الجمعة 50 ،كانون األول4502 ،

محاضرة حول كتاب " مأزق اإلسالم السياسي ،اإلسالم اللبناني أمام التاريخ "
وفي اطار نشاطات دار سائر المشرق ،نظمت ندوة حول كتاب "مأزق اإلسالم السياسي ،اإلسالم اللبناني أمام التاريخ" الصادر
السماك ،وعضو المجلس
عنها ،للدكتور عبد الحميد األحدب ،بمشاركة األمين العام للقمة الروحية اإلسالمية الدكتور محمد ّ
حدارة.
الشرعي اإلسالمي المحامي محمد أمين الداعوق ،وأدارتها الدكتور ديانا ّ
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حدارة
توجهاته ومذاهبه
واعتبرت حداّرة أن "مواقف اإلسالم اللبناني ملتبسة غير واضحة المعالم ،فهذا اإلسالم اللبناني على اختالف ّ
مطالبا ،أقلّه في خطابه العلني ،بأسلمة
وتحديدا منذ أواخر القرن العشرين إلى يومنا هذا
وانتماءاته لم يكن عبر تاريخه الحديث
ً
ً

الدولة وقوانينها ،بل كان وال يزال متعاطفًا مع مسلمي الجوار".

وأضافت" :ثم جاءت أحداث الربيع العربي التي كان من نتائجها صراع بين إسالم معتدل واسالم أصولي واسالم علماني.

ملتبسا مرة أخرى .فضمن هذا الخطاب نجد خطابات ومواقف متناقضة ،على الرغم من أنها
وظهر خطاب اإلسالم اللبناني
ً
جميعا متفقّة على مدنية دستور الدولة اللبنانية وعلمانيته" .وتساءلت" :هل أرعبت مسلمي لبنان هذه الصورة الجديدة لإلسالم
ً
السياسي المتمثّلة بتنظمات مثل داعش والنصرة وأخواتهما؟"
الداعوق
المحامي محمد أمين الداعوق رأى أن "مقاالت الدكتور األحدب ،قديمها والحديث ،حفلت بكلمة لطالما رددها في كل صفحة

الحرية ،تلك البوصلة السحرية التي وضعها أمام ناظريه صبح مساء ،يتوجه بتصويبها وهديها،
وكل سطر من أسطره ،وهي ّ
ويحكم على الكون وعلى الدول وعلى السياسات وعلى المجتمعات والسياسات ،من خالل قواعدها".
ولفت إلى أن الكاتب "يسمي كل أولئك الذين مروا على حياتنا السياسية خالل القرن الماضي وبدايات هذا القرن ،وتعرضوا
للحرية ،فإذا بحسابه معهم عسير وخطير .وواقع األمر أن رئاساتهم وزعاماتهم قد لقيت حسابها مع شعوبها التي أطاحت بها

خارج الحكم والسلطة وألقت بها خارج البالد".
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السماك
السماك ،أحد الموقعين على بيان الرابطة الهاشمية المنشور كملحق في الكتاب ،أن "موجة التسونامي
بدوره أكد الدكتور محمد ّ
وتهجيرا ،تحتاج إلى ٍّ
سد يوقف تدفقها اإلجرامي ،ويدفعها إلى التراجع
وسبيا
ًا
وتكفير  ،قتالً
التي تضرب المنطقة اليوم إرهاباً
ً
ً
السد ،وال بد من قوة معنوية فكرية وعلمية ،تسفّه منطق
واالنكفاء" .وأشار إلى أن القوة العسكرية ليست كافية وحدها إلقامة هذا ّ

التكفير الذي يبرر التقتيل".

متسلحا بهذا الشيء اإلضافي الذي
ومنهاجا ،يش ّكل هذه القوة ،فإن المسلم اللبناني،
وأضاف" :اذا كان االسالم في جوهره شرعةً
ً
ً

اكتسبه والذي أصبح جزًءا من شخصيته  ،يتمتع بمؤهالت تم ّكنه من أن يبادر إلى استخدام هذه القوة المعنوية وتوظيفها في
حمل بالتالي تبعات ما يدعو إلى عكسه .ولذلك كان
وي َّ
مواجهة التطرف اإللغائي لآلخر .مأساة االسالم أنه ُي َّ
قول ما لم يقلهُ ،
تحديدا ،ضد انتهاك حرمته وضد سوء استغالل اسمه .غير
ال بد من أن يرتفع الصوت االسالمي ،والصوت االسالمي اللبناني
ً
نه اذا كان من المحزن أن الصوت االسالمي العربي قد تأخر ،فإن مما يدعو الى االطمئنان ان الصوت االسالمي اللبناني

صدى إيجابياً في مكة والنجف وفي األزهر وقم".
يالقي
ً

السماك" :ال شك في ان من األصوات التي ارتفعت من لبنان  ،صوت صديقنا الدكتور عبد الحميد األحدب .فمقاالته
وختم ّ
عبرت عن غيرة مسلم واع ،وعن وجع عربي حزين ،وعن قلق لبناني أصيل".
ّ
األحدب
هزات كبرى" :أوالها
وفي الختام ،أشار الكاتب الدكتور عبد الحميد األحدب إلى أن ًا
كبار شقوا الطريق الذي يسلكه محدثين ّ
وعظيما في فهمه لإلسالم
جبار في جرأته
الرق والعبودية في السعودية ،وقد كان الملك ًا
حين ألغى الملك فيصل بن عبد العزيز ِّ
ً
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كثير في إعطاء المرأة حقوقًا إنسانية لناحية الطالق
تقدم ًا
العصري اإلنساني الصحيح .وثانيها ،خالل حكم الحبيب بورقيبة الذي ّ

تعدد الزوجات والعديد من الحقوق اإلنسانية لتكون المرأة زهرة في اإلسالم وليست مستعبدة من أحد".
ومنع ّ

وانتقد األنظمة القمعية والمتسلطين على الشعوب "الذين صاروا يقولون لنا حاذروا أن تق أروا أي كتاب ،فنحن نق أر عنكم ،وحاذروا

المثقف كالبهلوان يتعاطى التبخير ويحترف
أن تكتبوا أي خطاب فنحن نكتب عنكم! وسقط الفكر في ا ِّلنفاق السياسي وصار ُ
قصاب!
الرقص وصار الوطن الكبير فضيحة ،حواجز ومخافر وكالب! والعالم العربي إما نعجة مذبوحة واما حاكم ّ
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محاضرة "دليلك الى الجمال"
وفي اطار النشاطات المتنوعة ،نظمت دار ألف ياء محاضرة بعنوان "دليلك الى الجمال" ألقتها األستاذة روز ضو في حضور
حشد من المهتمين والمثقفين ،بداية رحب علي خليفة بالحضور في أمسية جمالية محورها الحديث عن الجمال في زمن ازداد

الحديث فيه عن البشاعة والحرب والعنف .الجمال في كتاب...ولم ال ؟خاضت روزي ضو غمار هذه التجربة من خالل كتابها
اهتمت بالتحديد بالوصفات
"دليلك الى الجمال" الذي وضعت فيه تجربتها على مدى سنوات في عيادات ومراكز التجميل و ّ
وضمنت الكتاب كذلك محطات للتف ّكر في مكانة الجمال في المجتمعات العربية والغربية والنظرة إليه بطريقة مقارنة
الطبيعية.
ّ
عما هو جميل ألوال ،وما هو تجاري أو تسويقي.
والصور النمطية السائدة ّ
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ضو
وتطرقت ضو الى النقاط الثالثة التي تناولها كتابها وهي الجمال بين عيادات اطباء التجميل دور خبراء التجميل واللغط السائد

حول وظيفة خبيرة التجميل ودور طبيب التجميل ،الحديث عن مواصفات الجمال ووصفات التجميل وهي خالصة نظرة لموضوع
الجمال تأخد بعين االعتبار العناية الطبيعية التي مهما تطورنا واصبحت بمتناولنا العديد من الماركات العالمية التي تكلفنا كما
هائال من األموال ال يمكننا االستغناء عنها أو استبدالها.

واعتبرت أن نقطة الضعف عند السيدة حول الوصفات من خالل المكونات الطبيعية لذا أحبت تزويد كتابها ببعض هذه
الوصفات الذي هو ملخص بسيط باللغة العربية على شكل كتيب والهدف منه ليس الفلسفة والتعليم بل نشر بعض االآراء

والخطوات والوصفات في هذا المجال تتويجا لعملها في مجال التجميل  ،مؤكدة أن الجمال أكثر من مظهر خارجي انما هو

جمال داخلي الذي يعكس بريقه بريقه للخارج مع لمسات جمالية تختصرها خبيرة التجميل المناسبة وايضا طبيب التجميل
المناسب.

السيد ومدير إذاعة مزيكا
وفي الختام دار نقاش حول مضمون الكتاب لإلضاءة عليه مع االعالمية ملكة الجمال السابقة سوسن ّ

جورج كرم.
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أمسية شعرية – دار المؤلف
وفي اطار األمسيات الشعرية ،نظمت دار المؤلف أمسية ضمت باقة من الشعراء هم بنت األرز أنجل ،باسكال الديب ،جوزيف
شرابيه ،أيمن دحسون ،محمد الجيدي ،عبد اهلل السمطي ،بيدر جبار حسين.
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بداية كلمة لمدير عام دار المؤلف ناصر عاصي اعتبر فيها أن دار المؤلف في أمسيتها الشعرية تحتفي اليوم بالوطن ،تحتفي
اليوم بصرخة الوطن ،وطن يتألم ،نحن نتألم فلبنان ال يليق به اال الفرح والسعادة ،ولبنان ال يعرف الفرقة والشرذمة ولبنان ال

يعرف الطائفية وال االنتهازية فلبنان الحبيب الى كل مجيب.

وبعدها ألقى الشعراء باقة مختارة من نتاجاتهم الشعرية وأمتعوا الحاضرين.
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فيما يلي سلسة من التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي ال 05في يومه السابع (الجمعة – )4502/04/0

تجدون ربطا الصور
خبرتني الثياب

د .أميمة عليق

دار البنان

هذا بيتي

د .أميمة عليق

دار البنان

المالعق

د .أميمة عليق

دار البنان

قطرة الماء

د .أميمة عليق

دار البنان

مشاكل وطوارئ التنفيذ الجبري
للزمن كالم
ذاكرة القلب
حدثيني عن الخيام
لم يلد ذكراً لم يلد انثى
ماذا بعد...
حياة في منتصف الموت
بازل  IIIوالمالءة II

بسام الياس الحاج
كريمة بلوط
رجا سعد الدين
فاتن المر
أدهم دمشقي
ميشال الشماعي
حنان رحيمي
د .محمد وهبي و د .رنا
منصور
إيفا كوزما

المؤسسة الحديثة للكتاب
الدار التقدمية
دار الفارابي
دار اآلداب
در اآلداب
مؤسسة الرحاب الحديثة
الدار العربية للعلوم ناشرون
نيو الين
أكاديميا

أسطورة الحياد  -إستقاللية
اإلعالم
نقطة تائهة

أمنة المير

النادي الثقافي العربي
دار الحلبي للمنشورات
الحقوقية
دار النهار

أمي تحب الفتوش ،ال أفهم ما
أقرأ... ،
علي مزرعاني
فهرست جبل عامل
في ثقافة القانون وقضايا المجتمع القاضي غسان رباح

ضفاف

مريم خريباني
Page 9

الجمعة 50 ،كانون األول4502 ،

لمن الروح  -بيروت عبر التاريخ شربل الغريب
أحمد نزاّل
الحركة الدينية في صريفا
عبد الحميد األحدب
مأزق اإلسالم السياسي
الوحي
د .سميح دغيم
موسوعة مصطلحات علم
اإلجتماع
عبد الباراي عطوان
الدولة اإلسالمية
جنان ح ّشاش
حديدان وقزيزان ونخيالن
خروف ع ّمي وحيد دجاجتي
د .خليل النعيمي
رواية قصاص األثر
نجوم صيفية
أخت المتعة
مالك الثورة وشياطينها
اين حذائي
أنا والمقاصد وبيروت
العالمة التجريدية
سيدة ستراسبورغ

النادي الثقافي العربي
دار البنان
دار سائر المشرق
منشورات الجمل
مكتبة لبنان
دار الساقي
دار أصالة

رولى بتكجي
علي سرور
فداء عيتاني
ريما غيث
محمد أبو لبن
هالل علي الحاج حسن
رانيا محيو الخليلي
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المؤسسة العربية للدراسات
والنشر
دار البالغة للطباعة والنشر
دار غوايات
رياض الريس
دار البنان
دار المقاصد
دار ومكتبة البصائر
دار الجيل
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فيما يلي نشاطات وبرنامج تواقيع يوم السبت الموافق فيه  6كانون األول 4502
 10:00-11:00قصص

سناء شباني

أصالة

أ .صالح سالم ،أ .مروان نجار،
المؤلف :د .جان طنوس ،يدير الندوة :د.
نازك بدير
د .سعاد الحكيم ،د .محمد شيا ،أ .أحمد
بزون يدير الندوة :حسن حمادة

سائر المشرق

4:30-6:00

ندوة حول كتاب " بيروت
بأقالم الشعراء صراع القمة
والهاوية
ندوة حول ديوان أنساب
العاشقين للوزير طراد
حمادة
نشاط لألطفال عن فوائد
المياه

6:00-7:00

أ .سمير عطاهللا ،أ .محمد علي شمس
ندوة :أ .أنسي الحاج من
قصيدة النثر الى شقائق النثر الدين ،أ .عبد القادر الحصني ،عقل
العويط ،تدير الندوة :لوركا سبيتي

4:30-6:00

4:30-6:00

7:30-9:00

ندوة :حول كتاب الجسد في
مرايا الذاكرة

7:30-9:00

أمسية زجل

الكاتبة فرانس كترم ،والرسام كريم
الدحداح

الشاعر د .ميشال جحا ،د .أمين
فرشوخ ،،أ .ريما نجم ،د .منى الشرافي
تيّم.
د .الياس خليل ،بسّام حرب ،أنطوان
سعادة
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دار الفارابي
سمير دار نشر

جداول

ضفاف
دار الرمك

الجمعة 50 ،كانون األول4502 ،

التواقيع
3:00
3:00-5:00
3:00-5:00
5:00-7:00
3:00-7:00

تراثنا إن حكى
ماذا أسمع؟
ويبقى األمل
إنتحار حنين
وهل ال ّدين اال الحبّ

3:30
4:00
4:00-6:00
4:00-7:30
4:00-8:00
4:00-8:00
5:00
5:00-7:00
5:00-6:30

سلوى صعب
لماذا يتأخر نبيل؟
عيون في حقيبة الزمن هدى عشية
وداد عون عيد
أحالم أيمن وأمينة
محسن دلول
حوارات ساخنة 2
الجسد رموز ودالالت د.جمال زعيتر
د.عاطف خليل الحكيم
الحب العائلة المرأة
أحالم مستغانمي
عليك اللهفة
ديانا بربير
أين طعام منير
المع الحر
عشق عرضه
السماوات واألرض
منى الشرافي تيّم
الجسد في مرايا
الذاكرة
واسيني األعرج
سيرة المنتهى
يمنى العيد
زمن المتاهة
فاطمة شرف الدين ،مايا
قيثارة الملك ،الرجل
فيداوي
الذي يجعل أشجار
الكرز تزهر

5:00-7:30
5:00-8:00
5:00-8:00
5:00-9:00

سمية عزام
محمد كاظم جواد
رفيق دقيق
حنين
الشيخ حسين الخشن
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دار المؤلف
دار أصالة
دار الفارابي
دار مكتبة المعارف
مكتبة العالمة السيد محمد
حسين فضل هللا
دار البنان
مؤسسة الرحاب الحديثة
النادي الثقافي العربي
الدار العربية للعلوم ناشرون
النادي الثقافي العربي
النادي الثقافي العربي
مكتبة إنطوان
دار أصالة
دار الفارابي
منشورات ضفاف
دار اآلداب
دار اآلداب
Turning Point
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5:00-9:00
6:00-8:00

6:00

6:00
6:00-8:00

6:00-8:00
6:00-8:00
6:00-8:00
6:30-8:30
6:00-9:00
6:00-9:00
7:00-9:00
7:00-9:00
7:00-9:00

طبيعي أجمل
قطة في الشارع ،كنز
صحراء ،صديقنا
الوطواط
أحمد عارف الزين
( )4691-4881رائد
إصالحي من جبل
عامل
إقتفاء أثر
LORSQUE 16
EST DEVENIR
MON NOM
الدولة اليهودية
اإلستمرارية المستحيلة
ربيع الدم واألمل
الست نظيرة
روح األرض
غريتا
تجربة المدن المحررة
شخص آخر
جوازاً تقديره هو
نثر على بحر

ليلى عبيد
أحمد طي

أكاديميا
دار أصالة

رغدة نحاس الزين

مكتبة إسطفان

فادي طفيلي
أدونيس العكرة

أشكال ألوان
المركز الدولي لعلوم اإلنسان

د .عدنان منصور

نيو الين

دار الساقي
عرفان نظام الدين
دار النهار
شوكت اشتي
الوزير السابق طراد حمادة دار الوالء
دار غوايات
إلياس العطروني
رياض الريس
صبر درويش
دار سائر المشرق
نرمين الخنسا
دار الفارابي
ماجدة داغر
دار الجيل
محمد ثائر عالو
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