
 54معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال
0252،األولكانون51،األربعاء  

P
ag

e1
 

 

 

 :عشر ثانيالفي يومو  54فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب ال

دورالتربيةوالثقافةفيبناءاإلنسانحولمحاضرة
 

 مع  بالتعاون العربي النادي الثقافي، عقد ي عشرثانوضمن فعاليات معرض الكتاب العربي في يومو ال
النائب السابق القاىا  دور التربية والثقافة في بناء اإلنسانحول  ةمحاضر  مؤسسات المعيد العربي التربوية

نقيب الصحافة محمد البعمبكي، محمد السماك، رئيس لجنة الحوار في حضور لدكتور حسين عمي يتيم ا
 .شد من الميتميناالسالمي المسيحي، النائب السابق المواء سامي الخطيب وح

 

 
 

النــادي الثقافي يقيميا  ُعكاظيٌة متجددة،إالَّ  ْعَرُض الكتاِب العربّي الدوليّ مَ وما : واستيل يتيم محاضرتو بالقول
ألي ثقافٍة َيديُن : ، متساءالولىمن أسالِفنا، منُذ الُعُصوِر األُ  لعكاظية األوائلكل عـام، لتكوَن امتدادًا  العربي

والجماعة، في لبنان وفي عالٍم عربيٍّ يتشظَّى ُأَممًا الوضُع العربيُّ اليوم، وأيُة تربيٍة تمك التي ُتْعنى بنشأِة الفرِد 
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ٍة واحدة؟ وأيُّ إعالٍم مسموٍم ىو ىذا الذي َيصبُّ الَزْيَت عمى الّنار، فيمتيُم لييُبُو مّنا الذاكرَة والتاريَخ . داخَل أمَّ
 . والتراث، وُيَخْمِخُل الجغرافيا السياسية والفكرية واألخالقية

 

َغرق في السياسة الموِحمة، وال اإلْغراَق بالّنقِد الساخن، إالَّ بالقدِر الذي ترتبُط فيو الحال غب الواشار أنو ال ير 
عالم : األوضحوىي بالمعنى . السياسيُة بُمقوماِت الوطِن وأعمدِتِو األولى؛ وأعمدُة األوطاِن تربيٌة وثقافٌة وا 

عالم وطني، َب في مصمحِة الوطِن رسوخًا ونيائيًة وديمومًة وكميا يجب أن َتصُ  تربيٌة وطنيٌة، وثقافٌة وطنية وا 
الذي وصمنا إليو، يرتبُط كل االرتباِط بأعمدِة الوطِن المفقودة،  اليبوُط السياسيىذا ، مؤكدا أن وتقدمًا وازدىارا

فالناس متوجسون ووميٌض من األمِل باٍق، ألن الوطَن ال يخمو من عقالَء . ..التربيُة والثقافُة واإلعالم
 .ماءحكو 
 

جامعة الدول وما . ألمــٍة كانت دولتيا ال تغيُب عنيا الشمـس وىو عالم متعدد، نقوُل بعالِم عربّي،: وقال
وىذه الجامعُة . إالَّ مظيٌر فاقع لمتعدديِة العربيِة في األنظمِة التربويِة والثقافيِة واإلعالميِة ثم السياسية العربية

د، لعالم عربي ىتَك أمراُؤه تاريَخو، وأبوا لم تنجٍح يومًا في ابتداع ثقافة واح دة، ونظام تربوّي واحد موحَّ دٍة موحِّ
شرَّفيا ا بأْن أنزَل أن يعودوا بو إلى ميد الدولة العربية الواحدة، التي ليا لغة واحدة ىي العربية، والتي 

 {21:يوسف}﴾، ْعِقُمونَ ِإنَّا َأنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيِّا لََّعمَُّكْم تَ ﴿: بمغتيا قرآَنـوْ 
 

أّمٌة ليا القرآُن، لغًة أدبية، وتشريعًا اجتماعيًا ونصًا أخالقيًا، وليا اإلنجيل لغة اجتماعية ومضمونًا : وأضاف
ىذه ىي  . .التي َتَسْرَبمْت بيا أمٌة خالدة، فعمت تعاليميا القارات والمحيطات؟ الثقافةأفميست ىذه ىي . أخالقياً 

لى الحقِّ في  خريطة الطريق إلى لى المحبة وا   –ُأوَلى الِقْبَمتَْين وثالث الحرمين، بيت المقدس السَّالم وا 
، وتسميميا بيت المقدس وفمسطينالتي يرسميا األميركيون، لنسياِن  خريطة الطريقأم ىي ....  .مسطينف

وقد طردىم لصيارفة والنُّّخاس، ااستعادُتو وىُم  تجاُر الييودِ لزبانيتيم بني إسرائيل؟ أم ىو الييكل الذي يحاول 
 .......!". يا أبناء األفاعي، اخرجوا فقد دَنْسُتموه": وىو يقول ليم المسيحمنو 

 

فيل . أم ىي خريطُة الطريِق إلى قيام إسرائيل أخرى، تقوُم عمى العصبيِة الدينيِة أو المذىبية: واكمل متساءال
َأاَل َرِحَم . أرِض ميعاٍد مزعوم، ىي المقدمُة لدوٍل عمى نموذجيادعوُة إسرائيل لإلعتراِف بيا دولًة ييودية في 

لقد َغَدْت . عندما ذىب إلى األمم المتحدة، حاماًل لبنان نموذجًا لحل الُمْعِضَمة الفمسطينيةفرنجية ا الرئيس 
 .الدولة الييودية اليوم ىي النموذج

 

فالداُء معموٌم وىو تشّظي  !موا فيو عدة منازَل متعارضةجع بيٌت واحد،ديارنا العربية التي ىي واعتبر أنو في 
ُقيا  ، مشيرا ...التربية والثقافة واالعالم: والدواُء ىو األعمدُة التي يقوُم عمييا الوطن .أيدي سبأىذه األمة وَتَفرُّ

د بينيا كنيسٌة وال مسجدالى أنيا  قياداُتيا بالكاِد يجتمعوَن في . أنظمٌة ال َتجمعيا جامعٌة وال َمْجَمْع، وال ُيَوحِّ
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وىم عندما أقسموا عمى الَءات الخرطوم الثالث َنَكموا بيا كمن طمََّق . خيمٍة أو مجمَّع، ال ليَتِفقوا بل ليختمفوا
ية، ذلك ألن الحصانة الوطنية والمنعُة القوميُة مفقودتان في مناىج إنيا كارثٌة أخالقيٌة قوميٌة ووطن. بالثالثة

وىكذا تغيُب قيُم الحريِة والديموقراطيِة . التربيِة والتنشئِة الدينية، وألن الثقافة المنيعَة ممنوعٌة من الصرف
 . غتيالوالعدالة، وال يبقى أمام المواطن إال االستكانَة أو اليجرَة أو العمالة أو السجن أو اال

 

وكانت ىذه ىي ثقافة القائمين بيذا القوِل،  ،"قوة لبنان في ضعفو"فكانت المقولة،  وأما في لبنــــان،.... 
ْعالُمُيم ورغَم ما ُيقال أن في ىذا البمِد كثيٌر من  !....يقوم نظاٌم فاسٌد، أجـــل" في لبنــــــــان،. .... وتربَيُتيم وا 

إالَّ أن النِّظاَم َيْبَقى فاسدًا إلى النفِس  ،(أكرمو ا)لمرئيس الحص اطيِة والَكالُم الُحريِة وقميٌل من الديموقر 
ففي الحريِة يمكن أن تصرَخ بمأل ِشْدِقك، شرط أن ال تتكمم  .إْذ ال جدوى من حريٍة بدون ديموقراطية. األخير

 .بالديموقراطية حتى ال ُيْقَفَل ِشْدُقك
 

فال يجدُه في المدرسة وال في الجامعة وال في  .لبناَن بحثًا عن وطن يموُت المواطن في.... :وأضاف
يتعدى رغيف البطن إلى القيم الوطنية  البحَث عن الوطن، إن .المستشفى وال في مؤسسات المجتمع المدني

وىذه ىي . والديموقراطية والعدالة اإلجتماعية ِمْمَح الوطِن ىو الحريةإن  .التي ينيض عمييا االصالح
وىذه القيم ال تجدىا إالَّ ِحْبرًا  .تكزات المجتمع المستقر وأعمدُتُو التي تنتصُب عمى أرِضِو وترتفُع إلى سمائومر 

  .عمى ورق في مناىج التربية والثقافة في لبنان والعالم العربي
 

رائيل، في ىو الزمن الذي تقتمنا فيو إس في ىذا الزمن الرديء، الذي تغيب فيو أعمدة الوطن،واعتبر أننا 
لبنان، وفي فمسطين والعراق وأفغانستان، وتغتال قياداتنا السياسية والدينية وعمماءنا ومغتربينا، نعود ونتقاتل 

  .بيننا، نيابة عنيا فننيش لحوم بعضنا، وىكذا نكفييا شر القتال
 

وأي لبنان نريد، الجواب، أي تربية ىادفة نريد، وأية ثقافة وجيية وأي إ: وختم بالقول فعمى ىذه . عالم موجَّ
 .في لبنان ويقوم اإلصالح ويسمم الوطن َتِحُط حمامُة السالماألعمدة 
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االربعاء)شرعثانيالفييومه41شهدهامعرضالكتابالعربيالدوليالاقيعفيمايميسمسةمنالتو
 تجدونربطاالصور–(5202\50\15

 لعمم لممالييندار ا،  Book Awardنشاطات  ،السيدة أمل فرنجي -
 جمعية السبيل ،عنتر االشقر ،عايدة نعمان -
 النادي الثقافي العربي ،قراءات في نقد الشعر ،مروان فارس. د -
 دار النيار، مقال االربعاء، لبنانيات ،سمير عطاا -
 النادي الثقافي العربي ،المسيح المعمم الثائر ،عاطف خميل الحكيم -
 الثقافي العربيالنادي  ،اليوم ودعت بغداد ،سحر طو -
 h8مؤسسة الرحاب  الحديثة    ،ىمسات شاعر ،لشاعر عصام العمادا -
 الدار العربية لمعموم ناشرون ،(قصص)حذاء صاحب السعادة ،سموى الينا -
 دار الرمك ،بنفسج أخير ،الشاعرة فيوليت ابو الجمد -
 دار الفارابي ،تقمبات رجل موسمي ،نديم نجدى -
 لريس لمكتب والنشررياض ا ،دواة المسك ،جوزف حرب -
 رياض الريس لمكتب والنشر ،جوزيف حرب ومرايا العشق في السيدة البيضاء ،ياسين االيوبي -
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 0252لكانوناألو65الموافقفيهخميسجتواقيعيومالينشاطاتوبرنامايمفيم


 لعربية للعلوم ناشرون الدار ا األستاذ ميشال نوفان  عودة تركيا الشرق االتجاهات الجديدة السياسة التركية 

 دار الفارابي  توفيك حيدر  مضاف إليه 

 جناح النادي الثقافي العربي  وسام شعيا  ماذا لو؟


