الثاني،4302
03تشرين 
األحد، 
 

فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب ال; 8في يومو الثاني:



ندوة:الشيعةفيالخميجبينالوطنوالجماعة 

في اطار نشاطاتيا ليذا العام ،نظمت دار سائر المشرق ندوة حول كتابين" :الحوثيون واليمن الجديد ،صراع الدين والقبيمة

والجوار" ،و"السياسة الشيعية العابرة لألوطان ،الشبكات الدينية والسياسية في الخميج" .شارك فييا الدكتور عبد الغني عماد،

الدكتور أحمد الموصممي ،الدكتور سعود المولى ،وأدارىا رودريك أبي خميل وحضرىا الرئيس حسين الحسيني ،النائب السابق
محمد يوسف بيضون والوزير ابراىيم شمس الدين وحشد من الميتمين والمثقفين.
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أبيخميل 
اعتبر الدكتور رودريك أبي خميل الذي أدار الندوة أن أبرز ما يييمن عمى واقع المنطقة العربية "في حاضرنا ،ىو المنطق
المذىبي الذي ألقى بثقمو ،كما لم يكن يوماً ،عمى األدبيات السياسية المتداولة وفي جوىر الخطاب السياسي الضيق والواسع،

الشعبي والرسمي في مختمف األقطار العربية".

وأضاف" :إنو زمن التحوالت في ظل العولمة ،تحوالت عمى أكثر من مستوى وفي أكثر من مجال ،إنو زمن التفاعالت العابرة

لمحدود وعصر القوى عبر الوطنية .إنو زمن الثورات داخل الدول العربية ،بعد أن كانت ضرباً من خيال خالل عقود".

وتساءل "ىل كميا ثورات وطنية؟ أم يحمل البعض منيا في طياتو أبعاداً مذىبية في إطار مخطط دولي استراتيجي لرسم
خارطة توزيع نفوذ جديدة؟"
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عماد 
في مداخمتو ،تحدث العميد الدكتور عبد الغني عماد عن كتاب الدكتور سعود المولى الحوثيون واليمن الجديد فأشار ألى أن
الكتاب يعالج صعود الظاىرة الحوثية ويدرس مختمف أبعادىا التاريخية والثقافية وال يكتف بمقاربة سياسية أو راىنية فقط.
وأضاف أن من مميزات الكتاب أنو ال يقدم مادتو كمعطيات جافة ،وال يضعيا في إطار سرديةً تاريخية تعاقبية ،بل نجح في
تجاوز الوصفية الشكالنية ،ووضع نصو في إطار تحميمي متكامل يتضمن إطا اًر نظرياً سوسيولوجياً يقدم من خاللو محاولة

تفسيرية استناداً إلى تطور الدراسات في حقل سوسيولوجيا التنظيم الديني .

وختم الدكتور عماد بشرح لمضمون الكتاب واشكاليتو والفرضيات التي يعالجيا والتي تركزت حول الكيفية التي تطورت فييا
يخيا وفكرًيا الى إن أصبحت حالة سياسية وظاىرة حزبية عسكرية تتمثل بالحوثية السياسية الساعية لمييمنة وليس
الحوثية تار ً
لممشاركة.
ثم قدم عرضاً

الكتاب إضافةً

مكثّفًا لكتاب لورنس لويير "السياسة الشيعية العابرة لالوطان" الذي ترجمو الدكتور سعود المولى معتب اًر ىذه
نوعيةً لمكتابات حول الحراك السياسي الشيعي في الخميج العربي ،خاصة وأن الكاتبة أنجزت الكتاب وجمعت

غالب مواده ميدانياً ومن خالل مقابالت مع ناشطين ميدانيين .لذلك ىو يعكس وقائع مستقاة من الميدان وىذه أىم نقاط القوة

فيو.

موصممي 
من جيتو ،رّكز الدكتور أحمد موصممي عمى كتاب لورنس لويير "السياسة الشيعية العابرة لالوطان ،الشبكات الدينية
والسياسية في الخميج" ،الذي يتناول تطور الحركات اإلسالمية الشيعية في ثالث دول خميجية لعبت فييا السياسات الشيعية
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ميما ،وىي البحرين والسعودية والكويت ،ويوضح أن ىذه الحركات نبعت في األساس من منظمات عراقية،
ًا
دور مركزًيا ً
وكانت ،وبعضيا ال يزال يرتبط مباشرة بمرجعيات دينية مقيمة في العراق أو إيران.
المولى 
في الختام ،أكد الدكتور سعود المولى كاتب "الحوثيون واليمن الجديد" ومترجم "السياسة الشيعية العابرة لألوطان" أن "الشيعة

أيضا ما لغيرىم من مواطنييم من
في الخميج ىم أوال مواطنون في بمدانيم ،ليم ما لغيرىم من مواطنييم من حقوق ،وعمييم ً
ثانيا عرب أقحاح ،ليسوا بالطارئين عمى بمدانيم بل كانوا في أساس تكوينيا وتطورىا ،وبالتالي فإن
واجبات ومسؤوليات .وىم ً
القائمين عمى الحراك الشيعي في بمدان الخميج والحراك الزيدي في اليمن ،ينبغي أن يضعوا نصب أعينيم اندماج الشيعة

العرب في أوطانيم والمساواة في المواطنية لكل بمدان العرب".

Page 4

الثاني،4302
03تشرين 
األحد، 
 

محاضرة:تراثالفناإلسالمي،نماذجمنمشروعالتجديد 
وفي اطار فعاليات اليوم الثاني لمعرض بيروت العربي والدولي لمكتاب ،نظم منتدى التعريف باالسالم محاضرة بعنوان "تراث
الفن اإلسالمي ،نماذج من مشروع التجديد" ألقاىا األستاذ أحمد شفيق الزعتري في حضور حشد من الميتمين والمثقفين.

واعتبر الزعتري أن اإلسالم دين يقدر العموم واآلداب والفنون ،وىو نفسو جاءنا منيا بتراث غني ال مثيل لو في الكم والنوع،
النقش و ِ
مضيفا أن لمفنون اإلسالمية عناصر أىميا فن العما ِرة والزخر ِ
فة و ِ
الخط ،وىي تتعرض لإلىمال والنسيان بفعل العولمة
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التي تقوم بتوجيو عقول أجيالنا إلى المناحي الفارغة المضمون السطحية المستوى فتراىم ينأون بأنفسيم عن االىتمام بدينيم
ِ
ِ
مضبوطة
محكمة الوسائل
وأخالقيم وتاريخيم وجغرافيتيم وآدابيم إلى ما تفرضو عمييم المناىج التغريبية منيا ضمن خطة

اآلليات.

كما قدم الزعتري في محاضرتو مقاربة حاول من خالليا إلقاء الضوء عمى بعض من التراث الفني اإلسالمي مما وصل
إلينا ،وتقديم بعض األفكار عن كيفية حفظو في ذاكرة األمة ،متممسين في ذلك عون اهلل سبحانو وتعالى أوال ثم مستوسمين

الوسائط المتعددة والرقمنة الحاسوبية العصرية لمدفع بخط اإلنتاج الفني (والتعميمي) اإلسالمي قُدما نحو ما يرضي ربنا وينفع
أجيالنا.
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نشاطلألطفالعنفوائدالمياه 
ولميوم الثاني عمى التوالي وفي اطار فعاليات اليوم الثاني من المعرض ال; ،8نظمت دار سمير نشاطا لألطفال تمحور
حول "فوائد المياه" شارك فيو الكاتبة فرانس كترم ،والرسام كريم الدحداح الذين قاما بطرح أسئمة عمى األطفال وقدموا شروحات
مبسطة في قوالب تعميمية مبتكرة.
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تحيةمحبةالىالفنانالمبنانيالخالدنصريشمسالدين 
وفي اطار نشاطات النادي الثقافي ليذا العام ،نظمت ندوة بعنوان " تحية محبة الى الفنان المبناني الخالد نصري شمس الدين"

شارك فييا الدكتور غازي قيوجي ،الروائية نرمين الخنسا ،نجل الراحل مصطفى شمس الدين ،وقدميا محمد حجازي.

وقدم كورال خالد بن الوليد (المقاصد) باقة متنوعة من أغاني الراحل نصري شمس الدين رافيم عزفا المايسترو طارق

قاطرجي.
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حجازي 
استيل الناقد حجازي الندوة بالقول :منذ ٖٔ عاما غادرنا .وعمى مدى ٖٔ عاما /بين عامي ٕ ٔ<8وٖ;<ٔ كان الفنان
الكبير نصري شمس الدين ناشطا حاض ار عمى الخشبة كما عمى الشاشة الكبيرة ،واليوم في معرض بيروت العربي والدولي

لمكتاب ; 8تكريم لكل ما أعطاه وأبدع فيو خالل الزمن الرحباني ،مع األخوين الخالدين عاصي ومنصور والكبيرة السيدة
فيروز.

واعتبر أن التكريم جزء من مسار لرد االعتبار الى فنان كبير لم نستطع تعويضو حقَو الميضوم عمى مدى تاريخ لمعانو.
فنصري ال يحظى في يوميات اإلذاعات والفضائيات سوى بقدر محدود من اإلىتمام ،حين تبث مقاطع غنائية حوارية من
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المسرحيات الرحبانية بينو وبين السيدة فيروز ،وىو خاسر معنويا حين تكون األوامر المعطاة تقضي بفرض العبارة التالية في
تعريف أعمال الرحابنة :واآلن نستمع الى مسرحية ايام فخر الدين كممات وألحان األخوين الرحباني غناء السيدة فيروز

والمجموعة .يعني ن نصري الذي يتقاسم المسرح مع السيدة فيروز في أعمال األخوين الرحباني الخالدة بين عامي ٔٔ<9

و; ٔ<:كان بين المجموعة ولم يكن صاحب اعتبار أول يساوي السيدة فيروز شريكتو في البطوالت.

وتساءل حجازي :وىل ُيعقل أن يمر كل ىذا الوقت عمى رحيمو ولم يصدر ولو مؤلف واحد يحكي عن المطرب الذي يغني
وكأنو ال يغني ،عن الفنان العصامي ،الطيب ،االجتماعي ،عن الذي تعمَم بالفطرة وأدى بعفوية مذىمة ،عن ذلك الرائع انسانا

كما ىو فنان ...كل ىذا مؤلم لواحد من الكبار الذين صنعوا مجد األغنية المبنانية وخصوصيتيا ،عاش يعمل ال يمتفت الى

معين يكون فيو ضامنا لبعض المكتسبات ،أو حتى ما يتقاضاه بدل األعمال التي يمعب
اعالم أو عالقات عامة مع وسط َ
يطولتيا لممسرح أو لمشاشة الفضية.
وخمص في ختام كممتو الى أن نصري بعد ٖٔ عام غياب ،حاضر بقوة ،أداؤه مدرسة قائمة بذاتيا أمس واليوم ،ىناك تقصير
جم في التعامل مع موىبتو الفذة التي أثبتت فرادتيا في الحوارات الغنائية بينو وبين السيدة فيروز أو باقي الشخصيات التي

ش ّكمت عصب المسرحيات الخالدة .عاش عمى المسرح ،وكما كان الفرسان ىوى ولفظ أنفاسو في ميدانو فوق الخشبة ،وىال
الجميع أن يمحق بو الحظ السيء الى الفترة األولى من وفاتو فقد صودف أن حصل استعجال لنقل جثمانو الى بمدتو
جون/الشوف ،في صندوق خشبي تم تحزيمو عمى سطح سيارة تاكسي ،بما يعني اساءة السمو وقيمتو المصانتان اليوم.

قيوجي 
ابتدأ قيوجي كمم تو بالقول :الكالم عن الراحل الفنان الصديق نصري شمس الدين يطول ويتشعب ويجول بالذاكرة ،حيث ال
مكان لمنسيان ،وذلك بفعل الوجود الدائم لمصوت واأللق الساطع لحضور لم يقو عميو الغياب.
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واعتبر أن نصري شكل ظاىرة فنية وخطا ثقافيا مسرحيا وغنائيا لم يتكرر لم يستعاد ،فيو من القمة التي تأتي الى عالم الفن،
ومن الندرة في تمك القمة ،وذلك بعالمات فارقة ،واضافات قيمة ،ثم تغادر تاركة آالف عالمات االستفيام والتعجب في بمد
وزمن يخسر يوميا من تاريخية مكانتو ومكانو ،ومن قيمتو وقامتو ،حيث بدأ ومنذ سنين يتشكل مساره من تراكم تسويات بدال

من أن ينمو وينطمق من توافر انجازات.
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وأضاف :لقد قيل في نصري الكثير ،وكتب عنو الكثير وتمك أمور نضحت بالحقيقة وبوثائقية جيدة وجادة .واذا كان لبنان
عمى قول المفكر ميشال شيحا :ليس لديو ما يعطيو سوى ابداه أبنائو ،فمن الطبيعي والبدييي أن يكون الكيان المبناني قائما
عمى مواطنين موىوبين أبدعوا في المجاالت كافة ،ورفعوا اسمو عاليا الى جانب عراقتو التاريخية ،لذلك فمن الواجب الوطني

واألخالق ي والثقافي الفني أن نترجم الكتابات واالحتفاالت الى أمور عممية ومرئية ثابتة نكرسيا بأسماء ىؤالء الكبار في

الساحات والميادين والشوارع ودور الثقافة وقاعاتيا ،وأن يحفظ تراثيم الذي شكل الجزء الروحي النقي األصيل وحميم من
وجدان ىوية المواطن المبناني ،ويأتي في الصفوف األمامية ليؤاء المعترف بيم وبتميزىم واضافاتيم وباالجماع نصري شمس

الدين ،لنستطيع الصمود أمام تسونامي االنحطاط الغنائي والموسيقي السائد والرائج من ما يمسى يالغناء المرقوص أو الرقص

المغنوء.

وختم بالقول :يبقى نصري منفردا في عطائو ومفخرة كبيرة لمبناني ولبمدتو الجميمة جون ولمعالم العربي.
الخنسا 
استيمت الخنسا مداخمتيا الستذكار الكبار الذين رحموا ،مشيرة الى أن النادي الثقافي العربي قد اعتاد عمى تكريم الكبار الذين

ومشرفة عمى الساحة الثقافية والفنية والفكرية في لبنان والعالم العربي واليوم خصص لتكريم الفنان الراحل
ليم بصمات مشرقة
ِّ

نصر الدين شمس الدين المعروف بنصري شمس الدين .الذي ُي َع ُّد من ِ
كبار المطربين المبنانيين ،ومن الذين شاركوا في
فنية لألغنية المبنانية بدءا من الستي ِ
نيضة ٍ
ٍ
ت ِ
نات من القرن العشرين.
أسيس
ّ
ً

ف
تعر ّ
وسردت الخنسا نبذة عن حياتو منذ والدتو في بمدة جون في العام  1927وعممَو في مصر وعودتو إلى لبنان حيث ّ
تى العام ; ،ٔ<:ليصبِ َح
لينطمق معيُ ْم في
عمى األخوين الرحباني وفيروز
مسرحياتِيم وأغاني ِيم ْ
ّ
ّ
بدءاً من العام ٔ ٔ<9وح ّ
ِ
ِ
المبنانية وفي ِّ
فنيةً رائدةً في ِّ
جر
فن المسرِح الغنائي المبناني واضافت :ش ّك َل مطرُبنا
األغنية
فن
بعد ذلك قامةً ّ
الكبير َ
الح َ
ُ
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ِ
ِ
ِ
ت عمييا فيما بعد
الجبمية
لألغنية
أن
يكون الركيزةَ األساسيةَ
المبنانية التي َبن ْ
األساس في مسرِح األخوين الرحباني ،واستطاعَ ْ
َ
َ
ِ
ِ
معا.
اليد ِار الصافي
صاحب
وكان
الحنون و ِّ
الصوت ّ
َ
أعمالَيَا الغنائيةََ .
القوي ً
سائر األجيا ُل َ

ِ
االىتمام بالغناء ُم ِ
نفرداً في أواخر السبعينات وأصدر أغاني عمى أسطوانات
انصرف إلى
واشارت الى أن نصري قد
َ
وكاسيتّات منيا ألبوم "الطربوش" ِ
ولحنيا لو الموسيقار ممحم بركات
غناىا الر ُ
ض ْم َن مجموعة من األغاني التي ّ
احل الكبير ّ
ِ
ِ
ِ
المبناني ِة وفي الذاكرِة
الغنائية
الساحة
ست في
وغيرىا من األ
الشعبية الجماىيرية ،اضافة الى البصمةٌ
ٌ
تكر ْ
ّ
غنيات الكثيرةٌ التي ّ
ِ
ٍ
بنت
الجميمةٌ التي تركيا في السينما المبنانية بمشاركتِ ِو
َ
ميم ٍة ىيّ :بياع الخواتمُ ،
فيروز واألخوين الرحباني في ثالثة أفالم ّ
سفر ْبرِلك.
الحارس،و ْ
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َّ
وخمصت في ختام مداخمتيا الى القولَّ :
حتى
أحب نصري شمس ّ
الدين المسرح ،أعطاهُ َ
شبابوُ وأيامو و َ
أحالموُ ،وظل وفيِّا لو ّ
الصداحة ،وظ ّل ىو متربِّعا ْ ِ ِ
الفن
وافتو المنية وىوعمى خشبة المسرح في العام ٖ;<ٔ.
ّ
ْ
قمة ّ
فسكتت ُح ْن ُج َرتُوُ
ُ ً
بشخصو عمى ّ
ِ
ِِ
قي والتواضع الجميل.
معا .كما وبقينا نحن
ً
الغنائي والمسرحي ً
جميعا أوفياء لو ولمسيرتو ُ
المكممّة بالعطاء والر ّ
تحيةَ ُح ٍّ
ب وتقدير وتكر ٍيم ُم ْستَ َح ْق.
نحيي الر َ
احل ّ
وىا نحن واياكم اليوم ّ
شمسالدين 
تم تكريمو مرات عدة من قبل فعاليات ومؤسسات ونوادي،
وبدوره تحدث نجل الراحل مصطفى شمس الدين وقال :صحيح ّ
كرم من قبل الدولة المبنانية التي ىي المسؤول
مشكورين جدا .لكن لغاية اآلن وبعد مضي ثالثون عاما عمى رحيمو  ،لم ُي ّ

كرم الفنانون في دول العالم عمى حياتيم .لماذا؟ االتكال دائما عمى المجتمع
االول واألخير عن اعطاء المبدعين حقيم .كما ُي ّ
كنا وحدنا نسأل :ىذا السؤال بعد وفاة والدي الفنان الكبير نصري شمس الدين.
المدني ّ

Page 14

الثاني،4302
03تشرين 
األحد، 
 

أما اليوم وبعد وفاة االساتذة عاصي ومنصور الرحباني وفيممون وىبي والفنان وديع الصافي والسيدة االسطورة
وأضافّ :
كرسوا حياتيم
صباح والشاعر الكبير سعيد عقل .رحميم اهلل جميعا وأطال اهلل بعمر السيدة الكبيرة الفنانة فيروز ،ىم المذين ّ

ُليقدموا لمبنان أجمل ما منحيم إياه اهلل وىو الفن .كان يجب تقديرىم بحياتيم واعطائيم أقل حقوقيم وىي الطبابة المجانية ،ال
أن يتركوىم وحيدين ويموتوا وحيدين.

وتوجو الى االعالم بالقول :ارجو من االعالم اعتبار الفنان نصري شمس الدين والفنان وديع الصافي والسيدة صباح والسيدة
فيروز أطال اهلل بعمرىا خارج نطاق النقد الفني والنقاش الفني .فيم اساس اليوية الفنية التراثية المبنانية .لن يتكرروا ال
بشخصياتيم وال بأصواتيم .وعمى االعالم المبناني تخصيص فترات لنشر واذاعة أعمال ومسرحيات ىؤالء الفنانين الكبار.

الذين أغنوا المكتبة الفنية التراثية المبنانية بأعظم االغاني والمسرحيات والشعر وااللحان .فكانوا مدرسة لجميع الفنانين الذين

غنوا أغانييم وقمّدوىم .لكن كل فنان
بنوا حياتيم الفنية عمى مدرسة ىؤالء الكبار.
ابتداء من استديو الفن %<ٓ .من الفنانين ّ
ً
في النياية لو صوتو وشخصيتو وما في صوت بيشبو الثاني.
وخمص لمقول :لذلك وبعد ىذه المآس ي الفنية ،ارجو من المسؤولين في الدولة الكريمة بناء مكتبة فنية تضم جميع أعمال
وصور ىؤالء الفنانين الكبار الذين لن ولم يتكرروا لممحافظة عمى تاريخ أعماليم الفنية وتخميدىا وحفظيا لالجيال القادمة.

وىوتخميد وتكريم لمتراث الفني الذي بنوه كبار الفنانين العظماء.

بعدىا قدم النادي الثقافي العربي درعا تقديريا الى نجل الراحل نصري شمس الدين.
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محاضرة:مناىجالتاريخلمدكتورنمرفريحة
وفي اطار فعاليات اليوم الثاني ،نظمت دار ألف ياء محاضرة بعنوان "مناىج التاريخ" ألقاىا الدكتور نمر فريحة شارك فييا

الدكتور عصام خميفة ،الدكتور عدنان األمين ،الدكتور نخمة وىبة ،وأدارىا الدكتور عمي خميفة في حضور حشد من الميتمين
والمثقفين.
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خميفة 
استيل خميفة مداخمتو باالشارة الى أن الدكتور نمر فريحو يتناول في كتابو الجديد موضوعا شغل وال يزال االوساط التربوية
واالكاديمية وحتى السياسية منذ فترة غير قصيرة ،وىو في كتابو ُيميط المثام عن ظروف تعطيل صدور الكتب المدرسية
تم انجازىا في فترة رئاستو لممركز التربوي لمبحوث واالنماء.
لمختمف السنوات الدراسية التي كان قد ّ
وتطرق الى أن الكتاب يتألف من خمسة فصول ،ىي :الفصل االول حول لماذا التاريخ؟ فيعتبره اعادة بناء الماضي استناداً
الى وثائق واكتشافات أثرية وشيادات لمذين عايشوا ىذا الحدث أو ذاك .الفصل الثاني يعرض الدكتور فريحو وقائع حول

وضع منياج مادة التاريخ وكتبيا عام ٕٓٓٓ وقبميا وما بعدىا ،وأضاف :في الفصل الثالث يورد الباحث بعض ما ورد في

المناىج الثالثة ،متسائال لماذا لم يبق المسؤولون المنياج االول ويقدموا مشروع تعديل لو ال يتجاوز جزءا بسيطا منو بدال من

تشكيل لجان جديدة واضاعة مزيد من الوقت ،وصوال الى الفصل الرابع ُيعالج الدكتور فريحو منياج التاريخ وتداعياتو ضمن
الثقافة السائدة في النظام التربوي المبناني.
وأورد خميفة بعض المالحظات في مجال تقويم ىذا الكتاب ومنيا :انو يدل عمى شجاعة المؤلف في عرض الحقائق دون
خوف أو مواربةّ ،بين الباحث في كتابو فيمو العميق ألىمية التاريخ في تكوين الذاكرة الوطنية واإلندماج اإلجتماعي وأن
االقتراح الذي قدمو باإلنطالق – عمى صعيد المناىج وصعيد مشاريع الكتب – مما تم إنجازه وبناء عميو زيادة أو تعديالً ىو

اقتراح جيد جداً لو يتم تبنيو ،وأنو ثمة ضرورة ممحة إلعطاء مادة التاريخ حصتين في االسبوع بدل حصة واحدة .وان
استمرار التالمذة بدون مناىج جديدة سيكون مردوده بالغ الخطورة مع الوعي الوطني لدى شبيبتنا.
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وختم مداخمتو بالقول :أشد عمى يدي الباحث الدكتور نمر فريحة وأىنئو عمى إصداره ليذا الكتاب اليام جداً في معانيو

التربوية والوطنية .واذا لم تتم محاكمة الذين خانوا استقالل الدولة ومصالح الشعب ،فإن ما ورد في ىذا الكتاب ىو بمثابة

محاكمة معنوية بعد ان ربح د .فريحة دعواه في مجمس الشورى رداً عمى إقالتو التعسفية.
األمين 

اعتبر األمين أن كتاب الصديق الدكتور نمر فريحة وثيقة تاريخية ،نعم كما يقول العنوان ،شيادة لمتاريخ .فبعد مراجعة سريعة

لممنيج السابق لمادة التاريخ ،يتوقف المؤلف عند تجربة وضع مناىج التاريخ ابتداءا من العام  ،ٔ<<:وصوال الى وضع
كتب ىذه المادة لمصفين الثاني والثالث واالشكال الذي حصل مع وزير التربية والتعميم العالي آنذاك عبد الرحيم مراد....

وسرد بعضا من مضامين الكتاب معتب ار أن كل ذلك يستحق التقدير ويجعل من الكتاب وثيقة ضرورية لمن يود أن يدرس
ويحمل سياسة وضع مناىج وكتب التاريخ في لبنان خالل العقدين األخيرين.

واشار الى أنو ال يتفق مع فريحة في أربع نقاط وىي :أوليا تتعمق بمكانة كتاب التاريخ في تكوين المواطنين ،وخاصة ما
يسمى باليوية ألن الكتاب من أولو الى آخرى شكوى وأسف وعتب عمى وقف العمل بمناىج العام ٕٓٓٓ والكتب التي
وضعت وقتيا والتي أوقفيا الوزير مراد .ثانييما تتعمق بمحتوى كتاب تعميم التاريخ ،وطريقتو والتفسيرات التي يقدميا موافقا

فريحة في أن المناىج الثالث لم تختمف عن بعضيا البعض ،وىذا االتفاق ليس دليال عمى صحة المنيج األول ،الذي وضع

في عيد فريحة.

وأضاف :أما النقطة الثالثة فيي تتعمق باألكاديمي التربوي والسمطة السياسية .ألن المؤلف فيو يعتبر أن األكاديمي وليس
السياسي ىو من يجب من يقرر في تعميم التاريخ والفكرة تستعاد تك ار ار في الكتاب بصورة أو أخرى ...حقيقة األمر أن أىل

السياسة ىم الذين يحكمون وليس األكاديميون في كل بمدان العالم ...والنقطة الرابعة تتعمق بالسياسات مبديا عدم موافقتو
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الدكتور فريحة القول أن ال سياسة أو فمسفة تربوية في لبنان وفكرتو ىذه أيضا ال تنطبق عمى اي بمد في العالم .السياسة
التربوية ال يجب البحث عنيا تحت الضوء المتاح ،في خطاب أو نص منجز.
وختم مداخمتو بالقول :في رواية زوربا اليوناني ،تبوء محاوالت زوربا بنقل الفحم من المنجم بالمصعد النازل بالفشل اذ يتحطم

المصعد مرة تمو اخرى تحت وطأة ضغط الوزن .تنتيي القصة بزوريا يدعو فيو صديقو الى الرقص معا أي الى نسيان ما

حصل .أدعوك صديقي نمر الى نسيان عبد الرحيم مراد ،والى الرقص ،جماعة.
وىبي 

وبدوره اعتبر وىبي أنو عمميا ،يصعب عمى من يبدأ قراءة كتاب فريحة ان يتركو بسيولة قبل أن يطوي آخر صفحة منو،
إن االحداث التي يثبتيا د .فريحة ،بما تنطوي عميو من افعال جرمية منوعة ،وارتكابات مختمفة،
وذلك برأيي لسببين :أوليما ّ
يقر
بأنو أ
ومؤامرات ادارية متكررة ،وشبكات استقواء منظمة ،وبروتوكوالت تنفيذ دقيقة ،تكفي بوقاحتيا المثيرة ليشعر القارئ ّ
رواية بوليسية بكل معنى الكممة ،أما السبب الثاني فيو أن اسموب فريحة المؤرخ لم يبتعد عن جاذبية اسموب فريحة الروائي،

فسالسة انسياب وصف الحدث ،وا بطالو وعممياتيم ،باإلضافة الى النكية االدبية التي تحمميا التعابير البسيطة ،معطوفة
عمى فن االحتفاظ بإنتباه القارئ عبر البحث الدائم عن المتغير الغائب والالزم لحل لغز "الجريمة" ،كل ذلك يدفع القارئ الى

طمب المزيد حتى الصفحة األخيرة.
ميزت الكتاب موضوع حديثنا ىذه الميمة ،كما
وأضاف :وىنا أعود مرة أخرى ألسجل اعجابي بالجرأة الواضحة والمباشرة التي ّ
بأن جرأة المؤلف تكتسي وزنا خاصا اذا انتبينا
سبق أن ّ
ميزت كتابات نمر فريحة التربوي ونمر فريحة الروائي .دعوني اذكر ّ
الى أن المجتمع المبناني يجتاز حاليا مرحمة كبت لمحريات تستدعي الحذر عند التصريح ،والحكمة عند التمميح وتُشجع عمى
تبني مقولة":ليس كل ما ُيعرف ُيقال".
ّ
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واستطرد قائال :نظ اًر لكل ىذه المعطيات  ،كنت اتطمع الى أن يتجاوز د .فريحة في نياية ىذا الكتاب  ،مرحمة التأريخ
والشيادة لمتاريخ  ،الى مرحمة استخالص العبر من التاريخ  ،ومحاولة رسم نواة نظرية في "اإلدارة التربوية" التي تمارس عمى

الطريقة المبنانية ...شخصياً أرى وجوب االتفاق عمى الخطوط الكبرى لمنيج التاريخ المدرسي ،لكني لن أقع تحت تأثير

السحر المزيف الذي تزفو مفردة "توحيد" ى ،وال تحت تأثير قدرتيا عمى دغدغة االحالم عند بعض الحاجات  ،ألنيا تاريخياً
إال في حاالت الشرذمة الوطنية القصوى  ،أي في الوقت الذي تحتاج فيو عممية التوحيد (عمى اي مستوى كان) الى حماس
وزخم وتضخيات كبرى وتنازالت جوىرية ترفض معظم الفئات المعنية االلتزام بتنفيذىا  ،اي عندما تصبح الدعوة الى التوحيد

ضمانة لمنع حصولو.

وأنيى مداخمتو بالتشديد عمى حاجة البمد الى مثل كتاب فريحة ليكون باالضافة الى كل ما سبق ،وثيقة أساسية في كتابة

التاريخ االجتماعي لمشعب المبناني بعامة  ،ودورة الحياة اليومية في حقبة محددة بخاصة فضالً عن اسيامو االكيد والميم في
تظيير التاريخ الحقيقي لتعثر السياسة التربوية في لبنان بعد الحرب االىمية.
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فيما يمي سمسة من التواقيع شيدىا معرض الكتاب العربي الدولي ال 85في يومو الثاني (االحد  )4302/00/03–

تجدونربطاالصور












هُفبء ضعُزى
فبطّخ ضشف اٌذَٓ

داس اٌجٕبْ
داس اٌسبلٍ

ِالءاد سلُمخ فٍ غشفخ واحذح
خٍسخ ِٓ وىثٕهبخٓ
ِطبهذاد فٍ اٌطجُعخ واالدة
اٌعشاق ِثبالً وحٕب ثطبطى دٌُالً
عجُش اٌصحخ فٍ غزائه
ثُٓ ًٌُ ؤهبس
ِىاطٕخ ال أٔثً
داعص وأخىارهب

داسَٓ حىِبٍٔ

داس اٌفبساثٍ

سبُِخ عُسً
حجُت سّبحخ
وضبذ ضشاسح

داس اِداة
داس ِىزجخ اٌزشاس األدثٍ
أضىبي أٌىاْ

عجُش أثى سخٍٍُ
فٍُُت سىبف
عضح ضشاسح ثُضىْ
ِحّذ عٍىش

داس اٌفبساثٍ
داس إٌهبس
داس اٌسبلٍ
سَبض اٌشَس

وٍّبد ضعشَخ

ِحّىد اٌغشَت

داس غىاَبد

ِٕهبج اٌزبسَخ ووزجه ضهبدح ٌٍزبسَخ

ّٔش فشَحخ

إٌبدٌ اٌثمبفٍ اٌعشثٍ

أحًٍ هذَخ
حه ساسهِ :ئخ حضوسح وحضوسح
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فيمايمينشاطاتوبرنامجتواقيعيوماالثنينالموافقفيو0كانوناألول 4302

سّش ِحفىظ ثشاج

10:00-1:00

لشاءح لصخ "خظ أحّش"

6:00-7:30

ٔذوح :سحٍخ اٌّجشاد ِع اٌزطىَش
اإلداسٌ

6:00-7:30

رىشَُ ٌزوشي اٌّفىش اٌّزٕىس
اٌّغفىس ٌه اٌسُذ هبٍٔ فحص

داس اٌسبلٍ
اٌّجشاد

ِعبٌٍ أ .إثشاهُُ ضّس اٌذَٓ،
سعبدح إٌبئت سُّش فشٔدُخ ،رمذَُ:
ِشواْ األَىثٍ
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التواقيع 
4:00
4:00-6:00
4:30-9:00
5:00-8:00
5:00-8:00
5:00-8:00
6:00-8:00
6:00-8:00

ٌه حك اٌزىلُع
ِشوجبد اٌزفىُش وِٕبهح اٌجحش اٌعٍٍّ
إسشائًُ اًٌ األلصً
لبٔىْ اٌعًّ اٌٍجٕبٍٔ
وآخشرب
ثُشود رحذ اإلٔزذاة اٌفشٔسٍ
ٔمًّ فؤادن
لصبئذ سبخشح

6:00-8:00

اٌحُٕٓ اًٌ ثُشود
ِٕ 6:30-8:30هدُخ اٌجحش اٌعٍٍّ

سىسٓ سِبذ
د .صوٍ حسُٓ خّعخ
األسزبر غبصٌ اٌعشَضٍ
وٌُُ غشَت
أٔدُال خًٍُ خًٍُ

ِؤسسخ اٌشحبة اٌحذَثخ
داس اٌفبساثٍ
اٌذاس اٌعشثُخ ٌٍعٍىَ ٔبضشوْ
داس إٌهبس
داس سبئش اٌّطشق

اٌعُّذ سُّش اٌخبدَ
حسٓ داوود
اٌّحبٍِ ٔبخٍ ثُضىْ

إٌبدٌ اٌثمبفٍ اٌعشثٍ
داس اٌسبلٍ
داس اٌفبساثٍ

د .حسبْ حالق ،اٌجشوفُسىس
ٔسُُ اٌخىسٌ ،اٌىبرت هطبَ
طبٌت
حسٓ صَٓ اٌذَٓ


داس اٌّؤٌف
داس اٌىالء
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