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"بيال"والخمسينفيالرابعابالدوليالافتتاحمعرضالكت

في  54رعى رئيس الحكومة سعد الحريري مساء اليوم، افتتاح معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال
وعدد من الشخصيات في  ،ممثال عنورئيس كتمة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة وحضر ". بيال"

، عمار حوري، عاطف مجدالنيالنواب و  خالد قباني،محمد رحال، منى عفيش، متري،  طارقمقدميم الوزراء 
، السوري عمي عبد الكريم عمي، االيراني  غضنفر ركن ابادي المصري احمد البديوي،السفراء و خالد زىرمان، 

ال سفارة سمطنة الماراتي رحمة حسين زعابي، القائم باعماعبد اهلل،  الفمسطيني عبد اهلل عمي اومميل يالمغرب
اضافة الى عدد من ممثمي رئيس بمدية بيروت بالل حمد، السردوك،  مدير عام وزارة السياحة ندىعمان، 

 . والمثقفين حشد من الميتمينروحية والمؤسسات الرسمية و لشخصيات الا
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بين : ع حسونة بالقولبداية النشيد الوطني المبناني، استيل بعدىا االحتفال عضو النادي الثقافي العربي ربي

فمسطين ومعرض بيروت الدولي لمكتاب تاريخ واحد من النضال الوطني والقومي ، فالنادي الثقافي الذي خرج 
في سنوات التأسيس كانت  ...كانت فمسطين في موقع القمب ولم تزل.... من رحم حركة القوميين العرب

وكمما .. فنحن عمى تخوميا.. ن عمى مرمى حجر ولم تزل فاسطي... فمسطين عمى مرمى حجر واقعًا وأمالً 
وىذا .. وطور سنين... تشدنا العيون الييا، الى بياراتيا، والزيتون والميمون.. غدونا جيئة ورواحًا في الجنوب

تاىت فمسطين في أروقة مؤتمرات لبقمم ...لكن فمسطين اليوم ما عادت عمى مرمى حجر .االمين.. البمد
 ..في مقررات االمم المتحدة ..العربية واإلسالمية

 
غصنا في ترف النقاشات .. في حروب الداخل التي انيكتيا وأنيكتنا..غابت في الخالفات العربية: واضاف

.. لكن فاسطين لم تزال ىناك .حول االولويات والعدو ينيش يوميًا من أراضييا ليعمنيا اليوم ييودية بالكامل
وألنيا كذلك فإن .. عمى مرمى الحجر.. القتل اليومي وىي ىناك في نضاالت شعبيا في الصمود امام اآلت

ميدى الى نضال شعبيا وصموده الى  ..ىذا المعرض في دورتو الرابعة والخمسين ىو معرض فمسطين
كل ..وحدتو الوطنية والى وحدة الموقف العربي التي تبقى االمل عاليًا ومشرعًا من أجل تحرير فمسطين

 ..فمسطين

 
 



 54معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال
0303،األولكانون30،الجمعة  

 

P
ag

e3
 

P
ag

e3
 

تميم
إنيا الدورُة الرابعُة والخمسون لمعرِض : تميم كممة جاء فييارئيس النادي الثقافي العربي فادي  ىا القرى بعد

صاغيا النادي الثقافي العربي .. حكاية عمر .. حقًا إنيا الرابعُة والخمسون .. بيروَت العربِي الدولِي لمكتاب 
 .احدًا من فريق اإلعداد لو شيدتو يافعًا وعاصرتو شابًا وكنت وال أزال و ..ولم يزل

 
ٍر : وأضاف لكن معرَض بيروَت برغِم نصِف قرٍن وأكثر عمى والدِتو ال يزاُل فتيًا، يتميز بحراٍك ثقافٍي متنوِّ

المتشنجة، يفتُح أبواَب الحواِر مشرعًة أمام مختمِف الرؤى واألفكاِر  وديمقراطٍي في ظل ضوضاِء الخطاباِت 
اسيُة والمذىبية، وىو مساحُة حريٍة وديمقراطيٍة، في أروقِتو تتعالى األحرُف حين تغمقيا العصبياُت السي

بِر واألناة وقوِة صوتتسابُق لتشكيِل خطاٍب واٍع متسمٍح بالعمم، قابٍل لممنطِق اآلخَر وقادٍر عمى إختراِقو بال
 .الحجة

 
ا الضوُء ألجيالنا القاِدمة، منو يمسكون وكوٌة ينفُذ مني.. فسحُة أمٍل .. معرُض بيروَت العربَي الدولَي لمكتاَب 

سالحيم بالعمِم والمعرفِة ويغرفون من عراقِة حضارتِيم، فنًا وشعرًا وأدبًا وفمسفة، وينيمون من تاريخيم عالمات 
 .تحمي وال ُتيدد.. مضيئة، دروسًا بالوحدِة الوطنيِة التي تصوُن وال تُبدد 

 
ىذا، حصمت إنعطافات كبرى وطرأت متغيرات، يكفي أن ننظَر  وبين المعرِض األوِل ويومنا: واعتبر أنو

كنا بعَض المشروِع النيضوِي العربِي، وبغياِب المشروع، نكاُد نكوُن ما  . خمفنا لندرَك عمَق أْزمتنا الحالية
رية تبقى، مجرَد رمٍز لحقبٍة مرت، لكن نبَض الكبرياء ال يموت، واإلنساُن ال يرضى باإلستبداد بدياًل عن الح

ذا .  وال بالواقِع بدياًل عن الُحُمم إن التاريَخ ُيكتُب فعاًل بالرجوِع إلى الوراء، لكنو ُيعاش بالتحرِك إلى األمام، وا 
 .كنا نعود إلى قراءة تجاربنا، فإنما لنعيَشيا وليكْن معرُض بيروَت حراكًا يقود إلى المستقبل

 
نيا اليوَم دورُة إنو معرُض بيروَت العربَي الدولَي  :واكمل قائال عمى .. نعم فمسطيُن  " ..فمسطين"لمكتاب، وا 

نضالِيم الوطنِي مقاومتيم و وساحُة .. وممتقاىم .. قمُب العرب .. فمسطين  ..امتداد اليد وعمى مدى النظر 
 ..والقومي 
الث الحرمين ميد الرساالت واألنبياء وأولى القبمتين وث.. فمسطين  ..األغنيُة والشعُر والمنفى .. فمسطين 
عروبتُنا .. ىويتُنا .. قضيتنا .. فمسطين  ..وعصُب العقِل والوجدان .. نشيُج القمِب .. فمسطيُن  ..الشريفين

 ..يومنا وغدنا .. أمسنا .. فمسطين  ..
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إن قضيَة فمسطين اليوم أمام منعطف خطير، كَشَف المشروع الصييوني عن أىدافو في فمسطين كاممًة، 

ال .. اإلسرائيمية، قدُس األقداِس عاصمٌة موحدة لدوِلة إسرائيَل، ال عودَة لالجئين الفمسطينيين  ييودية الدولةِ 
وسمسمٌة طويمٌة من الالءات لحقوق الشعب .. تبادُل األرِض والسكان .. عودة لخِط الرابع من حزيران 

 .الفمسطيني وحصاٌر طويُل األمِد ومتعدد
 

وبمورَة مشروٍع سياسٍي يحمي اليويَة الوطنية والحقوَق .. دَة الموقِف العربيان التسويَة العادلة تستوجُب وح
 .ون امَننا القوميصوي. القوميةَ 

 
وفمسطين في معرِض بيروَت اليوم، تحمي لبنان ألن فمسطين تتالزم مع العروبة، وبالتالي فإن دورة : وأضاف

تحمي من خطِر اإلنزالق إلى اإلنغالِق أو خطِر ىويٌة .. ىذه ىويتُنا الجامعة .  فمسطين ىي دورة العروبة
وعنوان مستقبمنا، وىي المدى الرحُب لمنيضِة والعمران .. العروبة ضمان حاضرنا  .السقوط في الخوف
وىي العروبُة التي أنجبْت رجاَل  ..والعروبة ىي المدماك الحقيقي لموحدة الوطنية  ..واإلستقالل والسيادة 

والعروبة  ..وىم رجال وحدِتيا ومقاومِتيا أيضُا .. اصر إلى الشييد رفيق الحريري نيضتيا من جمال عبدالن
والعروبة ىي االنفتاح  ..ىي ضمانُة البقاِء والوجوِد واإلستمرار .. ضمانُة اإلستقراِر والمساواِة .. ىي العدالُة 

.. إنيا دعوة إلى المستقبِل  .مىي حوار الحضاراِت والثقافات بين مختمف االم.. عمى اآلفاِق الرحبة لمكونِ 
 ..إنيا دعوٌة لمحياة 

 
إلى دولة الرئيس سعد رفيق الحريري وكذلك الى .. أتقدم بالشكر إلى راعي ىذا اإلفتتاح : لقولو باتوختم كمم

 بالشكر شركائنا فيل  .والى دوِر النشر العربية.. إلى الدوِل العربية المشاركة .. دولة الرئيس فؤاد السنيورة 
لى كل دور النشر .. معرض بيروت  نقابة إتحاد الناشرين في لبنان وعمى رأسيم السيدة سميرة عاصي وا 

وأتوجُو بالشكِر إلى وسائل اإلعالِم كافًة، صحافييَن وكتابًا ومصورين، ألن تغطيَتيم اليوميَة  .المشاركة
 .كل المبنانيين.. ِة إلى المبنانيين لبرنامجنا الثقافِي ونشاطاِت المعرِض، كفيمٌة بأن يصَل نوُر الحقيق

 .كل عام ومعرض بيروت العربي الدولي لمكتاب بخير.. كل عاٍم وأنتم بخير 
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عبدالحق

نائب رئيسة النقابة نبيل ادوار عبد الحق، مؤسس وصاحب دار ، نقابة اتحاد الناشرين في لبنانالقى كممة ثم 
ر واعتزاز، بإسمي وبإسم نقابة اتحاد الناشرين ، رئيسًا فخ، رحب في مستيميا بالحضور بنوبيميس لمنشر

 .افتتاح المعرض الرابع والخمسين لمكتاب العربي في بيروت ، معمنا وأعضاء

فميما زادت الصعوبات واالزمات يبقي الكتاب اىم المراجع ألجيالنا والحمول لمجتمعاتنا والمرتفع : وقال
بيروت التي اصبح معرض الكتاب العربي الدولي من ابرز  .مبحضاراتنا نحو افق عال من المعرفة والعم

 .بكثير من االمل بمستقبل الكتاب العربي 45معالميا الثقافية ومنجزاتيا العممية تستقبل المعرض ال

تفخر نقابة اتحاد الناشرين في لبنان بمشاركتيا مع النادي الثقافي العربي بيذا الحدث الثقافي وأشار الى أنو 
ا سيسفر عنو من نتائج نظرا الى ىذه المشاركة العربية التي نأمل ليا المزيد من االتساع، مع الضخم وم

  .االمل ان تشكل جامعا مشتركا  لما يخدم القضايا العربية الشاممة
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مع  ترحيبنا بضيوفنا األخوة الناشرين من الدول العربية الشقيقة والعالم والزوار الكرام، أود أن أشكر : وأضاف
يع الُكتاب والناشرين الذين اتخذوا من التأليف والنشر رسالة لخدمة الفكر والثقافة في عالمنا العربي، جم

فشعوبنا العربية في المجتمع في أقطارىا، . وايصاليا الى الفكر والثقافة العالميين، وذلك في اصعب الظروف
 .حو اآلفاق العالمية الرحبةتعمق عمينا اآلمال الكبار في فتح طريق الكتاب العربي واطالقو ن

شكر الذين بذلوا جيدَا في سبيل تحضير واطالق ىذا المعرض السنوي وتطوره نحو األفضل وفي الختام، 
النادي الثقافي العربي لمساىمتو الفعالة في تنظيم ىذا و  .ليكون معممًا بارزًا من معالم لبنان والوطن العربي

 .الميرجان الثقافي الضخم

 

السنيورة

ال تغيب الشمس عن بيروت، ال تغيب شمس الكتاب وال : بالقولواستيل دولة الرئيس فؤاد السنيورة كممتو 
وفي كل سنة من عمر الزمن عرس كتاب لبيروت، ال يتأخر وال يتأثر بأحداث أو . شمس الثقافة عن بيروت

لعيدىا، ألن بيروت ممتزمٌة بظروف أو بتطورات، ميما كان حجميا وميما كانت آثارىا، ألن بيروَت وفّيٌة 
بدورىا، ألن بيروت متوىجٌة ومنيرٌة بأىميا، ألن بيروت حريصٌة عمى حضورىا، ألن بيروت العربية مفتوحٌة 
لمن أحبيا، وتعمق بيا وعاش أفراحيا وأتراحيا، ألن بيروت معصومٌة عن أن تخرج عن وطنيتيا وعروبتيا 
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ثقافتيا وحضارتيا، ألن بيروت قويٌة في كبريائيا، كريمٌة في تواضعيا، وانفتاحيا واعتداليا َوُحْمِميا وحكمتيا و 
راقيٌة في عطاءاتيا، عظيمٌة في تسامحيا، ألن بيروت ال ُيْستَنفُد صبرىا، ألن بيروت رؤوفٌة رحيمة بمن تنسم 

وكيف بمن عطرىا أو مر في أحيائيا أو ألقى التحية عمى أىميا وناسيا، فكيف بأخوتيا في الوطن والوطنية، 
 .يتقاسم معيا الحياة ويقاسميا األرض والخبز واليموم

ىي بيروت الحافظة والحاضنة، حافظة العيود وحاضنة الِسَير والقيم والمبادئ، ِسَير من ضحوا وبنوا، وقيم 
 ىي بيروت، سيُفيا الكممة، الكممة التي ال تنكسر وال تمين،. ُتِمنواٱمن ربوا وأشادوا، ومبادئ من ساسوا و

 .الكممة الشجاعة التي ال يقف في وجييا سالح وال تقوى عمييا قوة، وال ُيْخِبُت نوَرىا ووْىَجيا ُظُمُم أو ظالم
يطل النادي الثقافي العربي كل سنة، عمى المبنانيين وعمى العالم العربي واإلسالمي، بل عمى عالم الثقافة، 

لنفس، أدبًا وعممًا وقصصًا وشعرًا ومؤلفات، في شّتى بحمة جديدة وِحْمٍل وازن من مخزون العقل ومكنونات ا
يطرُحيا أمامنا لنستزيد من خزائن الفكر ونستضيء بنور العمم والمعرفة، ولنتبين طريقنا . مجاالت المعرفة

 .ونعّد العّدة إلى المستقبل، ولنوفر القدرات واإلمكانيات التي تمكننا من أن نحدد خياراتنا ونمتمك قراراتنا
اليوم في ىذا المكان، وكما تعرفون في مناسبة عزيزة عمى قمبي، مناسبة معرض الكتاب العربي  نجتمع

والدولي، التي يحيييا النادي الثقافي العربي، النادي آو البيت الذي ترعرعت فيو كما ترعرع غيري من أجياٍل 
 .لبنانيٍة وعربيٍة كثيرة منذ أكثر من خمسة عقود

يجعل ىذه المناسبة عزيزًة عمي ىذا العام ىي العنوان الذي يحممو المعرض والذي  إال أن السبب األىم الذي
. اختاره النادي وخصص برنامجو الثقافي وندواتو ومحاضراتو من اجمو، أي فمسطين ماضيًا وحاضرًا ومستقبالً 

ل الذي يعيشو والحقيقة أن اختيار ىذا الموضوع عنوانا لممعرض ىذه السنة إنما يدل عمى عمق وقوة التفاع
وفي كل . النادي الثقافي العربي مع القضايا العربية، الوطنية والقومية، والسيما مع القضية الفمسطينية

. األحوال ما كان ىذا النادي ليكون وال أن يستمر لو لم تكن ىذه نماذج قضاياه واىتماماتو عمى امتداد تاريخو
ففمسطين المسموبة . 8451وتقض مضاجعنا منذ العام فمسطين قضيتنا األساس التي مازالت تشغل بالنا 

 .ونكبتيا ما زالت ىي الشغل الشاغل، وىي بيئُة األزماِت ومؤشُر اإلخفاقاِت التي نواجييا
فنحن وبعد أكثر من ستة عقود عمى النكبة، لم نتقدم عمى طريق المعالجات ولم نحصد لتاريخو إال الفشل 

 .والتراجع وخيبات األمل
رك انو ما لم يتم التوصل إلى حمول عادلة لمقضية الفمسطينية تعيد الحق إلى أىمو فان المنطقة لن جميعنا يد

اإلسرائيمي سيكون المقدمة  -وان حل قضية الصراع العربي. تعرف السالم، كما أن العالم لن يعرف االستقرار
وحل القضية الفمسطينية . ك عمى العالملفتح أبواب السالم والتقدم االقتصادي والثقافي في المنطقة وتأثيرات ذل
عمى أساس من ذلك يمكن وضع حٍد . ىو المفتاح األساس لكل اقتراحات الحمول والمعالجات األخرى وأساسيا
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لمظمم الفادح الواقع عمى الفمسطينيين وحٍد لمشعور بالتيميش واإلذالل واليزيمة واإلخفاق وانسداد األفق الذي 
وىو الشعور الذي يدفع بعدد متزايد منيم نحو المجوء إلى  التطرف . ون في العالميتألم منو العرب والمسمم

إن التقدم عمى مسار الحمول الصحيحة ىو الذي يحقق تطمعات الشعوب العربية واإلسالمية . والسمبية والعنف
مستقبل ىذا العالم وىو الذي يمكنيا من التأكيد نحو االزدىار والمشاركة بفعالية واقتدار في صنع مستقبميم و 

 .مجددًا عمى االعتدال أحد القيم التي تحض عميو ثقافتنا وحضارتنا العربية واإلسالمية
لكن أييا اإلخوة، دعونا نتعمق في المعضمة التي نحن فييا، ىل أن قضية فمسطين اآلن ىي الوحيدة التي ما 

ة قضايا ال تقل أىمية عن محنتنا تزال تشغمنا لوحدىا، أم أننا ونتيج ة لمفشل في فمسطين، بدأنا نغوص في لجَّ
المشكمة أن ىذه القضايا الجديدة تكاد تصبح . في فمسطين واألراضي العربية المحتمة من العدو اإلسرائيمي

 .عنيابخطر قضية فمسطين في فتكيا بتماسك مجتمعاتنا العربية وفي التداعيات السمبية التي يمكن أن تنتج 
َد أىُميا، ورغم ىول ىذه الفاجعة، وعظم تداعيات ىذه الكارثة،  سأتحدث بصراحة، يوم اغتصبت فمسطين وُشرَّ

قد يستغرب البعض كالمي، لكني أقول واشدد واكرر، نعم يوم . فقد كنا آنذاك بحال أفضل من حالنا اآلن
 .نكبِة فمسطين كنا بحال أفضل مما نحن عميو اآلن

ين كانت اآلمال العربية حية فتية متوقدة مشتعمة، أماميا اآلفاق والتمنيات والطموح بغد يوم نكبة فمسط
 .أفضل

كانت لإلخوة والنخوة العربية واالنتماء العربي والحّس القومي معان أعمق وأقوى، وكممة اإلخالص كانت 
 . اشمل واصدق

ي وبالنيوض العربي، لم تكن فمسطين يوم نكبة فمسطين، كنا نحمل األمل بالشباب العربي وبالغد العرب
مشرذمة بين الضفة وغزة، ولم يكن العراق محتاًل ومشتتًا وأىمو يتصارعون وتفتك بيم والءات وانتماءات 

كان اليمن سعيدًا رغم ضعفو االقتصادي، لكن أىمو لم يكونوا . وتشنجات طائفية ومذىبية وعنصرية ومناطقية
يرا لكنو كان يأمل أن يصبح اىراء العرب وحقميم وىا ىو اآلن عمى قاب والسودان كان فق. في حالة اقتتال

ويوم نكبة فمسطين لم نكن نحن في لبنان أمام ىذا المأزق . قوسين من نكبة جديدة وكذلك ىو حال الصومال
 كنا نؤمن ونسعى في لبنان نحو تكريس استقالل ىذه الجميورية الديمقراطية الفتية، وتعزيز. الذي نحن فيو

لم نكن . حضور الدولة المدنية والتأكيد عمى مبادئ العدالة والمساواة والسير قدمًا عمى مسار اإلنماء المتوازن
عمى األقل لم نكن نسمع بمن ييدد أو . نتصور يوميا انو ستواجينا في ىذا البمد الصغير كل ىذه األعاصير

يارات بين العدالة، واألمن واالستقرار أو بين يحذر من الفتنة بين المبنانيين أو بين المسممين ويطرح الخ
 !الحقيقة، واألمن واالستقرار؟؟
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يوم نكبة فمسطين لم نكن نسمع عن التقاتل بين المذاىب اإلسالمية ولم نكن نتحدث عن خطر الفتنة بين 
 .المسممين

نحن اليوم، أننا في  لكن لماذا نشعر. ليذه األسباب كميا كنا بحال أفضل يوم نكبة فمسطين رغم عظم الكارثة
لقد . ىذا الدرك الخطير؟ ربما ذلك ألننا ابتعدنا عن األىداف والممارسات القومية والعربية الحقيقية والمخمصة

منا بالنمو فحصدنا  نادينا بالوحدة وعممنا عمى التفرقة، قمنا بالتقدم وشجعنا كل أشكال التخمف والتراجع، أمَّ
أييا اإلخوة نعاني نتيجة ابتعادنا عن االىتداء بالمصالح القومية الثابتة واآلن ترانا . التقيقر والخسارة

ولقد . والمخمصة ألمتنا وألوطاننا وىي المصالح الكبرى التي ال تتعارض مع مصالح أي من دولنا العربية
تسبب ذلك بأن طفت عمى السطح نزاعات وخالفات مستجدة وظواىر وممارسات سمبية طائفية ومذىبية 

لقد حممنا نحن العرب . ة أثنية ومناطقية وجيوية، وىي عناوين النقسامات وتشرذم غير مسبوقوعرقي
والعروبيين، حممنا شعار العروبة والوحدة والتقدم وحممنا بو وعممنا من اجمو لكننا فشمنا، فشمنا الن أساليبنا 

نتوقف أمام الفشل، ولم نتعظ،  واخطر ما في األمر أننا لم. كانت عاطفية وارتجالية ومتسرعة وغير مدروسة
خفاقاتنا، بل تمسكنا بيا وكررناىا لقد أوغمت ممارسات البعض منا في سياسة . ولم نراجع ممارساتنا الفاشمة وا 

التجييل واإلرىاب الفكري نتيجة العجز عن اإلقناع وعدم النجاح في اعتماد الحوار واالنفتاح وسيمة لمتواصل 
من ال يتفق مع ىؤالء مّتيمًا في وطنيتو وقوميتو، وبات من يوجو النقد  ولمعالجة االختالفات، فأصبح

 .والمالحظة لمتصحيح مشكوكًا بوالئو
أيهااإلخوةواألخوات،

 بعد ىذا االنحدار المخيف الذي وصمنا إليو الم يحن الوقت لنفكر ونعمل لمخروج من الدرك الذي وصمنا إليو؟
في العالم العربي تقضي بأن نعمل من اجل إذكاء الروح العربية إن المصمحة الوطنية في لبنان وكذلك 

. الموحدة، والروح القومية والوطنية، الجامعة المنفتحة عمى الجميع المؤمنة بالنظام الديمقراطي والدولة المدنية
لمدنية وىذا ىو السبيل الوحيد لمواجية االنزالقات الخطيرة نحو الطائفية المذىبية البغيضة والدولة غير ا

فمو أننا استخمصنا من التجارب التي كانت لدينا ولغيرنا في القرن الماضي . والشوفينية والعرقية والتقسيمية
الدروس المناسبة لكنا ربما عدَّلنا في مساراتنا ولما كانت ىذه النتيجة غير الناصعة بين أيدينا ولما كان 

 .من تخبط وخالفاتالتراجع واإلحباط حتى وصمنا إلى ما نحن عميو اآلن 
ال بد من العودة لصياغة توجيات نيوض جديدة قومية عربية، تأخذ بعين االعتبار السمبيات التي وقعنا بيا 
لنبني صروحا جديدة من التعاون بين دولنا العربية تقوم عمى االحترام المتبادل وفي إطار جامع ومن خالل 

المشتركة والواعية في ذات الوقت لخصوصيات دولنا العمل عمى تطوير رؤية جديدة قائمة عمى المصالح 
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وأقاليمنا، الستقالليا وسيادتيا، والمستفيدة من التجارب الناجحة في العالم، كتجربة االتحاد األوروبي الماثمة 
 .أمامنا

أيهااإلخوةواألخوات،
ا، وليس لنا عمى المستوى في المحن ينبغي العودة إلى األسس، إلى المرتكزات، إلى الممح الذي بو نممح خبزن

العربي، إال العروبة ألنو من دون ىذه اليوية نكون كمن يفتش عن تدمير األرضية التي نقف عمييا ونحفظ 
يجب أن نعود إلحياء العروبة النيرة المنفتحة الديمقراطية المتقبمة لآلخرين التي تتقبل الجميع ولو . فييا تنوعنا

لفكر والمذىب والدين بل، عمينا االعتراف بيذه الفروق واالستفادة من الثراء اختمفوا عنا بالمعتقد والعرق وا
 .الذي يضفيو التنوع، والبناء عمى االختالف من ضمن الوحدة

ال يمكن لنا أن ننيض لنواجو آفات المذىبية والعنصرية والمناطقية إال بالعودة إلى المحمة الجامعة أي 
ة ال العسكرية وال الحزبية الشوفينية والقطرية الضيقة، العروبة التي تجمع وال الرابطة القومية أي العروبة المدني

 .تفرق وتحضن وال تحاصر
بيذه الطريقة وحدىا يمكن أن نبدأ مسيرة ومشوار استعادة الذات وتحدي المشكالت التي نعاني منيا في كل 

الصومال وغيرىا من األقطار القمقة الوطن العربي وعمى وجو الخصوص في العراق ولبنان واليمن والسودان و 
 .حالياً 

أما نحن في لبنان، فقد سبق أن كررت أكثر من مرة وعبرت عن قناعتي بأننا متمسكون بما نشأنا عميو منذ 
 8451فإذا كان الميثاق الوطني األول عام . االستقالل وبما طورناه من صيغة تعاقدية بيننا نحن المبنانيين

الوطن فان ميثاقنا الوطني الذي طورناه أيضا في اتفاق الطائف وأنتج صيغة خالقة  كان منطمق استقالل ىذا
ونحن نعمن تمسكنا بو لتطبيقو . لتدعيم العيش المشترك والنظام الديمقراطي أساسيا المناصفة واالنتماء العربي

نبين الثغرات عاممين كاماًل عمى أساس من ىذه القواعد كما والعمل عمى مراقبة تنفيذه بوعي وبمسؤولية متج
 .عمى تطويره

أعضاءالناديالثقافيالعربي،أيهااألصدقاء،إخواني،
ال بد من تكرار التمسك باألسس التي طالما تمسكنا بيا ولكن يقتضي بنا دائماص الذكير بيا وان 

 :نحتكم إلييا في عممنا السياسي الوطني منيا
 .االنتماء واليوية، وطنًا نيائيًا لكل المبنانيينالتمسك بمبنان السيد الحر المستقل، العربي  -8
المسيحي منطمقًا لموطن عمى أساس المناصفة التي اقرىا اتفاق  -التمسك بالعيش المشترك اإلسالمي -2

 .الطائف والقبول بالتنوع ضمن الوحدة واالبتعاد عن العنف وسيمة لمتغيير أو لحل الخالفات
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والقائم عمى مبدأ تداول السمطة وعمى احترام الحريات العامة  التمسك بالنظام الديمقراطي البرلماني -1
 .والخاصة وبسط سمطة وسيادة الدولة وحكم القانون

ال أشك لحظة، أييا األصدقاء، في قدرة المبنانيين عمى تجاوز ما يمر بو بمدنا من صعاب ومخاطر، بل ال 
رادتيم في الخروج من ىذا المأزق  الذي نعيشو منذ سنوات، بما يعزز وحدتنا أشّك في رغبة المبنانيين وا 

وتضامننا وعيشنا المشترك، وبما يحقق العدالة واالستقرار لمجتمعنا ألن العدالة تستجمب االستقرار واألمان 
 .والطمأنينة، فال استقرار في غياب العدالة، وال حرية واستقرار مع الخوف، بل ال حرية مع غياب الطمأنينة

في أن المبنانيين لن يفرطوا باستقالليم وال بسيادتيم وال بحريتيم، وبأنيم سيحرصون  ال أشّك لحظة واحدة،
عمى عيشيم المشترك ألنو يشكل الضمانة الحقيقية لالستقالل والسيادة، ولن يقبل لبناني واحد يدعي الوطنية 

سم التباين أو اختالف بأن يرفع السالح ضد أخيو المبناني، أو يمجأ إلى العنف لحل المشاكل العالقة أو لح
الرأي في بعض األمور، ألن ذلك سيؤدي إلى سقوط لبنان وأي لبنان، لبنان األخوة والمحبة واأللفة، لبنان 
المختبر اإلنساني لمحياة المشتركة بين األديان، في ظل مفاىيم وقيم الحق والعدالة والحرية والتسامح 

 .واالعتدال، وىذا قطعًا لن يكون بإذن اهلل
ىنا ييمني أن أوضح، إننا احتكمنا في جريمة اغتيال الرئيس الشييد رفيق الحريري لموصول إلى العدالة  من

والحقيقة، إلى المحكمة الدولية الخاصة بمبنان أمال بالعدالة وليس لالنتقام أو اخذ الثأر او لتوظيف ىذه 
في لبنان او خارج لبنان او في القضية لتسوية حسابات من جية دولية او جية دولية اخرى ضد اي احد 

نحن ال نقبل أن نوضع في الموقع الذي عمينا أن نختار فيو بين العدالة من جية واألمن . الوطن العربي
إن المبنانيين وعبر نضاليم الطويل وتضحياتيم الكبيرة ال يرضون إال بالعدالة . واالستقرار من جية ثانية

 .واألمن واالستقرار معاً 
تقرار واألمن والعدل في آن معًا إذ أنيا األسس الرئيسة الستمرار بمدنا وصيغتنا واحترامنا ألنفسنا خيارنا االس

 .مواطنين متساوين ال نستقوي عمى احد وال نقبل أن يستقوي أحد عمينا
ىذا ما أحببت أن أقولو واشدد عميو في ىذه العشية الندية التي تجمع أىل القمم والفكر والكتاب وأن أحمل 
إليكم تحيات رئيس مجمس الوزراء السيد سعد الحريري متمنيًا لكم ولجميع المشاركين في ىذه المظاىرة الثقافية 

 .السنوية كل الخير والتوفيق
بورك لمنادي الثقافي العربي عمى جيوده الطيبة في سبيل رفع راية الثقافة والمعرفة في لبنان وتنظيمو واتحاد 

العرس الثقافي السنوي عمى أعمى مستوى من التنظيم والمشاركة والحضور لمختمف الناشرين ليذا المؤتمر بل 
دور النشر المبنانية والعربية والعالمية، مع اعتزازنا بالمثقفين المبنانيين والعرب الذين يثرون المكتبة العربية 

واكبتيا لحركة الفكر العالمي، والفكر العربي بإنتاجيم الفكري والمعرفي، بما يميق بثقافتنا العربية ونيضتيا وم
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وبما يضع أجيالنا وناشئتنا عمى الطريق الصحيح لبناء حياتيم ومستقبميم، عمى قيم العمم والترقي الفكري، 
 .اإلنساني والحضاري

لى  شكرًا لحضوركم، أييا األصدقاء الكرام، وشكرًا لمنادي الثقافي العربي ولكل الدول ودور النشر المشاركة وا 
 .غزارة العطاء واإلنتاج بما يرفع من شأن الوطن واألمةمزيد من 

 .دمتم حقيقة منارة لبيروت واألمة العربية، دمتم عمى سعيكم الدائم من اجل األفق الرحب الواسع والخالق
المدينة  إخواني ال يجوز لنا أن نخاف أو نيأس كما يجوز لنا ان نتواكل أو أن ال نبالي، المبنانيون وأىل ىذه

 .لبنان وسيبقى... وسيبقى لبنان. قة عميقوا الجذور راسخون رسوخ أرز لبنان وليذا كان وسيبقى لبنانالعري
 


 :جوائزأفضلالكتباخراجا

 
لمعرض بيروت العربي والدولي الكتب اخراجا أفضل قام السنيورة وتميم وعبد الحق بتسميم جوائز وفي الختام 

 :والتي جاءت عمى الشكل التالي 45ال
 كممات –رواية لفاطمة شرف الدين  –" فاتن: "جائزة األولىال -8
 الدار العربية لمعموم ناشرون –رواية لجمال محمد ابراىيم  –" حان أوان الرحيل: "الجائزة الثانية -2
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 دار الراتب الجامعية–معجم  –" المتقن المزدوج: "الجائزة الثالثة -1
 :ثالث جوائز لكتب االطفال وىي اضافة الى

 دار المقاصد االسالمية_ : طفولتي كنزي : " الولىالجائزة ا -8
 دار سامر _ " جدتي الصغيرة : " الجائزة الثالثة  -2
 دار يوكي برس_ " انا وابي والشوكوال : " الجائزة الثالثة  -1

 
  .المعرض وجولة في أرجائوقص شريط االحتفال وافتتاح وفي الختام توجو الحضور يتقدميم السنيورة ل
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