معرض بيروت العربي الدولي للكتاب صوت عروبي في دورته الـ16
فلسطين ومطران القدس والقضية وحارس الجمهورية
حضور سياسي وثقافي ووطني وندوات المعة في فضاء العمل الخيري ومزيد من تواقيع الكتب

تستمر فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب الـ 16في يومها الثامن ويزداد تنوع
النشاطات والندوات والتواقيع بحضور شخصيات سياسية وأمنية وإجتماعية وكان لنشاط
اليوم طابع خاص اضافه نشاط مؤسسة الرعاية اإلجتماعية /دار األيتام ،الى الندوات
والمناقشات التي دارت حول القضايا الوطنية واإلجتماعية بحضور رجاالت السياسة ،وكانت
فلسطين المحور الرئيسي من خالل تكريم مطرانها إيالريون كبوجي واألمسية الشعرية
العربية الكبرى ممزوجة مع حوار األديان والخصخصة وحراسة الجمهورية اللبنانية.
مطران القدس والقضية
تزامنا مع إعالن الرئيس األميركي دونلد ترامب بأن القدس عاصمة اسرائيل ،جاءت ندوة مطران القدس
والقضية .المطران كبوجي "ذكرياتي في السجن" شهادة صارخة بوجه هذا القرار الذي هز العالم العربي.
الندوة التي نظمها دار أبعاد ونقلت مباشرة على قناة الميادين عند السادسة مساء تحدث فيها مؤلفي الكتاب
أنطوان فرنسيس ،وسركيس أبو زيد إلى جانب أ .حسن حمادي ،أ .حبيب فرام ،أ .جورج طرابلسي ،و أ.
معن بشور .المحور األساس في الندوة كانت القضية التي حملها الكبوجي وهي القدس ،مؤكدين أن هذا
الكتاب جاء تقديرا لنضال الكبوجي الكبير – أول مناضل في سبيل القدس بعدما احتلتها اسرائيل عام
 -7691ووفاء لهذه المدينة متوقفين على مسيرته منذ بدأ عمله في الصحافة  .كما أشار المتحدثون إلى أن
الكتاب يوثق ذكريات الكبوجي داخل السجنُ ،مبرزا إيمانه وقوة صموده واتساع محبته للقدس حتى
الشهادة ،كما يروي أسباب انخراطه في المقاومة.

حوار األديان

نظم النادي الثقافي العربي ندوة بعنوان "حوار األديان" ،شارك فيها رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد
السنيورة ،النائب البطريركي العام المطران بولس عبد الساتر ممثال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس
الراعي ،د .رضوان السيد ،أ .أنطوان قربان ورئيس جامعة سيدة اللويزة األب بيار نجم ،وأدار الندوة
األستاذ سهيل مطر.
استهلّت الندوة بتحية للقدس و ّجهها السنيورة ،مشددا على خطورة قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب،
مؤكدا أن "ال عرب وال عروبة وال سالم دون القدس التي تشكل مساحة مشتركة لتالقي األديان
والحضارات" .كما اعتبر السنيورة "أننا كعرب مقصرون في موضوع القدس وحوار األديان".

وناقش الحاضرون كتاب "من اعالن األزهر الى اعالن اللويزة" الذي يتضمن مجموعة االعالنات
واألبحاث التي تمحورت حول "اعالن األزهر" ،الذي بدوره يعتبر وثيقة تشدد على المواطنة والعيش
المشترك .وهذا الحوار بحسب المحاضرين من شأنه التأكيد على مبدأ العيش المشترك والحرية والمواطنة
ونبذ ومكافحة االرهاب والتطرف ،عن طريق صياغة موقف اسالمي – مسيحي مو ّحد يؤكد على الوحدة
الوطنية في البالد وخاصة في لبنان.
وفي الندوة حضور الفت لعدد من رجال الدين منهم الشيخ حسن الدلب ممثال مفتي الجمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان ،الشيخ سامي أبو المنى ممثال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز والمطران الياس عودة،
اضافة الى العميد حسن حيدر ممثال وزير الدفاع يعقوب الصراف.

دار األيتام

وتميز اليوم الثامن للمعرض بإستقباله لمؤسسة الرعاية اإلجتماعية /دار األيتام اإلسالمية التي استهلت
نشاطها بالنشيد الوطني باللغة األشارية .ومن بعده تالوة عطرة من الذكر الحكيم.
كما قام طالب الروضات في مجمع إنماء القدرات اإلنسانية – مؤسسة البيان بتقديم رقصة " five little
” .monkeysأما الحلقة األولى في مجمع إنماء القدرات اإلنسانية – مؤسسة التربية الخاصة ،قاموا بعرض
مشهدية بعنوان "الدمج حقنا" .ومن األنشطة التي قدمها دار األيتام ،تحديدا ذوي اإلحتياجات الخاصة
مؤسسة التنمية الفكرية ،رقصة على أغنية "طلعنا على الضو".
وكان ختام النشاط مسكا مع إطالق كتب لشابة كفيفة من خريجي مجمع إنماء القدرات اإلنسانية – مؤسسة
الهدى – برنامج الدمج والمساندة.

حارس الجمهورية
نظمت دار سائر المشرق ندوة بمناسبة صدور كتاب "حسن الرفاعي حارس الجمهورية" ،وكان هناك
حضور الفت على رأسه المدير االعالمي في القصر الجمهوري رفيق شالال ممثال رئيس الجمهورية العماد
ميشال عون ،رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة ،وزير االعالم ملحم رياشي ،الرئيس حسين
الحسيني ،وعدد من الوزراء السابقين والحاليين اضافة الى سفراء وصحفيين.

شارك في الندوة التي أدارتها لين الرفاعي مجموعة من الضيوف الذين رافقوا الرفاعي خالل مسيرته ،وهم
معالي أ .ادمون رزق ،الوزير السابق رشيد درباس ،واألستاذ سعدون حمادة .وناقش المشاركون الكتاب
الذي يروي السيرة الذاتية للرفاعي  ،ومساهماته في المجالين الدستوري والسياسي ،وتبرز أهمية الكتاب بما
يقدمه للقارئ من فرصة للتعرف على تاريخ لبنان بعد االستقالل.
وفي الختام كانت كلمة لنجل الرفاعي حسان الرفاعي ،وهو أحد مؤلفي الكتاب الى جنب أ .أحمد عياش وأ.
جوزيف باسيل.

كتاب الخصخصة

أقيمت ندوة حول كتاب "الخصخصة" للدكتورة غريتا صعب ،الصادر عن شركة المطبوعات للتوزيع
والنشر باللغة العربية .شارك في الندوة أ.عدنان الحاج ،أ.انطوان فرح وأ.زياد الحايك ،وناقش المشاركون
دور الخصخصة ،ايراداتها ،نجاحاتها واخفاقاتها في العالم وكيف استخدمتها الدول ،كما تطرقوا الى مفعولها
االقتصادي في حال خصخصة القطاعات.

ولفتت صعب الى أن "التحدي األكبر كان في الكتابة باللغة العربية واختيار الكلمات المناسبة ،خاصة ألن مفهوم الكلمة
يختلف بين دولة وأخرى" ،فحاولت الكاتبة استخدام الكلمات األقرب الى الفكر اللبناني والشرق أوسطي.

أزاهير الخراب
نظمت مكتبة أنطوان جلسة مناقشة لكتاب "أزاهير الخراب" للكاتب باتريك موديانو ،الذي ترجمه الشاعر
الراحل بسام حجار الى اللغة العربية .شارك فيها أ .حسن داوود ،أ.عباس بيضون ،أ.فادي الطفيلي
وأ.يوسف بزي ،وأدارت النقاش أ .رنا نجار.
تمحور النقاش حول فكر الشاعر حجار باعتباره من كبار الشعراء وأكثر المترجمين ابداعا ونشاطا،
وتطرق المحاضرون الى شاعريّته وثقافته والى الحديث عن عمله في الصحافة ،اضافة الى الحضور
الثقافي الذي تمتع به .وأُلقيت كلمات في حجار وفي ترجمته.
أمسية شعرية

وكان ختام اليوم الثامن لمعرض الكتاب بأمسية شعرية عربية جمعت شعراء من لبنان ،فلسطين ،العراق،
الجزائر ،مصر وكانت الوجهة فلسطين.
األمسية الشعرية التي قدمتها أسيل سقالوي استقطبت حشدا من المهتمين باألدب والشعر وعددا من رجال
الدين ،قدم خاللها المشاركون رئيس الملتقى الشيخ فضل مخدر ،الدكتور المتوكل طه ،األستاذ خليل عاصي،
األستاذ حازم التميمي ،األستاذ ابراهيم صديقي ،الدكتور باسم عباس واألستاذ أحمد بخيت باقة شعرية مميزة
أظهرت جمالية الشعر.
تواقيع يوم الخميس  7كانون اول 7107
كالعادة يتخلل البرنامج اليومي لمعرض الكتاب تواقيع الكتب التي تتم في دور النشر فقد شهد دار المؤسسة
الجديثة توقيع الجزئين السادس والسابع من "مجموعة المستكمل في أصول التنفيذ الجبري ومشاكله" كما
شهد جناح دار الفارابي ثالثة تواقيع لكتاب "زند الحجر" للكاتبة ضحى عبد الرؤوف المل وتوقيع كتاب
"اإلجتماع البعلبكي من خالل العمل البلدي بين  "7611 – 7691للكاتب جمال أحمد عرفات ووقعت
الشاعرة ايلدا مزرعاني ديوانها "أسكنتك أرض النساء" .أما في جناح مؤسسة الرحاب الحديثة فقد وقع

الشاعر فارس عبد الصمد ديوانه "ضو القمر" .كما وقعت الدكتورة غريتا صعب كتاب "الخصخصة:
تاريخهاودورها" في جناح شركة المطبوعات للتوزيع والنشر .وفي جناح دار بيسان للنشر والتوزيع وقع
الكاتب هاشم قاسم كتابه "الظاهرة الرحبانية" .ووقع سركيس أبو زيد كتابه "المطران اياليون كبوجي" في
جناح دار أبعاد .أما جناح دار الوالء فقد شهد اليوم ثالثة تواقيع لكتاب "ورد يبكي" للكاتب علي قبوط
وكتاب "المعنى" للكاتب حسن المقداد وكتاب "سراي" للكاتبة فاطمة عبدو أبوديا .ووقعت الدكتورة "ليلى
عبد الغني قطره جي كتابها "الصحة الفموية – الجزء  "2+7في جناح دار سوريانا .كما وقع الشيخ سامر
عجمي كتابه "التربية بنظرة فلسفية" في جناح دار البالغة .ووقع الشاعر راضي علوش ديوانه "رباعيات
في الحب" في جناح دار غوايات .وقعت الكاتبة دانية نعماني كتابها "بشر وال تنفر" ووقع الكاتبة ياسمين
حناوي كتابها "أغواني" في جناح الدار العربية للعلوم ناشرون .أما في جناح دار الساقي فقد وقع الكاتب
إسكندر فرحات كتابه "قاموس لبنان" .ووقعت الدكتورة ريما لبان كتابها "رفاعة الطهطاوي والغرب" في
جناح دار نلسن .وفي جناح دار أبعاد وقع الكاتب علوان أمين الدين كتابه ".’sino- german relations
كما وقع الكاتب خالد زيادة كتابه "المسلمون والحداثة األوروبية" في جناح المركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات .وفي جناح مكتبة نبيه وقع الكاتب ربيع الحوراني المصري كتابه "الى حيث ال ناس وال بشر".
ووقعت الكاتبة سلوى الخليل األمين كتابها "نشيد فوق الغمام" في جناح النادي الثقافي العربي .ووقع الشاعر
مردوك الشامي ديوانه "كرسي اعترافي" في جناح دار الرمك .أما في جناح دار المؤلف فوقعت الكاتبة
حنان رحيمي كتابها "اإلنتحاري والفول" .ووقع دكتور عماد غملوش كتابه "التنافس الفينيقي اليوناني" .كما
وقعت  Minou Hexpoorعقيلة وزير البيئة السابق محمد المشنوق كتابها ” “acres of loveفي جناح
مكتبة انطوان .أما الكاتب ناجي عويجان فقد وقع كتابه " "seeds of loveفي جناح جامعة  .NDUكما وقع
العميد أحمد حسين نعيم كتابه"سلوك الشرطة النموذجي في التعامل مع الشعب" في جناح دار المؤلف.
ووقعت الكاتبة جنى نصرهللا كتابها "رحيل المدن" في جناح رياض الريس.
نشاط يوم الجمعة  8كانون أول 7107
نشاط " قراءة قصة" للطالب من تنظيم دار ال َبنان الساعة  7.11 – 71.11في جناح الدار.
نشاط بعنوان " صوت من األقصى" يتضمن مسرحية وفقرات فنية الساعة  0.11 – 7.11في قاعة
المحاضرات
قراءات للدكتورة وفاء ثابت المزغني من تنظيم الليسيه الفرنسية الساعة  0.01 – 2.11في قاعة
المحاضرات
ندوة :الحرب الناعمة وتأثيراتها في واقع الشباب اللبناني يُشارك فيها د .ادغار الهيبة ،أ .ليلى مزبودي،
والشيخ ياسر فلحة الساعة 9.11 – 0.01
ندوة حول كتاب "قصص من واقع الحياة" يُشارك فيها أ .ريما يونس ،د .ميشال صوفيا ،أ .مارون خياط،
أ .رشا أبو نصر الساعة 9.11 – 0.01
تكريم مدراء مدارس تقديم أ .محي الدين كشلي ،يُشارك فيها أ .عصمت شفيق ضو ،أ .محمود محمد أيوب،
أ .رياض محمد خضر الخطيب ،أ .رينيه جان قطان الساعة 1.01 – 9.11

ندوة بعنوان" :التيارات السياسية ضمن الطائفة المارونية في لبنان من  "7609-7671لألستاذ سايد فرنجية
يُشارك فيها د .مسعود الضاهر ،د .ساسين عساف الساعة 1.01 – 9.11
ندوة حول "األدب الوجيز" يُشارك فيها معالي األستاذ طراد حمادة ،د .أمين الديب ،د .مهى خير بك ناصر،
د .لؤي زيتوني الساعة 6.11 – 1.01
أمسية شعرية للشاعر مهدي منصور الساعة 6.11 – 1.01
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توقيع كتاب "رحمة" للكاتبة ناهد فران في جناح الدار العربية للعلوم ناشرون الساعة 1 – 9
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توقيع كتاب "فجر وأرض وأنثى" للدكتورة روز المصري في جناح مكتبة بوك بازار الساعة 9
توقيع كتاب "من أجل لبنان الرسالة" للقاضي عباس الحلبي في جناح دار نلسن الساعة 1 – 9
توقيع كتاب "دفاتر الحرب األهلية اللبنانية" للكاتبة دالل البزري في جناح المركز العربي لألبحاث ودراسة
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