االثنين  3كانون األول 2102

افتتاح معرض بيروت العربي والدولي للكتاب 65

افتتح النادي الثقافي العربي بالتعاون مع اتحاد الناشرين اللبنانيين ،عند الرابعة من عصر اليوم في "البيال"،
معرض بيروت العربي الدولي للكتاب السادس والخمسين ،برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب
ميقاتي ،في حضور النائب عمار حوري ممثال الرئيس فؤاد السنيورة ،وزير الثقافة كابي ليون ،السفراء

االيراني غضنفر ركن ابادي ،السوداني احمد حسن ،رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة العراقي شمران العجلي،
الملحق الثقافي السعودي مساعد الجراح ،مدير عام الثقافة فيصل طالب ،مديرة الوكالة الوطنية لالعالم لور

سليمان صعب ،العميد فادي سلمان ممثل اللواء اشرف ريفي (مدير عام قوى االمن الداخلي) ،العقيد الركن
علي ابو صالح ممثل اللواء مدير عام االمن العام عباس ابراهيم ،النقيب محمد شريم ممثل أمن الدولة وعدد

من الشخصيات السياسية والعسكرية والدينية والثقافية واصحاب دور النشر المشاركة.
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بيضون
بداية استهل عريف الحفل علي بيضون الكالم بالقول :الكلمة هي حجر األساس في تكوين الخلق والبشرية

وكانت الدعوة إلى القراءة هي فاتحة رسالة اهلل إلى البشر .وتبقى الكلمة الضامن الوحيد.

هذه هي رسالة معرض بيروت العربي الدولي للكتاب أن يكون النور ..وان نحكم العقل ونتحّلى بالمعرفة.

يقول أحد الحكماء " كلنا نعرف أن الكتب ممكن أن تحترق ومع ذلك فإننا ندرك أن الكتب ال تقتلها النار،
الناس يموتون أما الكتب فال تموت وال يستطيع أي إنسان وال أية قوة إلغاء الذاكرة.
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ولوال المكتبات لما كان لدينا ما ٍ
ض وال مستقبل والكتاب خير جليس كما يقول "المتنبي" وخير صديق ،لذا كان
ال بد ايضًا من تكريمه ومن عرضه أمام الناس ،ألنه النافذة الكبرى التي نطل منها على المعرفة وعلى الدنيا.

وأضاف :ولئن كان الكتاب يعرف من عنوانه ،حسب القول المأثور ،فإننا نأمل أن يكون هذا المعرض عنوانًا
البناء والحوار الهادئ والعقل
لمرحلة تعلو فيها لغة الكتاب على أية لغة أخرى ،فلغة الكتاب هي لغة الفكر ّ
الرصين والمنطق السليم.

وبعد فإننا نحتفل اليوم بالكتاب العربي لنجدد عهداً :عهداً بين لبنان والكتاب توثقت أواصره ،ليبقى الكتاب
وجه لبنان المشرق بالرجاء ،وقلبه العامر بالحياة ،وفمه الناطق بالفكر والحقيقة.

كل ما هو حق وحقيقة،
فما أحوجنا إلى مثل هذه المناسبات لنبني وطن يرتكز على هذه المفاهيم ،منفتح على ّ

ومؤمن بأنه باق أبد الدهر بمشيئة أبنائه وارادتهم ،مهما تعددوا شيعًا وطوائف ،ومهما اختلفوا فرقًا وأحزابًا،
فلبنان كان وسيبقى وطن التعايش األخوي المشترك ألبنائه ..كل أبنائه.

وذلك لم يكن ممكناً لو لم يكن النادي الثقافي العربي في بيروت ،بيروت حاملة راية القضية العربية ،رائدة

الدور الحضاري العربي ،وستظل دائمًا منا ًار للثقافة واإلبداع ،متشبثة بالحياة والفن وستظل عندما تتكلم..

تتكلم شع ًار وعندما تتحدث..تتحدث فنًا وابداعًا.

وختم قائال :وستبقى المسيرة مستمرة ،وستبقى راية النادي الثقافي العربي مرفوعة ما دامت بيروت عروس
المدن العربية وعاصمة الثقافة العربية.

تميم
عرض بيروت العربي الدولي للكتاب في دورته
استهل رئيس النادي الثقافي العربي فادي تميم بالقول:
ُ
ينطلق َم ُ
ٍ
ٍ
ظروف عر ٍ
ٍ
ِ
حافلة بالتغيير و ِ
ينعقد
االمل بالتطوير ،وحيث
مستجدة
بية
الخمسين هذا العام ،في
السادسة و
ُ
َ
بي في او ِج حراكها في اكثر من ٍ
بلد عربي .ونتذكر هنا
بيع العر ِ
عرض هذه السنة فيما تعبيرات انتفاضة الر ِ
الم ُ
َ
تستولد
ان النادي الثقافي العربي كان قد اطلق َمعرض الكتاب العربي في العام  6591فيما كانت المنطقةُ
ُ
ِ
ع نهضتها في قمة نضالها من ِ
العروبة والمشروِع القومي وتحقيق االستقالل واطالق مشاريع
اجل
مشرو َ
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لق في المقابل إبداعاتِها الفكر ِ
ية
التنمية .وفي الوقت عينه كانت منطقتُنا تتعرض للعدوان لكنها كانت تط ُ
ِ
ِ
اتيجي في حركة العالم الثالث وحركة عدم االنحياز.
السياسية
الثقافية و
و
لترسم معالم تغيير استر ٍ
َ

ِ
التأقلم مع المرحلة النهضوية الثانية المتمثلة في حركة الربيع
يتطلع النادي الثقافي العربي الى
واضاف :اليوم
ُ
ًّ
العربي على ِ
خاصة وانه لم يبق من حركات التحرير الوطني إال أعياد
امل تعزيز حركة التغيير والتطوير
حركات التجديد والتطوير والتالؤم مع حركة العالم من حولنا .هذا فيما
االستقالل والسيما بعد ان انحسرت
ُ
جهود التنمية المستقلة أنهكتها بيروقراطية الدولة المستحدثة التي أضحت معالمها أشبه ما يكون بهياكل
فارغة .وحيث جرى اسر الشارع العربي بين جدران الخوف والغضب المكبوت.
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يحدث اليوم من تونس الى مصر الى ليبيا واليمن وسوريا الى اغلب األرجاء
وتساءل تميم :ما الذي
ُ
ال من الشباب الذي و ِ
ضع لعقود في مجاهل النسيان ،انتفض على واقعه ..طلبا
ال كام ً
العربية...؟ ان جي ً
ُ
شبابنا التبعية السياسية والتبعية االقتصادية التي نهشت إنسانيته وحقه
لكرامته ورفضا لالستبداد ..لقد رفض ُ
شبابنا امتهان كرامته وهي التي تجري مقايضتُها يومياً بربطة الخبز أو لقاء النجاة من
في الحياة ..ورفض ُ
يستبيح األرض والعرض كل يوم.
زنازين أنظمة استقوت على الكلمة الحرة ..وتخاذلت أمام عدو
ُ

لقد سقطت مقولة االستثناء العربي من حركة العصر وها قد اثبت شباب العرب انهم في قلب هذه الحركة

نتيجة استفادتهم مما احدثته الثورة الرقمية التكنولوجية حيث سقطت حواجز الزمان والمكان وسقطت معها
ِ
ِ
ان الخوف.
حو ُ
اجز الصمت و ُكسرت جدر ُ
تباشير حركة الربيع العربي انطلقت وكأنما عدنا إلى العام  ..91إلى زخم وحيوية الشارع العربي
واعتبر ان
ُ
وابداعاته وقدرته في صوغ حياته الجديدة العابقة بأجواء الحرية .لم تستسلم اجيالُنا العربية لشعارات األنظمة
سياسية ديمقر ٍ
ٍ
الوصول الى ٍ
ِ
اطية وحرة مستندين اليها
حياة
وال إلى شروط معاركها الوهمية .وانطلقت على امل
للنهوض واالنطالق نحو المستقبل والعمل على مواجهة تحدياته بثقة واقتدار.
الجهد والنضال ..لقد انتصر
لكن اإلنجاز الحقيقي لم يتحقق بعد ،ذلك ان الوالدة الحقيقية يلزمها الكثير من ُ
الشباب على هذا الخمول السياسي وعلى حالة االغتراب الوطني.
ُ
ٍ
ونظام للحياة السياسية
كمنهج
ان ما افضت اليه حركات الربيع العربي يؤكد ضرورة التمسك بالديمقراطية
ٍ
الصعوبات والمشكالت وضرورة التالؤم مع
تبرز
العربية ،وهو النظام الكفيل بإصالح وتعديل مساراته حين ُ
ُ
المتغيرات وكل ذلك بما يرسخ الحرية والعدالة.

ِ
إعادة تكوين حياتِنا الثقافية مدركين حجم وتأثير
نحن أحو ُج ما نكون إلى
واستطرد  :لهذا أيها اإلخوةُ ،
نكون قادرين على التعامل مع
التحوالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية الجارية في العالم من حولنا حتى
َ
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مشكالتنا السياسية واالدارية واالق تصادية وكل ذلك في ظل االلتزام بممارسة صحيحة للنظام الديمقراطي

والياته.

دولة الرئيس ،أيها االخوة،
قبل ٍ
ِ
صدر قضيتها العادلة والمحقة عبر قرار الجمعية العامة لالمم
فلسطين وساماً على
أيام قليلة نالت
ُ

المتحدة منحها حق العضوية كدولة مراقب وقد سبق ذلك قبل شهر تقريبا قرار منظمة االونيسكو قبول
اض ِع ِهما نسبة الى المطالب الفلسطينية المشروعة يشكالن
عضوية فلسطين فيهاّ .
إن هذان االنجازان على تو ُ
خطوة هامة الى االمام على طريق استعادة الشعب الفلسطيني لحقه التاريخي بارضه .لكن هذا االنجاز لن
يكون بالمقدور المراكمة عليه وتطويره نحو العضوية الكاملة في المنظمة الدولية من دون القيام بالجهد الالزم
نحو ترسيخ الوحدة والتماسك السياسي الوطني الفلسطيني في مختلف االتجاهات.
تضعنا
واضاف :من جهة أخرىّ ،
فإن التطورات الداهمة على المستويات االقتصادية والمالية واالجتماعية ُ
وسعي من اجل تأمين ماليين فُرص العمل الجديدة لشبابنا العربي في
امام تحديات معيشية واجتماعية خطيرة
ٍ
بي من أجل العمل على تعزيز العمل العربي المشترك ودعم
السنوات العشر القادمة ،وذلك عبر قرٍار عر ٍ

المشاريع العربية الكبيرة العابرة للحدود القطرية في العالم العربي التي تسهم في تحقيق النمو والتنمية العربية
المستدامة وبالتالي المنفعة العربية العامة إذ من شأن السير بهكذا مشاريع فتح افاق جديدة لحركة التطور

العربي تمكن إنساننا العربي من مواجهة التحديات الكبرى القادمة.
ِ
ِ
داخل الوحدة..
مفاهيمنا وثقافتِنا القائمة على التنوع
صياغة
شك مطالبون بالمساهمة الجدية إلعادة
إننا وال ّ
َ
سليمة انتصا ًار لكرامة الذين ثاروا ِ
ٍ
ومطالبون أيضاً بإنتاج حياة ديمقر ٍ
وحرصاً على حقهم في الحياة
اطية
ِ
لمشروعية ثور ِ
ِ
الطغيان واالستبداد..
تهم ضد
الحرة ..وتأكيدًا
ّ
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بيروت العربي الدولي للكتاب ..حدثًا ومنب ًار ومكانًا للتالقي ..وسيبقى
عرض
َ
وقال في ختام كلمته :سيبقى َم ُ
عرض ِمساح ًة تتالقح فيها األفكار لتطلق إبداعات جديدة في شتى الميادين الثقافية والسياسية..
الم ُ
هذا َ
تكاز لتحر ِ
فتنتصر هويتنا القومي ُة الجامعة قاعدةُ اإلر ِ
ير فلسطين ولتحقيق النهوض العربي.
ُ
وتوجه بالشكر الى كل من شارك في انجاز هذه الدورة ،سيما المبادرة القيمة التي قامت بها جريدة السفير

بنشرها الملحق الخاص حول المعرض .وعلى ِ
أمل أن يبقى الربيع العربي ربيعاً مزه ًار يحمل الخير ألجيالنا
َ
عرض الكتاب بخير ..كل عام وانتم بخير..
وم ُ
العربية القادمة ..كل عام َ

عاصي
بعدها تحدثت رئيسة اتحاد نقابة الناشرين سميرة عاصي وقالت :وحده لبنان  ،منذ أن كان ممالك على
الشاطئ وأسماء منتشرةً على جيد ضوء الماء من صور إلى صيدون إلى جبيل وطرابلس ،وحده لبنان منذ أن
فصدر إليه الحروب.
صدر األبجدية األولى إلى العالم وقابله العالم بالنكران
كان منذ األزل ،وحده
َ
َ

الفلكيين والفيزيائيين األوائل وأوائل
وحدها الممالك أيام زمان كانت فيها خزائن الكتب خميرة جهد المبدعين
َ
الشعراء والمف َكرين .ووحدها كانت الممالك تلك وصوالً إلى مكتبات جبل عامل أيام اإلنتداب كانت تشتعل

بأوراقها .كان الغزاة يهدمون أسوارها ويشعلون النار في دورها ألنها كانت تخفي كتاب المقاومة وهي تستميت
دفاعاً عن سيادتها..

بر وبح ًار ؟ ألم تحرق صيدا نفسها ولم تستسلم للغزاة ؟ ألم تخرج األشرعة
وتساءلت :ألم تقاوم صور اإلسكندر ًَا
ثم ها هو لبنان ...مطبعة الشرق األولى ..وحديقة الحرَية ومنبر الكلمة،
من بيبلوس حاملةً اللغة األولىَ ....
ها هو لبنان ال زال كتاب ال َشرق ومكتبة ال َشرق ومعرض كتاب ال َشرق.

المتوسط..نلتقي على
اليوم نلتقي في المعرض السادس والخمسين للكتاب في بيروت ،مرضعة القوانين ولؤلؤة
َ
ٍ
اب ومبدعين من ِ
مائدة الحرف لكتَ ٍ
ترجمات
كل الدول العربية الشقيقة ومن كل مكان من لبنان ،ونلتقي مع
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لكتب من كل أنحاء العالم لكتَ ٍ
أي في السياسة والتنمية والثقافة ،وهكذا يلعب لبنان
اب طليعيين واصحاب ر ٍ
دوره في تالقي الحضارات وفي تالقي اللغات.
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وأضافت :في معرض بيروت للكتاب كما نؤكد في كل عام أن المؤامرة لموت اللغة العربية واقصائها

وتهميشها لن تنجح ،وأن اللغة ستبقى الالصق األهم بين األقطار العربية وبين المجتمعات العربية وبين

الناس ،وانها ستبقى وسيلة للحوار والتالقي ،وأنه بغيابها سيسود العنف وسنشهد موت الكيانات ال اللغة.
يبقى أيها األ عزاء الحضور الكريم أن نبث شكوانا باسم نقابة الناشرين لنقول،إن صناعة الكتاب في لبنان
أضحت مغامرًة كبيرًة في غياب األسواق بسبب االضطراب السائد في الشرق األوسط  ،وبسبب حالة القلق
على المصير.

وقالت :إنني هنا أذكر بأن الكتاب لعب دو ًار أساسيًا في نشر وعي حول ضرورة الدولة وأدوارها ،وحول الحكم
الرشيد وحقوق االنسان ورفض الظلم والتسلط ،وأن الكتاب لعب دو اًر في نشر وعي مستمر حول فلسطين،

وأن التكنولوجيا لم تستطع الحلول مكان االعالم الورقي (الصحف) ومكان الكتاب  -إذ أذكر  -بما تقدم

فإنني أؤكد على ضرورة قيام و ازرات الثقافة في الوطن العربي بإحتضان صناعة الكتاب ودعمه  ،وافساح

المجال للمعارض الدائمة للكتاب ،كما وأدعو سلطات النظام العربي الجديد القائم على خلفية الربيع العربي

ألن يعتبر من أن إقصاء الثقافة ومنابرها كان سببًا رئيسيًا في سقوط األنظمة السابقة ،عسى أن نشهد عالمًا

عربيًا يحمل الكتاب بيمينه ويسير في ركب الحضارة والتنمية ،وعسى أن يبقى لبنان مزده ًار بالكتاب.
ميقاتي

وألقى الرئيس ميقاتي كلمة جاء فيها " :نلتقي اليوم في افتتاح معرض الكتاب في بيروت ،نلتقي لنق أر في كتاب
بيروت وكتاب لبنان ،بيروت عاصمة الكتاب وكتاب العواصم ،ولبنان منارة الفكر ومشعل الثقافة ،لبنان،
االبداع والحرية ،لبنان الذي ال يقوى على فكره ظالم وال تغلب على شمسه عتمة ،لبنان موئل الفكرة،

صانعها ،وحاضنها ،لبنان رسول العرب الى عمق ثقافتهم ونورهم الى ثقافة العالم".
اضاف " :نلتقي في هذه االحتفالية المعبرة التي تعيد الى هذا الوطن رونقه ،وتؤكد انه سيبقى يحمل رسالته
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في الحرية واالبداع ،في العلم والتنوع ،في الفكر والثقافة ،في الفن واالدب ،في العيش الواحد واالنفتاح

واالعتدال .نعم في االعتدال الذي كان وسيبقى في اصل تكوين هذا الوطن وسر بقائه واستم ارره".
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اضاف" :نلتقي في ظروف دقيقة تمر فيها المنطقة بتحوالت واضطرابات تضع الوضع برمته في دائرة
المخاطر واالحتماالت وتنعكس على وطننا وتفرض علينا جوابا واحدا في تحصين منعتنا الداخلية وحماية

وحدتنا الوطنية واعتماد خيار االعتدال والوسطية.الوحدة الوطنية ،ليست خيا ار بل واجب تفرضه علينا االمانة
تجاه ضمائرنا ووطننا ومستقبل ابنائنا .االعتدال فضيلة وليس هربا من موقف او تحاشيا لوقفة او تجنبا

لحق .الوسطية خيار حكمة وعقل وليست تهربا من قرار او تفاديا لقناعة .الوسطية ليست حيادا بل هي
انحياز للوطن ولما يجمع شمل ابناء الوطن ال ما يفرق بينهم ويرفع جدران الكراهية في كل مدينة وقرية وحي
وبيت وعائلة.

وقال " :ال يقوم الوطن على ثنائيات الخروج عن الدولة او الخروج منها ومقاطعتها بل بالعمل على تعزيز
منطق الدولة وتقويتها .ال يقوم الوطن على ثنائيات االلغاء او االستعالء بل على احتضان اآلخر وتفهم
هواجسه .ال يقوم ال وطن على ثنائيات االبعاد او االستبعاد بل على الشراكة الكاملة بين جميع أبنائه .ال يقوم
الوطن على خيارات االتهام او التخوين بل على المحبة واالخالص والوفاء بين جميع ابناء الوطن .ال يقوم

الوطن بالرهان على المحيط ومتغيراته ورهن الداخل لهذا الخارج بل بتقوية المناعة الوطنية .ال يقوم الوطن
على التورط في احداث الخارج واستدعائه الى معادالت الداخل بل على النأي بالنفس عن كل ما يعرض
وحدتنا الوطنية للخطر .ال يقوم الوطن على اتهام مقابل اتهام بل على سعي مشترك للتالقي على ما يجمع

وال يفرق".

أضاف" :يقوم الوطن بكل بساطة على قناعة واحدة ال حياد عنها :االلغاء مستحيل واالقصاء مستحيل
والقطيعة مستحيلة .يقوم الوطن على حوار دون محرمات ممنوعة من النقاش ودون اشتراطات مانعة للنقاش،
حوار يقود الى تفاهمات وطنية تؤكد الشراكة الوطنية وتحفظ الدولة والمؤسسات واالستحقاقات وتحمي السلم
االهلي وت حصن الوطن من المخاطر والشرور وما أكثرها اليوم".
وقال " :في افتتاح معرض بيروت العربي والدولي للكتاب السادس والخمسين ،أوجه التحية الى رسل الكلمة
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الى من كتب فأحيا الفكرة ،والى من نشر فأحيا كاتبها ،والى من أبرزها في هذا المعرض ،عنيت النادي

الثقافي العربي فله الشكر على هذه المناسبة المجيدة .نق أر اليوم ،على أمل ان نكتب غدا ،بقلم واحد وعقل
واحد ،نصا واحدا جليا واضحا ،في كتاب الوطن ،نصا يستلهم تاريخ لبنان ليرسم حاضره ومستقبله بأمل
مشرق ،وبما يحفظ وحدته الوطنية وعيشه الواحد بين جميع أبنائه".

جوائز النادي الثقافي العربي
وفي الختام ،وكعادة النادي في معارضه السابقة ،وتقدي ًار منه للكتاب وأهميته في تطوير الثقافة يقدم سنويًا
جوائز رمزية ألفضل كتب اخراجًا وقد اجتمعت لجنة تحكيم جائزة افضل كتاب إخراجًا في معرض بيروت

العربي الدولي للكتاب "  " 91المؤلفة من السيدين د .غازي مكداشي وسيزار نمور ،وبعد مراجعة كافة الكتب
المقدمة من الناشرين اللبنانيين أبدت مالحظة تفيد بأن عدد الكتب المقدمة للجائزة قليل جداً وليس بالمستوى
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المرجو في عاصمة الطباعة بيروت .وقد قررت إعطاء جائزة واحدة لكتاب مميز اخراجًا وتصميماً وطباعة.

والكتاب بعنوان :قيل وردت لسعد بن محمد .صادر عن المركز الثقافي العربي – بيروت.

كما منحت اللجنة جائزة تقديرية لكتاب تاريخ سورية المعاصر تأليف كمال ديب ،الصادر عن دار النهار.
تصميم رنا ابو رجيلي .كما منحت جائزة افضل كتاب اخراجًا لكتب األطفال لكتاب جدتي تتذكرني دائمًا

تأليف سمر محفوظ براج ،رسومات مايا فداوي ،تصميم وخط فرج مرعي ،صادر عن يوكي برس.
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ايلي صليبي يوقع كتابه "عودة النبي" في جناح دار سائر المشرق

