األحد 70 ،كانون األول4702 ،

ندوة :الواقع الطائفي في لبنان ودور اإلعالم حياله
وفي اطار النشاطات المختلفة التي زخر بها معرض الكتاب لهذا العام ،نظم المركز الدول لعلوم ندوة بعنوان "الواقع الطائفي

في لبنان ودور اإلعالم حياله" شارك فيها مدير المركز الدكتور ادونيس العكرة ،الصحافي حبيب يونس ،الصحافية سكارليت
حداد في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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أدار الندوة علي خليفة واعتبر في مستهلها أن موضوع الندوة يقع من ضمنه الجهود التي يكرسها المركز ،وأهدافه التي يعمل
لتحقيقها وتحديداً في مجال التعايش بين الجماعات المختلفة وتعزيز العالقات السلمية بينها ،واكثر فقد نظم المركز ورشة

عمل كاملة حول موضوع الواقع الطائفي في لبنان ودور وسائل االعالم حياله في حزيران  4102ويطلق في ختامها اليوم

المنشور الذي يضم أوراقاً مختارة من الورشة في جناح المركز في المعرض.
واضاف :بيد أن موضوع اإلعالم ودوره إزاء الواقع الطائفي ال يزال موضوعا راهنا وهو اليوم أكثر من أي يوم مضى
بسخونته يصطلي أيامنا وحوادثها قبل أي أن تقع الحوادث أحيانا وتتزامن أنهار األخبار المتدفقة مع أنهار الدماء المرهقة،

كل يوم في بالدنا ،طارحا األسئلة التي يدور حولها النقاش هي :ما دور وسائل اإلعالم إزاء الواقع الطائفي في لبنان بشكل
عام بالتحديد في ما يخص انقسام اللبنانيين أمام خياراتهم الوطنية الكبرى؟ ما هي مسؤولية وسائل االعالم مسؤولية

اإلعالميين تجاه ما نشهده اليوم ،ولماذا أصبحت وسائل االعالمنا ناقلة لصوت البغدادي والشيشاني وأدوات لبث الفظاعات

ومكاتب تسويق غير مباشرة بيد مكاتب صناعة أفالم اإلرهاب والترهيب كما على سبيل المثال في قضية الجنود األسرى في

عرسال.
واشارت حداد الى ضرورة اطالق مبادرة لجمع وسائل اإلعالم حول المواطنة أوالً تستهجن هذه اللغة الطائفية السائدة في

وسائل اإلعالم ،معتبرة أن الم ّشرع قد حاول أن ينّظم شؤون اإلعالم من خالل قانون إعالم حديث ومتطور بيد أن
نتعرف عليها من
المحاصصة في وسائل اإلعالم هي التي ّجرته الى التقاتل الطائفي .أصبحت شخصيتنا في المنطقة ّ
منظور طائفي .كل وسيلة إعالم أصبحت أقوى من الدولة ألنها تستند الى طوائفها واصبح العديد من الصحافيين غير
كفوئين.
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معبرة عن المحاصصة الطائفية التي تسود في كافة المؤسسات في البلد ،مشددا
في حين اعتبر الصحافي يونس في مداخلة ّ
لتحمل المسؤولية للخروج بالمجتمع والدولة من هذا المأزق.
على اهمية الوعي واالعتماد عليه بشكل اساسي ّ
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أمسية شعرية :كما يقع التفاح
وفي اطار النشاطات المتنوعة ،نظمت شركة المطبوعات للتوزيع والنشر أمسية شعرية أحياها الشاعر هادي مراد وفيها ألقى
مقتطفات من أبيات كتابه الصادر عن الدار بعنوان "كما يقع التفاح" والشاعرة نادين األسعد فغالي التي ألقت مقتطفات من

كتابها "ظل القصيدة" وحضرها حشد من متذوقي الشعر والمهتمين.
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ويتضمن كتاب الشاعر مراد قصائد عمودية نظمت على بحور :البسيط ،الكامل ،الوافر ،المتقارب ،الخفيف .وفيها قصائد
نثرية وقرص مدمج فيه عدد من أغاني قصائد الكتاب ،وهادي مراد ،طالب طب في الجامعة اللبنانية األميركية ،وانتخب

حديثا كأصغر عضو هيئة عامة في لجنة اتحاد الكتاب اللبنانيين .حائز على الجائزة األولى في اشلعر وااللقاء في برنامج

"مهرجان القافية" عام  ،4112وجائزة "لجنة حقوق المرأة" عام  .4112صدر له ديوانا شعر وكشكول رواية.
ونادين االسعد فغالي اعالمية وشاعرة ومقدمة برامج.
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جولة الرئيس فؤاد السنيورة في معرض الكتاب
وفي اطار الشخصيات التي تجول في معرض بيروت العربي والدولي للكتاب  ،82زار الرئيس فؤاد السنيورة المعرض وانتقل
في أرجائه وكان في استقباله نائب رئيس النادي الثقافي العربي ،مدير عام المعرض فادي تميم حيث جاال على مختلف

األجنحة المشاركة وعلى عدد من الشخصيات التي توقع اصدارتها الجديدة.
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محاضرة :ولوج عالم البطن حقيقة أم واقع معاش
وفي اطار نشاطاتها لهذا العام ،نظمت منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء -علوم االيزوتيريك محاضرة بعنوان "ولوج عالم
الباطن في االنسان – حقيقة أم واقع معاش؟! أو هو وجدانيات وشطحات رومنسية؟!" ألقاها مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك،

في لبنان والعالم العربي الدكتور جوزيف مجدالني وحضرها حشد من المهتمين.
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انطلق الدكتور جوزيف مجدالني بالتأكيد على َّ
أن عالم الباطن في االنسان ،هو موطن األصالة؛ فيه تقبع الحقيقة ويستتب
التوازن ،ومنه تنبعث الراحة وتشرق السعادة الحق ...عالم الباطن هذا يجسد " جنة" الوجود االنساني في عالم الجسد على

موضحا َّ
أن لعالم الباطن قوانين ونظم ترتكز على ثالثية دائرية لولبية هي التوازن – التجدد – التوسع ،فالتوازن،
األرض.
ً
مؤكدا ان كل ما في الظاهر انعكس من الباطن ...فالباطن أساس الحياة والظاهر آلية
فالتجدد فالتوسع من جديد.
ً

يعبر عالم الباطن عن الحقيقة ...هذا وتعكس مقدرة المدارك المحدودة
تمظهرها ...والمدارك
الحسية تعبر عن الواقع فيما ّ
ّ
على استشفاف عالم الباطن المسافة أو االنفصام الحاصل بين الواقع والحقيقة ،على صعيد الوعي الفردي والعام...

وأضاف" :في ضوء ما تقدم جعل السؤال يطرح ’ولوج عالم الباطن حقيقة ام واقع معاش أو هو وجدانيات وشطحات رومنسية
الماديون؟!"موضحا أنه في هذا السياق "تحدد اإلرادة الفردية موقع عالم الباطن من مدارك االنسان الساعي إلى
كما يعتقد
ً
اقعا تسعى هذه المدارك إلى سبر أغواره للوقوف على حقيقته ،واما يبقى "وجدانيات" بعيدة
فإما أن يكون و ً
التطور الذاتيّ .

المنال "وشطحات رومنسية" يلفها التساؤل والغموض .وهذا التساؤل قد ال يقتصر بالضرورة على العامة غير المطلعين على

أيضا عدد من الساعين إلى معرفة البواطن غير القادرين على ترجمة اطالعهم على منهج
علوم اإليزوتيريك ،وانما يشمل ً
المعرفة بما يرتقي بمداركهم إلى مستوى تطبيع نفوسهم بأسلوب الحياة المعرفي ،األسلوب الذي يتطلب الموضوعية،
المصداقية واألمانة مع المعرفة كحجر أساس"...
كما شرح الدكتور مجدالني آلية "ولوج عالم الباطن" ومستلزماتها ،ومنها اإلرادة ،الصفاء الذهني والجرأة الهادفة التي تعبر عن
مقدرة النفس البشرية على التحرر من مخاوفها ...فالصفاء الذهني يرتقي بالمدارك فوق عاديات األمور ،يصقل الهدف

وباطنيا (كتقنية منهجية) .
عمليا
المعرفي ويحدد المعالم التي تساعد على فهم آلية التعامل مع الباطن
ً
حياتياً ،
ً
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بأن "االعتقاد بولوج عالم الباطن وجدانيات وشطحات رومنسية يرتكز على منطق مادي محض مفاده َّ
نوه المحاضر َّ
أن
ثم ّ
الداللة على هذا الباطن مرتبط بالطاقات الخارقة التي تظهر في محيط الحياة تلبية لرغبات النفس البشرية ،او تلبية لشغفها

يعبر عن القوة والسلطة والسيطرة إضافة الى ما يعرف بالخوارق ...وهذا ما يمعن في المسافة الفاصلة بين المدارك
بكل ما ّ
وما يمثله الباطن من حقيقة ويجعل من استشفافه مسألة عسيرة ...إذ َّ
فجائيا
إن اختبار طاقات الباطن يأتي بعد ولوجه ،يأتي
ً

كنتيجة تحقٌّق"...

خاتماً بالقول َّ
إن "عالم الباطن يحتاج إلى أكثر من التفاتة هو يحتاج إلى رعاية وثقة كي يحقق تفتحه األولي .يلي ذلك إرادة
ويتوج مراحل التفتُّح بطولة الغرف من الباطن ...في سبيل الرقي الفردي والمساهمة في
قدما في تحقيق هذا التفتُّحِّ ،
المضي ً
تحقيق الترقّي العام واكتساب الحكمة العمية في نهاية المطاف .فاإليزوتيريك علم الباطن بامتياز ،والدرب والمنهج لكل ما
سبق ذكره كما اختبره رواد ورسل معرفته ،والتجربة خير برهان .وما من انسان ال يطمح في ّأال يعيش المستقبل في
حاضره ...ومنهج اإليزوتيريك هو اسلوب حياة المستقبل في الحاضر بامتياز"...

أعقب المحاضرة حوار أجاب فيه الدكتور مجدالني عن أسئلة الحضور.
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اطفال في المعرض
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فيما يلي سلسة من التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي ال 85في يومه التاسع (األحد – )4702/04/0

تجدون ربطا الصور

ستحبيني يوما
طيف ومرآة
زهرة المانغو
لمن هذه البيضة؟
فجر اآللهة

نورا مرعي
أمل عبدهللا
أنطوان أبو زيد
كارولين حماده
هيفاء العرب

مسرح الخفايا

زياد دكاش

دار الفارابي

يوم في عالم الوعي

أنور السمراني

ألنّي يم أكن
سيرة العالمة الشيخ عبد
الرحمن الحوت
النطف

نسرين كمال
الشيخ د.ابراهيم الحوت

دار الفارابي
دار أصالة
علوم اإليزوتيرك  -منشورات
أصدقاء المعرفة البيضاء
علوم اإليزوتيرك  -منشورات
أصدقاء المعرفة البيضاء
علوم اإليزوتيرك  -منشورات
أصدقاء المعرفة البيضاء
النادي الثقافي العربي
النادي الثقافي العربي

أحمد علي أصالن

النادي الثقافي العربي

هنادي حجازي
د .نبيل خليفة
رانيا سليم الحاج وروال
شامي الحص يارا
بستاني ودانية الخطيب
لينا هويان الحسن
ماهر الخير

النادي الثقافي العربي
دار الجيل
دار الساقي
دار اآلداب
جناح ماهر الخير

واسيني األعرج

دار اآلداب

شهد الخوابي
إستهداف أهل السنة
الحيوانات أيضا تنام وتنزعج
ألماس ونساء
ماذا أفعل بأجنحتي اآلن؟ و
Love Arabesque Of
سيرة المنتهى
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إعترافات جامحة
ُشبه لي

نهاد الحايك

دار سائر المشرق

باسل الزين

دار النهضة العربية

ذاكرة القرصان

محمد نصر الدين

دار النهضة العربية

إسهام المرأة األندلسية في
النشاط العلمي في األندلس
بعدك على بالي

سهى بعيون

الدار العربية للعلوم ناشرون

طالل شتوي

دار الفارابي

مرتكزات الخطاب السياسي
عند المفتيين والعلماء
ظل إمرأة

ابراهيم الحوت

النادي الثقافي العربي

د .ليلى شحرور

ضفاف

طبيعي أجمل

ليلى عبيد

أكاديميا

الواقع الطائفي في لبنان

مجموعة من االحثين

المركز الدولي لعلوم اإلنسان

الدولة اليهودية اإلستمرارية
المستحيلة
قصة وحكاية وبيت

د .عدنان منصور

نيو الين

هنا علم الدين

دار أصالة

حوار اإلمامين

أمين عيسى

دار النهار

االفكر اإلسالمي بين النهضة
والتجديد
السوريون األعداء
نزيف
مشاعر مسجونة
موج
نظرية اإلنسان الكامل
عرفت الهوى
لص في المدرسة

د.بالل نعيم

دار الوالء

فواز حداد
أميرة فيصل
ذرى البرازي
حسام فوزي سعيد
د .سهيلة ترجمان
لبنى الغالييني
مدرسة ليسيه نهر
ابراهيم
كميل سعادة

رياض الريس
دار نشر عدنان
دار غوايات
دار الفارابي
دار المقاصد
الدار العربية للعلوم ناشرون
دار أصالة

الماسة وسفر الخروج
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فيما يلي نشاطات وبرنامج تواقيع يوم االثنين الموافق فيه  5كانون األول 4702
10:00-11:30
11:15-11:45
10:00-11:30
4:30-6:00

قراءة قصص
حكايات
قصص
ندوة :خدمات المعلومات
الرقمية

فاطمة شرف الدين
أحمد طي
عال حسامو
ابراهيم عيسى ومحمد الخليل

6:00-7:30

تحية الى شاعر فلسطين
والمقاومة الراحل سميح
القاسم

د .ميشال جحا ،أ .سلمان زين الدين،
قراءات شعرية :أ .جهاد األطرش،
تقديم :أ .صقر أبو فخر

6:00-7:30

ندوة حول كتاب "اإللتزام
الحزبي في لبنان ،مقاربة
نفس سياسية ،التيار
الوطني الحر وتيار
المستقبل نموذجا
ندوة  :الدوائر المتحدة
المركز

د .أكرم سكرية ،أ .زياد عبس،
المؤلفتان :د .منى الباشا و د .بوال
كالس ،يدير الندوة :أ .مروان حرب

7:30-9:00

ندوة :الالعبون في
الثورات العربية

7:30-9:00

دار الساقي
أصالة
أصالة
المركز
اإلستشاري
للدراسات
النادي الثقافي
العربي

أ .نادين باخوس ،أ .اسكندر حبش ،د.
سماح درويش ،نزيه أبو عفش.

شركة المطبوعات

د .ديما دبوس ،د .جميل معوض ،د.
ستيفان بازان .إدارة الندوة :د .حسن
عبود و د .أمال حبيب

جداول
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التواقيع
4:30-7:30

الحركة النسائية وإسهاماتها التربوية والوطنية
واإلجتماعية في لبنان والعالم العربي
فن الخداع السياسي
سيف الياسمين
يا ضيعان الشجر
سيرة المنتهى
األقوياء
أبحاث في التاريخ السياسي واإلجتماعي
الالعبون في الثورات العربية :تعبيرات
وأشكال مبتكرة
يوسف بيدس -بنك انترا
حقيبة بالكاد ترى
اعترافات اكاديمي متقاعد
الحمالت اإلنتخابية إدارة وأسرارا
اإللتزام الحزبي في لبنان

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

العدالة محور التقدم
الجمعيات في لبنان بين التشريع واإلجتهاد
حلم ال ينام
منزل يأوي الوطواط ،كلب جديد في
المزرعة ،الزرافة مصابة بالزكام ،أنا وجدي
ومرض الخرف
داعش :ماهيته ،إرهابه،أهدافه ،إستراتيجيته
ويستمر
مضى الربيع كله
ورد وماء
عين كوباني
كيف تحدد هدفك
األلم في شعراء ابراهيم ناجي

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

4:00-6:00
5:00
5:00-8:00
5:00-8:00
5:00-8:00
5:00-8:00
6:00

ليندا مرتضى الحسيني
دلول
د.هشام طالب
أحمد فواز
فيصل فرحات
واسيني األعرج
سلمان نصر
عباس ابو صالح

الدار العربية للعلوم ناشرون
دار النهضة العربية
مؤسسة الرحاب الحديثة
دار الفارابي
دار اآلداب
دار ومكتبة التراث األدبي
النادي الثقافي العربي
جداول

كمال ديب
شذا شرف الدين
عبد الخالق عبد هللا
جوسلين البستاني
د .بوال كالس و د .منى
الباشا
د.علي زعيتر
القاضي زياد أنطوان أيوب
نهال أبو شقرا
أنطوان الشرتوني

دار الوالء
المؤسسة الحديثة للكتاب
مؤسسة الرحاب الحديثة
دار أصالة

مازن شندب
نادين باخص
نزيه أبو عفش
احمد شداد
عباس الحسيني
محمد مدلل
بسمة خليفة

الدار العربية للعلوم ناشرون
دار النضة العربية
دار اآلداب
دار ومكتبة التراث األدبي
النادي الثقافي العربي
النادي الثقافي العربي
دار النهضة العربية
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دار النهار
دار الساقي
دار الفارابي
النادي الثقافي العربي
دار سائر المشرق

األحد 70 ،كانون األول4702 ،

6:00-8:00
6:00-8:00
6:00-8:00
6:00-8:00
6:30-8:30

اإلمام زين العابدين والفكر المسيحي
ذاكرة الرصيف
لبنان التنمية :آفاق وتحديات
بين الفوضى والتفكك السوري
عاشوراء بين الحياة واإلحياء
صباح الحياة
حول الفكر البشري
من اسرار السياسة األميركية
تامر والفطائر
موقف لحظة....ختى نلتقي
زواية النسيان
دمع القمر
رحلة األلوان
فوج األقاحي
من اسرار السياسة األميركية

د .ميشال كعدي
رؤى الصغير
زياد علوش
شارل رزق
الشيخ علي خازم
ورد الكالم
أمين الساحلي
علي سرور
راما عمر باشا
د.فوزي العوجي
روكز أسطفان
وبال فيصل أمان الدين
إلهام غرابي
محمد موسى حمادة
روبرت نايي

الجامعة اللبنانية
دار غوايات
دار البنان
دار النهضة العربية
دار العربية للعلوم ناشرون
النادي الثقافي العربي
دار البنان
نيو الين
دار النهار

6:00-8:00

اللكمة الجانبيةsideswiped-

robert w.ney

دار النهار

6:00-8:00

اإلتيكيت

نادين ظاهر

دار مكتبة المعارف

6:00-8:00

مسار نساء وأمهات

7:00-8:30

لؤلؤة

ليلى شيخاني وفيليب
عرقتنجي
جومانة عيتاني

النادي الثقافي العربي
دار العربية للعلوم ناشرون

8:30

الالمركزية الشاملة الطريق الى اإلنماء

زكريا حمودان

دار سائر المشرق

6:00-9:00

ورد الكالم

أمل زوادي

6:30-8:30

ألف باء الحياة

د.أميمة عليق

دار الوالء

5:00-7:00

خيول قلبي

عبدالكريم بعلبكي

دار الفارابي

5:00

بيروت بأقالم الشعراء ،صراع القمة والهاوية

جان طنوس

دار سائر المشرق

6:00-9:00
11:00
4:30
5:00-6:30
5:00-8:00
6:00
6:00-8:00
6:00-8:00
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نيو الين
دار الساقي.
دار الفارابي
دار النهار
دار الوالء

