اإلثنين 50 ،كانون األول6502 ،

فيما يلي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي للكتاب ال 06في يومه الرابع ،االثنين  5كانون األول :6600
محاضرة ثقافة المقاومة في االدب والفن واالعالم والنشر  -التجربة االيرانية
في اطار مشاركتها في معرض بيروت العربي والدولي للكتاب لهذا العام ،نظمت المستشارية الثقافية للجمهورية االسالمية

االيرانية في بيروت ندوة ثقافة المقاومة في االدب والفن واالعالم والنشر  -التجربة االيرانية ألقاها الدكتور غالم رضا كافي ،
استاذ االدب الفارسي في الجامعة اللبنانية في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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وقد تناولت المحاضرة المقاومة في مختلف األشكال التعبيرية الثقافية وفي مقدمها األدب وفن اإلستقامة ،وتطرق غالم رضا

كافي الى العناوين األساسية في اإلختصاصات واإلتجاهات المتعددة وهي الشعر واألدب ،الفنون التشكيلية ،الفنون المرئية،
الشعر وأدب المقاومة.
أما فيما خص األدب الروائي ،فأشار كافي الى أن القصة و الرواية بشكل كالسيكي في األدب اإليراني لهما تاريخ منذ مائة

قيماً للمؤلفين ،وبالتالي فإن قصص المقاومة شكلت المنعطف الرئيسي
سنة ،وأن حدوث الثورة والحرب كان موضع وموضوع ّ
للقصص في إيران ،فبتنا نرى أنواع مختلفة من القصص كالرواية والقصص القصيرة وقصص األطفال والقصص الخيالية،

اضافة المذكرات ،واألنماط النثرية األخری وازدهرت في تلك الفتورة طباعة كتب التراجم والمذكرات الخاصة بالشهداء
والشخصيات المؤثرة في الحرب.

الفنانين الشباب نحوه ،ما أوصل الى تجارب
واعتبر كافي أنه من مميزات الفن المقاوم وجود التجارب الجديدة والحداثة وتوجه ّ
ملموسة حصلت في الرسم المقاوم وأضافت إلی األنماط المتداولة أنماطا مركبة وابداعية في الرسم المقاوم وأنتجت
الشخصيات :آيدين آغداشلو -حبيب صادقي -صادق صندوقي -كاتوزيان و  ،. . .األمر نفسه انطبق على الخط وتلفيق

الرسم مع الخط الذي يندرج ضمن الفنون التشكيلية المقاومة ،سيما أن الخط رافق الرسم وسبقه مع الثورة والشعب ،لذا أبدع
المعّلی وأنتج شخصيات مثل :جليل رسولي -اميرخاني -حميد عجمي -جواد
خطاطو الثورة أنماطاً جديدة في هذا الفن كخط ُ
بختياري -اميرعاملي وموضوعات مثل :الشهيد و الشهادة ،األحاديث و الروايات و اآليات المرتبطة بموضوع المقاومة.
وختم محاضرته بالقاء الضوء على موضوع نحت التماثيل وصنعها والتغيير الجذري الذي لحق به بعد الثورة .
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محاضرة بعنوان :التحديات االلكترونية للكتاب بين الفرصة والتهديد
وفي اطار نشاطات اليوم الرابع ،نظمت دار مهدي محاضرة بعنوان :التحديات االلكترونية للكتاب بين الفرصة والتهديد شارك
فيها شارك فيها عباس ش اررة وقدمتها زهراء بريطع في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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شرارة
اتية
تقنيات وبرامج الحوسبة على الكتاب؟! وهل باتت ّ
تشكل تهديداً وجوديًّا له؟ أم ّ
أن القيمة ال ّذ ّ
تساءل ش اررة عن ماهية تأثير ّ
اإللكترونية المختلفة
حديات
الطبيعية،
للكتاب ستحافظ على مكانته
وتم تجاوز التّ ّ
وسيتم تجاوز هذه التّ ّ
ّ
ّ
حديات كما سبق ّ
ّ

وغيرها".

أما
واعتبر أن الهدف في الكتاب الورقي وااللكتروني هو المعرفة ولكون الكتاب هو طريق إلى هذا الهدف
يصير قيم ًة ّ
ُ
ذاتية.و ّ
ٍّ
ولكل منها ميزات على صعيد القيم فالورقي وجوده حقيقي ،محسوس
قياً أو
الكترونياً ٌّ
ّ
كونه ور ّ
فكل منها وسيل ًة لتحقيق الهدفّ ،

أي مكان متاحة اضافة الى
أحجامه متناسبة مع موضوعاته  ،عمره
ّ
وديموميته ،أما االلكتروني فامكانية الحصول عليه في ّ
الربط التّفاعلي والوفرة.
ّ
التحكم بخصائص المطالعة والتّرجمة ّ
لقائية و ّ
الت ّ
امكانية ّ

ٍّ
اإللكترونية،
قية أو
ورأى ّإنه لمن المسّلمات ّ
ّ
الجيد هو أفضل وسائل الكمال البشري ،بال فرق بين أداته الور ّ
أن الكتاب ّ
طالع لدى اإلنسان كما سبق وذكرنا ،وقيمة الكتاب هو أن يؤثّر
حب المعرفة واال ّ
واالهتمام بالكتاب ّأياً كان يتقاطع مع فطرة ّ
في واقعناِ ،
لوكيات ال ّذميمة.
فبمقدار حضوره بمقدار ما ّ
اقعية ونتخّلص من ّ
يتفشى العلم و ّ
الس ّ
النور في حياتنا الو ّ
النقائض و ّ
ٍّ
حد
ورأى أنه على صعيد
القراء على ّ
ّ
إشكالية مؤثّرّية الكتاب االلكتروني على الورقي فإنها قد تمثّل فرصة للناشرين والكتّاب و ّ
الراعية للثّقافة ،مقترحا التّعامل مع الكتاب
السلوك لدى ّ
سواءّ ،
المؤسسات ّ
الناشرين والحكومات و ّ
ولكنها تتطّلب تغيير بعض ّ

خص
إن هذه
الورقي كقيمة ال يمكن االستغناء عنها ،إذ ّ
ّ
الفرضية تحتمل خط اًر كبي اًر على التّراث العلمي اإلنساني فيما ّ
اإللكترونية أو اّلتي تزيد
األجيال الالحقة ،التّعديل في إنتاج الكتاب الورقي لصالح انضاج الميزات غير المتوّفرة في الكتب
ّ
الربط مع
نافسية للكتاب الورقي (الخرائط ال ّذ ّ
من الميزة التّ ّ
هنية) واالنفوغراف ووسائل اإليضاح المختلفة واالستفادة من فرصة ّ
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االلكترونية (نموذج تطبيق حكايا مهدي) ،والتّنافس في إنتاج كتب األطفال واّلتي ُيستبعد أن تؤثّر فيها اإلنتاجات
المم ّيزات
ّ
اإللكترونية.
ّ
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ندوة حول كتاب " حزب هللا بين  6502 – 0896الثابت والمتغير" لألستاذ قاسم قصير
وفي اطار نشاطاتها لهذا العام ،نظمت دار سائر المشرق ندوة حول كتاب " حزب هللا بين  6600 – 0896الثابت والمتغير"
لألستاذ قاسم قصير شارك فيها األب الدكتور فادي ضو ،الدكتور طالل عتريسي ،األستاذ أحمد جابر ،وقدمها الدكتور

رودريك ابي خليل في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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ابي خليل

اعتبر ابي خليل في بداية الندوة أن الواقع المتشعب الذي يلف قضايا الشرق االوسط يجعله محور التفاعالت السياسية
الدولية المتقاطعة والمتنافرة بتقاطع وتنافر مكوناته االثنية والدينية-المذهبية المتعددة .ولعل أبرز ما يهيمن على هذا الواقع

في حاضرنا ،هو المنطق المذهبي الذي ألقى بثقله ،كما لم يكن يوماً ،على األدبيات السياسية المتداولة وفي جوهر الخطاب

السياسي الضيق والواسع ،الشعبي والرسمي في مختلف األقطار العربية.

وأضاف :إنه زمن التحوالت في ظل العولمة ،تحوالت على أكثر من مستوى وفي أكثر من مجال ،إنه زمن التفاعالت العابرة

للحدود وعصر القوى عبر الوطنية .إنه زمن الثورات وتغيير انظمة عربية من منطلق أساسي يتجلى في بروز االسالم

كمعطى جديد على الساحة السياسية العربية ،بعد أن سبقه نجاح الثورة اإلسالمية في إيران التي القت صدى في
السياسي ُ
بعض أرجاء المحيط العربي .ولعل كان من أولى نتائج هذه الثورة خارجياً تأسيس حزب هللا في لبنان الذي شكل المقاومة

االسالمية في لبنان ودخل تدريجياً في الحياة السياسية بدءاً بتمثيله النيابي وصوالً إلى دخوله للحكومات المتعاقبة منذ ما يزيد
عن ٍّ
عقد من الزمن.
واعتبر أبي خليل أن موقع لبنان الجغرافي في هذه المنطقة وتعددية مكوناته المجتمعية جعله االكثر واالسرع تأث اًر بالتغيرات
والتحوالت االقليمي .في هذا السياق نضع نشأة حزب هللا في لبنان مع إطالقه لرسالته المفتوحة في شباط  0895كأول

بطاقة تعريف عنه لالعالن عن عقيدته ومنطلقاته في مختلف المواضيع التي تعنيه داخلياً وخارجياً .وبعد حوالي ربع قرن من
الحضور الفاعل في الحياة الوطنية أصدر الحزب وثيقته السياسية عام  ،6668للتعبير عن رؤيته السياسية في ظل تطور

الظروف المحيطة وتحول المعطيات مع مرور الزمن.
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وتساءل ختاما :هنا تُطرح اإلشكالية المركزية حول طبيعة التحوالت بين مضمون الرسالة المفتوحة ومضمون الوثيقة

السياسية ،فما هي هذه التبدالت ،وما هي الثوابت التي بقي الحزب ملتزماً بها؟ هل نحن أمام تغيير إيديولوجي وعقائدي ،أم
أن ما حصل مجرد تغيير تكتيكي مرتبط بتغير االوضاع والظروف بين عامي  0895و6668؟

عتريسي
اعتبر عتريسي بدوره في مستهل مداخلته أن السبب في التركيز على الحزب وليس على المقاومة الى أحد أمرين :إما ان كل

تلك االدبيات التي تناولت حزب هللا تريد ان تجعل منه كحزب سياسي أكثر أهمية وأكثر أولوية من المقاومة ،واما ان

يعبر عنها حزب هللا ال تزال تعمل بالسرية التي ال تتيح ألي كان أن يجعلها موضوعا" للدراسة والبحث
المقاومة التي ّ
والتدقيق.
انطالقا مما تقدم ،انطلق عتريسي لمناقشة الكتاب الذي يغطي المرحلة التاريخية الممتدة بين  0896و  ،6600في حين ان

محتوى الكتاب يتناول فعليا"المقارنة بين مرحلتين ووثيقتين .اي بين 0895وبين  6660لهما دالالت استراتيجية تستحقان

التأمل والدراسة والتحليل ،ولذا يعود المؤلف الى نشأة حزب هللا المعروفة التي كتب عنها الكثير وعن أدق تفاصيلها حتى من
قادة بارزين من الحزب نفسه ...ويستعرض مجموعة من العوامل اإلقليمية والدولية التي أثرت على خطاب حزب هللا مثل

الحرب العراقية -االيرانية ،...كما يشرح المؤلف االسباب الداخلية والمحلية للتغيرات الحاصلة مثل اتفاق الطائف وتعديل
الدستور...
واعتبر عتريسي أنه ال يمكن ان نسرد كل هذه الوقائع واالحداث بحيث تبدو وكأنها على القدر نفسه من األهمية او من

التأثير ،لذا كان من األفضل لو تم تحديد العامل (المتغير) األهم والحاسم في كل ما جرى وهو اتفاق الطائف .والذي لوال
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تحققه لما حصلت معظم ان لم نقل كل التحوالت الداخلية التي أشار اليها المؤلف ...واضاف :أما على الصعيدين االقليمي
والدولي وعلى الرغم من اهمية ما ذكر من تحوالت ،إال أن المحطة األبرز في ذلك كله التي تعني الحزب مباشرة كانت

توقف الحرب العراقية-االيرانية.فقد تبع هذا التوقف تغير في أولويات ايران ،التي انتقلت الى الداخل بحيث باتت إعادة

االعمار هي تلك األولوية  ،وعلى المستوى االقليمي تحول التعامل مع الدول والحكومات على قاعدة المصالح المشتركة
وليس على قاعدة حكومات شرعية وغير شرعية.
وتطرق الى المسألة األخرى التي أشار اليها المؤلف واعتبرها بغاية االهمية حول عالقة حزب هللا بايران وتأثير هذه االخيرة
على ادائه وسياساته فيقول في ص ": 60لكن قيادة حزب هللا أصبح لها دور اساس في تشخيص المصالح السياسية واألخذ
باالعتبار للدور اللبناني الداخلي في ادارة االوضاع السياسية والداخلية."..هذه االشارة كانت تحتاج الى المزيد من التوسع

والتحليل نظرا" لعالقتها المباشرة بما سبق وقام به المؤلف من ربط بين الدورين االيراني والسوري وبين تغير اداء حزب هللا

وخطابه السياسي .وهذه االشارة في الواقع ال تتوافق تماما" مع هذا التأثير .لذا كانت تستحق المزيد من التحليل للتعرف الى
طبيعة وحدود تأثير ايران على حزب هللا في الوقت الذي "تشخص فيه قيادة هذا الحزب المصالح السياسية وتأخذ باالعتبار

الدور اللبناني الداخلي" وفق قول المؤلف كما سبق وأشرنا...
واجرى في ختام مداخلته مقارنة بين الرسالة المفتوحة  0895وبين الوثيقة السياسية  6668معتب ار أن الرسالة برأيه كانت
تعبيرا" عن تطلعات حزب هللا كحركة مقاومة لما يريد أن يفعله في المستقبل.واستندت هذه التطلعات الى اإللتزام االيماني

العقائدي االسالمي من جهة ،والى تحديد سياساته وأولوياته وفقا" لتحليله لألوضاع الداخلية واإلقليمية والدولية من جهة ثانية.
أما الوثيقة السياسية  6668فكانت تعبيرا" عما فعله حزب هللا بعد  ،0895وعما أنجزه ،وما مارسه من سياسات ،وما عقده
من تحالفات طوال تلك السنوات في لبنان.ولم يتراجع الحزب في هذه الوثيقة عن التزامه االيماني والعقائدي ،أو عن التزامه
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بمواصلة المقاومة "الدفاعية" ،وكان من الطبيعي ان يتغير تحليله لألوضاع الداخلية في لبنان ولألوضاع اإلقليمية والدولية،

التي لم تبق على حالها كما كانت عام .0895وأن تتبدل مع هذا التغير أولويات حزب هللا وسياساته...
ضو

بدوره هن أ ضو الكاتب على جهده وموضوعيته في مقاربة هذا الموضوع الشديد التعقيد والحساسية حيث تتشابك فيه معايير
العقدية (العقيدة) والدينية ،مسجال عدة نقاط أولها :انطالق الكاتب من فرضية أثبت التحليل
العلوم السياسية مع اإلشكاليات
ّ
الحًقا عدم صحتها ،وهي بأن الوثيقتين (الرسالة المفتوحة والوثيقة السياسية) تنتميان إلى فئة واحدة وتلعبان الدور ذاته في
صحت هذه الفرضية لكان من اإلمكان اعتبار الثانية ناسخة لألولى .بينما
تحديد هوية الحزب وفكره واستراتيجيته .إذ لو ّ
المعمق بأنه ال يوجد مسار أدبي واحد بين النصين يعبر عن تراكم وتطوير لألفكار ،بل يشكالن مسارين
يوضح التحليل
ّ

رديفا يحدد استراتيجية الحزب بالنسبة لقضية
نصا ً
متوانيين ومتكاملين .فمن األصح بهذه الحالة اعتبار وثيقة ال ً 6668
محلية (لبنان) وظرفية ( )6668للرسالة المفتوحة التي تشكل النص التأسيسي الثابت في تحديد البنية العقدية للتنظيم.

التحول في مسار
التطور أو
تقدم يبدو لنا األولى ،بدل البحث عن
وانتقل ضو الى النقطة الثانية وهي أنه بناء على ما ّ
ّ
ّ
الحزب ،دراسة األسس العقدية المؤسسة لكيانه ووجوده ومدى انسجامها أو تعارضها مع مبدأ الدولة الوطنية والمواطنة واحترام

التعددية السياسية والدي نية .إننا بأمس الحاجة إلى مقاربة أكاديمية لهذه المسألة تحررها من سياقها السياسي المتشنج وتضعها

بتجرد على بساط البحث ،لتحديد مكامن الخلل وآفاق الحلول على المستوى السياسي العام ،قبل أن تكون مادة لسجال يستغل
ّ
يتصدوا له على أن نترك للرأي العام الحكم في
انتخابيًّا أم شعبويًّا .فما لم وال يجرؤ القيام به السياسيون على المفكرين أن
ّ
النتائج السياسية لذلك.
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وطرح عدة تساؤالت منها هل حزب هللا حزب؟ أم ّأنه جزء من منظومة عقائدية يخدم غايتها القصوى التحضير لظهور

جدال بطبيعة التنظيم الحزبية ،فالسؤال اآلخر
المهدي واقامة دولة اإلسالم عالميًّا "التي تشكل إيران اليوم نواتها"؟ واذا سلمنا ً
دفاعا
يكون هل الحزب
وطني؟ وهذا السؤال ال يعني مطلًقا التشكيك بلبنانية أو وطنية أعضائه الذين بذلوا الغالي والرخيص ً
ّ
عن أرضه ،ولكنه يعني غاية الحزب وأجندته وديناميكيته التي يصعب حصرها في سياق الدولة اللبنانية والصراع الطبيعي
على السلطة ضمن المعايير المتعارف عليها ديمقراطيًّا.
التبحر العلمي في هذه المسألة الشائكة إلى وضع خبرة حزب هللا اإلسالمية
وختم بالحديث عن النقطة الثالثة التي تحتاج الى ّ

وتنوع خبراتها ،خاصة في مجال تفاعلها مع الشأن العام ومنظومة دولة المواطنة
في سياق الحركات اإلسالمية عامة ّ
ومدنيتها ،داعيا قصير الخبير في هذه الشؤون الستكمال هذا البحث بدراسة مقارنة ومعمقة لخبرة الحزب في السياسة الوطنية
وتأثيرها عليه وتأثيره فيها.
جابر
تمحورت كلمة جابر حول عنوان "حزب هللا بين الثبات اإليديولوجي والتكيف السياسي" واعتبر فيها أن الكاتب قد خاض
غمار محاولة شائكة ،ودخل حقل المقارنة الناجزة بين وثيقتين سياسيتين لحزب ما زال غير ناجز ،وجعل لموضوع مقارنته

تاريخاً ثابتاً بين العامين  0896و ،6668ولم يفته أن يربط الثابت بثابت آخر ،هو العام  ،6600لكأنه أراد القول أن الثبات
الزمني اإلفتراضي ،ما زال شديد االرتباط ووثيق الصلة بالحراك الزمني الواقعي الذي يغطي األيام الحافلة بالتطورات

والمعطيات ما بين العامين  6668و.6600
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واعتبر جابر أن الجمل األخيرة التي كتبها األستاذ قاسم قصير في خاتمة بحثه تشكل مقدم ًة لكل بحث يروم الخوض في
مسألة الثابت والمتغير لدى حزب هللا ،فإذ يقول الكاتب "أن التغيير الحاصل في خطاب وأداء حزب هللا ما بين العام 0895

و ،6668كان تغيي اًر تكتيكياً وشكلياً وخارجياً وليس تغيي اًر في المشروع األساسي للحزب ،وأن هذا التغيير اقتضته الظروف
والمتغيرات والتطورات السياسية واألمنية والعسكرية داخلياً" ،إذ يقول الكاتب ذلك ،فإنه يجيب عن السؤال األولي الذي طرحه
حول فحوى التغيير ،وفي الوقت ذاته يطرح السؤال التحدي على حزب هللا ،وعلى التركيبة اللبنانية ،وعلى الباحثين ،لكي

كل بدلوه حول الشروط الذاتية المساعدة التي تجعل التكتيكي لدى الحزب ثابتاً ونهائياً...
يدلي ٌّ

واستطرد قائال :على هذه الخلفية ،خلفية إدالء الشيعية السياسية بدلو مصالحها ،تستوي قراءة حزب هللا على أسس
موضوعية ،أي على أسس واقعية ،بحيث تقوم المقارنة بين مواقفه ومواقف سواه من القوى األهلية الطائفية ،على أساس

ملموس ،أي على أساس المواضيع الخالفية اللبنانية المطروحة ،وعلى أساس تقابل الرؤى والنظريات والممارسات حيال كل

موضوع من هذه المواضيع ،لينتقل بعدها لتقديم أمثلة من متن الكتاب مثل سؤال الهوية الذي وقف ويقف أمامه حزب هللا،

وسائر االجتهاد الشيعي اإلثني عشري ،هو سؤال عام .نعم ماذا عن الهوية الذاتية والهوية الوطنية؟  ....حزب هللا والدولة،
ولنكمل على ذات الطريق ،الشيعية السياسية والدولة ،هو سؤال عام ومشترك ،وبوسعنا أن نقول أن إجابة حزب هللا عن

السؤال إجابة ناقصة ،وأن شروط اكتمالها عرضة للتناقض ،فبين المطالبة بدولة قوية قادرة عادلة ،وبين البقاء على هامش

قيامها ،أو في متن وضع العوائق أمام قيامها ...موضوع المقاومة والعقيدة الجهادية ،على خلفية وطنية لبنانية ،وتأسيساً على
أفكار قومية عربية ،نرى أن العنوان األصل هو عنوان الصراع العربي الصهيوني ،الذي تراجع فصار الصراع العربي
اإلسرائيلي ،وتراجع أكثر فصار الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،ذلك هو واقع الحال ...دور الداخل والخارج الذي يتناول على

األخص عالقة حزب هللا بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية .نسقط سلفاً صفة التبعية ،واإلسقاط على معنى أن حزب هللا ليس
جها اًز تنفيذياً رسمياً في المؤسسة التنفيذية اإليرانية العامة...
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وخلص للقول في ختام مداخلته :اآلن ،ما هو المعروض من الشيعية السياسية على لبنان؟ وماذا في الهيمنة البديلة؟ وهل

هي ممكنة؟ نقف سلفاً إلى جانب القول باستحالة بناء هيمنة وطنية لها بند واحد :القتال ثم القتال ،وباستحالة نفي وتجاهل أن
الشيعية الظافرة قد جاءت بما يعادل االستقالل الثاني في  65أيار عام  ،6666وباستحالة أن تطيل الشيعية السياسية

الظافرة اإلقامة في مطرح األهلية الطافرة ،المسؤولية خاصة ،بالشيعية ،وحكمها يسري على كل األهليات األخرى التي عليها

أن تخرج إلى رحاب الوطني العام لتستطيع دعوة اآلخرين إليها .لبنان ساحة أم وطن؟ ما زال السؤال راهناً ،في بعديه
الداخلي والخارجي ،أما الجواب فصياغته األهم تتوالها أقالم كل اللبنانيين أوالً ،ومن ثم تأتي بقية النصوص األجنبية
واإلقليمية والعربية .هنا التغير الثابت لكل ٍّ
قوة أهلية ومنها حزب هللا ،وما سوى ذلك عابر تلغيه ريح التطورات.
قصير

وفي الختام ،تحدث قصير عن هذا الكتاب الذي هو باالساس رسالة الماستر في معهد الدراسات االسالمية المسيحية في

الجامعة اليسوعية حول تغير خطاب واداء حزب هللا في لبنان بين العام  0895وعام  ، 6668مضيفا :قد قمت بتطوير
الدراسة وتحويلها الى كتاب من اجل هدفين اساسين ،االول ابراز العالقة بين اية حركة سياسية او فكرية وبين الواقع
السياسي والتطورات المختلف وخصوصا في المجتمع الذي تنشط فيه هذه الحركة وتأثير ذلك على خطابها وادائها .والثاني
دراسة حالة حزب هللا في لبنان وكيف تطور خطابه منذ تأسيسه وحتى اليوم وهل هذا التغيير والتطور تكتيكي او ثابت

وماهي عالقة حزب هللا بالدولة اللبنانية وكيف يمكن لحزب هللا ان يندرج اندراجا كامال في اطار الدولة ويتخلى عن
خصوصياتها التنظيمية والعسكرية والفكرية.
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وختم بعد طرح مختلف أبواب الكتاب موضوع الندوة بالقول :وفي النتيجة فان التغيير الشامل في خطاب الحزب وادائه

يتطلب ظروفا اخرى داخلية وخارجية غير متوفرة حاليا ،لكن ال يمكن للحزب االستمرار في نهجه الحالي الى ابد االبدين
نظ ار لتضارب هذا النهج مع متطلبات قيام الدولة وفي ظل المتغيرات المتوقعة في المنطقة في المرحلة المقبلة.
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ندوة :ماذا حل في العروبة في المشرق العربي
وفي اطار نشاطات النادي الثقافي العربي لليوم الرابع ،نظمت ندوة بعنوان "ماذا حل في العروبة في المشرق العربي" شارك

فيها وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس ومدير مركز الدراسات المسيحية االسالمية في جامعة البلمند األب د.جورج
مسوح ،وقدمها األستاذ عمر فاضل في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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فاضل
توجه فاضل في مداخلته الى الجمهور بالقول :تذكروا معي أن فكرة العروبة ،أو دعوة العروبة ،اذا صح التعبيران ،قد
استيقظت وازدهرت على أثر االنفكاك من الهيمنات واالحتالالت المختلفة التي تناوبت على المنطقة وآخرها الهيمنة العثمانية

الطويلة أعقبتها الهيمنة االوروبية التي أسموها انتداباً على اعتبار ان كلمة االنتداب ألطف وقعاً من كلمة استعمار او
احتالل .كانت اليقظة اذن في المشرق العربي أوالً ،في العراق وسوريا وفلسطين ولبنان .وأشدد على ذكر لبنان ألن ألهله
فضالً عظيماً في هذا الشأن من خالل إحياء االدب العربي ،وتنشيط اللغة العربية والتنوير الفكري وتطعيم العروبة بالبعد
االنساني واالنفتاح على العصر.

واستطرد قائال :قالوا عن المشرق انه قلب العروبة النابض وعرينها .نقول العروبة باعتبارها االطار الوطني الحضاري
والثقافي الجامع الذي يحتضن أهل هذه المنطقة وهم من أصول وأعراق وانتماءات دينية متعددة ومتنوعة ،العروبة هي ملتقى

الجميع دون استثناء او تمييز ،تجمع ال تفرق ،تحترم التعدد والتنوع في اطار وطني جامع يرسو على بنيه فكرية وطنية
قانونية دستورية متكاملة .هكذا نرى العروبة فك اًر وسلوكاً .ولكن أين نحن منها اآلن؟ يبدو المشرق العربي كما أرى وترون في
أسوأ حال تمزقاً وتردياً غارقاً في نزاعات أهلية وصراعات سياسية ال أفق لها .في هذه اللحظة ال نرى منها اال تعميماً للخراب
على جميع الصعد .على الصعيد المجتمعي واالنساني والثقافي واالقتصادي وفي ظل استبداد سلطوي  ،وتطرف ينسب

تعسفاً وزو اًر الى الموروث الثقافي والديني ،ويتولد عن هذا التطرف في النتيجة ارهاب ال حدود له.

واضاف :سوريا والعراق يتمزقان يتشظيان وأصبح مصيرهما بيد القوى الخارجية الكبرى .كأننا ندخل في عصر جديد

الستعمار مستحدث يتحكم بمصير شعوبنا واقطارنا .وهي اقطار ُنصبت عليها أنظمة لم ترق يوماً الى مستوى دول بل جارت
على شعوبها بسياسات قائمة على االستبداد والقهر والفساد ونهب الثروات حكمت وتحكمت في هذا المشرق الذي كان
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يستحق افضل من ذلك .وكان يمكن لهذا المشرق العربي ان يتحول الى منارة حضارية بما يمتلكه من امكانيات انسانية ومن
أسف حولوا معظمه الى ركام في البشر والحجر ،تشهد اآلن عملية تمزيق للنسيج الوطني فيه.

وتساءل :ما هو الهدف من حديث وهو بمثابة ضرب من الجنون ،عن عصبية سنية مقابل عصبية شيعية وفي المقابل
عصبية مسيحية .ماذا يبقى من العروبة اذا فكك هذا النسيج الوطني الى طوائف ومذاهب وأعراق وعدنا الى الخلف الى

احياء الهويات البدائية البائدة والتي سميت حقاً قاتلة ألنها والدة نزاعات ال نهاية لها .هل ادخلت بالدنا في عصر الطوائف
والمذاهب وهو ما يالئم ويفرح بدرجة أولى المشروع االسرائيلي اآلخذ بالتمدد وابتالع االرض العربية في فلسطين ومحو

هويتها الوطنية الفلسطينية العربية .هل يقسمون الجغرافيا بعد تقسيم أهل المنطقة الى طوائف ومذاهب .من هنا أود أن الفت
انتباهكم الى الكالم المتداول االن عما يسمى " المكونات " عن مكونات هذا الشعب ،عن مكونات هذه المنطقة.

الكالم عن المكونات متداول في المنطقة اآلن .ومن عجب ان لبنانيين كانوا يوماً أكثر المشرقيين العرب فصاحة في الدعوة
للعروبة وفكرة العروبة المشرقية .يبدون اآلن االكثر فصاحة في التنظير لفكرة المكونات وهي فكرة ذات خلفية انفصالية
تقسيمية.

وخلص للقول :مكون مسيحي ومكون مسلم وما يتفرع عنهما،ولكل كيانه السياسي وحصة في كل شيء .في االدارة والسياسة،
والمال ،ويتراءى لي ان هذا الكالم يشي بالعودة الى عصر بائد ،الى عصر ما قبل نشوء االوطان والدول .امام هذا الخليط

العجيب من تطورات وصراعات تبدو العروبة في مجابهة خطر كياني ال شك فيه.
درباس

Page 17

اإلثنين 50 ،كانون األول6502 ،

استهل الوزير درباس مداخلته باالشارة الى أن هذا اللقاء يعيدنا  06عاما اال قليال ،الى الوراء إذ أتذكر المناضل عمر فاضل

يتجاوز الحواجز ليصل الى الشمال ،هكذا نحن القوميون ،.وأضاف :هذه الجلسة هي للتبصر والعادة النظر في ما كنا عليه
ولمفهوم العروبة القديم .العروبة هي اآله التي خرجت من األعماق بعد محاوالت لطمس معالمها.
واعتبر أنه منذ أيام عبد الناصر وخروجه منتص ار من حرب السويس كان العالم العربي بعيد عن الركون الى التبصر والى ما

نحنا واصلون اليه ،نحن أمة نعيش على ثروة استراتيجية جغرافية واجتماعية والسعي الى دولتها بصورة سريعة سيصطدم
بمصالح كبرى ذات أنياب زرقاء.

وخلص للقول أن التنمية هي الهدف األسمى ألي مجتمع ،هذه هي النقطة أود أن أؤكد عليها ،كان علينا أن نعطي الزمن

حقه وان خمسمائة عام من الكبت ال تداوى بخمسة أعوام وال بخمسين عاما .لقد منيت العروبة بأمراضها بسبب عدم التبصر
بمن تنطح للدفاع عنها وكان األجدر بنا أن نعطي الزمن حقه.

مسوح

بدوره ،رأى مسوح أنه قبيل سقوط الدولة العثمانية شعر المسيحيون في المشرق العربي بأن زماناً جديدا وواعد قد بدأ فنشطوا
فكرايا وايديولوجيا اليجاد صيغة الدينية تجمعهم وشركاءهم من المسلمين على قدم المساواة في وطن يتساوى فيه جميع أبنائه
من دون تمييز ديني أو مذهبي أو عرقي وتوزع المفكرون المسيحيون آنذاك بين مؤيد لألفكار القومية على اختالفها وبين

متبن لألشتراكية أو للعلمانية غير أنهم في معظمهم سعوا الى المواطنة كضمانة تجعلهم يقومون بأداء دور فاعل في

مجتماتهم بعد قرون من وضعهم على هامش التاريخ واالحداث.
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وأضاف :لقد راود المسيحيين العرب مع انتهاء الدولة العثمانية حلم الخروج من الحالة الذمية والدونية التي كانت الدولة
العثمانية وقبلها الخالفة اإلسالمية تفرضها عليهم صحيح أن الدولة اإلسالمية كانت تعترف ببعض حقوقهم الدينية

واالجتماعية من دون السياسية غير أن عدوى الحداثة وأفكار عصر النهضة األوروبية قد غذت طموحات المسيحيين

الساعية الى المساواة التامة بينهم وبين المسلمين في األوطان التي يحيون فيها .فزين لهم أن الفكر القومي هو الباب للخروج

من أسر األقلية الى رحاب المواطنة والشراكة في الحقوق والواجبات مع المسلمين.

واستطرد قائال :غير أن الممارسة لم تستجب كليا للنظريات فرأينا من حكموا باسم القومية العربية يحولون دولهم الى

ديكتاتوريات ال تعترف بحقوق األقليات السياسية فحرم المسيحيون وغيرهم من أبناء األقليات اإلثنية والدينية ،باختالف دولهم
من كثير من الحقوق كما لو كانوا ما يزالون يحيون في ظل الدولة العثمانية فازداد شعور هؤالء بأن أحالمهم بالمساواة التامة

هي مجرد أوهام يستحيل تحقيقها على أرض الواقع وان أضفنا الى كل ذلك المصائب التي ابتلينا بها من نشوء إسرائيل وطرد

الفلسطيني من دياره الى االحتالل االميركي يجد المسيحيون أنفسهم اليوم في أزمة مصير كبرى .يرى المسيحيون أنفسهم قد
عادوا قرنا الى الوراء ،بل قل أدهى من ذلك.
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ندوة بعنوان :واقع االمة :رؤية نصية وسياسية
وفي اطار فعاليات اليوم الرابع ،نظم منتدى االسالم ندوة بعنوان :واقع االمة :رؤية نصية وسياسية شارك فيها رئيس جمعية
االتحاد االسالمي الشيخ حسن قاطرجي االعالمي األستاذ محمد سالم وأدارها االعالمي محمد اسوم وحضرها حشد من
المهتمين والمثقفين.

دار النقاش في الندوة حول واقع األمة االسالمية ،وتناول سالم الجانب السياسي وقدم قراءة للواقع الفعلي من خالل الظروف
السياسية والفكرية والعسكرية التي تمر بها األمة ،في حين عرض الشيخ حسن قاطرجي لنصوص الوحي من األحاديث

ووضحت طريق الخالص .تخلل الندوة تكريم إلذاعة
النبوية التي عرضت باإلجمال هذا الواقع بدقة وحددت جذور المشكلة ّ
الفجر واذاعة طريق االرتقاء
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محاضرة بعنوان :اختبار تفهم الموضوع لألطفال.
وفي اطار النشاطات الثقافية ،نظمت دار النهضة العربية محاضرة بعنوان :اختبار تفهم الموضوع لألطفال ألقاها الدكتور

انطوان الشرتوني وشارك فيها الدكتورة بهاء يحيى وحضرها حشد من المهتمين والمثقفين.
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الشرتوني
استهل الشرتوني محاضرته باالشارة الى أن أهمية موضوع هذا الكتاب "إختبار تفهم الموضوع لألطفال – الصور اإلضافية

المعروف باللغة اإلنكليزية ب  Children Apperception Test – Supplementأو  C.A.T-S.هو دراسة شخصية
الطفل من خالل إختبار إسقاطي يحاول عن كشف خبايا الشخصية وأبعادها في حالة السواء النفسي أو اإلضط ارب ،مشي ار

الى أنه يعد من أهم اإلختبارات اإلسقاطية والتي تركز على دراسة الشخصية منذ مراحل الطفولة المبكرة حتى عمر العشر
سنوات كحد أقصى ووسيلة مهمة لجمع المعلومات عن الشخص بغية إتخاذ قرار ما بشأنه أو تحديد مجاالت حياته أو
تفسيرها.

وشرح الشرتوني كيف أن هذا اإلختبار صمم لفحص الشخصية السوية والشخصية المرضية والقى إهتماماً من جميع العاملين

في المجال النفسي والعيادي حيث أيضاً يعتمد في الكثير من البحوث والدراسات النفسية والنفسية-اإلجتماعية والتحليلية،

شخصيات األطفال ممن تقع أعمارهم ما بين  06-3سنة وال يالئم البالغين والكبار السن ويفيد األطفال
ويكشف االختبار
ّ
ذوي اإلحتياجات الخاصة أو االطفال الذين يعانون من إعاقة بدنية .
بعدها انتقل الشرتوني الى وصف الكتاب مشي ار الى أنه ينقسم الى قسمين نظري يتضمن اربعة فصول هي تاريخ التحليل

النفسي عند األطفال وأهميته ،اإلختبار المخصص لفهم الموضوع لألطفال – الصور اإلضافية ،تحليل صور إختبار تفهم
بيالك ،والقسم التطبيقي مؤلف من
الموضوع لألطفال – الصور اإلضافية ،وتحليل ورقة تنقيط اإلختبار حسب ما وضعها ّ
فصلين أحدهما مخصص لدراسة حال طفل عانى من قلق اإلنفصال ،بسبب طالق والديه وتم إستعمال إختبار تفهم
الموضوع لألطفال – الصور اإلضافية والثاني مخصص لبحث عن إختبار تفهم الموضوع لألطفال – الصور اإلضافية
وفرط في الحركة.
Page 22

اإلثنين 50 ،كانون األول6502 ،

تجدون فيما يلي تواقيع اليوم الرابع (االثنين  – )6502/06/0تجدون ربطا الصور
رجاء ضو
نصرى الصايغ

أنت وكلماتي
عبد الحميد كرامي :رجل لقضية

دار الفارابي
دار المطبوعات للتوزيع
والنشر

جورج فريخ

رشيد كرامي

دار المطبوعات للتوزيع
والنشر

للباحث إلياس جرجوس

كمال صليبي الحوار األخير (حول
التوراة ولبنان والذكريات)

دار نلسن

داود خيرهللا

كتاب (من أجل غد واعد..في الربط
بين الجهد والنتيجة لبناء الدولة)

دار أبعاد

قاسم قصير

حزب هللا بين  2891و :1122الثابت
والمتغير

دار سائر المشرق

محمد حياوي
أشرف الصباغ
فرحان العريضي

خان الشابندر
شرطي هو الفرح
كنوز

دار األداب
دار اآلداب
دار ومكتبة التراث
االدبي

سوسن الصالح

جار القمر

الدار العربية للعلوم
ناشرون

د .أنطوان الشرتوني

دراسة نفسية وبحث عن اختبار تفهم
الموضوع لألطفال-الصور االضافية

دار النهضة العربية

للشاعرة حكمت حسن

خاتم

دار نلسن
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الضاروب
رندة كوراني
عبد الحليم فضل هللا
علي وجيه
عادل العلي
د .غسان طه

آدم يحب وسائل النقل
فخ الالمساواة
دفتر المغضوب عليهم والضالين
القناص
السيد حسن نصرهللا (القيادة وفعل
االستنهاض)
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دار أصالة
دار الفارابي
منشورات المتوسط
دار غوايات
دار المعارف الحكمية
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فيما يلي نشاطات وبرنامج تواقيع يوم الثالثاء الموافق فيه  2كانون األول 6502
12:00-2:00

ندوة :التواصل بالعربية حوار بين المعلم

والمتعلم

د.مهى جرجور ،أ.نهى الموسوي،

د.غازي يموت،د.كامل فرحان صالح،

النادي الثقافي العربي

ادارة:أ.باتريك رزق هللا

4:30-6:00

محاضرة بعنوان :الحركة والسكون

أ.رمزي النجار

مكتبة أنطوان

4:30-6:00

محاضرة حول كتاب التنمية البشرية " ما وراء

أ.ايناس المارديني

دار العلوم العربية

6:00-7:30

ندوة حول كتاب "السلفية والسلفيون الجدد من

د.ساري حنفي ،أ.نواف القديمي،

دار سائر المشرق

6:00-7:30

تكريم مركز سرطان االطفال في لبنان "سانت

الوزير وائل ابو فاعور ،د.محمد صايغ،

النادي الثقافي العربي

جود"

أ.نو ار جنبالط ،تقديم :د.فيصل القاق

حركة النشر والتعددية الدينية والمذهبية في

المستشار الثقافي السيد محمد مهدي

المستشارية الثقافية

ايران الثورة االسالمية

شريعتمدار

للجمهورية االسالمية

ندوة حول كتاب "االمة اللبنانية" للدكتور

د.سليم صايغ ،أ.معن بشور،أ.نصري

شركة المطبوعات

اسماعيل االمين

الصايغ،تقديم:أ.نهاد حشيشو

للتوزيع والنشر

7:30-9:00

7:30-9:00

الحكايات اسرار من قوى الحياة"

افغانستان الى لبنان" للدكتور سعود المولى

يديرها:أ.مروان حرب
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التواقيع
4:007:00

لؤلؤ الحزن

عبد الكريم بعلبكي

الدار العربية للعلوم ناشرون

4:007:00

رحيق الذكريات

هدى غازي

الدار العربية للعلوم ناشرون

4:306:00
5:00:00

أنثى وانا

لورين القادري

دار الفارابي

السلفية والسلفيون الجدد من أفغانستان الى
لبنان
الركائز في فهم علم النحو

د .سعود المولى

دار سائر المشرق

د .خليل عجينة

دار النهضة العربية

كتاب (حكاية حرب -الحرب على سورية
)1122-1122
العروبة ركاز االمة

ثريا عاصي

دار أبعاد

د .فؤاد خليل

دار اآلداب

 2981قصص بيروتية

عماد الدين رائف

شركة رياض الريس للكتب
والنشر

5:007:00
5:007:00
5:008:00
5:009:00
6:008:00
6:00
6:008:00
6:008:00
6:009:00
6:009:00

المنظور الروائي في روايات أحالم مستغانمي

االديبة هدى وزني

ماذا فعلتم بلبنان ماذا فعلتم باللبنانين
بانعة الكبريت -برنامجي الصغير -وداعا
للفوضى -قرية على االنترنت لعبة الكالم -أنا
ألوان عالمي -هامستر يحب المزاج

مها نعمة
زنجبيل علوه

دار عالم الفكر
مكتبة أنطوان
دار أصالة

الشيعة االمامية ،بين النص والتاريخ

وجيه قانصو

دار الفارابي

متاهة العميان

برهان شاوي

منشورات ضفاف

التي سكنت البيت قبلي

رشا عمران

منشورات المتوسطة
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6:009:00
6:30
7:308:30

الضياع

صالح عاصي

دار غوايات

حسيس
األمة اللبنانية

قاسم متيرك
اسماعيل األمين

دار الوالء
دار المطبوعات للتوزيع والنشر
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