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 :لخامسافي يومه  95اليلي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي للكتاب فيما 

 ورش عمل دار أصالة
 

قصص "دقيقة الكاتبة لما عازار حيث قرأت ، مدارسة األخاء الوطنيةحضره طالب  اوقرائينشاطا ترفيهيا أصالة نظمت دار 
 واحدة، زينة الشجاعة، األستاذ كيس، عازفة الكمان.
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 "لبنان في النشر" دراسية لقةح
 

 عثمان طارق الناشرونها فيشارك ، "لبنان في النشر"حول  دراسية حلقة، عقدت العامالنادي الثقافي لهذا وفي اطار نشاطات 
 صادر جوزيف،  اميل تيان – جودة أبو عبودي، رنا ادريس – ياغي حسن - نعمة مارون - سعد أنطوان - شباروجهاد  –
 .غريب عماد، عاصي ناصر - شبارو غسان -
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النشر الورقي والنشر االلكتروني، حيث تعددت اآلراء حول الموضوع واعتبر موضوع تمحور القسم األول من الندوة حول 
ليشير مع وجود تقصير كبير في هذا المجال،  أي ناشر ورقي عليه أن يكون ناشر إلكتروني جوزف صادر)دار صادر( أن

األمر الذي من المبيعات،  %59ويمّثل  AMAZOONتباع على  االلكترونيةلكتب بدوره الى أن ا ان(مكتبة إنطو )أميل تيان
 تقصير ليس فقط من دور النشر.يقفل السوق أمام الكتاب الورقي وبالتالي فان ال

 
ليشير غسان  هل القارئ يريد النص اإللكتروني أم النص الورقي؟تساؤال:  )دار سائر المشرق(وطرح الناشر أنطوان سعد 

من المبيعات على  %02أخذ  0209حتى ال 0202شبارو )دار العربية للعلوم ناشرون( الى أن الكتاب اإللكتروني من 
من الكتاب اإللكتروني. وهنا كان لحسن  %02إسترد الكتاب الورقي  0209حساب الكتاب الورقي ولكن منذ مطلع العام 

 تقتصر على ازدهار النشر االلكتروني على حساب الورقي، وانما تتعداها الى المشكلة ال أنرأي في  )دار التنوير( ياغي
مضافا اليها المشاكل التي تعتري تحّمل هذه النفقات، ال يستطيع سيما أن الكاتب على طبع الكتب،  كبيرطلب د و وجعدم 

 .جههافي مصاف المصائب الكبيرة التي نواالمجال الثقافي وهذا ما نضعه 
 

أي الناشرين محبطين وليس هناك من جدية في التعاطي بهذه األمور، و أن  الشرقية( المكتبة) مارون نعمةره واعتبر بدو 
إلنقاذ هذا القطاع ولكن ليس هناك مقاربة بين األفرقاء، تكلمنا عن التزوير ولكن التوزيع  خطوات يمكن القيام بها تعتبر هامة

ألنه الحل وبرأيي نحن بحاجة الى تنظيم التوزيع ، الى الهدف المرجوهو األهم إلنه اذا كان هناك توزيع الئق تصل 
، لذا على من حيث غالء األسعار وتراجع اإليرادات اكبير  اشهد منذ سنوات إرباكت لمعارض العربيةاأن األساسي، مشيرا الى 

 االتحاد للوصول الى األهداف المرجوة.الناشرين 
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خالل ، سيما أنه النقابات واإلتحادات التي تّنظم هذا القطاعدور أهمية الى  )دار المؤلف( ناصر عاصيوبدوره تطرق 
مؤسسات وجدت لهذه المهمة، فوضعت بالرغم من وجود سنوات طويلة جدًا لم نحقق ما نصبو إليه من ترتيب وتنظيم، 

 .العملياألنظمة للتطبيق لكنها بقيت في إطار النظري وليس 
 

هذه المشكلة مع ايجاد حل ل من هنا ضرورةلشحن غير منظم ومكلف الى أن ا باروجهاد شوفي موضوع الشحن، اشار 
ا، وكان لمحمد يكون شهري على أنأوفر وأنظم  كونهالشحن البحري األطراف المعنية، وقد يكون من األفضل لنا اعتماد 

ي مجال فاكل التي تعاني منها المش فيها عنتفاوت لدى شركات الشحن، تكلم مداخلة اشار فيها الى  )شركة غرّيب( زريق
ذا كان الشحن سيتم عبر الجو أو عبر البحر،  ليها. وا  اشارة شحن الكتب خاصة فيما يتعلق باألماكن التي يتم الشحن منها وا 

 .ته أعلىوقت كبير وتكلف الشحن البحري يأخذالى أن 
 

بنان في النشر إنتهى وأصبح في وضع حرج في خطر، إلن الدور المميز لل أن المهنة شباروبشار من جهة أخرى، اعتبر 
بحري جوي( في -لدينا قوة التجميع )بريا من الناحية المادية أو الفكرية، مشيرا الى أنه تمتع بهتالحرية التي من ناحية 

 لن نصل الى الحلول. نتحركالشحن، أما نوعية الطباعة والمؤلفين والكتّاب فنحن مثلنا مثل اآلخرين إذا لم 
 

لمتحاورون الى موضوع التزوير الذي يطال هذا القطاع وضرورة محاسبة المزورين، فأشار جوزيف صادر الى أن وتطرق ا
ما امكنها تحصيله مور القانونية إلن ال يمكنها أن تلعب دورا بهذا الحجم، كونها ال تستفيد من األنقابة الناشرين أو الموزعين 

 .فقط ارضهو عدم السماح للمزورين بالمشاركة في المع
وأخيرا خرج المجتمعون بتوصية اقامة ندوات مستقلة شهرية حول المواضيع التي تناولتها الندوة اليجاد الحلول العملية ألزمة 

 .نلنشر في لبناا
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 الدين نور محمد للدكتور" وسقوطها الجديدة العثمانية صعود العربي، والربيع تركيا" كتاب حول ندوة
 

 العربي، والربيع تركيا" كتاب حول ندوةرياض الريس  نظمت دار، 95المن المعرض  الخامس وفي اطار فعاليات اليوم
وأدارها  حمادة حسن، الدكتور رزق هدى ، شارك فيها الدكتورالدين نور محمد للدكتور" وسقوطها الجديدة العثمانية صعود

 وحضرها حشد من المهتمين والمثقفين. شري محمد االعالمي

 



 
 0202، األول كانون 20، األربعاء

 
 

  
Page 6 

 
  

 

 شري
د. محمد نور الدين يعتبر بحق من قلة قليلة نادرة في عالمنا العربي الذي إستحق بالفعل ي الندوة باالشارة الى أن استهل شر 

صفته بإعتباره خبيرًا متميزًا بالشأن التركي بكل ما تعنيه هذه الصفة من معنى والكتاب الذي نحن بشأنه اليوم تركيا والربيع 
قوطها هو أحد تجليات هذه الخبرة المتراكمة على مدى عقود من الزمن وهذه المتابعة العربي صعود العثمانية الجديدة وس

التفصيلية التي تغوص في السياسة والتاريخ والثقافة والفكر واإلعالم واإلقتصاد هي شاملة وافية للشأن الداخلي كما للسياسات 
حيازه من إنه حق وصواب بنحو ال يخفى قناعاته وال يمررها إن كتابات الدكتور نور الدين إنه واضح في إن األقليمية والدولية.

 .أو يهربها في طيات الكتابة فهو واضح وصريح
 

 جامل وال يساء في زمن بات فيه االنحياز وظيفة مدفوعة الثمن خصوصا" الصحاب السحر والجاللة والسلطنة.ال يواضاف: 
كما انه حتى مع من  انة في نقل الوقائع كما هي ومن مصادرها.لكن هذا االنحياز لم يكن على على حساب المصداقية واالم

االعلى ويسجل مالحظاته دون اي  ليفترض انه في صفهم فهو ال يوفرهم من االنتقاد وال يرفعهم الى مقام العظمة والمثا
 او مذهب. حرج او وجل فهو مع دولة المواطن واالنسان والمساواة والعدالة التي ال تميز على اساس عرق او دين

اتفقت ام اختلفت مع الدكتور محمد نور الدين فالكتاب يشكل مرجعا" علميا" تاريخيا" لمرحلة حساسة من تاريخ وخلص للقول: 
أعمق يسبر نحو الفكر األردوغاني العثماني الجديد ونظرتهم لدورهم وتطلعاتهم  تركيا والمنطقة يتجاوز الحدث الى ما هو

. الكتاب مرجع لكل مهتم بالشأن التركي الذي بات شأنا" عربيا" واسالميا" ضاغطا" ومؤثرا" في وأقالمهم القديمة الجديدة
خصوصا" ان االنتخابات التركية االخيرة اعادت تقويم هذه العدالة والتنمية من جديد في الداخل التركي  حاضرنا ومستقبلنا.

ستوى المنطقة ال شيء بعد الدخول الدولي المباشر وتداعياته مما يبقي التحدي قائما" على مستوى الداخل التركي كما على م
 وهو ما يبقينا دائما" بحاجة لمتابعة قراءات
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 رزق
ومؤلفاته شاهد  اختصاصه اصبح  جزأ من همه اليومي فلست هنا في معرض الحديث عن اهمية الدكتور محمد نورالدين  

تاب هو  متخصص في المكامن الدقيقة للشان التركي  وهو الذي . فصاحب هذا الكعلى انغماسه  في تاريخ تركيا الحديث 
حيث تماهى االسالم التركي مع المتغيرات ، 0220رافق ذروة التحول في تركيا  قبل وبعد احداث الحادي عشر من ايلول 

ط الجديد رأى تهيأ  لدور لطالما حملته االناضول في محيطها . فمشروع الشرق االوسو الجديدة في منطقة الشرق االوسط 
دور المنتظر ال سيما ان لللم يتنصل اسالميو تركيا في المقابل ور المحافظين الجدد دورا ريادا لتركيا واسالمها المعتدل و ظبمن

 لديهم منظورهم الخاص داخل هذا المشروع .
 

وسقوطها قراءة واسعة وشبه  يعتبر هذه الكتاب الذي بين ايدينا تركيا والربيع العربي  صعود العثمانية الجديدةوأضافت: 
.مع تحول الربيع العربي الى صراعات فككت اواصر بلدان العالم العربي لعبت  0209الى  0202شاملة للفترة الممتدة من 

جزأ من الحرب في سوريا ومن الصدام في ليبيا وفي  الدور التصالحي فكانت  مع تركيا العدالة والتنمية دورا اعتبر قطعا 
ال يريد هذه الكتاب اال ان يكون مرأة صادقة  لما كان يجري وما . فات المذهبية واالثنية في العراقالخالدعمت  مصر و

من نقاشات بين النخب جرى ويجري يعتمل  في العقل السياسي التركي  خصوصا لدى نخبة العدالة والتنمية وقادته وما 
تركيا تقترب من فلسطين كان كانت تند الى معيار اساسي فبقدر ما التركية السياسية والفكرية واالعالمية . موقف الكاتب اس

كان الحكم عليها ينطلق من ادانة الكاتب يشد ازر العدالة والتنمية وبقدر ما تنخرط بالمشروع الغربي التدميري بقدر ما 
 ..في الداخل وفي الدول العربيةسياسة الفتنة والمذهبية والعتصرية العرقية ل
 

نصوص المرحلة التي سبقت الربيع العربي من اجل وضع االحداث في اطارها الصحيح  ضتناول بعن الكتاب واشارت الى أ
. هذه النصوص تثبت االرتباط التركي ببدء االزمة السورية . ال يريد الكتاب الدفاع عن اي حاكم عربي اواسالمي وال عن 
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ج في اقامة دولة المواطنة. النصوص تشير الى مالمح تحول اي نظام عربي اواسالمي فهؤالء الرؤساء وهذه الدول لم تنح
كانت بعضها  يحمل بعض السلبيات  ولقد  . 0202الى العام  0220الدور التركي الذي سبق ورصده الكاتب من عام 

 اشار لها الكاتب بصدق وبحرص من اجل الوحدة االسالمية .
 

 بي . احداث ال تتوقف في ظل السباق على  مكتسبات شرق اوسط جديد الى اين تركيا اليوم بعد الربيع العر وختمت بالقول: 
 

 حمادة
 وضرورة أنرصد اللتحليل يخضع لمنطق معين، لمنطق ، فاعالقة جدلية بين التحليل والتوقعهناك وبدوره اعتبر حمادة أن 

اليوم في الحرب ف:  لقد دخلنا ، وأضايكون التحليل صحيح، لذا فعندما يحدث ما توقعه الكاتب بدقة االكاتب متابعيكون 
الحرب الحالية في و إجتياح أفغانستان ، أزمة الصواريخ الكاريبية، الحرب الكوريةالرقم أربعة في الحروب الباردة: البادرة وهي 

نالحظ إنه في خالل الحروب الباردة هناك دور كبير لتركيا، خاصة من خالل تسخير أراضيها لصالح الواليات . و سوريا
 حدة األميركية.المت

خالل قراءة سياسية لما  . منمن يلعب بالنار سوريا أم تركيا؟ سؤال: منفي كتاب محمد نور الدين وتطرق الى ما ورد 
في تحقيق مصالح الواليات ا هاما إسقاط الطائرة الروسية سنرى جيدًا كيف إن تركيا تلعب دور  يحصل اآلن وخصوصاً 

 وغيرها من األحداث.الكتاب المذكورة في مخطوفي أعزاز  حادثة، اضافة أيضا الى أن المتحدة
 

أن آخذ جميع األفكار ولكن بدقة مجهرية يلتقط الكاتب بعض الظواهر. تظهر لنا يمكنني الكتاب شامل وال وختم بالقول: 
 كدراسة مثاًل : رجب طيب أردوغان )طريقة إتجاره بالعثمانية، طريقة تالعبه بالنصوص.(
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 نورالدين
 لختام تحدث مؤلف الكتاب واشار الى أنه أراد من خالل هذا الكتاب ثالثة أشياء هي:وفي ا
مل الكتاب بعدأ توثيقيًا للخطاب التركي تجاه قضايا ما سمي بالربيع العربي. إذا يحفل الكتاب بالمواقف الرسمية حيأوال: 

بعالقة تركيا بالربيع العربي ويشكل من هذه الزاوية لحزب العدالة والتنمية والسجاالت الداخلية للنخب التركية فيما يتعلق 
 مرجعًا أساسيًا للمهتمين والباحثين  وصناع القرار السياسي.

 
الكتاب هو جهد تحليلي وتفكيكي لخطاب حزب العدالة والتنمية تحديدا" تجاه قضايا المنطقة خالل مرحلة الربيع العربي ثانيا: 

عن مساجلة مع مفردات ومصطلحات الخطاب التركي وتحوالته وتبدالته. والكتاب بهذا وحتى األن.والكتاب هنا عبارة ايضا" 
 المعنى تاريخ مباشر لمرحلة حساسة وغنية ومن عالقة تركيا مع المنطقة العربية بكل مكوناتها وتفرعتها.

 
ية في اتجاه االعتراف باألخر والتعايش وهنا يريد الكتاب ان تأخذ األجيال المقبلة عبرة ودروسا من التجربة التركية السلب: ثالثا

معه خارج اإلنكار واالستئصال والتفرد في الهيمنة وهنا االمتحان الصعب أمام األجيال المقبلة بعدم تكرار األخطاء والعمل 
 على شرق اوسط في ظل الحرية والعدالة والمساواة واالعتراف باألخر واحترام حقوق االنسان. 
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 "يسارية قراءة - ثورة عربيال الربيع هل" ندوة
 

لكاتب محمد علي ل "يسارية قراءة - ثورة العربي الربيع هل" ندوة حول كتاب ضفاف دار عقدت ،فعاليات المعرضوفي اطار 
 حضرها حشد من المهتمين والمثقفين.الدكتور كمال حمدان والشيخ حسن مشيمش و شارك فيها و مقلد 
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 مشيمش
نتابني شعور بأنني أقرأ إلنسان اغتيال الدولة، والشيعية السياسية وهل الربيع العربي ثورة؟ فاقرأت كتاب أصوليات، وكتاب 

وعلى قراءة اث فق كثيرا" من عمره على التأمل والتحقيق والتدقيق في كل ما كتب في هذه الحياة منه فلسفات وأفكار وأبحنأ
مد علي مقلد ببصيرة مفتوحة وواسعة ومعتدلة ومجردة محكل أحداث العالم منذ قرون وحتى يومنا هذا فخرج الدكتور 

 وموضوعية من هذا التحقيق والتدقيق والتأمل المزمن بعقلية محمولة بأدق األفكار االنسانية السامية وبأوضح المفاهيم النبيلة.
 

خصوصا" وفي العالم  سباب تخلفنا في الشرق عموما" وفي العالمين العربي واإلسالميأأفلح ونجح باإلشارة إلى وأضاف: و 
لد الثالث على وجه التحديد وبكل صدق وشفافية أقول إن توارد الخواطر وتداعي األفكار بيني وبين الدكتور محمد علي مق

الدكتور مقلد هو وكل المتنورين في العالم أدركوا أننا نحن الشرقيون ... خطيرة فيما كتبهكانت كثيرة وفي مواده عظيمة و 
سباب تخلفنا حفرنا في أدوات اإلنتاج ووسائل اإلنتاج أفلسفة البنية التحتية لحركة المجتمع عسى أن نكشف حفرنا عميقا" في 

وفائض القيمة وتوزيع الثروة بعقول ماركسية ولينية وستالنية وقومية ولكننا لم نحفر عميقا" في فلسفة البنية الفوقية لحركة 
 المجتمع.

 
سلط األضواء كثيرا" في كتاب هل الربيع العربي ثورة على أن اإلستبداد هو سبب  الدكتورواشار الشيخ مشيمش الى أن 

ا" سلبيا" بالمطلق قفاالستبداد هو وليد بنية فلسفية دينية أخذت مو أن راء تخلفنا وتوسلنا وتراجعنا و االسباب هو علة العلل و 
 لعادلة كقضية فلسطين وغيرها.من الديمقراطية كونها ثمرة ثمرات الرأسمالية التي وقفت ضد قضايانا ا

 
وختم مداخلته بالقول: لم يدخر الدكتور مقلد جهدا مطلقا لكي يسلط األضواء في كتابه على ما يجب تسليط الضوء عليه من 

 أننا نفتقد للديموقراطية وأبحاثها ومبادئها وأركانها وفروعها.
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 حمدان 
فق أن ما تمت تسميته الربيع العربي هو حقيقة ثورة بغض النظر عما ن في بداية حديثه على التواالدكتور حمدا أكدوبدوره 

بعض المناطق التي يحصل فيها استالم للسلطة وبصرف النظر عما آلت اليه األمور  في هذه الدول، يمكننا يجري في 
 القول أقله أن ما حصل في تونس ومصر هو ثورة.

 
الثورة ويتوسع في موضوع تسيس الدين ويرى أن الحل ال يأتي من وأضاف: الكاتب ال يوضح كفاية ماذا يفهم من مفهوم 

الباب الفقهي بل من الباب السياسي، كما يشير الى أن الصراع ليس مع الدين بل مع المؤسسة الدينية... الباحث يعمم 
 ويسقط التحليل المبسط على هذا التماثل الذي أوحى به في كتابه.
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 فحص هاني للسيد الثاني الجزء" والدولة جتماعاال بين الشيعة" كتاب حول ندوة

 
 للسيد الثاني الجزء" والدولة االجتماع بين الشيعة" كتاب حول ندوةعقدت  ،نشاطات دار سائر المشرق لهذا العاموفي اطار 

 الناشر وأدارها كوثراني وجيه، الدكتور الرفاعي الجبار عبدالدكتور الوزير السابق طارق متري، شارك فيها  فحص هاني
 د من المهتمين.في حضور حش سعد انطوان
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، بعدها استهل دقيقة صمت: يتذكر كل واحد منا السيد هاني بهامته وابتسامته وذكائه وسرعة بديهيته وعالقته بهبداية 
وأستعير ما  في تقديم له ألحد الكتب العزيزة علّي، قال السيد هاني: "ليس كّل ما يلمع ذهًبا"الندوة بالقول:  نطوان سعدأ

أضافه على هذا القول المأثور ألقول عن إرثه الفكري وكتاباته التي هي "بمنزلة أوالده وأحفاده"، على ما كان يقول: "أما هذا 
ن أسرف  فإنه ذهب. فتعالوا وتزّينوا وامتلئوا نعمة، خذوا ألبنائكم قالئد، ولبناتكم أساور، ولغد لبنان احتياطًيا وفيًرا... وا 

 في تبذيره.السفهاء 
 

الجزء الثاني" في قلب هذا السياق. فبعد أن قّدم السيد هاني في الجزء  -كتابنا اليوم "الشيعة بين االجتماع والدولةوأضاف: 
األول قراءة المنفتح على اآلخر الذي يقّر باالختالفات من دون إهمال المشتركات، ومع االعتراف بالخطأ والتجاوزات في 

تّبع األولوّيات في زمن المتغّيرات، يطرح السيد في الجزء الثاني اإلشكالية الراهنة في عالقة الشيعة مع بعض السلوكّيات، وت
المجموعة اللبنانية األخرى، وبخاصة عالقة القوى النافذة في أوساطها مع القوى النافذة في المجموعات الطائفية الباقية، 

ابي، ال وقوًعا في تجربة المحّق بأنه استشرف المطّبات بل، من شدة محبته بذهنية األب الحريص والعالم الشجاع الذي ال يح
 ألهله وتأميًنا لمستقبل تتغّير فيه الموازين باستمرار.

أما منتدونا اليوم، فهم من الخاّصة الذين رافقوا مفّكرنا الكبير وسيضيئون بال شك على كنه هذا المؤّلف انطالًقا من فهمهم 
 جسه وطموحاته.ألعماق أفكاره وهوا

 
 متري
عن مصالحة السيد هاني فحص بين محبة الجماعة الدينية الخاصة والتعلق بالجماعة الوطنية وبين متري في مداخلته  تحدث

اللبنانية البعيدة عن الغلو في الخصوصية والعروبة غير اإليديولوجية. لذلك لم ير نفسه ملزما بإثبات انتماءه الى جماعته 
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اإللتحاق واإلذعان او اظهار انفتاحه من خالل اإلنسالخ عنها. ولم يقع في اسر العصبية التي يأمر بها  الخاصة من خالل
 اإلنضواء في كتلة متراصة تواجه كتال أخرى يفترض انها متجانسة. 

 
ما تناولت عند عدم انشغاله بالشكوى الشيعية من التهميش وتأكيده الرغبة في اإلندماج طموحا للمشاركة. كوتوقف متري 

دعوته الى اعادة قراءة مرجعيات الشيعة الوطنية، اشخاصا و نصوصا ومسلكيات، للتذكير بتشبثهم الدائم بالوالء الوطني في 
ظروف كانوا فيها أقل حضورا من حجمهم وجهودهم في بناء لبنان، مما يرتب عليهم مسؤولية مضاعفة بعدما صار 

سير السيد هاني فحص على خطى األمام ، مشيرا الى أن يزيد عن حجمهم العدديبات ضورهم موازيا لقدراتهم الحيوية و ح
الكبير السيد موسى الصدر والعالمة المجدد الشيخ محمد مهدي شمس الدين الذين مدحهما اللبنانيون كثيرا دون ان يفيدوا 

 بتهما الخالية من األوهام.كاف من وطنيتهما الجامعة واسالميتهما المقّربة وشيعيتهما المندمجة وعرو  على نحو 
 
التوتر  فحص ألدلجة الدين وتوسل اإلختالفنظر في مشهد التطرف الديني المستشري من زاوية نقد هاني ته بالاخلوختم مد 

واختياره العمل على اعادة تشغيل الرصيد الوطني واإلسالمي ومغادرة العصبيات والقبليات الى فضاء المشتركات وغنى 
   التنوع. 

 
 الرفاعي

رغم أسفار العقل والروح والقلب المزمنة المسكون بها هاني فحص، لكنه رابط في الموقع الذي وتحدث الرفاعي بدوره قائال: 
اختاره لنفسه منذ بداية حياته، لم يتكرر شٌئ في حياته كما تكرر انحياُزه للضحايا والمهمشين والمعذبين والثوار.كان صوُته 

  وانحياُزه لقضايا الحرية والعدالة، ولالنسان من حيث هو انسان. صدى أوجاع المحرومين،
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 الخاصة أسئلته بتطوير مولعاً  كان بل المشاغبة، األسئلة أويخشى الحر، التفكير يقلقه لم دين رجل بوصفهواضاف: 
لم تكن األسئلُة  فين.مختل فيه نكون سياق في االجابات توالد أنت ويترقب وظل يحرص على تعميق هذه األسئلة، باستمرار،

مقفلًة لديه، ولم تبلغ المفاهيُم صيغَتها النهائية في وعيه، ولم يتوقف في محطة أخيرة في أسفاره. كانت أسئلُته مفتوحًة تتوالد 
 منها باستمرار أسئلٌة جديدة، ومفاهيُمه في صيرورة تخلع عليها كلَّ حين صورة بديلة، وأسفاُره ال تكف عن أن تظل أسفارًا،
انه كائن هويُته ومهنته السفر، فهو لم يسافر ليصَل، بل يصُل ليسافَر، ويسافُر ليمضَي على الدوام مسافرا. انه يهرب من 
السكون كما سكون الصخرة، يهرب من الغياب كما يغيب الموتى، يهرب من القبح والظالم، يعشق الضوء والجمال، نشيُده 

 )الحب ايمانا، االيمان حبا(.
 

وضرورَة تجديده. وكيف  التفكير، في ديمومة النقد للحياة العقلية، وتأثيَره الحاسم أدرك هاني فحص ضرورةَ قائال:  واستطرد
 من حياتنا، نمطُ  يتغير كذلك أدرك أنه لن لذاته. ضداً  التفكير يمسي بل التفكير، ويتحجر العقل، ينغلق النقد يتوقف أنه حين

 بما ينشغل به بعُض  لم أسمعه يوما ينشغل ثقافتنا. في والتاريخ والفكر االنسان ومفاهيمُ  لعالم،ورؤيتُنال ذهنياتُنا، تتغير أن دون
وتدبيج  الموت، بعد وما والبرزخ القبر عوالم عن التحريم والتأثيم واللعن والتكفير والتبديع والتفسيق، أو من كالم الدين رجال
لكني طالما سمعته ال يكف عن  والموضوعات، باالسرائيليات المليئة الكتب من الناس، قلوب في الهلع تثير وحكايا مشاهد
حماسُته  وتمجيِد الدين لقيمتها، ورفِض تحريم زينة اهلل التي أخرج لعباده، والطيبات من الرزق في الدنيا. حول الحياة، الحديث

يانا أجده كالسمكة المختنقة، تلتقي في وغيرته على العراق لم ألمسها لدى الكثير من رفاقي السياسيين وغيرهم ببغداد. أح
روحه كلُّ أوجاع العراق المريعة في هذا الزمن األسود. يتمنى ويقترح ويبادر بفتح أية نافذة للنور تفضح ما تختنق به بالُدنا 

 من ظالم. يفتش على الدوام عن كلمات الفرح في زمن يغرق بكلمات البكاء.
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هو إلى عوالم  غادر لو ص أقسى خساراتي في العقد األخير من حياتي. لكن حتىخسارتي برحيل هاني فحوختم بالقول: 
، منه جزءٌ  دائماً  إذيمكث يغادرني أبدًا؛ لن فإنه الملكوت،  فيه. جزٌء مني يمكث مثلما فيَّ

 
 كوثراني

سيما من خالل كتابه كيف ُنعّرف هاني فحص، انطالقًا من إنتاجه الفكري وال واستهل كوثراني كالمه بالندولة بالتساؤب: 
الشيعة بين االجتماع والدولة، هذا الكتاب الذي جمع فيه مقاربات متعددة؟ هل هو فقيه؟ هل هو عالم سياسة؟ هل هو مؤرخ؟ 

يصعب التعريف األحادي بالسيد، أي بواحٍد من هذه األلقاب العلمية، إنه مزيج يأخذ ليجيب بالقول: هل هو عالم اجتماع؟ 
البحور شيئًا يستعين به لفهٍم موضوعي لظاهرة اجتماعية، أو لحدث، أو لموقف أو لحالة من أحوال  من كل طرف من هذه

 الناس والمجتمعات والدول. وأرجح أن هذا ما يجسده بامتياز كتاب "الشيعة بين االجتماع والدولة". 
 

كنه تاريخ متأرجح في مضيه بين مقاالت تنساب عبر التاريخ المعاصر  والمعيش عن تاريٍخ مضى أو يمضى، لوأضاف: 
ذاكرة جماعية قلقة، وبين تأريخ ال يستكين إلى تاريخانية واضحة حتمية أو إلى غائية منشودة مرتقبة أو مرسومة. إنه هنا 
مؤرخ، ولكن ليس بمؤرخ محترف. مقاالت في االجتماع السياسي يكتبها قلم باحث اجتماعي، ولكنه ليس بباحث محترف، 

مقاالت يكتبها أيضًا فقيه، ولكن ليس فقيه حوزة،  ثيق األكاديمي وبالشواهد واالستبيانات، انه الباحث المثقف. يتمترس بالتو 
أو فقيه مرجعية أو توكيل من مرجع. إنه الفقيه الحر، المتحرر من قيود المرجعيات وحرفية التقليد، وانه عالم الدين الباحث 

 الكريم وللدولة العادلة، أي إلنسان هذا الزمن ولمواطن هذا العالم وبلدانه ودوله.  الدائم عن المرجع الصالح للعصر، وللوطن
 

تعبير آخر ألّخص: انه المثقف العضوي في زمن غياب االلتزام أو نهايته، وانه أيضًا الفقيه العضوي، إذا وخلص للقول: ب
غنائم سلطة، أي في زمن نهاية اإليمان مقرونًا جازت التسمية في زمن تسّيس رجال الدين واندراجهم في أحزاٍب سلطوية و 
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يرى محمد عابد الجابري أن المثقف في الحضارة اإلسالمية الكالسيكية، كان الفقيه، فإذا جاز هذا الفرض  .بالعمل الصالح
هذه في إسقاط معنى حديث على معنى قديم، فال شك جائز أن ننعت هاني فحص بـ "الفقيه العضوي" مستأذنين غرامشي في 

 االستعارة.  


