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 :الرابعفي يومو  ٜ٘اليمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب فيما 

ورشعملدارأصالة
 

نشاطا أصالة المخصصة لألطفال والناشئة، نظمت دار  ٜ٘بيروت العربي والدولي لمكتاب معرض نشاطات في اطار 
الكاتبة حيث قرأت ، INSTITUT MODERNEالمدارس عمي بن ابي طالب، االمام الحسن و حضره طالب  اوقرائيترفيييا 

 .لما عازار قصة "مثل أوراق الشجر"
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نعمانعصاملمدكتور"والتدبيرلمتفكيرومقارباترؤىالمحنة،منالخروجنحو"كتابحولندوة

 
 رؤى المحنة، من الخروج نحو" كتاب حولدار الفارابي ندوة  ندوةنظمت ، ٜ٘المن المعرض  ابعالر وفي اطار فعاليات اليوم 

، الدكتور شعبان الحسين عبد، الدكتور سيف انطوان شارك فييا الدكتور نعمان عصام لمدكتور" والتدبير لمتفكير ومقاربات
 مين والمثقفين.في حضور حشد من الميت الطويل خمف كمالوأدارىا الدكتور  فياض حبيب
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شعبان
اذا قمت أن معالي د. عصان نعمان رجل دولة، فيذه حقيقتو، لكنك ستختزل الرجل. واذا قمت  استيل شعبان مداخمتو بالقول:

أن عصام نعمان نائب وبرلماني، فذلك اقرار بواقع فالحقوق لدى نعمان يتداخل بالسياسي وىكذا فان ميمتو ظمت في 
عصام نعمان محام بارع وميني ناجح، فذلك جزء من الحقيقة واذا قمت أن عصام نعمان كاتب متجدد الحالين. واذا قمت أن 

ودؤوبن فذك ليس سوى واحد من صفاتو الكثيرة. لكنك ستصيب كبد الحقيقة، حين تقول أن عصام نعمان جمع ذلك كمو في 
 لفكر.شخصو وزاد عميو أنو انسان رقيق وميذبن وصاحب اجتياد ولمعة ايحائية ا

 
وأشار الى أن عصام نعمان في مقاربتو دعا الى مقاومة االرىاب )حكومات ومقاومات( في سبيل األىداف المشتركة 
والمصالح المشتركة، والتحدي الساسي. ودعا لعولمة المقاومة ألن االرىاب معموام، ومن أكثر الفروع البحثية جدة واثارة 

و كردود فعل. فالدين ظاىرة اجتماعية ال بد من دراستيا ليس رفضيا أو التسميم بيا، دعوتو لمثورة في الدين وليس الثورة عمي
بل ييدف الى انجاح عمميةالتغيير، خصوصا وأن جميورا واسعا كبيرا يستمد حياتو من ىذه الظاىرة، حتى وان استغمو بعض 

 رجال الدين.
اقميمي والعمل عمى بناء مستمزمات لمسير في  واعتبر أن مخاض األمة بحسب نعمان ىو ضرورة تجاوز عجزىا كنظام

طريق التنمية المستدامة والعدالة االجتماعية مع وضع مواجية الصييونية كجزء من مفردات ىذا المخاض. واذا كانت الحرية 
لألديان  والكرامة أساسان ال بد من اعتمادىما في كل الظروف فان صعود النزعة األقموية تحتاج الى معالجة تعترف بالحقوق

 سيحيين والكرد وغيرىم(.موالقوميات )مشاكل ال
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نعمان بقدر ما ىو ممتع ومتميز، فانو يثير أسئمة صعبة بل في غاية الصعوبة وتحتاج الى عمل عصام وختم بالقول: كتاب 
الختالف وتحقيق وعقل وجيد لكي تكون في الطريق لمفيم، وىذا يحتاج الى حوار وانفتاح وتعددية وقبول اآلخر وتأكيد حق ا

 التحول الديموقراطي المنشود. 


سيف
أحسب ان عصام نعمان عانى تنكب ميمة اعادة ترتيب مقاالتو في الكتاب بتصنيف أستيل سيف في مداخمتو بالقول: 

ألحوال: تتابعيا، ال وفق تسمسميا التاريخي، بل وفق خياراتو الفكرية والسياسية، أو األيديولوجية ، تسمسل يتدرج في وصف  ا
من حال األمة، فحال اإلسالم، فحال العراق وسوريا وبخاصة ما يختصره فييما بتسمية "سوراقيا"، فحال فمسطين ، وليستقر 

 أخيرا" في حال لبنان ، قبل أن يفتح ىاللين عمى خاتمة لمكتاب تضم ما أسماه : "رؤى ومقاربات لمتفكير والتدبير".
 

عربيا" ، ومشرقيا" خصوصا" ، في الفيم أن عنوان الكتاب يعنيو ىو ، وفي ىذا الزمن  ال يحار القارْى ، إن كانوأضاف: 
وحتى ىذه السنة ، وحتى ىذه السنة بالذات ، عمى الرغم من كون ىذا العنوان ال يحمل أي اسم عمم لدولة عربية، او لييئة 

انو باختصار ىو : المحنة ، وكيف الخروج منيا؟ سياسية أو لصفتيا )اإلرىابية خصوصا"( ، أو أيضا" تاريخا" محددا". فعنو 
 ومن غير ذكر المعنيين بيذه المحنة وال تاريخيا.

وىذا يجعل " المحنة" غير المحددة في عنوان الكتاب، دالالة معينة ومحددة بإستيالء آخر عمى مساحة واستطرد قائال:  
ا والعراق، وىذا يؤول الى كون ىذه " المحنة " ىي كبرى، وعمييا مجموعة سكانية كبرى أيضًا اقتطعت من دولتي سوري

مركزية وتتفرع عنيا ومنيا وحوليا، بشكل أو بآخر كل المحن العربية واإلسالمية وتؤزم محنة فمسطين ومحنة لبنان  لقد 
 الي:بيكو وانفتحت حرب مستمرة أسست حوليا لمحاور ثالثة يصنفيا الكاتب عمى النحو الت -عبثت داعش بخريطة سايكس 
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، والثاني يضم الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول الخميج، الدولة السورية وايران وقوى المقاومة العربيةاألول يضم 
والجميع يقاتمون مبدئيًا اإلرىاب كما ، والثالث يضم تركيا وقطر ) المتين تتشاركان أيضًا كما يقول في المحور الثاني(

في أكثر من مكان من كتابو إنحيازه وتأييده وانتماءه الى المحور األول، ولكن مع إحتفاظو  أما المؤلف فيعمن... يعمنون
 بالعديد من المواقف والطروحات الخاصة بو.

 
داعش، ومنو تتفرع المحن األخرى والمخاطر األخرى التي ىي  –مكننا القول أن محور كتابو ىو سوراقيا واعتبر سيف أنو ي

لما بعدىا، وفييا تكمن مصادر القمق المتمثمة بمشروع سياسي/عسكري ممح في مآرب الخصوم أيضًا وخصوصًا رىانات 
ين ، ببين سوريا وتركياثالث مناطق عازلة يخطط إلقامتيا  واألعداء ىو " المنطقة العازلة عمى الحدود السورية، وىي فعالً 

 ...بين سوريا ولبنان )في البقاع(، سوريا و"إسرائيل )في الجوالن(
 

وفي الوقت الذي يندب حظ األمة بوجود التنوع الشعبي المشرنم فييا، يدعو الى العصيان المدني ، وأشار سيف الى أنو 
المتنور ناسيًا ربما أن لبنان ىو نموذج نافر من ىذا ، "التنوع المشرنم" الذي اسس ايضا" ليامش من الحرية وجعل من لبنان 

و الجديدة فقاقفو الوطني المعروفة، بل في موامو عمى فمسطين ال يفاجئنا في ثوابت مو وفي كالأغورا" عربية عزمثيميا!.... 
 "تحت سقف اوسمو" وفي دخولو في تفاصيل " التدابير " التي يقترحيا في خدمة الحمول لألزمة الفمسطنية الداخمية.

ىو شيادة دقيقة عن مرحمة قاسية وخطرة  كتاب عصام نعمان، فضال" عن كونو ال يوارب في انحيازه والتزامو،وختم بالقول: 
وضبابية من تاريخنا الراىن. فيو قمق، وفيو رؤى أو دعوة مفتوحة الييا، باتجاه األمل، عمى أن نقرأ كل ذلك في صدق 

 صرختو.
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فياض
نعمان  اشار فياض في كالمو الى أن االنطباعات التي تكونت من خالل قراءة الكتاب ومن خالل معرفتو الشخصية بعصام 

صاحب السمطة وىو خارج السمطة، فيو عندما كان في السمطة كان اصالحيا مخمصا في عممو )كان يحاول يمعب  أنو ىو
 . لديو سمطة عمى الثقافة والصحافة والرقابة والتغيير.. دورا تمثيميا في حياتو البرلمانية(

ل وجبات سريعة لمقارىء بل ىو يتجاوز من خالل واعتبر أنو ليس مجرد صحافي أو كاتب يتناول األمر عمى أنو يتناو 
كتاباتو ليمعب دور المثقف وليصل من خالليا الى التفصيل والتعميل لموصول الى الحمول الناجعة وىذا ما يدل عمى عنوان 

 الكتاب "الخروج من المحنة"
 

من العناصر بحيث كل عنصر  وأضاف: ان المضمون المعرفي ىو عبارة عن بنية والمقصود بيا نظام يتشكل من مجموعة
مرتبط بجميع العناصر األخرى وىو ارتباط تكاممي، فبنية الكتاب تقوم عمى خمسة نقاط ىي: االرىاب، استبداد األنظمة، 
التخمف الديني والمجتمعي والتخمف االقتصادي... ويتكمم عن خمس عناصر ىي: ثقافي من خالل الحرب الناعمة، عسكري 

 كافحة االرىاب بأشكال شتى، مواجية االستبداد المتمثل باألنظمة والحد من التدخل األجنبي.من خالل المقاومة، م
 

واشار في ختام مداخمتو الى ثالث نقاط سريعة وىي أن الكاتب يتخطى السياسي الى الحضاري، ىو منحاز لكنو محايد، ىو 
ا لكنو قادر عمى تدوير األفكار والمقاربات، وختم طرف لكنو في الوسط، ىو ممتزم لكنو في عقمية الباحث، ىو منتمي جيوي

 صحافة لذا نتمنى أن يؤلف كتبا تتكمم عنيا الصحافة. بالقول: أنا أعتقد أنو كاتب يتعاطى 
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"لبنانفيالمطالعةأزمة"حولحوارحمقة
 

شارك  "لبنان في المطالعة أزمة" حول حوار حمقةمع المجنة الوطنية لألونيسكو، نظمت نشاطات النادي الثقافي وفي اطار 
، خوري ناتالي ، الدكتورةخميل عماد، األستاذ الحاج مريم ، األستاذةصيداوي رضا رفيفالدكتورة ، جحا ميشال الدكتوريا في

حشد من الميتمين و  في حضور، جبور درويش زىيدة وادارتيا الدكتورة، ا ،  اهلل رزق باتريكاألستاذ  منسى مياالعالمية 
  والمثقفين.
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جحا
استيل جحا مدخمتو التي تمحورت حول عنوان "تناقص عدد القراء" باالشارة الى األسباب المؤدية ليذه المشكمة وفي مقدميا 
األمية المتفشية في العالم العربي، وتحول الكتاب ليصبح من الكماليات ليس بسبب ارتفاع سعره ونما بسبب الضائقة المالية 

في بالد الغرب الجميع يقرأ... الجيل الجديد بات اليوم مشغوال  بالقول: نحن شعب ال يقرأالتي يعيشيا الناس، وأضاف 
بالكومبيوتر والسممر ووسائل التواصل األخرى... عدم تعويد التالمذة في المدارس عمى القراءة. عدم وجود كتب خاصة 

واج الكتب، ثنائية المغة وصوال الى اقفال المكتبات لمتالمذةن أزمة النشر التي يعاني منيا اكتاب بسبب تكاليف النشر وعدم ر 
 بسبب تدني بيع الكتب.

 
وطرح جحا في القسم الثاني من مداخمتو الحمول المفترضة وىي العمل عمى مكافحة األمية في البمدان العربية بواسطة الزامية 

الجيدة التي تنشر لكي تمقى لدى الناس  التعميم، اعتماد وسائل حديثة لممساعدة عمى القراءة، تسميط الضوء عمى الكتب
 اىتماما، اقامة معارض لمكتاب، اعتماد برامج لتعويد الوالد عمى القراءة وتشجيعيم عمى المطالعة في سائر أساليب التواصل. 

 
رضاصيداوي

معطيات بعض في مستيمو الى  تطرقتبعرض بصري " أزمة قراءة أم أزمة مجتمعات؟بعنوان "قدمت صيداوي مداخمتيا 
صعيد البحث العممي والتطوير ، وعمى ( عمى صعيد التعميمٕٗٔٓتقرير "التكامل العربي سبياًل لنيضة إنسانّية)اإلسكوا،

ال سياسات جّدية باّتجاه حماية المغة العربية واالرتقاء بيا. "فال تُتََّخذ مشيرة الى أنو  عمى صعيد المغة العربّية، و التكنولوجي
شجيع استخداميا في اإلعالم المسموع، وتمقينيا واستيعابيا في جميع مراحل التعميم، واإلقبال عمييا في إجراءات فّعالة لت

“.القراءة وكسب المعرفة واالبتكار واإلبداع. وىذا يؤّدي إلى انخفاض نسبة القراءة وانحسار المعرفة في المجتمعات العربية
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ة بمعناىا العام، أي كوسيمة استقبال معمومات الكاتب أو المرِسل لمرسالة عن أّي "قراءة" نتكّمم؟ القراءوتساءلت صيداوي 
ألّن حضارتنا العربّية واإلسالمّية قامت عمى مبدأ "اقرأ "، حضارة غنّية  ىل نحن حّقًا شعوب ال تقرأ؟و . ...واستشعار المعنى

 ....بموروثيا الشفاىي الذي أغنى التداول المعرفي بين الناس
 

مجتمعنا ال يوفِّر الفرَص لممواطنين منذ صغرىم ليكتسبوا ومنيا أن  مظاىر أزمة ىذه الشعوبي الى بعض وتطرقت صيداو 
كّمما قرأَت كّمما تحّسنت قراءُتك. وكّمما تحّسنت قراءُتك أنو  عادة المطالعة ويّتصموا بالكتاب، وفقًا لممعادلة التالية المثَبتة عممياً 

كّمما قرأَت كّمما زادت معارُفك.  و  ا كّمما قرأَت أكثر. فالرحمة إذًا دائرية تبدأ بالقراءة وتعوُد إلييا.كّمما أحببَتيا. وكّمما أحببَتي
فالقراءة تتّم لغرض التحصيل العممي المدرسي والجامعي، أكثر من ميميا إلى أن تصبح  وكّمما زادت معارُفك صرَت أذكى.

 .ألّميةسيما أن ا التعميم ومناىجوفي أزمة ود ...اضافة الى وجحاجة إنسانّية وفكرّية ومعرفّية
 

في لبنان خصوصًا، وفي العديد من البمدن العربية بشكل عام، ننظر إلى التعّمم عمى أنو وسيمة أساسية وأشارت الى أنو 
لى المطالعة كوسيمة لتحسين النتائج المدرسية  ى الوطنيغياب سياسة ثقافية عمى المستو  ، اضافة الىلمترّقي االجتماعي وا 

في لبنان خصوصًا، وفي العديد من البمدن العربية بشكل عام، نالحظ غياب دور الدول في تشجيع الممارسات الثقافية، 
وخصوصًا القراءة التي تسيم في االنتشار األفقي لمكتاب وفي تغذيتو وتنميتو، بقدر إسياميا في تنمية عدد القّراء المحتممين، 

مية الثقافية الُمستدامة. ىذا عمى الرغم من األىّمية الممموسة لتمك السياسات وما تتضّمنو من أنشطة وبالتالي إسياميا في التن
 مشّجعة عمى القراءة. 
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تتمّثل بالمستوى التعميمي لألفراد وألىالييم، وبنسبة األشخاص الذين  أجواء مؤاتيةوختمت عرضيا بالتشديد عمى أىمية ايجاد 
صدقاء، والنصح بالقراءة من قبل العائمة واألصدقاء، والتحّدث عن الكتب المقروءة مع أحد أفراد يقرأون في األسرة وبين األ

ن كنَت تغرق" العائمة أو األصدقاء أو الزمالء...  "اقرأ حّتى وا 
 

الحاج
" اذا  ٕٚٓٓعام الكاتبة البريطانية دوريس السنغ والحائزة عمى جائزة نوبل لالداب في الابتدأت الحاج مداخمتيا بما قالتو 

انطالقا من ىذا القول نستطيع ان نقول انو صحيح  ، اردتم الوالدكم ان يقرأوا  ضعوا الكتب جانبا واكتبوا عمييا عبارة ممنوع "
 ولكن برأيي يبقى لالعالم الدور االكبر نظرا لقدرتو عمى التأثير   .ىناك عوامل كثيرة  تمعب دورا في  التحفيز عمى  القراءة

اىم و أخطر وسائل  ىنا يبرز دور اإلعالم في تحفيز القراءة ، اإلعالم من.. خدامو الساليب ذكية تجذب القارىءتاس عبر
 التوجيو في عصرنا الحاضر الناس يتأثرون بشكل كبير  برؤيتو وتحميالتو من حيث يشعرون أو اليشعرون. 

 
" نادي أوبرا عمى سموكيات المشاىد ىو برنامج التمفزيوني  عن قدرة وسائل االعالم في التأثيرواعتبرت الحاج أن أىم مثال 

، البرنامج الذي أدىش دور التمفاز نافذة لمكتبة تبيع الكتبأصبح ... و أوبرا وينفري عمى شاشة التمفاز لمكتاب"  الذي تقدمو
اشخاص لم يعتادوا ييا النشر ومطابع الكتب، فبمجرد عرضو تتطاير من رفوف المكتبات مئات األلوف من نسخ الكتب، يشتر 

نعم ، نحن في عالمنا العربي بحاجة لبرامج كيذه يعرضيا التمفاز لمتشجيع عمى عادة القراءة ولبيان ما ل... القراءة من قب
  لممكتبة والكتاب من أثر عمى حياة األفراد والشعوب .

 
ىذه البرامج أناس ىا ومنيا أن القيمون عمى وتطرقت الى المعوقات التي تقف حجر عثرة امام نجاح البرامج الثقافية وتطور 

إن المضامين اإلعالمية في القنوات الثقافية التمفزيونية ، اضافة الى  فاقدون لكل المواىب والخبرات المطموبة في ىذه المواقع
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إلمكانيات التي او االستثمار في البرامج الثقافية غائب ومغيب  .. كما أن .العربية بعيدة عن التعرف عمى حاجات جماىيرىا
وسائل اإلعالم المبنانية تعاني مع ما تعانيو بعض االسماء عمى الساحة الثقافية لىيمنة مع وجود  قميمة تقدم لمبرامج الثقافية

 .ء عمييامن و"االحتكار" وسيطرة بعض األسما
 

قة وجذابة تتمتع بمادة اعالمية ثمة حاجة النتاج برامج خالوختمت بالمعوق الخامس اال وىي افتقار برامجنا الى الجذبية: 
اذا ، لتخمص الى القول: يجب اعتماد مؤثرات جاذبة وممتعة لممشاىد .وصورة ممتعة تستقطب المشاىد وتستحثو عمى القراءة

تمك ىي ابرز المشاكل التي تحد من تطور برامجنا الثقافية وبالتالي من قدرتيا عمى التأثير في المشاىد . برأيي ان استطعنا 
 .وعمى مستوى الكتاب والمطالعةخطي تمك العقبات يمكن ان نصنع فرق عمى المستوى الثقافي ت
 
ميلخ

سنجده عنوانًا مفتوحًا عمى كل اإلشكاليات، في سمة عمى أننا ـتأكيد بال" أزمة المطالعة في لبنان" اعتبر خميل في مستيل ندوة
ولنتّفق أواًل، تكاد تكون المطالعة في أزمة ..ضارة، ووعي معرفي.مترامية األطراف واألبعاد، ىذا ان لم نقل إنيا أزمة ح

ن بنسب تتفاوت، ىذا لمموضوعية.  ...عالمية، وا 
 

اإلعالم ىو سمطة المعرفة، أداة تغييرية ونقدية، بقي ولحينو، يّشكل تأثيرًا ىامًا في تشكل مفيوم الرأي العام، واعتبر خميل أن 
أن يتّحول الى أداة ىدم منّظم حين يرضخ إلشكالية السمطة السياسية في لعبة المصالح، وفي الوقت نفسو، يستطيع اإلعالم 

إلطار العام لإلعالم، يعتبر ، مضيفا في افي المقمب الثانيوفي تمويو الحقائق، ضمن أجندة تّكرس الخطأ صوابًا، والعكس 
طة التعامل معو من حيث التقنية، ووصولو الى كل اإلعالم المسموع من الوسائل اليامة في تقديم المعرفة إلنتشاره، وبسا

متنوعة، وىويات متعددة تنسجم مع تنوع وتطمعات البشر في اآلراء واألذواق، مذاقات اإلعالم المسموع يخمق فشرائح الناس، 
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ل اإلعالمية لذا بإمكان اإلعالم المسموع أن يّشكل حيثية في تفعيل الكتاب، والمطالعة، ويجب أن يكون شريكًا مع الوسائ
 األخرى في وضع القيم اإلنسانية في سمم أولويات العمل اإلعالمي.

 
دور الدولة، ومنيا األسباب التي تجعل من اإلعالم المسموع في غياب عن الحث لفعل المطالعة، وتطرق خميل الى بعض 

مج اإلذاعية، أو ندرتيا، التي تخاطب غياب البرا مسؤولية التعميم التربوي في المغات،، مراقبة برامج المحطات اإلذاعيةو 
عدم القيام ببرامج تكون المطالعة جزءا" من طبيعتيا، ، تحديد برامج خاصة حول قصص وأعمال لألطفال الطالب المدرسي،

 ...حوارات مسابقات،
 

م بمقولة " إن أن يؤمن اإلعالومنيا  الحمول المفترض أن تساعد في تعزيز المطالعةوانطالقا مما تقدم، طرح خميل بعض 
ضرورة لحظ أىمية العالقة بين الواقع ، تطبيق القوانين المرعية اإلجراء في شروط العمل اإلعالمي"، القراءة مفتاح العالم

أن تمحظ اإلذاعات ضمن برامجيا، موضوعات عمى ، التربوي منذ مرحمة الروضات، واإلعالم في تفعيل حركة المطالعة
وسائل اإلعالم مجتمعة، وحتى اإللكترونية في وضع خطة منسقة، تجد في تنظيم خطواتيا إفادة التنسيق بين  عالقة بالكتاب،

ر دو ، اضافة الى معالجة الكتب الرصينة عبر أثيرىاأن تمنح إدارات المحطات اإلذاعية الحرية التامة في النقد وفي ، لمقراءة
المذياع المتنقل بين الناس في إطار موضوعات وصوال الى كتاب ، وتحديدا" فيما لو عالقة بالالنشر في دعم البرامج الثقافية

 ال عالقة ليا بمسابقات وغير ذلك، إنطالقًا من الكتاب.
 

ديد مسار العمل، ومن حسن حدارة المحطة اإلذاعية أىمية في تإلفي ىذا المجال فقال: الشخصية تو تجربوختم باالشارة الى 
الحرية في العمل اإلعالمي، حيث كانت اإلذاعة ومن خالل كل من تعاقب  الحظـ، أنني في إذاعة صوت الشعب وجدت
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عمى تحمل مسؤولية العمل اإلداري، ترى في العمل الثقافي أولوية، وفي الكتاب مصدر غنى لمسنة العاشرة واإلدارة تمنحني 
 من الشرف عبر مذياعيا أن احمل أمانة الكممة.

 
الخوريغريب

أزمة المطالعة، عنوان لقائنا، اعتراف واضح وصريح أّن ثّمة أزمة اية مداخمتيا بالقول: استيمت الخوري غريب في بد
تستوجب حاّل، أزمة ال يمكن أن تُقرأ بَمِعزل عن الواقع االجتماعي واالقتصادي والسياسي والديني والنفسي، حيث ال يمكن أن 

 نفِصل بين طبيعة االنتاج المعرفي وكيفّية تمّقيو.
 

بل ىي  الطالب أّن القراءَة في مرحمة الدراسة الجامعّية ليست ترًفا،باقناع  ساتذةوري غريب الى ضرورة قيام األوأشارت الخ
حاجٌة وضرورة، حيث الـتأسيُس والبناء، وىي حاجٌة تنموّية فكرّية لبناء ذىنّية قادرة عمى االنتقاء بعد استعراض ما تكون 

االجتماعّية المغّمفة بقالب -المرحمة الثانوية تحديدا إلى قراءة النصوص الفكرية في ىذ اضافة الى توجيو الطالباكتسبتو، 
سردي، التي تناقش إشكالياٍت وجدلياٍت وتحمل ىمِّا وجوديِّا وقمًقا معرفيِّا، أي تنمّي حّس السؤال وتالًيا حّس المعرفة عند 

 الطالب.
 

بعد معرفة توّجياتيم  ي ثقافَتيم وفكَرىم من خارج االختصاص،إذا أردنا توجيو الطالب إلى كتب ثقافية تنمّ وقالت أنو 
الي تنّمي لدييم االنفتاح عمى اآلخر، الكتِب التي تعمي من  الجدلّية-الفكرّية الكتب لىاوأذواقيم، واحتراميا، يجب إرشاُدىم 

التوجيو الى الكتب التي تيتّم -يات، شأن التعّددية الثقافية والفكرية والدينية، والتنبيو عمى خطر الكتب التي تعزز األصول
شراقتيا بعيًدا من األخطاء الشائعة التي تؤّسس لمزيد من األخطاء، وتكرسُّيا قد يكون القالُب السردي أكثر تشويقا و  بالمغة وا 

 .من كتب الفكر الخالص، والروايات من الكتب األقرب الى ذائقة الطالب من االختصاصات كاّفة
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مستوى اإلنتاج األدبي والمعرفي، نستطيع القول إّن الحالة األدبّية والفكرّية بخير، وأّن ثّمة كتّاًبا )شّباًنا  عمىوختمت بالقول: 

وشاّبات( يختزنون في أقالميم إبداعات تستحّق التوّقف عندىا بما يشّكمونو من ظاىرة أدبّية ونقدية سيكون ليا شأن كبير 
يمانا ّمنا بيم، واسمحوا لي بان أخت م بإعالن صغير عن محاوالتنا تشجيَعيم في ىذا المجال، بأّننا نؤسُس منتدى قراءة تحت وا 

عنوان"حركة نقد" أو "إصدار ونقاش"، لمجموعة من الطالب الجامعيين الشغوفين بالمعرفة. وسيكون ىذا المنتدى مؤلفا من 
 عرفيا لمناقشة الكتّاب إصداراِتيم الجديدة.ثالثة أجيال، من أجل إفساح المنابر لمجيل الجديد وتدريبيم نقديا وم

 
منسى

في مقصورة من مقصورات معرض الكتاب العربي عبارة تقول "الكتب يا لفتت انتباىوأشارت منسى في مداخمتيا الى أنو 
ي نوكأنمن السيف . أكتب صحافية اميال أنا ككاتبة و وجدتني عمى بعد اميال و ء"من السيف " قرأت ىذه العبارة و اصدق انبا

 ر الذي يسكن في أعماقنا ؟ ضجر ب ألنفسنا حتى نكشح النكت؟ ىل اال لماذا نكتبأقول فميكن لي قارئ و 
يحسب لو حساب يراعي مشاعره ال يتدخل في أشياء ربما تصدمو أو ، الكاتب يرى في خيالو القارئ أن دال أعتقوأضافت: 

اء ابديا" ال لمشبع بل ذرىء تمك النار التي تجعل من القراءة غة كي ينفجر بين  الكاتب والقاملعكس . يقصد الصداربما 
 الى القارْى طريقا" إلى النور؟  ليعبدلمديمومة ، ال لمتخمة بل لنشعر بأننا نكمل الدرب عمى ىذه الحياة ، أفضل من الكتاب 

 
ان يكون لمقراءة زبائن، المدارس،   ىؤالء الشباب لم يقرؤا كتابا" لكن ما يشجعني ال فقط عمى الكتابة بل عمى املواضافت: 

تمميذ قرأوه  ٕٓاو  ٓٔالجامعات تتدعيني ألتكمم مع طالبيا عن كتاب من كتبي ما معنى ذلك ان ىذا الكتاب كان بين ايدي 
كتاب عند التوقيع فيما كتاب في فرنسا يصل  ٓٓٔادث اذا اعترفت ان كتبي في المعارض ال تتعدى حوصرنا نتساير بو ونت

 .الف كتاب ٕٓٓي الميمة ذاتيا الى فبيعو 
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، لكنيا في تراجع فعال" بوجود الوسائل اإللكترونية المتطورة نجزم ان المطالعة اليوم في ازمة ال يمكن انوختمت بالقول: 

، انا اكتب عت من قرائي يقولون كتاباتك صعبةجدا" اصبح اإلنسان يبحث عن السيل ال عن صعوبة القراءة فكم وكم سم
 .ىي العربية الصحيحة وكم وكم من العبارات تدخل فييا العربية المحكية التي تدلل المغة الفصحبمغت
 

زينالدين
التي تمحورت  ، وقرأت مداخمتو رئيسة المجنة الثقافية في النادي الثقافي العربي نرمين الخنساالدين زين سممانوتغيب األستاذ 

اعتبر أنو من انطالقا من بعض الوقائع التاريخية ندخل إلى الكالم عن تراجع و  المطالعة المدرسية بين النص والواقعحول 
 ... مشيرا الى القراءة في لبنان والعالم العربي وبموغيا أدنى المستويات قياًسا بما يحدث في مناطق أخرى من القرية العالمية

سمية، وفي ضوء ىذا النقص، قمنا بإجراء إحصاء أنو ال توجد بين أيدينا إحصاءات نقيس بيا حجم المطالعة في المدارس الر 
بسيط، عمى طريقة العّينة العشوائية، شمل عشر مدارس رسمية، خمصنا، بنتيجتو، إلى أن نسبة التالمذة الذين يستعيرون 

 ٜٙ.ٓ% من تالمذة المدرسة، وأن معّدل القراءة السنوي يتراوح بين  ٔٛو ٖٖالكتب من المكتبة المدرسية تتراوح بين 
 كتاًبا لمتمميذ الواحد.  ٕٔ.ٖو
 

وإلعطاء صورة واضحة عن المطالعة في الواقع المدرسي، ال بّد من إضاءة سريعة ليا عمى مستوى الموارد الماّدية، 
والبشرية، ومناىج التعميم، فعمى المستوى األول، ثّمة أبنية مدرسية كثيرة تفتقر إلى القاعة المناسبة لممكتبة، وثّمة مدارس 

قر إلى المكتبة نفسيا... عمى المستوى الثاني، تفتقر مدارس كثيرة إلى المدّرس المناسب لالىتمام بشؤون المكتبة المدرسية تفت
تنظيًما وتعزيًزا وتطبيًقا...عمى المستوى الثالث، إّن إغراق المتعّمم بعدد كبير من المواد التعّممية والكتب المدرسية، وعدم 
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عة في إطار البرنامج األسبوعي، وعدم وضع عالمات عمى ىذا النشاط، وعدم وجود حوافز تخصيص حصص دراسية لممطال
 معنوية أو مادية لمقيام بو، ىي عوامل ُتسيم في ترّدي واقع المطالعة المدرسية.

 
طالعة؛ وأضاف في مداخمتو قائال: عمى أن ىذه الصورة القاتمة ال تحجب وجود مجاوالت جّدية في بعض المدارس لتعزيز الم

فتحتفل باألسبوع السنوي لممطالعة، أوتستضيف كتّاًبا يحاورون المتعّممين في تجاربيم الكتابية، أو تخّصص جوائز رمزية 
لممطالعة في المدرسة، أو تُقّدم الكتب ىدايا لمتالمذة المتفّوقين...غير أن ىذه المحاوالت، عمى أىمّيتيا، تبقى في إطار 

 رقى إلى مستوى الظاىرة العاّمة.المبادرات الفردية، وال ت
 

وختم بالقول: إن تعزيز المطالعة المدرسية يقتضي تخصيص ىامش أوسع ليا في مناىج التعميم، بحيث تشمل جميع الحمقات 
والمراحل، وُتخصَّص ليا حصص دراسية في البرنامج األسبوعي، كما في األعمال الاّلصّفية. ويقتضي توافر الموارد المادية 

سبة من قاعة، ومكتبة، وكتب مناسبة في كّل مدرسة. ويقتضي اختيار المدّرس المناسب وتدريبو لمقيام بأعمال المكتبة، المنا
وتوافر الحوافز الماّدية والمعنوية لممتعّممين لممارسة ىذا النشاط. وفيما يتعّدى اإلطار المدرسي، ثّمة أدوار لمبيت، والمجتمع، 

ووسائل التواصل االجتماعي، من شأن القيام بيا اإلسيام في تعزيز المطالعة المدرسية  والجمعيات، ووسائل اإلعالم،
والعاّمة، وىي أدوار ال يّتسع المقام لذكرىا في ىذه العجالة، وبذلك، تتكامل الجيود المبذولة في المدرسة مع تمك خارجيا، 

 ن لم يحصل فحسُبنا شرف المحاولة.لتعزيز عممية المطالعة، فإن حصل ذلك نكون قد حّققنا المرتجى، وا  
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رزقاهلل
يا وتمحورت كممة باتريك رزق حول إحدى اإلشكالّياِت األدبّيِة والثقافّيِة البارزِة أال وىي دوِر مواقِع الّتواصِل االجتماعّي وعالقتِ 

عميَم لتشمَل العالَم العربيَّ بأكمِمو، طارحا بأزمِة المطالعِة في لبنان، مشيرا الى أّن ىذه األزمَة، بأسباِبيا ونتائِجيا، تستوجُب التّ 
ىما ِلِو تساؤالتو حول ما يعتبره بعُض الباحثين بأّن ىذه المواقَع ىي الّسبُب األّوُل اليوَم في تراجِع اإلقباِل عمى الكتاِب الورقّي وا 

 االنترنت، وبأنواِعِو ومواضيِعِو المختمفة...لمصمحِة الكتاِب الّرقمّي الذي يزداُد حضوُرُه تمقائيِّا يوًما بعد يوٍم عمى شبكِة 
 

 لمكممِة إّن مجتمًعا أدبيِّا رقميِّا جديًدا بدأ يتكّوُن عمى مواقِع الّتواصِل االجتماعّي في حركٍة ثقافّيٍة معاصرٍة تبّشُر بمستقبٍل زاىرٍ 
كتابِة اليومّيِة والتّفاعمّيِة مع القّراء، وفي تواصٍل دائٍم األدبّيِة في العالِم الرقمّي، مع أدباٍء وأديباٍت وّظفوا صفحاِتيم الخاّصَة لم

معيم.. وأضاف: إّن مواقَع الّتواصِل االجتماعّي قد أّمَنْت لمكاتِب فرصَة الّتواصِل المباشِر مع عدٍد كبيٍر من القّراء، والّنشِر 
ع الّنمِط المعاصِر والحديِث عمى الّساحِة العالمّيِة بفعِل الّسريِع لممؤلَّفات، كما أغَنِت الواقَع األدبّي بتجارَب جديدٍة تتماشى م

العولمِة ونتائِجيا، فإذا بالعباراِت تبدو مختصرًة ومكثّفًة في الوقِت نفِسو، وتتميَُّز بعنصَري الّصدمِة واالبتكار، بعيًدا من 
 الّنصوِص األدبّيِة الّطويمِة التي ال يستسيُغيا القارُئ في العصِر الحديث.

فالقراءُة ىنا ليَسْت تقميدّيًة بل سيمٌة، سريعٌة، عميقٌة، وغنّيٌة بالّصوِر والمعاني. إّنيا وبكلِّ صراحٍة لغُة العصر، لغُة  ضاف:وأ
ىذه فوائد ... اضافة الى أن من االنترنت، لغُة جيٍل جديٍد من الّكتاِب فرَض نفَسُو في عممّيِة اإلنتاج، فمُيْعَط الفرصَة المناسبة!

اقع ما ُيعنى بالّصفحاِت الحّيِة لدوِر الّنشر، والتي يتوّلى مديروىا نشَر إعالناٍت عن جديِد المؤّلفاِت لدييم، مرفقٍة مو ال
لييا بمقتطفاٍت تعرُِّف بضموِن الكتاِب أو الّروايِة، األمر اّلذي يوّفُر لمقارئ منّصًة غنّيًة بالبياناِت الّرقمّيِة، يمكُن المجوُء إ

 واإلبداع... مى ما ىو جديٌد في عالِم األدبِ لالّطالِع ع
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أخيًرا، وبخالِف الّرْأِي الّسائد، أظنُّ أّننا نحتاُج إلى مزيٍد من المواقِع األدبّيِة والمغوّيِة التي تتوّلى تسويَق وختم بالقول: 
لى تشجيِع الكتّاِب واألدبا ِء عمى مواكبِة ىذه المواقِع بإيجابّيٍة بّناءٍة اإلصداراِت األدبّيِة وتحفيَز المتعمِّمين عمى المطالعِة، وا 

 تتماىى مع التحوالِت الحديثِة في مجاِل المعموماتّيِة.
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"مصرفيالمبنانيونالرواد"و"المبنانيةالشخصيةمالمح"مروةكريمالمفكركتابيحولمناظرة
 

 مالمح" مروة كريم المفكر كتابي حول مناظرة معموم ناشرونالدار العربية ل، نظمت النشاطات الثقافية ليذا العاموفي اطار 
، العريس ابراىيم، الناقد درباس رشيد الشؤون االجتماعية وزيرشارك فييا  "مصر في المبنانيون الرواد"و" المبنانية الشخصية

 ميتمين.وحضرىا حشد من ال المفكر مروة التي استيميا بكممة افتتاحيةوأدارىا  الدوييي أنطوان كتوردال
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باسرد
ي الطباعة، استيل الوزير درباس مداخمتو بالقول: ىو الكريم القمم، الباذخ الحبر الذي عاصر جودة التطور الفني اليائل ف

فأسيل أمره. ولوال ىذ ألوقع عمال صف األحرف في ضنك شديد وشغميم بتنضيد ما يكتب عن نضاليم األممي الذي انمق 
 ى الطروس، ودوران المبادىء كعجالت المطابع في العقول والنفوس. في لبنان انتظام السطور عم

 
وأضاف: ال أريد أن أتقيد بقواعد تقديم الكتب، بل أتخطاىا الى الكاتب الذي احتسى عمى مر عمره الطويل خالصات 

الضفتين، باتساق ال التجارب واألفكار، ورسبيا في نفسو الرزينة وعقمو الرصين، ثم راح يبثيا دفقات تفيض عن الدفتين و 
تشعر فيو بان المواقف تغيرت والعقيدة تبدلت، ألنو يضعك في اطار من التطور غير المتناقض. فكريم لم ييجر أدوات 
التحميل، بل ىاجر الى غير رجعة النتائج المعمبة، التي ظن سدنتيا وكيانيا بانيا صالحة لكل زمان ومكان حتى فجعتيم 

ةن وغم عمييم الديالكتيك، فيما الجدلية ظمت حركة توليد، وظل كل قمع ليا سببا لتشقق القوالب األزمنة ومادت بيم األمكن
 الكمسية التي يتمنع النور واليواء، ألنيا في حقيقتيا حواضن العفن والترىل والتخثر.

 
عتبار، بحيث قادني الى وفي معرض حديثو عن كتاب مروة "الرواد المبنانيون في مصر" قال: وجدت فيو متعتي االطالع واال

تحدثت فييا من وحي ما قرأت عن الدور المسيحي اليائل الثر في  ٓٗٔكممة ألقيتيا في جامعة الحكمة بمناسبة عيدىا 
التنوير والحضارة والثقافة وحفظ المغة وانشاء الفن والدخول الى أعمق خاليا المجتمع كجزء أصيل منو ال كعالج يجري حقنو 

 بصورة مصطنعة.
 
أن "مالمح الشخصية المبنانية" فيو توأم كتاب الرواد اذ شعرت أن كريما يقدم لممكتبة العربية والمبنانية عمى وجو اعتبر و 

أخص، قاوسا بجزئين، رغم أنو ال يتبع تسمسل األحرف األبجدية، وال يقدم لمقارىء معاني الكممات بل يقدم لو مالمح التطور 
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ه لبنان وبث اشعاعو في كل مكان، بواسطة رىط من المفكرين والفنانين قل أن يجود الزمان الفكري والثقافي اليئل الذي شيد
بمثميم، اذ أنك لو مررت بعينيك عمى الفيرست، لوجدت أن كل اسم كان سماء، وكل شخص خمف وراءه رفوفا تضيق عنيا 

نتاج الغزي العميق، فأجد الجواب، سل كريم العيونن وتفيض عن قدرة االستيعاب، فسل كيف تأتى ليؤالء ىذه القدرة عمى اال
 مروة، فعند جيينة الخبر اليقين.

 
العريس

أشار العريس في مداخمتو الى بدايات معرفتو بكريم مروة حين كان األخير وقتيا قائدا لمحزب الشيوعي وكيف استطاع من 
لذي وجدتو منو جراء تحالفات متعددة قام بو خالل فكره وعقمو أن يجعمو في الحزب ومن أجمو فقط عمى الرغم من الخذالن ا

 كريم مروة، واعتبر أن الكتابين موضوعي الندوة كانا يجب أن يكونا مؤرخان ألنيما خالصة فكره.
 

ورأى العريس أن ىناك اثنان كريم مروة، أوليما سياسي متشعب اآلراء حول التحالفات السياسيةن وثانييما ىو المثقف الذي 
بطريقة يختمف بيا عن المثقفين اآلخرين مما جعمو مقصدا لكل المثقفين حول العالم الذين ياتون الى لبنان، يتكمم بالثقافة 

 اطال اهلل بعمره ليظل يؤلف مثل ىذه الكتب وبنفس الطريقة.


الدويهي
الدبية وسعة فكره بدوره تحدث الدوييي الذي قال: لم ألتق من قبل كريم مروة، لكني كنت أعرف وأقدر الى ابعد حد جراتو 

السممية، وانفتاحو، وتسامحو وحبو لمحوار والتفاعل، وخصوصا ىذه الصفة الباىرة  معرفتو وثقافتو ونزعتو االنسانية،وغنى 
لديو، التي ال تتوافر اال لدى الكبار، صفة القدرة عمى اعادة النظر، والقد الذاتي، والرؤية المتجددة في عالم مشرقي، طالما 
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ألفكار والعقائد سمة القدسية والبدية. وىو وىم ما بعده وىم، اذ ال شيء ثابتا في المجتمعات اال أم واحد: أضفى عمى ا
 حركيتيا الدائمة.

 
وأشار في ختام مداخمتو الى اعالء شأن الذات الفردية، في ما وصل اليو كريم مروة، بعد مسار طول مفعم بالماركسية 

وبالغ الجرأة والشفافاية أيضا، أن يذكر في مقدمة كتابو بأن المتعة التي تقدميا لو  وىموميا الجماعية. انو لجميل منو،
اطالالتو عمى المبدعين المبنانيين "قراءة وكتابة وتأمالت وذكريات والعترافات وأحالم ىي ىمو األول في ىذه المرحمة من 

نظرين وعمى الدوامن بان الشعور الجمالي ىو  عمره. يأتي بعدىا ما يمكن أن يكون ذا فائدة خاصة أو عامة. ال شك في
 ذورة ما يمكن أن تصل اليو الذا البشرية، من وعي ورقي وحضارة وانتصار عمى الموت.
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شمهوبنسيملمدكتور"مسيسةوأسطورةمقدسةحقيقةبينالقديمالعهد"كتابحولندوة
 

" مسيسة وأسطورة مقدسة حقيقة بين القديم العيد" كتاب حول ندوةوفي اطار نشاطات دار سار المشرق ليذا العام، عقدت 
في حضور  طراد جورجوأدارىا الدكتور  البساط كالب اليام، الدكتورة  مطر غسان النائب، شارك فييا شميوب نسيم لمدكتور

 حشد من الميتمين والمثقفين.
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 كالبالبساط
حسو التفاؤل وضع كتابو بدافع نقدي من منطمق نور ديني، اعتبرت كالب البساط ان شميوب ىو أستاذ في العموم يحمل في 

فالتعاليم الدينية تفرض األمور الدينية المسمم بيا انما كتابو كان نابعا من أمور تساؤلية دينية ميمة، انو يأتي في زمن 
 الحروب التي تقام باسم الدين، انو كتاب شامل، قرأ العيد القديم سفرا وسطرا سطرا.

 
كتاب اقتبس من تعاليم دينية قديمة أو حتى من اساطير يقوم عمى نقاط ثالثة ىي: تعظيم العنف، عسكرة اهلل وأضافت انو 

وأسطرة الدين وتحقير المرأة، لذا يصعب عمى القارىء أو المؤمن ميما حاوال المقارة بين ييوا والمسيح وفي ىذا دليل عمى 
د، وختمت بالقول: أرى ضرورة في قراءة ىذا الكتاب لما فيو من أمور دينية استحالة المقارنة بين العيد القديم والعيد الجدي

 جديدة.
 

مطر
أن ىذه الدراسة ستكون سالحو وحجتو، وقال: أنا المنادي منذ نصف قرن ان ال عدو لنا يحاربنا في وطننا الى مطر  أشار

اليوم فقد جاء عالم مؤمن حتى آخر الروح منتمي اال الييود، وكما قارعت وصارعت وال بينة لدي سوى ثقافتي الحزبية، أما 
.. فيو من دعاة اليقين، ال الى يسوع، فمم يعد ينقصني حجة، فيو سأل وأجاب حول الحقيقة المقدسة واألسطورة المسيسة.

ينطمق من ظن أو شبية فيو مغامر جرىء، يحتل العقل عنده مكانة الفيصل الذي يميز بين الحق والباطل.. ما فعمو 
 دكتور ليس شأنا عاديا فيو نسف أسس ما سمي بتعاليم الديانة الييودية.ال
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واعتبر أن أىمية ما توصل اليو الكتاب من خالصات ىو انطالقو من ايمان مسيحي راسخ، فاهلل ىو واحد في جميع الديانات 
في طيات كتابو لتعرف الجواب  السماوية، فيو يتساءل في كتابو ىل الييودية ديانة سماوية، ىو لم يجب بصراحة بل وضعو

 والجواب عندي أال وىو أن الديانة الييودية ىي ديانة وثنية اتخذت من اهلل حجة لمقتل.
 

شمهوب
عندما أخذت القمم ألشرع في كتابة ىذه الدراسة التحميمية، وتال الدكتور نسيم شميوب مقطعا من مقدمة كتابو ومما جاء فييا: 

وجل ال يرحم، تردد في أعماقي صوت يقول: إحذر اإلساءة الى كتب اهلل التي أسكنتيا  إعتراني خوف عظيم، إجتاحني
أعماق وجدانك منذ الطفولة، نشأت في ىدييا زمانًا طوياًل طبعت ممارساتك جعمت منك الشخص المؤمن الذي أنت ىو 

 اآلن.
 

تنقية بيادر الرب ألمر جمل ال يستطيعو إال من  لم يدم الخوف طوياًل وزال الوجل ليحل مكان اإلثنين حافز وجداني يقول: إن
أوكمت إلييم ىذه الميمة وزودوا بحسن اإلرادة وصفاء الذىن ونقاء القمب وعال إيمانيم فوق آنيات ىذا العالم قم بالمحاولة 

 والتوفيق من عند اهلل.
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لقاءمعسمربراج
فيمدارسالبعثةالعممانيةالفرنسية

 
ضمن مشاركتيا في فعاليات  MLFالبعثة العممانية الفرنسية  – AEFE ة التعميم الفرنسي في الخارجوكالوفي اطار نشاطات 

 ليم معرض بيروت العربي والدولي لمكتاب، استقبل الجناح في المعرض طالب الميسيو الفرنسية المبنانية الكبرى الذي كان
 عن أسئمتيم. تأجابالمؤلفة المبنانية التي لقاء الطالب مع 
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–(10/05/5102)الرابعالثالثاءفييومه92الفيمايميسمسةمنالتواقيعشهدهامعرضالكتابالعربيالدولي
تجدونربطاالصور


 يجهح يهذٌ " فزاػح انُىر " و " طثُة انشيايُز " يهُذ انعالىؽ

 دار صادر " فزَذ األطزع حثُة انعًز حىل انًىطُمار" د. رَُه تىنض انحاج

 دار انفاراتٍ دَىاٌ " انؼعز كانُهً أو كانًذٌ انخًظح" دٌرنً جزا

 دار انُهضح انعزتُح  درر انحذَث فٍ صحُح انثخارٌ حظٍ ػمُز

 دار انعهى نهًالٍَُ أغٍُ تانعزتُح  يارٌ يطز ونُُذا َصار

 دار طائز انًؼزق رواَح "  انؼُفزج انفُُُمُح "  كزَى كىطً

M.M.M ىو َاػزوٌدار انعزتُح نهعه أكذَُاص 

 انًزكش انثمافٍ انعزتٍ ػهىج انرزجًاٌ ػزتم داغز

 دار انًجح انثُضاء صذي انشَشاَح األطُز انًحزر عهٍ غشاوٌ

 دار انفاراتٍ َحى انخزوج يٍ انًحُح عصاو َعًاٌ

 دار اِداب حٍُ لايد يارَا  طًُز فزحاخ

 د. َظُى ػههىب

حيمذطح وأططىرج يظُظ   انعهذ انمذَى تٍُ حمُمح "  

 دار طائز انًؼزق "

 دار انفاراتٍ رواَح " يعشوفح انعؼك " هثح انجزاخ

 تُظاٌ يذكزاخ عاسف عهً انًطز  فاذٍ صانح

 دار انُهضح انعزتُح  فهظفح انًعًُ فٍ انفكز عثذ انزحًٍ انؼىنٍ

 انُادٌ انثمافٍ انعزتٍ غزاو يع حثُة طاتك هُاو انرىو انزَ ض

 انُادٌ انثمافٍ انعزتٍ ارطائم انً يىالَ طُاء انثُا

 انُادٌ انثمافٍ انعزتٍ جُاص عاتز/ انُحىر ذؼزق يٍ عُُها يحًىد عثًاٌ

 طُح 052اَظاٌ تعًز   
جًعُح انًعارف االطاليُح 

 انثمافُح 

 دار َهظٍ " انعىنًح وانظُادج " و " انحزب عهً آطُا" عهىاٌ أيٍُ انذٍَ
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5102كانوناالول5الموافقفيهربعاءاألفيمايمينشاطاتوبرنامجتواقيعيوم

بسام شبارو  -الناشرون: طارق عثمان  حلقة دراسٌة "النشر فً لبنان" 1:00- 10:00
حسن  -مارون نعمة  -أنطوان سعد  -

 ٌاغً

النادي الثقافً 
 العربً

سامً  -الموزعون: عبودي أبو جودة 
 صالح شبارو -نوفل 

غسان  -المطابع: جوزٌف صادر 
 ناصر عاصً  -بارو ش

شركات الشحن: عماد غرٌب، محمد 
 قبالن

عبدهللا  -شركات التجلٌد: فؤاد بعٌنو 
 الحلو 

 -شركات الورق: جمال بكداش 
 مصطفى المدنً )الداعوق(

ندوة حول كتاب "تركٌا والربٌع العربً، صعود  6:00 - 4:30
 الدٌن العثمانٌة الجدٌدة وسقوطها" للدكتور محمد نور

ادارة  -د. حسن حمادة  -د. هدى رزق 
 دار رٌاض الرٌس  االعالمً محمد شري

 دار ضفاف  د.محمد علً مقلد قراءة ٌسارٌة"  -ندوة "هل الربٌع العربً ثورة  6:00 - 4:30
ندوة حول كتاب "الشٌعة بٌن االجتماع والدولة"  7:30 - 6:00

 الجزء الثانً للسٌد هانً فحص 
د. وجٌه  -ار الرفاعً د. عبد الجب

 ادارة أ. انطوان سعد -كوثرانً 
 دار سائر المشرق 

أ. سعدى علو  -أ. طارق ناصر الدٌن  تكرٌم بومدٌن الساحلً 6:00-7:30
   تقدٌم أ. عماد خلٌل -أ. لٌنا حدشٌتً  -

 دار الفرات رة عاٌدة طبوش الشاع -د. ٌونس الفقٌه  مناقشة رواٌة "احتٌاجات امرأة" لألستاذ عٌد طبوش  9:00 - 7:30
مناقشة كتاب "االسالم والجمهورٌة والعالم" للكاتب  10:00 - 8:30

 آالن غرٌش
أ.  -أ. سامً كلٌب   -أ. آالن غرٌش 

 دار الساقً أ. ولٌد شرارة. -بٌار أبً صعب 
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التواقيع

كزكىر انمزد انؼمٍ جارٌ عذوٌ  4:00-6:00

 يٍ اَد؟
 دار أصانح  آيال اطكُذر

 دار انفاراتٍ د. إَهٍ حذاد " انحُاج انًذَُح، انذاكزج، " 4:30-6:00

 دار طائز انًؼزق َصز انظاهز رواَح " طزوج فٍ دار جذٌ "  4:00-7:00

 دار انزَض يحًذ َىر انذٍَ ذزكُا وانزتُع انعزتٍ 6:00-9:00

 دار انعزتُح نهعهىو َاػزوٌ طحز طه يٍ انمهة إنُهى  5:00

 دار انُهضح انعزتُح  يزَى طهُى انُفظٍ انظهىكٍ وانًعزفٍ انعالج 5:00-7:00

 دار انًحجح انثُضاء عثذ اإلنه انجىهزٌ ذمُُاخ انرعثُز 5:00-8:00

 دار اِداب طايٍ يعزوف أغاَُاخ 5:00-8:00

 انُادٌ انثمافٍ انعزتٍ د. يزواٌ أتى فزاج رواَح "داٍَ فزاٌ"  5:00-9:00

حَحى انخزوج يٍ األسي " 6:00  دار انفاراتٍ د. عصاو َعًاٌ  " 

 تُظاٌ لاطى لاطى جًانُاخ انظًُُا 6:00-8:00

 دار انعزتُح نهعهىو َاػزوٌ َثُم أتى حًذ انزحُمُىٌ 7:00

7:00 

 د. عهٍ انحاج حظٍ انحزب انُاعًح

جًعُح انًعارف االطاليُح 

 انثمافُح 

انهجزج وأسيح انهىَح انهثُاَُح فٍ  " 6:00-7:30

ذاَاخت " رواَح  دار انفاراتٍ سَُة صانح طحاٌ " أليٍُ يعهىف " 

 دار انظالٍ آالٌ غزَغ  " وانعانى اإلطالو وانجًهىرَح " 7:00-8:30




