الجمعة 72 ،تشرين الثاني7102 ،

افتتاح معرض بيروت العربي والدولي لمكتاب 25
افتتح النادي الثقافي العربي بالتعاون مع اتحاد الناشرين المبنانيين ،عند الرابعة من عصر اليوم في "البيال" ،معرض بيروت
العربي الدولي لمكتاب التاسع والخمسين ،برعاية وحضور رئيس مجمس الوزراء تمام سالم ،وشارك فيو الرئيس فؤاد السنيورة،
وزير الثقافة ريمون عريجي ،وزير البيئة محمد المشنوق ،وزير اإلعالم رمزي جريج ،الوزراء غازي العريضي وخالد قباني،

النواب محمد قباني وناصر نصراهلل ،رئيس بمدية بيروت بالل حمد ،رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد شقير ،السفير
الجزائري أحمد بوزيان وحشد من أصحاب دور النشر المشاركة ،والميتمين والمثقفين.
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الخنسا
عصر الكتاب ،
بداية استيمت عريفة الحفل رئيسة المجنة الثقافية في النادي الثقافي العربي الكالم بالقول :يقولون انتيى
ُ
ولحق بركاب كل شيء جميل حطمت مجاذيفو رياح الجيل والشقاق .ويقولون أننا أصبحنا أمة تتأبط الفراغ تعتنق الظالم.

أمة لم تعد تجيد سوى قراءة الكف والفنجان.

ونقول متى وكيف؟ وحراس الكتاب يممؤون ساحات االبداع ويقفون عمى ابواب معرضو يحرسون الضوء فيو وينيمون من

خوابي الشيد حمو العطاء.

يوما طريقًا إليو.
ونقول متى وكيف؟ وتسع وخمسون ر ً
بيعا تولى الحرف فييا سكب الفكرعمى العمر الذي ما عرف الخريف ً
بالدر يطوف ويعوم عمى بحر من الحبر النقي.
بيعا ومركب الورق المكتنز ُ
تسع وخمسون ر ً
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ال ،ليس نع ًشا ما نحممو عمى األكتاف ،بل معرض كتاب تماىى مع عبق ذاك الزمن الجميل الذي حفرناه ىينا في القمب
عاليا في فضاءات كتابو ومفكريو ومبدعيو.
والروح والوجدان .معرض سيبقى يقاوم ظالل العتمة الغادرة العابرة ،سيبقى يحمق ً
ِ
انعكسات لألبداع .ومال ًذا لمفكر المسكون بالنور والجمال.
معرض ستبقى أجنحتو ومساحاتو
البابا
وبدوره استيل رئيس النادي الثقافي العربي ،سميح البابا بالقول :مرة جديدة نقيم لمكتاب عيداً ىو العيد التاسع والخمسون،
وعيد الكتاب ىو الوجو المشرق لميرجان الثقافة .فالكتاب بمعنى ما – ىو البيئة الحاضنة لممعرفة ،عمى تنوع فروعيا
وأشكاليا ،وميما تعددت وسائل المعرفة وسبميا وآفاقيا واتسعت مناىجيا ،وحولت الكون الشاسع الى قرية صغيرة ،سيبقى

لمكتاب وجيو المشرق والمضىء ،والشعمة التي لن تنطفىء .وحين نحتفي بالكتاب نحن في لبنان ،فيذا يعني بأننا نؤسس

لمطارح من الفكر الحر الذي يسمك سبيمو باتجاه بموغ مناحي فكرية وحضارية ،ترسم مالمح صورة مشرقة ألجيالنا القادمة.
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وأضاف :ان اص اررنا عمى اقامة معرض سنوي لمكتاب ىو الدليل الحاسم عمى مسيرتنا اليادفة الى نشر الثقافة وتعميميا،
رافضين اعتبار الثقافة حك اًر عمى شريحة عميا تممك السمطة او المال او السطوة أو الجاه .بل ان ىدفنا الرئيسي ىو الدعوة

لسيادة الثقافة الشعبية ،أي أن تصبح الثقافة مشاعاً لكل الناس بقطع النظر عن المون او الجنس او االنتماء الديني او

السياسي ،ألن الثقافة التي ندعو الييا ىي االنفتاح والبناء والتنمية واشاعة العالقات الفضمى بين كافة المواطنين واستشراف
روح المستقبل الذي يحتضن آخر منتجات المعرفة ،فالثقافة ،بيذا المعنى ،تحرر االنسان من عقد النقص والقير وتجعل منو

مواطناً عصياً عمى الخضوع والخنوع .

واعتبر انو طوال مسيرتو الثقافية التي ناىزت  95عاماً عزز النادي الثقافي العربي ىذه المسيرة بروح من االنفتاح عمى القوى
والفاعميات والشخصيات الثقافية المبنانية والعربية والتي شجعت ىذه المسيرة ومدتيا بالفعالية والحضور ونذكر من ىذه

الشخصيات الراحل الكبير الدكتور غازي قيوجي السنوغرافي والفنان واالديب الناقد الساخر واالستاذ الجامعي الذي شكل

حمقة وصل بين النادي واألطر والقوى الثقافية والفنية في لبنان وقد خسر النادي برحيمو صديقاً وفياً كما خسرت الحركة

الثقافية والفنية في لبنان قامة ابداعية ىامة رحمو اهلل تعالى.

واستطرد قائال :من أجل ىذا ،فحين نتحدث عن ىذه الثقافة انما نتحدث –بالضرورة – عن الحرية ،فالثقافة والحرية توأمان ال
ينفصالن ،وىما شريكا جياد ،اذ ال ثقافة بال حرية ،فإذا ُغيبت الحرية او قمعت ،تحولت الثقافة – موضوعياً  -لمتبشير
بأيديولوجية السمطة-أية سمطة -وتبرير فكرىا السائد والدفاع عن سموكيا ومسيرتيا ،أي بمعنى أدق تصبح الثقافة ثقافة

سمطوية.
وختم مداخمتو بالقول :إننا ندعو الى الثقافة الحرة بوصفيا ثقافة البناء واالعمار والتطوير واالنفتاح ،فالثقافة الحرة في رأينا
تجمع وال تفرق ،تبني وال تيدم ،تعمروال تدمر ،تتطمع الى المستقبل المشرق ،وال تنكفىء الى الماضي المظمم.
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ونحن في لبنان نعمن انحيازنا الكامل الى الكممة الحرة ،ونمتزم بالثقافة الحرة ،ألن اليدف الرئيسي ىو بناء الوطن النقبض،
وطن الحوار الديمقراطي الحر ،الذي يحمي كافة الحريات ،وتتجمى عبره حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية النقد وحرية

التظاىر واالعتراف بحق االختالف والتعبير السممي عن ىذا الحق.

فالحوار الديمقراطي الحر اذن ىو السموك الحضاري ،ومن ىذا المنطمق فمنترك لغيرنا حوار البنادق والرشاشات ،حوار الحديد

والنار ،او حوار التسويات والصفقات.

غنى لبمدنا وتفوقاً في مسيرتو نحو التقدم.
ان لبنان ذو الحضارة الواحدة والتعدد الثقافي يشكل ً
ان االبداع في كافة حقول العمم وميادين المعرفة ال ينيض اال عبر مجتمع حر ومستقر ومنفتح ويسود فيو السالم االجتماعي
بين كافة أطيافو االجتماعية.

ورغم جيوش العتمة التي تحيط بنا من كل جانب ،فإننا سنواصل نسج خيوط من الضوء الختراق جيوش العتمة مبشرين

بانبالج صباحات مشرقات لعالم جديد أفضل وأبيى.
عاصي

بعدىا تحدثت رئيسة اتحاد نقابة الناشرين سميرة عاصي واستيمت كممتيا بتوجيو تحية الكتاب السنوية التي نرفعيا اليكم
بمناسبة ىذه التظاىرة الثقافية المتمثمة بالمعرض السنوي لمكتاب وىي نعمة ال يستطيع احد في الشرق ان ينافس لبنان عمييا

النو قبل كل شيء كان وال يزال وسيبقى منب اًر ح اًر لمرأي العام وشرياناً متدفقا بالحبر والضوء وحديقة لمحرية ،معتبرة انيا

لسعادة كبرى ان ي قدم لبنان في مناسبة سنوية ىذا الحصاد لثمار الشعر والنص والفكر والتطورات السياسية التي يشيدىا
الشرق خاصة الوطن العربي من المحيط الى الخميج.

وقالت :ان االىتمام بالكتاب أمر يستدعي ىمة واىتمام الحكومة من خالل النظام التربوي الن اختصار التربية والمعرفة عمى
الموح االلكتروني سيجرد االجيال القادمة من التاريخ ومن ما حممتو الرواية والقصيدة من أثير المغة.
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إن معرض الكتاب السنوي يجمع اليكم كل عام حصاد عمر لمكتبة الشرق التي يمثميا لبنان والتي جمع فييا ثمار الحراك
األدبي القالم ابداعية وصمت الى رابطة القمم الصريح في نيويورك وما تركو لنا تراث جبران خميل جبران وميخائيل نعيمة وما
يجسده اليوم االنتاج الثقافي لعشرات المثقفين في صنوف الثقافات المختمفة والتي نسجميا كنقابة لمناشرين ونجمعيا من

محطا ت االغتراب المبناني في كل القارات كما من لبنان المقيم ذلك ان المبناني ىو بطبيعتو عابر لمقارات والمحيطات
واالحالم.

وتوجيت بالقول :إن النشر يا دولة الرئيس اضحى صناعة صعبة ومضنية وان كان عمالً تشاركياً بين المبدع والمطبعة
واالخراج والناشر والمتسوق انيا صناعة باتت تشبو زراعة التبغ وقطافو وشكو ونشره انتظا اًر لمموسم.
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صحيح أن معارض الكتب تستمر في الدول الشقيقة ولكن نقل الكتاب وتجارة الكتاب ليست تجارة مربحة لذلك نأمل من
رب عمل نأكل تعبيم بأبخس األثمان ذلك اننا واياىم نتعب لننتج الكتاب
مزارعي الكممة ونحاتوا الحرف ان ال يعتقدوا اننا ُ
ونسوقو.
وأضافت :إن معرض الكتاب ىو ما صنع في لبنان بل ىو فخر الصناعات الوطنية والكاتب والكتاب والناشر والقارئ ىم

الجامع المشترك بين كل لبنان ولكل لبنان بحيث ان الكتاب لن يكون جزءاً من فدرالية او كونفدرالية الطوائف فيو يكتب

تاريخ لبنان وليس تاريخ فئات وجيات ،بل يكتب قصيدة ورواية لبنان كل لبنان.

وختمت بالقول :انو "خير جميس في األنام" انو الكممة المعبرة عن خفقة القمب ونبض اصوات لشعراء الحساسين عمى أثناء

أشجار المغة .إننا يا دولة الرئيس في نقابة الناشرين غير متورطين بالتوترات السياسية وال بالتعبئة الطائفية واإلضطرابات
السياسية وكل ما نطمح اليو استعادة االنسان واستقرار لبنان .عشتم يا دولة الرئيس .الى المقاء دائماً في لبنان معرضاً لمكتاب

عاش لبنان

سالم
من جيتو ،قال الرئيس سالم:

"في كل مرة يدىمنا القنوط أو يكاد ،لكثرة المشكالت واليموم واستعصاء الحمول.
في كل مرة نشعر أننا عمى شفا الياوية ،وأن الييكل آيل إلى السقوط.
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في كل مرة يسود المشيد أمامنا .يظير من مكان ما في المدينة ،نبراس يزيل الظالم ،ويفتح أبواب األمل ،وينبينا إلى أن

اليأس ممنوع.

ىكذا

ىي

بيروت.

وىكذا

ىو

معرض

الكتاب

العربي،

منارتيا

التي

ترمي

الضوء

في

كل

اتجاه.

فتحية الى النادي الثقافي العربي ،الذي يؤدي ىذا الدور التنويري الطميعي عاما بعد عام ،بيمة القيمين عميو الذين نذروا

انفسيم ليذه الميمة النبيمة ،وتحية الى اتحاد الناشرين عمى الجيود التي يبذليا سنويا النجاح ىذا المعرض المميز".
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أضاف " :عمى رغم كل الظروف الخارجية المحيطة بالبالد واالوضاع الداخمية الصعبة ،يأتي معرض الكتاب العربي ،كعادتو
كل عام ،ليشكل مساحة لقاء حول الفكر بعيدا عن السياسة ومباذليا ،واالقتصاد ومتاعبو ،واألمن وتحدياتو.

إنو ميرجان لمكممة الحرة بكل ما فييا من سحر وسمطان ،ن ارىما في آالف الكتب الموزعة في ارجاء ىذا المكان.
وىنا أود أن أتوقف عند نوع واحد من ىذه الكتب .ىي الكتب الدينية ،التي تحتل حي از ال بأس بو بين العناوين المعروضة،

أللفت نظر النادي الثقافي العربي واتحاد الناشرين وجميع دور النشر والمعنيين باالنتاج والطباعة والتوزيع في لبنان ،الى

ضرورة إيالء عناية خاصة ليذه الكتب ،وأىمية التدقيق في مضامينيا ،والتفريق بين الغث والسمين في ما يكتب وينشر في
شؤون الدين.
إن التساىل في معايير نشر الفكر الديني ،سواء تعمق األمر بالكتاب أو باالعالم المرئي والمسموع ،من شأنو ان يفتح الباب
لمت رويج لمفاىيم خاطئة لمدين ،ولمتأثير السمبي عمى عقول الشباب مما يؤدي الى انحرافيم عن الطريق السوي ورمييم في
احضان التنظيمات االرىابية المتطرفة".

وأشار الى " أننا نممس ونرى كل يوم نتائج ىذا الفكر المتطرف وتأثيره الخطير عمى شبان يمقون بأنفسيم الى الموت في سبيل
ما يعتقدون انو واجب ديني .شيدنا ذلك في بالدنا مرات عدة كان آخرىا في برج البراجنة حيث حصد االرىاب حياة عشرات

المدنيين االبرياء .كما شيدناه في باريس حيث نشر شبان ،عطل الفكر الظالمي عقوليم ،الموت المجاني في الشوارع باسم

فيم خاطىء ومشوه لالسالم.

نحن في لبنا ن واجينا وما زلنا نواجو االعمال االرىابية الرامية إلى زرع الفتنة وزعزعة استقرار بالدنا بفضل تضافر عاممين
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رئيسيين ..األول ىو يقظة وتفاني جيشنا وقواتنا وأجيزتنا األمنية التي تقدم أداء ممي از يمقى من المبنانيين كل تقدير ،والثاني
ىو حرص عمى سممنا األىمي الذي بقي عصيا عمى الفتنة رغم كل المحاوالت".
وتابع" :شيدنا بعد العممية االرىابية األخيرة في ضاحية بيروت الجنوبية ،إجماعا وطنيا عكس قد ار عاليا من الحكمة

والمسؤولية لدى القيادات السياسية .ونحن نرى ان ىناك امكانية لمبناء عمى ىذه المواقف من اجل ايجاد السبل لمخروج من

األزمة السياسية الراىنة.

إن الحوار الوطني الذي يرعاه دولة الرئيس نبيو بري أو الحوارات الثنائية بين القوى السياسية ،تشكل الطريق األسمم لمتوصل
الى تفاىمات تخرج الحياة السياسية من الطريق المسدود ،وتنيي حال الجمود والتعطيل سواء في السمطة التشريعية او السمطة
التنفيذية ،بما يحصن وضعنا الداخمي في مواجية تداعيات الحروب الدائرة في جوارنا ،وبما يخدم مصالح جميع المبنانيين".

وأكد " أننا نعمن تأييدنا ألي تقارب أو انفتاح بين القوى السياسية ،ونؤكد أن األولوية القصوى في أي نقاش أو صيغة تسوية
يجب ان تكون النتخاب رئيس لمجميورية".

وختم" :عمى أمل لقاء آخر في ظروف أفضل ،لمبنان والمبنانيين ولمنطقتنا العربية ،أعمن افتتاح معرض الكتاب العربي

والدولي في بيروت في نسختو التاسعة والخمسين".
درع النادي الثقافي العربي

بعدىا قدم النادي الثقافي العربي درع النادي الى رئيس بمدية بيروت الدكتور بالل حمد تقدي ار لدوره االنمائي في بيروت
عاصمة الكتاب والثقافة ولمشاركتو المعرض في دورتو التاسعة والخمسين.
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الجوائز
وكعادتو من كل عام ،وزع النادي الثقافي العربي الجوائز الخاصة بإختيار أفضل كتاب إخراجاً وطباعة ومنحت المجنة الفنية

الجائزة األولى ل"بغداد سيرة مدينة ،نجم دالي" – دار الساقي ،تصميم الغالف سومر كوكبي وخطوط العناوين حمدي طبارة،
والجائزة الثانية :ديوان " بعض مني " الشاعرة كاترين معوض -المركز الثقافي العربي  ،5109والجائزة الثالثة :صحائف

التكوين – د.محمد بازي -منشورات ضفاف.5109،
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أما جائزة افضل كتاب اخراجاً لألطفال فالجائزة االولى منحت لقصة "بابا شو يعني فقير" كنده وخميل حرب – دار الحدائق-
 - 5109االخراج الفني :لينا مرىج والجائزة الثانية لقصة "حذاء األزرار الممونة" د.لينة دسوقي ،رسم :سمية محمدي -دار

اصالة .5109
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بعدىا قص الرئيس سالم شريط االفتتاح وجال الرئيس السنيورة والوزير عريجي عمى المعرض متوقفا عند االجنحة المختمفة.

Page 13

الجمعة 72 ،تشرين الثاني7102 ،

Page 14

الجمعة 72 ،تشرين الثاني7102 ،

Page 15

