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 فتتاح:فيما يلي نشاط يوم اال

 
 ؟بيئة السماء " للدكتور نزار دندشندوة حول " كتاب بيئة االرض و 

 
حول " كتاب بيئة االرض وبيئة السماء" للدكتور نزار أولى ندواتها  دار سائر المشرق وفي اطار نشاطاتها لهذا العام، نظمت 

حشد من في حضور ماجدة داغر  وقدمتها االعالميةمعلوف حبيب ستاذ األ، حسن زين الدينالدكتور  شارك فيهادندش 
 المثقفين واالعالميين والمهتمين.

 
 داغر

استهلت داغر الندوة وقدمت لمحة عامة عن الكاتب والكتاب موضوع الندوة المتمحور حول العلم، التلوث الكهرومغناطيسي 
"أما الثقافة التي توحد والتي تجمع فهي الثقافة العلمية"،  وصوال الى بيئة األرض واستشهدت في جملة الكاتب ما قبل األخيرة:

مشيرة الى أن الكتاب يطرح طرحا موسوعيا عن بيئة األرض وبيئة السماء لما لهما من عالقة وثيقة، كما يدرس وجود حيوات 
 .أخرى في مكان آخر غير األرض، لتصل الى خالصة هو أن هذا الكتاب هو دليل على كوننا أحفاد علماء
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 زين الدين
التي جامعتنا الوطنية الرسمية معبرا عن افتخاره كون بدوره تحدث عميد كلية العلوم االجتماعية الدكتور حسن زين الدين 

أثبتت أنها تشكل حاضنة للنوابع والعلماء بامكانها أن تلعب دورا في اظهار االبداعات الموسوعية العلمية فهناك تنوع في 
لم يفرض علينا ، مؤكدا أن الكاتب قة وهو يتوجه الى جميع األشخاص ذات المستويات الفكرية المتنوعةالمواضيع وبطريقة شي

 من خاللها على البحث.تحثك  بطريقةيثبتها معلوماته بل 
 

 يتقبلون النقد والنقاش وبالتالي عند النقاش يصل في نهايةتتمثل في كونهم  العلماءلدى االيجابية واعتبر زين الدين أن 
بالتالي زادت ألنه يعتبر نفسه غير خاسر اذا تم تصحيح الخطأ ىء المطاف الى ان جميع االطراف راضية حتى المخط

ي تغني الطالب والساتذة والعلماء ه، مضيفا: ان هذه الموسوعة تعتبر ذات أهمية من الناحية الثقافية العامة و معرفته
 وأصحاب االختصاصات األخرى.

 
لدكتور دندش عاشق للحياة لذا نراه يتطرق الى ما قد يعرض حياة الكائنات للخطر، ويطالب في الوقوف وأشار الى الى أن ا

مع الذات ألنها الوحيدة التي تعطينا القوة لالستمرار في الحياة... يمكننا التفكير بعد قراءتنا للكتاب أنه من الممكن وجود حياة 
 نه مع الوقت ممكن أن يصبح حقيقة.أخرى خارج األرض، قد يكون هذا مجرد خيال ولك

 
 معلوف

قل، وأن تأليه االنسان من أحد نتائج من جهته، اعتبر معلوف أن االنسان قادر على ابتداع الحقيقة وهو جوهر أساسي في الع
 العلم الحديث وهو الذي أوهم االنسان أنه متفوق بامكانه التالعب بالمواد الموجودة على األرض من ناحية دمجها أو
تصنيفها أو اختراع اشياء جديدة منها، فكل األديان اعتبرت أن االنسان هو أساس الكون، مشيرا الى أن كتاب دندش عو 
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خالصة أبحاث قام بها باحث ومتابع للكثير من األفكار اال أن الفكرة األهم التي يتضمنها هو وجود حياة خارج األرض، 
 اج.ليصف الكتاب في ختام كالمه: بالغزير االنت

 
وفي الختام اشار الكاتب الى أن الكتاب هدف الى اظهار مدى أهمية دور الفلك في حياة االنسان، التلوث البيئي، مشيرا الى 

المحافظة وأن  أن العادات متحكمة أكثر من الوقائع المذكورة في الدين الذي يعتبره البعض مشكلة من ناحية البحث العلمي
 في حياتنا. بيئة هو الهدف األساسيعلى ال
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 محاضرة : "امتداد الحياة بين الماقبل والمابعد"
 

ألقاها  "امتداد الحياة بين الماقبل والمابعد" بعنوانمحاضرة  علوم االيزوتيريك -منشورات أصدقاء المعرفة البيضاءنظم كما  
 ور حشد من المهتمين.في حضمؤّسس مركز علوم اإليزوتيريك في لبنان والعالم العربي، الدكتور جوزيف مجدالني 

 
بعد تمتّد أوجه الحياة في ما نعرفه وما ال نعرفه، في ما نعيه وما ال نعيه، ماقبل والمابين البأنَّ "قائال: شرح الدكتور مجدالني 

 ؟ إلى هذا االمتداد أو هذه االمتداداتالمرء تطّلع يفكيف يجب أن ".وفي ما يمكن أن نعّرفه وما يبقى عصًيا عن التعريف...
 أو ربما ما هي الغاية من طرح مثل هذه التساؤالت؟! عي منها ما يعصى على المدارك؟يأن  هأو كيف ل
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على كسر القيود التي يفرضها عليه وعي الباطن... فالحياة هي  المرءالغاية من طرح مثل هذه التساؤالت تحفيز أّن "بوأجاب 
الكيان ". موضًحا أنَّ "ى في المحّبة والحّب، عبر دراسة النفس البشرية...منطق محّبة فحّب والطموح إلى إدراك المفاهيم الكبر 

اإلنساني يعّبر أبلغ تعبير عن صورة امتداد الحياة بين الماقبل والمابعد، خاصة وأّنه يعكس صورة تطّور الحياة في النظام 
 ". الشمسي منذ الماقبل

 
من خالل دراسة نشوء الحياة على األرض نتيجة عاطفة ات ممكن فهم أو استشفاف هذه االمتداد كما استفاض في شرح أنّ 

المحّبة في النظام الشمسي، وحال الحّب بين  كما في سياق الندوة "الحب توازيهالحّب بين الجنسين. فالحّب على األرض 
 ...".قالمرأة والرجل هي انعكاس مبّسط لحال المحّبة في النظام الشمسي، والتي بموجبها تّمت عملية الخل

ما من مبالغة في القول إن اإليزوتيريك هو نواة الحياة على األرض في أسمى معانيها. وأشار الدكتور مجدالني إلى أّنه 
رادة الحّب في جوانب الوّحد إرادة االلتزام الواعي في يتتلّخص في أن  هومهّمت رادة المحّبة في  ةحياالمدارك وا  ، التعاملكافة، وا 

 ة الجامعة نموذًجا حًيا لمعاني الحياة الحّق على األرض في كل زمان ومكان.كي تبقى هذه اإلراد
 

أنه باإلمكان االطالع على التفاصيل الوافية عن علوم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاتها التي فاقت المئة كتاًبا وختم بالتذكير 
زوتيريك الرسمي على شبكة االنترنت على حتى تاريخه، وفي سبع لغات أيضًا، ومن خالل الدخول إلى موقع علوم اإلي

 (.www.esoteric-lebanon.comالعنوان التالي: )
 

 وتضمنت الندوة حوار أجاب فيه الدكتور مجدالني عن اسئلة الحضور. 
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 في يومه األول: 06اليلي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي للكتاب فيما 
 

 ور محمد ابو عليندوة حول ديوان "ضوع الياسمين" للدكت
 

ندوة حول ديوان "ضوع الياسمين" للدكتور محمد ابو شركة المطبوعات للتوزيع والنشر في اطار فعاليات اليوم األول، نظمت 
عبد هللا فضل وقدمها الدكتور  غريب، الدكتورة ناتالي الخوري مهى الخوري الدكتورة جمال زعيتر، الدكتور  شارك فيها ،علي
 .في حضور حشد من المهتمين والمثقفينناء الدكتورة مارلين يونس وشاركتهم غ، هللا
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 فضل هللا
استهل فضل هللا الندوة بالقول: وأنا أغبط هذه الثلة الشجاعة، التي سولت لها نفسها أن تشمر عن ساعديها وتخوض غمار 

ق ولهان، للحب، للجمال، الياسمين، ومطمحها ان تلملم الشذى، وتكشف ما خلف غالالت شعر وحكايا، وخواطر عاش
كحياتنا، صافي المورد عذب األلحان  للسحر، لألمل، وتساءل ما هذا الشعر؟! ما هذا االنسياب!؟ نهر طويل يجري هادئا

 تشدو طائر أكلت فراخع النسور وراح يتنقل بحزن بين زهر الياسمين.
 

 الخوري غريب
ان حكٌر على ثالثة: من تحّفى من نعال السوء، من توّضأ بإكسير قراءة هذا الديو استهلت الخوري غريب مداخلتها بالقول: 

وهي مشروطة بثالثة: ، طيٍن تسامى، فلم يستبدَّ به صاحبه،  قلِب عاشٍق  الياسمين، وتعّلق برداء هللا من قلوب أهل الصفوة.
ٍر إلى واحات السكينة، الُسكنى في وهي تعد بثالثة:  عبو  تهّيأ لطقوس الحّب العرفاني، وعقِل سالٍك تاق إلى مدارات النور.

أّما غايتها، فرهٌن بواحد أحد، هو هللا، أكان السبيل إليه، نبيًّا أم حبيًبا، أم  تكايا العاشقين، موعٍد مَع هللا في نبضِة الوجد.
 صديًقا، أم قضّية أم شهيًدا..  

 
عودًة  عن الطفولة القابعة في عمق  األنا، هذه المجموعة هي نجاوى الروح في بالغة العطر، وكشُف الحجبواعتبرت أن 

أقواس و "إلى البراءة، إلى األلوهة الكامنة في اإلنسان، إلى فطرِة الروح في استلهام شيفرات الكينونة، في تآلف الغمام والريح
اللغة"، وبسًطا القزح،  وفي إيقاع الطبيعة، في نغم الكلمة الذي جاء سعيا الى كمال التناغم، "قبًضا على سّر الصوت في 

لكّل معاني الحّب في بيان الندى، اتخذت أحياًنا"دوَر رسائل الحمام الزاجل بين جرحين"، ورقصَة الفصل والوصل بين قلبين، 
 واي قراءة خارج هذه الطقوس، فقد تقع في فّخ الـتأويل غير المجدي أو المفضي إلى الحقيقة.  أحياًنا ُأَخر.
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كان ثّمة مبدأ عاّم يحكم هذه المجموعة، فهو مبدأ الصيروة الذي يتحّكم في مفاصل مسرى ورأت الخوري غريب أنه اذا 
هي فاعلّيُة الحّب الذي  التحّوالت في نبض األنا الشاعرة التائقة إلى االرتقاء نحو فضاءات تسعى إلى تحويل األرض سماء.

والشيخ فتيًّا والظلمَة نوًرا، والموَت حياًة في تكسّره في الجهات يصّير األبكَم ناطقا، والطيَف َسمتا، والمرايا المكسّرة قندياًل 
األربع. أّما القضّية التي هجس بها شاعرنا هنا، فقداسُة الشهادة هي كرامُتها، وأبطاُل قصائده في عديد انتماءاتهم غير 

لها، وال السياسة، بل هي تلك النزعُة  المتجانسة هو َوحدُتها، والقدُس هي ِقبلتها، ولم تكن اإليديولوجيا في لحظة منطلًقا
 اإلنسانّية في انفتاح كونّيتها. 

 

مبارك، ثالثّيةُ الوجد والقضّية والقيم، وقد سكبَتها في أجاجين ثالث: الشعِر، والحكايِة، والخاطرِة، ومن وخلصت الى القول: 
هذه المجموعة:"ضوع  في لعبة المجاز، فكانتثّم مازجتها بتجربة الخبير في تكثيف إكسير العطر، والعارف بفتنة البوح 

 الياسمين".  
 

 الخوري 
ٍد اعتبرت الخوري بدورها أن  "ضوع الياسمين"، أريُج ِفعِل الحبِّ زمَن العشِق الحالم. نشيٌد ابتهالّي في خاليا روِح شاعٍر متهجِّ

ده لوحا ٌت انخطافّيٌة مترابطة تعِكُس موقًفا قوميًّا ملتهًبا، مسكوٍن بحلٍم وطنّي، يرسم عبر صيحاِت ألٍم صورَة مجٍد نضالّي، تجسِّ
يستلهُم الشاعُر الُحسَن ضوًعا والنقاَء طيًبا لبلوِغ حقيقٍة تعبُر به من عذابات هذا العالم ... وحبًّا عميًقا ألرٍض حبيبٍة مغَتصَبة.

الفراشاُت المنّوعُة  ٍة روحّيٍة، ظهرت معهاإلى حيث الطمأنينة المتسامية، ممتطًيا النهَر والبحر والنبع والريح، ضمَن رؤي
قتراِب وأسراُب الطيور المرافقُة لمصّباِت المياِه رموًزا للدائرّية المطلقة، وتجّلياٍت ألسراِر حكمِة هللا وكماِل خلقه، ودلياًل على اال

ًخا شّفاًفا يفِصُل بين دنيا الواقع األليم من نقطِة العبور، حيث ينداُح الياَسميُن ضباًبا أبيَض يحتِضُن كلَّ من يدخل فيه، َبرزَ 
 وعالم الخلود، باًبا ُيفضي إلى نعمِة النور.
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اًل الحبَّ سبياًل. وال شكَّ في أّن استدعاَء األماكِن المكرَّمة )مّكة، والمسجد واضافت:  ويتمّلى الشاعُر في هيكِل الكون متوسِّ
ى إشارٍة ذاِت داللٍة مزدوجة، طرُفها األّول يستدعي إسراَء نبيِّ اإلسالم ينطوي عل األقصى، والقدس( في سياٍق غزليٍّ مؤّنث،

من مّكَة إلى المسجِد األقصى. أّما الطرف اآلخر فيتمّثل في صيغة التأنيث الرمزّية التي أضفت على السياق الشعرّي تركيًبا 
 ...خاطِر الشاعر، والمغّيبِة فيزيائيًّاصوريًّا يتمركز حول المرأِة المستحَضرِة بوجوِدها المعنوّي والروحّي في 

 

ذا في ما قرأُت أختصر فأقول: إّنه آيٌة في وختم بالقول:  إّن مقاربتي كتاَب "ضوع الياسمين" نقًدا، مجازفٌة كما ال مثيل، وا 
حَد المريُد فيِه مَع عوالَم الحبِّ اإللهّي، تعِكس فلسفًة ورًؤى وأحوااًل... كتاٌب مشحوٌن بالشوِق والحنين إلى المحبوبِة األرض، اتّ 

أَخر، في خلوِة تأمٍُّل صوفّي، جمَع من خالِلها جماَل الطبيعِة ونقاَءها إلى عَبِق الرائحِة العطرة التي تضوُع نتيجَة رقِص 
، مرتقًيا َوْفَق الياسمين وتمايِله، فذاَب حبًّا وشوًقا وعشًقا، واستبصَر وجَه الحقِّ في كلِّ شيء، وسعى وراَء ثمراٍت جّمة ُتجنى

طلٍب ِنظاٍم نفسيٍّ تصاعدّي، كفيٍل بإدخالِ كلِّ المظاهِر والموجوداِت في دائرِة المــــُلِك المطَلق، وبتوحيِد هموِمه بهمٍّ واحد، وبم
 واحد، أال وهو استغفاُر وجِه هللِا الرحيم في الحفاِظ على روحانّيِة الشرق بوصِفه مصدَر اإلشعاِع اإللهّي.
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 ة حول كتاب "عن الدولة "ندو 
 

ندوة حول كتاب "عن  المركز العربي لألبحاث ودراسة السياساتنظمت  ،06الفعاليات اليوم األول من المعرض وفي اطار 
مترجم الكتاب ، فريديريك معتوق الدكتور  الباحث في علم إجتماع المعرفةشارك فيها للكاتب الفرنسي بيار بورديو  الدولة "

 في حضور حشد من المهتمين والمثقفين. أحمد مفلحوأدارها األستاذ  نصير مروةة ففلسالس ستاذ ومُدر األ
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 مفلح 
فرنسي وأحد الفاعلين األساسيين في الحياة الجتماعي اإلعالم ال( 2662-0396بيار بورديو )افتتح مفلح مداخلته بالتعريف ب

قرن الرأي  في علم اإلجتماع المعاصر منذ ستينيات القرن الماضي. الثقافية والفكرية الفرنسية، وأحد أبرز المراجع العالمية
بالفعل والممارسة في حياته البحثية، كان من المؤمنين بالفعل ال باآلراء، عاش مجتمع بحثه وشارك في المظاهرات 

د، مثل المنتوجات ماركسي، إنتقد الماركسية بسبب تغاضيها عن العوامل المؤثرة في المجتمع غير اإلقتصا واإلحتجاجات.
مزية إشتق العنف الرمزي الذي يعني عنده قدرة ر الثقافية )الذوق الفني( أو الرمزية )سلوك الناس وطريقة عيشهم( ومن ال

 المسيطرين على حجب تعسف هذه المنتوجات الرمزية وبالتالي إظهارها على أنها شرعة.
 

المجتمعات الحديثة تقسم حقواًل، أي فضاءات إجتماعية أساسها  أن العالقات اإلجتماعية في يرى  بورديوواعتبر مفلح أن 
بورديو  .. لنشاط معين، يتنافس فيها الفاعلون على إحتالل مواقع السيطرة، أي أن علم اإلجتماع عنده ذو طبيعة تنازعية.

 ودراسة السياسات. بًا ُترجم منها الى العربية ، وآخرها كتاب عن الدولة الذي صدر عن المركز العربي لألبحاث كت
 

 معتوق 
كتاب يجمع تقييم بيار بورديو الفكري لتجربة الدولة الفرنسية التي هي من نظرة تجربة ناجحة، في اعتبر معتوق أن ال

الدولة ، الدولة هي مصدر الشرعيات، في المجاالت كافةهما  الى شرح فكرتين رئيسيتين يسعى، فالمؤلف محصلتها العامة
في رؤية عامة تغدو تدريجًا ما يشبه "وجهة نظر  الدولة تنشئ وتفرض وجهة نظرها، واعتبر أن ولل إجتماعي أهي فاع

بناء قام على أفكار طوباوية، ، جميع وجهات النظر" وبهذا المعنى فأن الدولة هي نوع من التوهم اإلجتماعي غير الوهمي
بحيث نتجت  لة مرجعية لشرعية األفكار والمؤسساتتحقق في الواقع فأضحى بناء من المؤسسات وبتًحققها هذا غدت الدو 

 الدولة، في المثال الفرنسي، من شرعنة شعبية لها ابان الثورة الفرنسية أتاحت لها الحقا أن تصبح مصدرا حصريا للشرعيات.
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يش بدولة خلدونية، لذلك نشعر باإلغتراب عندما نطلع عليه فيما نع، كالم بورديو يدور بمجمله حول الدولة الحديثةواعتبر أن 

كما مع تحقيق التكامل اإلجتماعي، المفكك  تتعارض مصالحها مع شرعية الدولة الواحدة والموحدة في دولة للعصبية والملك
 لعصبيات الطوائف واألسر المالكة والحاكمة.

 
 مروة

حول علم اجتماع بورديو، وال أن ليس للمترجم، وهـو هنـا عيٌن ال مجاز، أن يفتي في محفٍل كهذا واعتبر مروة بدوره أنه 
ذا كان قـد سبق لـه أن حاول ذلك في مقدمة الطبعة العربية، من "حول الدولة"،   يحاول ترسم الفلسفة التي تبرره أو تمليه. وا 

نمـا بناء لطلب الناشر. وهو يرى أنـه قـد بات عليـه اآلن أن يلزم حدوده، ويقنع ب وضعه. فإنـه لم يتطوع لذلك من تلقائه، وا 
 ....فالمترجم هو المترجم ليس إال.

 
 

واألسـماء "توقيٌف" منها: توقيٌف يشـبه ذلك الذي ظنه إبن جني في اللغة العربية: " فَقوَي في  فالدولة هي التي تسمي. وقال: 
ء جميعها وعلمها كلها. نفسي اعتقاٌد أنهـا توقيف من اللـه سبحانه، وأنها وحي منه". والتنزيل يقول أنـه سبحانه أنشـا األسـما

حزيران/  00الدولة، وليس أٌي سواها )كما كان بورديو يقول في أحـد أوائل الدروس التي ألقاها في الكوليج دو فرانس )درس  
( والتي سبقت دروسه حول الدولة بسنوات، وصدرت في العام الماضي تحت عنوان علم االجتماع العام 0392يونيو 

(Sociologie Générale). .. 
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إذا لم يكن للمترجم الحق في ادعاء منزلة عالم االجتماع أو االقتصادي، أو كل من يبيح لـه تقسيم العمل وتساءل مروة أنه 
االجتماعي بأن يسـتبطن هيغيل، فمـاذا تراه يسـتبطن، ومـاذا يسـعه أن ُيظِهر؟ ومـا الذي تراه يستطيع أن يفتي فيه؟ ظاهر 

؟ Etatكيف يقول ف .(sur l’Etatعنوان الدروس موضوع الكتاب هو ) يفتي في اختيار المصطلح. األمـر أنـه يسـتطيع أن 
كما حدث قديمـا، وال يزال يحدث حاليا   هل يقول دولة أم يقول غـير ذلك، أو يعيد رسـم الكلمة األعجمية بأحرف عربية

 بالنسبة لمصطلحات كثيرة؟ 
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 المجذوب و د.كلوفيس مقصود كريم لذكرى الراحلين الكبيرين د. محمدت
 

تكريم لذكرى الراحلين الكبيرين د. محمد المجذوب و د.كلوفيس نظمت ، لهذا العامنشاطات النادي الثقافي العربي وفي اطار 
 ة نشأت الخطيب التي ألقت كلمة الدكتور صالح الدباغ،الدكتور نائبة رئيس المنتدى القومي العربي شارك فيها  مقصود

 .فادي تميموقدمها رئيس النادي طارق المجذوب، األستاذ ل سلمان، طال الصحافي
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 تميم 
عندما يكرم النادي الثقافي العربي بعضًا من اعالمنا الكبار في الفكر والسياسة والوطنية انما استهل تميم الندوة بالقول: 

متين ثقافيتين كبيرتين تركت آثارها بعيدًا في يكرس في الواقع مسيرة ثقافية تألقت على الدوام. وها نحن اليوم نحيي ذكرى قا
الواقع اللبناني، فالدكتور محمد المجذوب شخصية فكرية وثقافية استثنائية لما يمثله من ثقل قانوني واداري وفكري متميز، فقد 

في لبنان وكان شغل منصب رئاسة الجامعة اللبنانية ، ناضل طوياًل من أجل صيانة استقالل هذا الصرح التعليمي الرئيسي 
ديمقراطي النزعة بعيدًا عن القيادة الفردية ومن هنا كان من الرعيل الذي شاد مجد الجامعة اللبنانية وباالضافة الى ذلك كله 
كان حقوقيًا بارزًا بل انه بنى فكره السياسي بين لبنانيته وعروبته، هذه العروبة الديمقراطية التقدمية البعيدة عن التعصب 

 القليمية. والنظرة ا
 

بدأ حياته صحافيًا متميزًا فأثرى المكتبة  الذيالدكتور كلوفيس مقصود  وهوحتفال التكريمي من االالقامة الثانية وتطرق الى 
االعالمية في لبنان سواء في جريدة النهار او جريدة السفير او االهرام المصرية، هذه المقاالت التي تنضح برؤى مستقبلية، 

 العربية واللبنانية بروح من االنفتاح والتحليل الموضوعي.  وتعالج القضايا
لعل من ابرز سمات مسيرة الدكتور كلوفيس مقصود أنه اختير سفيرًا لجامعة الدول العربية في الهند ثم مبعوثًا واعتبر أنه 

رزت شخصيته الفذة في الدفاع خاصًا لجامعة الدول العربية بالواليات المتحدة ثم سفيرًا للجامعة في االمم المتحدة، حيث ب
عن القضايا العربية وفي طليعتها القضية الفلسطينية التي شكلت العصب الرئيسي لنشاطه السياسي والديبلوماسي في وجه 

 نفوذ اللوبي الصهيوني لمؤثر في اميركا، ومن  هنا فقد مثل الدكتور كلوفيس مقصود العروبة التقدمية بأحلى مظاهرها. 
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 سلمان
شو  ايه.. كيفك؟ الصوت العميق اآلتي من البعيد: كل مساء، ا زلت انتظر،ح سلمان كلمته باستذكار كلوفيس مقصود: مافتت

الذي لم  ويندفع كلوفيس مقصود األممي أرُد ضاحكًا: أنت تعرف أن ال شيء ُيسر عندنا. األخبار عندك! األخبار عندك؟.
حب الحياة الذي كان يبثه فينا كلوفيس مقصود إلى االفتراض أنه أقوى من  ولقد أخذناويكمل سلمان:  يغادر لبنان قط.... 

الموت .. ألن فكره ظل نيرًا حتى النفس األخير، وظل قلمه الطليق من القيود يكتب ويكتب  في مختلف المواضيع : 
 .... لفلسطين والعروبة ، للبنان  الوطن خارج القيد الطائفي

 
، عقل العرب قبل لسانهم،الفلسطيني في واشنطن ، المصري في لبنان ، العربي الكامل ووصف سلمان مقصود قائال: كان

         اللبناني في مصر ،الجزائري في باريس ، والعربي في نيويورك كما في كل  عواصم الدنيا،واألممي في أوقات الفراغ .
محاورًا إلى حد الجدل، جاهز الدليل من التاريخ  لم اعرف في حياتي المهنية بامتداد خمسين سنة رجاًل أكثر منه متابعة،

 حتى خيبت أمله الوقائع اليومية وسقطات الملوك والرؤساء، ال سيما في المواجهة مع العدو اإلسرائيلي. 
 

ل كلوفيس مقصود، فكرًا وعماًل، مع  المجاهدة التي ال يطويها النسيان هالة سالم التي واجهت واعتبر سلمان أنه تكام
ائيليين ، في معقل نفوذهم ، واشنطن، بشجاعة قصر عنها الرجال،باسم  فلسطين التي تبقى مشعة في وجداننا عنوانًا اإلسر 

كان هذا الثنائي نموذجًا مشرقًا في النضال من اجل القضايا المحقة.. ولقد جاهدا فانتصرا على اإلهمال و  لقضيتنا المقدسة .
ت وانشغال الرؤساء والملوك والوزراء خالل لقاءاتهم الرسمية مع المسؤولين والقصور والتقصير، وعوضا غياب السفارا

 االميركيين بحماية عروشهم ولو على حساب القضية المقدسة.
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المناقش حتى إفحام المجادل  أمة في رجل، هذا الكاتب، الباحث، الخطيب المحاضر،وخلص في ختام مداخلته الى أنه: 
وبعدها،  ،اإلنسانية –القومية  –، قبل مواقفه الوطنية أن جميعنا، هنا، نحفظ لكلوفيس مقصود ية .،بعد الوقائع بالنكتة القاض

صناجة العرب، الداعية والمحامي  صورة المثقف العربي الكوني، الكاتب، المحلل،الخطيب، المفوه وباللغات الحية جميعًا.
لهزيمة، رافض التسليم بها قدرًا. مخترع األمل حتى ال يقتلنا شاهد على ا -المتظاهر: انه علم من أعالم المرحلة والقاضي،

ستاذ الجيل ورحم معه أ لذلك فهو باٍق معنا .. وبعدنا ولعله اآلن يضحك منا ، ألننا نفترض أنه قد خالنا ورحل! اليأس.
والصديق الكبير للمعرفة وطالبيها، طالما أننا هنا، في الظالل الوارفة لذكرى رجل القانون، باني األجيال الذي لن ننساه 

 الدكتور محمد مجذوب.
 

 الخطيب 
اني اعتبر الدباغ في كلمته التي عرض في بدايتها الى نشأت المكرم الدكتاور محمد المجذوب في صيدا في الجنوب اللبن

التي كانت وأبنؤها تشعر، ال بل تؤمن، بأنها جزء ال يتجزا من األمة العربية.... في هذا المحيط المؤمن بالعروبة نشأ الراحل 
الدكتور محمد المجذوب وترعرع، فبالرغم من اتفاقية سايكس بيكو التي جزأت المشرق العربي الى دويالت بقي أبناء األمة 

 عينيات القرن الماضي، بمن فيهم تولوا أمور هذه الدول، يؤمنون بأن ال تفرقة بين عربي وآخر.العربية في ثالثينيات وارب
 

وأشارت كلمة الدباغ الى أن الراحل المجذوب كرس علمه الوفير في القانون الدولي العام الظهار الحق العربي في فلسطين 
أن وعد بلفور هو وعد باطل أنه أعطى الغرباء عن فلسطين وبطالن جميع المزاعم الصهيونية. فبين وحلل بالحجج القانونية 

الحق في وطن ال حق لهم فيه وعلى حساب أبناء المواطنين العرب. وبين عدم قانونية قرار التقسيم، فضال عن عدم قانونية 
 اقامة المستوطنات في األراضي المحتلة. وجميع التعديات على حقوق الفلسطينيين في الضفة والقطاع.
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ناول الموقف السياسي الذي تبناه الدكتور مجذوب وهو الحق العربي في فلسطين كامال، وكثيرا ما كان ينتقد بل يتهكم على وت
المفاوضات التي تتوسل فيها السلطة الفلسطينية دونما اي نتيجة وذلك بأن يستنجد بقول الشاعر العربي: من يهن يسهل 

ا يعزينا ويواسينا في رحيل الدكتور المجذوب أنه قد رحل قبل أن يسمع بعض الهوان عليه... وختم بالقول: وبعد فان م
األعراب يتباهون بأنهم تآمروا على وحدة مصر وسوريا وفككوا دولة الوحدة المصرية السورية ويشمتون بعبد الناصر وأن يقوم 

اذا كان هذا المر بال شك سيزيد من آالمه بعضهم بزيارة العدو االسرائيلي عالنية بعد أن انشكف ما كانوا يقومون به سرا، 
 وأحزانه.
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 سنة على تأسيس الجامعة االميركية في بيروت 052ندوة: بمناسبة 
 

شارك  سنة على تأسيس الجامعة االميركية في بيروت 056ندوة: بمناسبة  ت دار نلسننظمالفعاليات الثقافية، وفي اطار 
حضرها و  سليمان بختياألستاذ الدكتور بشار حيدر،  األستاذ محمد مطر، ، ق متري الوزير طار  ناديا الشيخ ،فيها األستاذة 

 حشد من المهتمين والمثقفين.
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 الشيخ
اء متواضعا يضاف الى لهذه الجهود الجبارة واهد تقدير هوهذا المجلد  أنه يمكننا القول بأنها الى الشيخ في مداخلت اعتبرت

وجهات نظر مختلفة ويضيء على لحظات مفصلية في تاريخها وهو مقسم الى  يتناول الجامعة من، فهو سجل الجامعة
المحور الثاني ، العالمية االولىالمحور االول التاريخ المبكر لتاسيس الجامعة ودخول االناث اليها والحرب  خمسة محاور:

 Landscape . architecteur   المحور الثالث كحرم الجامعة، جامعة بالواليات المتحدة والعالمالعالقة التي تربط ال
، وصوال الى ثير متبادل على مر سنوات من التطوير والتغييرأعن ذلك من تفاعل وت وموقعه الهام في راس بيروت وما نتج

 يبحث في ابرز المساهمات العلمية االكاديميبة ومن بينها تاريخ العلوم العربية واالسالمية في علوم االثار الذي المحور الرابع 
ليبي، ذكر الشخصيات البارزة والمؤسسة في تاريخ الجامعة مثل جرحي زيدان ، انيس فريحة، كمال ص الذي المحور االخيرو 

 Huguette calandو .قسطنطين زريق وداد القاضي 
 

ن مقاالت لقد أردنا من هذا الكتاب ان يكون شامال وعملنا كمحققين على ابراز الجوانب الهامة وجمع ممكن مواشارت قائلة: 
او صور لسد ما فيه من ثغرات لم نستطيع تغطية جميع الموضوعات يسبب دراسات المتوفرة من جهة والتزاما ببعض 

 ناه.أما بدباتمام مستقبلية ات مل ان تقوم درسأنات التي قام بها المشاركون معنا الخيار 
 

 حيدر 
ن المجتمع أخفق بانتاج مؤساته لذلك تلعب وأ صصمعة هو دور نهضوي وليس دور متخدور الجابدوره اعتبر حيدر أن 

ان نجاح الجامعة هو نجاح ، مشيرا الى ثرة باالحداث التي يمر بها البلدمتا سيما أنها كانتالجامعة هذا الدور وهي مجبرة 
جامعة هي ادرات في البهدافها العامة هنالك مفردي أي بمعنى انه نجاح االفراد فهو نجاح بما تعمل به الجامعة وليس ب
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مبادرات تطوعية تشجع الطالب على القيام بها وهي نشاطات محلية أو خارجية وذلك للسعي الى اخراج وهي تلعب بذلك 
 .ر نجاحات االفراددورا مساهما في تطوي

 
 مطر

ختصاصات بدوره، تمحورت مداخلة مطر حول المهام الثالث للجامعة األميركية، وهي التعليم األكاديمي المهني المتميز با
الطب والهندسة والتمريض، والشق اآلخر المتعلق بالتعليم وارتباطه بالمجتمع وهو دور أساسي للجامعة وهو ناقل ثقافة 

 المجتمع، وصوالل الى التطور الدائم الذي تشهده في قطاعها التعليمي على مر تاريخها.
 
 تري م

اننا نصنع التاريخ" "لجامعة األميركية في بيروت شعارا يقول ت بمرور مئة وخمسون عامام على تاسيسها، رفعت ااحتفلفيما 
اريخ الوطن العربي ولبنان وراس في الحديث عن اسهام الجامعة في تبطبيعة الحال، لست هاهنا بصدد الدعوة الى التواضع 

معة به. فتاريخ بالدنا صنع بيروت، بل للتفكر، ولو سريعا، في العالقة المتبادلة بين تاريخنا الحديث والمعاصر وانفعال الجا
الجامعة بقدر ما كان لها دور فيه. ولعل الجامعة عرفت وما تزال، توترا بين هويتها كجامعة غربية في بيروت وسعيها الدائم 
أن تصير جامعة لبنانية وعربية من بيروت يتراىء لنا هذا التوتر، وهو خالق أحيانا كثيرة، عند النظر في مرآة تاثير الجامعة 

على من وتاثرها. أسارع الى القول أن التوتر هذا ليس الفكرة الناظمة في هذا الكتاب الذي نناقشه اليوم، لكنه ال يخفى 
 استوفته بعض الفصول كأننيي سأشير اليها.

 
وأشار متري الى أنه نجد بين دفتي الكتاب فصوال عن شخصيات بارزة اخرى اسهمت في صنع التاريخ الثقافي في الوطن 

لعربي عموما ولبنان خصوصا، ولم يقتصر تاثيرها على تاريخ األفكار وتاريخ العقبات بل تعداه الى العمل السياسي القومي ا
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والوطني الذي تربى اصحابه على تلك األفكار واستلهموها. فقسطنطين زريق الذي كتب سمير صيقلي عن بداياته، كان 
لعظمة عنه، وقال بعروبة غير رومانسية وماضوية أو ايديولوجية. وهو ما عربيا للقرن العشرين كما جاء في كتاب عزيز ا

يزال يخاطب أيامنا الحاضرة ألن نظريته للتاريخ حررت فكره القومي من أسر الهوية الذي يطغى على حياتنا السياسية 
 الحاضرة.

 
ه على نحو يضع سلطة المعرفة في وخلص للقول في ختام مداخلته: لقد رسمت مالمح الدور الذي يضطلع المثقف العام ب

يحمل المشتغلين بالمعرفة مسؤولية كبيرة في اصالح مجتمعاتنا والنهوض بها، مواجهة سلطة القوة. وذهب البعض مذهبا 
كيف تقود االفكار وهي مسؤولية كانت أن تتفوق بنظرهم على مسؤولية النخب السياسية. ذلك أننا نرى اليوم، وبوضوح أكبر 

االجرامي والدمار وكيف يؤدي غياب الفكر الى عنف اكبر ففي حالة من سبق ذكرهم يخاطب المفكر المجتمع الى العنف 
ويستنهضه من اجل التغيير بعد كشقه اخطاء السلطة وقصورها او تعسفها اما في الحالة الحاضرة فيزداد الجامعيون الخبراء 

رشد بها في السياسات اسهمت في تحديث مجتمعاتنا وتقدمها الذين يفقون موقف منتجى المعرفة التي اذا ما عنت واست
وبتراءى لنا ان النطاق الذي يعمل اخرى نشهد تراجعا لتاثير االكلديميين المهتمين بالقضايا العامة والمتدخلين فيها والذين 

ام القيمية وال بكاء يمزجون بين موجبات المتخصص ومسؤوليات التثقف العام يبقى ان القصد مرة اخرى ليس اطالق االحك
على االطالل بل االعتراف من شيئا معا مما اصاب راس بيروت ولبنان والوطن العربي اصاب الجامعة االميركبة وال يقلل 

 ذلك من اعتزازنا من صنعته في اعوامها المئة والخمسين .
 

 


