السبت 82 ،تشرين الثاني8102 ،

فيما يلي نشاط يوم االفتتاح:
ندوة عن مئوية سيفو
اطالق كتابين :مئة عام على مجازر سيفو و إلهي إلهي لماذا ال تتركني؟
وفي اطار نشاطاتها لهذا العام ،نظمت دار سائر المشرق أولى ندواتها عن مئوية سيفو شارك فيها االعالميون جورج غانم،

عماد مرمل ،وغسان الشامي وأدارها األستاذ حبيب افرام في حضور حشد من المثقفين واالعالميين والمهتمين.
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الشامي
استهل الشامي مداخلته بالقول :جاءني في هذا الصباح على بريدي ..ال شيء هنا في مدينة القامشلي سوى حقائب تحتوي
على صور ذكريات وأيام وليالي مدينة القامشلي الجميلة .ال شيء هنا سوى مراسم وداع األحبة واألهل كما قبل مائة عام من

ارمينيا الغربية .ال شيء هنا سوى لحظات االنتظار قبل دفن اخر مظاهر الوجود المسيحي.
نعم ..قبل مائة عام أتى من أتى من الرها ونصيبين وسهوب األوسوين إلى أرضهم في الجزيرة الفراتية هربا" من الطاعون
العثماني الطوراني وسيوف اغ وات األكراد .الذين يتظلمون اليوم من الطوراني نفسه  .وعلى عادتهم حولوا مصاطب الريح في

ذلك الشمال الحزين إلى قمح ومكتبات ومدارس ,ورفعوا العدد على أسيجة المنازل ,بالورد حاول المكلومون السريان نسيان

سيفو ,وبالعلم واإلنتاج..

لكن أخوة الطين والغبار والنار ينامون عقورا" ثم يستفيقون عندما ينقصون سانحة كي يحيلوا العمران إلى فرابل متربة وتنفر

من جيناتهم بربرية الغزو والسبي.

وأشار الى أنه ما بين مطرقة الترك الجدد وهمج دواعشهم وما بين جشع أخوان الكرد الحديثين الساعين الى فرحة السياسة
االميركية والهوس بكيان متخيل وموهوم ،ها هي جغرافيا السريان واألشوريون تترمد ،ها هم سريان القرى يوغلون في الغياب
وأيدي األخرين تعبت بما بقي من ممتلكات ،اين بيوت ومدارس الحسكة ...من أخذ اجمل فندق في المدينة ،فكيف
بالقامشلي التي سميت نصيبين الجديدة التي ينادي تاريخها من كل طائرة تغادر مطارها.

وأضاف :إنهم يالحقون عبق التاريخ بيد من دهاء ورمح من حديد صدىء والتاريخ أيها السادة ال بلتفت إال للنتائج ،والنتيجة
في تقرير رفعته إحدى الكنائس إلى الفاتيكان عن مالعب الريح في ذلك الشمال يشي بالفاجعة ،كيف تغادر العالم يوميا،
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تجمع بقايا احالمها وترحل والمطارنة واألساقفة يعرفون هذه العائالت التي تلجأ اليهم من أجل بعض األوراق ,وهنا من

يرحل من دون أن يلتفت إلى كنيسة أو أرض بل الى موعد الطائرة.

وقال :هل سمعتم بأمالك الغائبين ..نعم أعتقد في فلسطين المحتلة ولكنكم لم تسمعوا بمثله في الجزيرة السورية ،فاإلدارة

الكردية تحاول اقتناص امالك الناس الذين يغادرون ،على مبدأ الحلول الديمغرافية ويفرضون تعليم اللغة الكردية حتى قبل ان

يتوفر لها كتاب القواعد .إن سيفو قد ترك لنا حفيدة وبات أهل ذلك الشمال ضحايا سيفه المثلث من تركيا ودواعشها وجشع

قادة الكرد.

واستطرد قائال :نعم ..كان المطلوب الصمود ولكن ال تنظروا الى المائة عام المنصرمة فقط .اي الى الوقت المستقطع بين

مذبحتين ،بل عودوا الى فجر المسيحية وتعالوا بنا لقد دفع السريان ثمن اسمهم واراميتهم ومشرقيتهم منذ أول بيزنطي تآمر
التغول
على هذه المنطقة ثم بعد الفتح الحجري دفعوا ضريبة تحديث وتطوير إدارة العرب لهذه البالد وخالل كل عصور
ّ

واإلنحطاط التي ما تزال مستمرة منذ ألف سنة .

وختم بالقول :إنني أنحني أمام اآلالم السريان وجلجلتهم المنصوبة على قارعة المشرق الذي لم تترك بعض أقوامه أمامهم

سوى حقيبة السفر لوال بعض الذين آمنوا أنهم ملح هذه األرض .لم أورد ما سبق دفعا لليأس بل لقراءة الوقائع والواقع وأدعو
الى تركن من خرج من الجزيرة في وسط سوريا حتى يستبان خيط الصباح.
تال الندوة إطالق كتاب "مئة عام على مجازر سيفو" وتوقيع كتاب "إلهي إلهي لماذا لم تتركني؟" للباحث السرياني العراقي
غابرييل عطو.
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ندوة في علوم باطن اإلنسان -اإليزوتيريك

تقنية
كما نظم منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء -علوم االيزوتيريك ندوة في "علوم باطن اإلنسان – اإليزوتيريك قدمت فيها ّ

معوض واألستاذ زياد شهاب
إعرف نفسك في تطبيق عملي "...ألقاها الباحثان في علوم اإليزوتيريك ،المهندسة ندى شحادة ّ
الدين في حضور حشد من المهتمين.
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"إن العلم األفضل واألهم هو ذلك الذي يمكن تطبيقه عمليا ...ذلك الذي يؤدي باالنسان
انطلقت الندوة من عبارة حكيمة تقول ّ
الى التطور من خالل هذا التطبيق ...وال فائدة تُرجى من علم يقوم على النظريات ،وال ِّ
يقدم سوى النظريات" ...وشرح
المحاضران أن هذه العبارة تختصر منهج علوم االيزوتيريك ،ومن ثم شرحا معنى كلمة "إيزوتيريك" وتوسعا في ماهية هذه

العلوم التطبيقية.

السلبيات
كيفية معرفة النفس حيث ذك ار أنها "تبدأ بفهم مكنوناتها التي تتضمن
ا
وقدم المحاضران شرحا ُم
ّ
ختصر عن ّ
واإليجابيات حيث يتوسع الباحث في معرفة نفسه كلما اجتهد في تطبيق معرفة اإلنسان – اإليزوتيريك" .ووضحا المقصود

النفسانية التي يقدمها اإليزوتيريك للغوص في الباطن وتوعيته".
النفسية و
أهمية التمارين
ّ
ّ
من خالل التركيز على ّ

العملية من اإليزوتيريك ذاكرين أنه بفعل التطبيق العملي للمعرفة يتمكن
بعد ذلك ،سلط المحاضران الضوء على اإلفادة
ّ
الباحث من "توسيع مقدرة التفكير وتقوية الملكات العقلية ،التمتّع بصحة جسدية وفكرية ،التح ّكم في المشاعر واألحاسيس،

التوسع في كل نقطة مع إعطاء األمثلة الحياتية لتقريب
وتم
أخير وليس ا
تفتيح الحس الباطني ،و ا
ّ
آخر إدراك هدف الحياة"ّ .
المفهوم.
وختم المحاضران مذكرين أنه باالمكان االطالع على التفاصيل الوافية عن علوم اإليزوتيريك من خالل مؤلفاته التي بلغت

حوالي التسعين كتابا حتى تاريخه بسبع لغات (منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء ،بيروت -لبنان) والمعروضة في الجناح

الخاص باإليزوتيريك (رقم  ،)B47وأيضا من خالل المحاضرات المجانية األسبوعية في مركز اإليزوتيريك الرسمي في
الحازمية والموقع الرسمي على االنترنت  ،www.esoteric-lebanon.comأو من خالل الدخول الى منتدى اإليزوتيريك

على الـ  facebookوالـ  Twitterأو  blogاإليزوتيريك (.)www.blog.esoteric-lebanon.org
أعقب المحاضرة حوار أجاب فيه المحاضران عن أسئلة الحضور.
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فيما يلي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي للكتاب ال 95في يومه األول:

ندوة مآسي الحرب العالمية األولى
في اطار فعاليات اليوم األول ،نظمت دار سائر المشرق ندوة حول مآسي الحرب العالمية األولى ،شارك فيها الدكتور محمد

سلهب  -رئيس الجامعة اللبنانية-الفرنسية ،الدكتور كريستان توتل ،واألستاذ رمزي سالمة ،وأدارتها الباحثة في ار يعقوبيان ،في
حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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يعقوبيان
استهلت يعقوبيان الندوة باالشارة الى أنه سوف يتم استعراض ثالثة كتب صدرت مؤخرا" توثق لمرحلة تاريخية مظلمة من

خالل الحديث عن تجارب عاشتها شعوب المنطقة ومن ضمنها لبنان ،وهي "الناجون" لالستاذ رمزي توفيق سالمة و"وسط
المجاعة" لميريام بيز الذي يقدمه الدكتور كرستيان توتل وكتاب "البنك العثماني" للمؤلف المصري سمير زكي الذي يغيب عن
هذه الندوة السباب قاهرة.

وتطرقت الى رواية "البنك العثماني" التي تتناول في اطار د ارمي مشوق ومن خالل شخصيات خيالية شابة تنشط في مجال

التمثيل والمسرح ،متمردة علي الظلم واالستبداد في حقبة معينة من تاريخ مصر وتبحث عن قصة مسرحية تمكنها من تفجير
طاقاتها ولتطرح العديد من المشاكل المعاصرة أبرزها المفاضلة بين الروابط الدينية والطائفية والموقف الديني واألخالقي إلى
جانب القضايا المحقة .ويتطرق الكتاب من خالل شخصية أرمنية تدعى فاسيلي الذي يعود بالذاكرة الى فترة وصول قوافل

المهجرين االرمن الى بور سعيد في مصر ومعاناتهم اليومية في ظل الظروف الجديدة التي فرضت عليهم في بيئة جديدة
يجهلون لغتها وتقاليدها وكيف تمت معاملة هؤالء من قبل المصريين.
سلهب
وتطرق سلهب في مداخلته الى الكتابين الصادرين عن دار سائر المشرق موضوعي الندوة مشي ار الى أن األول هو عبارة عن

يوميات لسيدة من أصول انكليزية عاشت في نيوزيلندا وتزوجت من الشاب اللبناني الياس بو صاد لحقته الى لبنان وعاشت

ويالت الحرب العالمية الولى سردتها لنا عبر مذكرات امتدت من  9599لغاية  9591بأسلوب مفعم باالنسانية والمحبة

وااليمان ومذكراتها هذه تشكل وثيقة هامة لتاريخ هذه المرحلة.
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أما كتاب األستاذ رمزي سالمة هو رواية تاريخية تستعيد بشكل موثق علميا وبأسلوب رفيع وشفاف مجريات الحرب العالمية

األول .وقد استفاد الكاتب من األسلوب الروائي لتقديم طروحات تستحق البحص العلمي المدقق حول مرحلة مفصلية في

تاريخ لبنان والمنطقة وبشفافية مرهفة تجعل قراءته مفيدة وجذاب.
أما األطروحة التي يقدمها الكاتب فهي أن المجاعة التي خربت لبنان بكافة مناطقه خالل هذه الحرب انما هي ابادة يجب
استعادة ذكراها في مشروع بناء وصيانة الذاكرة الوطنية في المراحل التي نفتقدها اليوم.
سالمة
وبدوره تحدث الدكتور سالمة كاتب رواية "الناجون "9591-9591 ،معتب ار أن التاريخ ال يذكر الكثير من مآسي الحرب
العالمية األولى ،فال ي وجد لمن قضى خاللها نصبا وال يتذكرونهم ،لذا قام بتقديمهم بأسلوب الرواية ليقرأها الشباب بطريقة

سهلة.

وأشار الى أنه من بين  99شخصا شنقوا في اعالم  9599على يد العثمانيين 91 ،منهم مسلمين وواحد فقط مسييحي ،اذن
فالحرب تستهدف جميع من هو ضد العثمانية ،لذا فان نتائج الحرب تبدت حصادا في األرواح اضافة الى ما حصدته
المجاعة ،وتطرق الى المآسي التي فرضها الحكم العثماني آنذاك ومنها أوامر جمال باا احتالل جبل لبنان عام ،9591

احتالل األديرة ،مدرسة الفرير ،الجامعة اليسوعية ،توقف العوم ،مصادرة الواشي ،مصادرة كافة وسائل النقل ،اضافة الى
مصادرة القمح ووضعه بتصرف الجيش وانشاء المحكمة العرفية في عاليه مما أدى الى تعليق المشانق لعدد كبير من

اللبنانيين بمساعدة بعض اللبنانيين.
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وختم بالتشديد على أهمية ما دعا اليه الى جانب زميله في الندوة كريستيان توتل بضرورة اقامة نصب للمجاعة في بيروت

تخليدا لكل من قضى في العام  9591من المجاعة.
توتل

العالمية" عن دار نشر جامعة
وتحدث بدوره الباحث في التاريخ المعاصر وهو مؤلف كتاب "الشعب اللبناني ومآسي الحرب
ّ
وعيون الى
القديس يوسف  -عن أرشيف اآلباء اليسوعيين عن الحرب
ّ
العالمية األولى وهي عبارة عن رسائل بعثها اليس ّ
ّ
األجنبية ،وقارنها بمذكرات ميريام بو صادر عن كتاب "وسط المجاعة" In the
المحلية و
أوروبا وغيرها والى السلطات
ّ
ّ
سجلت فيها مشاهداتها وما اختبرته من أهوال الحرب ومآسيها
 ،Midst of Starvationبين العامين  9591و ،9591وقد ّ
اليسوعيين عن "سنة الجراد" وعن أضرارها الهائلة ،
ومؤسسات
سجل فيها ك ّل ما يحدث في مراكز
ّ
يوميات ُي ّ
وباألخص دفاتر ّ
ّ
وعن نفاد القمح في بيروت وعن المجاعة.

كليا تجاه المسيحيين ،والى تفشي األوبئة مثل المالريا
كما
تتطرق توتل الى مواقف جمال باشا التي أصبحت عدائية ّ
ّ
والتيفوئيد والكولي ار والجدري .
في ختام الندوة ،أطلق كتاب "وسط المجاعة" في جناح الدار.
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حفلة فنية بعنوان "نبض الغد"
وفي اطار نشاطات النادي الثقافي لهذا العام ،وبرعاية السيدة نازك رفيق الحريري ممثلة بالسيدة هدى طبارة أحيت جوقة
مؤسسة رفيق الحريري حفلة فنية بعنوان "نبض الغد" تنقلت خاللها في ثنايا ثقافات متنوعة ولغات عدة باشراف السوبرانو هبة

القواص في حضور الرئيس فؤاد السنيورة ،النائب خالد زهرمان ممثال الرئيس سعد الحريري ،مدير عام مؤسسة رفيق الحريري
سلوى السنيورة بعاصيري التي رحبت بالحضور متمنية للحضور االستمتاع بالعرض الفني.
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نشاطات Beirut Digital Space
وللمرة األولى في تاريخ المعرض ،يسجل مشاركة ما يسمى بجناح  Beirut Digital Spaceوهو الجناح الرقمي الجديد
الذي ُينظم للمرة االولى من قبل شركة  Graphic shopباالشتراك مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة وبرعاية شركة
 MTC TOUCHلالتصاالت.
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ونظم الجناح منذ اليوم األول عروضا ترويجية لمجموعة واسعة من المنتجات الرقمية الناشطة والفعالة في االسواق ،منها

ا لتطبيق الهاتفي الجديد للنادي الثقافي العربي الذي يتضمن برنامج المعرض المفصل ،دور النشر المشتركة في المعرض من
جميع البلدان ،صور عن المعرض وغيرها.
كما قدم في االطار عينه ،المسؤول عن التواصل االلكتروني في شركة  UK Lebanon tech hubجورج أبي عاد شرحا
تفصيليا عن كيفية تقديم المضمون على الوسائط المناسبة وفي مقدمها وسائل التواصل االجتماعي  ،social mediasوعن

خصائص كل نوع من هذه الوسائل والشرائح العمرية التي تستخدمها ،األمر الذي أعطى صورة واضحة عن كيفية تقديم
المضمون بطريقة جذابة وسهلة وسلسة.
وقدمت دينا علواني من شركة  Pixel for thoughtعرضا لما تقوم به الشركة من ترويج وتسويق للكتب عبر الرسوم
المتحركة والفيديو وغيرها من الوسائل المرئية والمسموعة.
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