الثاني،9102
92تشرين 
السبت، 



فيما يمي نشاط يوـ االفتتاح:

محاضرة:عموماإليزوتيريك،تقدمأسرارإرتقاءالنفسالبشريةفيإتقانالعيش 

وبعد انتياء حفؿ افتتاح المعرض ،نظـ منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء -عموـ االيزوتيريؾ محاضرة بعنواف "عموـ

تقدـ أسرار ارتقاء النفس في إتقاف عيش الحياة "...ألقاىا الباحثاف في عموـ باطف اإلنساف – اإليزوتيريؾ،
االيزوتيريؾ ّ
معوض ،حضرىا حشد مف الميتميف.
االستاذ زياد شياب الديف والميندسة ندى شحادة ّ
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عمميا ...ذلؾ الذي يؤدي
انطمقت المحاضرة مف عبارة حكيمة تقوؿ "إف العمـ األفضؿ واألىـ ىو ذلؾ الذي يمكف تطبيقو
ً
باالنساف الى التطور مف خالؿ ىذا التطبيؽ ...وال فائدة تُرجى مف عمـ يقوـ عمى النظريات ،وال ِّ
يقدـ سوى النظريات"،
وسيشرح المحاضراف كيؼ أف ىذه العبارة تختصر منيج عموـ االيزوتيريؾ الذي "يتناوؿ النواحي الالمنظورة في كؿ شيء

عصي مف شجوف ،فاإليزوتيريؾ ىو مسار
خفي مف شؤوف َ
وغ ُم َ
بغية فيـ الغوامض وكشؼ النقاب ّ
ض مف أمور واستُ َ
عما َ
الوعي الذي يربط الواقع بالحقيقة ،المنظور بالالمنظور ،في عمـ عممي تطبيقي غايتو التطور الذاتي".
الذرة والذبذبة،
ا
بعدىا قدـ المحاضراف شرحا ُم
ختصر عف ماىية النواحي الخافية في اإلنساف مف خالؿ شرح الفارؽ بيف ّ
"فال ذبذبة ىي روح الذرة ،أي محركة الكتروناتيا وبروتوناتيا ونيوتروناتيا ...و إف البحث في الوعي يعني البحث في الذبذبة
إلدراؾ كنييا وبالتالي تطوير الذرة" ...وتوسعا شارحيف ىدؼ ،منيج ومبادئ عموـ اإليزوتيريؾ حيث أف "ىدؼ عموـ

التفوؽ واالبداع
االيزوتيريؾ ىو
التطور في الوعي ،منيجيا ُيعنى بالجسد وما وراء الجسد في الوقت نفسو ،وىو ً
ايضا طريؽ ّ
ّ
عمميا ...أما مبادؤىا فترتكز عمى تطوير وعي
في كؿ عمؿ ،في ضوء اكتشاؼ االنساف لطاقاتو الياجية وكيفية اإلفادة منيا ً
االنساف بواسطة الممارسة ...أي التطبيؽ بمحبة ،والوعي بحكمة ،حيث الحكمة تبدأ بتقريب العقؿ الى القمب ،والفكر الى

المشاعر ،ليمتقيا في النياية."...

اخير سمط المحاضراف الضوء عمى اإلفادة العممية مف تطبيؽ عموـ اإليزوتيريؾ بتسع نقاط ىي :تقوية الشخصية ،النظاـ
و ًا
الغذائي والحياتي ،توسيع مقدرة التفكير وتقوية الممكات العقمية ،النشاط والطاقة ،التح ّكـ في المشاعر واألحاسيس ،تفتيح

آخر إدراؾ ىدؼ الحياة" .وتـ الوسع في كؿ نقطة مف النقاط التسع مع إعطاء األمثمة الحياتية
أخير وليس ًا
الحس الباطني ،و ًا
لتقريب المفيوـ.

يمكف االطالع عمى التفاصيؿ الوافية عف عموـ اإليزوتيريؾ عبر مجموعة مف الكتب بمغت ثمانوف كتاباً حتى تاريخو ،في

شتى المواضيع وفي ست لغات أيضاً وتؤلؼ سمسمة عموـ اإليزوتيريؾ وقد قامت بنشرىا "منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء"

في بيروت .موقع اإليزوتيريؾ االلكتروني .www.esoteric-lebanon.com
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فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب اؿ 85في يومو األوؿ:

ورشعملدارأصالة 
في اطار فعاليات اليوـ األوؿ ،نظمت دار أصالة ورشة تعميمية تدريبية لممعمميف والمعممات ،افتتحتيا الدكتورة سناء عمي
الحركة التي ألقت محاضرة تحت عنواف "معاً مف أجؿ صفوؼ خالية مف االستقواء" ،ناقشت خالليا مع الحاضريف أىمية

كممة "معاً "و"االستقواء" ،في المغة العربية.

كموف محاضرة حوؿ تعميـ قواعد المغة العربية وأىداؼ استخداـ الكتب المعتمدة عمى التكرار
وألقت االستاذة فاطمة ش اررة َ
عرؼ االستاذ زياد عقيقي أىمية المغة العربية ولماذا
وأىميتيا في صفوؼ المغة العربية لممرحمة ما قبؿ االبتدائية ،بعدىا َ

ندرسيا في محاضرة حممت عنواف ""العربية تحت المجير"" أما في محاضرة "سالسؿ المطالعة" فقد شرحت األستاذة كارال
ّ
القراء.
متري كيفية تعزيز القراءة ومساعدة ّ
فتحدثت حوؿ كيفية القراءة بطريقة خالَقة.
عجة اليوـ التربوي ّ
واختتمت األستاذة نايمة َ
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ندوةحولكتاب"أنابيبحمراء،لماذاسوريا؟لماذااآلن؟ 

زاسبيكف :روسيا تدعو إلى احتراـ مصالح جميع المشاركيف في عممية تجارة موارد الطاقة



وفي اطار نشاطات دار سائر المشرؽ ليذا العاـ ،عقدت ندوة بعنواف " ندوة حوؿ كتاب " أنابيب حمراء ،لماذا سوريا؟ لماذا
اآلف؟" لمكاتب أنطواف مرعب الصادر عف دار سائر المشرؽ ،شارؾ فييا السفير الروسي إلكسندر زاسبكيف ،أميف السر العاـ

في الحزب التقدمي االشتراكي األستاذ ظافر وأدارىا ميشاؿ أبو نجـ.
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أبونجم 
ولفت الباحث األستاذ ميشاؿ أبو نجـ الذي أدار الندوة إلى أنو في الوقت الذي يتخبط فيو العالـ العربي مف اليمف إلى ليبيا
في الفوضى ،وتشعؿ الحرب السورية الميب لدى جيرانيا ،تراقب القوى العالمية واإلقميمية ظيور الغاز بوفرة في الحوض
ٍ
اعد ٍ
جديدة
لعبة
الشرقي لمبحر األبيض المتوسط ،مف الساحؿ السوري إلى إسرائيؿ مرو اًر بمبناف وقبرص ،وكؿ ذلؾ يرسـ قو َ

في ىذه المنطقة ويثير الشييات.


زاسبيكن 
اعتبر السفير الروسي ألكسندر زاسبيكف أف روسيا بصفتيا أكبر دولة في العالـ والغنية بالنفط والغاز والتي تتمتع بموقع
جوغرافي فريد يسمح بتمديد أنابيبيا إلى كؿ مف الغرب والشرؽ ،تدعو إلى احتراـ مصالح جميع المشاركيف في عممية تجارة

موارد الطاقة والمساواة في حقوقيـ.
وأضاؼ أف "موسكو مستعدة لمتعاوف عمى مستوى "تنويع مصادر الطاقة لمدوؿ المستوردة لمنفط والغاز ،وايجاد المصادر
متعا ،ويطرح المسائؿ الممِّحة في المجاؿ
البديمة مف أجؿ ضماف أمف الطاقة" .ورأى زاسبيكف أف الكتاب ُيمثِّؿ
ً
تحميال ً
وم ً
دؤوبا ُ
الجيوستراتيجي المتعمّقة بتأثير العالقات الدولية وسعي الدوؿ لمدفاع عف مصالحيا االقتصادية وحرية المنافسة الدولية عمى

أسواؽ الطاقة.
ناصر 

وخصوصا
مف جيتو ،أكد أميف السر العاـ في الحزب التقدمي االشتراكي األستاذ ظافر ناصر عمى أف "المصالح االقتصادية
ً

مصادر الطاقة منيا ،تش ّكؿ نقطة ارتكاز في العالقات الدولية تحالفًا أو تصارًعا .غير أنو ال يمكف حصر أو اختصار
حتما متشعبة ومتداخمة بيف الداخمي
أسباب ما يجري في سوريا بالسياسي أو االجتماعي أو االقتصادي ،فاألسباب ً

Page 5

الثاني،9102
92تشرين 
السبت، 



والخارجي ،ولكؿ سبب حضوره وفعاليتو وتأثيره عمى مسار األحداث والتغيرات والتحوالت في سوريا أو غيرىا مف دوؿ
المنطقة".
وأضاؼ" :الكؿ يتحدث اليوـ عف المصالح الروسية أو األميركية أو األوروبية أو اإليرانية أو اإلسرائيمية أو التركية في

مصادر الطاقة أو حتى في السياسة ،ولكف ال نجد مف يتحدث في مقاربتو عف المصالح السورية أو العراقية أو عف غيرىا

مف الدوؿ .وىذا ما يدفع لطرح السؤاؿ لماذا لـ نستطع حماية ىذه المصالح؟ ولماذا عجزنا عف بناء دوؿ ومجتمعات تحمي
أطماعا وطامعيف؟ ألـ يحف األواف لنسأؿ أنفسنا ىؿ األنظمة السياسية
دائما تبرير واقعنا بأف ىناؾ
ً
ىذه المصالح؟ وىؿ يكفي ً
التي تتفكؾ اليوـ بنت المنظومة السياسية واالجتماعية واالقتصادية لحماية بمدانيا ومصالحيا؟ غير صحيح عمى اإلطالؽ
أف الديمقراطية والحريات وكرامة الشعوب شعارات يستخدميا البعض جسر عبور ألطماع اآلخريف ،بؿ ىي حقوؽ كؿ شعب

ش ّكؿ فقدانو ليا و حرمانو منيا األرضية الفعمية ليشاشة في الداخؿ وضعؼ تجاه الخارج ،ولألسؼ لـ تكف سوريا خارج ىذا
السياؽ".


مرعب 

في الختاـ أوضح المؤلِّؼ األستاذ أنطواف مرعب أف كتابو كاف مادة دراسة في الجامعة اليسوعية عاـ ٕٔٔٓ ،أي عند بدء

أردت في حينيا أف أفيـ السبب الرئيسي والفعمي لما يجري حولنا ،خاصة أف الموقع الجغرافي ىو الذي
األزمة السورية "وقد
ُ
يقرر مسار األحداث ،أي يقرر حركة التاريخ".

تكوف الدوؿ العربية في بداية القرف
ًا
وأكد أف الطاقة مف غاز ونفط ،ش ّكال
عنصر ً
دائما وثابتًا في كؿ أزمة وقعت منذ بداية ّ
العشريف".
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وختـ الكاتب كممتو بالقوؿ" :ىذا الشرؽ األدنى مثؿ اإلنساف ،يولد بالدـ و يموت بالدـ ،يعيش تاريخو وال يفكر بما يجب أف
يكوف عميو ،وربيعو لـ يجمب سوى المحى والجالبيب والحروب األىمية ،وكؿ مف فيو يقاتؿ مف فيو ...وفي النياية ،إف
التحالفات في ىذه المنطقة أشبو بزواج األفاعي الذي ال بد فيو أف يمتيـ كؿ طرؼ الطرؼ اآلخر".
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نشاطلألطفالعنفوائدالمياه 
وفي اطار فعاليات اليوـ األوؿ مف المعرض اؿ ،85نظمت دار سمير نشاطا لألطفاؿ تمحور حوؿ "فوائد المياه" شارؾ فيو
الكاتبة فرانس كترـ ،والرساـ كريـ الدحداح الذيف قاما بطرح أسئمة عمى األطفاؿ وقدموا شروحات مبسطة في قوالب تعميمية
مبتكرة.



Page 8

الثاني،9102
92تشرين 
السبت، 



مسيرةالناديالثقافيالعربيفيسبعينعاماً
وفي اطار نشاطات النادي الثقافي ليذا العاـ،نظمت ندوة بعنواف "مسيرة النادي الثقافي العربي في سبعيف عاماً" شارؾ فييا

النائب محمد قباني ،الوزير طارؽ متري ،النائب ناصر نصراهلل ،رئيس النادي الثقافي العربي سميح البابا ،وقدميا عمي
بيضوف وحضرىا الرئيس فؤاد السنيورة وحشد مف الميتميف والمثقفيف.
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بيضون 
افتتح بيضوف الندوة الندوة بالقوؿ :عقود سبعة مف عمر النادي الثقافي العربي .ىي مسيرة نادي كؿ العرب ،اهلل يا زمف
سبعوف عاما ...تبدلت أحواؿ وتبعثرت آماؿ ...تغيرت قميال مفاىيمنا وأذواقنا كثي ار صار شعرنا نث اًر وروايتنا قصيرة وأغنيتنا

سريعة وموسيقانا صاخبة...بدلنا مالبسنا وبتنا جزءاً مف موضة العصر ...كبرنا وشبنا كما واقعنا الذي عاش أسير خيبات

لكنو وحده النادي الثقافي العربي بقي ثابتاً كما ىو يواصؿ العطاء ويحمؿ شعمة الثقافة
التجارب الكبرى ونكساتنا المتكررةَ .
ىويو جامعو.
والتنوير .متمسكا بموقفو المبدئي في الحرية والديمقراطية ...ممتطيا صيوة الحصاف العربي مؤمنا بالعروبة َ
معمنا أف فمسطيف قبمتو األبديو وبوصمة المؤمنيف ٍ
بغد أكثر إشراقا.
َ
َ


قباني 
استيؿ قباني مداخمتو بالقوؿ :النادي الثقافي العربي ىو قصة حياتي أو مرحمة اساسية مف حياتي مف العاـ  ٔ989الى العاـ

 ٔ998دخمت الى النادي ألكتشؼ َاني دخمت الى الحراؾ القومي العربي ....اف النادي ليس مجرد منبر يجمس عمى كرسيو
المحاضروف وفي وجييـ مستمعوف بؿ ىو رسالة ومؤسسة ثقافية.
وتطرؽ الى مرحمتيف اثنتيف عاشيما النادي أوليما في العاـ  ٔ911كانوا مجموعة مف القومييف العرب المستقميف بينيـ محمد
عمي حماده ،حميـ أبو عز الديف وغيرىـ كانوا ينتموف الى جمعية العروة الوثقى ،أما الثانية فكانت القوميينف العرب

الوحداوييف.

كما اعتبر قباني أف النادي يتميز عف كؿ المؤسسات بعدة نواحي مثؿ االنتماء والجغرافيا والتوسع في مفيوـ الثقافة ،فيي

المؤسسة الثقافية األكثر توسعاً وانتشا ار في جميع العالـ .وكاف يحوي عمى عدد كبير مف السياسييف مثؿ رفيؽ الحريري وسميـ

الحص وفؤاد السنيورة ...وىو حاؿ العديد مف المثقفيف مثؿ أميف معموؼ....مضيفا أف النادي تميز بتعدد نشاطاتو
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كالمحاضرات والندوات ولكنو كاف يركز عمى نشاطات ىادفة ومميزة كبعد الحرب األىمية رفع شعار الوحدة (لبناف الحضارة
الواحدة) وذلؾ عبر سمسمة مف المحاضرات التي تحمؿ ىذا العنواف.
وختـ بالقوؿ أف المعرض الذي نحف في رحابو اآلف اختير في العاـ ٕ ٔ99في تونس عميد المعارض في العالـ العربي.

متري 
وتطرؽ متري بداية مشددا عمى حاجاتنا الى نقاش متجدد بمغة متجددة في مسألة العروبة ومستقبميا معيا والنقاش المتجدد
يقتضي مراجعة نقدية لمتجارب والرؤى وىذا مف نافؿ القوؿ ،غير أف خصوبتو تستدعي تحرره مف األحكاـ القيمية المسبقة

والمتسرعة .والنقاش المتجدد يفترض الخروج مف أسر التجديدات أو الماىيات الثابتة أو الجامدة واإلختالؼ في أمرىا،

مضيفا :لست أطمؽ ىا ىنا حكماً عمى الكتابات والدعوات القومية السابقة التأسيسية منيا بوجو األخص بؿ آسؼ لميؿ
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تغيرت ولـ تعد العروبة تحمؿ العرب اليوـ ،بعد
البعض الى استحضارىا عمى نحو يخرجيا مف سياقيا التاريخي .فاألزمنة ّ
خيباتيـ الكثيرة وال يعني ذلؾ أنيا فقدت معناىا.

وأضاؼ :مف جيتو شيد لبناف الحديث والمعاصر توجسا عند فئات مف المسيحييف حياؿ عروبة تيدد المصير المبناني وتُبرر
تدخؿ اآلخريف في الشؤوف الداخمية لدولة مستقمة وذات سيادة .واختمطت ،بؿ تدافعت ،أسباب السجاؿ في مسائؿ العروبة
والمبنانية .وكنا نحف مف المساىميف فيو .وكادت الحرب ،التي فجرىا المبنانيوف وانفجرت بيـ ،اف تذىب باالنتماء المبناني

أف كؿ ذلؾ لـ يكف انتصا ار لمعروبة عمى المبنانية بؿ انكسا ار لمبنانية أماـ الطائفية.
ثـ ادركنا ّ
المشترؾ الى غير رجعةّ .

واعتبر أنو عندما خرج المبنانيوف مف الحرب مالوا لالعراض عف السجاؿ في قضية العروبة .وفي ذلؾ نوع مف المصالحة
الواقعية مع استعادة لبناف وتأكيد عروبتو وقد يستر أمرىا اتفاؽ الطائؼ حيف أكد ارتضاء الجميع لبناف وطنا نيائيا ...ىذه

المصالحة الواقعية بيف المبنانية والعروبة تسارعت حيف تسارع التاريخ المبناني بعد استشياد الرئيس رفيؽ الحريري ،فخالؿ

اسابيع معدودة تالقى المسمموف والمسيحيوف في نوع مف المبنانية الجديدة وغير اإليديولوجية .ولعمَيا تؤىميـ ،اذا اخذوىا عمى

محمؿ الجد ،أف يسيموا في تجديد العروبة.

وخمص متري قائال :اف في االحساس المر بوضع الضحية ،واف كانت لو بعض المبررات ،انيزاما لمتوليؼ الذي شيدتو
النيضة العربية ،فال بد لتجديد العروبة مف االصرار عمى وضع الفوارؽ بيف الشعوب والثقافات واألدياف في نصابيا عوض

اجياد النفس في تضخيميا .ويعني ذلؾ اخصاب الحياة السياسية والثقافية العربية بتجارب تبمورت في أماكف أخرى مف
العالـ ،وبمراجعة ما خبرناه نحف في مراحؿ سابقة.
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نصراهلل 
استيؿ النائب نصر اهلل كممتو باالشارة الى أولئؾ الذيف تنادوا عاـ  ٔ911وعمموا معا عمى تأسيس النادي الثقافي العربي وىـ
نديـ دمشقية ،فؤاد سميـ سعد ،ورامز شحادة ،انيـ وطنيوف بامتياز يتمتعوف بالمعرفة والثقافة ومف جذور عربية أصيمة....

وتعاقب عمى النادي مجموعات مؤمنة بالقضايا القومية وحالمة بوحدة المصير والمسار لمعالـ العربي ،لذلؾ انطبعت نشاطات

ال نادي بتوجياتيـ وتجمت تطمعاتيـ بانشاء معرض الكتاب الذي انطمؽ في عاـ  ٔ981حيث اعتبر عمى مدى عقود مف أىـ
النشاطات التي تميزت بيا مدينة بيروت.

واعتبر اف انطالقة المعرض عمال فريدا في العالـ العربي حيث الحركة السياسية القومية كانت في أوجيا في تمؾ الفترة ،وقد

عم ؿ القيموف عمى النادي بكؿ قدراتيـ وجيدوا ألف يكوف النادي والمعرض بشكؿ خاص الواجية الثقافية لمحركة السياسية

حيث كانوا جميعيـ بما فييـ مناصري النادي يتمتعوف بثقافة نضالية عالية وعندىـ كؿ االستعداد لالقداـ ومواجية

التحديات....واضاؼ :لقد كاف النادي الثقافي العربي سباقا في اقامة معرض الكتاب حيث تمت مصر لبناف في اقامة معرض

الكتاب بالرغـ مف خصوبة األدباء الكبار والمؤلفيف الذيف كاف ليـ مكانة عالية في العالـ العربي واالسالمي ..وقد تميز
معرض الكتاب العربي في لبناف بمشاركة الناشريف المبنانييف مما ساعد عمى تطوير طباعة الكتب ونشرىا مف لبناف حيث
أضحت طباعة الكتب مف القطاعات الداعمة لالقتصاد وساعدت عمى تطوير وسائؿ واساليب الطباعة ،واصبح لبناف مقصدا

لألدباء والشعراء مف أجؿ طباعة نتاجيـ.
وأشار الى أنو جيد جميع مف تولوا ادارة النادي عمى استمرار المعرض بالرغـ مف الظروؼ األليمة والصعبة التي مر بيا
لبناف طيمة فترة األحداث وحرصوا عمى تطويره وتألقو ...لقد تمسؾ النادي بتوجياتو التي لـ تتغير مع الزمف عمى الصعيديف

المبناني والعربي بالرغـ مف تراجع األحالـ العربية نتيجة المؤامرات التي تعرض ليا الوطف العربي ،والتي وصمت اليوـ الى ما
وصمت عميو مف مف تشرذـ وتقيقر لمقيـ حتى بات التعرض لمحياة البشرية بطرقة ال تتوافؽ مع القيـ وال مع األدياف .اف
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خالص المنطقة لف يحصؿ اال اذا عادت نشوة القومية العربية الى التألؽ مف جديد وىذاينما وجدوا وأينما حموا والنادي لـ
يقصر مطمقا في ىذا الخصوص وما زاؿ.
نتحسر عمى
وخمص في ختاـ مداخمتو الى أف رايات الخالفة وتساقط الضحايا في معظـ أرجاء الوطف العربي تجعمنا ّ
الماضي بالرغـ مف مشاكمو وعثراتو .والمحاور التي كانت تتصارع فيما بينيا حيث اإلستيتار بمصالح شعوب المنطقة .بدؿ

العمؿ عمى تأميف حاجاتيا وتطّورىا ...ا ّف ما يقاؿ عف الربيع العربي ما ىو سوى شعارات حؽ يراد بيا باطؿ ،نأمؿ أف تخرج
منيا المنطقة والعودة الى الحياة الديمقراطية الحقيقيةى التي يمكف مف خالليا العودة الى ما تصبو اليو جميع األقطار
العربية ،حيث حينيا تتحقؽ أماؿ وأحالـ جميع الذيف تعاقبوا عمى إدارة النادي وتعاونوا مع ىيئتو اإلدارية والجمعية العامة.

البابا 
استيؿ البابا كممتو باالشارة الى أف تأسيس النادي في العاـ  ٔ918جاء بجيود كوكبة مف المفكريف والوطنييف المبنانييف.
وقد حقؽ ىؤالء بيذا االنجاز التاريخي الجميؿ فتحاً ىاماً في حياتنا الثقافية العربية ،اذ اعتبروا الثقافة الوجو المعني الذي يفتح

الباب أماـ أجياؿ مقبمة تتوؽ الى بناء عالـ جديد وانساف جديد يعتمد العقؿ والمنطؽ والعمـ سبيالً لالطاللة عمى روح

العصر ،بعيداً عف صراع القبائؿ والعشائر والطوائؼ والمذاىب ،معتب ار أنو ولعمو مف دواعي اعت اززنا نحف ابناء ىذا الجيؿ
أننا انتسبنا الى ىذا النادي بعد أحد عشر عاماً مف تأسيسو.

واعتبر أنو يحؽ لنا القوؿ بأف الثقافة التي أعمنا االلتزاـ بيا ،ال تعني ممارسة ترؼ فكري يرتقي المنابر او يحتؿ صفحات
كافة وسائؿ االعالـ .او طموحاً لبموغ مركز رفيع المستوى .او حصوالً عمى ربح معنوي يوظؼ لمصالح شخصية .وانما
الثقافة التي نعنييا ىي جيد دائـ لطرح فكر جديد يتعارض مع الفكر السائد ويشكؿ انعطافة كبرى لكسر المقولة المعروفة بأف

الفكر السائد ىو فكر السمطة السائدة التي ال ترى سبيالً لتأبيد سمطتيا ،واحكاـ قبضتيا اال بإشاعة وترويج ونشر ثقافة رجعية
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تستند الى احكاـ ال تتردد في حشوىا باالساطير والخرافات سبيالً لمقمع اعتماداً عمى تشويو المفاىيـ الدينية احياناً ونشر

االكاذيب واليرتقات احياناً اخرى والمجوء الى القمع السافر في كؿ حيف.

واستدرؾ قائال :مف ىنا كاف النادي – وما زاؿ – يعتبر بأف النضاؿ لنشر ثقافة عصرية ونيضوية ومستنيرة يقوـ عمى
النقيض الكامؿ لمثقافة الرجعية التي تعمتدىا السمطات القائمة في كؿ مكاف وزماف .وىذا النضاؿ ىو في الوقت عينو نضاؿ
في سبيؿ الحرية ،وفي سبيؿ االنعتاؽ مف سمطة القمع السافر او المقنع .ذلؾ بأف الثقافة التي نمتزميا ال تنيض اال عمى

اسس الحرية .فالثقافة والحرية توأماف ،ال ينفصالف ،فإذا قمعت الحرية تحت مختمؼ االشكاؿ والذرائع والصور ،تتحوؿ الثقافة
الى ثقافة سمطوية ،ويصبح ىدفيا المركزي ىو الدعوة الى المساىمة في تأبيد السمطة القائمة ،وتبرير نيجيا واحكاميا

وتوجياتيا ،وتجسد بالضرورة مرجعيا االيديولوجي.
وأشار الى أف النادي قد اعتمد طواؿ مسيرتو مناحي متعددة لمتعبير عف توجياتو الفكرية والوطنية :منيا عقده محاضرات
وندوات ولقاءات فكرية واقتصادية واجتماعية وسياسية وأدبية بشكؿ اسبوعي في قاعة النادي يدعو الييا جميرة مف المفكريف

وأصحاب االختصاص في كافة ىذه الحقوؿ ،اصدار مجمة بإسـ الثقافة العربية تطرح مختمؼ المواضيع اليامة حيث
استقطبت شبكة مف المفكريف والكتاب أغنوا صفحاتيا بإنتاجيـ الفكري ،ومعرض بيروت العربي الدولي لمكتاب الذي يقاـ

سنوياً في النصؼ االولى مف كانوف االوؿ مف كؿ عاـ – وىو بمثابة عيد لمكتاب ويضـ المعرض آخر وأحدث االنتخابات

الثقافية في مختمؼ مياديف المعرفة.

وأضاؼ أنو اذا كاف المعرض قد ابتدأ في العاـ  ٔ981صغي اًر متواضعاً ،اال انو وبفضؿ الجيد الدائـ والنشاط المستمر
ألعضائو المتطوعيف قد اصبح اليوـ معمماً ثقافياً بار اًز مف معالـ بيروت ،ورم اًز حضارياً فريداً ،واصبح ممتقى لممثقفيف
والمفكريف وطالب المعرفة ويرتاده عشرات اآلالؼ مف مختمؼ شرائح المجتمع المبناني والعربي .ورغـ العقبات والصعوبات
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والعراقيؿ ورغـ الحرب االىمية التي امتدت عمى مدى خمسة عشر عاماً لـ تتوقؼ مسيرة النادي بؿ ظؿ ،ورغـ الحرب

االىمية التي امتدت عمى مدى خمسة عشر عاماً محتفظاً بنشاطو مستم اًر في أداء رسالتو ألننا كنا وما زلنا نصر عمى
اعتبار لبناف الثقافي ىو لبناننا الحقيقي.

وختـ بالقوؿ :لقد مر في تاريخ النادي اعضاء عديدوف ،منيـ مف تسمـ مراكز ىامة ،ومنيـ مف أصبح مف كبار رجاؿ

االعماؿ ،ومنيـ مف أصبح مف كبار المفكريف واالدباء والباحثيف وأساتذة الجامعات ،ومنيـ مف رحؿ عف دنيانا .وغداً سيرحؿ
جيمنا أيضاً ،ولكف النادي لف يفتقر الى رواد جدد  ،والى جيؿ جديد يحمؿ نفس اليموـ ويتبنى نفس المقوالت ويتابع الدرب

التي سرناىا بالتعب والسير والفرح أيضاً ويعتبر ىذا الجيؿ النادي الثقافي العربي بيتو الحنوف والدافىء.
وفي الختاـ قدمت درعا تقديرية لرئيس النادي سميح البابا تقدي ار لعطاءاتو عمى مر السنيف.
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محاضرة:الجمالاألصيلفيعموماإليزوتيريك،صناعةوتصنيععمىمسارالترقي
وفي اطار محاضرات عموـ االيزوتيريؾ ،نظمت منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء -عموـ االيزوتيريؾ محاضرة بعنواف

نظمت محاضرة بعنواف "الجماؿ األصيؿ في عموـ اإليزوتيريؾ ،صناعة وتصنيع عمى مسار الترقي" ألقاىا الدكتور جوزيؼ
مجدالني وحضرىا حشد مف الميتميف.
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انطمؽ الدكتور جوزيؼ مجدالني مف توضيح َّ
أف كؿ ما ىو جميؿ في عالـ المادة يستثير شعور الراحة والسعادة في النفس
البشرية ،ويوقظ فييا النزعة اإليجابية وعاطفة العودة إلى الجذور ،إلى األصالة .مع العمـ اف جماؿ المادة بمثابة جزء ضئيؿ

مف "جماؿ الحقيقة" و"جماؿ الوعي" ،المذاف يمثالف تعبير الجماؿ األصيؿ الذي أوجد حاؿ الجماؿ في عالـ النفس البشرية

والمادة .وشرح المحاضر َّ
أف األصالة في بعد المادة "تأخذمنالتراثماىوصالحومفيد،وتضيفإليواإلبتكاروالتجدد،

أما في بعد الالمادة أو بعد الباطف االنساني "فيتخطىالجمالاألصيلأصالةماىو
عمىمثالخمقاألعراقالبشرية"... ّ
صالحومفيدليصبحذكرىاألصل-الجوىر؛منخاللتعزيزاإليجابيةفيالنفسالبشريةوتضميخيابالخيرالمنبعثمن
الذات اإلنسانية" ...ببساطة القوؿ إف "الجمال األصيل ىو ترسيخ تعبير الذات اإلنسانية في النفس البشرية" ...وىذا

عمميا إلى الوعي
سعي فطري إلى اإليجابية والخير الذي بدوره يترجـ
كمي ٍؿ أو
ٍ
التعبير يتمظير في حيز النفس البشرية ْ
ً
والحب والجماؿ.
كما شدد الدكتور مجدالني في محاضرتو عمى َّ
أف ما يعاينو المرء في األطر المادية مف جماؿ يقع في نطاؽ تجميؿ الواقع

أما الجماؿ الحؽ ،الجماؿ األصيؿ ،فيقبع في الجماؿ البشري الطبيعي
المادي إلى تجميؿ المحيا والقواـ والتكاويف والمالمحّ .
الناطؽ بالتعبير وشديد اإلنجذاب ...كما يقبع في سمات الطفولة ...ويقبع أيضا في طبيعة األرض العذراء ،وجماؿ

شارحا َّ
أف "الجمالالحقيرتبطبالتعبير،الذييرتبطبدورهبالنبضوقوةدفعالحركةالناتجةعنو.ىذهالمعادلة
الفضاء...
ً
الباطنيةمنالنبضإلىالحركةإلىالتعبيرىيمعادلةالتطوراإلرتقائيفاإلضطراديالذييشملكلنطاق،فيماالتجميل
 Aestheticsحالةجامدةالبدمنيالمبعضإنماىيقابمةلمتطور" ...وىنا يقع تصنيع الجماؿ في إطار تفعيؿ النبض

مقدما امثمة حياتية عممية عمى ذلؾ ،مثاؿ عمى ذلؾ،
والحركة في ما تسعى إليو النفس البشرية مف تجميؿ في الحياة العمميةً .
منيا أف يسعى المرء إلى إضفاء ىالة دافئة مريحة في منزلو إلى جانب ما يعتمده مف تجميؿ لممنزؿ واضفاء مظاىر
الرفاىية .وكذلؾ االمر مع الممبس بحيث ال يكوف التأنؽ وحده تعبير الجماؿ ،وانما ىالة الدؼء في نفس المرء وشخصيتو
التي تنعكس في ما يختاره مف ممبس ينسجـ مع حالتو النفسية الداخمية ويتمميا ...الخ ...فإضفاء الجمالية في كؿ تفصيؿ

Page 18

الثاني،9102
92تشرين 
السبت، 



نوه المحاضر َّ
بأف "صدق التعبير ،إنسيابية التعبير،
حياتي يعبر عف مستوى المرونة والدؼء والتجدد في النفس ...كما َّ
دفءالتعبير،صورةالتعبير،جميعياتشعرالسامعباإلنتشاء،فتخالجنفسوبالجمالوكأنوامامروائعالوجودينظرالييا

منعموشاىق".

واستفاض مؤسس مركز عموـ اإليزوتيريؾ بشرح الرابط بيف كؿ مف الجماؿ والرقـ والموف والنغـ فػ"الجمالفيأصالتوىو

نبضوتعبير،سواءف يالجسدالبشري،فيالطبيعة،أوايشيء.وىوفيمنظارالوعيعودةإلىالجذورعمىأساس
مبادئالذبذبةوالباطن،منخاللفيمعملالذبذبةكمعادلةثالثيةبينالمّونوالنغموالرقم" ...وتابع د .مجدالني قائالً

َّ
إف "صناعة وتصنيع الجمال يعني اكتساب المقدرة عمى الدمج بين الرمز والمعنى والمقدرة عمى استشفاف األصل في
ةعمىامتالكسر السعادةعمىاألرضوماوراءاألرض
االنعكاس...وأضافأنصناعةوتصنيعالجمالتعنيالمقدر
ّ

أيضا"...
ً

أنيى الدكتور مجدالني محاضرتو مذك اًر أنو باالمكاف االطالع عمى التفاصيؿ الوافية عف عموـ اإليزوتيريؾ عبر مجموعة مف

الكتب بمغت ثمانوف كتاباً حتى تاريخو ،وفي ست لغات أيضاً وتؤلؼ سمسمة عموـ اإليزوتيريؾ وقد قامت بنشرىا "منشورات
أصدقاء المعرفة البيضاء" في بيروت .وىي معروضة في الجناح الخاص باإليزوتيريؾ (رقـ .)B2
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تجدونربطاالصور 


طبرق رهًٍذ يًٍش & Le magicien

أَطىاٌ و .انشزرىًَ

دار انفكز انهجُبًَ-دار انُذٌىLe Pointier -

انغزفخ انسفهٍخ
هذا انحت حجً  ،األشعخ انزوحٍخ  -اإلَسبٍَخ -
انجشزٌخ ،يئخ ٌىو يع يعهى حكٍى ،عبد نٍخجز ،عهى
األرلبو وسز انصفز.

ٌىسف ثعًٍُ
جىسٌف يجذالًَ

دار انُهبر
عهىو اإلٌشورٍزن  -يُشىراد أصذلبء انًعزفخ
انجٍضبء

حذٌمخ انغٍبة
رسبئم انى آدو
انُظبو انسٍبسً وانذسزىري فً انعزاق
رواٌخ " نٍ أعىد"
Fleux et Flamme
انذيعخ اَسٍخ

سهى جبثز
سٍهٍب حًبدح
سهٍى سخىر
َهى انًىنى
ثٍبر انصبٌغ
عجذ انُجً حسٍٍ
نٍهى انُىٌالرً

دار انُهبر
انذار انعزثٍخ نهعهىو َبشزوٌ
انُبدي انثمبفً انعزثً
انُبدي انثمبفً انعزثً
دار انُهبر
دار انىالء
انذار انعزثٍخ نهعهىو َبشزوٌ

يب ثعذ عشك انٍبسًٍٍ
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4:30-6:00

َذوة :انشٍعت فً انخهٍح بٍٍ
انىطٍ واندًاعت



4:30-6:00

يحاضرة :تراث انفٍ
اإلساليًًَ ،ارج يٍ يشروع
انتدذٌذ


5:00



6:00-7:30

تحٍت يحبت انى انفُاٌ
انهبُاًَ انخانذ َصري شًس
انذٌٍ

6:00-7:30

يحاضرة :يُاهح انتارٌخ
نهذكتىر ًَر فرٌحت




َشاط نألطفال عٍ فىائذ
انًٍاِ

د .عبذ انغًُ عًاد ،د .أحًذ انًىصههً ،د.
سعىد انًىنىٌ ،ذٌر انُذوة أ .رودرٌك أبً
خهٍم
أ.أحًذ انسعتري

انكاتبت فراَس كترو ،وانرساو كرٌى
انذحذاذ
د .غازي قهىخًَ ،ريٍٍ انخُسا ،أ.
يصطفى شًس انذٌٍ ،كىرال خانذ بٍ
انىنٍذ (انًقاصذ) بقٍادة أ .طارق قاطرخً،
تقذٌى أ .يحًذ حدازي
د .عصاو خهٍفت ،د .عذَاٌ األيٍٍ ،دَ .خهت
وهبت ،تقذٌى د .عهً خهٍفت
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التواقيع 
4:00
5:00-8:00

نه حك انزىلٍع
ثٍزود رحذ اإلَزذاة انفزَسً

سىسٍ ريبح
انعًٍذ سًٍز انخبدو

يؤسسخ انزحبة انحذٌثخ
انُبدي انثمبفً انعزثً

5:00

يعبرن ولبدح

دٌ.بسٍٍ سىٌذ

دار انًؤنف

5:00-7:00

سجع يزاٌب نسًبء واحذح

جًٍهخ عجذ انزضب

انُبدي انثمبفً انعزثً

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

أحت إيزأح واحذح
رزاس ثعهجه
صٍبغخ انذسبرٍز فً انزحىالد انذًٌمزاطٍخ

6:00
6:00-9:00

إيزأح يزًزدح
أيطز حجب

انُبدي انثمبفً انعزثً
ثبسكبل عسبف
انُبدي انثمبفً انعزثً
إَعبو فمٍه
إَطىاٌ يسزح ورثٍع انًكزجخ انشزلٍخ
لٍس
يؤسسخ انزحبة انحذٌثخ
إَزصبر انذَبٌ
دار غىاٌبد
سبيٍخ خهٍفخ
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