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رئيس النادي الثقافي العربي: 
الدول العربّية أخذت فكرة معرض الكتاب مّنا

يعترب النادي الثقايف العريب يف لبنان اول ناد سيايس ثقايف واجتامعي يف العامل العريب واكب تجاربه وتحوالته وعايش قضاياه، 
السيام القضية الفلسطينية، فكان شاهدا عىل عرص غني باالحداث والتطورات، وترك فيها تأثريا سياسيا وثقافيا من خالل 

معرض الكتاب العريب والدويل

رئيس النادي الثقايف العريب فادي متيم.

حشود يف معرض الكتاب العريب والدويل.

 ،1944 سنة  العريب  الثقايف  النادي  تأسس 
والدويل  العريب  الكتاب  معرض  اقامة  وبارش 
منذ 62 سنة، تستمر فعالياته 12 يوما. اقيم 
العريب  الرشق  يف  للكتاب  عريب  معرض  اول 
للجامعة  الغربية  القاعة  يف   ،1956 عام 
ايام.  ثالثة  واستمر  بريوت،  يف  االمريكية 
شكلت  االول  املعرض  حققها  التي  النتائج 
اقامة  يف  قدما  للميض  النادي  العضاء  دافعا 
هذا املعرض سنويا وبصورة دامئة، ليغدو مع 
الوقت احدى الركائز واملعامل الثقافية ملدينة 

بريوت والعامل العريب.
اقيم آخر معرض للكتاب عام 2018 وشاركت 
زواره  عدد  تخطى  فيام  نرش،  دار   245 فيه 
200 الف شخص، محققا ارباحا زادت 15 يف 
املئة عن االعوام السابقة. لكن اقامته يف العام 
والتطورات  االحداث  بسبب  تعذرت  املايض 
ان  املقرر  من  كان  كام  لبنان.  شهدها  التي 
يقام هذه السنة، لكن انفجار مرفأ بريوت دمر 
ومل  البيال،  ملركز  والفسيحة  الكبرية  القاعات 
اجنحة  يستوعب  حجمه  يف  مركز  ايجاد  يتم 
تقام  التي  املتنوعة  والنشاطات  النرش  دور 
عىل هامشه، عدا عن االجراءات الصحية التي 

فرضتها جائحة كورونا.
وقد اعلن النادي الثقايف العريب واتحاد النارشين 
يف لبنان تأجيل موعد انطالق الدورة 63 من 
معرض بريوت العريب الدويل للكتاب اىل كانون 
بعدما  الثاين  التأجيل  هو  وهذا   ،2020 االول 
كان مقررا اطالقه متأخرا عن موعده يف نهاية 
شباط املايض. عزا النادي واالتحاد التأجيل اىل 
واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية  الظروف 

التي تعصف بلبنان. 
العريب  املحيط  يف  مهمة  بصامت  النادي  ترك 
الثقافية  والنشاطات  والندوات  اللقاءات  عرب 
وابرزها معرض  يقيمها،  كان  التي  والسياسية 

التي  والفعاليات  النشاطات  ابرز  هي  ما   ■
يقوم بها النادي؟

□ حاليا، توقفت كل نشاطات النادي بسبب 
االختالط  منع  ونتيجة  كورونا  فريوس  تفيش 
وفرض التباعد بني الناس. هذا االمر ترك تأثريه 
السلبي ليس عىل القطاع الثقايف فحسب، بل 
عىل كل القطاعات يف لبنان. لذا رأينا من واجبنا 
ان نساهم يف تكريس فكرة التباعد االجتامعي 
الناس.  بني  االختالط  وتخفيف  كورونا  بسبب 
لكننا شاركنا يف معرض الشارقة العريب والدويل 
املايض  الثاين  اقيم يف 4 ترشين  الذي  للكتاب 
بدعوة كرمية من حاكم الشارقة الشيخ سلطان 
بن محمد القاسمي، والذي له فضل كبري عىل 
انسان مثقف  فهو  والعربية.  اللبنانية  الثقافة 
وهو  العربية،  الثقافية  االنشطة  كل  ويدعم 
ليحافظ  السنة  اقامة املعرض هذه  مرص عىل 
العريب.  العامل  يف  الثقافة  نرش  استمرارية  عىل 
ونشاطاته،  املعرض  فعاليات  كل  يف  شاركنا 
السيام الندوات واللقاءات مع النارشين العرب، 
تسويق  من  اللبنانيون  النارشون  متكن  حيث 

انتاجهم.

■ ما هو عدد املعارض التي اقامها النادي منذ 
تأسيسه؟

□ معرض الكتاب العريب الدويل هو اول معرض 
االن  حتى  اقمنا  العريب.  العامل  يف  نوعه  من 
نتمكن  62 معرضا، كان اخرها عام 2018. مل 
اندالع  بسبب   2019 سنة  املعرض  اقامة  من 
نتيجة  ايضا  السنة  هذه  وال  الشعبي،  الحراك 
تدمري قاعات مركز البيال بانفجار مرفأ بريوت، 
وهي القاعات الوحيدة التي تستوعب اجنحة 
املعرض ونشاطاته، اذ تبلغ مساحتها نحو 10  
االف مرت مربع، ونحن نحتاج اىل اكرث من ذلك. 
كنا نضطر احيانا اىل وضع جناحني او اكرث يف 

الكتاب العريب الذي كان يعترب مساحة واسعة 
يف  للتداول  والعرب  اللبنانيني  املثقفني  للقاء 
اوضاع العامل العريب ومشكالته وايجاد الحلول 
لها، من خالل الندوات والحوارات التي دأب 
كبار املثقفني العرب عىل اجرائها، عدا عن دوره 
والتطوير.  والتنوير  القراءة  ثقافة  تعزيز  يف 
التي  والتغيريات  التطورات  واكب  ذلك،  اىل 
االربعينات من  منذ  العريب  العامل  حصلت يف 
القرن املايض، وبخاصة بعد االحتالل االرسائييل 
لفلسطني واقامة الكيان االرسائييل، وما خلفه 
ذلك من ثورات وانقالبات وتغيريات وحركات 

عربية.
يف اللقاء مع "االمن العام"، اعطى رئيس النادي 
لبنان فادي متيم صورة عنه  العريب يف  الثقايف 

واهدافه ونشاطاته منذ تأسيسه حتى اليوم.

■ يف اي سنة تأسس النادي الثقايف العريب وما 
هي رسالته واهدافه؟

العريب سنة 1944،  الثقايف  النادي  تأسس   □
الرسالة  هي  االساسية  رسالته  وكانت 
القوميني  حركة  يف  اعضاء  اسسه  العروبية. 
الشباب  من  مجموعة  شكلوا  الذين  العرب 
العرويب  الفكر  تكريس  اىل  تهدف  والطالب 
القضية  منارصة  بغية  واملنطقة،  لبنان  يف 
الفلسطينية التي كانت محور كل النشاطات 
القضايا  ومؤازرة  واالجتامعات،  واللقاءات 
الوقت.  ذلك  يف  سائدة  كانت  التي  العربية 
بالنسبة اىل الرسالة الثقافية، كان الهدف نرش 
الثقافة العربية واالضاءة عىل القضايا العربية 
الراهنة، خصوصا بعد نيل لبنان استقالله عام 
الفلسطينية،  القضية  ظهرت  وحني   .1943
اساسيا  بندا  واصبحت  رايتها  النادي  حمل 
والثقايف،  السيايس  ونشاطه  عمله  صلب  يف 

وبخاصة يف معرض الكتاب.

مكان واحد الستيعاب اكرب عدد من دور النرش 
اللبنانية والعربية، وحتى دور النرش االجنبية 

التي قدمت من فرنسا واسبانيا واوكرانيا.

■ ما الغاية من اقامة معرض الكتاب وما مدى 
اهميته؟

□ تكمن اهمية املعرض يف انه يجمع النارشين 

ويتحاورون، وقد يتوصلون اىل قواسم مشرتكة 
بينهم. هذا انجاز يف ذاته. اضافة اىل ذلك، يف 
مع  مبارشة  التواصل  والزوار  الطالب  امكان 
خالل  من  واملؤلفني،  الكّتاب  ومع  النارشين 
مناسبات تواقيع الكتب التي تفتح مجاال امام 
عدا  الكاتب.  مع  املبارش  للتواصل  القارىء 
التي  املوازية  الثقافية والعامة  النشاطات  عن 
والعربية  اللبنانية  النرش  ودور  النادي  يقيمها 
خالل ايام املعرض. قمنا بتقسيم االوقات لكل 
لالوالد  مخصصة  كانت  الصباح  فرتة  الفئات. 
كانت  فيام  واالساتذة،  للمثقفني  الظهر  وفرتة 
اننا  علام  للعموم.  مفتوحة  املسائية  الفرتة 
الظهر  العارشة قبل  املعرض من  حددنا وقت 

حتى العارشة مساء.

اقامة  من  املتوخاة  النتيجة  حققتم  هل   ■
املعرض؟

عىل  الثقايف  الكبري  االثر  لها  كان  طبعا،   □
الدول  ان  اىل درجة  والعريب  اللبناين  مجتمعنا 
العربية اخذت فكرة اقامة معرض الكتاب من 
املعرض اللبناين. الجيل املؤسس للنادي ساهم 
يف اقامة معارض القاهرة والكويت والسعودية 
وغريها، وقد شاركنا مع هذه الدول يف تنظيم 
التي اكتسبناها عىل  التجربة  معارضها بفضل 

مدى 62 سنة.

يف  الكتب  عىل  االقبال  حجم  كان  كيف   ■
الكتاب  ظاهرة  تنامي  مع  االخرية  السنوات 

االلكرتوين؟
□ الكتاب الورقي هو االساس دامئا، ولو مل يكن 
مثة كتاب ورقي ملا كان هناك كتاب الكرتوين. 
افاقا  االلكرتوين  الكتاب  فتح  اخرى،  جهة  من 
واسعة امام الثقافة العربية واالجنبية، بحيث 
بتنا نستطيع قراءة اي كتاب يصدر يف اي دولة 
فور صدوره، وهذا ما ساعد عىل انتشار الوعي 
الثقايف. ال مشكلة لدينا يف تراجع الطلب عىل 
الثقافة  نرش  هو  هدفنا  ألن  الورقي  الكتاب 
عموما، لذلك واكبنا انتشار الكتاب االلكرتوين 
عرب دور نرش متخصصة بالكتب الرقمية، علام 
انها تشارك معنا بشكل دوري يف املعرض ويف 
عىل  كبري  اقبال  مثة  العربية.  املعارض  بقية 
الكتاب الرقمي، السيام يف ظل ظروف التباعد 

االجتامعي بسبب جائحة كورونا.

تحقيق
غاصب مختار

اللبنانيني والعرب اىل املثقفني وتالمذة املدارس 
وطالب الجامعات، باالضافة اىل الزوار من خارج 
واحد  مكان  يف  جمعهم  ان  يف  شك  ال  لبنان. 
اجمل  والحوار.  والتالقي  للتعاون  افاقا  يفتح 
ما يف معرض الكتاب، ان كل الذين يختلفون 
واالقتصادية  السياسية  الصعد  عىل  خارجه 
والثقافية واالجتامعية، يجتمعون تحت مظلته 

jornalist.70@gmail.com
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■ ما هي انواع الكتب التي تشهد عادة 
اقباال اكرث من غريها، وهل صحيح ان كتب 

الطبخ واالبراج هي االكرث مبيعا؟
والدويل  العريب  الكتاب  معرض  يضم   □
االختيار  حرية  وتبقى  الكتب،  انواع  كل 
اي  ظروف  ترتك  طبعا  لكن  للقارىء. 
يف  سواء  غريها،  عىل  وتطغى  تأثريها  بلد 

االقتصادي  او  العريب  او  السيايس  املوضوع 
القراء  اتجاهات  تتأثر  لذلك  االجتامعي،  او 
ال  ذلك  من  الرغم  عىل  املستجد.  بالوضع 
تزال الكتب السياسية وكتب الروايات تشهد 
االقبال االكرب. اما الكالم عن ان كتب الطبخ 
اشاعة  فهذه  مبيعا،  االكرث  هي  واالبراج 
عىل  التأثري  او  املعرض  اضعاف  تستهدف 
القراء. الكتب السياسية وكتب الروايات هي 
االكرث مبيعا، لكن مثة من يهتم بكتب الطبخ 

واالبراج بال شك.

انتاج  تراجع  لديكم فكرة عن حجم  ■ هل 
الورقية ومبيعها؟ الكتب 

لكن  تقريبا  النصف  نسبة  الرتاجع  بلغ   □
العامل،  بلدان  لبنان فقط بل يف كل  ليس يف 
اقفل  النرش  دور  من  كبريا  عددا  ان  علام 

ابوابه نتيجة الرتاجع االقتصادي. 

■ هل من تعاون يف مجال املعرض مع االمن 
العام والقوى العسكرية واالمنية االخرى؟

سبع  منذ  معهم  قائم  التعاون  طبعا،   □
خاصة  اجنحة  يقيمون  فهم  سنوات، 
انتاجاتهم  لعرض  مجانا  لهم  نقدمها  بهم 
واصداراتهم. هذه االجنحة تنرش الوعي ايضا 
بني الناس، السيام الوعي االمني واالجتامعي.

العريب  الثقايف  النادي  يتم متويل  اين  ■ من 
القامة معرض الكتاب؟

االعضاء ومن  اشرتاكات  التمويل من  يتم   □
التي  والدويل  العريب  الكتاب  معرض  ارباح 

تغطي مصاريف السنة.

وملعرض  النادي  لعمل  تقييمكم  هو  ما   ■
الكتاب قبل االحداث وبعدها؟

افضل  الوضع  كان  االزمة  هذه  قبل   □
ومتنوعة،  عدة  نشاطات  نقيم  كنا  بكثري. 
منها امسيات ثقافية وفنية وغنائية وتراثية 
يف  املشاركة  عدا  شهريا،  نشاطني  مبعدل 
االزمات  لكن  والدولية.  العربية  املعارض 
انواع  مختلف  تراجع  اىل  ادت  املتالحقة 
يعد يف وسعنا جمع عدد  فلم  النشاطات، 
بسبب  واحد  مكان  يف  الناس  من  كبري 

جائحة كورونا.

جناح االطفال.

امسية فنية يف املعرض.

تأسس النادي عام
 1943 وواكب كل تطورات 
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