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فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب ال 54في يومو األول:
ورشةعملأمناءالمكتباتالعامةوالمدارسالرسمية
ضمن فعاليات اليوم األول لمعرض الكتاب العربي الدولي ال ،55نظم المركز الثقافي االلماني والمركز

الثقافي الفرنسي وجمعية السبيل ورشة عمل ألمناء المكتبات العامة والمدارس الرسمية حول أىمية التنشيط
الثقافي الى جانب المطالعة في المكتبات العامة.
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قدم العروض كال من أمناء عدد من المكتبات العامة عمي صباغ ،ميا عموان وميشال ابي رعد الذين
تمحورت شروحاتيم حول دور المنشط الثقافي في المكتبات العامة لتسميط الضوء عمى أىمية المطالعة وعمى
معرفتيم بالكتب وموضوعاتيا ،بموازاة ذلك النشطات الثقافية الموجية لرواد المكتبات ،التحضير ليا واعدادىا
بالتعاون مع المنسقين التربويين وغيرىم من الخبراء المتخصصين في عدد من المجاالت الثقافية.
كما تخممت ورش العمل تمارين جماعية لتبادل األفكار.

وبعد انتياء ورشة العمل قدمت جمعية أصدقاء الدمى عرضا مسرحيا لألطفال بعنوان "مدينة الشمس المفقودة"

حول أىمية المطالعة والدعوة الى تشجيعيا.
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ندوةحولكتاب: العالمالعربييستحضرالنهضةاليابانيةومقوماتنجاحها
ضمن فعاليات اليوم األول لمعرض الكتاب العربي الدولي ال ،55عقدت ندوة حول كتاب "اصالحات
مايجي  "1912-1868لمكاتبة أمل ابو غنام ،وفيو العالم العربي يستحضر النيضة اليابانية ومقومات
نجاحو ،شارك فييا الدكتور عبد اهلل سعيد ،الدكتور سعود المولى وأدارىا استاذ التاريخ مسعود ضاىر في
حضور عدد األكاديمين والمثقفين.

ضاهر
بداية طرح االكاديمي مسعود ضاىر عددا من التساؤالت حول االنتفاضات العربية التي أسقطت رموز
أنظمتيا السابقة ،وامكانية استفادتيا من التجرية اليابانية ،مشي ار الى أن تميزىا بالعنصر الشبابي في ظل
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واشار الى أن عممية الديموقراطية في العالم العربي ال يمكن أن ترجع الى الوراء ومشاكميا ال يمكن أن تحل

اال بمزيد من الديموقراطية ،سيما انيا عممية تستغرق عقودا وليس سنوات مستشيدا بالنموذج الياباني ،معتبرا
ان ىذه الثورات لم ترتكب حتى اليوم حماقات كبرى بل ىي تسير في الطريق الصحيح مع مراعاة أن عممية
التغيير ليست بالسيولة التي يتمناىا الجميع.
المولى
واستيل استاذ االجتماع السياسي الدكتور سعود المولى بالتساؤل :ما الذي جعل اساطين واعالم النيضة
العربية االسالمية في آخر العيد العثماني يتطمعون صوب اليابان ويعطون مثاليا كانموذج يحتذى وكبديل
واقعي لحالة االنحطاط والتخالف والجمود التي ضربت الدولة العثمانية.
واعتبر أن اليابان وحدىا من بين كل االمم الشرقية تمكنت ولو بثمن من تحقيق اىدفيا في التحديث والنمو
بقواىا الذاتية من دون مساعدة احد ولكن ايضا واساسا من دون تمزيق المؤسسات والتقاليد خالل عممية

التحديث ىذه فكانت التجربة اليابانية دليالُ عمى امكانية التوفيق الخالق بين االصالة والمعاصرة القديم

والجديد المحافظة والتجديد الحداثة والتقميد وىذىا ما لفت انتباه النيضويين االصالحيين العرب والمسممين
كما العثمانيين انفسيم من رجال الدولة الباحثين عن سبل االصالح والتقدم..

وتناول في مداخمتو المحددات الجغرافية -التاريخية التجربة اليابانية ،منيا :أنيا من دولة من الجزر ،ندرة
الموارد الطبيعية فييا ،تشكميا تاريخيا من امتزاج العديد من العناصر الوافدة الى تمك الجزر ،تأرجحيا خالل
تاريخيا بين نظام مركزي موحد وبين كيانات اقطاعية متصارعة ،متطرقا الى المحددات االجتماعية –

الثقافية اليابانية ،منيا أن الجماعة اساس نسق القيم التقميدي ،التدرج داخل ىذه الجماعية ،العالقة بين
االجيال ،التدرج يظير ايضا في العالقة بين الطبقات ،وأن دور الحكم المركزي اساسي بالنسبة لمياباني.
كما عدد عوامل نجاح التجربة اليابانية ومنيا :الموقع الجغرافي النائي لميابان وفر ليا حماية ضد الغزو
الخارجي ،التجانس االثني  /الثقافي لممجتمع الياباني ،انتشار المغة الواحدة بين اليابانيين ،غياب العامل
الديني عن السياسة ،الوحدة الوطنية واالستقرار االجتماعية ،امتداد سالم شامل في اليابان عمى مدى -250
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 300سنة ،النسبة العالية لممتعممين عام  %43 :1868من الذكور و  %15من النساء ،القدرة عمى التكيف
وقيام ع ممية التحديث بمبادرة ذاتية وباستقالل تام عن اية سمطة خارجية استعارية.
وتطرق الى المجتمعات العربية االسالمية في فترة ثورة المايجي :التي كان التغريب والتفسيخ ينخرىا من
الداخل ظمت موحدة تحت تاثير "الشرع" عمى الرغم من سيطرة الدول – العصبية او المموكية الالشرعية وظل
انقسام الكيان االسالمي الى مجتمع شرعي منكفىء عمى ذاتو والى دولة سمطوية ال شرعية وظل الرمز

الوحدوي ممثال بالخميفة (يدعمو فقياء وعمماء) مستم ار رغم عدم فعاليتو حتى جاء المغول والصميبيون
فضربوا الرمز كما ميدوا بغزواتيم ووحشيتيم لتفتيت الجسم..
وأشار الى أىمية حركة الجامعة االسالمية ،ودور السيد جمال الدين األفغاني ومجمتو العروة الوثقى ،والى
مواقفو وآراءه وأفكاره التي شكمت نقطة انطالق ما سمي "بالحركة االصالحية التي عمت ايران ومصر وسوريا
وشمال افريقيا وافغانستان واليند ،معتب ار أن ىذه المحاولة التجديدية النيضوية االصالحية ارتكزت عمى عدد

من المقومات واألسس منيا :ان نيوض االسالم والمسممين لم يكن ممكنا في مرحمة الغزو االستعماري
الشامل وانحطاط الدولة اال من داخل اطار ىذه الدولة نفسيا ،من ىنا كان شعا ار "الجامعة االسالمية "
و"االصالح" يستجيبان فعميا لمتطمبات المرحمة التاريخية ،ان االتحاد واالصالح والمقاومة كان سيعيد الى
جسد األمة المشمول بعض الروح من خالل احياء رابطة الخالفة ودعوة الجياد.
وخمص لمقول الى أن تجربة األفغاني ومصائر تياره ودعوتو دليل ممموس عمى مسألة أن "الخيار السياسي "
ىي العامل الحاسم في تحديد آفاق واحتماالت وامكانيات نجاح اي مشروع أو دعوة ،وختم :وكما انقسم
اليابانيون بين دعاة توفيق ودعاة تقميد لمغرب ودعاة تمسك باألصالة واليوية النقية ،انقسم العرب والمسممون

في نفس االتجاىات.
سعيد
وتمحورت مداخمة االكاديمي عبداهلل سعيد عمى صعوبة أنو من الصعوبة بمكان مقارنة اصالحات االمبراطور
مايجي مع حركات االصالح العربية منذ تطمعات محمد عمي االصالحية في مصر .فان اليابان قطعت
عالقاتيا االقطاعية وبنت النظام الراسمالي بكل ما في ىذا النظام الراسمالي من تحديث حقوقي وصناعي

5
Page

5
Page

معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال55
األول،1322
30كانون 
السبت، 



وتعميمي .بينما العرب استمر نظام االقطاع وبقاياه متغمغال عميقا في المجتمعات العربية من حيث انتقالو من
اقطاع عقاري ريعي الى اقطاع مالي وسياسي.
واشار الى أن المجتمعات العربية لم تقم في يوم من االيام بثورتيا القومية الوطنية لتبني نظاميا االقتصادي
الخاص غير التابع لالقتصاد االجنبي .ففي حين نيمت اليابان من عموم الغرب وتكنولوجيتو وانظمتو االدارية
قمد العرب الغرب وادخموا حضارتو وثقافتو في مناىج مدارسيم وجامعاتيم ،زفي الوقت الذي اقتبس بو

اليابانيون الحضارة والعموم الغربية وطبعوىا بطابعيم الخاص ،معتب ار أنو لدى العرب عقدة نقص من الغرب
توقعيم بالتبعية واالستزالم لو وعند اليابان ثقة بالنفس واعتماد عمى الذات اليابانية من اجل التطوير والمثابرة
عمى التقدم.
واستعرض في مداخمتو الى بعض اصالحات األمبراطور الياباني مايجي ومنيا :أن كل الق اررات يجب ان
تتخذ بعد نقاش مع توخي الدفاع عن المصمحة العميا جماعي لميابان في الدرجة األولى ،ال فرق من حيث
المبدا بين شخصين اعمى واخر ادنى في صفوف الشعب الياباني ،وجوب التخمي عن التقاليد الشكمية

القديمة ،عمى اليابان ان تسعى الكتساب الثقافة والتعميم العصريين في أي مكان في العالم واستخداميا في
بناء ركائز االمبراطورية ،وضع دستور عصري لمبالد يمغي التقسيمات العائمية القديمة ،اقرار نظام جديد
لتعميم والقيام باالصالح الزراعي.
واعتبر سعيد أن تمك االصالحات قد ىدفت الى اقامة دولة عادلة تسعى لبناء مجتمع موحد متجانس بقيادة
امبراطور عادل ومحب لشعبو فبنت ال دولة ومؤسساتيا لخدمة الشعب الياباني وليس العكس كما في البالد

العربية يربى الشعب لخدمة الدولة وسمطاتيا المختمفة ،وخمص لمقول أنو :لقد نجحت اليابان في اصالحاتيا
المبرمجة في عيد االمبراطور مايجي في تحويل اليابان الى دولة عصرية قوية تتعامل مع القوى العالمية
العظمى وتكنولوجيا متطورة ،ولكن دون الوقوع في دائرة التغريب المؤدي الى تفكك المجتمع الياباني من
الداخل والحاقة تباعا بالغرب كما جرى ويجري المجتمعات العربية من الخميج الى المحيط .

أبوغنام
استيمت الكاتبة أبو غنام مداخمتيا بالتعريف بالمصطمحات ،والقاء نظرة عمى الوضع العربي ،إلقامة مقارنة،
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الحراك االجتماعي ىو تمممل المجتمعات لرفض حالة ظمم أو عنف أو غبن معينة  ....أما االنتفاضة فيي
حالة من التظاىر أو التمرد أو االحتجاج أو حتى المقاومة اإليجابية العمنية والعنيفة دون أن تتمكن من

النجاح المطمق في تحقيق غاياتيا....

وأضافت ان :الثورة ىي مجموعة من التغيرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية تؤدي إلى تغيير جذري شامل
في المجتمع .وىي ظاىرة ميمة جدا في التاريخ السياسي  .وىي حركة سياسية في البمد حيث يحاول الشعب
أو الجيش أو مجموعات أخرى في الحكومة إخراج السمطة الحاكمة ...مؤكدة أنيا ال تتناول الثورة عمى سبيل
التعريف فقط ،بل إليضاح ما ىو الحراك االجتماعي أو الرجة الثورية واالحتجاجات ،مستدركة الى انو عمى

ضوِء ما تقدم ،إن ما يحدث في بعض الدول العربية ال يمكن أن نعتبره ثورة عمى شاكمة الثورة الفرنسية

 1789أو الثورة الصينية عام  ،1911الثورة أكتوبر في روسيا عام  ،1917الثورة البرتقالية في أوكرانيا عام

 ،2004وغيرىا من الثورات ..........بل ىو حراك مجتمعي يدفعنا الى الحديث عن التفاوت االجتماعي،
في ظل عدم فيم األنظمة اإلقتصادية بشكل جيد ،حيث الفرد ىو المحرك األساسي فييا...
وأشارت الى أنو :كي ال نعود الى الوراء ،أمامنا متسع من الوقت من أجل التغيير ،ونممك اإلرادة من أجل
ضربت كل أنواع اإلدارات
المضي في عممية اإلصالح ،واعادة مأسسة الدولة ،وتنظيم المجتمع بعد أن ُ
والمؤسسات ،وسيما بعد األحداث األخيرة التي عصفت بالبالد العربية وضرب اقتصادياتيا والخسائر الكبيرة
التي منيت بيا ،كما أركز ىنا عمى دور العناصر البشرية والنخب في مجتمعاتنا ،لتستحضر التجربة اليابانية

التي ال يمكن ان نتحدث عنيا دون ذكر االرث الياباني فترة توكوغاوا ( )1853-1637التي ميدت لعيد
إصالحات مايجي وقيا م النيضة ،والكشف عن سر نجاحيا ،إ ن لجية الظروف أو لجية األسس .وأن تمك

الفترة التي امتدت  250عاما من العزلة الطوعية شكمت أساسا لبناء اليابان الحديثة.

وتطرقت الى اعالن اإلمبراطور مايجي قسمو الشيير في العام  1869الذي حدد سياسة بالده ،و أكد فيو

عمى الزامية اكت ساب المعرفة والعموم العصرية والسعي الكتسابيا أينما وجدت في العالم ،والتخمي عن العادات
والتقاليد اليدامة والمفرقة بين فئات المجتمع ،والسعي الى اعتماد كل ما من شأنو أن يوحد أبناء المجتمع
بطريقة نظامية ،مشيرة أن ما يميز اليابان عن الدول العربية ،ىو الطبيعة الجغرافية ،المغة ،فترة العزلة  ،التي
سمحت بالتماسك الداخمي  ،وتوحيد االراضي ،الدين ،وعي الفرق بين "نحن" و"ىم" أو األنا واآلخر ،وحدة
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وخمصت الى أن التقدم ال يأتي من العدم ،فعمى الدول العربية صياغة نيج تطوري تقدمي مستمر ،لسياستيا،
ذو شقين ،داخمي ،وخارجي سياسة تيدف الى اعتماد البحث عن مصادر الثروة وتوزيعيا بشكل عادل بين
األفراد ،واالستثمار في العنصر البشري الذي تحول من رأسمال منتج إلى رعية مدجنة ،موجية الدعوة
لمخروج من السجن العربي الكبير الى حرية العدالة االجتماعية ،من دىاليز التخمف الى رحاب التقدمية
التطويرية ،من خريف األنظمة المستبدة الى ربيع الديموقراطية ،من الفردية األنانية الضيقة الى الجماعة

المنفتحة والشاممة ،لدخول نظام العولمة من أوسع أبوابيا من باب األنسانية والعدالة االجتماعية.

وختمت بالقول :في النياية ال بد من استخالص ،ان التركيب السيكولوجي لمعربي يختمف عن ما ىو لدى
الياباني .................. ،الكرامة ،األخوة ،نصرة الضعيف ............. ،والعالقة االجتماعية غير
مقيدة...........
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تكريمجامعةبيروتالعربية
ويستيل النادي الثقافي العربي برنامجو ليذا العام بندوة تكريمية لجامعة بيروت العربية ،شارك فييا رئيس
الجامعة الدكتور عمرو جالل العدوي ،الدكتور محمد مجذوب ،أ.د.حسان حالق ،وقدميا الدكتور غازي
يموت الذي تطرق الى تاريخ جامعة بيروت العربية.

في حضور رئيس مجمس الوزراء االسبق فؤاد السنيورة ،السفير المصري في لبنان محمد توفيق ،النائب عمار
الحوري ،أمين عام الجامعة عصام حوري ،عمداء كميات الجامعة واساتذتيا ،جمع غفير من خريجييا ،رئيس
ومجمس أمناء وقف البر واالحسان ،اضافة الى حشد من الشخصيات والميتمين بالشأن األكاديمي والثقافي.


تميم
بداية كممة ترحيبية لرئيس النادي الثقافي العربي فادي تميم قال فييا ان النادي الثقافي العربي يتشرف اليوم
بتكريم جامعة بيروت العربية لدورىا الريادي في المجتمع المبناني ولكونيا منارة عمم تخدم العالم العربي بأسره
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ودعم مسيرتيا منذ البداية ،ولرجاالت جمعية البر واإلحسان من الرواد األوائل والحاليين ،والى الشعب
المصري الشقيق والى أ ساتذة الجامعات المصرية وخاصة جامعة اإلسكندرية التي ترتبط بيا الجامعة برباط
أكاديمي وثيق والى رؤوسائيا وأساتذتيا السابقين والحاليين والذي كان ليم بصماتيم المشيودة عمى امتداد ىذه

المسيرة المجيدة.


حالق
وتحدث األكاديمي والمؤرخ حسان حالق عن نشأة جامعة بيروت ال عربية ،حين بدأت جميعة البر واالحسان
بالتخطيط النشاء صروح عممية في المنطقة التي كانت تعرف باسم محمة الرمل وتحولت فيما بعد الى منطقة

الطريق الجديدة .كما قامت الجمعية بانشاء مدرستين ابتدائيتين ثم انشاء أول ثانوية في بيروت ىي مدرسة
جميل رواس بعدىا قاموا ببناء كمية بالقرب من حبس الرمل.
وأضاف :أجرت الجمعية اتصاالت بييئات مصرية وقابمت الرئيس جمال عبد الناصر مرتين وتقرر أن
يتحول المشروع بدعم مصري كامل اكاديمي وعممي الى جامعة.اقترح اعضاء من الجمعية عمى الرئيس عبد

الناصر أن تسمى باسمو قال ليم :ان عبد الناصر زائل بين ما بيروت العربية باقية فأطمقوا عمييا اسم جامعة
بيروت العربية.
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وختم كممتو بااالشارة الى أن ىذا النموذج في التعاون العربي لم ينجح اال في بيروت وقد خرجت الجامعة

رؤساء وفي مقدميم الرئيس الشييد رفيق الحريري كما عمم فييا رؤساء ووزراء وخرجت عشرات الوزراء
والنواب وآالف االطباء والمحامين والميندسين وبات عدد خريجييا نحو  100ألف.

المجذوب
واعتبر المجذوب في مستيل كممتو أنو عمى المبنانيين أن يفتخروا بأنيم أسيموا في مسيرة الحضارة االنسانية
بانجازين ما زالت آثارىا ماثمة في النفوس والطروس والمعامالت ،ىما اختراع األبجدية ،وتقديس فكرة القانون.

وكان انشاء كمية الحقوق في جامعة بيروت العربية تكريسا وترسيخا لالنجاز الثاني واعترافا برفعة القانون

وأثره في تقدم األمم.
وأضاف :وكل حديث عن تدريس الحقوق في لبنان يذكرنا بثالثة أحداث رائعة في تاريخنا الغابر والمعاصر،
وىي مدرسة الحقوق في العيد الروماني ،وكتاب "السير" لالمام األوزاعي ،ونشر الثقافة القانونية بالمغة
العربية ،مشي ار الى أنو اذا كان الحاضر ىو ابن الماضي ،فبيروت كانت في العيد الروماني أم الشرائع
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وقال :وفي بيروت نشأ وأبدع كبار الفقياء القانونيين في العالم .انو االمام عبد الرحمن األوزاعي الذي اتحفنا،
في القرن الثامن الميالدي بكتاب (السير) ،وفيو اىتم بأحكام السمم والحرب ،وغمب النزعة االنسانية في

العالقات الدولية وراعى حرية العقيدة .....وفي عيد االنتداب الفرنسي وبعده في عيد االستقالل ،وحتى العام
 1960لم يكن في لبنان اال كمية واحدة لمحقوق ،تابعة لجامعة القديس يوسف ،يجري التدريس فييا بالمغة
الفرنسية ، ....مشي ار الى أنو في بداية الخمسينات من القرن الماضي ،ارتفعت في في عيد الرئيس عبد
الناصر المعنويات واليامات والرؤوس العربية ،وتجددت اآلمال في استعادة األمجاد والقضاء عمى آفات
التخمف والتشتت والتبعية ،واحياء المغة التي كان ليا الفضل األكبر في االبقاء عمى الترابط والتفاعل
والتواصل والتضامن بين العرب......

واشار الى أنو وبعد االستقالل واالضطرار الى اصدار التشريعات بالعربية شعر الكثيرون بالحاجة الى تدريس
الحقوق المبنانية وبمغة البالد  ،وبما ان النظام الطائفي ال يستطيع العيش بال ازمات وصراعات فقد ظيرت
مشكمة جديدة في العام  1960عندما اعمن عن انشاء كمية الحقوق في جامعة بيروت  ،الجامعة المبنانية
وتمبية لحاجة قومية وتربوية ومالية تتخمص في عدم اتقان معظم الطالب لغة اجنبية وقمة ذات ايدييم

ورغبتيم في دراسة مادة الحقوق التي تؤىميم لتسنم مناصب التغيير والتطوير والتدبير في بالدىم والتواصل
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واعتبر أن الدور الذي ادتو وما زالت تؤديو كمية الحقوق العربية في بيروت عمى صعيد االشعاع الفكري
القانوني يتجمى في عدد من االنجازات الباىرة منيا :تعريب دراسة الحقوق وكسر آحادية تدريسيا بمغة

اجنبية ،توحيد المصطمحات والمفاىيم والمضامين القانونية بمغتنا القومية ،اغناء المكتبة الحقوقية في لبنان
بأروع ما أبدعو الفكر القانوني في مجال الدراسات واألبحاث واالجتيادات والمقارنات واآلراء والمواقف،
وامتداد االشعاع الفكري القانوني لتمك الكمية الى العديد من األقطار العربية في المشرق والمغرب.
وختم بالقول :اذا كان لكميات الحقوق في العالم تأثُيرات عميقة في المجتمع من ناحية شفافية التشريع
واالجتياد والعمل السياسي ،ومن ناحية الدفاع عن الحقوق والحريات وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة بين

المواطنين ،فاننا نشيد بأن كمية الحقوق العربية قد أدت ،في ىذا المجال ،قسطيا لمعمى ،وعززت مكانة لغتنا
القومية ،وبثت الروح الحقوقية ،المجردة من المآرب واألىواء ،وفي ضمائر اآلالف من خريجييا المنتشرين في

أرجاء الوطن العربي.
العدوي
استيل رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمرو جالل العدوي كم متو بشكر النادي الثقافي العربي عمى
مبادرتو التكريمية معتب ار أن النادي حظي عمى الدوام برجاالت أغنوا الحركة الثقافية المبنانية والعربية اليمانيم
الراسخ بأن بناء الثقافة ىو سبيل المجتمع لالستمرار الحضاري من خالل ممارسة أفراده ثقافة المجتمع.

13
Page

13
Page

معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال55
األول،1322
30كانون 
السبت، 



وقال :تمعب الجامع ات دو ار بار از في اغناء الحياة بكافة صورىا ،وىي وفق ىذا المنظور تعتبر بحق رافعة
لجيود التنمية ،وباعثة لمحضارة والرقي اينما حمت ،مشي ار الى أن جامعة بيروت العربية عام  1960نشأت
في بيئة لبنانية متميزة ،ادت جو ار ثقافيا واقتصاديا وعمميا مرموقا نحو مجتمعيا ،في لبنان خاصة والمجتمع

العربي عامة ،وكانت تمك النشأة وذلك الدور بفضل رواد أوائل ،رجال مخمصين في لبنان ومصر ،آمنوا
بالعمم رسالة ،وبالتعاون العربي منيجا ،فكانت جامعة بيروت العربية من أبرز تجمياتو.
واضاف :ان رصيد الجامعة الضخم ،عبر نصف قرن من العطاء ،أثمر آالفا م ن المتخرجين المبنانيين
والعرب ،في منظومة من النخصصات التي يتطمبيا سوق العمل ،ىؤالء المتخرجين الذين تبوأ الكثير منيم في
لبنان والعالم العربي ،مراكز قيادية ،من وزراء ونواب ،ونقابات ومدراء شركات ،جميعيم ثروات أسيمت في

جيود التنمية عمى مستوى لبنان والمنطقةز لق د كان من تجميات اليوبيل الذىبي لمجامعة ،الذي حمل شعار
رؤية حداثة استم اررية ،ان شيد حركة تطوير في منظومتيا التعميمية ،واعتالء البحث العممي مقدمة أولوياتيا،
وتوثيق لعرى العالقات مع المؤسسات المحمية والدولية ،محققة في ذلك تقدما مطردا في خطتيا لحصول

برامجيا عم ى االعتماد من الييئات الدولية ،فاستعانت بأحدث البرمجيات والنظم العالمية ،استكماال لبناىا
التحتية الالزمة لممارسة األداء الجامعي عمى أعمى مستوى.
وقال :ان تطوير منظومة البحث العممي ،اعتمادا عمى انشاء المعامل البحثية ،وزيادة المخصصات المالية
لدعمو ،قد أحدثت طفرة في أعداد رسائل الماجستير والدكتوراه المسجمة في جميع كميات الجامعة ،عالوة
عمى أعداد األبحاث العممية ،المقدمة من ىيئتيا التعميمية ،سواء الى المؤتمرات العممية المرموقة ،أم المنشورة
في الدوريات الدولية ،وذلك ايمانا من الجامعة بأن البحث العممي أصبح ضرورة حياة ،ومصدر قوة ،واستثمار

حقيقي في جيود التنمية.

واعتبر أن جامعة بيروت العربية ستظل ،بعون اهلل ،نبراسا لطالبي العمم تفتح آفاقا أماميم بتخصصات
جديدة ،وخدمة تعميمية متميزة ،وىي لذلك مضت في انشاء فروع ليا في أرجاء ىذا الوطن العزيز ،فبعد أن

استقرت كميات اليندس ة المعمارية ،واليندسة والعموم في حرميا بالدبية ،أنشأت العام الماضي فرعا ليا في
طرابمس ،ضم خمس كميات ،ىي التجارة وادارة األعمال ،واليندسة المعمارية ،واليندسة ،والعموم والعموم
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ومتخرجي الجامعة ،ومركز حقوق االنسان ومركز المغات ومركز االستشارات والدراسات ومركز التطوير
األكاديمي ومركز الميديا.
وخمص كممتو بالقول أن :مخزون القيم المتراكم في وعي وضمير الشباب العربي قد حتم انطالقتيم لدق
أبواب الحرية والكرامة .وأن المتأمل في مشيد الحراك العربي ،يدعونا معا لمتمعن والتتفكر وقراءة متغيراتو
جيدا ،وصوال الى االستنتاجات واستخالص الدروس والمعالجات ،بما يضمن تحقيق الطموحات واآلمال،

وختم قائال :ا ن وعد الجامعة كان وسيظل االلتزام برؤى مؤسسييا ،فك ار ومنيجا وفق شعارىم األزلي :عمل
عمى عمم ىو الكنز الثمين
السنيورة
وتحدث بدوره الرئيس فؤاد السنيورة حول الجامعة وقال :عاصرت المراحل التي مر بيا لبنان لتأسيس ىذه
الجامعة الكبيرة ،ألنيا افسحت في المجال لعشرات آالف الطالب المبنانيين والفمسطينيين وسوريين .سيما أنيا
سدت ثغرة رئيسية في الفرص التي ساىمت في ايجاد حل أناس خططوا لمستقبميم ،مضيفا :تحولت الجامعة
الى موقع جذب فكري وأكاديمي وثقافي وكان ليا دو ار كبيرا ،فيي نجحت ليس فقط من خالل المركز في

الطريق الجديدة بل ؟ أن تتوسع لتصبح قطبا تعميميا في لبنان ،المنطقة العربية ،نجحت في عدد من كمياتيا
والفروع في مناطق لبنان ،التي كانت تعاني من انعدام الفرص أن تفسح المجال أن تقدم لو فرصة متميزة.
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وقال :انوه بالجامعة وما قدمتو وبابدور الذي قام بو الدكتور عمرو العدوي الذي نوجو لو كل التحية والتقدير
بانيا عمى ما انجزه زمالء لو في أن يحسن في مستوى التعميم وأن يحصل عمى  ACCREDITATIONألن
غالبية المؤسسات تحصل عمى تقييم سنوي وىذا األمر استطاعت جامعة بيروت العربية أن تحقق تقدما ولم

يجارييا اال قمة من الجامعات ،مشي ار الى اننا في عالمنا العربي نواجو عددا كبي ار من المسائل والتحديات ال
سيما في التعميم األكاديمي ،لسنا طالب تخريج أعداد ،نحن نريد ذلك ونريد أن نعطي الفرص لشبابنا وما
نريده أيضا توعية التعميم وتالئم ذلك مع حاجات بمدنا واقتصادنا ونمونا ،لذلك يجب التخطيط من المستويات

المتدنية الى المستويات المتميزة .ال يمكن أن يستمر التقدم اال اذا تم التركيز عمى المستويات الوسطى وىناك
جيود لمتقدم.
وختم مداخمتو بالقول :نأمل من ىذه المرحمة التي تأتي مع حركة الربيع العربي أن تعود مصر لتحمل لواء
قيادة األمة والسير قدماة نحو المستقبل مع أشقائيا الدول العربية .كل التقدير لجميورةي مصر العربية وكل
الذكرى العطرة لمرئيس جمال عبد الناصر ولدوره الذي لعبو في ايقاظ األمة وىو القائل ارفع رأسك أخي

العربي .أفتخر بانتمائي الى النادي الثقافي العربي وجيوده طوال  55عاما.
دروعتقديرية

وفي الختام ،قدم رئيس النادي فادي تميم درع النادي لرئيس جماعة بيروت العربية تقدي ار لجيودىا وعطاءاتيا

في المجال التعميمي .ثم قدم رئيس الجامعة درع الجامعة تقدي ار لجيود النادي عمى مدى  55عاما.
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محاضرة:"بيروتمدينةمشرقية"
نظمت دار أنطوان محاضرة القاىا االستاذ فيميب مانسل حول كتابو

"levent -splendour and

 catastophe on the mediterraneanوتمحورت حول دور بيروت كمدينة مشرقية في حضور حشد
من الميتمين واألكاديميين.
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التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي ال 55في يومه األول (السبت
فيما يمي سمسة من 
)1322\21\0–تجدونربطاالصور
 البروفسور جورج طربيو ،المجموعة الشعرية التاسعة (مختارات) ،جناح النادي الثقافي العربيشماس ،كارمن واالبراج  ،2012جناح اكاديميا انترناسيونال
 كارمن ّ ماجدة داغر ،بيت الذاكرة والقامات العالية (من انييدوانا الى محمود درويش) ،دار الفارابي نازك سابا يارد ،أوىام ،جناح دار الساقي -نجيب البعيني  ،اسرار ثورة بشامون في مفكرة سفر ،دار الفارابي

 فريد الخازن ،طانيوس شيوان ،انتفاضة االستقالل  2005مخيم ساحة الحرية ،جناح دار الساقي ابراىيم نصر اهلل ،رواية قناديل ممك الجميل ،جناح الدار العربية لمعموم -شبمي المالط ،شرف العواطف ومسرحيات أخرى ،جامعة الروح القدس

 ، "levent -splendour and catastophe on the mediterranean ،Philip ManselLie Antoine
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فيمايمينشاطاتوبرنامجتواقيعيوماألحدالموافقفيه4كانوناألول:1322

00:11 – 01:11

حلقح حوار ثقافي تيي الشثاب

"وزارج الثقافح"" ،جاهعح الثلوٌد"
"جوعيح ضوا"

0:11 – 0::1

ًدوج القدش إلى أيي ؟

أ ياضيي حوود ،د.هحطي صالح

0::1 – 0:11

ثقافح الجسيرج العرتيح تعد الوديٌح الى قيام
الدولح الطعوديح

أ عثد هللا الٌاصر

0::1 – 0:11

ًدوج حول كتاب "قيود تتوسق"

الٌقية جاى قطيص ،الشاعر روتير غاًن،
أ .صوًيا االشقر

التواقيع
4:00 - 6:00
5:00 - 8:00
5:00 - 8:00

الٍاطر الحزٌي
عبقري هي طرابلس
The Back Door in Toly Kitchen

الشاعرة دارٌي حىهاًً
غساى عبذ الرحوي الحساهً
داًا حذاد

دار الفارابً
جٌاح الٌادي الثقافً العربً
جٌاح الٌادي الثقافً العربً

5:00 - 7:00
6:00 - 8:00

ابجذٌاث الحب
وطي هي كلواث رحلت الجىء هي الوخٍن الى
الصفحت االولى
قصائذ للحب واالحبت ،حب بال حذود
تعذد االدٌاى واًظوت الحكن

الهام جعفر
عبذ الباري عطىاى

جٌاح دار غىاٌاث ودار الرهك
جٌاح الساقً

سالن عبذ الباقً
جىرج قرم

جٌاح الذار العربٍت للعلىم
دار الفارابً

7:30 - 9:00

One Day In April

جاد الحاج

Lie Antoine

6:00 - 9:00
6:30 -7:30
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