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تكريما إلسهاماتهم يف األدب الجزائري،
ويف الفكر والفن والنقد وتوزيع الكتاب يف بلدنا.

االفتتاحية

بين االحتفاء
والصداقة
بقلم :السيد عز الدين ميهوبي ،وزير الثقافة

ها نحن مجتمعون مرة أخرى حول الكتاب ،مندهشين –كما لو
كنا نكتشفه للمرة األوىل -من قدرة هذا الشيء عىل احتواء هذا
الكم الهائل من المعارف والمشاعر والقيم.

إن الكتاب يساهم يف فك شفرة الماضي ،السيما مراحل مقاومة
شعبنا عبر القرون كما يبرز تراثنا المادي والالمادي ومختلف
كنوزه .والكتاب مرتبط بمختلف حقول المعرفة والعلم كما
بمجاالت التعبيرات األدبية والفنية الرائعة .وهو يواجه
االنحرافات بكل الحكمة المتضمنة يف ديننا الحنيف مع التأكيد
عىل مبادئ هذا الدين الحقيقية.

إن إسهامه الذي تجىل منذ ظهور المخطوطات األوىل ،متواصل
إىل يومنا هذا .وبالرغم من كونه ينحو من حيث كونه شيئا
ملموسا ،إىل فقدان ماديته من خالل الرقمنة ،إال أنه سيظل
وبشكل عام فهو يؤمن تواجده المفيد واإليجابي ،الذي يتحمل
بالرغم من ذلك كتابا من حيث جوهره ورسالته األوىل.
عبأه كتاب وناشرون يجهدون إلثراء مستمر للحقل الفكري
إن تطوره عبر القرون يذكرنا بأن البلدان األكثر تقدما هي تلك
والمعريف والروحي ،ويدعمه قراء يأتون لينهلوا منه موارد
التي تستند إىل قطاع نشر قوي ،يخدمه أوال البحث واإلبداع
ثمينة تعود عليهم بالنفع يف حيواتهم وأعمالهم.
ثم فيما بعد شبكات جيدة للتوزيع والمطالعة .ويعتبر الكتاب
عالوة عىل ذلك ،سالحا ناجعا يف مواجهة الشدائد والمحن ،وقد ستتميز النسخة الثالثة والعشرين هذه من معرض الجزائر
استطاعت العديد من األمم أن تجني الثمار إذ وجدت فيه الدويل للكتاب التي تنظم تحت الرعاية السامية لفخامة
األفكار التي مكنتها من التقدم وتجاوز ذاتها .ويف جزائرنا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.باالحتفاء بالذكرى
الحبيبة وبالرغم من التأخر المسجل ،يفرض الكتاب وجوده الستين لتأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية .لقد
وفائدته بطريقة ليست دائما جلية ،إال أن المعرض الدويل كان هذا الحدث ذو الصدى العالمي موضع عدد ال يحصى من
الدراسات واألبحاث واإلصدارات ،وقد كانت هذه بال شك لحظة
للكتاب يكشف عنهما كل عام.
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مفصلية وهامة يف حرب التحرير الوطنية ،أما عىل صعيد
التاريخ األقدم فقد مثلت التأكيد عىل إرادة سابقة لدى الشعب
الجزائري من أجل تقرير مصيره .وسيأتي مؤرخون مشهورون من
الجزائر والخارج ليعرضوا تفاصيل وآثار هذه المسألة وليحفزوا
التفكير حول هذه المرحلة التاريخية المتميزة والبحث فيها.
وكون جمهورية الصين الشعبية هي ضيف الشرف لهذه النسخة
(الطبعة) فهذا أكثر من مجرد مصادفة ويأخذ شكل رمز قوي.
فال يخفى عىل أحد بأن الصين هي أول بلد غير عربي اعترف
بالحكومة المؤقتة ،بضعة أيام فقط بعد تأسيسها .ولم يكن
هذا الموقف سوى انعكاسا لتضامن الصين التام والمتواصل
مع نضال الجزائر من أجل االستقالل .إن الصداقة القوية بين
البلدين وشعبيهما مستمرة إىل اليوم وإذا كانت قد شهدت
كثافة دبلوماسية وتجسيدا اقتصاديا فإلنها تتغذى أيضا من
البعد الثقايف الواجب تعميقه.
وعالوة عىل ذلك فإن الشعب الجزائري الذي حرم طويال من
النفاذ إىل ثقافته الخاصة ،لطالما دأب عىل تحقيق انفتاح

كبير فسعى بال عقد الكتشاف مجاالت معرفية وأدبية وفنية
جديدة ممارسا ويف الوقت ذاته ويف كل يوم عددا أكبر من
اللغات األجنبية ومن بينها اللغة الصينية .سيتيح حضور
الصين كضيف شرف اكتشاف إسهام هذه األمة العظيمة
يف الثقافة العالمية .فالصين وهي بلد حضارة عريقة قدمت
للبشرية أسماء عظيمة –كونفوشيوس أشهرها ،-تعتبر أيضا
أصل ابتكار المطبعة يف نهاية األلفية األوىل بعد الميالد وهاهو
النشر وعىل غرار مجاالت كثيرة أخرى يحتل المرتبة األوىل عالميا
مع وجود مسعى النتشار متنام عىل الصعيد الدويل.
سيكون انعقاد منتدى للناشرين الجزائريين والصينيين ،ضمن
معرض الجزائر الدويل للكتاب ،كفيال بإطالق شراكات مفيدة
للجميع .وسيحظى هذا بتشجيعنا ألن تطور مجال النشر يف
بالدنا مرتبط أيضا بانفتاحه دوليا ،السيما يف مجال التنازل
عن الحقوق والنشر المشترك والتوزيع .وحينما تكون الصداقة
حاضرة وداعمة لهذه المشاريع فإنه سيسهل تحقيقها.

الصالون الدولي الـ  23للكتاب بالجزائر
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رسالة المحافظ

عيد للكتاب
بقلم :حميدو مسعودي ،محافظ صالون الجزائر الدولي للكتاب

كثير ًا ما نتحدث عن عدد زوار معرض الجزائر الدويل للكتاب -
الذي بلغ معدله مليونا ونصف المليون زائر عىل امتداد سنوات
عدة  -مما يجعل هذا الحدث الثقايف األكثر ارتيادا يف البالد ومن
بين األوائل يف إفريقيا والعالم العربي وحوض البحر األبيض
المتوسط .وبالمثل ،يسرنا أن نذكر بعدد البلدان المشاركة ،الذي
بلغ ما يقارب الخمسين من جميع القارات ،باستثناء أوقيانوسيا.
أخيرا ،نحن نقترب يف الطبعات األخيرة عدد األلف عارض،
معظمهم من الناشرين ولكن هناك أيضا المؤسسات الثقافية.
يضاف إىل هذا أكثر من مائة من الكتاب واألكاديميين الذين
يأتي حضورهم المفيد لتنشيط البرنامج الثقايف .ومن المؤكد
أن هذه األرقام تجعل من الممكن تقييم هذا اللقاء الرائع
وقياس نطاقه.ومع ذلك ،فإننا ال نسلط الضوء بما يكفي
عىل معطى مهم وهو عدد العناوين المقترحة للعرض والبيع.
فبالنسبة للطبعة الحالية وهي الثالثة والعشرين من نوعها،
نعد ما يقارب الـ  300.000عنوانا وهو عدد يقارب ذلك الذي تم
تحقيقه يف الطبعة األخيرة .ونحن نتحدث هنا عن العناوين
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وليس عدد النسخ وهذا قد يقدم أفضل من أي معطى آخر
أسباب نجاح المعرض الدويل للكتاب وسر اهتمام مهنيي الكتاب
الجزائريين واألجانب به .ويؤكد هذا العدد المعتبر التنوع الكبير
الذي يشهده معرض الكتاب فيما يخص اإلصدارات المعروضة.
فكل األنواع موجودة عىل الرفوف ،ابتداء من األدب (من روايات
وقصص قصيرة وشعر) وصوال إىل الكتب العلمية والتقنية
مرورا بكتب التاريخ والكتب الدينية والفنية والشريط المرسوم
والقواميس ،إلخ .يتم التعبير عن البعد اآلخر من هذا التنوع
من خالل مجموع اللغات الموجودة يف  .SILAفإىل جانب اللغات
الوطنية  :العربية واألمازيغية ،وحضور اللغة الفرنسية وهي
إرث من التاريخ ،فهناك اهتمام باللغة اإلنجليزية التي تجذب،
بحكم مكانتها كلغة دولية ،عددا متزايدا من الزوار خاصة من
فئة الشباب .لم يقتصر األمر عىل زيادة الطلب بمر السنين عىل
الكتب التي كتبت بلغة شكسبير ،بل يمكن أيضا مالحظة زخم
وحماس يف اتجاه عوالم لغوية أخرى .هكذا واستجابة لطلب
الزوار ،يقدم بعض العارضين اآلن المزيد والمزيد من الكتب

باللغات اإلسبانية واإليطالية واأللمانية والروسية ،إلخ.يف
الوقت الحايل ،ليس هذا سوى توجه خفيف ،إال أنه يتعزز،
مدفو ًعا بتدريس هذه اللغات يف المدارس الثانوية والجامعات،
فض ًال عن الدروس المسائية .كما يمكننا أن نرى العالمة
التجارية لألجيال الجديدة التي تعتبر اإلنترنت نافذة دائمة
من االنفتاح ،الكتشاف ثقافات العالم األخرى.ويف سياق هذا
الشغف الدويل ،تكتسي اللغات الوطنية أهمية كبيرة ،فهي
حاملة للعناصر المكونة للشخصية الثقافية للبالد ولتحديات
واحتياجات المنظومة التعليمية .ويمكننا أن نالحظ يف هذا
الصدد أن النشر باللغة العربية أصبح يغطي عددا متزايدا من
المجاالت العلمية والتقنية ،عالوة عىل مجاالت الثقافة العامة،
بينما شهد النشر باللغة االمازيغية زيادة يف العدد وتنوعا بفضل
دور النشر الجديدة وجهود المحافظة السامية لألمازيغية.ويف
األخير ،فإن تنوع العناوين المقترح يف معرض الكتاب يلتقي
وطلب مختلف الفئات العمرية يف المجتمع بما فيها الحضور
المكثف لألطفال الذين أصبح لديهم منذ سنوات جناح خاص

بهم ،كما يبرز أنواع المطالعة ،المطالعة العلمية والمعرفية
ومنها مطالعات طلبة الجامعات ومطالعة المتعة والتسلية
التي تندرج فيها مثال ،ويف مكانة جيدة ،الكتب الخاصة بفن
الطبخ .حتى أننا نفكر مستقبال يف تنظيم فضاء مخصص
للنشر وفن الطبخ ،عىل غرار العديد من معارض الكتاب يف
العالم ،بما أن فن الطبخ يمثل جانبا مهما من التراث الالمادي
لكل بلد وتخصصا معتبرا يف مجال النشر.سيتم تعزيز جميع
عناصر التنوع المذكورة هنا بمناسبة هذه الطبعة الثالثة
والعشرين ،التي ستشارك الصين فيها كضيف شرف .وقد شهد
الحضور األسيوي خالل الطبعات السابقة نموا مشجعا .ولكن
هذه المرة األوىل يف تاريخ المعرض الدويل للكتاب بالجزائر
التي سيكون فيها بلد من هذه القارة ضيف شرف .ويمكن
أن نقول إن هذا شرف للصالون .فنحن يف الحقيقة نستقبل
صديقا عظيما للجزائر كان تضامنه معها ،خالل حرب التحرر
الوطني ،ثابتا وثمينا .لقد كان لهذا العنصر التاريخي قيمة
كبيرة لدى الجزائريات والجزائريين وما يزال ،ومن هنا ولدت

الصالون الدولي الـ  23للكتاب بالجزائر
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صداقة عميقة ،وترجمت بعد االستقالل بعالقات دبلوماسية
واقتصادية متينة.عالوة عىل ذلك ،فقد أصبحت الصين يف
السنوات األخيرة قوة النشر الرائدة يف العالم ،وستكون هذه
فرصة الكتشاف خبرتها يف هذا المجال ،إضافة إىل أدبها
وإنتاجها العلمي والفكري .تتمثل إحدى النقاط الرئيسية لهذه
الطبعة يف التبادل بين الناشرين الجزائريين والصينيين للنظر
يف الشراكات الممكنة بأشكالها المتعددة .كما نتطلع أيضا أن
يكون العديد من الرعايا الصينيين العاملين يف الجزائر من بين
زوار المعرض .أما بالنسبة لوفد هذا البلد ،فسيتكون من أكثر
من مائة عضو ،من كتاب وناشرين وموزعين وإطارات يف مجال
الثقافة وصحفيين مشهورين .باإلضافة إىل الجناح الرسمي
الصيني ،ستبلغ مساحة العرض المخصصة للناشرين الصينيين
حوايل  400م .2وقد دفعتنا هذه المشاركة االستثنائية إىل نقل
قاعة المحاضرات الخاصة بـالمعرض إىل الجناح  ،Gوهي التي
كانت سابقا يف الجناح المركزي.
هذا االهتمام الخاص بضيف شرف استثنائي لم يمنعنا من
منح كل رعايتنا لمختلف المشاركين يف الصالون ،فالعديد
منهم أوفياء لهذه االحتفالية منذ عقدين من الزمن .وتسعى
اللجنة المنظمة لـ  SILAيف كل طبعة من طبعاته إىل توفير
أفضل الظروف الستقبال العارضين والجمهور من خالل محاولة
االستفادة بشكل أفضل من هياكل قصر المعارض ،التي تستحق
أن تتم إعادة تأهيلها وعصرنتها .لقد ذكرنا هنا بالفعل “الحدود
الموضوعية من حيث مختلف مساحات العرض والمرافق
ووسائل الراحة”… لكننا نعمل مع مدير قصر المعارض Safex
للحد بما أمكن من تأثير هذه االكراهات واستقبال زوار كثر
يأتون من مختلف مناطق البالد .ال يوجد أي تظاهرة آخري يف
الجزائر تشهد ذروات ارتياد يومي تبلغ أحيانا  400000شخصا.
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يف مواجهة الصعوبات المتعلقة بالميزانية ،ما زلنا ملتزمين
بالحفاظ عىل مجانية الدخول ،التي لطالما احترمها الصالون منذ
نشأته وهو أمر يبقى ناد ًرا ج ًدا يف العالم ،حيث يتم الدخول
بمقابل ،يف جميع االحتفاليات المماثلة تقري ًبا .أن هذا مبدأ
نحن حريصون عليه طالما أمكن ذلك ،للحفاظ عىل هذا البعد
الشعبي ل .SILAوبالمثل ،فقد تم استخدام الوسائل واإلمكانيات
المتاحة بحكمة لتزويد القراء الجزائريين ببرنامج ثقايف ثري.
وعالوة عىل الوجود الصيني الكبير ورفيع المستوى ،فإن كتابا
وباحثين مرموقين سيأتون من أربع قارات ،ليلتقوا الجمهور إىل
جانب نظرائهم الجزائريين ،وعرض أعمالهم ووجهات نظرهم
أو مناقشة المواضيع المقترحة .من بين هؤالء ،هناك يوم 1
نوفمبر ،والمكرس تقليديا من قبل المعرض  SILAلتاريخ الجزائر
وكفاحها ضد االستعمار .بالنسبة لهذه الطبعة التي تتزامن
مع االحتفال بالذكرى الستين لتأسيس الحكومة المؤقتة
للجمهورية الجزائرية ،تمت دعوة مؤرخين بارزين لتناول هذا
الحدث التاريخي الهام وتحليله.وقد أخذ البرنامج يف االعتبار
جميع أبعاد الهوية الوطنية وجوانبها ،من خالل فتح آفاق
واسعة عىل الثقافات العالمية .ويف هذا السياق ،فإن فضاء
 Esprit Panafروح الباناف ،المنظم من قبل معرض الكتاب
 SILAيف كل طبعاته منذ عام  ،2009وهو عام المهرجان الثقايف
اإلفريقي بالجزائر ،يشهد مرة أخرى عىل الثراء األدبي والفكري
لقارتنا.نرجو أن تكون هذه الطبعة الثالثة والعشرين مرة أخرى
عيدا للكتاب والمعرفة والخيال ومصد ًرا لالعتزاز والحماس يف
جزائر تعرف كيف تواجه الصعوبات ،لتمضي قدما ناهلة من
قيم السلف ومتطلعة بقوة لتحقيق الحداثة .مرحبا بكم !

ﺗﻨﻈيﻢ الﺼالﻮن

يندرج الصالون الوطني للكتاب بالجزائر ،الموضوع تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية ،السيد عبد العزيز بوتفليقة،
ضمن األحداث الثقافية المؤسسة من قبل وزارة الثقافة.

لﺠنة الصالون الوﻃنﻲ لﻠﻜتاب ﺑالﺠﺰاﺋر

المحــــافظ

حميدو مسعودي

لﺠنـــة التنﻈيـﻢ

منﺴـﻖ
محمد إيغرب
العﻼﻗات مع العارضين
ججيقة سعيداني
ﺗﻘنـــﻲ
كامل يحياوي
إدارة
صالح إسياخم

االﺗصاالت
زهير بطاش

اﻷﻧشطة الثﻘافية
ﺑرمﺠــــــة
يوسف سايح
فضـــاء روح البناف
أمينة بكات

الـــــدعﻢ

المؤسســـــة الـــوطنيـــــة للـــــفنون المطبعيــــة ()ENAG
الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ()ONDA
مؤسســــــة رامي
المؤسســـة الوطنيــــة للنشر واإلشهــــار ()ANEP
مصرف الســـالم
مؤسسة كوبــــرا

الشرﻛاء

فندق سوفيتيل
إكسبـوســـــاين ()Exposign
الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير ()SAFEX
ﺷرﻛاء وساﺋﻞ اﻹعﻼم
التلفزيون الجزائـري ()EPTV
اإلذاعــــة الجزائرية ()ENRS
الشريﻚ الرﻗمﻲ
نيفتيــــر ()NEFTER

الصالون الدولي الـ  23للكتاب بالجزائر
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ﻣـﺪﺧﻞ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺘﺮاﻣﻮي
ENTRÉE STATION TRAMWAY

ﺟﻨﺎح اﻟﺠﺰاﺋﺮ
PAVILLON EL-DJAZAÏR

AUTOROUTE

C E N T R A L E

اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺮﻳﻊ

واﺟﻬﺔ اﻟﺒﺤﺮ

LITTORAL

ﺳﺘﻮدﻳﻮﻫﺎت اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
STUDIOS TV ET RADIO

A L L É E

إﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ  /اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
ACCUEIL EXPOSANTS ET PRESSE

ﻗﺎﻋﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺎﺷﻲ
SALLE ALI MAACHI
ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﻼ
SALLE DU SILA

ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺰوار

ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ

اﻟﻤـﺪﺧﻞ اﻟـﺮﺋﻴﺴﻲ

ENTRÉE PRINCIPALE
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الطـــبعة 23

روح طبعـــة

العيش معــا بكتاب

يسعى معرض الكتاب الدويل للجزائر يف كل طبعة من طبعاته
إىل التعبير من خالل أنشطة الترويج واإلشهار عن أفكار وقيم
ألهمت عملية تحضيره ،السيما أثناء إعداد البرنامج الثقايف.
أما الشعار والهوية البصرية فيأتيان للتأكيد عىل روح هذه
االحتفالية انطالقا من جانب محدد.
وهكذا فقد تعلق األمر عند اختيار شعار « الكتاب ،اتصال
تام » للطبعة  21عام  ،2016بالتوجه إىل األجيال الناشئة
والشباب المتمسكين بالتكنولوجيا الحديثة لالتصال ،لغاية
التنويه بأن الكتاب ال يزال يشكل مرجعية ثمينة حتى
يف عالم اإلنترنت وذلك عبر نسخه الرقمية (االلكترونية)
والمكتبات الموجودة عىل الشبكة .وبالنسبة للسنة الماضية
فقد تم تقديم الطبعة  22تحت شعار « الكتاب ،كنز ال يفنى »
وكانت تلكم طريقة للتعبير عن فكرة أن المعرفة والثقافة
والخيال يمكنهم أن يلعبوا دورا أساسيا يف تجاوز األزمات
االقتصادية كما تظهره الكثير من األمثلة عبر التاريخ .فقلنا
« إن حل كل أزمة يمر مثله مثل أي عملية تحسين أو نهضة،
يمر بشكل أو بآخر عبر الكتاب ومضامينه ».

لهذا االختيار عالقة مباشرة مع القرار الصادر هذه السنة بتعيين
يوم عالمي للعيش معا يف سالم ،والذي احتفي بأول طبعاته
يف الجزائر وبقية دول العالم يوم  16مايو األخير .وقد تم
اعتماد هذه االحتفالية ،التي سيتم من اآلن فصاعدا االحتفاء
بها يف كل عام ،يف ديسمبر  2017بتوافق الدول األعضاء يف
منظمة األمم المتحدة وذلك خالل الجمعية العامة التي تنعقد
سنويا (القرار رقم  .)130/72وكلفت هذه المنظمة متعددة
األطراف منظمة اليونسكو بتنفيذ هذا القرار.
إنه قرار وليد مبادرة جزائرية ،فقد أطلقت الفكرة فعال سنة
 2014يف وهران ،خالل مؤتمر الجمعية الدولية الصوفية
العلوية الواقع مقرها يف مدينة مستغانم .وقد استلهمت
ذلك من التجربة الجزائرية « التي تميل إىل الترويج لثقافة
السلم والمصالحة الوطنية » والتي رفع لواءها فخامة رئيس
الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة .وهو اقتراح نقلته
الدبلوماسية الجزائرية فشق طريقه إىل أن تم اعتماده دوليا.

تهدف المبادرة إىل إرساء « حشد متواصل للجهود التي تبذلها
المجموعة الدولية من أجل تحقيق السلم والتسامح وإشراك
وللطبعة  23هذه ،تم اختيار شعار « العيش معا بكتاب » ،الجميع والتفاهم واألخوة » هذه القيم تحديدا اقترنت بالكتاب
حيث مرجعنا المباشر هو مفهوم « العيش معا يف سالم » الذي منذ ظهوره ،باعتبارها من أفضل ابتكارات الجنس البشري
يشمل قيم التقارب واالحترام والتسامح والتبادالت االيجابية وأسماها (إن لم تكن أفضلها عىل اإلطالق).
بين األفراد والمجموعات واألجيال.
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مثال أو األشعار أو القصص .وهكذا ،إذا ما توجب علينا البحث
عن رمز مادي لمفهوم العيش معا ،بال شك لن نجد شيئا أفضل
تعبيرا من الكتاب ،فهو يشمل كل المجاالت ابتداء من الدين
وصوال إىل العلم مرورا بكل التعبيرات األدبية التي توضح
األبعاد الوجدانية لإلنسان.
كما أن الكتاب دعامة روحية تعبر األجيال والزمان والمكان.
فقد سمح وما زال يسمح بفضل الترجمة ،بتجاوز الحواجز
اللغوية واألحكام المسبقة الثقافية وغير الثقافية.
وبالرغم من إنه يمكننا أن نتأسف لوجود كتب ذات أهداف
مضرة ،إال أنه يمكن التأكيد بأن معظم اإلصدارات هي ذات
غايات ايجابية وسلمية وبناءة تخدم المعرفة والقدرة عىل
الفهم والرقي.
من خالل تسليط الضوء عىل “العيش معا بالكتاب” ،يعتزم
المعرض الدويل للكتاب بالجزائر العاصمة أيضا التأكيد عىل
أن هذا التجمع السنوي الذي ينعقد بمناسبة كل واحدة من
طبعاته ،هو مثال حي عن “العيش معا” .بمتوسط عدد زوار
يصل إىل مليون ونصف المليون زائر ،فإن معرض الكتاب
يوفر مشهدا بهيجا وهادئا لمواطنين من جميع األعمار
والمناطق والمهن واالهتمامات .فهو أكثر من مجرد معرض
للكتاب ،إنه لحظة ثمينة ضمن األجندة الثقافية الوطنية،
لحظة ذات بعد مبهج واحتفائي يمكن أن يتمتع به األفراد
والعائالت ومجموعات األصدقاء.

وتأريخ المتخصصين للمرور من فترة ما قبل التاريخ إىل
التاريخ انطالقا من ظهور الكتابة ليس أمرا اعتباطيا.
فالكتاب باعتباره شيئا ثقافيا ،وحتى وإن أمكن اليوم أن
يأخذ شكال رقميا ،إال أنه يجسد تماما فكرة العيش معا التي
تستند إىل احترام كل فرد مع السماح بوجود مسعى جماعي
منسجم .ونجد هذا يف مبدأ القراءة الشخصية والخاصة التي فلم يبق أمامنا إذا سوى أن نعيش مع بالكتاب.
لطالما شجعت عىل التبادل مع الغير ونقاش األفكار ومقارنة
المعارف ومشاطرة االنفعاالت التي تنتج عن قراءة الروايات

الصالون الدولي الـ  23للكتاب بالجزائر
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بيانــات الصالـــون

أكثــــر من  1000عارض

ألول مرة يف تاريخه ،يصل معرض الجزائر الدويل للكتاب إىل
أكثر من  1000عارض مع  1015جناح عرض مسجل .وهذا أمر
يستحق أن ننوه به ،ولو من ناحية رمزية ،بما أننا اقتربنا
من هذا الرقم يف العام الماضي ،فبلغ عدد أجنحة العرض
الـ  952جناحا.

الذي يشارك بـ  41عارضا ،بما أن هذا البلد قد أصبح قوة
عالمية يف مجال النشر ،إال أن هذه الخصوصية للطبعة
الثالثة والعشرين ال تعيد النظر يف اتجاه المنحنى اإليجابي
والمتصاعد للمشاركة األجنبية يف المعرض الدويل للكتاب
بالجزائر العاصمة.

شهد معرض الكتاب يف السنوات األخيرة زيادة مستمرة يف
عدد العارضين ،وخاصة ابتداء من طبعته العشرين يف عام
 ،2016حيث لوحظت زيادة معتبرة .بـ  910عارض ،بلغت
هذه الزيادة نسبة  43٪مقارنة بعام ( 2011الطبعة السادسة
عشر) حيث تم تسجيل  521عارضاً.

يف المقابل فإن المشاركة الوطنية تعرف نوعا من الركود
مقارنة مع الطبعة الثانية والعشرين .فبعد أن ارتفعت
بنسبة  ٪ 7.3من عام  2016إىل عام  ،2017حيث بلغت
 314عارضا ،هاهي تفقد هذا العام  38عارضا ،مما يعكس
ربما الصعوبات التي تمس القطاع بسبب األزمة االقتصادية.
ومع هذا ،فإن قطاع النشر المحيل قد أظهر مقاومة قوية
لإلكراهات المتمخضة عن السياق الجديد .وهاهي تحافظ يف
معرض الكتاب عىل نسبة  30٪مقارنة بالمشاركة األجنبية،
وذلك من حيث عدد أجنحة العرض ،كما أن مساحة العرض
بلغت ما يقارب الــ  57٪من المساحة الكلية والتي بلغت
 13740متر مربع (يستغل المعرض بأكمله  20000متر مربع).
وبالمثل ،فإنه من بين  300000عنوان يقترحها المعرض،
فإن دور النشر الوطنية قدمت حوايل  ٪ 40منها ،وهذا أمر
مشجع إال أنه يجب رده إىل حقيقة طلب الزوار وعدد النسخ
التي يتم بيعها.

منذ ذلك الحين ،استقر هذا الرقم تقريبا عند حوايل  900عارض
دون أي يشهد أي تغييرات كبيرة .والرقم القياسي المسجل
يف طبعة هذا العام (دائما مقارنة مع سنة  ،)2011يعني
بأن عدد المشاركين يف المعرض قد تضاعف.
من بين  1015عارض يف هذه الدورة الثالثة والعشرين،
هناك  739أجنبيا ( ٪ 72.8من العدد اإلجمايل) و 276جزائر ًيا
( .)٪ 27.1مقارنة بالعام الماضي ،فإن العارضين األجانب
الذين كان قد شهد عددهم انخفاضا طفيفا ،قد ارتفع من
 638إىل  739جناح عرض ( .)101 +ربما تعود هذه الزيادة
إىل المشاركة االستثنائية للصين ،ضيف شرف هذه الطبعة،
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فيما يتعلق بعدد البلدان ،فإن الطبعة الثالثة والعشرين من مشاركة كل من كندا والواليات المتحدة والمكسيك والبيرو
معرض الكتاب ستستقبل  43علما (بما فيها الجزائر ومنظمة وكوبا التي ذكرنا حضورها سلفا ،وقد اختار المعرض الدويل
األمم المتحدة واالتحاد األوروبي) ،أي أن عدد الدول المشاركة للكتاب بهافانا الجزائر كضيف شرف يف طبعته القادمة.
قد تراجع ب  9دول مقارنة بالسنة الماضية 5 .دول إفريقية
كما أن مساحات العرض تعبر حقا عن جغرافيا معرض الكتاب
(الكاميرون والغابون وغينيا ومايل وليبيا) لم تتمكن من
 - SILAوهي تعكس العرض والطلب المعبر عنهما أثناء
المشاركة هذه السنة مما يبرز الصعوبات التي تعيشها القارة.
التظاهرة ،فبعد الجزائر التي تحتل المركز األول بطبيعة الحال
جنوب إفريقيا التي كانت ضيف الشرف يف الطبعة الماضية
( 7809م ،)2ال تزال مصر تحتل المرتبة األوىل ( 1441م،)2
ليست حاضرة هذا العام كما يمكن اإلشارة إىل انسحاب كل
تليها لبنان ( 1000م )2ثم فرنسا ( 966م ،)2وهي الدول
من روسيا والسويد والبحرين ونسجل يف المقابل حضور كل
الوحيدة التي تقترب مساحة أجنحة العرض الخاصة بها األلف
من اليابان وكوبا يف طبعة هذه السنة من معرض الكتاب.
متر مربع أو تتجاوزها بقليل .مع العلم بأن األردن خصصت له
يحتفظ المعرض الدويل للكتاب عموما بنزعته العربية مساحة عرض قدرت بـ  647م ،2مما يبرز التطور الذي يشهده
واإلفريقية والمتوسطية مع اختراقات جميلة يف آسيا حيث مجال النشر يف هذا البلد .تشغل الصين ،وهي ضيف الشرف،
يمكن اإلشارة إىل وفاء كل من الهند وإيران وتركيا لهذه من جانبها مساحة  500م 2عالوة عىل جناحها الرسمي.
االحتفالية.كما يستمر التوسع الملحوظ نحو األمريكتين ،عبر
الصالون الدولي الـ  23للكتاب بالجزائر
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كل هذه البيانات تكشف عن تنوع يف المجاالت الثقافية
واللغوية ،وخاصة بين األجيال الشابة من الجزائريين الذين
انفتاحا عىل العالم بواسطة التكنولوجيا الحديثة.
هم أكثر
ً
تبين الزيادة الملحوظة يف الطلب عىل الكتب باللغات
اإلنجليزية واإلسبانية واإليطالية واللغات األخرى إىل تطور
ممارسة هذه اللغات وتعلمهما يف المجتمع الجزائري.

يمكننا أخيرا القول بأن المعرض الدويل للكتاب بالجزائر
العاصمة أكد إجماال جاذبيته ،إذ يشد إليه الناشرين من أربع
قارات ،يدفعهم إىل المشاركة الطلب الكبير والمتنوع للقارئ
الجزائري.وبفضل العدد المنتظم لمرتاديه والذي يفوق
 1.5مليون زائر يف كل طبعة ،تمكن معرض الجزائر الدويل
للكتاب من الحفاظ عىل موقعه يف العالم العربي والقارة
األفريقية وحوض البحر األبيض المتوسط.

قائمة الدول المشاركة في الطبعة الـ  23للمعرض الدولي للكتاب
الجزائر
ألمانيا
انجلترا
المملكة العربية السعودية
النمسا
بلجيكا
بلغاريا
الكاميرون
كندا
الصين
كونغو
كرواتيا
كوبا
الدانمارك
جمهورية مصر العربية
اإلمارات العربية المتحدة

اسبانيا
فنلندا
فرنسا
اليونان
المجر
الهند
العراق
إيران
إيطاليا
اليابان
األردن
الكويت
لبنان
المغرب
المكسيك
سلطنة عمان

كما تمثّل األمم المتحدة واالتحاد األوروبي.
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فلسطين
هولندا
البيرو
بولونيا
البرتغال
قطر
جمهورية التشيك
رومانيا
صربيا
سويسرا
سوريا
تونس
تركيا
الواليات المتحدة

البرنامج في سطور

يف الطليعة

 4لقاءات مواضيعية

تجمع كتاب وأكاديميين ومثقفين حول مواضيع مثيرة:
الصيني مو يان ،جائزة نوبل لألدب 2012
مؤلفون بارزون من األدب الصيني المعاصر :أ .الي« ،الرواية والتاريخ» ؛ «صحراء ،أكتب إليك» ؛ «الجوائز األدبية:
تكريس أم انطالقة» ؛ «الجزائر أرض الفلسفة؟»
كاو ون شيوان ،شو زتشن ،جاو ليهونغ.
المخرج السينمائي اليوناني الفرنسي كوستا غافراس ،الذي
قدم لالحتفال بالذكرى الخمسين لفيلمه «زاد» ( )Zالذي صوره موعد مع التاريخ
يف الجزائر العاصمة والذي تحصل عىل جوائز مرموقة.
يف هذه الطبعة ،لقاء مثير حول إنشاء ،قبل ستين عاما
المؤرخ األمريكي ماثيوز كونييل ،مؤلف كتاب رائع عن خلت ،الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية .مع المؤرخين
دبلوماسية جبهة التحرير الوطني خالل حرب التحرير الوطني .الجزائريين محمد عباس وعبد المجيد مرداسي ،وكذا
مؤرخ صيني.

 17منصة

روائيون وشعراء وكتاب المقاالت يف احتكاك مع الجمهور:
جابر عصفور (مصر) ،ميسا باي (الجزائر) ،ديمتريو ستافروال
(اليونان) ،غريسيا كاسيريس (بيرو) ،إدواردو ر .إزكويردو
(المكسيك) ،واسيني األعرج (الجزائر) ،محمد مجاني (الجزائر)،
رشيد بوجدرة (الجزائر) ،شكري المبخوت (تونس) ،شارادين
مجدولين (المغرب) ،حبيب سايح (الجزائر) ،پيدرو إنريكي
مارتينيز (إسبانيا) ،ادريس علوش (المغرب) ،عائشة كاسول
(الجزائر) ،يحيى يخلف (فلسطين) ،پاوال كاريدي (إيطاليا)
والعديد من المؤلفين الكوبيين.

 8صور لمؤلفين

تكريم  :المؤرخون محفوظ قداش وأبو القاسم سعد الله،
عبد الله شرياط ،طاوس عمروش.
صورة مبهرة لمؤلفين  :أمين الزاوي ،سعيد بوطاجين
و مرزاق باقطاش.
استحضار :مراد بوربون

 6محاضرات

«العلم والعقالنية يف أرض اإلسالم» ؛ «العالقات الجزائرية
الصينية» ؛ «موريس اودان ...واآلخرون؟» ؛ «تحديات حوار
الحضارات» ؛ «العيش معا»؛ «الثقافة والعولمة».

روح البناف

أصبحت تقليدا منذ معرض  ،2009عام المهرجان الثقايف
اإلفريقي الثاني للجزائر العاصمة .ملتقى حيوي لألدب والنشر
األفريقيين يف فضاء ذو نشاط ال يفتر مع لقاء «سبل المنفى،
دروب الكتابة» (الهجرات يف األدب اإلفريقي).
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السينما واألدب

وأيضا…

عرض النسخة الرقمية من فيلم «زاد» يف قاعة عيل معاشي • االجتماع العاشر للكتاب األورومغاربيين حول موضوع
«ذكريات ،ذكريات!» الذي تنظمه سفارة االتحاد األوروبي
يف قصر المعارض.
يف الجزائر العاصمة.
بحضور المخرج الكبير كوستا غافراس.
• يوم دراسي عن األدب األمازيغي ينظمه مكتب المفوضية
السامية لألمازيغية.
الشعر أيضا...
• مؤتمرات مقترحة من قبل السفارة األلمانية يف الجزائر
مع منصة الثنائي إدريس علوش (المغرب) وبوزيد حرزالله العاصمة ،المجلس اإلسالمي األعىل والمؤسسة الوطنية
(الجزائر) .باإلضافة إىل الطبعة الثانية مكان للملحون مع للنشر واإلشهار.
سيكون العديد من المؤلفين والمؤلفات حاضرين يف أقسام
شيوخ محليين ومشاركة زينب لعوج.
ناشريهم لتوقيع كتبهم ومقابلة قرائهم.
يف جو تملؤه البهجة حول الكتاب والتبادالت !
للحصول عىل تفاصيل البرنامج ،راجع الفهرس أو مطوية البرنامج أو موقع الطبعة الحاليةwww.sila.dz .
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الصين،
ضـيف الشـــرف

الصين ،ضيف الشرف

امبراطورية اآلداب
نقل الكتاب اإلخباروين والكتّاب ومعظمهم من أوربا انبهارهم
بالصين وهذا منذ قرون .غالبا ما مزجوا ضمن موروث
المستشرقين ،بين المالحظة والتهيئؤات .ولم تساهم هذه
الكتابات دائما يف تقديم صورة وفية عن الصين بل أكثر من
ذلك فهي قد أخفت إىل حد ما انتاج الصين األدبي الفريد من
نوعه يف تاريخ البشرية.
يعتقد الخبراء أن األدب الصيني ولد منذ ألفي عام قبل الميالد،
انطالقا من نصوص ميتافيزيقية عىل األحرى ..يف العصور
القديمة والعصور الوسطى ،ظهرت أعمال ال حصر لها  :روايات،
قصص قصيرة ،وحكايات تاريخية وحكايات ،ومجموعات
شعرية أو نوادر  ،إلخ…
وميزة أخرى الفتة للنظر ،تتمثل يف الظهور المبكر للنقد األدبي
الذي أدى إىل ظهور أعمال نُشرت يف نهاية عهد اإلمبراطورية
الهونية ،يف بداية األلفية األوىل.
وهكذ وعىل مر العصور ،تطور أدب وفير ،نثرا أو شعرا ،ساعيا
للوصول إىل التعبير الراقي أو متمسكا بلغة العا ّمة .تضاعفت
أعداد المدارس واألنواع واألساليب ،فنتج عن ذلك روايات طويلة
جدا أو قصص قصيرة واقعية كانت أم خيالية.
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الكتب الكالسيكية العظيمة األربع
الروايات الكالسيكية ضخمة ومتوسط عدد الحروف فيها
يقارب المليون ،وفيها ما يقارب المائة فصل ! تصنف حسب
العصور وحسب النوع األدبي وهي ممثلة بشكل جيد بما يطلق
عليه اسم « الكتب الكالسيكية العظيمة األربع » يف األدب
الصيني .أحد أضخم الكتب يف هذا األدب وأقدمها هو كتاب
« الممالك الثالث » وهو يعد المرجع األسمى للروايات التاريخية.
كتبه « لو قوانتشونغ » يف القرن الرابع عشر « ،مقتبسا عن عمل
« شن سو » (القرن  .)3يعتبر كتاب « عىل حافة الماء » لصاحبه
« شي نايان » نموذجا لكتب البطولة والمبارزة ،وهو يعود أيضا
إىل القرن  ،14ويروي قصة لصوص شرفاء .تتجسد الرواية
الخيالية يف كتاب « رحلة إىل الغرب » لكاتبه « وو تشنغن »،
وهو يعود إىل القرن السادس عشر ،ويروي قصة راهب بوذي
يف مواجهة قوى خارقة للعادة .وهناك أخيرا رواية األخالق
واآلداب ممثلة يف كتاب « جين بينغ ماي » (زهرة اللوتس
الذهبية) ،صدر الكتاب يف القرن 16م وظل ممنوعا لقرون ،إال
أن الحال لم يعد كذلك اليوم .ربما يكون مؤلفه رساما أديبا اسمه
« تشاو واي » .غير أن مكانة « جين بينغ ماي » بين الكتب
الكالسيكية العظيمة األربع يف األدب الصيني ،قد أخذتها رائعة
« تساو شيويه تشين » « حلم الغرفة الحمراء » ،التي كتبت يف
منتصف القرن السادس عشر .كانت قمة األدب الصيني هذه

التي وصفت ببراعة تفكك العالم اإلقطاعي ،واحدة من األعمال
المفضلة للزعيم « ماو تسي تونغ » ،وهي مدرجة ضمن قائمة
اليونسكو لألعمال الممثلة.وهي واحدة من أطول الروايات يف
العالم بفضل الـ  120قصة التي تشكلها .وهي تبرز أيضا البعد
العالمي لألدب الصيني ،حتى أن المؤلف كتب يف التصدير « بعد
أن تركت نصف عمري يقضي دون أن أتقن أي فن ،أردت أن
استلهم من كل أخطائي ،كتابا أخطه كتحذير للبشرية كافة ».
تمثل هذه األعمال ثورة أدبية حيث فرضت كتابات شعبية
اعتبرت يف بداياتها « مبتذلة » ،من قبل األدباء والمثقفين
الذين كانون ينتمون عمو ًما إىل الطبقة األرستقراطية .كان
األدب الكالسيكي يفضِّل الشعر والمقاالت الفلسفية ،ويحتقر
القصص التي انتشرت بين العامة قبل ذلك بزمن طويل
بطريقة شفهية أساسا ،ومن خالل القصص والمسرح وعروض
الدمى المتحركة (عرائس القراقوز) أو األغاني .استخدمت الكتب
مزيجا من اللغة األكاديمية الصينية واللغة
االستثنائية األربعة ً
العامية ،مما تسبب يف حدوث اضطراب لغوي كبير ،مما أدى
يف نهاية المطاف حتى بالدوائر األدبية إىل االنضمام إىل هذا
التيار ،وكان ذلك إيذانا بمولد نوع من دمقرطة األدب ،مدعومة
بإنتاج معتبر يف هذا المجال.
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من المنﺪراين ﺇلى المعاﺻرين
تدعمت هذه المكانة الفريدة يف عالم األدب ،بفضل االكتشافات
الصينية يف مجال صناعة الورق والطباعة .يعود تاريخ أقدم
ورق (من ألياف كتان) اكتشف يف الصين إىل العام الثامن
قبل الميالد .أما بالنسبة للمطبعة ذات الحروف المتحركة،
فتعود اىل القرن التاسع ،أي ستة قرون قبل غوتنبرغ .يمكن
أن نرى يف هذا إسهاما من ممارسة مكثفة للكتابة اعتمدتها
إدارة مختلف األسر الحاكمة ،وهي التي دأبت عىل تقييد كل
فعل وتقديس األرشيف .وأخيرا ،من المؤكد أن انجذاب هذه
الحضارة الرائعة إىل عالم الفكر ،سواء المقدس أو الدنيوي ،قد
شجع التعبيرات األدبية عبر تحسين اللغة وتطويرها ،واحترام
كل ما هو مكتوب ،وانتقال األفكار ،بالرغم من المظالم وانعدام
المساواة وفترات االضطهاد الفكري والفني الذي مارسه بعض
األباطرة .عالوة عىل ذلك ،فإن الموروث الفلسفي الصيني يعتبر
من األقدم يف العالم ،إذ يعود تاريخه إىل ألف سنة قبل الميالد
بفضل الـ « ايجنغ » (أو كتاب التغيرات) ،وقد استمر هذا التقليد
مع أسماء كبيرة من بينهم كونفوشيوس وهو أشهرهم.
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يف القرنين التاسع عشر والعشرين ،سيعرف األدب الصيني
تغييرات كبيرة ،لها عالقة باضطرابات العصر .فقد بلغتها
التأثيرات الغربية من خالل ظهور طبقة من المثقفين الذين
تابعوا تعليمهم يف الخارج إضافة إىل ترجمة العديد من األعمال
الغربية .ويرتبط هذا االتجاه بحركة اإلصالح التي غالبا ما كانت
ترفض الثقافة الكونفوشيوسية وتستخدم الشكل األدبي
لتمرير أفكارها .ستتميز هذه الفترة بالنقاشات األدبية المكثفة
والشاقة والتي تمت بواسطة العديد من التيارات الفكرية
والمجالت األدبية .إال أن فشل الحركة اإلصالحية واالعتداءات
الخطيرة التي كانت الصين ضحيتها ،قد شجعت
عىل السعي إليجاد تعبيرات أدبية أخرى .فبرز
الكاتب لو شيون ( )1936-1881الذي يعتبر أب
األدب الصيني الحديث ،التي يعيد العالقة مع اللغة
العامية المحكية ،وهناك الشاعر والروائي ماو دون
( )1961-1896المنخرط يف العمل الثوري أو با جين
( .)2005-1904يمثل هؤالء الكتاب وغيرهم،
بطريقة أو بأخرى ،ثورة الحزب الشيوعي الصيني
يف بلد أرهقه التاريخ.

بعد نجاح المسيرة الكبرى وبداية عصر جديد يف الصين،
بدأ يتطور أدب جديد قريبة من الواقعية االشتراكية.
أساسها التوجيهات الثقافية المستوحاة من خطابات
« ماو تسي تونغ » حول األدب والفن سنة  1942يف « يان ان ».
وعىل غرار بلدان أخرى ،فقد نتجت عن هذا التوجه بعض
األعمال البارزة .بعد ذلك ،سيشهد األدب الصيني المعاصر مع
إطالق إصالحات كبرى يف أواخر السبعينيات ،تجدي ًدا يتناسب
مع بروز البالد كالعب رئيسي يف الحياة الدولية ومع التغيرات
الكبيرة يف البلد .نجم عن عملية البحث عن جذور التاريخ
والمجتمع ،تيار أدبي اشتهر فيه وبشكل خاص « مو يان »،
الحائز عىل جائزة نوبل لآلداب لعام .2012

شهد اإلنتاج األدبي المعاصر تقدما كبير وتعددت األنواع
والموضوعات .أما مكانة المرأة فقد تعززت ،إذ لم تعد ممثلة
يف الشخصيات فقط ،بل تعدتها لتنضم لجموع المؤلفين.
زادت التعبيرات تح ّرر ًا وصدرت العديد من الروايات التي تنتقد
المجتمع .بنفس الطريقة ،فقد ظهرت أشكال جديدة للكتابة من
َّاب مبتكرون .ويمكننا أن نشير
خالل األبحاث التي قام بها ُكت ٌ
يف األخي ًر إىل أن األدب الصيني القديم منه والمعاصر أصبح
يحظى بفضل الترجمات ،باهتمام متزايد من قبل العالم ،وقد
تخصصت العديد من دور النشر خارج الصين يف هذا المجال
و أنشأت المجموعات الصينية .كما أثرت الترجمة أيضًا عىل
الكتاب والقراء الصينيين بما أن المزيد والمزيد من األعمال
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األجنبية أصبحت يف متناولهم .يستند االزدهار الالفت لألدب
الصيني المعاصر ،وعىل غرار القطاعات األخرى عىل النمو الكبير
يف مجايل النشر والتوزيع.

المكانة األولى عالميا
أعلنت إدارة الدولة للصحافة والنشر ،وهي الهيئة التي تتوىل
تنسيق هذه األنشطة ومراقبتها ،مؤخر ًا أنه نهاية عام ،2017
تم نشر أكثر من  9مليارات نسخة من الكتب خالل العام ،بزيادة
تبلغ  ٪ 2.3مقارنة بعام  .2016يف هذه المجموعة ،هناك أكثر
من  255000،عنوانا جديدا ،ليبلغ العدد اإلجمايل  2.27مليار
نسخة .ويف الفترة ذاتها ،تم إحصاء  585دار نشر 219 ،تابعة
للقطاع العام و  366دار نشر خاصة .تؤكد هذه األرقام المركز
األول الذي تحتله الصين منذ أكثر من عقد من الزمان يف
مجال النشر .بلغ رقم األعمال لقطاع النشر سنة 8.3 ،2011
مليار يورو (المصدر  ،BIEFالمكتب الدويل للنشر يف فرنسا).
عىل الرغم من أن هذه النتائج القياسية مرتبطة بعدد سكانها،
كما بالكتب المدرسية (حوايل  ٪ 40من إجمايل عدد النسخ) ،إال
أنها تعود أيضا إىل التطور االجتماعي وتزايد نسب المطالعة،
عالوة عىل العمل النشيط الذي يقوم به هذا القطاع يف البالد
وعىل الصعيد الدويل.
مع اإلشارة إىل أن معظم الكتب صدرت بلغة « الماندارين »
وطبعت بحروف صينية مبسطة وللناشرين حرية تحديد األسعار
التي تتراوح بين  30،2و 60،4يورو.
ال ينبغي االعتماد كثيرا عىل العدد المتواضع للناشرين من
القطاع العام ( ،)219ألنهم غالبا شركات كبيرة ،عىل غرار
« مجموعة منشورات الصين الدولية » ،التي لها العديد من
الفروع ،واحد منها فقط ينشر سنو ًيا  1000عنوان جديد باللغات
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األجنبية .أما بالنسبة للقطاع الخاص ،فقد تطور بشكل ملحوظ
يف شكل ورشات نشر تستفيد من حصص « رقم الدويل الموحد
للكتاب »  .ISBNباإلضافة إىل كون الصين قد أصبحت ثاني أكبر
سوق عالميا ،بقيمة تداول بلغت  10.6مليار يورو (مصدر ،IPA
االتحاد الدويل للناشرين) بفضل استيراد كتب أجنبية بمختلف
أشكالها الورقية والرقمية أو حتى بشراء الحقوق ( 10950عنوانًا
يف عام  2006وف ًقا للـ  .)BIEFويف العام ذاته ،باعت عبر العالم
حقوق  2050كتا ًبا.
يتم التوزيع بواسطة  111000نقطة بيع ،بما يف ذلك البريد
الصيني .ويشمل هذا أيضًا منتجات النشر (المجالت ،األقراص
المدمجة ،أقراص الفيديو الرقمية…) ،ويقدر عدد الكتبيين
العموميين بحوايل  ،35000أما الكتبيين الخواص فهي مكرسة
حصرا لبيع الكتب .بعضها ضخم ،هي موزعة عىل عدة مستويات.
تنظم الصين العديد من معارض الكتب بما يف ذلك معرض
بكين الدويل للكتاب وهو معرض للمهنيين (تتم فيه العديد
من المعامالت والصفقات الدولية) ،ومعرض هونغ كونغ أو
معرض شنغهاي الدويل للكتاب ذي بعد الدويل أيضًا ،والذي
يعتمد عىل عدد من القراء يف الداخل يقارب من  250مليون
طفل ،يف بلد  ٪ 70من اآلباء واألمهات ،يعتنون كثيرا بالتطور
الفكري ألطفالهم فيشترون لهم عىل األقل كتابا واحدا يف الشهر.
أصبح للنشر االلكتروني أو الرقمي مكانة كبيرة ولألدب فيه
مكانته أيضا ،بعد أن أعلنت الجمعية الصينية للنشر السمعي
والبصري والرقمي بأن  400مليون مستخدم لإلنترنت كانوا
يقرؤون األدب عىل اإلنترنت (نهاية عام  ،)2017أي تقريبا
نصف مستخدمي اإلنترنت ! وذكر المصدر نفسه أن حوايل 14
مليون شخص يعرضون أعمالهم األدبية عىل المواقع اإللكترونية
أو تطبيقات الهاتف المحمول .من بينهم  ٪ 51يكسبون أكثر
من  5000يوان ( 728دوالر) شهريا .إنه أدب يرى النقاد بأنه

مكتبة يف يــانــغسهو

ذو جودة متوسطة ،إن لم نقل متواضعاً .ويقلق تطور النشر
الرقمي عشاق األدب الجميل إال أن بعض المراقبين يعتقدون
أنها تسمح بنشر عادات القراءة وترغب يف قراءة األدب .يف أبريل
 ،2017جاء يف « يومية الشعب » بأن  « :المثير للقلق أن المزيد
والمزيد من البالغين الصينيين يمارسون قراءة عادية وسطحية.
وهكذا ،فإن نسبة كبيرة من الكتب التي قرأها الصينيون الكبار
يف العام الماضي كانت من « أدب اإلنترنت » ،الذي ال يزال ذا
جودة أقل ،إال أنه يظل أسهل من الكالسيكيات ».

وقدم الصحفي أرقام دراسة سنوية تقوم بها األكاديمية
الصينية للصحافة والنشر ،مشيرا إىل أنه يف عام  2016بلغ
متوسط القراءة لدى الراشدين الصينيين  7.8كتاب يف السنة
( ٪ 0.02 +مقارنة مع عام  )2015وقارن هذا مع معلومات
جاءت يف « بكين يوث دييل » «  ،» Beijing Youth Dailyبأن
اإلسرائيليين يقرؤون ما متوسطه  60كتا ًبا سنو ًيا.
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الرهانات والمتطلبات

البرنامج يف إحياء قراءة الكالسيكيات مع الترويج ألعمال
معاصرة ،سرعان ما ارتفعت مبيعاتها.

واختتم لتوضيح خيبة أمله  « :تعتبر الصين االبتكار احد
ومن باب المفارقة ،إقامة مكتبة « هانغزو » شرق الصين،
المحركات الرئيسية القتصادها وتبذل قصارى جهدها لتشجيع
لنصبا تذكاري وهو عبارة عن تمثال نصفي ألحد أعضاءها
االبتكار يف الصناعات والتعليم والحوكمة .لكن ال يمكن ألية
األكثر مواظبة عىل القراءة ،وقد لقي هذا المعلم السابق الذي
دولة أن تزدهر يف مجال االبتكار إذا كان مواطنوها ال يحبون
كان يتقاسم راتبه مع الطالب الفقراء ،لقي حتفه يف حادث
المطالعة ».
سيارة ،وكان يزور المكتبة للمطالعة يوميا.
تبرز هذه الكلمات بوضوح إرادة الصين القوية للمضي قدما
ولكن يبدو أنه ليس الصين أن تقلق عىل مصير أدبها وقطاع
يف جميع المجاالت واألهمية التي توىل إىل مجاالت المعرفة
النشر فيها .وقد بيع كتاب يو دان « مالحظات حول كتاب
والفكر .هذا سلوك نجد آثاره يف القرون الماضية السيما يف
الحوار لكونفوشيوس » الذي نشر عام  2006عدة ماليين من
تعاليم كونفوشيوس والعلماء اآلخرين.
النسخ وجلب ثروة إىل مؤلفه .أما بالنسبة إىل كتاب « الممالك
هكذا يعتبر التشجيع عىل قراءة ذات جودة تحديا استراتيجيا الثالث » ،فبعد سبعة قرون من تأليفه ،فإنه ال يزال يباع بما
للغاية .ففي عام  ،2015نقلت وكالة أنباء شينخوا  ،Xinhuaيقارب الـ  100000نسخة سنوياً ،يف حين يمكن للصين أن
(الصين الجديدة) ،عن خطاب ليو يون شان  ،Liu Yunshanتعتد اليوم بالكثير من المؤلفين الجيدين.ومازال هذا البلد
عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي يبدو و أكثر من أي كإمبراطورية لآلداب.
الصيني بمناسبة اليوم العالمي للكتاب ( 23أبريل) .حيث
دعا إىل إطالق حملة « القراءة للجميع ».
المبادرات المماثلة عديدة وهي تنبع أيضا من المجتمع
المدني مثل التجمع الذي نظمه شباب « بكين » الذين
اجتمعوا يف مترو أنفاق المدينة وهم يقرؤون الكتب .هناك
طرق مختلفة للترويج للكتب والقراءة .واحدة من أكثرها
شهرة وفعالية هناك برنامج « غرفة القراءة » الذي يتم بثه
يوم ًيا منذ عام  2011عبر قناة وطنية .وهو يتألف من درس
يف األدب يقدمه أستاذ لعدد قليل من الطالب بلغة سهلة
وبطريقة بيداغوجية .وهي تتمتع بشعبية واسعة ساهم
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مكتبة بينهـــاي يف تيــــانجين
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ﺻﻮرة ﻣﻘﺮﺑﺔ

الﺤــﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﺑﻞ لﻶداب 2012

مو يـــاﻥ »ﺫلﻚ الﺬي ال يتكلﻢ«

المعرﺽ يﺴتﻘبﻞ الﺤاﺋﺰ على نوبﻞ لﻶداب.
ولد «مو يان» يف غوامي سنة  1956يف مقاطعة «شاندونغ»،
اسمه يف الحالة المدنية غوان موي واسم الشهرة ككاتب
هو «مو يان»  ،كنية لقب بها يف طفولته وتعني «الشخص
الذي ال يتكلم» .ينحدر من أسرة فالحين متواضعة بعد عمله
يف مصنع ،درس يف معهد الفنون واآلداب التابع للجيﺶ
الشعبي ،ثم يف جامعة بكين حتى عام  .1991وقد فرض
نفسه منذ البداية ككاتب موهوب.
صدرت أوىل قصصه الصغيرة «فجل الكريستال» عام ،1981
وبعد عدة أعمال صدر له كتاب «عشيرة الذرة الرفيعة » سنة
 ،1986وهو العمل الذي حقق نجاحا باهرا وقد تم يف السنة
الموالية نقل القصة إىل السينما ،عبر فيلم « الذرة الرفيعة
الحمراء » الذي أخرجه زانج ييمو .جزء لقد ظل مو يان وهو
الذي نهل من ثقافة أرضه التي نقلت له عبر فصص جدته
وحكاياتها ،متمسكا بعالم طفولته التي استقى منه الجزء
األهم من إلهامه ،غير متردد يف استخدام عناصر من سيرته
الذاتية يتخلل أسلوبه األنيق يف السرد القريب إىل شخصياته
المحببة ،لفتات مفعمة بالدعابة .وهو يعتبر من وجهة نظر
تاريخ األدب الصيني الحديث ،جزءا من التيار الذي أطلق عليه
اسم «البحث عن الجذور» أو البحث عن الجذور ،وهي حركة
نشأت سنة  1985وتقترح رؤية متجددة للريف .
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طور مو يان قدرة هائلة عىل الكتابة ،ويقدر عدد أعماله بنحو
الثمانين بين الرواية والقصص القصيرة والمقاالت البحثية.
وقد أكسبته هذه الغزارة يف اإلنتاج إىل جانب جودة كتابته،
عد ًدا كبي ًرا من القراء يف الصين ويف العالم حيث تتم ترجمة
أعماله عىل نطاق واسع .حصل عىل العديد من الجوائز الدولية
بما يف ذلك جائزة نوبل لآلداب يف عام  .2012ويف خطابه
يف ستوكهولم  ،قال مو يان «بالنسبة للكاتب  ،فإن أفضل
طريقة للكالم هي الكتابة .كل ما لدي ألقوله ،أنا أكتبه يف
أعمايل .الكلمات التي تخرج من الفم تتبعثر يف الريح  ،تلك
التي تولد من رحم الريشة ال تتالشى أبداً».

اﻟﺜﻼﺛﺎء  30أﻛﺘﻮﺑﺮ،

ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﻼ ،اﻟﺠﻨﺎح G

14:30 - 13:00
يدير الجلسة  :امزيان فرحاني و حميد عبد القادر

莫言
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األﻗالﻡ الصينية العظيمة
ﺁالي

阿来
30

ولد يف عام  1959يف مقاطعة «سيتشوان» الشمالية
الغربية ،وبدأ إبداعه األدبي يف الثمانينيات .اعتنى
أوال بالشعر  ،وتحول يف وقت الحق لكتابة الرواية.
دفعه مولده وشبابه يف المناطق الحدودية إىل
االهتمام بواقع هذه األقاليم للتعبير عنه .تعلق
بالطبيعة تعلقا شديدا ،واحتفﻆ يف ذاكرته ذكرى
بطفولته كراع غنم يف التبت .ألف العديد من األعمال
الشعرية وكذلك مجموعات من القصص القصيرة
تعكس هذه الرؤية .وباعتباره روائ ًيا ،فقد صدرت له
نجاحا كبي ًرا يف الصين وحول
أعمال متميزة حققت ً
العالم .ألف دواوين شعرية عدة وأشهر أعماله هو
عىل األرجح كتاب «عندما سقط الغبار» ،الذي ترجم
إىل  16لغة وحصل عىل العديد من الجوائز بما يف
ذلك جائزة ماودون المرموقة لعام  ،2000و هي
جائزة مخصصة للروايات التاريخية .بما تضمنته
من الشخصيات متفردة ومحببة و وحبكات مؤثرة
ومثيرة لالهتمام ،نجح «أالي» يف هذه الرواية  ،كما
يف روايات أخرى ،نجح يف استعادة حياة التبتيين
عىل مدار التاريخ الحديث .يواصل أالي دائم االرتباط
بعالمه هذا ،يواصل غمر نفسه فيه ليتواصل مع
سكانه وطبيعته العجيبة.

اﻟﺨﻤﻴﺲ  1ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ – ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﻼ ،اﻟﺠﻨﺎح G
17:00

يدير الجلسة  :محمد ساري

ﺗﺴاو وﻥ ﺷيواﻥ
ولد هذا الكاتب الشهير يف الصين ويف العالم سنة
 1954يف مقاطعة جيانغس .هو أيضا أستاذ اللغة
الصينية يف جامعة (بكين) ونائب رئيس اتحاد
الكتاب يف تلك المدينة .وتتضمن أعماله المتميزة
خمسة عشر رواية ،ومجموعات من القصص القصيرة
وألبومات مصورة لألطفال ساهمت بشكل كبير يف
اشتهاره وطنيا ودوليا.
من بين الجوائز العديدة التي نالها ،نذكر جائزة «هانز
كريستيان أندرسن» لعام  ،2016التي يمنحها المجلس
الدويل لكتب الناشئة منذ سنة  1956وهو أول كاتب
صيني ينال هذه الجائزة نظير موهبته الرائعة يف
تأليف كتب األطفال .من بين أعماله ،تم إعادة
إصدار «بيت من قﺶ» ( 300 )1997مرة! ضف إىل
ذلك ،ترجمة أعماله عىل نطاق واسع يف العالم ،إذ
بلغت الـ  70لغة .وقد عززت شهرته الواسعة أصال،
بنجاح تحويل بعض أعماله إىل أفالم سينمائية ،عىل
غرار «بيت من قﺶ» الذي أخرجه اكزو جنغ و «عباد
الشمس البرونزي» وهو فيلم نال كثر من ستين جائزة
وطنية ودولية.

曹文轩
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األﻗالﻡ الصينية العظيمة
ﺷيو ﺗﺴﻲ ﺗشن
درس هذا الروائي  ،المولود يف دونغهاي يف مقاطعة
جيانغسو سنة  ،1978درس األدب الصيني يف جامعة
بكين حيث يقيم حالياً .وهو يمثل جيدا جي ًال جدي ًدا
من الكتاب الذين يقدمون إىل جانب الكتاب األكبر
سنا ،اإلبداع المبتكر يف األدب الصيني المعاصر .يهتم
شيو تسي تشن يف رواياته بعالم المدينة الجديدة يف
الصين والشباب الذين يتوجب عليهم مواجهة الحياة
يف المدينة بما فيها من صعوبات وآمال .يسمح له
قربه من المواضيع التي يعالجها وتجربته الشخصية
أن يضفي عىل أعماله دقة فائقة وشاعرية ملحوظة.
هو يعمل حال ًيا يف مجلة «بيبلز لترتشر» ،ويواصل
مسيرته األدبية متمتعا بشهرة واسعة يف الصين
وعىل المستوى الدويل.

徐则臣
32

وقد نال بفضل أعماله العديد من الجوائز ،بما يف
ذلك الجائزة األدبية الشهيرة «الوشه لألدب» وجائزة
«لوشون لألدب» الناشئة .ترجمت رواياته إىل عدة
لغات .من بينها رواية «بكين ...بكين» التي ترجمت
إىل اللغة العربية عام  2016من قبل دار العربي
المصرية تحت عنوان «بكين  ،بكين» .وقد اختير شيو
تسي تشن من النقاد «كواحد من الكتاب الصينيين
العشرين الواعدين».

اﻟﺨﻤﻴﺲ  1ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ – ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﻼ ،اﻟﺠﻨﺎح G
17:00

يدير الجلسة  :محمد ساري

ﺗشاو لﻲ هونﻎ
ولد هذا الروائي والشاعر والباحث ومؤلف كتب
األطفال سنة  1952يف شنغهاي وهو مشهور يف
الصين ويف العالم ..تعتبر مسيرته األدبية استثنائية
نوعا ما ،فقد بدأ الكتابة أثناء عمله كفالح يف مزرعة
يف جزيرة موحشة سنة .1970
وقد صدر له أكثر من  80كتا ًبا كان لها صدى كبيرا
يف الصين ،حيث تم إدراج عدد منها يف المناهج
الدراسية للمرحلتين االبتدائية والمتوسطة وقد أثرت
يف أجيال كاملة .نالت العديد من أعماله وهي التي
ت درس أيضا يف الجامعة ،العديد من الجوائز األدبية
داخل الصين وخارجها ،السيما جائزة أفضل مجموعة
نثرية يف الصين وجائزة الشعر الدولية« .سيميسفيرا
سيميديريفو» يف صربيا .حققت مؤلفاته الثالثة
األخيرة ،نهر الطفولة ،يوتونج ،والخشب األسود،
نجاحا كبي ًرا بين القراء الصينيين .تمت ُترجمة العديد
ً
من أعماله كما تُرجمت أيضًا قصة «الفتى الباحث عن
المخاوف» إىل اللغة العربية .يشغل تشاو ليهونغ
حاليا ،منصب نائب رئيس رابطة الكتاب بشنغهاي
كما يدير أيضا مجلة شنغهاي األدب ،وهي مجلة
شهرية مهمة .

赵丽宏
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الصين ،ضيف الشرف

برنــــــامج ثري

االنفتاح على الجمهور والمهنيين

هذه هي المرة األوىل يف تاريخ المعرض الدويل للكتاب بالجزائر
العاصمة ،يكون فيها ضيف الشرف بلدا آسيويا .هذه المكانة
لم تكن لتخصص لغير جمهورية الصين الشعبية ،الصديق
الدائم للجزائر منذ حرب التحرير ،الذي أصبح اليوم شري ًكا مهما
من المقام األول ،وبلدا له أدب ونشر ذوا بعد عالمي لهذه
األسباب كلها ،تعتبر هذه المشاركة استثنائية ،بأكثر من أربعين
جناحا ووف ًدا برئاسة السيد ليانغ يانغ شون  ،نائب وزير دائرة
ً
االتصاالت ،ويتألف من حوايل  150شخ ًصا منهم المسؤولين
الرسميين والكتاب البارزين ،ومحتريف الكتاب والصحفيين.
يتضمن البرنامج الصيني لهذه الطبعة العديد من األنشطة
المتكاملة يف أنشطة السيال ،خصوصا عىل شكل تقديم كتاب
وباحثين كبار للجمهور الجزائري.
تجدر اإلشارة إىل أنه تم تنظيم منتدى صيني-عربي للناشرين
لتشجيع الشراكات .يمكن للمهنيين أيضًا اكتشاف «الكتب
العجيبة يف الصين» ،وهي مجموعة مختارة من أعمال متميزة،
من مختلف األنواع .يف الذكرى الستين إلنشاء الحكومة
الجزائرية المؤقتة ،سيشارك المؤرخ الصيني كزين ديونغ يف
المائدة المستديرة المكرسة لهذا الحدث إىل جانب نظرائه
الجزائريين .سيتم تنشيط محاضرة عن العالقات الجزائرية
الصينية ،بالشراكة كل من سعادة السفير الصيني يف الجزائر
السيد يانغ غوانغيو والدبلوماسي السابق والكاتب السيد خالفة
معمري .كما سيتم تنظيم العديد من األنشطة لزوار السيال،
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يف فضاءات الجناح الرسمي للصين ،ويف أجنحة الناشرين،
وهي أنشطة تتعلق بالترويج للنشر يف هذا البلد بمختلف
أنواعه ويف مختلف اللغات .كما تمت برمجة نشاطات ثقافية
أخرى ،السيما مع موسيقيين .سيتم إرسال جميع تفاصيل هذا
البرنامج بطرق مختلفة ،بما يف ذلك عبر المطويات والتي
ستوضع محتوياتها يف الموقع اإللكتروني للصالون.
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في موعد مع التاريخ

 60عـــــاما على تأسيس
الجمهورية الجزائرية المؤقتـــــة
ومن بين األسباب الجوهرية التي دفعت إىل تأسيس الحكومة
الجزائرية المؤقتة هو الرغبة يف إنشاء مؤسسة كفيلة بدفع
الحكومة الفرنسية إىل القبول باالنخراط يف عملية تفاوضية
عىل أن تدار هذه األخيرة عىل مستوى حكومي ،أي بنفس درجة
تمثيل الطرف اآلخر .لم يعلن الشعب الجزائري ومؤسساته
الحرب من أجل الحرب ،فقد كان من الواضح للكل بأن اللجوء إىل
الكفاح المسلح فرض عىل الشعب بعد التعطيل الكيل ألي حل
سياسي ممكن.من قبل المستعمر .عالوة عىل الحفاظ عىل نظام
استغالل اقتصادي رهيب للجزائريين واضطهاد وقمع دائمين
واستمرار تصنيف الجزائريين بأنهم مواطنون من الدرجة الدنيا،
وتهميش الهوية الثقافية الجزائرية ،إلخ .فالجزائر إذا قد حملت
السالح وهي يف حالة دفاع شرعي تاريخي عن النفس ،لدفع العدو
يف  18سبتمبر  ،1958تعالت أصوات أجهزة التلكس لوكاالت
إىل الجلوس عىل طاولة المفاوضات.
األنباء العالمية ناقلة برقية “ :تعلن الحكومة المؤقتة
للجمهورية الجزائرية إىل العالم كله تأسيسها بشكل متزامن وقد أشار بيان أول نوفمبر الذي أعلن عن اندالع حرب التحرير إىل
انطالقا من القاهرة وتونس والرباط ”.من بين ردود الفعل هذه الغاية  ” :يف األخير ،وتحاشيا للتأويالت الخاطئة و للتدليل
العديدة التي تلت هذا اإلعالن  -سواء كانت مؤيدة كانت أم عىل رغبتنا الحقيقة يف السلم ،و تحديدا للخسائر البشرية و
معارضة أو متحفظة  -يمكننا مالحظة أنه أي اإلعالن كان إىل إراقة الدماء ،فقد أعددنا للسلطات الفرنسية وثيقة مشرفة
حد ما مفاجئا .وإذا ما بدا هذا القرار فجائيا للبعض ،وهذا ما جرى للمناقشة ،إذا كانت هذه السلطات تحدوها النية الطيبة ،و
تضخيمه من قبل وسائل اإلعالم ،إال أنه لم يكن يتضمن أي تعترف نهائيا للشعوب التي تستعمرها بحقها يف تقرير مصيرها
شيء غير متوقع ويمكن حتى أن نؤكد بأنه يندرج ضمن مسار بنفسها ”.من بين المطالب التي تم التعبير عنها ،ذكر وبوضوح
منتظم ومتميز للعملية التي انطلقت مع اندالع حرب التحرير“ .فتح مفاوضات مع الممثلين المفوضين من طرف الشعب
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الجزائري عىل أسس االعتراف بالسيادة الجزائرية وحدة ال
تتجزأ”.ومن جانب آخر فقد رفضت كل المساعي الرامية إىل حمل
فرنسا عىل قبول المفاوضات ،ومن أبرزها مبادرة العاهل المغربي
الملك محمد الخامس والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة اللذان
اقترحا يف نوفمبر القيام بمساع حميدة بين طريف النزاع .وقد
قوبلت هذه المبادرة برفض فرنسي قاطع .ففرنسا كانت تعتبر
الجزائر فرنسية وجزءا ال يتجزأ من أرضها ،ومقاتيل جيش التحرير
الوطني مجرمين يستحقون العقوبات المنصوص عليها يف
القانون الجنائي وبأن القضية داخلية ،تدخل ضمن اختصاصها
الوطني حصرا .وعالوة عىل ذلك ،فإن هذا الموقف كان يستند
إىل اعتبارات إيديولوجية ،تدعي بأن الجزائر ليس لديها عناصر
ومقومات من التاريخ تؤكد وجود أمة عىل أرضها وأن األمر يف
آخر المطاف يتعلق ،وفق الفكرة المحببة لدى كل المستعمرين
الكولونياليين ،بأرض مباحة  Terra Nulliusأرض بال صاحب.
كما أن هذا اإلقليم لم يتوفر وفق العقيدة الكولونيالية عىل
دولة من قبل ،وهذا نكران فعيل للمسارات التاريخية المعروفة
والمعترف بها ،حتى تلك التي تخص تأسيس الدول األوروبية
بما فيها فرنسا.
ولقد تمخض المسعى عن تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة
التي كانت متوقعة أصال نتيجة عمل الدبلوماسية الثورية
الجزائرية العظيم والمثير لإلعجاب ،وهو عمل مس مختلف
أنحاء العالم وشغف به المؤرخون نظرا لكثافته كما قدرته
عىل تكوين الشبكات واستخدامه الحكيم لإلعالم ،والعالقات
السياسية والنشاط النقابي والطالبي والثقايف والرياضي،
إلخ .وقد ظهرت مثال مؤشرات تأسيس الحكومة المؤقتة
وبجالء خالل مؤتمر طنجة لألحزاب الوطنية المغاربية (من
 27إىل  30أبريل  .)1958جمع هذا المؤتمر كل من حزب
االستقالل المغربي وحزب الدستور التونسي وجبهة التحرير

خطاب فرحات عباس عند االستفالل

الوطني من الجزائر ،وذكر يف بيانه الختامي هذا اللقاء الذي
شكل لحظة هامة ومنعطفا حاسما للتضامن المغاربي :
“التفاف الشعب الجزائري حول جبهة التحرير الوطني يجعل
منها الحركة الوحيدة الممثلة للجزائر المجاهدة” وأوصت
الوثيقة ذاتها “بتكوين حكومة جزائرية بعد استشارة
حكومتي المغرب و تونس” .لم يكن مولدا لحكومة ليمثل
مفاجأة إال يف وجود نقص كبير يف إعالم الرأي العام العالمي
ووسائل اإلعالم ،بما أن القوى االستعمارية كانت تمارس
الرقابة المباشرة عىل وسائل اإلعالم التابعة لها وف ّعلت
مجموعات ضغط دولية لفرض رؤيتها للوضع.ولكن بالرغم
من العراقيل والمناورات الدبلوماسية المعاديةـ فقد تمكنت
الحكومة المؤقتة من جمع االعترافات الرسمية من العديد
من الدول .فبضع دقائق بعد اإلعالن عىل تأسيس الحكومة
المؤقتة ،أعلنت مصر اعترافها بها .وتلتها باكستان والمملكة
الليبية والعراق واليمن وأخيرا تونس هذا يف اليوم األول.
ثم توالت االعترافات من دول العالمين العربي واإلسالمي
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(سوريا ،المغرب ،السودان ،العربية السعودية ،لبنان،
إندونيسيا ،أفغانستان )…،إضافة إىل شمال فييتنام
وكوريا الشمالية ومنغوليا واالتحاد السوفياتي ويوغسالفيا
وبلغاريا وقبرص وكمبوديا وكوبا .وقد برز التضامن اإلفريقي
عبر االعترافات األوىل لكل من غينيا ومايل وغانا وكونغو
وليبيريا .وضمن هذه المجموعة لفت اعتراف الصين السريع
بالحكومة المؤقتة االنتباه وكان له الصدى الواسع حيث كتب
يف “المجاهد” ،اللسان الرسمي لجبهة التحرير الوطني يف
عدد  10أكتوبر  ،1958العنوان التايل  800” :مليون شخص
يعترفون بالجمهورية الجزائرية” .ويف الواقع قد فاق عددهم
المليار بقليل ،يمثلون إجمايل عدد سكان البلدان التي اعترفت
بالحكومة المؤقتة ،وقد فاق عددها قبيل االستقالل األربعين
دولة .وفيما يتجاوز مسألة اعتراف الدول ،فإن الحكومة
المؤقتة قد جلبت إليها تضامن العديد من األحزاب والنقابات
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والحركات والشخصيات عبر العالم بما فيها فرنسا ذاتها .أقل
من أسبوع بعد تأسيسها ،أظهرت الحكومة المؤقتة إرادتها
يف فرض نفسها كمفاوض عىل استقالل الجزائر .ويف 26
سبتمبر  ،1958أعلن فرحات عباس ،رئيسها األول  ” :الحكومة
المؤقتة مستعدة لعقد لقاء مع الحكومة الفرنسية لتحديد
شروط وقف إطالق النار” .بناء عىل ذلك تم اتخاذ العديد
من القرارات نقل إحداها المجاهد محمد غافر المدعو “موح
كليشي” ،مسؤول العمليات يف منطقة جنوب باريس :
”أعطى أعضاء الحكومة المؤقتة وهم محمد بوضياف وأحمد
بن بلة وحسين آيت أحمد المتواجدين حينها بالمستشفى
المركزي بـ”فرين”  ،Fresnesتعليمات صارمة بواسطة
لجنة المعتقلين وجمعية محاميي جبهة التحرير الوطني،
موجهة للمعتقلين الجزائريين الذين كانوا سيعرضون عىل
المحاكم الفرنسية .كان عىل المعتقلين أن يعتمدوا بيانا
كتبه كل من بوضياف وآيت أحمد .كان عىل كل واحد منهم
إذا كانوا ال يجيدون الفرنسية ،أن يكتفي بالقول بالعربية
أو األمازيغية أو يف جملة واحدة بالفرنسية “ :لدينا حكومتنا
ونحن ال نعترف بعدالتكم” .وهكذا فإن تأسيس الحكومة
الجزائرية المؤقتة كان يهدف إىل إعطاء شخصية مؤسساتية
ودولية إىل الجزائر التي كانت تقاوم لتصل مستقبال إىل
مفاوضات ،وقد سهل تأسيس الحكومة تعبئة أقوى للشعب
وهياكل القتال ،يف مرحلة يف غاية الصعوبة تميزت بها
فترة منتصف حرب التحرير الوطني .أكد المؤرخ دحو جربال :
“شكل تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة خطوة إىل األمام
يف المسار الثوري من أجل استقالل الجزائر .كانت تلك إرادة
مجاهدي جيش التحرير الوطني ،كما كانت تعبيرا عن الشعب
الجزائري كافة“ .وأضاف بأن تأسيس الحكومة المؤقتة
“ساهم يف تقوية فكرة االستقالل لما اكتسبته الحكومة
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المؤقتة من شرعية عىل المستويين الوطني والدويل” .وأكد
المجاهد والقائد حسين آيت أحمد ،الذي كان أحد المدافعين
المتحمسين عن إنشاء الحكومة المؤقتة ،أن هذا الفعل
التاريخي مثّل “يف إطار الثورة ،تحقيقا لحلم عدة أجيال من
الجزائريين  :وهو استعادة دولة الدولة” .يف ذلكم الوقت كانت
الجزائر مستعمرة منذ  128عا ًما .وهناك إسهام آخر للحكومة
المؤقتة ،عبر إنشاءها لوزارات وكتابات للدولة وغيرها من
الهياكل ،وتكوين الموظفين ،والشروع يف النظر يف جميع
جوانب حياة البلد والشعب ،بما يف ذلك الجوانب االجتماعية
والثقافية ،وبتحضير التكفل بالهياكل الحكومية يف مرحلة
ما بعد االستقالل ،التي كان يبدو أنها ستكون صعبة .بلغ
تأسيس الحكومة المؤقتة غايته بعد أن فرضت نفسها
كمفاوض يف اتفاقيات إيفيان التي أدت يف النهاية إىل
استقالل الجزائر ،وقد كانت الحكومة المؤقتة موضوعا للعديد
من الدراسات واإلصدارات يف العالم .يشدد المتخصصون يف
الغالب عىل الشجاعة الدبلوماسية التي ميزت عملية التأسيس
هذه ،عالوة عىل تفردها عبر التاريخ .فالنموذج المعروف إىل
ذلكم الحين كان الحكومة االسبانية التي تم تشكيلها يف أوت
(أغسطس)  1945بمكسيكو (والتي استمرت إىل غاية )1977
لكنها كانت حكومة معارضة للديكتاتور فرانكو .ومن مفارقات
التاريخ ،فإن المثال الوحيد المشابه لها هو الحكومة المؤقتة
للجمهورية الفرنسية التي أسست يف  3يونيو  …1944يف
الجزائر العاصمة ! يوم واحد قبل االستقالل الرسمي للجزائر،
يف  4يوليو  ،1962قال بن يوسف بن خدة رئيس الحكومة
الجزائرية المؤقتة “ :بعد إقامة طويلة يف الخارج فرضتها
عليها ضرورات الحرب ،ها هي الحكومة المؤقتة للجمهورية
الجزائرية ،صاحبة السيادة الوطنية ،تعود إىل األرض
الجزائرية يف اللحظة التي حقق فيها وطننا االستقالل .مائة

واثنتان وثالثون سنة من االحتالل االستعماري انتهت .مائة
واثنين وثالثين عاما من النضال البطويل والتضحيات التي ال
تحصى ومن المعاناة ،سبعة سنوات ونصف من حرب وحشية
فرضت علينا ،النتزاع أقدس حق بالنسبة ألي شعب  :الحق
يف العيش حرا ومستقال .بفضل الوحدة التي صقلت بفضل
سنوات النضال والشدائد ،داخل جبهة التحرير الوطني ،وحول
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ،تمكن الشعب من
تحقيق االنتصار يف المعركة من أجل االستقالل .نود أن نعرب
باسم الحكومة الجزائرية وباسم الشعب الجزائري عن امتناننا
العميق للحكومات والشعوب الشقيقة والصديقة لدعمهم
المتواصل والمستمر لنا خالل السنوات الطويلة والصعبة من
كفاحنا .كما ال ننسى الدور الذي لعبه الديمقراطيون يف فرنسا
ومناطق أخرى بشجاعة .الجزائر مستقلة اآلن ،لكن المعركة
لم تنته بعد .االستقالل ليس غاية يف حد ذاته ،بل هو وسيلة
لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية التي بدونها ال
يمكننا التحدث عن الثورة”.انضمت الجزائر إىل منظمة األمم
المتحدة قي  8أكتوبر  ،1962لتصبح العضو .109
الخميس  1نوفمبر

قاعة السيال ،الجناح G

13 : 00
مائدة مستديرة حول الحكومة المؤقتة
للجمهورية الجزائرية
مع المؤرخين  :محمد عباس ،محمد قورصو ،عبد المجيد
مرداسي وبمشاركة محمد خالدي ،مجاهد ودبلوماسي
يدير النقاش  :نور الدين عزوز ،مدير يومية Reporters
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ﺻورة مﻘرﺑة

مـــــاتيو ﻛـــوﻧيللي

مؤرﺥ ﺩﺑلومـــاسيـــة ﺟﺒهة التﺤريـــر الوﻃﻨــي

صدر كتاب ماتيو كونليل سنة  ،2002يف الواليات المتحدة ولم
ينشر يف فرنسا إال يف  2011لدى دار  Payotللنشر ،تحت عنوان
»السالح السري لجبهة التحرير الوطني ،كيف خسر ديغول حرب
الجزائر والحال أن العنوان األصيل باللغة االنجليزية كان » :ثورة
دبلوماسية ،كفاح الجزائر من أجل االستقالل وأصول حقبة ما
بعد الحرب الباردة« وهو عنوان يقدم المحتوى بشكل أفضل،
وهو نتيجة أبحاث معمقة قام بها المؤرخ عالوة عىل تحليل
جديد لهذه الحقبة.

فبدراسته للوسائل التي حشدتها الجزائر المكافحة ،لمعاضدة
الكفاح المسلح بالعمل الدبلوماسي وباإلعالم واالتصال أيضا،
هاهو كونليل يصف بدقة كيف تمكنت جبهة التحرير الوطني
من »إعادة كتابة قواعد العالقات.الدولية« .لقد قدم كتابه
إيضاحات متميزة بخصوص هذه المعركة متجاوزا بها المواجهة
بين فرنسا والجزائر ،ليدرجها ضمن شمولية العالقات الدولية،
فأصبحت عنصرا محفزا ومبرزا يف الوقت ذاته ً لظهور عصر جديد.
كما بين بأن الجزائريين فهموا (واستخدموا) هذا البعد بشكل
أفضل .درس ماثيو كونييل يف المملكة المتحدة (كامبريدج،
 )89-1988والواليات المتحدة (كولومبيا ويال) .وهو متخصص
يف التاريخ الدويل ،يعود اهتمامه بالجزائر إىل رسالة الدكتوراه
التي ناقشها يف جامعة »يال« وكان موضوعها »حرب االستقالل
الجزائرية .تاريخ دويل« ( .)1997وهو يتقن اللغة الفرنسية كما
تابع دورات لتعلم اللغة العربية يف الجامعة األمريكية بالقاهرة.
نال بفضل كتابه عن الثورة الدبلوماسية الجزائرية خمسة جوائز
مرموقة وحصل كما كرم العديد من المرات واستفاد من منح
للبحث .هو صاحب إسهامات متميزة نشرت يف مجالت دولية
متخصصة  ،ويحمل كتابه الثاني عنوان » :فكرة خاطئة قاتلة،
الصراع من أجل التحكم يف سكان العالم« الذي صدر عام ،2008
ويتزامن حضوره يف الصالون مع االحتفاء بالذكرى الستين لنشأة
الحكومة الجزائرية المؤقتة.
الخميس  1نوفمبر

قاعة السيال ،الجناح G

16 : 30 - 15 : 00
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المنـصـــــات

المنصات
جـــابر عصﻔور )مصر(

كاتب ومفكر مصري ولد بالمحلة الكبرى بمصر سنة  ،1944شغل
منصب وزير الثقافة لمرتين ( 2011و  .)2014وهو حائز عىل
شهادة يف األدب العربي سنة  1965من جامعة القاهرة ،حصل
عىل الدكتوراه سنة  1973برسالة متميزة هن الصورة الفنية.
د .جابر عصفور عضو يف اتحاد الكتاب بمصر ورئيس المجلس
القومي للترجمة كما شغل منصب األمين العام للمجلس األعىل
للثقافة .وهو عضو يف السلك األكاديمي بجامعة القاهرة منذ
سنة  ،1966حيث يتوىل فيها تدريس اللغة العربية وأدبها.
توىل كأستاذ زائر ،تدريس النقد األدبي العربي يف جامعة هارفارد
 .1995يشارك د .جابر عصفور يف العديد من لجان التحكيم
لجوائز أدبية عربية ،السيما الجائزة القافية لسلطان بن عيل
العويس وهو ومستشار تحريري للعديد من المجالت العربية.
أصبحت إسهاماته يف مجاالت التاريخ والنقد األدبي ،مرجعية
وقد كرم يف هذا الصدد بجائزة سلطان بن عيل العويس يف
طبعتها الخامسة ( .)1997-1996له العديد من المؤلفات يف
النقد األدبي ومنها «زمن الرواية» (« ،)1999نجيب محفوظ،
الخطوة األوىل» (.)2008

الثالثاء  30أكتوبر 15:00 -
تنشيط  :محمد ساري
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الـمنـصـــــــات

ميســاء باي )الجﺰائر(

ستـــافروال ديميتري )اليونان(

ولدت ميساء باي سنة  1950بقصر البخاري وتعتبر من أهم
األصوات األدبية الجزائرية .بعد تخرجها من معهد األدبَ ،د َّر َست
اللغة الفرنسية بسيدي بلعباس حيث كانت عنصرا فاعال يف
الحياة الثقافية .بالرغم من شغفها باألدب منذ طفولتها إال
أنها تأخرت نسبيا يف نشر نصوصها .صدرت روايتها األوىل « يف
البدء ،كان البحر » سنة  1996عن منشورات المرسى ،لتتواىل
اإلصدارات بعد ذلك ،ما بين الرواية والقصة القصيرة والمسرح
والباكورة ،نذكر منها سيرتها الذاتية « هل تسمعون صوت
الجبال؟ » ( .)2002وتتميز رواياتها بأسلوب بسيط وراقي :
« هذه الفتاة » ( « ،)2001ال تنظر إىل الوراء » ( « ،)2005أزرق،
أبيض ،أخضر » ( « ،)2006حجر ،دم ،ورق أو رماد » (،)2008
« بما أن قلبي قد مات » ( )2010و » حيزية » ( )2015المقتبسة
من قصيدة الحب الشهيرة يف التراث الشعبي .حازت ميساء باي
عام  2005عىل جائزة المكتبيين الجزائريين عن مجمل أعمالها.
جاءت روايتها األخيرة « ال صوت آخر » (برزخ )2018 ،لــتُأكد عىل
نضج تجربتها الروائية وأسلوبها السردي المتف ِّرد وقدرتها عىل
الغوص يف أعماق المجتمع الجزائري الحايل.

األدب يحوم يف كل مكان ،حتى يف المحاكم .أمضت ستافروال
ديميتري المولودة سنة  1953كامل مسارها المهني يف العدالة
حيث مارست المحاماة بعد حيازتها عىل شهادة الحقوق بجامعة
أثينا ،ثم تفوقت سنة  1983يف مسابقة ال ُقضاة ،وهي مهنة
ستمارسها طوال  27عام قبل أن تغادر هذه المؤسسة سنة
 2009لتتفرغ لشغفها باألدب الذي رافقها منذ شبابها .حيث
كانت تكتب الشعر وتتابع دروسا يف الفنون الدرامية خالل
دراستها بكلية الحقوق .صدر ديوانها الشعري األول سنة
 ،2001كما نشرت روايتين « بلد القصدير » و « روح المرآة »
التي ترجمت إىل الفرنسية .ألفت كذلك مجموعة قصصية
عنوانها « عودة طائر ال ُّدج » باإلضافة إىل ديوانين شعريين
وكتاب حكايات لألطفال .تقطن ستافروال حاليا بأثينا حيث
تكرس كامل وقتها للكتابة كما يقودها اهتمامها بنقل
تجربتها لﻶخرين لتنشيط ورشات لإلبداع األدبي ،منها تلك
التي أطرتها سنة  2010بجامعة مقدونيا.

الثالثاء  30أكتوبر 17:00 -
تنشيط  :سفيان حجاج

األربعاء  31أكتوبر 13:00 -
تنشيط  :مايا زروقي
الصالون الدولي الـ  23للكتاب بالجزائر
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ﻏريسيــا كــاسيريس )البيرو(

إدواردو راموس إيﺰكييرو )المكسيﻚ(

ولدت غريسيا كاسيريس سنة  1968بالعاصمة ليما حيث
التحقت بالمدرسة الفرنسية .بعد تخرجها من معهد اآلداب
بالجامعة الكاثوليكية يف ليما ،اتجهت إىل فرنسا حيث
تابعت دراساتها العليا واستقرت يف باريس .تدور كتاباتها
حول شخصيات نساء تعاني كالنساء الوحيدات ،األمهات
العازبات والعوانس .إال أن اهتمامها بمثل هذه الحاالت ليس
سوسيولجيا بل هو شغف وفضول .تستقصي عبر نصوصها
كل ما يتخفى وراء الستار ،كل ما هو مكتوم ومحجوب خلف
المظاهر والذي يتجىل عبره العالم الحقيقي .تهتم غريسيا
باإلنسان الذي ال يثير انتباهنا والذي يمتلك رغم ذلك ،بفضل
وضعيته الثانوية ،نظرة واعية عن العالم الذي يعيشون
فيه .صدر لها سنة  1992ديوان شعري عنوانه « قضايا
ومبادئ  :سموم وجماليات » (منشورات سانتورو) .صدرت
روايتها األوىل « االنتظار » سنة  2001يف باريس عن دار
باالند ،ثم تلتها « فيوليتا » و « آخر النهار » عن منشورات
« ليكلوز » سنة .2004

هو من مواليد مكسيكو حيث درس الموسيقى خالل مراهقته
قبل أن يباشر تخصصه الجامعي يف الرياضيات والمنطق،
وكذلك األدب واللغات األجنبية .سافر بعدها إىل لندن سنة 1975
حيث درس اللغة واألدب اإلنجليزي ،ثم إىل باريس يف 1977
حيث حاز عىل شهادة يف العلوم السياسية وشهادتي دكتوراه
يف األدب وعلم الموسيقىُ .ي َد ِّر ُس حاليا أدب أمريكا الالتينية
بجامعة السوربون كما يلقي محاضرات وينشط ملتقيات علمية
يف عدة جامعات أخرى .تهتم بحوثه باألدب األمريكي المعاصر
المكتوب باللغة اإلسبانية ،الروابط التي تجمع بين الفنون
واألدب ،ومسألة التقاطعات األدبية والثقافية .سمحت له
رؤيته الشاملة ،وهو الرحالة العالم ،بطرح تحليل متعمق
وواسع ألدب قارته .له كذلك منشورات يف األدب والسيما
دواوين شعرية منها « إ( » 2باريس )1981 ،و « مع مرور الوقت »
(مكسيكو ،)2005 ،تم جمعهما يف كتاب واحد صدر يف أشبيليا
سنة  .2010وألف أيضا مجموعات قصصية وروايات قصيرة.
يغني إبداعه األدبي وبحوثه بعضهما البعض.

ﺻبــاح الﺨير أمريكــا الجنوبيــة

األربعاء  31أكتوبر 13:00 -
تنشيط  :ليىل بوكيل
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األربعاء  31أكتوبر 13:00 -
تنشيط  :ليىل بوكيل

الـمنـصـــــــات

واسيني األعرج )الجﺰائر(

محمد مﻐاني )الجﺰائر(

ولد بتلمسان سنة  1954ود َّرس األدب بجامعة الجزائر ثم
يف السوربون بمدينة باريس حيث يقيم منذ عام .1994
صدرت أوىل أعماله بينما كان ال يزال طالبا بجامعة دمشق.
جعلت منه رواياته العديدة والمبدعة و بحثه المستمر عن
أساليب أدبية جديدة ،إحدى أهم األقالم يف األدب العربي
المعاصر .صدر له ما يقارب الثالثين رواية تتراوح عوالمها
ُـرج َمت
ما بين العصر الحايل والذاكرة الفردية والجماعية .ت ِ
أعماله إىل عدة لغات من بينها روايات ترجمها بنفسه من
العربية إىل الفرنسية .حاز واسيني األعرج عىل عدة جوائز
منها جائزة الرواية الجزائرية عن مجمل أعماله (،)2001
الجائزة الدولية للرواية بقطر ( ،)2005جائزة مكتبات الجزائر
) ،)2006جائزة الشيخ زايد الكبرى ( ،)2007جائزة الكتاب
الذهبي للمعرض الدويل للكتاب بالجزائر ( .)2008صدرت له
كذلك باكورة بعنوان « بالد القبائل ،نور الحواس » ()1998
وكتاب ُم َص َّور حول الشعر الجزائري ( .)2003يتمتع اليوم هذا
الكاتب بمكانة راقية عىل مستوى األدب العالمي.

ولد الروائي سنة  1948بالعاطف ،بالقرب من مدينة الشلف
(األصنام سابقا) حيث لعبت الهزتين األرضيتين دورا كبيرا
يف اختياره الكتابة .بحيث نقتفي أثرهما يف روايته األوىل
« انشقاق السماء » ( )1983الحائزة عىل جائزة الجزائر األدبية
الكبرى .يعيش مغاني ويشتغل يف الجزائر كأستاذ جامعي بعدما
أنهى دراسته بجامعتي الجزائر ولندن .صدرت له تسع روايات
ذات سردية متفردة وكتابة محكمة وسائغة .رسخت روايته
الثانية « جماليات السعادة » ( )1990موهبته التي كوفئت
بعدة جوائز .صدر له حديثا  « :حين تعبر األرواح التائهة »
) ،2015والحائزة عىل تنويه خاص يف جائزة جمعية الكتاب
باللغة الفرنسية) و « شارع الحيارى » كما نشر مؤخرا « السنة
المعجزة » التي تروي قصة حب تدور أحداثها بين الجزائر
العاصمة وأمستردام .وله أيضا مجموعتان قصصيتان باللغة
اإلنجليزية وباكورتان حول ابن خلدون والمدرسة الجزائرية.
مغاني عضو يف اللجنة التنفيذية لـلجمـعية العالمية للكتاب
« بان انترانشيونال » والتي قام بتأسيس فرعها الجزائري.

السبت  3نوفمبر 13:00 -
تنشيط  :إبراهيم صحراوي

السبت  3نوفمبر 17:00 -
تنشيط  :نادية سبخي
الصالون الدولي الـ  23للكتاب بالجزائر
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رشيد بوجدرة )الجﺰائر(

شكري مبﺨوت )تونس(

ولد سنة  1941بعين البيضاء وفرض نفسه منذ أكثر من نصف
قرن كواحد من أهم رموز األدب الجزائري .باإلضافة إىل رواياته،
كتب عدة سيناريوهات منها « وقائع سنوات الجمر » لألخضر
حمينة الحائز عىل السعفة الذهبية بمهرجان كان سنة .1975
التحق يف شبابه بالثورة الجزائرية وباشر بعدها دراسته الجامعية
يف الفلسفة والرياضيات يف الجزائر العاصمة وباريس ثم د َّرس
بدوره يف الجامعة إىل غاية  ،1972وشغل بعدها منصب مستشار
يف وزارة اإلعالم والثقافة ونشر يف نفس الوقت مقاالت بمجلة
« جون أفريك » .يعيش ويعمل بوجدرة حاليا يف الجزائر العاصمة
ويعتبر من أندر الكتاب الجزائريين الذين يكرسون كامل وقتهم
للكتابة .نجح منذ صدور ديوانه الشعري األول « لكي ال أحلم
راق ومثير للجدل .صدر
بعد اآلن » ( )1965يف حياكة أثر أدبي ٍ
له ثالثون عمال بين الرواية والباكورة والشعر وتعتبر كتاباته،
سواء بالفرنسية أو بالعربية ،معال َم رئيسية يف تاريخ األدب
الجزائري المعاصر .صدرت له يف  2017رواية « السلب » التي
تعود بأسلوب متفرد للحقبة االستعمارية والتي يتم ترجمتها
حاليا إىل العربية.

ولد بتونس العاصمة سنة  1962ويعتبر من أهم الكتاب
التونسيين الحاليين .تحصل عىل دكتوراه دولة يف اللسانيات
بكلية الفنون يف جامعة المنوبة حيث صار الحقا عميدا ثم
رئيسا .تجاوز صيته حدود بلده وحاز يف  2015عىل جائزة
بوكر العربية عن روايته « طالياني » التي تدور أحداثها حول
شاب تونسي يترأس االتحاد العام للطلبة وقد نجح ،عبر هذه
الشخصية ،يف سرد حقبة الرئيس بورقيبة وما تبعها .وجاءت
مجموعته القصصية « السيدة الرئيسة » الصادرة يف 2015
لتأكد عىل موهبته ،تلتها يف  2016رواية « باغندا » التي
يساءل فيها عبر تحقيق وهمي اختفاء العب كرة تونسي
يف الثمانينات .حاز شكري مبخوت عىل عدة جوائز ،الكثير
منها جاء لالحتفاء بأعماله الفكرية .تحتسب له كذلك مقاالت
شتى منها  « :السيرة يف كتاب األيام لطه حسين » (،)1992
« الزعيم وظالله  :عن كتابة السيرة يف تونس » (،)2010
« عن السيرة الذاتية يف األدب العربي » (… )2017

األحد  4نوفمبر 13:00 -
تنشيط  :إبراهيم صديقي

اﻹثنين  5نوفمبر 13:00 -
تنشيط :وحيد بن بوعزيز

الـمنـصـــــــات

شرف الدين مجدولين )المﻐرب(

الحبيﺐ السايﺢ )الجﺰائر(

ولد هذا الناقد األدبي والباحث يف الجماليات والدراسات
المرئية والشفهية والدراسات المقارنة سنة  1969يف
شفشاون ،أعايل جبال الريف .يرتكز عمله الجامعي المتفرد
عىل مسائلة عميقة لمختلف أبعاد التعبير األدبي والفني.
يشتغل حاليا كأستاذ يف معهد الفنون الجميلة بطيطوان
ويؤطر كذلك طالب الماستر يف األدب المقارن والنقد بجامعة
محمد الخامس بالرباط .يعمل شرف الدين مجدولين كذلك
كخبير يف مجالت ودور نشر عديدة كما ينظم منذ 2014
لقاءات أدبية يف الموسم الثقايف الدويل بمدينة األصيلة
بالمغرب .حاز سنة  2007عىل جائزة الكتاب المغربية للدراسات
األدبية والنقد وقوبل كتابه « الفتنة واآلخر » بإعجاب كبير
من قبل النقاد والباحثين .من بين نصوصه التي يبلور فيها
نظرة نقدية جديدة ،نذكر « بوح شهرزاد » ( « ،)2001الصورة
السردية يف الرواية ،التاريخ والسينما » ( « ،)2006حكاية
الحكاية  :قراءة يف التراث األدبي » ( « ،)2007قارئ الرواية :
تفاصيل وسلوكيات » …

ولد بمعسكر سنة  1950وأمضى طفولته ومراهقته بسعيدة
ثم درس األدب يف جامعة وهران .اشتغل بعدها ك ُم َد رس
ونشر مقاالت عدة يف الصحافة الجزائرية والعربية .استقر
سنة  1994بتونس ثم المغرب وعاد بعدها إىل أرض الوطن.
تميز بحياكة أعمال أدبية متشابكة تتناول التاريخ الحديث
ومعضالت المجتمع الجزائري .صدرت له مجموعة قصصية
عنوانها « القرار » ( )1979وعدة روايات منها « الصعود
إىل األسفل » ( « ،)1981زمان النمرود » ( « ،)1985ذاك
الحنين » ( )1997الذي ت ُِرج َم إىل الفرنسية سنة 2002
و« مذنبون لون دمهم يف كفي » ( )2009التي يخوض فيها
يف ذاكرة الفواجع التي عاشتها الجزائر و « كولونيل زبربر »
الصادرة يف لبنان التي يعود بها إىل حرب التحرير ويلقي
عبرها إضاءة جديدة عىل مسار البالد .تتناول روايته األخيرة
« أنا وحاييم » العالقات بين الجزائريين المسلمين واليهود
إبان الحقبة االستعمارية.

الــــروايــة المﻐــــاربيــة

اﻹثنين  5نوفمبر 13:00 -
تنشيط :وحيد بن بوعزيز

اﻹثنين  5نوفمبر 13:00 -
تنشيط :وحيد بن بوعزيز
الصالون الدولي الـ  23للكتاب بالجزائر
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بيدرو إنريكيﺰ مارتيناز )إسبانيا(

عائشة كسول )الجﺰائر(

ولد هذا الشاعر والروائي واألكاديمي والناشر اإلسباني سنة
 1956يف غرناطة .صدر له أكثر من عشرين عمال أدبيا ترجموا
إىل عدة لغات .نشر ديوانه الشعري األحدث « ِشع ٌر للسماع »
يف  2017ببورتو-ريكو ويتم حاليا طبع ديوانه األخير .حاز
عىل عدة جوائز منها الجائزة الكبرى للطبعة الرابعة عشر
للمعرض الدويل للكتاب يف بورتو-ريكو وجائزة الشعر الدولية
« داما دو بازا » يف  2017تنويها « اللتزامه الثقايف وإبداعه
األدبي » .ويحل ضيفا بانتظام يف أكبر اللقاءات الشعرية
يف العالم (األرجنتين ،بيرو ،كولومبيا ،المكسيك ،الواليات
المتحدة ،نيكاراغوا ،باناما ،كندا ،فرنسا ،تركيا ،تونس…).
ويشارك كذلك يف تنظيم وتنشيط تظاهرات ثقافية عدة
كما يعمل كمنسق لمركز اليونيسكو باألندلس ورئيس
للفرع اإلسباني للمجلس األمريكي (ليما) وجمعية « غرناطة
 13للفنون » .كما يكرس بعضا من وقته لتنشيط ورشات
للكتابة يف جامعات المكسيك والواليات المتحدة ولصالح
المساجين يف غرناطة.

ولدت سنة  1944يف البليدة ،وهي جامعية حائزة عىل
دكتوراه دولة يف األدب الفرنسي المقارن ومتخصصة يف أدب
مارغريت يورسنار .درست لسنوات عديدة يف جامعة الجزائر
حيث أطرت بحوثا وشغلت مناصب مسؤولية مختلفة .صدرت
لها عدة مؤلفات ،بين الرواية والباكورة والكتاب المصور
(« الجزائر بكامل حروفها » )2003 ،كما ساهمت يف الكثير
من الكتب الجماعية المهمة حول ألبير كامو ،مولود معمري
والنخب الجزائرية .نذكر لها ثالثة أعمال أدبية كبرى  :رواية
« حكايات الوسخة » (منشورات المرسى ،باريس  ،)1996كتاب
« َق َد ُم حنان » (منشورات القصبة )2003 ،ورواية « حمامة
كانت » (منشورات القصبة )2017 ،الحائزة مؤخرا عىل جائزة
محطة الجزائر األدبية والتي تتميز بنظرة ال متناهية األبعاد
لتاريخ الجزائر ،حيث تتحول شخصيات حقيقية من الماضي
لشخوص قصة خيالية محاكة بامتياز .ولقد وظفت فيها
عائشة كسول كل حسها األدبي والشخصي ومعرفتها العميقة
بتاريخ وتراث الجزائر.

الثالثاء  6نوفمبر 13:00 -
تنشيط  :ليىل بوكيل

األربعاء  7نوفمبر 15:30 -
تنشيط  :يوسف سايح

الـمنـصـــــــات

يحيا يﺨلﻒ )فلسﻄين(

باوال كاريدي )إيﻄاليا(

ينحدر الكاتب من عائلة ذات أصول جزائرية ،ولد سنة  1944يف
سماخ عىل الضفاف الجنوبية لبحيرة طبريا يف فلسطين .استقرت
عائلته بعد نكبة 1948يف إربد باألردن حيث درس وعمل يف التعليم
والصحافة ونشر أوىل مقاالته يف جريدة « نيو هوريزون » التي
كانت تصدر بالقدس أواسط الستينات .كما نشر نصوصا أخرى يف
صحيفة بيروت الفنية (بيروت جورنال أوف آرت) .شغل بين2003
و 2006منصب وزير الثقافة يف السلطة الفلسطينية .ويكرس
وقته منذ تقاعده يف  2012للكتابة وقد حازت أعماله عىل جوائز
عدة منها جائزة فلسطين لألدب سنة  ،2000وجائزة كتارا للرواية
العربية سنة  2016عن روايته « عابر الريح » ،وتحصل سنة 2012
عىلالميداليةالذهبيةللمنظمةالعربيةللتعليموالثقافةوالعلوم
(أليسكو) .نذكر من بين أعماله « المرأة الوردية » ( « ،)1980هذا
الليل الطويل » ( « ،)1992النهر يستحم يف البحيرة » (،)1997
« جنة ونار » ( … )2011ويستضيفه صالون الجزائر للمشاركة
يف تكريم ذاكرة الشاعر الفلسطيني غسان كنفاني الذي اغتاله
الموساد سنة .1972

ولدت الصحفية والكاتبة اإليطالية سنة  1961يف روما
حيث شاركت يف تأسيس منظمة الصحفيين المستقلين
« ليتيرا  .» 22درست األدب والعلوم السياسية وتحصلت عىل
دكتوراه يف تاريخ العالقات الدولية .كرست جزءا من أبحاثها
للشرق األوسط واإلسالم السياسي وعملت كمراسلة يف القاهرة
) )2003-2001والقدس ( )2012-2003كما نشرت عديدا من
المقاالت يف الصحافة اإليطالية والدولية وألفت ثالث كتب
ُط ِب َعت لدى دار فلتريليني  « :العرب الالمرئيون » ()2007
الذي كتب مقدمته الروائي المصري عالء األصواني وحاز عىل
جائزة « كابالبيو » سنة  « ،2008حماس » ( )2009و « القدس
بدون إله ،صورة مدينة مأساوية » ( .)2013وتشارك كذلك يف
تنظيم تظاهرات ثقافية عدة كما ألفت مسرحية موسيقية
عنوانها « مقهى القدس » .تدرس حاليا تاريخ العالقات الدولية
يف جامعة باليرمو .منحها الرئيس اإليطايل سنة  2008وسام
النجمة برتبة فارس كما حازت يف  2013عىل جائزة الحمام
الذهبي للسالم .

فلسﻄيـــن ﰲ الـقلﺐ

الﺨميس  8نوفمبر 13:00 -
تنشيط  :أمين زاوي

الﺨميس  8نوفمبر 15:00 -
تنشيط  :يوسف سايح
الصالون الدولي الـ  23للكتاب بالجزائر
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مـــرحبـــــا بكوبـــــا

هيـــا نكتشف جزيرة أدبية

الجزائر ،ضيف الشرف في صالون هافانا للكتاب 2019
اكتشاف األدب والنشر يف كوبا بأسلوب حي .هذا ما يقترحه
الصالون الدويل للكتاب يف الجزائر ،عبر منصة جماعية كوبية
مخصصة لخمسة من الفاعلين يف مجال الكتاب يف هذا البلد
الصديق ،الذي لطالما شعر الجزائريات والجزائريون أنه قريب
عىل الرغم من المسافة .يقدم خوان رودريجيز كابريرا ،رئيس
المعهد الكوبي للكتاب ،لمحة عامة عن الكتاب والقراء يف
بلده .ستقوم يايمي تانيا بالوماريس مدروس وهي ناقدة
أدبية ومتخصصة يف االتصال ،رئيسة تحرير مجلة أرتي ئي
ليتيراتورا ،بتناول بعض جوانب اإلبداع األدبي يف كوبا .من
جانبها ستقوم الكاتبة أدياليدا فرنانديز دي خوان ،التي فازت
أوىل رواياتها ذات المضامين اإلفريقية ،بجائزة بينوس نويفو
لعام  ،1994بتقديم تجربتها األدبية الغنية .بصفته كتبي
ومدير مبيعات يف وكالة النشر الكوبية ،سيقدم لنا ألبرتو
نيغرين كولينا ،عمليات توزيع الكتب والترويجها لها داخل
حدود كوبا وخارجها .وأخي ًرا ،سيقدم المؤرخ والباحث رينالدو
مانويل سانشيز بورو ،المتخصص يف تاريخ إفريقيا والشرق
األوسط ،رؤيته وجهة نظر بخصوص التبادالت الثقافية FIL) .كوبا) والذي سينظم من  7إىل  17فبراير  ،2019وتجري
سيتحدث حتما هؤالء عن مشاركة الجزائر باعتباره ضيف فعالياته يف مواقع عدة يف هافانا ،مع موقع رئيسي يف قلعة
الشرف يف معرض الكتاب الدويل الثامن والعشرين لكوبا ،سان كارلوس دي ال كابانا .استقبل هذا الحدث المهم أكثر من
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أضــــواء

مليوني زائر سنة  ،2018أي بزيادة تفوق الـ من  30٪مقارنة
مع السنة التي سبقتها .لقد تضمن المعرض برنامجا ثريا
للقاءات الثقافية ،وتم بيع  129000كتابا يف الطبعة نفسها.
وتأتي هذه االحتفالية لدعم برنامج واسع لتشجيع الكتب
والقراءة .وللتذكير ،يف بداية هذا العام ،سلمت سعادة سفيرة
كوبا يف الجزائر ،السيدة كالرا مارغاريتا بوليدو إسكودل ،إىل
معايل وزير الثقافة السيد عز الدين ميهوبي ،دعوة الجزائر.
وهذه خطوة أخرى عىل طريق التبادالت الثقافية المثيرة.

األربعاء  31أكتوبر

قاعة السيال ،الجناح G

18 : 30 - 17 : 00
تدير الجلسة  :ليىل بوكيل

الصالون الدولي الـ  23للكتاب بالجزائر
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كوستـــا غــــافراس

المﺨـــرج ﻋـاﺷﻖ الكتـــاب

حاضر في معرض الكتاب بمناسبة الﺬكرﻯ الﺨمسين لتصوير فيلمه »زاد«
بالجزائر العاصمة
ولد كوستا غافراس سنة  1933يف أركاديا (اليونان) واسمه تخرج من المعهد العايل للدراسات السينمائية .أخرج سنة 1965
الحقيقي كونستانتينوس غافراس ،غادر بلده األصيل يف سن أول أفالمه« ،مقصورات لقتلة» ،الذي كان نقطة االنطالق
الـ  ،19هربا من االضطهاد السياسي ،فأقام يف فرنسا حيث بالنسبة لمشواره المهني.
إن العمل السينمائي لهذا المخرج اليوناني-الفرنسي ،الذي غالباً
ما يكون مستوحى من األدب ،يعبره التزام سياسي واجتماعي
قوي .حقق غافراس النجاح دوليا بفضل فيلمه « ،»Zالمستوحى
من رواية الكاتب اليوناني فاسيل فاسيلكوس وهي رواية تحمل
العنوان ذاته ،وتأكد هذا النجاح بفضل أعماله العظيمة األخرى.
غافراس صديق الجزائر وضيف فوق العادة لهذه الطبعة
من معرض الكتاب ،وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لبداية
تصوير فيلم «زاد» (عرض عام  ،)1969ولطالما عبر هذا المخرج
االستثنائي عىل امتنانه للبلد الذي سمح له بإخراج هذا الفيلم.
نالت هذه الرائعة التي شاركت الجزائر يف إنتاجها وصورت يف
الجزائر جائزة بمهرجان «كان» وجائزة أحسن ممثل لجان لويس
ترانتينيان .كما حاز الفيلم عىل جائزتي أوسكار :جائزة أفضل
فيلم أجنبي وجائزة أحسن تركيب ،كما رشح لنيل أوسكار أفضل
مخرج عالوة عىل عدد كبير من الجوائز يف المهرجانات الدولية.
عدد الجوائز التي نالها كوستا غافراس مدهش ،فمنها السعفة
الذهبية وجائزة أحسن ممثل لجاك ليمون وأوسكار أحسن
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ﺻورة مقربة

سيناريو مقتبس يف هوليود عن فيلمه «المفقود» ( .0)1982اما
«ميوزك بوكس» ( 0)1990فقد نال الدب الذهبي لمهرجان برلين
ونال عن «آمين» ( )2002سيزار أحسن سيناريو مقتبس .تويل
يف الثمانينيات رئاسة السينماتيك بفرنسا ،وهو منصب أوكل
إليه مرة أخرى ابتداء من سنة  .1987كثيرا ما يطلب منه تويل
رئاسة مهرجانات (برلين ،دوفيل ،)...كما مثل بعض األدوار .أما
كمنتج فقد برز اهتمامه بالجزائر من خالل فيلم «سيدي العقيد»،
إخراج روالن هربييت« ،اآلن يمكنهم المجيئ» ( )2015من
إخراج سالم إبراهيمي.
السبت  3نوفمبر

قاعة السيال ،الجناح G

18 : 30 - 17 : 00
لقاء مﻊ الجمﻬور

جلسة إهداء مع كاتب مذكراته :
«اذهب حيث من المستحيل الذهاب» دار لو سوي للنشر،
 ،2018اقتناء الكتاب مسبقا من جناح دار لو سوي للنشر.
األحد  4نوفمبر

قاعة عﲇ معاشي

16 : 30 - 14 : 00
عرض النسخة الرقمية لـ فيلم «زاد» بحضور المخرج
كوستـــا غـــافراس

الصالون الدولي الـ  23للكتاب بالجزائر
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أضــــواء

الشعر في السيال

بين التراث واإلبداع الحالي
نوع أدبي جدير بأن ُيروج له دوما
يسعى معرض الجزائر الدويل للكتاب إىل إعطاء المزيد والمزيد
من األهمية للتعبيرات الشعرية ،حتى وإن استمر عالم النشر
يف تحفظه حيال هذا النوع من األدبيات .ومع ذلك تقوم
بعض دور النشر الجزائرية بنشر أعمال الشعراء ،وأصبحنا
نالحظ أن هذا النوع أصبح يجذب الكثير من عشاقه .هناك
هذا العام منصة شعرية مغاربية استثنائية ،سيجتمع قلمان
عظيمان للحديث عن أعمالهما ،ولكن أيضاً عن رؤيتهما
للشعر يف المغرب العربي والعالم .يتعلق األمر بإدريس علوش
(المغرب) وبوزيد حرزالله (الجزائر).
ولد األول يف أصيلة بالمغرب سنة  ،1964صدر له منذ عام
 1990حوايل عشرين ديوانا شعريا .عضو يف اتحاد الكتاب
المغاربة ودار الشعر المغربي  ،كما ينشر قصائده يف المجالت
األدبية وينشط برنامجا ثقافيا يف كاب راديو طنجة .يعتبر
حرز الله وليد سيدي خالد بالقرب من بسكرة سنة  ،1958شاعرا
معترفا به يف الجزائر ويف الخارج حيث يدعى لحضور العديد
من اللقاءات الشعرية.
يتعاون أستاذ اللغة واألدب العربي هذا مع الصحافة واإلذاعة
الدولية .جعل منه إبداعه الشعري المنتظم والهام ،صوتا من
أصوات الجزائر الهامة والموهوبة .ترجمت بعض دواوينه.
وهو يرى بأن الشعر ينبع من الحياة ومن اليوميات حتى.
هناك احتفالية شعرية أخرى ستكون مسك الختام لهذا
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الصالون «مكان للملحون» وقد اقترحت للمرة الثانية بعد
نجاحها العام الماضي .سيأتي شيوخ البالد لينشدوا ويقدموا
أشعارهم تحت إشراف رجل الثقافة األستاذ عبد القادر بن
دعماش ،محافظ المهرجان الوطني للشعر الملحون .سترافق
كبار شعراء الملحون وهو تعبير شعبي ال يزال حيا يف أريافنا
ومدننا ،الشاعرة (والروائية أيضا) زينب لعوج  ،المتمسكة
بأساليب التراث الشفهي وثراءه ،تعيد استعماله يف تعبيراتها
المكتوبة العصرية  ،وهي بذلك نقدم لنا شعرا ملحونا جديدا.

الثالثاء  6نوفمبر

قاعة السيال ،الجناح G

16 : 30 - 15 : 00

منصة لثنائي  :ادريس علوش وبوزيد حرز الله

تدير الجلسة  :حنان تواتي
السبت  10نوفمبر

قاعة السيال ،الجناح G

16 : 30 - 15 : 00

أمسية شعرية «مكان للملحون»

تقديم  :عبد القادر بن دعماش
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ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻧﺪﺭﻭﻳﺪ
ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﻓﻲ ﻃﺒﻌﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،
ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻜﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻂ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ )ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ
ﻭﺭﻗﻢ ﺍﻟﻜﺸﻚ(.
ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﺇﻳﺠﺎﺩ ّ
ﻛﻤﺎ ّ
ﻛﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ.

ﺗﻢ ﺇﻃﻼﻕ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﻫﻲ
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔّ ،
ّ
ﺍﻟﻤﻔﻀﻼﺕ« .ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻜﻢ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻔﻆ ﻋﻨﻮﺍﻥ
»ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺃﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﺳﻢ ﺃﻱ ﺟﻨﺎﺡ ﺃﻭ ﺩﺍﺭ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻮ ّﻓﺮ ﻟﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻛﺎﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ...
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻂ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ.
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮ ّﻓﺮﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻒ ﺫﻛﻲّ ،
ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ
ﺗﺬﻛﺮﻭﺍ ّ
ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺎﺕ ﻳﺴﻌﺪﻭﻥ ﺑﺨﺪﻣﺘﻜﻢ.

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻮ ّﻓﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻔﻜﻢ ﺍﻟﺬﻛﻲ .ﻣﺘﻮ ّﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻏﻮﻋﻞ ﺑﻼﻱ

صحــراء،
أكتب إليك
لو كان األدب يقابل ماديا الجغرافيا ،فسنجد ربما بأن أربعة
أخماس األعمال األدبية الجزائرية مكرسة للصحراء التي تحتل
معظم مساحة التراب الوطني .هذا ليس هو الحال ،ولكن
يمكننا أن نالحظ بأن للصحراء نصيب معتبر ،عبر إصدار العديد
من الروايات والقصص القصيرة والدواوين الشعرية المكرسة
لهذا العالم أو تلك التي تأتي لزرع مواضيعها يف هذا الديكور.
وقد سلك مولود معمري هذا الطريق بروايته «العبور» .بعدها
بعشرين عاما ،نشر رشيد بوجدرة «خمس شذرات من الصحراء».
ومنذ ذلك الحين ،تم الحفاظ عىل هذا االهتمام من قبل
الروائيين والشعراء ،بل ازداد ،دون أن يكون دوما مرئ ًيا.
باإلضافة إىل ذلك ،لم تقتصر الصحراء عىل كونها موضو ًعا
لألدب ،بل تعدت ذلك لتصبح مكانًا لإلنتاج األدبي بفضل كتاب
جدد الذين يعيشون ويعملون هناك .سيسلط هذا االجتماع
الضوء عىل هؤالء وسيتناول الطرق المختلفة التي يكتب بها
األدب الجزائري صحراءه .كيف يواجه الكتّاب الجزائريون،
المعاصرون عىل وجه الخصوص ،العديد من الكليشيهات
واألوهام التي كانت هذه المنطقة الشاسعة منذ الفترة
االستعمارية موضو ًعا لها وال تزال ؟

االثنين  5نوفمبر

قاعة السيال الجناح G

18 : 30 - 17 : 00
بمشاركة :

-

عبد الحفيظ بن جلويل
اعمير بن داود
عبد القادر ضيف الله
عبد الله كروم
جمال ماطي
جميلة طلباوي

يدير اللقاء :

عبد الرزاق جلويل
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اللقــــاءات

الــرواية
والتـــاريخ

وأخي ًرا ،يتبين أن التاريخ نفسه يتم إخراجه بواسطة األدب،
وإىل حد ما بأمانة .ثم نتحدث عن الروايات التاريخية
أو عن التاريخ الرومانسي .يف الجزائر ،حيث حققت المقاالت
والشهادات التاريخية نجاحاً ملحوظاً ،هناك اهتمام كبير
بالروائيين فيما يتعلق بالتاريخ .ماذا يمكن أن يتطابق
هذا الهوس؟ هل هي رغبة يف كتابة التاريخ بشكل مختلف
وإعطائه بع ًدا إنسان ًيا أكثر؟ هل هناك رغبة يف كشف نوبات
غير معروفة أو خفية من التاريخ؟ كيف يتم هذا النوع من
الكتابة؟ سيتناول هذا االجتماع ،من خالل تجربة المشاركين
فيه ،جميع التفاعالت بين التاريخ واألدب.

«الجزائــر» لوحة فنية لمحمد إسياخم

يروي األدب قصصا حقيقية أو خيالية ،فردية أو جماعية،
وهي تندرج عموما ضمن التاريخ الكبير .وهكذا ،فإن القصص
التي ترويها الروايات والقصص الصغيرة تستخدم األحداث
الهامة التي وقعت يف الماضي ،وتلك التي تقع أيضاً يف
الحاضر ،كديكور خلفي لحبكاتها .كما يوظف الكتاب التاريخ
كعنصر مؤثر بل ومحفز ،للمواقف التي تعيشها شخصياتهم.

األحد  4نوفمبر

قاعة السيال الجناح G

18 : 30 - 17 : 00
بمشاركة :

-

محمد لمين بحري
يحيى بلعسكري
مايسة باي
عبد القادر جمعي
وسيلة سناني
إبراهيم تازاغرت

يدير اللقاء :

بن سعد غلويل
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الجوائز األدبية :
تكريس أم انطالقة

نرمي من خالل جمع بعض من الفائزات والفائزين بالجوائز
وطنيا ودوليا إىل تسليط الضوء عىل هذا التقدم ومناقشة
تجارب الحاضرين يف هذا المجال .تبدو الجوائز األدبية وكأنها
وصوال للقمة للعمل والمؤلف معا وتكريس لهما .أما بالنسبة
للكتاب الجدد ،فيمكن أن تمثل تشجيعاً هاماً للغاية ،وتكون
بمثابة منصة انطالق لرحلتهم األدبية المستقبلية ،لكن ،كما
هو الحال يف بقية العالم ،يرافق هذا التأكيد أسئلة كثيرة،
إذ.يمكن أن تؤثر الشهرة الناتجة عن هذه الجوائز أيضًا عىل
الكتابة ،مما يضع الكاتب يف موقف تحد دائم ،وقد يكون هذا
عىل حساب إلهامه أحيانًا .سيكون هذا االجتماع فرصة لتسليط
الضوء عىل نقص الجوائز األدبية يف بلدنا.

58

الفــــائزين بالطبعة االوىل لــجائزة اسيا حبار

يف ظل تسجيل زيادة مشجعة حتى وان كانت خجولة ،يف عدد
الجوائز األدبية يف الجزائر ،ازداد عدد الفائزين .كما الحظنا بأن
عدد الكتاب الجزائريين الفائزين بجوائز أدبية يف العالم العربي
ويف أوروبا يف تنامي مستمر ،وهي جوائز مرموقة أحيانا .ومن
بينهم المزيد من الشباب الذين يمثلون دليال عىل وجود جيل
جديد نشط ،استلم المشعل يف األدب الجزائري المعاصر.

الثالثاء  6نوفمبر

قاعة السيال الجناح G

18 : 30 - 16 : 30
بمشاركة :

-

أمين آيت عيل
سفيان مخناش
رفيق طيبي
أحمد طيباوي
مصطفى زعروري

تدير اللقاء :

غنية سيد عثمان

اللقــــاءات

الجـزائر،
أرض الفلسفة
يواصل المعرض الدويل للكتاب بالجزائر العاصمة توغله يف
عالم الفلسفة المثير .حقق لقاء «ما فائدة الفلسفة؟» ،الذي
نجاحا كبي ًرا لدى المتخصصين
اقترح يف الطبعة األخيرةً ،
والجمهور أيضا .يتزامن هذا االهتمام مع ذلك الذي لوحظ يف
جميع أنحاء العالم بالفلسفة ،والذي يعزى من قبل البعض إىل
تبعات العولمة وما أثارته من اضطرابات.
هذه المرة ،سيتم تسليط الضوء عىل «تراث فلسفي» غير
معروف كما ينبغي يف الجزائر ،وهو يعود إىل أقدم األزمان.
من خالل اكتشافهم لهذا المسار ،سيتساءل المشاركون أيضًا عن
طبيعة هذا التراث وأهميته .هل يمكن أن نتحدث عن تاريخ
للفلسفة يف بلدنا؟ وما هو إسهام المتخصصين يف هذا المجال؟
كما أن السؤال الذي يطرحه عنوان هذا اللقاء يتعلق بالحاضر.
وبعبارة أخرى ما هي مكانة الفلسفة يف الجزائر اليوم؟ من حيث
اإلنتاج والتعليم واآلفاق؟ مما يعني التساؤل ومناقشة إمكانية
التأكيد عىل وجود فلسفة جزائرية من عدمه.

الــفلسفــة

األربعاء  7نوفمبر

قاعة السيال الجناح G

15 : 00 - 13 : 00
بمشاركة :

جمال بلقاسم
 سامية بن عكوش بوزيد بومدين عمر مهيبل -فرح مسارحي

يدير اللقاء :

عيل زيكي
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الــــعيش
مـعــــا
من قبل الشيخ خالد بن تونوس
يف هذا العام ،احتفل العالم ألول مرة باليوم الدويل للعيش للحديث عن العيش معا ،وهي قيمة كرسها القرآن الكريم منذ
معاً يف سالم ،إن اقتراح الجزائر هذا الذي اعتمدته الجمعية نزله ضمن مقاربة عالمية.
العامة لألمم المتحدة يف ديسمبر  ، 2017يعود يف جزء كبير
منه إىل فكرة الشيخ خالد بن تونس ،المرشد الروحي السادس
واألربعين للطريقة الصوفية العلوية .يعتبر الشيخ خالد وهو الجمعة  2 ،نوفمبر
قاعة السيال  ،جناح G
الذي ألف عشرة كتب تساعد عىل فهم اإلسالم ،وهو طرف
رئيسي مهم يف الحوار بين األديان يف العالم .وسوف يأتي 12 : 00 - 10 : 30
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محـاضــــرات

العلم والعقالنيـة
في بــــالد اإلســـالم
من قبل أحمد جبار
تقدم الرؤى المغلوطة لإلسالم ،صورة دين بعقيدة منغلقة من قبل المجتمع األكاديمي الدويل ،ألف العديد من الكتب
يف وجه العقالنية .وهي رؤى حملها المستشرقون من الدول حول هذا الموضوع.
الغربية ،وتبنتها تيارات من داخل بالد اإلسالم ،وقد سعت إىل
محو تراث علمي وفكري هائل أو اختزاله .واليوم فإن هذا
الموضوع يكتسي أهمية بالغة ،أكثر من أي وقت مضى .الجمعة  2 ،نوفمبر
قاعة السيال  ،جناح G
البروفيسور أحمد جبار وزير التربية والتعليم السابق (-1992
 ،)1994متخصص مرموق يف تاريخ الرياضيات ،معترف به 16 : 30 - 15 : 30
تنشيط  :جمال شعالل
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العالقــــات
الجزائرية الصينية
من قبل خالفة معمري و يانغ غوانغيو
منذ  60عا ًما ،اعترفت الصين بالحكومة الجزائرية المؤقتة .الصين الشعبية يف الجزائر ،والذي بدأ مشواره الدبلوماسي
ولقد سلط هذا الحدث الضوء عىل عالقات الصداقة والتضامن الرائع يف عام  .1987ا
التي استمرت وتكثفت حتى يومنا هذا .خليفة معمري
دبلوماسي سابق درس يف الجزائر ونيويورك وباريس ،وألف
العديد من الكتب حول العالقات الدولية والشخصيات الكبرى الجمعة  2 ،نوفمبر
قاعة السيال  ،جناح G
للثورة الجزائرية .كان سفير ًا للجزائر لدى الصين وسيناقش
الموضوع مع سعادة السيد يانغ غوانغيو  ،سفير جمهورية 18 : 30 - 17 : 00
تنشيط  :مصطفى صايج
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محـاضــــرات

موريس اودان...
واآلخـــرون؟
من قبل جيل مانسيرون
من خالل الرغبة يف جعله رمزيا ،فإن اعتراف الرئيس الفرنسي سيتناوله ضمن سياقه التاريخي ،المؤرخ «جيل مانسيرون»،
مؤخر ًا باغتيال الجنود الفرنسيين لموريس أودين ( -1932المتخصص يف الفترة االستعمارية ومؤلف العديد من الكتب.
 ، )1957وهو مدرس رياضيات شاب ،مؤيد الستقالل الجزائر،
أثار جدال كبيراً .فإذا كان اختفاء أودين رمزا ،فماذا عن آالف
المختفين يف ظروف مشابهة ،يف قلب نظام قمعي عمم األحد 4 ،نوفمبر
قاعة سيال  ،جناح G
التعذيب وجعله عىل نطاق واسع؟ هذا هو السؤال الذي
16 : 30 - 15 : 00
تنشيط  :يوسف سايح
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الثقــافة
والـعولمـة
من قبل الحواس تقية
إن العولمة ،التي كانت يف األصل مسارا اقتصاديا وماليا الكتب بشأن هذه العالقة بين الثقافة والعولمة ،وسيتناول
وتجاريا ،قد أخذت بعدا وقوة ،جعالها تنتقل لتشمل الجانب مختلف الرهانات واالتجاهات المرتبطة بهذه اإلشكالية
الثقايف أيضا .أصبحت هذه الظاهرة واضحة يف كل مكان،
مدعومة بالتقدم الهائل يف تكنولوجيا االتصال .القضية ذات
أهمية خاصة بالنسبة للجزائريين الذين عاشوا مع االستعمار الجمعة  9 ،نوفمبر
قاعة السيال  ،جناح G
عدوانا ثقافيا وتاريخيا .الحواس تقية اختصاصي يف الجغرافيا
السياسية ،السيما قضايا الشرق األوسط ،ألف العديد من 16 : 30 - 15 : 30
تنشيط  :جمال شعالل
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محـاضــــرات

رهـــانات
حوار الحضارات
من قبل مصطفى الشريف وبوزيد بومدين
أعطت نهاية األلفية األخيرة وبداية األلفية الثالثة ،من خالل من الكتب عن اإلسالم ،وبوزيد بومدين ،أستاذ الفلسفة،
ما شهدته من أحداث ساخنة ،لمفهوم «حوار الحضارات» بع ًدا الباحث يف األديان واألمين العام.للمجلس اإلسالمي األعىل.
جدي ًدا ،مناقضا لنظريات الصدمة الحتمية التي دعا إليها عىل
وجه الخصوص «صمويل هنتنغتون» .هذه هي رهانات هذا
الحوار الذي سينشطه كل من مصطفى شريف ،األكاديمي الجمعة  9 ،نوفمبر
قاعة السيال  ،جناح G
المتميز  ،وزير التعليم العايل والسفير السابق ،ومؤلف العديد
18 : 30 - 17 : 00
تنشيط  :سعاد عبيدي
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بورتريـه لمﺆلفين

تكــريم وإضـــاءات

لتسليط الضوء عىل المؤلفين ،سواء األحياء منهم أو األموات،
من خالل أعمالهم وحياتهم ،قام المعرض الدويل للكتاب
بالجزائر بتنويع الصيغ .كما جرت العادة سيتم القيام بأربعة
تكريمات بعد الوفاة ،لشخصيات كبيرة يف مجاالت األدب
والبحث والفكر .هذا حال المؤرخين الجزائريين محفوظ قداش
) )2006-1926وأبو القاسم سعد الله ( ،)2013-1930وهما
من أعمدة هذا االختصاص يف الجزائر.
ويف ذات السياق ،سيتم تقديم اإلساهمات المتميزة لعبد الله
شريط ( )2010-1921وطاوس عمروش ( )1976-1913إىل
جمهور الصالون ،الذي سيدرك مدى موهبتهم« .كاتب يف
مرآة» يسمح للكاتب أو الباحث بتقديم كاتب أو باحث آخر،
بحضوره ،ويدخل معه بعدها يف حوار .هذا هو حال الكتّاب
أمين زاوي ،سعيد بوطاجين ومرزاق بقطاش،وهم كتاب
بارزون ينتقلون بسهولة بين اللغتين العربية والفرنسية.
وأخيراً ،سيتم تكريس «جلسة تذكر» للروائي مراد بوربون،
مؤلف كتاب «جبل الوزال» ( ،)1962باإلضافة إىل روايات
أخرى وأشعار .ثمانية برورتريهات لكتاب جزائريين من عالمات
الثقافة الجزائرية.
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كل هذه المواعيد ستكون يف قاعة السيال ،الجناح G
من الساعة  10:00إىل الساعة 11:00
الﺨميس  1نوفمبر
تكريم كل من محفوظ قداش وأبو القاسم سعد الله
تقديم جمال يحياوي
السبت  3نوفمبر
كاتب يف مرآة  :أمين زاوي
تقديم عبد الكريم أوزغلة
األحد  4نوفمبر
تكريم عبد الله شريط
تقديم أ .عيل زيكي
االثنين  5نوفمبر
تكريم مارغريت طاوس عمروش
تقديم عمار اينغراشن
الثالثاء  6نوفمبر
كاتب يف مرآة  :سعيد بوطاجين
تقديم أحمد خياط
األربعاء  7نوفمبر
جلسة تذكر  :مراد بوربون
تقديم اسماعيل عبدون
الﺨميس  8نوفمبر
كاتب يف مرآة  :مرزاق بقطاش
تقديم مشري بن خليفة

أضــــواء

أبو القاسم سعد الله

محفوظ قداش

عبد الله شريط

أمين زاوي

سعيد بوطاجين

طاوس عمروش

مرزاق بقطاش

مراد بوربون
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األطفال والمدرسة ومعرض الكتاب

حضــور ثميــن

تقليديا ،يمثل األطفال جزءا هاما من زوار معرض الجزائر
الدويل للكتاب ،وقد قدرت نسبة حضورهم يف المعرض بثلث
العدد اإلجمايل للزوار .ويأتي حضورهم ليعزز بأجمل طريقة
البعد الحميمي للمعرض .هاهم «الشيشوان» مرفقين بآبائهم
وأمهاتهم يدخلون البهجة إىل األروقة واألجنحة.
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عىل أنهم ال يقتصرون عىل هذا الدور المسيل ،فهم زوار لهم
قيمتهم لدى العارضين حيث أن حاجتهم لكتب المعرفة
والتسلية معتبرة ،حتى أن بعض دور النشر قد تخصصت يف
هذا المجال بينما قامت دور النشر العامة بإدراج مجموعات
تخص مختلف أنواع الكتب التي يطلبها األطفال ويهتمون

أضــــواء

بها ضمن قوائمها ،من كتب شبه مدرسية وقصص وكتب
اكتشاف وألعاب ،إلخ.
بمر السنين وجد معرض الكتاب نفسه مجبرا عىل تخصيص
جناح كامل لألطفال وهو جناح االهقار الممتلئ دوما ،السيما
وأن هناك فضاء مخصص للنشاطات (ألعاب ،مهرج ،مسابقات
وورشات للتعبير )...يرافق هذه المجمع المتسم بالحيوية.
ويلتحق المراهقون باألطفال ،ذلك أن حاجياتهم مختلفة
وتندرج ضمن ما يسمى بأدب الشباب أو الناشئة.
وقد أولت الشراكة القائمة منذ سنوات بين وزارة الثقافة ووزارة
التربية الوطنية هذا المحور الخاص باألطفال اهتماما خاصا
عبر برمجة منتظمة ليوم مخصص للكتاب والمدرسة .أدى
هذا التقارب القائم عىل فكرة أن األجيال الجديدة ستقدم قراء
المستقبل إىل العديد من المبادرات.

كما سمحت بالتعريف بأنشطة وجهود المدرسة الجزائرية فيما
يتعلق بإدخال األدب الجزائري والعالمي ضمن مناهج التعليم
والكتب المدرسية وتعزيز وجوده .فقد قامت وزارة التربية
بانتقاء مقتطفات (انطولوجيا) للنصوص األدبية باللغات
العربية واألمازيغية والفرنسية.

مسابقة أقالم بالدي

ويف هذه السنة سيتصادف موعد معرض الكتاب مع مراسم
تسليم جائزة المسابقة الكبرى التي أطلقتها وزارة التربية
الوطنية والتي تحمل اسم «أقالم بالدي» وهذا العمل الرائع
تمت ترجمته بإرسال أالف النصوص كتبها تالميذ يف المدارس
والمتوسطات والثانويات ومن بينهم من سيصبحون كتابا
وكاتبات كبارا يف المستقبل.

بمناسبة الطبعات السابقة من معرض الكتاب ،تم تنظيم
زيارات لمؤسسات مدرسية (مدارس ومتوسطات وثانويات) من
كامل التراب الوطني ،مما زاد من أعداد زوار المعرض وأقام
عالقة مباشرة حيوية بين قطاعي التربية والثقافة .سيتم
تنظيم لقاءات ينشطها تربويون وباحثون وكتاب اهتموا
بشكل متميز بعالم المطالعة لدى األطفال وبعمليات التعلم ستنظم الطبعة األوىل من هذه االحتفالية يف دار األوبرا بالجزائر
األدبي وتأثيراته عىل المدرسة وعىل اإلبداع وكذا بالمبادرات خالل فترة معرض الكتاب وستحظى بتغطية إعالمية واسعة.
المدرسية يف هذا المجال.
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روح البنــاف

روح البناف

ﻋبــر الــزمن
و القـــارﺓ
 29أكتوبر

افتتاح المعرﺽ الدولي للكتاب

 30أكتوبر

احكي يل عن إفريقيا
مدﺧﻞ لتاريﺦ إفريقيا العام
عبد الرحمان خليفة :تاريﺦ إفريقيا العام.
فؤاد سويف :حين ساندت إفريقيا الثورة الجزائرية.
سانشيز بورو رينالدو :كوبا وإفريقيا.
إدارة النقاش :بن عودة لبداي

 31أكتوبر

الرواية وﺣقائﻖ النزاﻋات
مﺄساﺓ الجنود األﻃﻔاﻝ
•  : 15:30-14:30أوزودينمو إيواال :بهائم الالوطن
•  : 16:30-15:30إيمانويل دونغاال :جوني ،الكلب
المفترس
•  : 17:30-16:30بونيفاس مونغو-مبوسا :إفريقيا يف
قلب النزاعات
•  : 18:30-17:30بن عودة لبداي :الواقعية يف الرواية
اإلفريقية
إدارة النقاش :بونيفاس مونغو-مبوسا ومراد يلس
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 1نوفمبر

تكريﻢ فراﻧتز فاﻧوﻥ

 2نوفمبر

الس َير
كتابة ﱢ
الس َير
تاريﺦ إفريقيا واإلفريقيين ﻋبر ﱢ
•  : 15:30-14:30بن عودة لبداي :وول سويينكا ،من السجن
الجسدي إىل السجن النفسي
•  : 16:30-15:30بونيفاس مونغو مبوسا :تشيكايا أوتمسي،
سيرة وأثر كاتب ملعون
•  : 18:00-16:30إيمانويل دونغاال :سوناتا لبريدج-تاور ،سيرة
روائية تقدمها كريستيان عاشور بحضور الكاتب.

 3نوفمبر

إفريقيا في الﻔنوﻥ التﺼويرية الجزائرية

لوحة فنية لـمحمد خدة

•  : 15:30-14:30كريستيان عاشور :الكتابة عن حياة فرانتز
الس َير التي ُك ِت َبت عن الفيلسوف)
فانون (تقديم مختلف ِّ
•  : 16:30-15:30مراد يلس :إىل روح فانون ،من جزر األنتيل
إىل إفريقيا
•  : 17:30-16:30تسعديت إيماش :إرث فرانتز فانون
•  : 18:30-17:30ويلفريد نسوندي :عالقتي مع فرانتز فانون
•  : 18:30عرض الفيلم الوثائقي «ذاكرة المنفى» لعبد النور زحزاح
إدارة النقاش :أمينة عزة بكات.

•  : 16:00-15:00نجاة خدة :حضور القارة اإلفريقية يف لوحات
محمد خدة
•  : 17:00-16:00دوني مارتيناز :إفريقيا يف القلب
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 4نوفمبر

 7نوفمبر

الرواية اإلفريقية والسينما
مسرﺣية
يحدثنا أحمد بجاوي وزهيرة ياحي عن االقتباس األدبي اإلفريقي ﻗاﻋة السيﻼ ،ﺟناح :18:00-17:30 ،G
يف السينما ،وذلك من خالل عرض مقاطع مختارة من عدة أفالم .تقديم مسرحية إيمي سيزار «عاصفة» من طرف فرقة
«فيستان» (الجزائر العاصمة) ،من إخراج عفيفة برارحي وليونيل
 5نوفمبر
لونغوباردو.
الكلمة للنساء
•  : 15:30-14:30تايي سيالسي :اختطاف األبرياء
•  : 18:00-15:30مائدة مستديرة حول الكتابة النسوية
تنشطها سارة قويدر رابح ،مريم زهرواي ،ريم مولودج،
تسعديت إيماش ،أمينة مكاحيل وأدياليدا فرنانديز دو خوان.
إدارة النقاش :عفيفة برارحي.

 6نوفمبر

الشريﻂ المﺼور في إفريقيا
لقاء مع الرسامين اإلفريقيين

• كريستوف نغال إديمو
• آلماتا.
إدارة النقاش :دليلة ناجم
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و

أيﻀا…

أليس شوارزر

أسرتي الجزائرية
الكتاب الذي تشرح فيه تعلقها بالجزائر
ُولدت أليس شوارزر عام  1942يف «فوبرتال (ألمانيا)»
وكبرت يف كنف جديها اللذان ربيانها.بدأت حياتها المهنية
كصحفية يف عام  .1966عملت يف باريس من عام 1970
إىل عام ،1974كمراسلة صحفية مستقلة للعديد من وسائل
اإلعالم .درست هناك علم النفس وعلم االجتماع ،تتلمذت
عىل ميشيل فوكو وآخرين .قامت وهي الشخصية البارزة يف
الحركة النسائية األلمانية ،بتأسيس مجلة المرأة « إيما » -
إيما ونشرها .هي صاحبة المبادرة يف بلدها لحملة لحظر المواد
اإلباحية التي تحط من شأن المرأة وتحقرها.
كما ألفت كتبا أصبحت من الكتب األكثر مبي ًعا ،مثل سيرة
الممثلة رومي شنايدر أو كتاب الحديث مع سيمون دي
بوفوار .بدعوة من السفارة األلمانية يف الجزائر ،ستشارك
أليس شوارزر يف الصالون الدويل للكتاب بالجزائر العاصمة
لتقديم كتابها األخير «عائلتي الجزائرية» ،دار فوتش وكيبا
هوير للنشر ،كولونيا )2018 ،وهو كتاب تروي فيه قصة
العالقة االستثنائية التي تربطها بعائلة جزائرية منذ ربع
قرن .عالوة عىل البعد اإلنساني والعاطفي القوي فإن هذه
العالقة مكنت الصحفية األلمانية من اكتشاف البالد وشعبها،
والشعور نحوهما بفضول وارتباط لم ينقطعا أبدا.

الخميس  1نوفمبر
قاعة الجزائر

16 : 30 - 15 : 00
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وأيضـــا…

يوم دراسي

آداب أمازيغية
تنظمه المحافظة السامية لألمازيغية
ظلت التعبيرات األمازيغية ولقرون طويلة مقتصرة عىل
القصص والحكايات واألمثال واألشعار ملحنة كانت أم ال ،وقد
تم تناقلها أساسا بطريقة شفهية فتوارثتها هكذا الناس ،جيال
بعد جيل .لقد تزايد عدد الدراسات التي تهدف إىل إعادة جمع
ودراسة هذا الرصيد األدبي القديم ،يف حين رأى أدب أمازيغي
معاصر النور ،بتشجيع من قطاع النشر.تقترح المحافظة السامية
لألمازيغية عىل المتخصصين وزوار معرض الكتاب يوما دراسيا
تحت عنوان « األمازيغية  :النشأة والنماذج والتطور» ،سيتيح
اليوم الدراسي هذا التعرف عىل األبحاث والدراسات الحالية،
وتلك التي يقوم بها يف هذا المجال جامعيون أو ناشطون يف
مجال الثقافة .سيجوب هذا اللقاء التعبيرات األدبية يف عدد
من مناطق الجزائر.
سيشارك يف هذا اللقاء من الوسط الجامعي  :حسينة خردوسي
(جامعة تيزي وزو) ،طاهر عبو (أدرار) ،عبد الله صديقي
(تمنراست) ،زينة حمومي و علجية مزواري ونوال ماعوشي
وتيلييل بالل (جامعة البويرة).
كما سيشارك كل من محمد صالح أونيسي ،كاتب وباحث ويوسف
لعساكر ،منتج وبشير عجرود ،مترجم .سيتم افتتاح هذا اليوم
الدراسي بكلمة لألمين العام للمحافظة السامية لألمازيغية
السيد سي الهاشمي عصاد الذي سيقدم بهذه المناسبة نبذة
عن نشاط مؤسسته.

األربعاء  7نوفمبر
قاعة الجزائر

ابتداء من الساعة 10 : 00
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اللقاء العاشر للكتاب األورو مغاربيين

ذكريات ،ذكريات
إلى منابع اإللهام األدبي
ينظمه وفد االتحاد األوروبي

أين يعثر الكتاب عن القصص التي يكتبونها؟ من مالحظاتهم
بكل تأكيد ،بما أنهم وبطريقة أو بأخرى يشهدون عىل ما
يحيط بهم .من مخيالتهم ،ألنه غالبا ما يكون عليهم إعادة
تشكيل الواقع لبناء عوالمهم األدبية .من قراءاتهم حيث أنه
عليهم ،وفيما عدا بعض االستثناءات ،أن يطالعوا كثيرا قبل
أن يتمكنوا من الكتابة .من حياتهم ،أخي ًرا ،ألنهم ينهلون
العناصر التي تغذي رواياتهم من تجاربهم الشخصية ،سواء
تم ذلك بشكل مباشر أو منقول سواء قدمت بأسلوب واقعي أو
محسن .ويف هذا المنجم الذي يمكن القول بأنه ذو أثر رجعي
بالنسبة ألهل القلم فإن المادة الخام هي فعال الذاكرة ،ذلكم
الشيء المشترك الذي ال يزال مع ذلك غريبا والذي استخدم
كأساس يف مجال التحليل النفسي وكوقود لماكينة اإلبداع.
تعرف الذكريات عموما عىل أنها انطباع شخصي ينتج عن
واقعة أو حدث من الماضي والذاكرة الفردية هي إىل حد ما
مجموع ذكرياتنا الفردية وهي تتقاطع مع الذاكرة الجماعية
ويمكن أن نالحظ بان األحداث التاريخية يعيشها كل واحد
منا بشكل مختلف عن األخر ،وهذا حتمي بما أن حتى هذه
األحداث الجماعية فإن نظرتنا لها تختلف من شخص إىل آخر.
وهناك جانب مهم آخر من الذكرى فهي ال تكون جامدة أبدا ،باختصار ،أبعد ما تكون من األرشيف الثابت فهي تواصل
يمكن أن ننساها بمر السنين بسبب ضعف الذاكرة ،كما يمكن حياتها وتطورها ومجابهاتها مع الحاضر وتجاربه الجديدة.
أن نحولها إذ ننبذها أو نضفي عليها طابع المثالية .فالذكرى أما يف األدب فيمكن التعبير عنه من خالل الرغبة يف الحديث
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وأيضـــا…
عن الماضي أو لحظة من الماضي ،فيعطينا ذلك مذكرات ،أو
قصص أو سير ذاتية أو ما يسمى «التخيل الذاتي» أو مالحم
أسرية أو شهادات عىل العصر ...كما يمكن استخدامها كمنبع
للخيال أو كزر مشغل له ،وهي حينها محسنة أو منقولة أو
مقلوبة رأسا عىل عقب.

 3نوفمبر 2018
قاعة الجزائر

ذكريات ،ذكريات
إلى منابع اإللهام األدبي
 : 09:30كلمة سعادة السفير جون أوروكي
 : 09:45كلمة ممثل وزارة الثقافة

يمكن اعتبار األدب إذا ومن أوجه عدة مغامرة كبرى للذكريات.
سنستكشف بمناسبة اللقاء العاشر للكتاب األورومغاربيين
مختلف جوانب هذا الموضوع .ولن يتعلق األمر بالرغم من
ذلك بدراسة نظرية للمسألة ،فسنسعى خاصة إىل التعرف
عىل الكيفية التي يستخدم بها كل كاتب ذكرياته ،وذلك
انطالقا من ممارسات الكتابة .ما هي نسبتها يف مشاريعهم؟
هل تفرض نفسها عليهم؟ أين يجدونها؟ هل يلتزمون باحترام
مضامينها أو حبكتها وتسلسل أحداثها؟ أم تراهم يفضلون
تغييرها مراعاة لحياتهم الشخصية أو حرصا عىل الجانب
اإلبداعي؟ هل يمكن اعتبار القراءات المؤثرة للكاتب ذكريات
أدبية؟ هل يعتبر األدب إعادة ابتكار للذاكرة؟ والقراء؟ كيف
يمكن لذكرياتهم الخاصة أن تتقاطع مع ذكريات الكتاب؟
هذه كلها أسئلة وستكون بال شك أسئلة أخرى ستطرح
عىل ضيوفنا...

هناك أنواع كثيرة من الذكريات وكل واحد منها يمكنه أن
يمثل أوجه متعددة وأن يحتمل تفسيرات ال حصر لها .

وبما أن األمر يتعلق بالطبعة العاشرة من لقاء الكتاب
األورومغاربيين الذي تنظمه بعثة االتحاد األوروبي بالجزائر،
فإن هذه ستكون فرصة لالحتفاء بهذه الذكرى واستعادة
الذكريات المرتبطة بهذا الحدث الثقايف.

 : 12:30نقاش
 : 12:45استراحة
 : 13:30الجلسة الثالثة :
ال أدب بال ذكريات؟

تقديم الجلسات وافتتاحها  :السيد أمزيان فرحاني
 : 10:00الجلسة االوىل :
مادة خام او قطع غيار ؟

تجارب واقعية لكتاب ضمن عالقاتهم مع الذكريات .هل
يستخدمونها عىل حالها أم يقومون بتحويلها ؟ بمشاركة
 :نصيرة بلولة (الجزائر) ،شكري مبخوت (تونس) ،بيدرو
انريكيز مارتينيز (اسبانيا) .
 : 11:00نقاش
 : 11:15استراحة
 : 11:45الجلسة الثانية :
المائة وجه للذكرى

هل يمكن لاللهام أن ينبثق من الخيال الصرف ؟ هل ينبغي
بالضرورة عىل كل إبداع أدبي حتى الخيايل منه ،أن يغترف
من الذاكرة ؟
بمشاركة  :ستافروال ديميترو (اليونان) وشرف الدين
ماجدولين ( المغرب)
 : 14:30نقاش واختتام اللقاءات

الصالون الدولي الـ  23للكتاب بالجزائر
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لقاء ﺣوﻝ اإلسﻼم

الوسﻄية واالﻋتداﻝ
ينظمه المجلس اإلسﻼمي األﻋلى
يف بداية األلفية هذه التي طبعتها العديد من االضطرابات
الجيوستراتيجية والمجتمعية والثقافية ،تعبر العالم
اإلسالمي العديد من التيارات التي تستوحي أفكارها أو تدعي
أنها تستوحيها من السلف.ووجود النقشات يف اإلسالم يس
وليد اليوم وال تطرح يف حد ذاتها إشكاال.
ما يستوقفنا اليوم هو أنه يف أعقاب االضطرابات التي
يشهدها العالم ،وتفاقم بعض التناقضات ،واألوضاع
الصعبة التي يعيشها العالم اإلسالمي ،جاء التطرف ليقدم
نفسه باعتباره سبيل النجاة عبر تفسيرات وتأويالت خاطئة
أو مغلوطة للرسالة اإللهية والسنة النبوية  .ومن هنا
أتى تنظيم هذا االجتماع الذي دعي إليه األخصائيون
واألكاديميون والجمهور ليتدارسوا موضوع «دور المجلس
اإلسالمي األعىل يف تعزيز الوسطية واالعتدال»وسيحضره
متخصصون بارزون جميعهم أعضاء يف المجلس اإلسالمي
األعىل :د .مصطفى بادجو ،أستاذ يف األصول والفقه المقارن
(جامعة غرداية) ،والدكتور عبد القادر بوعرفة ،أستاذ التعليم
العايل ومدير مختبر األبحاث حول األبعاد األخالقية للتغييرات
السياسية (جامعة وهران) والدكتور عبد الكريم دباغي ،إمام
وعضو يف المجلس اإلسالمي األعىل

الخميس  8نوفمبر
قاعة الجزائر

ابتداء من الساعة 14 : 00
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وأيضـــا…

سلسلة ﻧدوات

ﻋقيدﺓ وﺣﻀارﺓ وﺛقافة

تنظمها وزارﺓ الشﺆوﻥ الدينية واألوﻗاف
عندما نتحدث عن اإلسالم ،كعقيدة دينية وممارسة روحية،
فإننا غالباً ما ننسى إدراجه يف السياق العام للحضارة التي
نتجت عنه ،والتي ساهمت بطرق عديدة يف إثراء العلوم.
والفنون واﻵداب وحتى أنماط الحياة عىل نطاق عالمي.
تقدم وزارة الشؤون الدينية واألوقاف ،لكي تندرج ضمن
المقاربة الثقافية لصالون الكتاب ،ثالثة مؤتمرات وأمسية
شعرية ،تؤسس للصلة بين الدين والحضارة .وستكون
المحاضرة األوىل حول «المواقيت الشعائرية عىل ضوء العلوم
العصرية» ،وهي مسألة تتضمن ،عىل سبيل المثال ال الحصر،
الصلوات الخمس اليومية .ستعنى الندوة الثانية بمسألة
تصنع الحدث وذات أهمية بالغة« :المرجعية الدينية الوطنية
ودورها يف التماسك االجتماعي» .أما الثالثة فستعكف عىل
دراسة «العمارة اإلسالمية المغاربية» وستسلط الضوء عىل
التراث الثري والمتفرد للمنطقة ،التي وبالرغم من مواردها
االستثنائية ،ال يزال تراثها غير معروف بالقدر الكايف أو
محتقر .ويف األخير جلسة مع الشعر الصويف باللغات العربية
واألمازيغية والفرنسية ،أشعار ستقرأ للتعريف بنصوص تموج
بين البعد الروحي و جماليات األدب.

الجمعة  9نوفمبر
قاعة الجزائر

ابتداء من الساعة 14 : 30
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و كـذالك...
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Merci aux entreprises et organismes
qui soutiennent le livre et la culture !
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