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 "بيال"والخمسين في ال خامساب الدولي الافتتاح معرض الكت

، "البيال"افتتح النادي الثقافي العربي بالتعاون مع اتحاد الناشرين المبنانيين، عند الرابعة من عصر اليوم في 
معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب الخامس والخمسين، برعاية رئيس مجمس الوزراء نجيب ميقاتي، في 

االشغال العامة والنقل غازي العريضي، : لرئيس فؤاد السنيورة ممثال الرئيس سعد الحريري، وزراءحضور ا
المممكة العربية السعودية عمي عواض عسيري، الجميورية : االعالم وليد الداعوق والثقافة كابي ليون، سفراء

ميمان مصطفى وسمطنة عمان االسالمية االيرانية غضنفر ركن ابادي، مصر محمد توفيق، السودان ادريس س
لور سميمان، " الوكالة الوطنية لالعالم"محمد بن خميل الجزمي، المدير العام لوزارة الثقافة عمر حمبمب، مديرة 

محمد ابراىيم، عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية والدينية والثقافية واصحاب دور " اذاعة لبنان"مدير 
 .النشر المشاركة

 
 

 النسر ال يحمق في : رحبت رئيسة المجنة الفنية في النادي نرمين الخنسا بالحضور قائمة الوطني،بعد النشيد 
أييا السيدات والسادة خمسة وخمسون عامًا والمسيرة ما زالت ... البداعاقفص كذلك الفكر، كذلك الحرية  و 

ى من أن ُيغّيب ، من معرض كتاب صار اقو .  في أوجيا خمسة وخمسون عامًا بيروت تشيد ويشيد كتابيا
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كيف ال وأروقتُو تعبق . ان يزول أو يشيخ، معرض كتاب يقارع الخريف  يختزل الفصول  ويبقى ىو الربيع
. دوما بشذا الوجدان العربي كيف ال وأجنحتُو تتألق ابدًا بفيض من كنوز الفكر وروائع األدب وعيون الشعر

ة العربية، وجو الحضارة المشرق والعالمة الثقافية الفارقة معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب أيقونة الثقاف
معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب مساحة الوطن المزىرة ، فسحة التواصل . في ىوية لبنان العربية

 .بداع الحر نسر القمم وطن الكتابوالتالقي  نسيج الفكر واإل
 

 تميم
ان معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب : "كممة قال فييا ألقى رئيس النادي الثقافي العربي فادي تميمبعدىا 

كما النادي الثقافي العربي بقي ثابتا، حاولنا تغيير شكمو لمتجميل ولنتالءم مع المتغيرات، ىكذا ظننا، أضفنا 
اردناه فسحة حرية . مساحات وزرعنا تكنولوجيا، لكنيما بقيا ثابتين في موقعيما وفي موقفيما الوطني والقومي

عاما  55. مساحة حوار ديمقراطي ونقطة إشعاع نطمق منيا إبداعات عربية في فضاء كان ممبدا بالغيومو 
ومعرض بيروت ظل متمسكا بموقفو المبدئي من قيم الحرية والديمقراطية، ممتطيا صيوة الحصان العربي 

 ".ؤمنين بغد أكثر إشراقامؤمنا بالعروبة ىوية قومية جامعة، معمنا أن فمسطين قضيتو المركزية وبوصمة الم

 
 

عاما لم يتبدل معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ولم تنل منو دعوات الكيانية المنعزلة عن  55: "أضاف
 ".ىويتيا العربية، ولم تسقطو مشاريع الفتنة في الداخل، كان ولم يزل أمينا لممدينة التي أعطتو اسميا، بيروت
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ليوم والمنطقة العربية تشيد مخاضا ينبىء بوالدة عصر جديد ليذه المنطقة نفتتح معكم ىذا المعرض ا: "وتابع
. اليوم نشيد بداية سقوط بعض اإلستبداد والباقي عمى الطريق، إحتمال ولكن ىذا ىو ما نؤمن بو. العربية

من  مسيرة الحرية بدأت وسيسقط كل االستبداد ميما طغى وتجبر وبدأت تباشير الربيع العربي تزىر في اكثر
 ".مكان عربي حيث سقط الصمت وسقط الخوف

سقوط اإلستبداد سيؤسس لنيج حر وديناميكي قادر عمى الحراك، واألمل يبقى ألن ىذا الحراك ال "ورأى ان 
ن . بد أن يثمر حتى لو كانت مرحمة المخاض طويمة ال بد ليذه الثورة أن تنتصر لقضاياىا األساسية فيي، وا 

واألمل أن . لحظات فإن وعييا بأمنيا الوطني سيقودىا حتما إلى إنتمائيا القومي غمبت مصالحيا الوطنية في
 ".تكون المرحمة قصيرة وقصيرة جدا

إن . أما في لبنان، فاإلنقسام الذي تشيده ساحتنا الوطنية بات ييدد الوحدة الوطنية بتكويناتيا البنيوية: "وقال
ات السياسية تحديدا أن تعمن مشروعيا الوطني ورؤيتيا في المسؤولية الوطنية تقتضي منا جميعا ومن القياد

بناء الدولة وآليات ىذا المشروع بكل شفافية وصدق بحيث تتوضح القواسم الجامعة ويتمكن المبنانيون من 
وىي دعوة لمحوار المبني عمى أسس . النظر بعقالنية إلى قضاياىم وتحكيم العقل بديال آمنا لمعصبيات النافرة

وىي دعوة لاللتفاف حول مفيوم الدولة القادرة . ن تمويو كي ال يكون الحوار من أجل الحوار فقطواضحة دو 
والعادلة التي تستطيع ان تحقق االمن واالمان لمواطنييا من حاضرىم ومستقبميم ونعمل عمى بناء مؤسساتيا 

رجعية الوحيدة لكل المبنانيين الدستورية وتجيد في ترسيخ مفاىيم العدالة والديمقراطية، الن الدولة ىي الم
 ".ترعى شؤونيم وتحمي مستقبميم وتؤمن استقرارىم السياسي واالقتصادي واالجتماعي

إنيا مسؤولية وطنية جامعة يتصدى ليا أولئك المؤمنون بأن لبنان بمد يمكنو أن يبقى وسيبقى بإرادة : "وختم
. الدولي لمكتاب حدثا ومنبرا ومكانا لمتالقيسيبقى معرض بيروت العربي . أىمو وميما اختمف الساسة فيو

وسيبقى ىذا المعرض مساحة تتالطم فييا األفكار لتطمق إبداعات في شتى الميادين الثقافية والسياسية، 
 ".فتنتصر ىويتنا القومية الجامعة قاعدة اإلرتكاز لتحرير فمسطين وىي عنوان نيضتنا

 
 عاصي

ىذا المعرض يشكل إحدى الفعاليات : "المبنانيين سميرة عاصي فقالتثم تحدثت رئيسة نقابة اتحاد الناشرين 
ولبنان الذي . الثقافية األساسية التي يفترض أن تبني دور لبنان في نظامو العربي المتوسطي والعالمي

ان أقصده، ىو لبنان المكتبة ولبنان المطبعة، ولبنان المحترف الفني لمرسم والنحت، ولبنان االنتاج الفني، ولبن
إن إحدى صادرات لبنان غير الممحوظة . المتحف، ولبنان التراث االنساني أوال ودائما، لبنان حديقة الحرية

في النظام االقتصادي ىي المطبوعات والنصوص والنوتات والصوت والصورة، وموارده البشرية المتخصصة 
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ثمار المادي والمعنوي والرسمي، وكذلك ورغم كل ذلك، فإن االست. في المجاالت اإلبداعية والثقافية المتنوعة
 ".ىو غير ممموس في ىذا اإلطار" السبنسر"ما يسمى ب

 
 

تعويض حرمان القطاع الثقافي ورفع درجة االىتمام الرسمي في ىذا المجال، وكذلك تعويض "ودعت إلى 
ا ىائال يحتاج في الحقيقة ال نممك مخزونا نفطيا، بل نممك مخزونا ثقافي: "، وقال"مؤسسات الرأي العام الثقافية

نجاز الضمان الصحي  إلى توجيو بعض االىتمام المعنوي والموارد المالية القميمة إلنشاء مراكز لمثقافة وا 
 ".واالجتماعي لممثقفين واإلبداعيين وتحقيق الصندوق الخاص باالنتاج السينمائي

إذ أن المواطنين في أي بمد من بمدان . عاماستقرار النظام الثقافي ىو أساس استقرار النظام ال"واعتبرت أن 
العالم حين يتفقون عمى مفاىيم موحدة فإنيم يؤسسون الندماجيم الوطني، فتسود الثقافة الوطنية وتحل محل 

 ".أىم كتاب أبدعو لبنان كان بناء سالمو ووحدتو الوطنية"، مشيرا إلى أن "الثقافة الطائفية والمناطقية وسواىا
أن يبادروا إلى تأسيس نيج واضح في "لمبنانيين والعرب والنادي الثقافي العربي، آمال منيم وحيت الناشرين ا

 ".العالقة مع الكتاب في حفظ حقوقيم األدبية والفنية
من الدول العربية رفع القيود والرسوم الضريبية عن الكتاب، وتخفيف رسوم النقل عبر الموانىء "وتمنت 

 ".الجوية والبرية
 

 ميقاتي
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في " معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب"يسرني أن أفتتح في ىذه األمسية : "ثم ألقى ميقاتي كممة قال فييا
دورتو الخامسة والخمسين الذي بات حدثا ثقافيا سنويا ينتظره عشاق الكممة والكتاب، وتحتضنو بفخر 

دث، إال الدليل الساطع عمى أن وما المشاركة الكثيفة التي نشيدىا في ىذا الح. عاصمتنا الحبيبة بيروت
وقد غدا ىذا المعرض مركزا لمتالقي الفكري ولقاء ثقافيا . لبنان بخير، والثقافة والكممة الحرة فيو بخير أيضا

وال بد لي في ىذه المناسبة أن أوجو التحية الى النادي الثقافي العربي ونقابة اتحاد الناشرين . لممثقفين العرب
بيروت العربي الدولي لمكتاب عمى تنظيميا ليذا المعرض ومثابرتيا عمى إنجاح  في لبنان ولجنة معرض

 ".فاعمياتو واستقطاب الجميع الى رحابو، رغم االوضاع الدقيقة التي يشيدىا وطننا والمنطقة

 
ت التي أعم" إقرأ"نعتز بأن الحرف انطمق من عندنا الى رحاب العالم األوسع، ونفخر كذلك بأننا أمة : "أضاف

ثروتنا الحقيقية ىي . من شأن الكممة والمعرفة والثقافة، وسارت عمى ىذا النيج والمنوال جيال بعد جيل
 ".اإلنسان المثقف والجيل القادم الواعي الذي يجب عميو مجابية تحديات المستقبل بعقل منفتح وفكر نير

وضاع السياسية التي نعيشيا في ىذه المحظات الميمة من عمر وطننا، ال بد أن أتحدث عن اال: "وتابع
إن : منطمقا من القرار الذي إتخذتو قبل يومين بدفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الخاصة بمبنان، ألقول

ورغم كل . لبنان انتصر مرة أخرى، واستطاع أن يواجو ىذا االستحقاق بمسؤولية خدمة لمعدالة واحقاقا لمحق
نجاز الحقيقي يتحقق عندما يفي المجتمع الدولي بكل التزاماتو تجاه اال. ذلك، فأنا ال أعتبر ما حصل انجازا
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باختصار، االنجاز الحقيقي ىو عندما نحقق كل . لبنان، وعندما نحفظ مصمحة بمدنا ونعزز مسيرتنا االىمية
ما يفكر بو كل شاب وشابة، وكل أب وأم، وعندما نمضي جميعا متكاتفين متضامنين لمنيوض بوطننا عمى 

 ".ويات كافةالمست
لن أتوقف عند التحميالت والروايات التي صدرت تعميقا عمى ىذا القرار، ولن ادخل في المزايدات او : "وأردف

التبريرات، فأنا أعرف، كما انتم تعرفون، ان التضحية والعطاء في سبيل الوطن مدعاة افتخار وواجب ألن 
انتكاسة أو خطر، عمينا أن نجيد في ايجاد وعندما تتعرض ألي . مصمحة الوطن تعمو وال يعمى عمييا

المخارج التي تحميو، ولو كمفتنا تضحيات بمواقف ومراكز، فيناك دائما المصمحة العميا التي تعمو عمينا 
إن طي صفحة تمويل المحكمة يشكل خطوة في مسار عمل الحكومة الحافل باالستحقاقات . جميعا

وىنا، يكمن االنجاز الذي يتطمب منا المزيد من التضامن والتعاضد . يةاالقتصادية واالنمائية واالدارية والتربو 
 ".كمنا لمعمل... كمنا لموطن: الستكمال ما بدأناه في حكومة اتخذت شعارا ليا

أمامنا الكثير لتحقيقو من مشاريع أنجزت دراساتيا ووضعت خطط العمل ليا، ومن غير الجائز ان : "وقال
وثقوا، اييا االحباء، بأننا ماضون في ترجمة طموحاتكم . والمماحكات اليوميةتعطميا التجاذبات السياسية 

بالتعاون مع المجمس النيابي الكريم، ال سيما وأنكم تنتظرون من الحكومة الكثير، وىي تعي حجم المسؤولية 
ألن ما نريده  وعمينا ان نضع نصب اعيننا الجمع بين ما نريد إنجازه وما نستطيع انجازه،. الممقى عمى عاتقيا

إن ورشة العمل في الحكومة ستنطمق من جديد . فيو كثير جدا وما نستطيعو قد يكون اقل بعض الشيء
وبزخم، وستجد المسائل التي لم تنجز بعد كل العناية التي تستحق، وفقا لالولويات التي حددىا مجمس الوزراء 

 ".لتفعيل القطاعات كافة
كان الجميع يشعر بأن الفتنة تعصف في أرجاء الوطن، وتيدد بتدمير يوم كمفت تشكيل الحكومة، : "أضاف

وشعرت أنا شخصيا بوطأة المسؤولية وحراجتيا في زمن انعدام الثقة بين أبناء البيت . مكتسباتو وسممو األىمي
ويشيد اهلل أنني سعيت وسأسعى بكل ما أوتيت من قوة وعزم، بالتعاون مع المرجعيات الوطنية من . الواحد

من ىنا، دعوتي الصادقة الى جميع القيادات المبنانية لمتالقي . سياسية ودينية لحماية وطننا من كل شر فتاك
إن وطننا يستدعي تالقيكم . وحماية وطننا من االخطار الداىمة ووقف تعميق الشقوق بين أبناء الشعب الواحد

إذا غضب اهلل عمى قوم : ولنتذكر القول. تقدمناوتكافمكم فمنتالق ولنتكافل وال ندع المصالح تضرب إستقرارنا و 
 ".أورثيم الجدل وجنبيم العمل

لمقائمين عمى المعرض النجاح والتوفيق، ولمزائرين أن يجدوا فيو ما يرغبون بو من توق "وفي الختام، تمنى 
عمارىا  ".الى الثقافة الحقة التي تحترم اإلنسان وتنمي فيو الدعوة إلى بناء األرض وا 
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 ع الجوائزتوزي

جوائز افضل اخراج لمكتب ليذا العام، حيث حل في المرتبة والخنسا بعد ذلك، وزع ميقاتي وتميم وعاصي 
 .االولى عاصي الحوت، والمرتبة الثانية أمال عربيد والمرتبة الثالثة شفيق جحا

 .نبيية مجيدلي كما وزعت جوائز افضل كتاب لطفل فحمت أوال سموى شقير، وثانيا سمر محفوظ براج وثالثا
 .وبعد ان قص ميقاتي وتميم وعاصي شريط االفتتاح، جالوا والحضور في ارجاء المعرض
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 3122:كانون األول  4الموافق فيه ي نشاطات وبرنامج تواقيع يوم السبت فيما يم

 

 التواقيع

 

 

 

00:11 – 00:11  

 

ورشح عًم أليناء انًكتثاخ انعايح وانًدارص 

جًعٍح )ح عزض يسزحٍح نهديى انزسًٍح ٌهً انىرش

 (أصدقاء انديى

انًزكش انثقافً االنًانً،انًزكش انثقافً 

 مانفزنسً و جًعٍح انسثٍ

0::1 – 0:11  

 

انعانى انعزتً ٌستحضز اننهضح : ندوج حىل كتاب

 انٍاتانٍح ويقىياخ نجاحها

سعىد انًىنى، . عثد هللا سعٍد، د.د

يسعىد ضاهز.د: أيم اتى غناو، ادارج.أ  

0:11 – 0::1  

 

حتكزٌى جايعح تٍزوخ انعزتٍ يحًد .د.عًزو جالل انعدوي، أ.د.أ 

: حساٌ حالق، ،تقدٌى.د.يجذوب، أ

غاسي ًٌىخ.د.أ  

0::1 – 0:11 فٍهٍة هانسم. أ "تٍزوخ يدٌنح يشزقٍح: "يحاضزج   

 جناح دار الساقي نازك سابا يارد  أوهام 6:00 - 8:00

 جناح النادي الثقافي العربي  البروفسور جورج طربيه  (مختارات)عرية التاسعة المجموعة الش 3:00 - 8:00

 جامعة الروح القدس  شبلي المالط  شرف العواطف ومسرحيات أخرى  6:30 - 8:30

9:00 - 7:30 
 "levent -splendour and catastophe  on 

the miditerranean"  Philip Mansel Lie Antoine 

 جناح اكاديميا انترناسيونال كارمن شّماس 2102كارمن واالبراج  4:00 - 7:00

 جناح دار الساقي طانيوس شهوان  فريد الخازن، مخيم ساحة الحرية 2112انتفاضة االستقالل  6:00 - 8:00

 جناح الدار العربية للعلوم ابراهيم نصر هللا رواية قناديل ملك الجليل 6:00 - 9:00

 دار الفارابي  نجيب البعيني  في مفكرة سفر اسرار ثورة بشامون   


