اٌمبظٍ غغبْ سثبح فٍ ثمبفخ اٌمبٔىْ ولعبَب اٌّجزّغ 5:00-8:00

 اٌذمىلُخ

ثُشود ػجش  -وح ٌّٓ اٌش 5:00-8:00

 اٌزبسَخ

 إٌبدٌ اٌثمبفٍ اٌؼشثٍ ششثً اٌغشَت

ِىعىػخ ِصطٍذبد ػٍُ  6:00

 اإلجزّبع

 ِىزجخ ٌجٕبْ د. عُّخ دغُُ

 داس اٌغبلٍ ػجذ اٌجبساٌ ػطىاْ اٌذوٌخ اإلعالُِخ 6:00-8:00

دذَذاْ ولضَضاْ ؤخُالْ  6:00-8:00

ّ ٍ ودُذ دجبجزٍ  خشوف ػ

 داس أصبٌخ  جٕبْ دش بػ

اٌّؤعغخ اٌؼشثُخ  د. خًٍُ إٌؼٍُّ سواَخ لصبص األثش 6:00-8:00

 ٌٍذساعبد وإٌشش

داس اٌجالغخ ٌٍطجبػخ  سوًٌ ثزىجٍ ٔجىَ صُفُخ  6:00-9:00

 وإٌشش

 سَبض اٌشَظ فذاء ػُزبٍٔ ِالن اٌثىسح وشُبغُٕهب 6:00-9:00

 داس اٌّمبصذ ِذّذ أثى ٌجٓ أٔب  واٌّمبصذ وثُشود 6:30
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 داس اٌجًُ سأُب ِذُى اٌخٍٍٍُ  جىسؽعُذح عزشاع 7:00

 


