الجمعة 20 ،كانون األول0202 ،

ندوة :ماذا بدلت الحرب في لبنان؟
وفي اطار النشاطات الثقافية ،نظمت دار غوايات ندوة :ماذا بدلت الحرب في لبنان ؟ شارك فيها الدكتور انطوان حداد ،الدكتور

محمد علي مقلد ،الدكتور علي نسر ،وقدمها األستاذ عماد خليل وحضرها حشد من المهتمين والمثقفين.
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خليل
افتتح خليل الندوة باالشارة الى أن معظم الدراسات الفكرية والسياسية في الواقع اللبناني اتجهت الى االهتمام باألسئلة التي
جعلت من الحرب االهلية في لبنان واقعا دمويا وعنفيا ففي عام  5791شهد لبنان جولة استمرت زمنا من القتل والمناطقية
واللعنة الدائمة في هندسة الطائفية السياسية في حين تقل األبحاث والمؤلفات التي تق أر في نتائج الحرب على مسار الدولة

والشعب مما جعل الوطن يعيش تداعيات قاسيبة من جزاء غياب النقد الحقيقي للحرب ولطبيعة النظام السياسي الطائفي.
واعتبر أنه في سياق قلق االسئلة قدم سؤال اشكالي سؤال يتمحور حول تأثيرات الحرب على النسيجين الوطني واالجتماعي

وفي شتى المجاالت على مستوى العالقة بين المواطن ومفهوم الدولة هو سؤال ":ماذا بدلت الحرب في لبنان" والذي تم تسطيرخ
من قبل عدد من الكتاب والباحثين في اطار مجموعة من المقاالت التي جمعت في هذا الكتاب الصادر عن دار الصادر عن

دار غوايات بعد تحرير وم اراجعة من قبل الشاعر حمزة عبود.
وأشار الى أنه كان من خالصات الحرب اللبنانية ما هو عميق في الجرح حيث راكمت كما قال د .وسام ديب" الحرب االهلية

الشعارات الطائفية الكامنة في خطاب القوى التقليدية  ":لتحل االشكالية التي اصابت الوعي بالصميم الجامعية اللبنانية لقد
دمرت الحرب مستقبل الوطن والمشكلة عند الباحث د .عصام خليفة تعتبر " مركزبة يقول اضافة الى سياسة التهميش تعطيل
استقاللية هذه المؤسسة على الصعد االدارية اللبنانيين فنحن كما اوردت ال تزال شعبا منقسما نرفض االعتراف باهمية تاريخنا

المشترك ..انطالقا ننا تقدم نحن امام نتاج يدعو الى عصف فكري الى قراءة نقدية وجريئة علها تبنى للغد وهي في نهاية
المطاف وان امتلك الكاتب نظرية في لغة الحزم والجزم تبقى على وشوات الحوار في الية لكن وماذا بعد.
نسر
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اعتبر الدكتور نسر في مستهل مداخلته أنه قد عودتنا االعمال والمؤلفات عموما أن تكون حقال تترك االحداث التاريخية

بصماتها الواضحة فوق أديمة ما تهز هذه االحداث (ثورات أكانت أم حروبا ام انتفاضات وتحوالت اجتماعية مختلفة  )..الكيان
االنساني وتغير الكثير من المفاهيم واالفكار السائدة أو القديمة المتوارثة ،...مشي ار الى أنه عشرات من المؤلفات اللبنانية

والعربية تشكل الحرب االهلية اللبنانية والعربية اآلنية عصبها الرئيس وهنالك العديد من الكتابات االبداعية والعلمية والنقدية
التي كان للحرب نصيب فيها ما يجعلنا نقف على ضفاف الخوف من السقوط في سرداب حروب جديدة يحذر منها الكتاب

عبر استحضار سنوات الحرب السابقة...
واضاف قائال :اذا فبرغم ما تلتهمه نير ا ن الحروب وما حصل في حرب لبنان االهلية وما يحصل اليوم في غير بلد عربي
من تدمير للحياة على مختلف الصعد ومنها الصعيد الثقافي اال أن هذه الحرب تشكل بؤرة كتابية في غاية االهمية اذ شكلت

مفصال تاريخيا واصبحت حدثا ال يقل اهمية عن غيره من المنعطفات التاريخية في حياة االمة كالنكبة والنكسة مثال...

وبهذا تشكل االعمال التي تتناول الحرب موضوعا بناء كتابيا وجماليا لمحاربة الالجمالي في الواقع التدميري انها حرب ضد

الحرب وطرح يعري ايديولوجيا الحروب ومن يحاول ترويجها على اساس انه يقاتل من اجل الحياة فيستخدم ما يملكه من فكر

ويدعى انه ذو الحقيقة الوحيدة الجانب مؤكدا ان االيديولوجيا هي فلسفة ضلت طريقها حين حصلت على ما تراه حقيقة مطلقة.
وختم بالقول :ليست الحرب الدائرة سوى نتيجة بحد ذاتها لصراعات تضافرت عوامل خارجية وداخلية في تأجيجها حيث الصراع
المتشبت بوعنا وان سبرنا أغوار هذه العوامل يؤكد انها اسباب لم تعمل ايديولوجياتنا على بترها من تاريخنا بمقص العقل النقدي
بل ما حصل ليس سوى تطوير المفاهيم القديمة القبلية والطائفية بحداثة مشوهة عبر تحريك او تدليك المفاهيم السائدة من دون

ابداع مفاهيم قادرة على احداث حركة..
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حداد

بدوره ،استهل حداد مداخلته بطرح سؤال مفتوح لجرح مفتوح ما زال ينزف وان ببطء وتقطع ،او باالحرى بليغ " اقفل على زغل"
كما يقال بالعامية) وما زالت مفاعيله حية تتناسل داخل الجسد اللبناني في صراع لم يتوقف بين نزعة التفكك والتشظى واالستغراق

في توكيد الهويات الفرعية (خصوصا الهوية المذهبية) الالغية او المخضعة او المهمشة لهويات االخرين على وقع االستنجاد

او االنحراط في تحوالت االقليم وانقالباته وبين نزعة التضمين التي ال ترى في تلك ال ترى في تلك الهويات الفرعية اال ازها ار

متنوعة في حديقة غناء مسالمة ال يعوزها سوى التوليف في بوتقه المواطنة الجامعة والدولة الرشيدة المؤطرة لتلك المواطنة.
وعلى وقع الجرح المفتوح يصبح السؤال االصح او االشمل :ماذا بدلت الحرب وبنات الحرب في لبنان؟

وتطرق الى التفاؤل القلق لسمير قصير وشجاعته الخالصة التي دفع حياته ثمنا غاليا لتعلقه به ،وارادويته المطلقة التي ال تشبه
بشئ جذوره الماركسية تجد سمات منها في نص منى فياض التي تصر ان االوطان ليست ميراثا او تركه بل "اختراع" نتخيله

ونصممع ونبتدع االساطير الجامعة لتاسيسه ونفتقده ما لم نقم بصيانته هذا ما يميز االوطان عن االمكنة والمواطنين الشركاء

– االحرار عن الرعايا وانا اال قيها بالطبع في ذلك بالنسبة الى منى ال مشكلة في تعدد الهويات وال تراكمها البراعة في توليف
هذه الهويات وادارتها .
وختم بما عبرت عنه وداد حلواني في خاتمة الكتاب عن الجراح المفتوح الذي لم يندمل اي جرح المفقودين ال يعرف اهلهم
وسيلة النهاء الحداد الطويل عليهم يالقيها السابق فؤاد الديراني الذي استخلص دروس الحرب وعبرها وقرر ان ال شيء يستحق
ان نقتل من اجله وان ال طائل من العنف وان ال ثمن يدفع ابخس من ثمن الحوار وان طال عقودا

مقلد
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تحدث مقلد عن تجربته بعد نهاية الحرب بمراحلها األولى مع الطائف حين كان منتميا الى الحزب الشيوعي اللبناني ،ليخرج

بخالصة نقول أننا كسائر القوى اللبنانية يمينا أو يسا ار كانا دون استثناء نتصرف وكأن الدولة اللبنانية غير موجودة ،لذا فعلينا

االعتراف ببعضنا والتعاون المشترك للوصول الى الدولة العادية أو المهنية ألن الدولة التي بنيت عبر التاريخ هي دولة الطبقة
البورجوازية.
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محاضرة حول كتاب أخالقيات أصحاب المهن القانونية
ومن ضمن نشاطات اليوم األول لمعرض هذا العام ،نظمت منشورات الحلبي ندوة حول كتاب أخالقيات أصحاب المهن

القانونية للقاضي الدكتور غسان رباح شارك فيها النقيب جورج جريج ،الدكتور الياس ناصيف وقدمتها االعالمية رنيم أبوخزام
وحضرها حشد من المهتمين والقانونيين والمثقفين.

ناصيف
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قدم ناصيف قراءات قانونية واعتبر أنه يكفي القاضي فخ ار وعزة انه يحكم باسم الشعب اللبناني الشعب الذي يلجأ اليه من أجل
أن يحكم بالعدل وهذا ما يتطلب من القاضي أن يكون نزيهأ وشجاعا وذات مسؤولية ،متساءال ما هو الواقع القضائي ،ليجيب

بالقول :ان دور المهم الملقى عليه هو تمتعه باالخالق العالية وأن يكون مستقال ،متحفظا ،صادقا ،شريفا ،وبالتالي تمتعه
باألهلية.
وأشار الى وجود قواعد اساسية تم وضعها من قبل مجلس شورى الدولة ومجلس القضاء االعلى وبالتالي هذه القواعد مفصلة

ومفيدة ومفسرة ،وبالتالي هذه القواعد تؤكد على استقاللية القضاء وبالتالي تؤكد على احترام القوانين .فالدولة المتطورة يكون

مستوى تطورها هو باحترام الشعب للقوانيين المتبعة.
جريج

بدوره اعتبر النقيب جريج أن االستقالل القضائي من أهم األسس التي يرتكز عليها القضاء ،وأن قوة القاضي تنبع من مراقبة

ذاتية فال يصلح للقضاء اال القوي ومن يتمتع بالقوة ال يرهبه أي شيء فهو جاهز للوصول الى النهاية أو االنسحاب أو التنحي
عندما تدعو الحاجة .وهذا التنحي يأتي عبر قناعة ذاتية وليس عن طريق االجبار أو االرغامم من قبل أي طرف من األطراف.
ان مؤلف الدكتور رباح سيتصدر مكتبتي فهو كتاب يختصر بكلمتين مسار عدالة وهو كتاب مهني من انسان صادق .هذا

الكتاب يحتوي على أهم األسس واألخالقيات التي يجب أن يتمتع بها القاضي النزيه أو حتى المحامي.
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"اإلرهاب جذره في األرض وفرعه في السماء"
وقع الكاتب والمحلل السياسي عصام سعد كتابه الخامس بعنوان "اإلرهاب جذره في األرض وفرعه في السماء" الصادر عن

دار سائر المشرق في اليوم األول من معرض بيروت العربي والدولي للكتاب ال.06

والكتاب يتمحور حول "منشأ اإلرهاب وظروفه وعالقته بالمفاهيم الدينية

يتكون فيها وبمسؤولية السلطات األمنية
واالجتماعية وبالبيئات التي ّ
منتقدا التجهيل
والدينية التي تنشئ المقاومات كي ّ
تشكل أدوات للتوظيفً ،
المقصود من أجل اإلمساك بالعامة من قبل المتطرفين"".إنه دفاع

عقالني ومتوازن عن اإلسالم ودعوة إلى تخطي النمطيات ال ارئجة في
استسهال اتهام هذا الدين وتحميله وزر الحركات المتطرفة باعتبار أنه

يلخصها النص القرآني فقط ،هي وراء
لو أن العقيدة اإلسالمية التي
ّ
اإلرهاب لكان جميع الذين يدينون باإلسالم إرهابيين .وهو يدعو بالتالي

تقض مضاجع الجميع،
إلى مقاربة أوسع وأشمل لهذه األزمة الشائكة التي ّ
االستبادية.
مركز في شكل خاص على مسؤولية األنظمة
ًا
ّ
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تجدون فيما يلي تواقيع اليوم األول(الجمعة  – )0202/00/0تجدون ربطا الصور
عصام سعد
الشيخ الدكتور سامي أبي المنى
ندى حطيط
د .عباس مزهر

االرهاب :جذره في األرض فرعه في السماء
رؤية الموحدين الدروز
"مدينة ال تلبسني"
ديوان "فقة العشق

جودت فخرالدين
رلى شامي الحص
رانيا سليم الحاج
األب رامي شلمي

حديقة الستين
حارسة المونة
عندما تكلمت النفايات
الخالص والزمن في روايات الريحاني وجبران
ونعيمة
أسياد الزمان

د .جوزف مجدالني

حقائق وكشوفات في مطلق الوجود"" ،غذاء الجسد ،منشورات أصدقاء المعرفة
البيضاء -علوم االيزوتيريك
متى يكون تغذية للنفس!" (الطبعة الرابعة)،
"محاضرات في اإليزوتيريك -الجزء الثامن

د .مروان أبو فراج

دار سائر المشرق
الدار العربية للعلوم ناشرون
دار الفارابي
دار أبعاد
شركة رياض الريس للكتب
والنشر
دار الفكر اللبناني
دار الفكر اللبناني
دار الفارابي
دار سائر المشرق

الشاعر حمزة عبود

ماذا بدلت الحرب في لبنان

دار غوايات

علياء بيضون

سوار الذهب

دار الفارابي
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فيما يلي نشاطات وبرنامج تواقيع يوم السبت الموافق فيه  3كانون األول 0202
11:00-

قراءة قصتين لتالميذ المرحلة االبتدائية

سارة زلزلي

دار التراث العالمي

4:30-6:00

ندوة حول كتاب "االنثى نواة الفن

د .الهام كالب البساط د.الياس ديب

دار سائر المشرق

6:00-7:30

حفلة فنية لكورال جمعية المقاصد

تقديم:أ.أسيمة دمشقية

النادي الثقافي العربي

12:00

تقديم :أ.راكيل عتيق

االولى" للدكتور علي العلي

الخيرية االسالمية
6:00-7:30

مناقشة كتاب ريما داغر أبي خير

أ.بشارة مرهج ،د.ربيعة ابي فاضل،

"فاجعة حب ألنطوان سعادة"

أ.نبيل المالح ،أ.ريما داغر ابي خير،

دار التراث األدبي

عزف وغناء الفنان مارسيل نصر،
تقديم :أ.خلود الدمشقي كلشكو

7:00-9:30

ندوة عن كتاب "سنوات جميلة سنوات

د.الهام كالب البساط ،أ.رامي الريس،

مجنونة" للدكتور محمد شيا

د.وجيه فانوس
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التواقيع
منجد صقر

دار الفارابي

11:00-1:00

وتحكي الكيمياء

سارة زلزلي

دار التراث العالمي

2:00-6:00

داناي ...مطر الحب

هنري زغيب

دار سائر المشرق

3:00-4:30

مساكن بيضاء لريشة كحلية

جورج غنيمة

دار الفارابي

4:00-6:00

الى مجهول

كارين صالح

النادي الثقافي العربي

4:30-6:00

أنتظر حلما جميال

علي فياض

دار الفارابي

5:00

" تاريخ لبنان الثقافي"

الدكتور كمال الياس ديب

المكتبة الشرقية

5:00-7:00

كتاب" هوس الجمهورية "

المحامي جهاد مطر

دار أبعاد

12:00-2:00

وديوان" أعيريني أصابعك"
5:00-8:00

لوالك "برعاية" جمعية محترف

الفن التشكيلي للثقافة والفنون _

الشاعرة عبير حسين ريدان

النادي الثقافي العربي

راشيا"
كتبت إليك

سوريا بدور

النادي الثقافي العربي

5:00- 8:00

أنا غبت عني

الشاعرة أسيل سقالوي

دار عالم الفكر

5:00- 9:00

حدث ذات مرة في حلب

فؤاد م .فؤاد

شركة رياض الريس للكتب والنشر

6:00

األنثى نواة الفن األولى

د .علي العلي

دار سائر المشرق

6:00-9:00

ألف بيت وبيت عتابا وعتب

الشاعر غازي عيسى

دار غوايات
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