يـــوميّــات
البيـــت العلمـــاني

حيتضن البيت العلماني ،مكتبة للكتب العلمانيّة
باللغات احليّة ،كما يؤمِّن فرصة التواصل ،عرب
اإلنرتنت ،باملواقع الفكريّة والثقافيّة.
أنشئت املكتبة تكرمياً لـ ف��وزي أبي خليل ،أحد
ال��رج��االت الذين ب���ادروا إىل نقل اهل��م العلماني
يف املغرتبات ،إىل عمل إعالمي يف الوطن.
مؤسسات علمانيّة ،يف حقول
كان يرغب بإنشاء ّ
اإلعالم والرتبية .لكن حادث سري مؤسف قطع عليه
استكمال حلمه الكبري .فعرفاناً له ،وملا أعطاه،
ق��رّرت مجعيّة من أج��ل لبنان علماني  APLLيف
وجهزتها بالكتب
بلجيكا ،إقامة مكتبة علمانيّةّ ،
والوسائل احلديثة ،ووضعتها يف تصرّف الراغبني
بالعمل الفكري الثقايف.
وقد ساهمت دور نشر لبنانيّة كثرية ،برفد هذه
املكتبة ،مبا لديها من كتب ومنشورات ،جماناً.
وهي تأمل أن متتلئ رفوف املكتبة باملزيد من
النتاج الفكري.

ألن البيت العلماني يقع على مقربة من الكليّات
واجل��ام��ع��ات يف ب�ي�روت ،وألن��ه حيتضن مكتبة
جهز نفسه بوسائل حديثة،
متخصصة وعامة ،وألنه ّ
ّ
ّ
كمبيوتر وان�ترن��ت ،تطل على م��واق��ع ثقافيّة
وفكريّة وعلمانيّة ،وألنه حيتضن معرضاً للفنون
التشكيليّة ،وألن��ه يؤمِّن قاعة مطالعة وغرفاً
للنقاش واحلوار احلرّ ،فإنه يفتح أبوابه يوميّاً من
الساعة الثالثة بعد الظهر ،حتى الساعة التاسعة
يومي السبت
مساءً ،طوال أيّام األسبوع ،باستثناء
ّ
واألحد.
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ملـــــــــاذا
 البيت العلماين ،م�ساحة لقاء وح��وار،ف�سحة للتفكري احلر ،ح�ضن لأن�شطة مدن ّية
متن ّوعة.
 ت�أ�س�س البيت ال�ع�ل�م��اين ،مب �ب��ادرة منجمع ّية �أن�ش�أها علمان ّيون لبنان ّيون وبلجيك
يف بلجيكا ،تعمل م��ن �أج��ل لبنان علماين
بالو�سائل الدميوقراط ّية.
من�صة
 ي�سعى البيت العلماين ،ليكون ّليعبوا عن فكرهم
العلمان ّيني يف لبنان ،رّ
وثقافتهم و�إبداعهم ،كتاب ًا ولوح ًة ومو�سيقى.
 ي�ستقبل البيت العلماين ،يوم ّي ًا وعلى مدارالأ�سبوع ،التالمذة والطالب النا�شطني يف
احلقول الثقاف ّية والإعالم ّية والفن ّية.
 يرغب البيت العلماين ،بتب ّني �أو م�شاركةجمع ّيات علمان ّية لأن�شطة ترغب بتقدميها.
 ي�ح��اول البيت العلماين� ،إق��ام��ة �صالتوروابط مع جمموعات علمان ّية نا�شطة بهدف
زيادة ت�أثري العلمان ّيني يف حميطهم.
 ال هو ّية �سيا�س ّية للبيت العلماين ،وال هوواجهة لأي تنظيم حزبي؛ هو ّيته يحدّدها
ن�شاط العلمان ّيني فقط.
 تنظيم حم��ا��ض��رات ونقا�شات وحلقاتتفكري ،جتيب على �أ�سئلة نظر ّية وعمل ّية.

 �إقامة معار�ض ت�شكيل ّية لف ّنانني لبنان ّينيوعرب ،وفتح �أب��واب البيت لنتاج امل�ص ّورين
الفوتوغراف.
 عر�ض �أف�لام ملخرجني لبنان ّيني وعرب،ولطالب املعاهد الب�صر ّية.
 �أم�سيات �شعر ّية ومو�سيق ّية ،مع رغبة ب�إبرازاملواهب اجلديدة.
متخ�ص�صة
 اح��ت��ف��االت ل �ت��وق �ي��ع ك �ت��بّ
ومبتكرة.
 �إقامة حلقات تدريب على العلمان ّية :فكر ًاو�سلوك ًا و�أن���ش�ط��ة .واالط�ل�اع على جتارب
العلمان ّيني اللبنان ّيني.
 االحتفاء بالكتابات العلمان ّية التي ظهرتيف العامل العربي منذ قرن ون�صف .و�إعادة
�إحياء هذا الرتاث العلماين التح ّرري بو�سائل
خمتلفة.
 تنظيم �أن�شطة م�شرتكة مع و�سائل �إعالممكتوبة و�سمع ّية وب�صر ّية.
 ت�أمني منح لطالب �أو �إعالم ّيني لكتابة�أبحاث ومقاالت عن العلمان ّية.
 ال�سعي لت�أمني منح جامع ّية لطالب لبنان ّينييرغبون ب�إكمال درا�ساتهم العليا ،يف ما يغني
العلمان ّية.

!

البيت
بيتــك

�إذا كنت ترغب يف التعبري عن الطائف ّيتك ،و�إذا
كنت ترغب يف ممار�سة ن�شاط ثقايف الطائفي ،و�إذا
كنت ترغب يف م�شاركة الالطائف ّيني يف �أن�شطتهم
الفكر ّية والإعالم ّية والفن ّية ،و�إذا كنت ترغب يف
التع ّرف على الأفكار الالطائف ّية ،وكيف ّية التد ّرب
والتث ّقف باملواطنة ،و�إذا كنت ترغب يف نقل خربتك
ومعارفك املدن ّية� ،أو العلمان ّية� ،أو الالطائف ّية �إىل
�أبناء وطنك ،و�إذا كنت ترغب يف املطالعة والكتابة
والت�أليف والتوا�صل مع املراكز الالطائف ّية واملراكز
العلمان ّية ،و�إذا كنت ترغب يف �إج��راء مناق�شات
هادئة ،ح ّرة وغري مق ّيدة ،و�إذا كنت الطائف ّي ًا ،وذا
ر�سام ًا
موهبة �إبداع ّية ،كتابة� ،أو ف ّنان ًا ت�شكيل ّي ًا �أو ّ
�أو م�ص ّور ًا �أو عازف ًا ،و�إذا كنت تريد �أن ت�ضيف ما
عندك �إىل ما عند �سواك ،ف��إن البيت العلماين،
ي��و ّف��ر ل��ك امل�ك��ان امل��ذه��ل ال�ستقبالك ،ي�ضع كتبه
وجملاّ ته بت�ص ّرفك ،ي�صلك عرب الإنرتنت باملواقع
املعن ّية ،يو ّفر لك �إقامة هادئة يف ردهاته وقاعاته،
ويتيح لك التعبري والن�شاط وامل�شاركة ،ويو ّفر لك
ج � ّو ًا للدر�س وامل��راج�ع��ة ب�ه��دوء ،ويتب ّنى انتاجك
ويدعمه ويع ّممه.
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