الخميس 80 ،كانون األول6802 ،

فيما يلي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي للكتاب ال 06في يومه السابع ،الخميس  8كانون األول :6600
توقيع كتاب "قلوب مضطربة مشاهد من الحياة"
في اطار نشاطاتها لهذا العام ،نظم النادي الثقافي العربي ،حفل توقيع كتابيها "الماسة المفقودة" وهي رواية لألطفال و"قلوب

مضطربة" للكاتبة نو ار شفيق الحريري في حضور والدها األستاذ شفيق الحريري وعمتها النائب بهية الحريري ،والنائب عاطف
مجدالني في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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بداية ،عرض فيلم وثائقي قصير حول رحلة الحريري الى مصر ،حيث تم االتفاق على تحويل روايتها "قلوب مضطربة" الى
مسلسل تلفزيوني من بطولة حسام خير هللا ،عمر ميقاتي ودنيا ،بعدها فيلم ترويجي عن رواية الماسة المفقودة ،ثم تحدث
الممثل عمر ميقاتي متناوال الرواية التي قال عنها :هي رواية شرعت بقراءتها منذ أيام ولم أستطع أن أتوقف عن قراءتها،

فهنيئا لمن سيق ار هذه ال رواية التي تنقلنا الى حياة تسمو بأجمل المعاني ،اال أن تعش مع أبطال الرواية التي تضطرب قلوبهم

كما جاء في العنوان ،فتفرح لفرحهم وتحزن لحزنهم" .قلوب مضطربة فيها سمو باألحاسيس وسمو في كتابة الحروف ،فيها

أصالة تجري في العروق ،أصالة نورانية.
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نو ار الحريري

بدورها تحدث المؤلفة نو ار الحريري ،مشيرة الى أنه ومنذ تسع سنين تحتفظ بروايتها "الماسة المفقودة" وقالت :هي قصة لنا
جميعا ويحق لنا أن نعيش في عالمنا الخاص ،نعيش حلمنا ،لذا أنا سعيدة اليوم بتحقيق حلمي وممتنة جدا لكل األشخاص

اللذين ساعدوني لتحقيقه,

وأضافت :لقد كتب ت الرواية حين كنت ال زلت في الجامعة ،والبلد حينها كان يعيش أزمة عصيبة والكتابة كانت وسيلتي

الوحيدة لالبتعاد عن التوتر ،ألن الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو أملي في الحياةن ومنه انطلقت الى هذه التجربة ،فأنا
بعيدة كل البعد عن السياسة وسأبقى بعيدة ،فالفن ايضا رسالة مهمة نستطيع من خاللها اثبات وجودنا.
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بهية الحريري

في الختام ،توجهت النائب الحريري الى الكاتبة وقالت لها :لقد استطعت بقلب صادق واحاسيس صادقة أن تصلي الى

القلوب فاستطعتي أن تعيديني الى الطفولة ،فكتاب طفولتك هي "الماسة المفقودة" وكتاب نضجك "قلوب مضطربة" .أفتخر
بك ،واقول لك إننا جميعا كأسرة نعتز بإبداعك مع المزيد من العطاء واإلبداع.
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ندوة :حول كتاب "تعليم الجهل"
وفي اطار نشاطات اليوم السابع ،نظمت الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية ندوة :حول كتاب "تعليم الجهل" للدكتور نخلة وهبة،

شارك فيها الدكتور عدنان االمين ،الدكتور نمر فريحة ،الدكتور خيرية قدوح ،وأدارها الدكتور عصام خليفة في حضور حشد
من المهتمين والمثقفين.
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خليفة

استهل الدكتور خليفة الندوة بالقول :ها هو اليوم نخلة وهبة يطل علينا بعنوان طريف ("تعليم الجهل" ،")6600 ،يسارع

المؤلف ويوضح منطلقاته المنهجية ،فهو ال يدعو الى الغاء المدرسة او المؤسسة التعليمية بل يسعى الى وضع االصبع على
الوظائف الحقيقية لإلجراءات والممارسات التي تجذرت في الثقافة المدرسية فدنست سمو الغاية التي لطالما صنعت وقار

المؤسسة التعليمية ،بل هو يهدف الى تظهير اآلليات المتراكمة في المؤسسة التعليمية حيث تعقد في زواياها صفقات
المصالح الخاصة التي يتقاسم نواتجها المادية والمعنوية الطلبة واالهل واإلدارة التربوية.

وأضاف :يفضح بعض تفاصيل عملية خطف المدرسة من محيطها الطبيعي واالحتفاظ بها رهينة فكرية تلبس ثوب الحداثة
لتغطية وظائفها الحقيقية ،كما يسعى الكاتب الى تفكيك سلوك المدرسة ومحاولة تظهير اآلليات التي تستخدمها هذه المؤسسة
التعليمية لتنفيذ تعهير الشعارات التربوية لتغطية التواءات القنوات التي يتم تمرير أفعال التجهيل عبرها ،ويكبر المؤلف صورة

المؤسسة التربوية في فضح غسل ادمغة الملتحقين بها ،علها تنجح في ان تصنع منهم افرادا يتقبلون الجهل ويتعاونون

لصونه.

واعتبر خليفة أن كتاب تعليم الجهل هو وجهة نظر تكونت عبر ممارسة ميدانية للمؤلف في التدريس ومراكز األبحاث وتقديم
االستشارة فضال عن إدارة المدارس والعمل في مكتب اليونيسكو اإلقليمي في بيروت .ويعتبر المؤلف القولية الذهنية خطوة

أولى على طريق "تعليم الجهل" ،وان عملية التجهيل مكون أساسي ورئيسي من مكونات تدريس التاريخ في المدرسة ،وال
يمكن تدريس التاريخ ان ينفد وظيفته ويبلغ أهدافه من دون ممارسة التجهيل بمعناه الواسع" ،لذا ومن اجل صون الجهل،

عمدت بعض األنظمة السياسية الى توحيد كتاب التاريخ المدرسي على أساس ان كتاب التاريخ الموحد يصبح الوكيل

الحصري للتعرف الى الماضي ،ويحتوي ما يجب معرفته ويهمل تماما كل ما يراد من التلميذ جهله".
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األمين

استهل األمين مداخلته بالقول :إن التعليم بآليات معينة وبمضمون معين يفضي الى الجهل ،ولو أن المتعلمين تعلموا أمو ار

كثيرة .هذا الذي تعلموه يقوم على تجهيلهم بأمور أخرى بصورة واعية أو ال واعية .أول هذه اآلليات عنده إيهام الطالب أن

المعرفة التي تعلمها ناجزة ونهائية .ثانيها اإلجتزاء وثالثها التعميم وهو تحويل الفكرة ألو المعلومة الى حكم مسبق مشبع بالقيم
والمواقف ومشحونة باإلنفعاالت المبطنة المنحازة ،وينبت من التعميم التنميط واإلنحياز القبلي.

واضاف :أما النقطة األولى التي ال أتفق معه فيها بمفهوم الدراسة .يقول أن "مفهوم المدرسة في معناه األصيل وفي المرحلة

األولى من إستخدامه حمل في الوقت نفسه الداللة على الجغرافيا (المكان) والفلسفة (المضمون الفكري والمقاربة) أي ما
اصطلح على تسميته "مدرسة فكرية" ...في مرحلة تالية ،يقول تمددت حدود المفهوم وارتخت خيوط

نسيجه قليل فحلت المعرفة مكان الفكر مادة للنقل والنقاش وحل التعليم المباشر والتلقيني للمعرفة في معظم األحيان مكان

النقاش والجدل ...ثم انتهكت حقوق المفهوم مرة أخرى وسيطرت على داللته صورة المكان الذي يتم فيه فعل التدريس .وبدأت
المدارس تتنافس لجذب الزبائن.
واستطرد قائال :أما النقطة الثانية التي أود مناقشتها معه تتعلق بمفهوم التربية الحديثة وهو مفهوم مركزي في الكتاب ،يلخص
وهبه المشكلة بأن المفهوم "يلفه الغموض والضباب يغمره والرجة تزعزع أسسه والشكوك تنخر دالالته والتناقض يقوض

توازنه .فيما يعنينا ،ظهرت "التربية الحديثة" مع حملة نابليون في مصر مع االرساليات األجنبية في لبنان .ان فكرة التربية
الحديثة في بلداننا ال تدل عندنا على التطور التاريخي ،انها تدل على التقدم الغربي علينا.
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وخلص للقول :ال أوافقك القول أن المفهوم يفتقد الكيان والهوية .هو معطى اجتماعي قائم ،حيث توجد بنى تقليدية يقارعها.

وهو قد غاب من الكثير من البلدان .لقد أصبح مفهوم التربية الحديثة تقليديا .أما اذا كانت مدرسة معينة في بلد معين تعتمد

تعبير التربية الحديثة لكسب الزبائن ،فهذا خطاب فاعل اجتماعي موجه الى فاعل اجتماعي آخر في مجتمع معين .فهل أنا
وأنت فاعالن اجتماعيان ،لكي نوجه اليه والى صاحبه االتهامات ،أم نحن محلالن نحاول أن نفهم موثع هذا الخطاب من

جملة التفاعل االجتماعي؟
قدوح

اشارت قدوح في كلمتها الى أن المؤلف يعترف بأن ما يقدمه كأطروحة "نظرية هو مغامرة ال تخلو من المطبات والعثرات
والمخاطر األكاديمية والمعنوية ...ألنه يهدف الى تفكيك سلوك المدرسة ومحاولة تظهير اآلليات التي تستخدمها المؤسسة

التعلي مية لتنفيذ عمليات التشريب ،وكيفيات تعهير الشعارات التربوية لتغطية التواءات القنوات التي يتم تمرير أفعال التجهيل
عبرها....
واعتبرت أن األطروحة األساسية التي يحاول الكتاب عرضها وايصالها للقارئ فهي :إن ضبابية مفهوم "التربية الحديثة
وميوعة عناصرها ورخاوة مكوناتها وسيولة شروطها ومطاطية مبادئها وانزالقية ماهيتها ومشاعية هويتها ،سمحت لكل من أراد

نفعية ومنحازة ،اإلدعاء بإنتمائه الى مديح اآلثار اإليجابية التي تضمن حدوثها طريقته وأسلوبه
ترويج ممارسة تعليمية ّ
"التربويين" بدون اإلحساس بالندم جراء التشققات التي يولدها فعله ...في جسم التعليم ،والتي من خاللها تتسرب عمليات

التجهيل" .وأما الجديد الذي يحاول هذا الكتاب إضافته الى وعي القارئ فيتلخص في كيفية توظيف مكونات شعار التربية
الحديثة من قبل األهل والمدرسة معاً.
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وخلصت الى القول :وربما هو األهم :يتضمن هذا الكتاب عدداً كبي اًر من األسئلة المهمة التي يتركها المؤلف قصدياً من دون
أجوبة ،والتي هي حكماً محفزة للقارئ على اإلهتمام والتأمل والتفكير بكل ما هو مطروح من أفكار ومشكالت هي فعالً

موجودة ومطروحة – وان بدرجات – على مستوى أي نظام تعليمي عربي أم غير عربي ،بما في ذلك أنظمة "العالم األول".
فريحة

تساءل فريحة بداية كيف يمكن أن تتزامل الكلمتان المتناقضتان لتشكال عنوان كتاب؟ فاختيار العنوان موّفق ألن الكتاب

يعالج ضعف مخرجات ما نسميه "التربية الحديثة" التي عّلق الجميع عليها آماالً كبيرة .وقد ساعدت المؤسسات واألنظمة

التربوية إلى الوصول بالتعليم في معظم دول العالم الثالث ،وخصوصاً العالم العربي ،إلى نتيجة هزيلة مقارنة مع الغايات
واألهداف التي تصدرت المناهج المدرسية .وهذا يجعلنا نتساءل :هل أننا فعالً عّلمنا الجهل؟ (هذا إذا لم نكن نحن قد تعلمناه
بحسب الفترة الزمنية التي كنا فيها طلبة) ،وبالتالي ما الذي فعلناه خالل مسيرتنا التربوية كمعلمين لتالمذة االبتدائي ثم

الثانوي ثم الجامعي وبعدها الدراسات العليا وحتى الدكتوراه؟ فهل نقلنا الجهل فعالً لتالمذتنا وطالبنا عبر عقود من العمل
تعمدنا ذلك ،أو أننا كنا ضحية "مؤامرة التربية الحديثة" بأن مشينا في ركابها من دون أن ندري "غايتها
التعليمي؟ وهل ّ

السيئة"؟.

وقال :نعم ،أوافق الدكتور وهبه بأن هناك ضبابية في المفاهيم التي رافقت استخدام واعتماد ما سمي "التربية الحديثة" ،وهذا

ما جعل المفاهيم مطاطة غالباً لتناسب أي موقف أو نشاط يريده أصحاب القرار ،أو جميع الذين لهم عالقة بالعمل التربوي
( ،)Stakeholdersوليس كما قصد به ذاك التربوي الذي وضعه وتوقع تحقيقه ...ففي التربية الحديثة ،تغيرت األدوار ألن

ويمكن الدفاع عنه بقناعة ألن وجود المعلم واإلدارة والو ازرة مرهون
المتعلم أصبح محور العملية التربوية .وهذا أمر جيد ُ
بوجود المتعلم أوالً .لذلك يجب أن تصب كل الجهود ألجل تربيته .لكن استغالل هذا الشعار كما أشار وهبه جعله غير ذي

قيمة.
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واعتبر أن التربية الحديثة حملت إلى المدرسة مفاهيم جديدة عديدة لم تكن متداولة سابقاً في مدارس المجتمعات العربية
كالمساواة والعدالة والحرية والديمقراطية وغيرها .وقد توقف الكاتب عند كل مفهوم ليبين لنا كيف أننا نسيء استخدامه
وترجمته بحسب أهوائنا وغاياتنا ،متطرقا الى الموضوع األخير الذي تناوله الكاتب وهو كتاب التاريخ المدرسي الذي يحتمل

الكثير من الجدل حول كل عنصر من عناصره ليس في لبنان بل في أي بلد آخر.

وختم بالقول :إن القارئ ولو لم يكن موافقاً مع نخله وهبة في كل ما ذهب إليه في كتابه "تعليم الجهل" ،لكن ال يمكنه
(القارئ) إال أن يوافق معه بأن المواضيع التي تطرق إليها واعتبرها ذات طبيعة سلبية ومردود سلبي على التربية في العالم
العربي هي صحيحة .والغيور على تغيير هذا الوضع هو من يعترف بوجود هذا الضعف ،والعمل على إصالحه .ووهبه

يدعو إلى ذلك.
وهبة

في ختام الندوة ،اعتبر وهبة أنه الشك ان الفرد او الجماعة الذين ادخلوا مفهوم "التربية الحديثة" إلى دائرة الضوء ودفعوا به

الى طاولة النقاش ،أرادوا ،بفعلهم هذا التربية الى منطقة الجدل الفكري المثمر وبلورة فلسفة تربوية متماسكة ،تفرز منطقاً
قيمياَ مختلفاَ ،ودليأل سلوكياَ يقود الى االصطفاف وراء دعاة احترام حقوق الطفل التي تنادي بها منظمة األمم المتحدة ،وأن
آثار الفكر التربوي الجديد الذي حملته الحديثة موجتين متناقضتين من المواقف على المستوى النظري :موقف مؤيد يستعجل
الخالص من صرامة االحكام المدرسية وتحرير القرار التربوي من قبضة االصطفاء االقتصادي ،وموقف حذر ،يبني حجة

معارضته استناداَ الى تاريخ التربية ودوام توارطها في القولية الذهنية الموجهة لخدمة السلطة السياسية القائمة.
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وأشار الى أن األطروحة األساسية التي يحاول الكتاب عرضها وايصالها للقارئ هي :إن األطروحة األساسية التي يحاول
الكتاب عرضها وايصالها للقارى هي :إن ضبابية مفهوم "التربية الحديثة" وميوعة عناصرها ورخاوة مكوناتها وسيولة شروطها
ومطاطية مبادئها وانزالقية ماهيتها ومشاغية هويتها سمحت لكل من أراد ترويج ممارسة تعليمية نفعية ومنحازة  ،االدعاء

بانتهائه الى حركة "التربية الحديثة" ومصادره حق التبشير والوعظ باسمها لينتهي (المروج) الى مديح اآلثارااليجابية االتي

تضمن حدوثها طريقته وأسلوبه "التربويين" وبدون ان يهتز له جفن أو يتحرك شعوره بالذنب ،أي بدون اإلحساس بالندم جراء
التشققات التي يولدها فعله ،باسم المبادئ والقيم الكبرى ،في جسم التعليم من خاللها تتسرب عمليات التجهيل.
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محاضرة "قررت أن أتزوج"
في اطار فعاليات اليوم السابع ،نظمت اذاعة الفجر محاضرة "قررت أن أتزوج" ألقاها الدكتور فؤاد العريس ،وتطرقت الى عدة
أسئلة تطرح عندما يقرر أحدهم الزواج ونوعها ،مثال حول الرجل :هل تمتلك ميزان المعايير (بعد النظر) أم تحتاج الى

الخلقية؟ ،وحول الفتاة ،هل تحققت من أهليتها الطبية
مساعدة؟ ،هل حددت مستواك المعرفي؟ ،هل تعرف مواصفاتك الخلقية و ً

للزواج؟ ،ما هو تصورها لمعنى الحياة ،كم ساعة تقضي أمام هاتفها الذكي؟ ،وحول األهل :من سيّقدم المهر :أنت أم هم؟،
يتحضرون لألخذ أم للعطاء؟ ،هل سألوا عن عائلتها بطريقة محايدة وبناءة؟.
هل ّ
وبعد المحاضرة وقع العريس كتابه في جناح االذاعة.

Page 12

الخميس 80 ،كانون األول6802 ،

محاضرة :التوراة تثبت ان فلسطين عربية
وفي اطار نشاطاتها لهذا العام ،نظمت دار أبعاد محاضرة "التوراة تثبت ان فلسطين عربية" للباحثة المصرية المتخصصة في

الشأن االسرائيلي األستاذة دعاء الشريف واألمين العام المساعد في جامعة الدول العربية – مكتب بيروت وقدمها األستاذ
سركيس ابو زيد في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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الشريف

أشارت الشريف الى أن الكتاب يناقش في ثالثة أجزاء وهم :األرض ،الشعب والوعد والذين يمثلون عقيدة الحركة الصهيونية
والمحتل اإلسرائيلي في احتالل أرض فلسطين وتشريد شعبه.

ورأت أنه في الجزء الخاص باألرض والمقصود بها أرض الميعاد تغوص الباحثة في أعماق التاريخ حتى تصل إلى بداية

االستيطان البشري في فلسطين لتثبت من خاللها باألدلة والوثائق العلمية والتوراتية ،من أول شعب سكن فلسطين قبل التوراة؟
ولماذا سميت أرض كنعان بفلسطين؟ وما هي حدود فلسطين واسرائيل وأرض الميعاد كما ذكرتها التوراة؟ ،مضيفة الى أنه في
هذا الجزء من هم أصحاب القدس الحقيقيين وهل كانت فعال القدس مدينة غريبة تماما عن اإلسرائيليين وسنعرف أيضا متى

دخل اليهود أرض فلسطين ومتى خرجوا منها حيث ستتحدث الكاتبة عن بداية خروج موسى من مصر مرو ار الستعداد موسى

لدخول األراضي الكنعانية ومتى دخلوا اإلسرائيليين على يد يوشع بن نون والعروج لمملكة إسرائيل الموحدة (طبقا للتوراة)
وتوضيح حدود المملكة وانقسامها حتى السبي البابلي.
وتطرقت الى الجزء الثاني الشعب وهو خاص بشعب هللا المختار تدحض الباحثة الدراسات التوراتية التي تخلط عن عمد بين

دور النبي إبراهيم ودور اليهود رغم مرور سبعة قرون بينهم ،أما في الجزء الخاص بالوعد فهي تناقش كافة الوعود التي
ذكرت في التوراة وشروطها ونكثها وتختم الباحثة في نهاية الكتاب بتحقيق عن هل هو وعد توراتي أم مؤامرة كبرى؟!
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ندوة حول كتاب "السعودية ولبنان" للدكتور عبد الرؤوف سنو
وفي اطار الفعاليات الثقافية ،نظمت دار الفرات ندوة حول كتاب "السعودية ولبنان  6600 – 0491السياسة واالقتصاد"
للدكتور عبد الرؤوف سنو شارك فيها العميد األسبق لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في الجامعة اللبنانية الدكتور جوزيف

شيا العميد
لبكي جوزيف لبكي ،عميد معهد العلوم االجتماعية وكلية السياحة األسبق في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد ّ
الدكتور محمد شيا ،نائب رئيس الجامعة األنطونية وعميد كلية إدارة األعمال فيها العميد الدكتور جورج نعمة في حضور
حشد من المهتمين والمثقفين.
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حطيط

أدار الندوة العميد األسبق لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في الجامعة اللبنانية ومدير ضمان الجودة في الجامعة اإلسالمية

العميد الدكتور احمد حطيط وافتتحها بالقول إن أهمية الكتاب تكمن في أمرين اثنين :األول ،أنه صدر في هذا الزمن الضائع

بين ظالمية تتفشى وسياسات دولية واقليمية تتصارع على أرض هذا الشرق المع ّذب ،وتتناوب على تدمير شعوبه وبلدانه
وتراثه وحضارته وسرقة ثرواته؛ الثاني ،أنه خرج الى العلن في لحظة تاريخية شهدت  -وربما ال تزال تشهد  -تأزماً في
العالقات السعودية اللبنانية ،ال تأتلف ومسار العالقات الممتازة بين البلدين ،منذ عشية استقالل لبنان ،حين بادر الملك عبد

العزيز الى اإلستعانة بالمستشارين اللبنانيين من أهل الفكر وحسن اإلدارة ،لإلفادة من خبراتهم في تطوير بالده وتحديثها.

سنو رصد مواكبة السياسة السعودية ألزمات لبنان المتأتية ،أساساً ،من تركـيبته الطائفية ،والتحوالت الديمغرافية
واعتبر أن ّ
فيه ،ومن موقعه الجيوسياسي ،الذي جعل منه ساحة لحروب إقليمية ودولية ...وبعيد اندالع "حرب لبنان" عام  ،0491بذلت
السعودية مساعي حثيثة لوأدها ،ونجحت في إنشاء تكتل دولي وعربي ،برعايتها ،أسهم ،الى حد كبير في إخراج لبنان من

محنته ،واستعادة سلمه األهلي ،عام  ،0484وفق ما ُسمي بـ" اتفاق الطائف" ،الذي استحال دستو اًر للبنان ،وقد ساعدت
بفعالية ،بإعادة إعماره ،ما جعلها مرجعية يحسب لها حساب في المعادلة السياسية فيه ،الى أن اضطرت ،الى االنكفاء عنه،

عام  ،6600ولو الى حين.
لبكي

سنو استعرض في كتابه ثوابت السياسة الخارجية للسعودية في الدائرة
بدوره ،أدلى العميد لبكي بمداخلةّ ،بين فيها بأن ّ
العربية وانعكاسها على لبنان .وقد قامت بدعم استقالله ،واعتبرته إنموذجاً للتعايش الطوائفي ،وحالة عروبية خاصة .فلم
تتدخل في شؤونه الداخلية ،بل دعمت نظامه ،ولم تشجع اندماجه في وحدة عربية .فركزت على بقائه وطناً واحداً للجميع،

رافضة أن تبتلعه أية دولة .وأضاف لبكي ،إن السعودية أدت أدوا اًر عديدة في إيجاد مخارج لحرب لبنان ،وقد وّفق المؤلف في
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شرح مقدمات وأسباب مؤتمر الطائف ،والدور الذي أدته المملكة إلعادة السالم إلى لبنان .وختم بالقول :إن كتاب الدكتور

موسع ودقيق وشامل وموضوعي يستند إلى التوثيق والتحليل واالستنتاج واستقراء أحداث
ّ
سنو ُيعتبر بحق أفضل كتاب علمي ّ
المنطقة العربية وتاريخ لبنان ،مما ُيغني عن كتب كثيرة بحثت في هذا المجال.
شيا
سنو مؤلف استثنائي يؤرخ للعالقات اللبنانية السعودية السياسية واالقتصادية
شيا أن كتاب العميد ّ
ومن جهته ،اعتبر العميد ّ
طى بالتفصيل العالقات بين البلدين منذ استقالل لبنان ،وصوالً إلى بدء العقد
في أكثر من سبعين سنة .ولفت إلى أنه غ ّ

التميز الذي اتسمت به العالقات تلك ،إذ لم تقدها
الثاني من القرن الحادي والعشرين ،وأن المؤلف أظهر في كتابه بوضوح ّ
سنو قوله إن السعودية
شيا عن ّ
المصالح قط ،وانما األخوة واالحترام المتبادل لخصوصية لبنان بين أشقائه العرب .ونقل ّ
دافعت عن الخصوصية اللبنانية ،وبخاصة التعايش المسيحي االسالمي الذي اعتبرته ثروة للعرب يجب الحفاظ عليها

شيا ،بأن الكتاب علمي موثوق يستحق القراءة وأخذ العبرة منه لعالقة عربية سليمة.
وتطويرها .باختصار ،ختم ّ
نعمة

وفي الجانب االقتصادي ،ذكر العميد نعمة أن الكتاب وثق محطات أساسية في تاريخ البلدين وعالقاتهما السياسية

واالقتصادية ،عالقات كانت لها دور أساسي ومفصلي في العديد من االستحقاقات والتطورات التي شهدها لبنان منذ ما قبل

استقالله وحتى السنوات القليلة الماضية ،تناولت العديد من المحطات واإلشكاليات ،ووفرت تحليالً اقتصادياً يقتضي الرجوع
إليه في الحاضر والمستقبل ،تحليالً موثقاً باألرقام واإلحصاءات والبيانات والمراجع ،يشكل ركيزة أساسية لكل باحث ،ولكل
من يريد السير بمشروع نهضوي فعلي وواقعي ،وهو يسهم في تقييم مراحل وطننا كافة ،من ناحية بيئته االقتصادية وظرفه

المتغير باستمرار بفعل مستجدات المنطقة والداخل.
ّ
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سنو

سنو الحضور ،الفتاً إلى أن ما توصل إليه من نتائج سيكون مفيداً للبلدين الشقيقين على األصعدة
وفي ختام الندوة ،شكر ّ
السياسية واالقتصادية ،ولتفعيل ما بينهما من عالقات أُخوة تاريخية واستراتيجية.
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الشيخ سعد الحريري في معرض الكتاب
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