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 60افتتاح معرض بیروت العر�ي والدولي للكتاب 
افتتح النادي الثقافي العر�ي �التعاون مع اتحاد الناشر�ن اللبنانیین، عند الرا�عة من عصر الیوم في "البیال"، معرض بیروت 

الرئیس  ،ام سالمتمرئیس مجلس الوزراء ممثال  وز�ر الثقافة االستاذ روني عر�جيحضور في ، الستینالعر�ي الدولي للكتاب 
، ممثل الرئیس سلیم الحص رفعت بدوي، الوز�ر �شخصه وممثًال دولة الرئیس المكلف االستاذ سعد الحر�ري  فؤاد السنیورة

نقا�ة الناشر�ن سمیرة  رئیسة اتحاد ، فادي تمیمرئیس النادي الثقافي العر�ي وشارك فیه  غازي العر�ضي، النائب محمد قباني،
 حصري ممثلة رئیس بلد�ة بیروت جمال عیتاني، مدیرة الو�الة الوطنیة لالعالم لور سلیمان صعب  السیدة سهیر عاصي،

 .، والمهتمین والمثقفینالمشار�ة صحاب دور النشروحشد من أ
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 بیضون 
 الیوم �النسبة لنا عید وطني وعر�ي للكتاب �تاب لبنان و�تاب�القول:  الكالم األستاذ علي بیضون  بدا�ة استهل عر�ف

و�ه تسامى فوق إمكاناته الماد�ة  ءامام االعداة العر�ي، منه استمد لبنان قوة على القو�اء وعزة بین األصدقاء.... ومنع
  كاني الصغیر وفوق حدوده الجغرافیة الضیقة.مالمحدودة وفوق حجمه ال

 
 ف، ومهما اختلفوا فرقا واحزا�امؤمن �أنه �اق أبد الدهر. �مشیئة أبنائه و�رادتهم، مهما تعددوا شیعا وطوائواضاف: 

إذا �ان المعرض مصباح الثقافة واألبداع  فلبنان �ان وسیبقى وطن التعا�ش األخوي المشترك... ألبنائه.... �ل أبنائه..
 ... رجاال صنعوا وابدعوا وظیفة ودورافالنادي الثقافي العر�ي مشكاة المصباح وز�ته المضيء وللنادي 

 
لكتاب �عرف من عنوانه فأننا نأمل أن �كون معرضنا عنوانأ لمرحلة تعلو فیها لغة الكتاب على أي لغة إن �ان اوختم �القول: 

ننا الیوم �أمس الحاجة الى مثل هذه . ااخرى ألنها لغة الفكر البناء، والحوار الهادئ، والعقل الرصین والمنطق السلیم
 لى ما هو حق وحقیقة.المناسبات، لنبني وطنا یرتكز على هذه المفاهیم، منفتح ع

 
 تمیم

الیوم یدخل  فكر�نا االجالء،�عد الترحیب �الحضور �القول: م فادي تمیم �المه، و�دوره استهل رئیس النادي الثقافي العر�ي
، و�ان اول معرض 1956معرض بیروت العر�ي الدولي للكتاب عامه الستین اذ اقیم اول معرض للكتاب في بیروت عام 

وخالل هذه الفترة الطو�لة تعاقب على ادارة النادي الثقافي  العر�ي ور�ما في منطقة الشرق االوسط. للكتاب في المشرق 
 العر�ي �و�بة من الشخصیات الثقافیة والفكر�ة، احتلت فیما �عد مراكز هامة ومرموقة في لبنان والدول العر�یة.
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وما  -تبارها هدفًا اوَل لنشاطه في هذا المیدان، و�ان الكتابلقد اهتم النادي منذ نشأته الثانیة بتعز�ز الثقافة �اعوأضاف: 

اقیم المعرض االول في قاعة وست هول في الجامعة  هو الهم االساسي �اعتبار الكتاب المعبر الرئیسي للثقافة. -زال
اصة �عد نشوب الحرب ، ومع تواضعه، اال انه شكل لدینا حافزًا للمتا�عة في المراحل القادمة و�صورة خ1956االمیر�یة عام 

اللبنانیة والتي استمرت خمس عشرة سنة ومع ذلك �قي المعرض صامدًا ولم یتوقف �سبب اصرارنا وعملنا التطوعي وا�ماننا 
 �أهمیة الكتاب.
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الیوم اصبح معرض بیروت العر�ي الدولي للكتاب الذي �قیمه النادي �االشتراك والتعاون مع نقا�ة اتحاد واستطرد قائال: 
لناشر�ن في لبنان ظاهرة ثقافیة ومعلما حضار�ًا لمدینة بیروت المحروسة �عاصمة للثقافة واصبح ملتقًا لكافة الفعالیات ا

الثقافیة من االد�اء والمفكر�ن ورجال االقتصاد واالعمال والجمهور العر�ق الذي �ضم �افة شرائح المجتمع اللبناني، خاصة 
قافیة وفكر�ة متعددة �عدها النادي الثقافي العر�ي ونقا�ة اتحاد الناشر�ن في لبنان، تنطوي وان هذا المعرض یترافق مع برامج ث

على مروحة واسعة من المواضیع في مختلف الشؤون الفكر�ة والثقافیة مع حفالت فنیة ومعرض دائم للفن التشكیلي �ضم 
 فنانین من لبنان والدول العر�یة.

 
لكتاب ان نلقي الضوء على ازمة الكتاب، �سبب �لفته االنتاجیة اضافة الى ومن االنصاف ونحن نتحدث عن معرض ا

انتشار وسائل المعرفة المعاصرة االخرى والتي تقدم ثقافة سهلة وسر�عة وغب الطلب و�تكالیف ضئیلة. هذه العوامل ساهمت 
اال اننا نصر على .. الرخیصة معًا.في انخفاض الكمیات المنتجة من الكتب وضآلة القراء وانصرافهم الى الوسائل السهلة و 

 دور الكتاب نهجًا ومدرسة ودورا ثقافیا و�أتي اصرارنا ا�ضًا على اقامة معرض الكتاب �حارس للثقافة ومیدانا للمعرفة.
 

. فإذا وعندما نتحدث عن الثقافة ال بد ان یترافق هذا الحدیث عن الحر�ة، فالثقافة والحر�ة توأمان ال ینفصالنوأشار الى أنه: 
غیَِّبت الحر�ة �فعل ممارسة سیاسة االستبداد الفكري او رفض النقد والرأي اآلخر وحق االختالف او االحتكام الى الد�مقراطیة 
نهجًا وممارسة تستحیل الثقافة ترفًا فكر�ًا �غرد اصحا�ه في غر�ة عن مجتمعهم، او تتحول الثقافة �فعل االغواء المادي او 

 وصیاغة ایدولوجیتها. -ا�ة سلطة -قافة ملحقة �السلطة تنهض لتبر�ر مسیرة هذه السلطةالقمع الفكري الى ث
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ان الثقافة في رأینا هي المساهمة في تطورنا البشري ورسم مستقبل اكثر اشراقًا و�هاًء لإلنسان العر�ي �اعتباره اعظم رأسمال 
ودعوتنا الى انقاذها مما یدبر لها سرا وعالنیة �ي  وما �ضاعف من تأكیدنا على روح الثقافة، الي وطن سلیم ومعافى.

 تستحیل الثقافة ذات الجذور الواحدة، الى ثقافات مشوهة تلتزم الطائفیة نهجًا ومسارًا.
 

ان ما تشهده الساحة العر�یة الیوم وخاصة في المشرق العر�ي عبر الصراع المسلح والمتعدد االطراف واعتبر تمیم 
و�أتي في هذا المسار تدخل الدول االقلیمیة  -رهابیة تدعي االسالم دینًا ونهجًا وهي براءة منهواالتجاهات لمجموعات ا

والدولیة تساهم ا�ضًا في ضرب الوحدة الثقافیة العر�یة، وتقسیم المنطقة مناطق طائفیة ومذهبیة وضرب مفهوم العرو�ة �را�ط 
 كشوفة لسیاسة االستئثار والنهب لثرواتنا الوطنیة.قومي ألبناء الوطن العر�ي لتصبح المنطقة ساحة مفتوحة وم

من اجل هذا �له ندعو ونصر على التزام الثقافة الوطنیة الحرة الهادفة لبناء عالم جدید حر یتوافق مع مصالح شعبنا و�صلب 
 اعمدة العرو�ة الد�مقراطیة �اعتبار الحر�ة ر�ن الثقافة االول واساسها المتین. 

 
صر على اقامة هذا المعِرض الننا نرى فیه وسیلة اساسیة من وسائل رفض التقاتل الن القتال ضد العدو ومن اجل هذا �له نُ 

شرف واالقتتال الداخلي جر�مة تحت اي مسمى واي عنوان.. والمعرض ا�ضا وسیلة من وسائل رفض التعصب وهو منبر 
 الوطني وعلى المستوى القومي... للدعوة الى التآلف والوحدة �ي نستعید دورنا واعتبارنا على المستوى 

 
ان هذا المعرض �النسبة لنا فعل حضاري �ختصر المسافة بین الواقع المأزوم والمستقبل المأمول. وسیبقى جهدًا وطنیًا وقومیًا 

د واحقاقًا خالصًا من اجل الوحدة والتكاتف والتعاون �المساحة التي یؤمنها لتالقي االفكار والرؤى ومنبرًا للحوار منعًا للتضا
 للوحدة.
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إنني من موقعي �رئیس للنادي الثقافي العر�ي ادعو �ل المثقفین والمهتمین للتالقي والتعاون وتكثیف الجهود وأكد ثائال: 

لتوسیع مساحة الثقافة الوطنیة في لبنان لننقذ االمل في المستقبل قبل ان تحاصرنا جحافل الطاغوت �كل اسمائها القد�مة 
 والجدیدة.

 
ال بد لي في الختام من أن أتقدم �الشكر إلى راعي هذا االفتتاح... إلى دولة الرئیس تمام سالم ... و�لى الدوِل ختم �القول: و 

وان اوجه أ�ضًا تحیة الى الرئیس فؤاد السنیورة رئیسًا سا�قًا وعضوًا أصیًال  العر�یة المشار�ة... والى دوِر النشر العر�یة...
كما أخص �الشكر شر�ائنا في َمعرِض بیروت.. نقا�ُة إتحاد الناشر�ن في لبنان وعلى  لثقافي العر�ي...ودائمًا في النادي ا

وأتوجُه �الشكِر أ�ضًا إلى وسائل اإلعالِم �افًة، صحافییَن وُ�تاٍب  رأسهم السیدة سمیرة عاصي و�لى ُ�لِّ دور النشر المشار�ة.
لثقافِي ونشاطاِت الَمعرِض، �فیلٌة �أن �صَل نوُر الحقیقِة إلى اللبنانیین... �ل ومصور�ن، ألن تغطیَتهم الیومیَة لبرنامجنا ا

 عشتم، عاش لبنان... كل عام وَمعرُض الكتاب �خیر... �ل عام وانتم �خیر... اللبنانیین .
 

 عاصي
هًال �كم الى لؤلؤة ا مرحبة �الحضور �القول: نقا�ة الناشر�ن سمیرة عاصي واستهلت �لمتها  �عدها تحدثت رئیسة اتحاد

 الشاطىء الى بیروت، ومعرضها السنوي للكتاب ، اهًال �كم الى حد�قة الحر�ة ، والمطبعة االولى في الشرق ومنبر الكلمة.
اهًال �كم ، ونحن نسلُط الضوَء في هذا المعرض على مئاِت العناو�ِن الجدیدة: الشرق اوسطیة / والعالمیة / والقانونیة / 

 والتر�و�ة مع ما في حدائق دور النشر من عنا�ٍة �االطفال .والدستور�ة / 
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اهًال �كم في هذا المعرض الذي یرحب �عالم االتصال دون ان �حرق مراكبه الورقیة و�سهم في بناء ذاكرة وتا�عت قائلة: 
تنعقد ووطننا لبنان بدأ �شق هذا العام لیس �كِل عام فنحن نلتقي في المعرض الستین للكتاب في دورٍة استثنائیٍة .  المرحلة .

طر�َقَه النجاِز �ل استحقاقاته الدستور�ة �عد انتخاب رئیٍس للجمهور�ة والعمل الجاد الطالِق عمِل السلطِة التنفیذ�ِة والوقوَف 
 امام امتحاِن اقراِر قانوٍن عصري لالنتخا�ات .
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ین في حقِل النشر ومعنا �ل العاملیَن في القطاعات اعتقُد ان هذا العام وفي العاِم المقبل سنكون نحن العاملوأضافت: 
الدستور�ِة والقانونیِة �صفة خاصٍة اماَم استحقاق اطالق الفعالیات لبناِء وعٍي قانوني ودستوري یتصل بلبناَن غدًا على ضوء 

طل على عالٍم جدید في هذا العام ن تجر�تنا فال نقع في حیرة من امرنا (اذا ما �انت الدجاجة قبل البیضة ام العكس) ؟
والدوُل الكبرى تنجز استحقاق بناِء هیكلها السیاسي مما �ستدعي تداعیاٍت شرق اوسطیة في منطقة مشتعلة تتطلب الرصَد 

 والمتا�عة والنشر وطباعِة وانجاز �تب تطل على عالم جدید .
ِن وزارة الثقافة حیث ان میزانیتها (ال تسمُن نحن العاملین في قطاع النشر "قطاع الثقافة"، ال زلنا نشتكي في بلدنا من حرما

وال تغني من جوع ) بینما الكتاُب والناشر�ن �قعون في تكلفة �بیرة من الغالِف الى الصِف والتصحیِح واالخراِج والطباعِة الى 
 التسو�ق في وقت تتطلب المشار�ة في معارِض خارجیٍة لمز�د من �لفة (النقل) وغیرها.

 
ایتها الدولة في افتتاح هذا المعرض نناشُد نحن القطاَع الذي ال یرهُق المیزانیات بل یؤمُن لة �القول: وتوجهت الى الدو 

مداخیَل اضافیة یناشُد الدعم عبر ز�ادِة االستثمار على �نز لبنان المتمثِل �الثقافة وعلى ان لبنان هو الحافظ لحر�ة التعبیر 
 ني والمباني .واالنتماء وهو المكان اللمعة لشرِح المعا

 
عاٌم �عد عام �ستحوذ معرض الكتاب السنوي لیس على اهتمام اللبنانیین فحسب .. الحضور الكر�م.. دولة الرئیسوأضافت: 

وال العرب ومكتباتهم فحسب بل �ل العالم و�شكل عالمة فارقَة ونقطًة جاذ�ة یتحول معها لبنان الى مر�ٍز للسیاحِة الثقافیة ، 
حفظ الصورة والصوت فحسب بل تحفظ ذاكرة وتسجل حقائق تتصل �الوقائع العالمیة وانعكاساتها على سیاحة مجد�ة ال ت

 الجغرافیا واالنسان في منطفتنا .
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انه لیسرني ان اقَف على هذا المنبر وان اقول �اعلى الصوت نعم نحن الناشر�ن والكتاب في .. ایها السادةوختمت �القول: 
ي تشتغَل في عالم الكتاب ونحن لذلك نستحق االهتمام .. الضمانات .. واالئتمانات الصحیة المقدمة فنحن الطلیعة الت

في �ِل معرض للكتاب ال نقول وداعًا بل الى  واالجتماعیة نستحق ضمان حق الحیاة والحما�ة لمساحة الحر�ة التي نمثل .
كلمة .. "كلمة الله ومجد االرز" " في البدء �انت الكلمة والكلمة اللقاِء في العام المقبِل الى اللقاِء في لبنان الكتاب .. لبنان ال

عاش معرض . عشتم. لكاتب اهًال �كم الى هذا اللبنانالله" " ف �سم الله الذي علم �القلم .." �سم االنسان القارىء وا
 عاش لبنان.. الكتاب

 
 حصري 

بیروت ت المهندس جمال عیتاني اعتبرت فیها أن : و�دورها ألقت سهیر حصري �لمة �النیا�ة عن رئیس مجلس بلد�ة بیرو 
تحتفل الیوم �الثقافة والكتاب إ�مانا منها �أن الثقافة هي أساس بناء الحیاة الكر�مة وأن الشعب الذي یتسلح �الثقافة السلیمة 

 د.ستقبله و�ستطیع أن �فید و�ستفی�ستطیع أن یبني م
 

ي حدثا سنو�ا ثابتا ینتظره جمهور واسع من المثقفین في مدینة بیروت. منذ إنطالقه، أصبح معرض الكتاب العر�وأضافت: 
ان هذا المعرض أ�عد ما �كون من مجرد سوق لتصر�ف الكتاب واإلتجار �ه بل أنه �عد منصة لقاء للناشر�ن، و�ائعي الكتب 

 والو�الء،/ والمنظمات الثقافیة والصحافة.
ان الكتاب شأنه شأن وسائل الثقافة األخرى �لها، �حتل موقعا ر�اد�ا في إطار ما تستهدف تحقیقه الحكومة والبلد�ة ومنظمات 
المجتمع ، المدني وسائر الفعالیات السیاسیة واإلقتصاد�ة واإلجتماعیة. إنطالقًا من هنا و��مانًا منا �أهمیة القراءة في حیاتنا 

، وفي الوقت الذي ترتفع فیه وتعزز النهضة الفكر�ة بین البشر نها، وتساعد في بناء جسر ثقافيالیومیة، على إعتبار إ
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أصوات االزدحام التكنولوجي، وضع مجلس بلد�ة بیروت في خطته فتح العدید من المكتبات العامة اضافة الى المكتبات 
 نتینا ثم طر�ق الجدیدة.الموجودة حالیا في منطقة الباشورة، الجعیتاوي، مونو وقر�با في الكر 

 
 

واستطردت قائلة: �عتقد البعض خطأ أن مهمة البلد�ة هو ادارة عملیة النظافة والطرقات والجسور وغیرها من الخدمات داخل 
المدینة وأن البعد الثقافي لیس للبلد�ة أي اهتمام �ه وال یندرج في سلم أولو�اتها.ان المدن ما عادت غا�ات من االسمنت 

ن الشوارع والجسور واألنفاق بل أنها أناس و�شر، وحیاة االنسان ال تكتمل فقط �العمران بل �الجانب الروحاني المسلح وم
والتي تشكل الثقافة الجزء الكبیر منه ومن هنا فان على البلد�ة أن تعطي الجانب الثقافي األهمیة الالزمة على اعتبار أن هذا 

 عمل البلد�ة األخرى. البعد الساسي، وال �قل أهمیة عن واجبات
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 عر�جي

شّرفني دولة الرئیس تمّام سالم بتمثیِلِه رعا�ًة لهذا الحدْث الثقافي، : قالوفي الختام تحدث وز�ر الثقافة ر�مون عر�جي و 
في دورِته  النادي الثقافي العر�ي ومعرُض بیروت العر�ي الدولي للكتاب، وُ�سعُدني أْن َأنقَل الیكم تحیاِتِه والتمنیاْت �النجاْح.

 الستین، مأثرٌة ثقافیْة سنو�ْة، وفعٌل معرفيّْ یتوالى، �إصراِر الُمْؤَتَمْن على قضیٍة حضار�ْة، منذ سّتیَن سنْة...
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هذه التظاهرْة، فخوروَن بها نحْن، على المستوَ�ًین الرسمْي والشعبْي... إنها ِسَمٌة من عالماِت حضوِر لبناْن وتنامي دوِرِه 
 لنهضوي، منذ انطالقْة أ�جد�ْة ُجبیل ومطبعْة قنو�ین وثورْة الَحرْف والمعرفْة حتى الیوم...ا –الرِّ�ادي 

فكر�ْة،  یلتقي في رحاِبها الُكتَّاُب والناشرون والطا�عون  –إنسانیْة  –في فضائِل هذه التظاهرْة، إنها تشّكُل ِمنّصًة ثقافیْة 
 ...وجمهوُر القراّء والطامحوَن إلى نعمِة المعرفةْ 

 
 إذ نحتفُل الیوْم �الكتاْب والكاتْب والناشر، فنحُن في صمیِم نشِر المعرفْة وترو�ِجها َوَرقًا وحبرًا و�وسائِط التواصْل وقد صارْت 

 عابرًة للحدود والجغرافیاْت...
َقْة للبشر، نحُن في زمِن العولمْة، في قلِب القر�ِة الكونیْة وفي شم  ولیِة إنسانیِتها.انتهى زمُن العواِئِق الُمفرِّ

َغر، ومغامرِة اكتشاِف الّالمتناهي في المدى، وارتیاِد الكواكْب،  هو زمُن اقتراِب سیطرِة اإلنساْن على الّالمتناهي في الصِّ
 الحدود الجدیدْة لإلنسان.

 
روِز مصطلْح نحن في زمن اقتصاِد المعرفة، وفي ب صحیح أننا في الكتاب لكن المعرفة تحولت الى آفاق أخرى.وأضاف: 

 –الكثیفِة المعرفْة  –وتكفي اإلشارْة إلى أنَّ الصناعاْت  رأس الماْل المعرفي، القائْم على الذ�اْء والمعلومْة والبحِث العلمْي...
ن من من الناتِج اإلجمالْي للوال�ات المتحدة، وتبلُغ حوالي تسعین ملیار دوالر سنو�ًا، �ما أنَّ انتتاَج الصی %40ُتسِهُم بنسبْة 

ان لبنان �ما �ختزن من طاقات �برى في قطاع الثقافة �ستطیع اذا  صناعاِت المعرفْة ینمو �معّدل عشر�ن % سنو�ًا...
كلنا �عرْف حجَم  أعطته الدولة الفرص واالمكانات والدعم المطلوب أن �حول امكانیاته الى اقتصاد مضاف ذي مردود �بیر.

وترو�جًا، ودوَر الحواسیب والهواتِف الذ�یْة والمواقْع التي احتّلْت مكاَن رفوِف وخزائْن  التحّدي الذي یواجُه الكتاْب، صناعةً 
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صحیٌح، تأثرْت حر�ُة الطباعْة والنشْر، صحفًا ومجالٍت و�تبًا، لكن یبقى لنا سحُر ُمالمسْة الورْق، ورائحِة  مكتباْت العالْم،...
 الحبر ودفِء الكتاْب...

 
ًا هذه البادرْة الرائعْة في نشِر الكتاْب، و�هذه المناسبْة أودُّ اإلشارة إلى جائزِة الروا�ْة �اللغْة العر�یْة التي إننا نثّمن عالیوقال: 

وأغتنْم مناسبَة معرْض الكتاْب  لفئَتْي الروائیِّیْن المكرَّسیْن والكّتاْب الناشئیْن... –منذ سنتین  –استحدثناها في وزارة الثقافة 
میع الروائییْن اللبنانییْن وأدعوهم لتقد�ِم نتاِجِهْم إلى الدوائِر المختصْة في وزارْة الثقافة، للتنافْس على جماالِت ألتوّجْه إلى ج

لنا، اإلبداِع الروائْي، و�نَّني في هذا الصّدد، أنوِّْه �الكفاءْة العالیْة واالستقاللیِة التامْة ألعضاْء لجنْة التحكیْم الوطنیْة ال تي شكَّ
 وَلَجْة دراسَة وتقییْم هذه األعماْل.والمُ 
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نْت شخصیَتُه الفر�دْة في هذه واستطرد قائال:  لقد لعبْت الثقافُة دورًا راجحًا في تكو�ِن نسیِج المجتمع اللبنانْي َعْبَر العصور و�وَّ
الحالّیوْن لتحو�ِلِه إلى دوِر ورسالِة لبناْن المنطقْة، وَتحّولْت مشروعًا حضار�ًا َطَمَح اد�اؤنا والمفكروَن النهضوّ�وْن والّالحقوْن و 

َحَبشي، في ستینیاْت القرْن الماضْي، حول مشروع لبنان الثقافي  Renéولعّل �تا�اِت المفّكر الراحل  في محیِطِه واأل�عد.
 ودوره االشعاعي �ان لها تأثیٌر في هذا المجاْل...

 
نطقْة العر�یْة والشرُق عامًة، نستذ�ُر المشروَع الثقافْي اللبنانْي، �نموذٍج (ولو في حمَأِة هذه الهمجیْة المدّمرْة التي تعیشها الم

حالْم) لمنطقِة الشرْق األوسْط، هذا المشروع الذي عبَّرت عنه االونیسكو عملیًا، یوم استحَدَثْت المر�َز الدولْي لعلوِم اإلنساْن 
ثقافي، جسَر التقاٍء ُثالثيِّ القارات: آسیا، أفر�قیا وأورو�ا، -وصِفِه الجیو، َعْبَر بیاٍن ُأَممي اعتبَر لبنان ب1970في جبیل سنة 

 لحضاراِت الشرْق �الغرْب في مدینِة َمْهِد األ�جد�ْة (دعوة لتأمُّْل نقوِش األ�جد�ْة على ناووس أحیرام في المتحف الوطني).
 

انیْة مع الذاِت واآلخر، ومع َقَدِرنا �معطًى من التار�ْخ في واذا �اَن من مفاعیِل الثقافْة، بدوِرها المطلْق، المصالحْة اإلنس
ُ�َحّتُم مصالحًة َجماعیْة، فوق �لِّ الفوارِق واالعتباراْت، و�ناَء �یاناٍت  -الذي َنطمح –مساحاِت الجغرافیا، فالمشروُع الثقافي 

 جراِت البعیدْة!اجتماعْیَة تلیُق �اإلنساْن، في لحظٍة نرتاُد فیها الكواكَب والم –سیاسیْة 
 

ُنـوَجْة والفرنكوفونیة: "لْن �ستقیَم نظاٌم اقتصادْي  1982في العام وأضاق قائال:   –�تب الرئیس السنغالي األسبق، شاعُر الزُّ
 َدُولْي، ما لم َ�ْسَبْقُه نظاٌم ثقافْي عالمْي!" و�ان �قصُد بناَء اإلنساْن.
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 لیست شرعُة حقوْق اإلنساْن مثالیًة طو�او�ْة؟!!وان �اَن في الموقْف �عُض طو�او�ٍة جمیلْة، أوَ 
ئد واستطرادًا، َفقَدُر وقراُر أبناِء هذا اللبناْن ان �ستمرَّ وطَن الرسالْة في هذا الشرْق، وفسحَة التقاِء وتناغِم األد�اِن والعقا

 واألفكار...
 �تا�ًة ومسرحًا وموسیقى وغناًء وشمولیَة انتشار...ان طموَحنا جمیعًا، ودوَر ُمبدِعینا، ان یبقَى هذا الوطْن، واحَة حر�ٍة 

نیْة هذا التآلْف بین الروحانیِة المتعددِة المشارْب، والتَّْوِق المعرفْي المتناغِم الجذور بین شرٍق وغرْب، ولَّد هذه الفرادْة اإلنسا
حَدِتنا وتطّوِرنا... في قناعتي، ِهَي صیرورٌة ال وتخلُق دینامیَة وِ  –�الرغِم من �لِّ األزماْت  –التي َتِسُم مجتمَعنا  اللبناني 

 تنتهي.
في األزمنِة الصعبْة التي تجتاُزها المنطقْة والتي غابْت عنها الثقافُة اإلنسانیْة، �عتُز لبنان، أنه أحُد مؤسسي االونیسكو في 

ُد في عقوِل البشر، ففي عقوِلهم، ، �منظمٍة جامعٍة للفكِر البشرْي وفي میثاقها: "لّما �انت الحروُب ُتولَ 1946العام 
 والطموحاْت، �جب ان ُتبنى حصوُن اإلنسانیِة والسالْم".

"ِإنَّه  في �تا�ه "سبعون" قال أدیُبنا الكبیر میخائیل نعیمة: "كفانا خدمًة للحقِد والموْت ایها الناس! آَن لنا  ان َنْخُدَم الحیاْة"...
البحِر والر�اح وأشعِة الشمْس، من أن ُتقیموها بین انساٍن وانسان! ِلَتُقْم على أكتاِف ُدو�الِت َأل�َسَر ان ُتقیموا حدودًا بین أمواِج 

 الناْس، دولُة اإلنسان!!!".
 

ُ�سعدني، واللحظُة مهرجاٌن للكلمْة، أن ُندِفَئ عقوَلنا والروْح، بتوهُِّج الحرْف وَهدِي المعرفْة، خالصًا للخروِج من وختم �القول: 
 كلُّ التهنئْة للنادي الثقافي العر�ي ولنقا�ْة اتحاد الناشر�ْن في لبنان وألهِل الثقافْة والُقّراْء. إلى رحاِب اإلنسانیْة... الشرانقْ 

 عاش لبنان تحیة إلى أهِل الَحرْف. أما الكتاْب فسیبقى أ�قونَة المعرفْة في عقوِلنا... التحیْة إلى أقالِم ُ�ّتاِبنا والمبدعین.
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 زالجوائ
 للجنة، وقد منحت اأفضل �تاب اخراجًا وطباعة..�و�عادته من �ل عام، وزع النادي الثقافي العر�ي الجوائز الخاصة و�عدها 
 جائزة أفضل �تاب إخراج للكبار: الفنیة 
الجائزة االولى: �تاب " ابن خلدون ، االنسان ومنظر الحضارة" عبد السالم شداوي، ترجمة د.حنان قصاب حسن،  -

 . 2016بة الشرقیة، المكت
 . 2016الجائزة الثانیة: �تاب " سعود الفیصل، حكا�ة مجد " د. مهد بن حسن دماس، مؤسسة االتشار العر�ي  -
الجائزة الثالثة : المصحف وقراءاته خمسة مجلدات. تصنیف مجموعة من الباحثین �إشراف عبد المجید الشرقي.  -

 مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات والنشر. 
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 ما قررت اللجنة منح جائزة أفضل �تاب اخراجًا لألطفال: ك
 الجائزة االولى : �تاب " النفق " تألیف أمل ناصر، رسوم هشام سلیمان، منشورات دار البنان.  -
 الجائزة الثانیة: �تاب " أنا اقوى من الغضب "، نص ا�فا �وزما، رسوم سنان حالق، منشورات اكاد�میا انترناسیونال.  -
 الثالثة: �تاب �عنوان " بیروت " ، نص رانیا زغیر، رسوم اتیان �سترماجي، منشورات الخیاط الصغیر. الجائزة  -

 
 المختلفةعند االجنحة  ینمتوقف وجاال في أرجائه على المعرض شر�ط االفتتاحالسنیورة الوز�ر عر�جي والرئیس  قص�عدها 

. 
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 2016یه �انون األول فیما یلي نشاطات وتواقیع الیوم األول الجمعة الموافق ف
4:30-
6:00 

ندوة حول دیوان "ضوع 
الیاسمین" للد�تور محمد 

 ابو علي

د.جمال زعیتر، د.مهى الخوري 
 غر�ب،تقد�م:د.عبد الله فضل الله

 شر�ة المطبوعات للتوز�ع والنشر

4:30-
6:00 

ندوة حول �تاب "عن الدولة 
 " 

د. فر�دیر�ك معتوق د.علي سالم 
 خر ادارة: أ. صقر ابو ف

المر�ز العر�ي لأل�حاث ودراسة 
 السیاسات

6:00-
7:30 

تكر�م لذ�رى الراحلین 
الكبیر�ن د. محمد المجذوب 

 و د.كلوفیس مقصود

د.صالح الدین د�اغ، أ. طالل 
سلمان، أ.طارق المجذوب، تقد�م: 

 أ.فادي تمیم 

 النادي الثقافي العر�ي 

6:00-
7:30 

سنة  150ندوة: �مناسبة 
معة على تأسیس الجا

 االمیر�یة في بیروت

أ.ناد�ا الشیخ ،أ.بالل 
 أورفلي،أ.سلیمان �ختي

 دار نلسن

7:30-
9:00 

ندوة: ماذا بدلت الحرب في 
 لبنان ؟ للشاعر حمزة عبود

د.انطوان حداد، د.محمد علي مقلد، 
 د.علي نسر، تقد�م:أ.عماد خلیل

 دار غوا�ات 

7:30-
9:00 

محاضرة حول �تاب 
 أخالقیات أصحاب المهن

 القانونیة 

 منشورات الحلبي  القاضي د.غسان ر�اح 
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 التوقیع
3:00-
6:00 

االرھاب: جذره في األرض فرعھ في 
 السماء

 دار سائر المشرق عصام سعد

3:00-
7:00 

الشیخ الدكتور سامي أبي  رؤیة الموحدین الدروز 
 المنى

 الدار العربیة للعلوم ناشرون 

4:00-
6:00 

 دار الفارابي حطیطندى  "مدینة ال تلبسني"

5:00-
 دار أبعاد د. عباس مزھر  دیوان "فقة العشق 7:00

5:00-
 شركة ریاض الریس للكتب والنشر جودت فخرالدین حدیقة الستین 9:00
  دار الفكر اللبناني  رلى شامي الحص  حارسة المونة 5:30
  دار الفكر اللبناني رانیا سلیم الحاج عندما تكلمت النفایات 5:30

6:00-
8:00 

الخالص والزمن في روایات الریحاني 
 وجبران ونعیمة

 دار الفارابي األب رامي شلمي

6:00-
9:00 

 دار سائر المشرق د. مروان أبو فراج أسیاد الزمان

7:30-
8:30 

"، حقائق وكشوفات في مطلق الوجود
" غذاء الجسد، متى یكون تغذیة للنفس!"

محاضرات في (الطبعة الرابعة)، "
 الجزء الثامن-زوتیریك اإلی

منشورات أصدقاء المعرفة  د. جوزف مجدالني
 علوم االیزوتیریك -البیضاء
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