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ّ
إفتتاحية

طبعة استثنائ ّية
يف س ّتين ّية الحر ّية
تحــت الرعايــة الســامية للســيد رئيــس الجمهوريــة عبــد المجيــد
ـراف عــى الحــدث الثّقــايف والمعــريف البالــغ
تبــون ،نســعد باإلشـ ِ
األهميــة يف الجزائــر بعــد غيــاب لدورتيــن ُمتتاليتيــن جــ ّراء
تأثيــر الوضــع الصحــي العالمــي وإكراهــات كوفيــد  ،19وأســعد
أكثــر أن أشــهد عــودة ال ّصالــون الــ ّدويل للكتــاب يف طبعــ ٍة
اســتثنائ ّي ٍة لتصادفهــا مــع ســتين ّية االســتقالل ،ورمز ّيـ ٍة كونهــا
ـي ال ّصالــون رغــم قــدر التو ّقــف
تلمــس ال ّرقــم  25وتبشّ ــر بمضـ ّ
الــذي أصابــه.
مــن الواجــب أن نقــف عنــد قــرار السـ ّيد رئيــس الجمهور ّيــة عبــد
المجيــد تبــون المهـ ّم بم ّجان ّيــة أجنحــة العــرض ،وأن نحيــي هــذا
للظــرف القاهــر الــذي عاشــه النّاشــرون خــال
ـب ّ
اإلجــراء المواكـ َ
الســنتين الماضيتيــن ،وهــو وال شـ ّـك يثبــت المكانــة األساسـ ّية
ّ
للشّ ــأن الثّقــايف والعلمــي ضمــن أول ّيــات ال ّدولــة.
معــرض
إ ّن صالــون الجزائــر الــ ّدويل للكتــاب ليــس مجــ ّر َد
ٍ
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للعناويــن الجديــدة والمطلوبــة يف شــتّى مجــاالت المعرفــة،
علمــي فحســب ،وليــس
يف وتحــاو ٍر
وليــس فضــا َء لقــا ٍء ثقــا ٍّ
ّ
وســيلة لعــرض وتوزيــع الكتــب مــن قبــل النّاشــرين ،إ ّنــه يــكاد
ـايف كلّــه مر ّكــزا يف بضعــة أ ّيــام،
يكــون الوجــه الجزائــر ّي الثّقـ ّ
ـي والثّقــايف
فقــد ارتبــط موعــده لســنوات بكونــه ال ّدخــول األدبـ ّ
للجزائر ّييــن ،وينتظــر النّاشــرون والك ّتــاب والشّ ــغوفون اقتــراب
واالطــاع عليــه.
ال ّصالــون لتقديــم الجديــد ّ
بالمقابــل ،يســعى القائمــون عــى هــذا ال ّصالــون بصفـ ٍة دائمــة
ومســتم ّر ٍة إىل توســيع أفقــه ومنحــه تصـ ّورا منســج ًما مــع واقــع
الكتــاب وصناعتــه ،يف العالــم والجزائــر ،وإشــراك الفاعليــن يف
عالــم الكتــاب مــن مؤل ّفيــن وناشــرين يف صيــغ عمل ّيــة لمقاربــة
مســتقبل الكتــاب وال ّصالــون ،فبعــد هــذا العمــر ينبغــي أن
يحظــى ال ّصالــون بمكانتــه العالم ّيــة كونــه أحــد أهـ ّم المواعيــد
التــي تســتقطب كبــار النّاشــرين وصنّــاع الكتــاب يف العالــم.

ال ّدكتورة صورية مولوجي
وزيرة الثّقافة والفنون

الطبعــة دولــة إيطاليا
ويطيــب للجزائــر أن تســتضيف يف هــذه ّ
بوصفهــا ضيفــا شــرف ّيا لهــذا الحــدث الـ ّدويل ،هــذا البلــد ال ّصديق
الــذي تتقاطــع معــه الجزائــر ثقاف ّيــا وتاريخ ّيــا ،وتنســجم معــه
يف الكثيــر مــن الــرؤى ،خاصــة وأ ّن الكثيــر مــن المث ّقفيــن
ورجــال السياســة االيطال ّييــن ســاندوا ال ّثــورة الجزائر ّيــة عــى
غــرار النّحــات الصناعــي إنريكــو ماتيــو  Enrico Matteïوال ّرســام
كريبــا روبرتــو  ،Crippa Robertoوالمــؤ ّرخ والكاتــب ديلبوشــا
يغطــي
أنجيلــو  Del Boca Angeloوالــذي ُيعــ ّد أ ّول
صحفــي ّ
ّ
أحــداث ال ّثــورة بــاألوراس ،باإلضافــة إىل دولشــي دانيلــو Dolci
 Daniloالكاتــب والسوســيولوجي والشّ ــاعر اإليطــايل ،والــذي
الطعــام ســنة  1957تضامنــا مــع
شــارك يف
إضــراب عــن ّ
ٍ
القض ّيــة الجزائر ّيــة.
شــك أ ّن التجــ ّول يف أجنحــة النّاشــرين الجزائر ّييــن والعــرب
ال ّ
والعالم ّييــن يبعــث عــى الفخــر بهــذا المنتــوج اإلنســاني

المعــريف ،وهــذا الكــ ّم الهائــل مــن التّــوق المعــريف الــذي
ّ
يتجســد يف آالف العناويــن يف مختلــف الحقــول ،وهنــا أو ّد أن
ّ
أرفــع التح ّيــة للك ّتــاب واألدبــاء الجزائر ّييــن الــذي ق ّدمــوا صــور
إبداع ّيــة مبهــرة وزرعــوا األدب الجزائــر ّي يف العالــم ،وكذلــك
للمؤل ّفيــن والباحثيــن واألكاديمييــن الذيــن أنتجــوا عصــارات
ـي إلثبــات
معرف ّيــة يف مجاالتهــم ،وأعتبرهــم الضّمــان الحقيقـ ّ
الهو ّيــة الثّقاف ّيــة الجزائر ّيــة.
الطبعــة مــن ال ّصالــون هــي
إ ّن المق ّومــات المميــزة لهــذه ّ
ـقط
مقومــات تحفيزيــة ل ُصنّــاع وشــركاء الكتــاب ،دون أن تسـ َ
الســعي إىل
عنــه ال ّصفــة االحتراف ّيــة ّ
والطابــع الثّقــايف ،مــع ّ
مواكبــة مســار تطــور صناعــة الكتــاب وجعــل ال ّصالــون وجهـ ًة
ومعيــا ًرا يجســد أهــم المنجــزات يف العــرض والنّشــر والفعال ّيــة
المرتبطــة بالكتــاب.

الصالون الدولي الـ  25للكتاب بالجزائر
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رسالة المحافظ

شرف
وسعادة وتحدي

بقلم السيد محمد إقرب
محافظ السيال

تُعــ ُّد هــذه الطبعــة الخامســة والعشــرون للصالــون الــدويل
للكتــاب بالجزائــر بالنســبة للفريــق المســئول عــن تنظيمــه
بمثابــة شــرف وســعادة وتحــدي.
شــرف ،ألن األمــر يتعلــق دون شــك بأهــم تظاهــرة شــعبية
يف البــاد ســرعان مــا حظيــت بتأييــد جمهــور واســع ومتنــوع
يحضرهــا بقــوة حيــث كان يتجــاوز عــدد الوافديــن إليهــا يف كل
طبعــة مــن طبعاتهــا األخيــرة مليــون زيــارة.
يف الواقــع يمثــل جمهــور الســيال باإلضافــة إىل عــدده الهائــل،
المجتمــع الجزائــري بشــكل كبيــر مــن ناحيــة الفئــات العمريــة
والجنــس والفئــات االجتماعيــة والمهنيــة كمــا تتــوق إليــه
العائــات بصــورة ملحوظــة ممــا يعــزز وجــود األطفــال لدرجــة
أنــه عــى مــر الســنين كان مــن الضــروري توفيــر فضــاء مخصص
لهــم ولــدور النشــر المعتنيــة باهتماماتهــم يف مجــال أدب
األطفــال والناشــئين أو الكتــاب المدرســي ،وقــد ُجهــز كالعــادة
جنــاح َأ َه َّقــا ْر الســتقبال هــذه الفئــة المهمــة مــن القــراء مــع
برمجــة أنشــطة مرحــة وتعليميــة وعــروض حيــة تثيــر المتعــة.
الحضــور النســائي أيضــا قــوي ومتألــق ألن النســاء يف بالدنــا
عــى غــرار مــا هــو شــائع عبــر العالــم ،تتميــزن بولعهــن بالقــراءة.
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ننــوه أيضــاً بجاذبيــة الســيال الممتــدة عبــر التــراب الوطنــي
بأكملــه إذ يأتــي زواره مــن جميــع أنحــاء الجزائــر ،و مــن أكثــر
المؤشــرات دالل ـ ًة عــى ذلــك تســجيالت المركبــات يف مواقــف
الســيارات المزدحمــة دائ ًمــا يف قصــر المعــارض ،وقــد أتــاح
ســبر اآلراء الــذي أجــراه الســيال عــام  2000عــن طريــق شــركة
متخصصــة ،التصديــق عــى هــذه االتجاهــات وقياســها والتــي
كانــت ت َُســجل ســاب ًقا بالمالحظــة واألداء التجريبــي (انظــر
ملخــص ســبر اآلراء).
هــؤالء الــزوار  -ونحــن مدينــون لهــم بــكل امتناننــا  -هــم الذيــن
جعلــوا مــن الصالــون الــدويل للكتــاب بالجزائــر واحـ ًدا مــن أكثــر
المعــارض ازدحا ًمــا يف العالــم  ،ممــا ســمح لــه اســتنا ًدا إىل
األرقــام ،بالبقــاء إىل حــد مــا وبانتظــام كرائــد لمعــارض الكتــاب
يف العالــم العربــي وإفريقيــا والبحــر األبيــض المتوســط.
واســتكمل الحضــور الباهــر للجمهــور بمشــاركة كبيــرة للعارضيــن،
وقــد زاد هــذا بشــكل مطــرد خــال الطبعــات المتواليــة حيــث
شــهدنا حتــى اآلن زيــادة يف عــدد الناشــرين الجزائرييــن ويف
جاذبيتــه لــدى الناشــرين األجانــب وتضاعــف عــدد العارضيــن
تقري ًبــا بنســبة  42.7٪بيــن عامــي  2011و  2016وارتفــع مــن

 521إىل  910ثــم تجــاوز عتبــة األلــف ( 1015عــارض) خــال
طبعــة .2018
امتــدت المشــاركة إىل أربــع قــارات بالتفــاف مــا يقــارب خمســين
دولــة حــول التظاهــرة ممــا عــزز شــهرتها الدوليــة بينمــا تــم
التعبيــر عــن اإلقبــال المتحمــس عليهــا يف البــاد بارتفــاع عــدد
الــزوار.
الباعــث عــى ســعادة مــا يجســده هــذا الموعــد الثقــايف العظيــم
أشــواطا معتبــرة
الخــاص أصــ ًا بالكتــاب بعــد أن تخطــى
ً
بطبعاتــه الخمســة وعشــرين التــي تعطــي الســيال بع ـ ًدا رمز ًيــا
عبــر مســيرة ربــع قــرن.
مــن خــال ترســيخ جــذوره عــى مــر الزمــن ،نجــح الصالــون يف
بلــورة صورتــه كأهــم تظاهــرة ثقافيــة جزائريــة ،األوىل يف
رزنامــة التظاهــرات عبــر كل القطاعــات ُمجتمعــة إذ لــم يكتــف
بالحفــاظ فقــط عــى اســتمراره بل بالتحســين المتواصــل ألدائه،
وهــو األمــر الــذي يســتدعي االعتــراف لــكل مــن كان لهــم منــذ
البدايــة يــد يف تنظيمــه أو المشــاركة فيــه كمؤسســات وأفــراد
بــأي صفــة كانــت.
بالطبــع ،نشــمل المؤلفيــن والروائييــن وكتــاب القصــص
القصيــرة والمقــاالت والشــعراء الذيــن يشــكل حضورهــم النشــط
عبــر أجنحــة المعــرض واتصالهــم المباشــر مــع قرائهــم أو
مشــاركتهم يف البرنامــج الثقــايف ،المعنــى الحقيقــي للســيال.
وبعيــ ًدا عــن مهامــه وأهدافــه انتهــى األمــر بصالــون الســيال
ليصبــح تقليـ ًدا وطن ًيــا حدي ًثــا عــى مــر الســنين ،إيذا ًنــا بدخــول
اجتماعــي ينتظــره المواطنــون ووســائل اإلعــام التــي ســاهمت
تغطيتهــا الواســعة والمكثفــة بشــكل كبيــر يف الترويــج لــه يف
الجزائــر ويف الخــارج .وقــد اتخــذ هــذا التقليــد ألــوان االحتفــال
بأســمى معانــي الكلمــة ،يجمــع يف جــو هــادئ وحميمــي كافــة
أطيــاف المجتمــع حــول الكتــاب كعالمــة للمعــارف والقيــم
والمشــاعر.

أثبــت الســيال كواجهــة للنشــر والقــراءة أن الجزائرييــن و
الجزائريــات يحبــون الكتــب رغــم مــا تعانيــه هــذه األخيــرة مــن
تحديــات بســبب االســتخدام المتزايــد لتكنولوجيــا االتصــال،
كمــا هــو الحــال يف العالــم بأســره ،فخــال الطبعــات األخيــرة
زار صالــون الســيال واحــد مــن بيــن حــوايل  30جزائر ًيــا .هــذه
نســبة إرشــادية (كونهــا تتجاهــل ،عــى ســبيل المثــال ،عــدد
األشــخاص الذيــن يزورونــه عــدة مــرات) ولكــن بمقارنتهــا مــع
البلــدان األخــرى نجدهــا تعبــر عــى األقــل عــن االهتمــام بالكتــاب
وجاذبيــة عالمــه.
تكشــف واجهــة الســيال يف الواقــع ،عــن مزايــا قطــاع الكتــاب
وعثراتــه يف بلدنــا ،خاصــة التوزيــع والنشــر ،وتعتبــر هــذه
المســألة رهانـاً ثقاف ًيــا رئيسـ ًيا ينتظــر مــن يتكفــل بــه بشــكل
عميــق .إن صالــون الســيال يثبــت يف كل مــن طبعاتــه أن القــراء
الحقيقييــن وال ُمحتَمليــن ال يزالــون بعــدد هائــل يف بلدنــا .وإال
فلمــاذا ُيبــاع هــذا الكــم الهائــل مــن الكتــب يف الصالــون؟
وأي ًضــا  ،لمــاذا يســتثمر الناشــرون الوطنيــون واألجانــب الكثيــر
للمشــاركة؟
ســلطت هــذه الطبعــات الخمســة وعشــرون الضــوء أي ًضــا عــى
اتجاهــات القــراءة وأظهــرت أن الجزائرييــن يميلــون لــكل أنــواع
النشــر ،تقري ًبــا بــدون اســتثناء ،كمــا بينــت أن تنــوع لغــات
القــراءة يؤكــد ارتبــاط القــراء بالهويــة الثقافيــة الوطنيــة
وكــذا انفتاحهــم عــى العالميــة.
خمســة وعشــرون عامـاً ! إنهــا ح ًقا مســار ألن الســيال رافــق انتقال
الجزائــر مــن نهايــة األلفيــة الثانيــة إىل بدايــة األلفيــة الثالثــة
مــن خــال تجســيد القيــم اإليجابيــة المرتبطــة بنبــل الكتــب
والقــراءة ،وهــي ضروريــة للتنميــة االقتصاديــة والرفاهيــة
االجتماعيــة ،وكذلــك لتنميــة األفــراد.
يكمــن التحــدي يف تنظيــم هــذه الطبعــة بعــد عاميــن مــن
توقــف الســيال يف ســياق الوبــاء الــذي عرفتــه البشــرية ومــا
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زالــت تعرفــه حيــث اضطــرت معظــم معــارض الكتــب حــول
العالــم للتخــي عــن إقامتهــا ،ولكــن يف الوقــت الحــايل تعــود
الميــاه إىل مجاريهــا.
واعتبــا ًرا لخاصيــة حالــة كل بلــد  ،فــإن التنبــؤات العلميــة مثــل
النتائــج والتحليــات التــي وضعتهــا الســلطات الصحيــة تــؤدي
إىل تفــاؤل منطقــي مــع مراعــاة االمتثــال للقواعــد االحترازيــة
التــي أثبتــت بفضــل التطعيــم ،فعاليتهــا (ارتــداء القنــاع،
التباعــد االجتماعــي ،آلــخ ).كــون التجربــة يف العالــم ويف بلدنــا
تصــب يف هــذا االتجــاه ،وســيتم اإلعــان عــن التدابيــر الدقيقــة
المعتمــدة قبــل انطــاق الســيال عقــب اإلطــاع عــى التوجيهــات
والتوصيــات الصــادرة عــن الســلطات الصحيــة.
يجــب أن تتيــح الطبعــة الخامســة والعشــرون مــن الســيال
اســتئناف المعــرض الســنوي الــذي لــم ينقطــع أب ـ ًدا مــن قبــل
حتــى ُيــزرع األمــل يف قطــاع الكتــاب الــذي عانــى بشــكل حــاد
مــن هــذه الكارثــة العالميــة ألن الناشــرين والموزعيــن وبائعــي
الكتــب وغيرهــم مــن المتخصصيــن يف سلســلة الكتــاب ،
وبالتــايل المؤلفيــن يف حاجــة ماســة الســتعادة أنشــطتهم
وصلتهــم بجمهورهــم المتأثــر بانقطاعهــم لعاميــن كامليــن.
يف كل لحظــة مــن عمليــة تنظيــم هــذه الطبعــة التذكارية التي
نريدهــا أن تكــون أيضــا طبعــ ًة جديــد ًة متطلعــة للمســتقبل
 ،كان الشــغل الشــاغل هــو دعــم مهنيــي قطــاع الكتــاب بقــدر
مــا يســتطيعه الصالــون مــن خــال قــرار منــح مجانيــة إيجــار
كافــة أجنحــة الصالــون للناشــرين الوطنييــن واألجانــب عــى
حــد ســواء حيــث أوضــح رئيــس الجمهوريــة الســيد عبــد المجيــد
تبــون بطريقــة ملموســة و ُم َعبــرة كل االهتمــام الــذي توليــه
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الدولــة الجزائريــة للكتــاب وللقــراءة كأســاس للتقــدم واقتصــاد
المعرفــة.
كل رهــان هــو تحــد وكل تحــد يجلــب األمــل ،هــذا هــو الشــعور
الــذي نريــده كصبغــة لهــذه الطبعــة االســتثنائية .لنتذكــر أن
الصالــون الــدويل للكتــاب بالجزائــر نشــأ يف عــام  1995حيــن
كانــت الجزائــر ال تــزال تمــر بفتــرة صعبــة يف تاريخهــا الحديــث.
هــذا يعنــي أن بصمــة الســيال قــد تجلــت منــذ البدايــة يف كنــف
األمــل واإلرادة وأنــه اســتمر بنفــس الطريقــة حيــث تقــدم
تدريج ًيــا متخط ًيــا مراحــل مهمــة بفضــل الخبــرة المكتســبة
وأيضًــا االنتقــادات الســخية ال ُم َقدمــة بشــكل أساســي مــن
طــرف الــزوار أو وســائل اإلعــام التــي ســمحت باســتدراك جوانب
عديــدة مــن التنظيــم أو البرامــج  ،حتــى لــو كانــت هنــاك دائ ًمــا
خطــوات أخــرى يجــب اتخاذهــا كــي ينتقــل الســيال مــن دائــرة
أكبــر المعــارض للكتــاب إىل واحــد مــن أفضلهــا.
لقــد تــم طمأنتنــا بالفعــل يف بدايــة فبرايــر ،حتــى قبــل اتخــاذ
رئيــس الجمهوريــة إجــراء مجانيــة أجنحــة المعــرض ،مــن خــال
العــدد الكبيــر لتســجيالت العارضيــن التــي بلغــت فعــ ًا رق ًمــا
قياس ـ ًيا يف تاريــخ المعــرض.
هــذه الــروح التــي نريــد  -مــع جميــع المشــاركين يف هــذه
الطبعــة الخامســة والعشــرين  -أن نشــاركها بشــكل خــاص
مــع ضيــف الشــرف ،بلــد إيطاليــا ،وكذلــك مــع الــزوار ،أليســت
ارتباطــا وثي ًقــا بالكتــاب  ،هــذا العنصــر الروحــي الــذي
مرتبطــة
ً
يــروي بالعلــم واألفــكار والقيــم أرض األمــل مــن نــواح كثيــرة؟
مرحب ـاً بالجميــع!

تنظيم الصالون
ُيعــد الصالــون الــدويل للكتــاب بالجزائــر  ،الــذي ُيقــام تحــت الرعايــة الســامية لرئيــس الجمهوريــة ،الســيد عبــد المجيــد تبــون،
مــن بيــن التظاهــرات الم َؤ َّسسِ ــية الدوريــة التــي تنظمهــا وزارة الثقافــة والفنــون .تــم إنشــاؤه يف عــام  1995وقــد تعــذر
تنظيــم طبعتــي  2020و  2021بســبب جائحــة كوفيد-19العالميــة ،وبينمــا ُيقــام عــادة يف الخريــف بقصــر المعــارض الكائــن
بالصنوبــر البحــري ُ ،ق ـ ِّرر تقديــم تاريــخ هــذه الطبعــة الخامســة والعشــرين مــن  24مــارس إىل  1أبريــل  2022إلحيــاء قطــاع
الكتــاب ولالحتفــاء بالذكــرى الســتين الســتعادة الســيادة الوطنيــة يف  5جويليــة .1962

لجنة الصالون

األنشطة الثقافية

محمد إقرب

سارة خريف
نور الدين عزوز
حميد عبد القادر
عبد الكريم أوزغلة

المحافظ
التنظيم

العالقات مع العارضين

دليلة خيداش
التجاري

ناصر فضيل

المحاضرات واللقاءات

فضاء روح البناف
بن عودة لبداعي

العالقات العامة

فضاء األطفال

العالقات مع الوزارات والجمارك

الداعمون والشركاء

حميدة زيوي

يزيد دحماني

االتصال بوسائل اإلعالم

جمال شعالل
أمين إيجر
فيصل مطاوي
نبيلة سنجاق
االتصال

الهاتف 00-213-23 96 51 57/ 52 57 :
الفاكس 00-213-23 96 58 05 :
البريد اإللكتروني info@sila.dz :

سارة آيت دحمان

موبيليــس ،المؤسســة الوطنيــة للفنــون المطبعيــة ،الوكالــة
الوطنيــة للنشــر واإلشــهار ،صافيكــس ،كريياتيــف كوليبــري،
مؤسســة النقــل الحضــري إيتــوزا ،أديكــس ،البنــك الوطنــي
الجزائــري ،الشــركة الجزائريــة لتوزيــع الكهربــاء والغــاز ،اإلذاعــة
الجزائريــة والمؤسســة العموميــة للتلفزيــون الجزائــري.

تشكرات

يشــكر القائمــون عــى الصالــون الــدويل للكتــاب بالجزائــر المديريــة
العامــة للجمــارك والمديريــة العامــة لألمــن الوطنــي ووزارة الشــؤون
الخارجيــة وكذلــك جميــع المؤسســات والشــركات واألشــخاص الذيــن
ســاهموا يف تنظيــم الطبعــة الخامســة والعشــرين.
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الطبعة 25

معطيات المعرض

مشاركة قياسية
لقــد خلفــت جائحــة كورونــا آثــارا بليغــة عــى االقتصــاد
والنشــاط االجتماعــي والثقــايف يف كل ربــوع المعمــورة،
وبطبيعــة األمــر ،لــم يســلم قطــاع الكتــاب والنشــر مــن هـــذه
المضاعفــات الســلبية.

اضطراب بيئة الكتاب
جــاء يف تقريــر االتحــاد الــدويل للناشــرين الصــادر بعنــوان “بيــن
التأقلــم ومتابعــة النشــاط :آثــار الكوفيــد 19 -عــى صناعــة
النشــر العالميــة” (نوفمبــر  )2020أنــه “بالرغــم مــن دورهــا
الفعــال والم َقـ ِر بــه منــذ ســنين يف دفــع عجلــة الرقــي االجتماعي
والثقــايف وتطويــر االقتصــاد المعــريف ،إال أن صناعــة النشــر
قــد واجهــت ظروفــا عصيبــة أمــام تحــول الكوفيــد -19إىل
جائحــة عالميــة .ومــع أن الناشــرين قــد تجنــدوا بســرعة
لمــؤازرة الحكومــات والمنظومــات التربويــة والمجتمــع العلمــي
يف مواجهــة أوىل موجــات الفيــروس ،قيــل للكثيــر منهــم أن
صناعتهــم ليســت “بالضروريــة”.
وأشــار التقريــر عــى صعيــد آخــر إىل أن “الناشــرين يعملــون يف
بيئــة معقــدة بالتعــاون مــع مطبعيين وشــركاء ســوق وموزعين
وبائعــي تفصيــل ...فكانــت إلجــراءات الرقابــة التــي فرضهــا
الكورونــا آثــار شــاملة عــى هــذه السلســلة كمــا انجــرت عنهــا
اضطرابــات كبيــرة عــى مســتوى التمويــن” .وذكــر التقريــر ،مــن
بيــن هــذه اآلثــار ،الصعوبــات الماليــة التــي واجهــت المطبعيين
بفعــل إلغــاء الطلبــات ونقــص الــورق ووقــف النشــاط،
باإلضافــة إىل اضطــراب تدفقــات الشــحن العالميــة وتوقــف
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أو تقييــد نشــاط الموزعيــن وتاجــري الجملــة وتأثيــره عــى
باعــة الكتــب ،تراكــم المســتحقات غيــر المدفوعــة ،انخفــاض
قيمــة العملــة يف عــدة بلــدان ،غلــق أو تجميــد نشــاط الكثيــر
مــن دور النشــر الصغيــرة والمتوســطة ،إلــخ ...ونــوه التقريــر
أخيــرا إىل تأجيــل معظــم معــارض الكتــاب خــال الســنتين
الفارطتيــن.
يف غالــب األحيــان ،نجــت صناعــة النشــر مــن االندثــار بفضــل
االعتمــاد عــى النشــاط الرقمــي ،المســاعدات العموميــة يف
بعــض البلــدان ،العمــل عــن بعــد ،إلــخ ...ويكبــر األمــل حاليــا يف
عــودة القطــاع إىل نشــاط عالمــي عــادي.
عبــرت الحكومــة الجزائريــة بتقديــم تاريــخ انعقــاد معــرض
الجزائــر الــدويل للكتــاب عــن رغبتهــا يف دعــم اســتئناف نشــاط
صناعــة النشــر الوطنيــة والتخفيــف عنهــا قــدر المســتطاع مــن
آثــار جائحــة كورونــا .كمــا تعــززت هــذه المبــادرة بقــرار رئيــس
الجمهوريــة إعفــاء كل الناشــرين الجزائرييــن واألجانــب مــن
تكاليــف كــراء أجنحــة العــرض.

 1250عارض
بالرغــم مــن أن تأجيــل الطبعــة الخامســة والعشــرين لمعــرض
الجزائــر الــدويل لســنتين متتاليتيــن قــد زرع قلقــا مــن تخلــف
الناشــرين ،لكــن العكــس حــدث بتســجيل  1250عــارض وهــو
رقــم قياســي يف تاريــخ التظاهــرة ومفاجئــة ســارة بحكــم
المخــاوف الناتجــة عــن مخاطــر العــدوى بالكورونــا .وال تــزال
بعــض طلبــات التســجيل تبلغنــا إىل حيــن كتابــة هذه الســطور.

يف  ،2018تجــاوز معــرض الكتــاب يف طبعتــه الثالثــة
والعشــرين عارضــة األلــف مشــارك ( )1015كمــا شــهدنا حضــورا
قويــا للصيــن ،ضيــف الشــرف آنــذاك والــذي شــارك بحــوايل
أربعيــن دار نشــر .أمــا يف الســنة المواليــة فقــد حقــق المعــرض
زيــادة ملحوظــة يف عــدد العارضيــن الــذي تجــاوز األلــف وثالثين،
ممــا يــدل عــى تطــور عميق وليــس فقــط عــى زيــادة معزولــة.
وقــد بــدأ بــروز هذا التطــور ابتــداء من الطبعــة العشــرين ()2016
التــي شــهدت مشــاركة  910عــارض ،أي مــا يقــارب ضعــف عــدد
المشــاركين ( )43٪مقارنــة بســنة  .2011وتشــير هــذه المعطيات
إىل الجاذبيــة التــي يحظــى بهــا المعــرض لــدى الناشــرين بفضــل
تفاعــل الجمهــور الــذي دنــى عــدده مــن المليونــي زائــر يف .2018
أرقــام توطــد مكانــة معــرض الجزائــر الــدويل الرفيعــة عــى
المســتوى اإلفريقــي والعربــي والمتوســطي كما أنهــا تعبر ببالغة
عــن شــغف الجزائرييــن بالقــراءة ،علمــا أن الســيال يقتــرح ســنويا
حــوايل  300.000عنــوان.

أدخــل تغييــرات عميقــة عــى البنيــة الذاتيــة لهــذه المشــاركة.

تباطؤ حركة النشر الوطنية
تبقــى المشــاركة مســتقرة يف بنيتهــا العامــة بالرغــم مــن
انخفــاض حضــور دور النشــر الوطنيــة التــي تقــدر هــذه الســنة
بـــــــ 21٪بينمــا كانــت تحتــل فارطــا ثلــث المشــاركة العامــة.
بيــد أن هــذه المعطيــات تنحصــر عــى عــدد العارضيــن فوجــب
إذن قراءتهــا بنســبية .الناشــرون الجزائريــون يحتلــون عمومــا

عدد العارضين/السنة

2019

2022

الجزائر

298

)-12٪( 266

العالم
المجموع

733
1031

)+26٪( 984
)+17٪( 1250

بالرغــم مــن أن المشــاركة هذه الســنة الزالــت يف منحنى تصاعدي نصــف مســاحة المعــرض ويقترحــون  40٪مــن مجمــل العناوين،
( 1250عــارض أي أكثــر مــن  17٪مقارنــة بـــ )2019إال أن ظروف بحكــم محتواهــم األقــرب إىل الزائريــن واألقــل تكلفــة مقارنــة
الجائحــة وآثارهــا المختلفــة ،االقتصاديــة منهــا خصوصــا ،قــد بالناشــرين األجانــب.
الصالون الدولي الـ  25للكتاب بالجزائر
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يحتفــظ الناشــرون العــرب بمكانــة هامــة ( 324عــارض مقابــل
 321يف  ،)2019باإلضافــة إىل الــــ 266عــارض جزائــري ،ممــا
يعطــي للعالــم العربــي مجمــل  590عــارض أي مــا يقــارب نصــف
المســاحة المخصصــة .أمــا البلــدان المهيمنــة فلــم تتغيــر منــذ
الطبعــات الســابقة :مصــر ( ،)127لبنــان ( ،)59األردن (،)36
تونــس ( ،)27ســوريا ( ،)19المملكــة العربيــة الســعودية (،)18
إلــخ...

يشــير انخفــاض المشــاركة الوطنيــة إىل تأثيــر الجائحــة عــى
ســوق الكتــاب يف الجزائــر ،خصوصــا أن الصعوبــات التــي
يكابدهــا هــذا األخيــر تعــود إىل مــا قبــل األزمــة الصحيــة:
فهنــاك دور نشــر عديــدة تأسســت بفضــل آليــات الدعــم العمومي
المعمــول بهــا ســابقا والتــي اعتبرهــا الكثيــر مــن االحترافييــن
األجانــب “فارطــة الكَــ َرم” ،ولــم تتمكــن أو لــم تعمــل عــى
تطويــر قدراتهــا الذاتيــة يف مجــال الربحيــة كمــا تضاعــف
عجزهــا تحــت وقــع الجائحــة .والجديــر بالذكــر أن هــذه األخيــرة
قــد طالــت كذلــك دور النشــر الكبيــرة التــي تخشــى اليــوم خطــرا بينمــا كانــت القــارة األوروبيــة تحتــل المكانــة الثانيــة بعــد
العالــم العربــي خــال الطبعــات الفارطــة ،هــا هــي اآلن تتجــاوزه
عــى بقائهــا االقتصــادي.
بـــــــ 51عــارض مــن مجمــوع  641مشــارك أغلبيتهــم قادمــة
تقتضــي الوضعيــة الحاليــة عمليــة تدقيــق واســعة يف مــن فرنســا .ويعــود هــذا الحضــور الكثيــف إىل آليــات الدعــم
حقــل النشــر الجزائــري العتمــاد إجــراءات كفيلــة بحمايتــه وتشــجيع التصديــر التــي يحظــى بهــا القطــاع يف هــذه البلــدان.
واســتمراريته .وكمــا صــرح العديــد مــن الناشــرين فــإن معــرض
باإلضافــة إىل شــمال افريقيــا (الجزائــر ،مصــر ،ليبيــا ،الصحــراء
الجزائــر ُي َم ِّكن ُُهــم مــن ضمــان جــزء كبيــر مــن مبيعاتهــم
الغربيــة وتونــس) ،ســتحضر كالعــادة بلــدان جنــوب الصحــراء،
الســنوية ،أي مــا يقــارب الــــــ .30٪يمكننــا القــول إذن أن هــذه
ال ســيما يف فضــاء “روح الپانــاف” الــذي يســتقبل كل ســنة
الطبعــة ســتكون بمثابــة نقطــة انطــاق مهمــة يف إعــادة
الناشــرين والكتــاب والجامعييــن.
إحيــاء القطــاع شــريطة أن يبقــى الطلــب يف مســتوى الطبعات
الســابقة .لــكل هــذه األســباب ،اســتقبل حرفيــو القطــاع تنظيــم يأتــي حضــور القــارات األخــرى كمــا يــي :آســيا ( 11ومنهــم
معــرض الجزائــر بحفــاوة وأمــل كبيريــن.
الصيــن ،الهنــد وتركيــا الحاضريــن بتســعة عارضيــن) ،أمريــكا
الشــمالية (ثمانيــة عارضيــن مــن كنــدا والواليــات المتحــدة),
مشاركة دولية هامة
كمــا تجــدر اإلشــارة إىل أن أمريــكا الجنوبيــة التــي كانــت لهــا
بالمقارنــة مــع طبعــة  2019التــي ســجلت مشــاركة  733مشــاركة متواضعــة يف الطبعــات الســابقة ،غائبــة هــذه الســنة
عــارض أجنبــي ،يشــهد المعــرض هــذه الســنة ارتفاعــا قياســيا ويعــود ذلــك إىل مشــاكل التنقــل وتكلفــة الشــحن.
يقــدر بنســبة  251( 26٪عــارض إضــايف) .ولعــل هــذه الطفــرة  8حــاالت ،هــو عــدد المشــاركين الذيــن اســتعملوا آليــات
المفاجئــة تعبــر عــن رغبــة ناشــرين كثــر يف تــدارك الفجــوة التــي التفويــض التــي تســمح للناشــرين غيــر القادريــن عــى التنقــل
أحدثتهــا الجائحــة ،ســواء عــى صعيــد المبيعــات أو للحفــاظ بعــرض كتبهــم يف أجنحــة شــركائهم.
عــى ســمعتهم .كمــا تشــير هــذه الحركــة إىل تطــورات داخليــة
فيمــا يخــص مصــدر المشــاركة الدوليــة .وقــد تمســك المعــرض كمــا نالحــظ انخفاضــا ملموســا يف عــدد البلــدان المشــاركة
هــذه الســنة باإلبقــاء عــى حضــور أربعــة قــارات .والجديــر بالذكر :فمقابــل الخمســين رايــة وطنيــة التــي كانــت ترفــع يف قصــر
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المعــارض ،نحصــي هــذه الســنة  36رايــة فقــط .ســاعدت
المجانيــة التــي قررهــا رئيــس الجمهوريــة يف التصــدي
للصعوبــات الحاليــة .لكــن يبقــى لجائحــة كورونــا أثرهــا البالــغ
عــى نشــاط النشــر العالمــي بحكــم أزمــة المطابــع ،نــدرة وغــاء
الــورق ،نقــص الرحــات الجويــة والبحريــة ،صعوبــة وتكلفــة

الشــحن ...كل هــذا كان لــه أثــر ردعــي عــى المهنــة كمــا أفصــح
عنــه الكثيــر مــن الناشــرين الذيــن تأســفوا لعــدم قدرتهــم
عــى المشــاركة يف هــذه الطبعــة .وبالرغــم مــن ذلــك ،تبقــى
المشــاركة الدوليــة جــد مشــرفة بالنظــر الرتفــاع عــدد العارضيــن.

الصالون الدولي الـ  25للكتاب بالجزائر
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قائمة البلدان المشاركة
الجزائر
إنجلترا
المملكة العربية السعودية
النمسا
بلجيكا
كندا
الصين
الدانمارك
مصر
اإلمارات العربية المتحدة
إسبانيا
فرنسا
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اليونان
الهند
العراق
إيطاليا
األردن
الكويت
لبنان
ليبيا
موريتانيا
سلطنة عمان
فلسطين
هولندا

بولندا
قطر
جمهورية تشيكيا
الصحراء الغربية
السودان
السويد
سويسرا
سوريا
تونس
تركيا
الواليات المتحدة
االتحاد األوروبي

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

ﺿﻴﻔــــــﺔ ﺷـــــــﺮف

إيطاليا ضيفة شرف

من دانِت إلى أمبرتو إيكو
عــى غــرار شــعوب متوســطية عديــدة –ومنهــا الجزائريــون
طبعــا -يقتــرن الــكالم عنــد اإليطالييــن باإليمــاءات والحــركات
المعبــرة وتضفــي هــذه الميــزة طابعــا مبهجــا واســتعراضيا عــى
لغتهــم الغنائيــة الجذابــة.

بزوغ لغة عىل مر العصور

تتســم اللغــة اإليطاليــة بعــدة مزايــا ،أولهــا أنهــا لــم تظهــر
كلغــة مكتوبــة إال مــع بدايــة القــرن الرابــع عشــر وانتشــرت أوال
بفضــل اإلبــداع الثقــايف ،الســيما الشــعر واألوبــرا ثــم صــارت لغة
رســمية ســنة  1861غــداة توحيــد البــاد .تنتمــي اإليطاليــة
لعائلــة اللغــات الرومانســية المشــتقة مــن الالتينيــة ،وقــد
أ ْث َرتْهــا عــدة روافــد داخليــة وخارجيــة جــاءت لتلقــح نــواة اللهجة
التوســكانية.
لعــب الكتــاب دورا حاســما يف بناءهــا ،الســيما دانــتِ أليغييــري
( )1265-1321صاحــب رائعــة “الكوميديــا اإلالهيــة” التي تعتبر
نصــا مؤسســا للغــة اإليطاليــة لدرجــة أن هــذه األخيرة تحمل اســم
مؤلفهــا (لغــة دانــت) .وكان لــأدب والفنــون الكبــرى فضــل كبيــر
يف انتشــار اإليطاليــة بأوروبــا ،خصوصــا خــال حقبــة النهضــة
التــي لعبــت فيهــا إيطاليــا دورا جوهريــا .فنالحــظ إىل يومنــا
هــذا أن اللغــة الموســيقية العالميــة مثــا تنضــح بالمفــردات
اإليطاليــة .عمومــا ،اســتعارت هــذه اللغــة مــن األلســنة األخــرى،
ومنهــا العربيــة ،وأعارتهــا كذلــك فقــد تــم إحصــاء مــا يقــارب
الــــ 700كلمــة مــن أصــل إيطــايل يف اللغــة الفرنســية مثــا (ممــا
يجعلهــا ثانــي أهــم مصــدر بعــد اإلنجليزيــة).
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تعكــس اللغــة اإليطاليــة المعروفــة بجماليتهــا تاريخــا غنيــا
بالتقــارب (يعــود إىل مــا بيــن  3000و 1000قبــل الميــاد) بيــن
الشــعوب الهندو-أوروبيــة وســكان شــبه الجزيــرة اإليطاليــة
(اإلتروســكان ،الليغوريــون ،الســردينيون ،إلــخ )...وقــد ولّــد هــذا
االختــاط اللغــة الالتينيــة .ثــم ســاهمت الهيمنــة الرومانيــة عــى
المنطقــة يف نشــر هــذه اللغــة بينمــا بقيــت اللغــات الملقبــة

بالعاميــة يف األريــاف واألوســاط األميــة .كمــا ظهــرت ،يف ربــوع
اإلمبراطوريــة الرومانيــة ،لغــات فرعيــة مشــتقة مــن الالتينيــة،
أفضــت بدورهــا إىل ميــاد اللغات األوروبية (اإلســبانية والفرنســية
والبرتغاليــة والرومانيــة) والتأثيــر عــى لغــات أخــرى.
لكــن اللغــة اإليطاليــة كمــا نعرفهــا اليــوم لــم تفــرض نفســها
فعليــا إال مــع بدايــة القــرن التاســع عشــر ،بفضــل الــدور الفعــال
الصالون الدولي الـ  25للكتاب بالجزائر
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الــذي لعبتــه منطقــة توســكانيا ،وخصوصــا فلورنســا التــي كانــت
تعتبــر مركــز إشــعاع ثقــايف وفنــي ،وســاعدتها يف ذلــك وضعيتهــا
الجغرافيــة المركزية.
لقــد اختــار الكتــاب التوســكانيون والســيما دانــتِ وبــوكاس
وبيتــرارك التأليــف باللغــة الشــعبية بــدال مــن الالتينيــة التــي
كانــت تســتمد هيمنتهــا مــن الكنيســة .وكان إلبداعاتهــم أثــر
بليــغ عــى التطــورات اللغويــة المســتقبلية ،وقــد ســاهمت،
بدعــم مــن العلمــاء والفنانيــن (غاليــي ،ليونــاردو دافنشــي،
ميكيافيــل ،مايــكل أنجلــو ،)...يف تكريــس اللغــة الفلورنســية
كمرجــع مشــترك يف المنطقــة .يف منتصــف القــرن التاســع
عشــر ،تكثــف الحــس الوطنــي مــع رغبــة اإليطالييــن يف التحــرر
مــن الغــزو الفرنســي واإلســباني والنمســوي ،كمــا ســاهم ذلــك
يف توطيــد مكانــة الفلورنســية التــي صــارت يف نظــر الكتــاب
والفنانيــن والمفكريــن اإليطالييــن لغــة الوحــدة واالســتقالل.

يعتبــر الكاتــب الميالنــي آليســاندرو منزونــي ،صاحــب روايــة
“الخطيبيــن” ،مــن أبــرز رواد هــذا التيــار السياســي والثقــايف،
فقــد لعــب دورا هامــا يف “النهضــة” وتوحيــد إيطاليــا ســنة
.1861
مــع انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة ومــا رافقــه مــن تعميــم
التمــدرس ومحــو األميــة والنمــو االقتصــادي واالجتماعــي،
اســتقرت اإليطاليــة بشــكل نهائــي كلغــة وطنيــة ورســمية،
فوصفهــا المختصــون باللغــة “الحديثــة ذات التاريــخ العريــق”.
وهــا هــي اليــوم تحتــل المركــز الثامــن والعشــرين عالميــا مــن
حيــث عــدد الناطقيــن بهــا كلغــة أوىل أو ثانيــة ( 79مليــون
شــخص) وبالمقابــل ،احتلــت يف  2012المرتبــة الثامنــة مــن
“ســل َّم كالفيــت” الــذي يقيــس الــوزن االجتماعــي
منظــور ُ
والثقــايف للغــات انطالقــا مــن  11مؤشــر.
المكتبة الوطنية المركزية يف فلورنسا

20

مكيافييل

ألساندرو مانزوني

غليان أدبي
باإلضافــة إىل تراثهــا المفعــم بتاريــخ ثــري متجــذر يف حــوض
المتوســط ،أنتــج األدب اإليطــايل خــال الحقبــة الرومانيــة
نصوصــا كبــرى بالحــرف الالتينــي .بيــد أن المؤرخيــن األدبييــن
يعارضــون إدراج هــذه المخطوطــات يف كنــف األدب اإليطــايل
الفعــي والــذي نشــأ وتطــور عبــر مراحــل عــدة بالمــوازاة مــع
بنــاء ونمــو اللغــة اإليطاليــة .فكانــت التحــوالت التــي طــرأت
عــى األدب مقرونــة بتطــور اللغــة ،كل واحــد منهمــا يغــذي
اآلخــر .ففــي القــرن الرابــع عشــر ،عملــت رمــوز هــذا التيــار (دانتِ ،
بيتــرارك وبــوكاس) عــى تعزيــز اســتعمال اللغــات العاميــة
والتمهيــد لبــزوغ اللغــة اإليطاليــة .وكان هــذا الزخــم اللغــوي
حاضــرا كذلــك يف الشــعر والمســرح والغنــاء .كمــا صــدرت ،يف
نفــس الســياق ،نصــوص تاريخيــة وسياســية مهمــة ،أبرزهــا
مؤلفــات ميكيافيــل ،وظهــرت كذلــك مذكــرات وقصــص
مغامــرات .ومــع مــر العصــور ،فرضــت بعــض التيــارات األدبيــة

نفســها فــكان القــرن الســابع عشــر عصــر اللباروكيــة بامتيــاز كما
شــهد ميــاد قامــوس أكاديميــة ديــا كــروزا الــذي ســاهم بقــوة
يف توحيــد اللغــة اإليطاليــة .ومــع ازديــاد شــعبية الروايــة،
اعتمــد الكثيــر مــن الكتــاب الرومانســيين هــذا الصنــف األدبــي
وجعلــوا منــه “أداة تحريــر وطنيــة” يف القــرن التاســع عشــر
وهــو مــا ســمي بزمــن “الشــعراء الوطنييــن”.
أمــا األدب اإليطــايل الحديــث فقــد تبلــور بفــض الثالثــي
الطالئعــي “ڤاردوتشي-باســكويل-آنونزيو” اللذيــن جســدوا
نقطــة تحــول حاســمة نحــو األشــكال األدبيــة األوروبيــة
الجديــدة .أمــا الحقبــة الفاشــية فقــد كانــت مســرحا لصــراع
بيــن التيــارات حســب اتجاهاتهــا األدبيــة ومواقفهــا مــن
اإليديولوجيــة الموســولينية .ومــع انتهــاء الحــرب العالميــة
الثانيــة ،عــرف األدب اإليطــايل ،عــى غــرار الســينما ،فتــرة
غليــان كبيــرة تميــزت بهيمنــة التيــار الواقعي-الجديد ،مرفقــا
بتأثيــرات خارجيــة كاألدب األمريكــي وعــودة بعــض التعابيــر

الصالون الدولي الـ  25للكتاب بالجزائر

21

مــن بيــن الجوائــز الدوليــة التــي حصدهــا األدب اإليطــايل ،نذكــر
ســتة جوائــز نوبــل خــال القــرن الماضــي :جيوســوي غاردوتشــي
( ،)1906ڤرازيــا ديليــدا ( ،)1926لويجــي بيرانديلــو (،)1934
ســالفاتور كازيمــودو ( ،)1959أوجينيــو مونتــايل ()1975
وداريــو فــو (.)1997

الكتاب والنشر يف إيطاليا

أحصــى اتحــاد الناشــرين اإليطالييــن يف  2021مجمــوع 4977
دار نشــر قامــت بإصــدار أكثــر مــن كتــاب خــال الســنة ،ومنهــا
 71٪أصــدرت أقــل مــن تســع عناويــن ،بينمــا أصــدرت 120
منهــا فقــط أكثــر مــن  100كتــاب و 10،4٪تخطــت عتبــة
الثالثيــن منشــورا .وتشــير هــذه األرقــام إىل هيمنــة دور النشــر
الصغيــرة والعائليــة عــى المشــهد األدبــي اإليطــايل كمــا أدت
ظاهــرة المركزيــة ،عــى غــرار البلــدان األخــرى ،إىل ظهــور أربعــة
مجمعــات كبــرى تحتكــر  52،5٪مــن المبيعــات.
اإليطاليــة القديمــة .وظهــرت أقــام كبيــرة عــدة ،منهــا
مورافيــا وإيلــزا مورانتــي وباســوليني ودا شياشــيا وأربازينــو
وباليســتريني وبوزاتــي وأمبيرتــو إيكــو وماالبيرتــي ومانغانييل
بافيــز وآخــرون .كمــا أضفــى إيتالــو كالفينــو لمســته العجائبيــة
بينمــا كان المجتمــع الصقــي حاضــرا بقــوة يف كتابات ڤيســيبي
تومــازي دي المبيــدوزا صاحــب روايــة “الفهــد” ( )1958وهــي
ملحمــة عائليــة تــدور أحداثهــا يف األوســاط األرســتوقراطية.
كمــا نــال األدب الشــعبي المكتــوب باللهجــات المحليــة نجاحــا
واســعا ،الســيما بفضــل الترجمــات ،عــى الصعيــد الوطنــي
والــدويل.
وبالرغــم مــن األزمــة التــي شــهدها األدب اإليطــايل منــذ
الســتينات بفعــل انتشــار االســتهالكية والتلفزيــون ،إال أن
نبضــه لــم يخفــت وال يــزال يجــذب مالييــن القــراء عبــر العالــم
بفضــل الترجمــة وإبــداع الكتــاب المعاصريــن الذيــن يحافظــون
عــى هــذه الحيويــة الخالقــة عبــر أســاليب وجماليــات جديــدة.
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ورد يف تقريــر المكتــب الــدويل للطباعــة الفرنســية (بييــف)
أن إيطاليــا أصــدرت يف  2020أكثــر مــن  69.000عنوانــا
جديــدا بغــض النظــر عــن المطبوعــات المدرســية ،أي 5،6٪
أقــل مــن ســنة  2019التــي ســجلت بدورهــا انخفاضــا يف عــدد
النســخ ( 153مليــون مقابــل  163مليــون نســخة يف .)2018
وبالرغــم مــن هــذه النكســات وآثــار األزمــة الصحيــة فقــد عرفــت
المبيعــات زيــادة تقــدر بــــــ  2،4٪يف  2020بحكــم ازديــاد
الطلــب عــى الكتــب الرقميــة والصوتيــة وبفضــل آليــات الدعــم
التــي اســتحدثتها الحكومــة اإليطاليــة.
يتربــع اإلبــداع األدبــي عــى عــرش المبيعــات بنســبة ،32،1٪
تليــه المؤلفــات العلميــة والتكنولوجيــة والطبيــة (،)18،4٪
الكتــب غيــر الروائيــة ( ،)17،9٪أدب الشــباب ( )17،3٪وأخيــرا
المنشــورات العمليــة ( .)14،3٪كمــا حفــزت إجــراءات الحجــر
الصحــي ارتفــاع مبيعــات الكتــب اإللكترونيــة بنســبة  37٪يف
 ،2020أي مــا يعــادل  97مليــون أورو مــن المبيعــات ،أمــا

إلسا مورنتي

الكتــب الصوتيــة فقــد فاقــت كل التوقعــات حيــث ارتفعــت
مبيعاتهــا بنســبة  ،94٪وهــو تطــور لوحــظ مســبقا حســب
تقريــر اتحــاد الناشــرين اإليطالييــن الــذي ســجل إقبــال 12٪
مــن الســكان عــى الكتــب الصوتيــة مقابــل  6٪يف .2018
فيمــا يخــص الترجمــة فقــد ســجلت إيطاليــا يف  2020صــدور
 9200عنوانــا ،ممــا يعتبــر انخفاضــا بنســبة  5،4٪مقارنــة
بـــــ .2019كمــا تصــدرت المؤلفــات باللغــة اإلنجليزيــة الئحــة
الكتــب المترجمــة ( ،)62٪تلتهــا الفرنســية ( ،)16٪األلمانيــة
( )7٪واإلســبانية ( .)4٪وبــاع الناشــرون اإليطاليــون يف 2019
حقــوق ترجمــة مــا يقــارب  8600عنــوان ،يمثــل منهــم أدب
الشــباب  ،38٪متبوعــا باألعمــال الروائيــة (.)26٪
ســنة  ،2018كانــت ســوق الكتــاب مرتكــزة عــى  4368نقطــة
بيــع ،وشــهدت المكتبــات التقليديــة تراجعــا تجاريــا بيــن 2018
و( 2019مــن  69٪إىل  )66،2٪كمــا تمثــل هــذه األخيــرة،

التابعــة عمومــا إىل المجمعــات الكبــرى األربعــة أكثــر مــن 44٪
مــن المبيعــات بينمــا تفاقمــت الصعوبــات التــي تواجههــا
المكتبــات المســتقلة حيــث أعلنــت  777منهــا إفالســها يف
غضــون هــذه الســنة .ويشــير تقريــر المكتــب الــدويل للطباعــة
الفرنســية إىل أن البيــع عبــر اإلنترنــت يف توســع مســتمر،
الســيما خــال فتــرة الحجــر الصحــي ســنة  2020حيــث افتــك
أحيانــا  70٪مــن المبيعــات.
تــم امتصــاص صدمــة الجائحــة جزئيــا بفضــل المســاعدات
الحكوميــة التــي أشــاد بهــا رئيــس اتحــاد الناشــرين اإليطالييــن
ريــكاردو فرانكــو قائــا أن “إيطاليــا صــارت مثــاال يف هــذا
المجــال للقــارة األوروبيــة” .بالفعــل ،فقــد ســخرت الدولــة
اإليطاليــة  81مليــون أورو لبرنامــج دعــم المكتبــات وكتــب
األطفــال والتســهيالت الضريبيــة لصالــح باعــة الكتــب ودور
النشــر المتواضعــة ومشــاريع الترجمــة .كمــا مولــت “بطاقــة
الصالون الدولي الـ  25للكتاب بالجزائر
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أمبرتو إيكو

مــرور ثقافيــة” بمبلــغ  30مليــون أورو ،ممــا ســمح للطــاب
باقتنــاء الكتــب الجامعيــة مجانــا .وجــاءت هــذه اإلجــراءات
االســتعجالية لتعزيــز سياســة الكتــاب الجديــدة التــي كرســها
قانــون  2001و.2017
يكتســي حضــور إيطاليــا كضيفــة شــرف بمعــرض الجزائــر
الــدويل للكتــاب يف طبعتــه الخامســة والعشــرين طابعــا
رمزيــا رفيعــا بحكــم الروابــط التاريخيــة والتراثيــة والشــراكات
الثنائيــة التــي تجمــع البلديــن .كمــا ُيعــرف القــراء الجزائريــون
باهتمامهــم بــاألدب اإليطــايل ســواء كان مترجمــا أو يف لغتــه
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األصليــة وذلــك بفضــل تطــور تعليــم اإليطاليــة يف الجزائــر.
وغالبــا مــا يفتخــر جمهورنــا بالتذكيــر أن واحــدا مــن أكبــر األدبــاء
الالتينييــن القدامــى أبوليــوس دو مــادور صاحــب “الحمــار
الذهبــي” المعــروف بكونــه أول روايــة يف تاريــخ البشــرية،
هــو ســليل األرض الجزائريــة خــال الحقبــة النوميديــة.
وتجــدر اإلشــارة أخيــرا إىل أن المؤلفيــن الجزائرييــن عمــارة
لخــوص وآمــال بوشــارب يعيشــان يف إيطاليــا ويكتبــان
بلغتها ،ممــا يــدل بوضــوح عــى ثــراء العالقــات الثقافيــة
التــي تربــط البلديــن.

معرض الجزائرالدولي للكتاب

برنامج الجناح اإليطالي

السبت مارس  26مارس 2022
الفترة الصباحية “10سا 11 -سا”

الرواية التاريخية

لقاء مع ستيفانيا أوتشي ،ناشرة (دار الشمال) ومؤلفة رواية “أسود صقلية”.
تنشيط :باوال كاريدي

ملخص الكتاب :

باولــو وإڤنازيــو فلوريــو أخــوان قامــا بإنشــاء محــل غذائــي يف باليرمــو ســنة  .1799بالرغــم مــن خصومتهمــا يف الحــب،
نــال هــذان الرجليــن الطموحيــن نصيبهمــا مــن الثــراء والنفــوذ .تــويف باولــو فــورث ابنــه فيســنزو المؤسســة العائليــة
وقــام ببنــاء إمبراطوريــة فلوريــو ،لكــن نجاحــه أثــار حفيظــة الكثيريــن الســيما أن الطبقــة الراقيــة الباليرميــة كانــت
تنظــر لثروتــه الحديثــة نظــرة االحتقــار.

نبذة عن الكاتبة :

بالرغــم مــن والدتهــا يف ترابانــي ،إال أن ســتيفانيا أوتشــي باليرميــة الــروح .تشــتغل كمعلمــة وتكتــب منــذ ســنوات.
نشــرت روايتهــا التاريخيــة “فلورنســا” ســنة  2015ثــم عكفــت عــى سلســلة “فلوريــو” األدبيــة وجزئهــا األول “أســود
صقليــا” المترجــم إىل الفرنســية.
نبــذة عــن المنشــطةُ :ولــدت بــاوال كاريــدي ســنة  1961يف رومــا وهــي كاتبــة صحفيــة ،تتــرأس اتحــاد الصحفييــن المســتقلين
“ليتيــرا  ”22الــذي كانــت مــن بيــن أعضــاءه المؤسســين .درســت األدب وتاريــخ األحــزاب السياســية وتحصلــت عــى دكتــوراه يف
تاريــخ العالقــات الدوليــة ،كمــا تنتمــي حاليــا للجنــة التحريريــة لمعــرض الكتــاب بتورينــو وتشــرف فيــه منــذ  2016برفقــة لوســيا
ســوربيرا عــى برنامــج “الــروح العربيــة” الــذي يحتفــي بثقافــات وطالئــع المنطقــة العربيــة وجاليتهــا.

الصالون الدولي الـ  25للكتاب بالجزائر
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“ 11سا 13 -سا“30

ترجمة الروايات الجزائرية يف إيطاليا وترجمة الروايات اإليطالية يف الجزائر
بمشــاركة :عــدالن مــدي (دار “هوبفــول مونســتر” ودار “بــرزخ” للنشــر) /ســمير تومــي (دار “أســتارت” و”بــرزخ”) /دور النشــر
“أورمــا”“ ،روبيتينــو” و”منشــورات القصبــة” /مديــر مؤسســة “فيلترينيــي” ماســيميليانو تارنتينــو.
تنشيط :باوال كاريدي.

نبذة عن المشاركين:
•عــدالن مــدي :ولــد يف الســادس عشــر أوت  1975يف حــي الحــراش بالجزائــر العاصمــة .يمــارس الصحافــة منــذ  1998وشــغل
منصــب رئيــس تحريــر جريــدة الوطــن األســبوعية بيــن  2009و .2016ت ُِرج َمــت روايتــه “( ”1994دار بــرزخ للنشــر) إىل
اإليطاليــة لــدى دار “هوبفــول مونســتر”.
•ســمير تومــي :ولــد ســنة  1968يف حــي بولوغيــن بالعاصمــة الجزائريــة ،وهــو مهنــدس يف العلــوم التطبيقيــة ومستشــار
تجــاري وروائــي ،شَ ــغوف بالعلــوم والفنــون واآلداب .تُرجمــت روايتــه “الجزائــر الصرخــة” (بــرزخ) إىل اإليطاليــة عــن دار
النشــر “أســتارت”.
•مؤسســة فيلترينيــي :مــن بيــن مجــاالت عملهــا إنشــاء وتســيير صنــدوق خــاص بالمحافظــة عــى شــهادات وأرشــيف
مســاندة الناشــر اإليطــايل جيانجياكامــو فيلترينيــي للقضيــة الجزائريــة.

األحد  27مارس 2022
الفترة الصباحية “11سا 12 -سا“30

طاولة مستديرة :حرب التحرير ومساندة الشعب اإليطايل للقضية الجزائرية.

تنشيط :عبد الله شغنان (دار دحلب للنشر).

بمشاركة:

•برونا بانياتو صاحبة كتاب “إيطاليا وحرب التحرير الجزائرية” (دار دحلب للنشر).
•أندريا برازودورو صاحب كتاب “جنود بدون قضية :ذاكرة حرب التحرير الجزائرية” (دار التيرزا).
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•كاترينا روجيرو ،صاحبة كتاب “تاريخ الجزائر المستقلة” (دار بومبياني للنشر).
•ماسيميليانو تارنتينو ،رئيس مؤسسة فيلترينييل ،وسيتناول مساهمة المؤسسة يف تأييد
القضية الجزائرية.

نبذة عن المشاركين:
•برونــا بانياتــو دكتــورة يف العالقــات الدوليــة ،درســت طويــا يف فرنســا (غرونوبــل ،رانــس وباريــس) بدعــم مــن الحكومــة
الفرنســية والمركــز الوطنــي الفرنســي للدراســات .تحاضــر منــذ  1998يف تاريــخ العالقــات الدوليــة يف كليــة العلــوم
السياســية بجامعــة فلورنســا حيــث ُت ـ َدرس كذلــك تاريــخ السياســة الخارجيــة اإليطاليــة وتاريــخ االســتعمار ونهايتــه.
تشــرف عــى رســائل الماســتر لطــاب العلــوم الديبلوماســية ورســائل الدكتــوراه يف تاريــخ العالقــات الدوليــة .صــدرت لهــا
عــدة مؤلفــات حــول السياســة الخارجيــة اإليطاليــة يف حقبــة الخمســينيات والســتينيات ،الســيما فيمــا يخــص السياســة
المتوســطية والعالقــات مــع فرنســا والسياســة المعتمــدة حيــال االتحــاد الســوفياتي يف فتــرة خروتشــيف.
•انبثــق كتــاب أندريــا بــرازودورو عــن رســالته الجامعيــة التــي قدمهــا يف  2011تحــت إشــراف آنيــت بيكــر (جامعــة باريــس
10باريس-غــرب) وفيتوريــو فيدوتــو (جامعــة ســابيانزا-روما) وكان تحقيقــا دقيقــا ونقديــا لذاكــرة مجموعــة مــن قدامــىالمحاربيــن خــال الثــورة الجزائريــة.
•كاترينــا روجيــرو ،أســتاذة بجامعــة ميالنــو ،متحصلــة عــى دكتــوراه يف التاريــخ الــدويل .تتنــاول أبحاثهــا تاريــخ شــمال
إفريقيــا المعاصــر والعالقــات األوروبية-المتوســطية .صــدر لهــا كتــاب “الجزائــر والمغــرب الكبيــر :حــرب التحريــر والوحــدة
اإلقليميــة” (دار ميميزيــس الفرنســية ،باريــس .)2013

اإلثنين  28مارس 2022
الفترة الصباحية “11سا 12 -سا”30

نظرات متقاطعة حول الغرب والمشرق :من ينظر لآلخر؟

بمشاركة :

باوال كاريدي صاحبة كتاب “القدس ،تاريخ اآلخر” (دار فراتينييل للنشر)
تنشيط  :ليندة تامدراري صحفية و منتجة.

الصالون الدولي الـ  25للكتاب بالجزائر
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الفترة المسائية14“ :سا 15 -سا”

نساء وذاكرة

بمشاركة :

•جولنــدا ڤــاردي ،مختصــة يف األدب الجزائــري ،ت ََرجمــت روايــة “األبيــض واألســود” آلمــال بوشــارب (دار أساســين للنشــر).
تُــ َد ِّر ُس األدب العربــي بجامعــة تورينــو وتعمــل عــى ترجمــة األعمــال العربيــة إىل اإليطاليــة كمــا صــدرت لهــا عــدة
مؤلفــات ومقــاالت علميــة يف هــذا المجــال.

تنشيط :ليندة تامدراري.

“15سا 17 -سا ”30

ترجمة األعمال الجزائرية يف إيطاليا والمؤلفات اإليطالية يف الجزائر
بمشاركة :

•جولندا ڤاردي :مختصة يف األدب الجزائري ،ترجمت رواية “األبيض واألسود” آلمال بوشارب (دار أساسين للنشر)
•وليد ڤرين :مترجم أعمال سيزار بافيز إىل العربية.
تنشيط  :أحمد ماضي ،رئيس النقابة الوطنية لناشري الكتب.

الثالثاء  29مارس 2022
الفترة الصباحية “10سا 11 -سا”30

مشروع صقلية-شمال إفريقيا والحوار الثقايف بين الضفتين

بمشاركة

• جيوليا كريتشي “ :عمران غرائبي” ،مشروع كتاب حول الحوار الثقايف بين صقلية وشمال إفريقيا.

نبذة عن الكاتبة:

•هــي باحثــة مســتقلة ومحافظــة متاحــف ،تقطــن حاليــا يف باليرمــو .تتمحــور أعمالهــا حــول دراســة التفاعــل بيــن الفــن
والنشــاط والفضــاء العــام وتأثيرهــم عــى التعليــم وتشــارك المســارات وخلــق المعــارف والثقافــة والتجديــد االجتماعــي،
ســواء عــى الصعيــد الوطنــي أو الــدويل.

تنشيط  :فضاء “ريزوم” و دار النشر “دوافع”.
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األربعاء  30مارس 2022

الفترة المسائية “14سا 15 -سا”30

روايات التشويق واألدب ال ُمظلِم

بمشاركة:

• أنتونيال التانزي صاحبة رواية “اليوم المحتوم” (دار هاربر كولينز ،إيطاليا)

نبذة عن الكاتبة:

•روائيــة وكاتبــة ســيناريو ،مــن مؤلفاتهــا “تاريــخ التعبد األســود” وســيناريو فيلم “فيــوري” للمخرج كالوديو جيوفانيتشــي
كمــا تكتــب يف جريــدة “إل كوريــري ديــا ســيرا” .ت ُِرج َمــت أعمالها إىل عشــرة لغات.

تنشيط :ثريا عياد ،صحفية.

الفترة المسائية “15سا 30-17 -سا”

األدب المعاصر

بمشاركة:

•جيوسيبي كاتوزيال ،صاحب كتاب “ال تقل يل أنك خائف” (دار فيلترينييل للنشر)

تنشيط :سارة شاوي

نبذة عن الكاتب:

•ولــد يف  18جــوان  1976بميالنــو اإليطاليــة وهــو مؤلــف ومراســل صحفــي ،تحصــل عــى شــهادة يف الفلســفة بجامعــة
ميالنــو حيــث كتــب رســالة بحــث حــول المنطــق يف فكــر نيتشــه تحــت إشــراف كارلــو ســيني.

الخميس  31مارس 2022

الفترة الصباحية 11//سا-12سا//30

أدب الشباب
بمشاركة:

ٌ
“صيف يف داخيل” (دار ريزويل للنشر)
• فيفيانا ماكاريني ،صاحبة كتاب

تنشيط :سعاد خلواتي ،عالمة لغويات

نبذة عن الكاتبة:

• ولــدت فيفيانــا ماكارينــي ســنة  1992بميالنــو وتحصلــت عــى شــهادة ليســانس يف الفلســفة بجامعــة بــايف ،وماســتر يف
كتابــة الســيناريو .اشــتغلت يف الســينما قبــل أن تباشــر مســيرتها األدبيــة.
الصالون الدولي الـ  25للكتاب بالجزائر
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الفترة المسائية 14//سا-15سا//30

أدب السفر
بمشاركة:

•لويجــي فيروتــو ،صاحــب كتــاب “دون المــرور عــى بغــداد” (دار فــوالن للنشــر) و”دليــل نجــاة للســفر” وعــدة كتــب ســياحية
حــول مناطــق مختلفــة يف إيطاليــا ،بالتعــاون مــع “لونــي بالنيــت”.

تنشيط :سماعيل كـ ،.صحفي

نبذة عن الكاتب:

•لويجــي فيروتــو طالــب دكتــوراه بمعهــد العلــوم التطبيقيــة يف ميالنــو حيــث يقــوم بأبحــاث حــول مرئيــات المــدن.
تحصــل ســنة  2005عــى شــهادة جامعيــة يف االتصــال البصــري ثــم اشــتغل بمدينــة أمســتردام الهولنديــة لمــدة ســنتين
وعمــل بعدهــا كمستشــار يف عــدة مشــاريع ،خصوصــا يف الشــرق األوســطُ .ي َح ِّضــر منــذ  2009رســالة دكتــوراه حــول “صــورة
المدينــة المنقســمة :أقاليــم دون خرائــط وخرائــط دون أقاليــم”.
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برامج
الصالون

البرنامج الثقافي للطبعة 25

القاعة المركزية لـ «السيال»
الجمعة  25مارس 2022
صباحا – 12سا 00ظه ًرا
11سا00
ً

افتتاح البرنامج الثقايف لـ “السيال”

•كلمة معايل وزيرة الثقافة والفنون السيدة صورية مولوجي.
•السيد بينيديتو ديال فيردوفا ،نائب وزير الدولة اإليطالية للشؤون الخارجية والتعاون الدويل.
•السيد محمد إيقرب محافظ الصالون الدويل للكتاب بالجزائر (سيال .)2022

10سا11 – 00سا00

لقاء “التكريم واالستذكار”

يهــدف اللقــاء إىل تكريــم أولئــك الكُتــاب والمثقفيــن ال ّذيــن رحلــوا عنــا منــذ الطبعــة األخيــرة مــن ال ِّروائييــن والشــعراء وكُتــاب
المقــاالت والعامليــن يف قطــاع الكتــاب (ناشــرون ،بائعــو كُتــب ،وغيرهــم) .وســوف تمــس التكريمــات واالســتذكارات هــذه المــرة
النســختين ( 2020و ،)2021اللتيــن تعــذر تنظيمهمــا بســبب الجائحــة .وعــى غــرار جميــع فئــات الســكان ،فقــد أودت هــذه
الجائحــة بحيــاة عــدد مــن الشــخصيات مــن عالــم الثّقافــة والفنــون يف الجزائــر.
تنشيط :عبد المجيد لغريب .كاتب وشاعر.

يف ذكرى رحيلهم :
•مرزاق بقطاش
•مولود عاشور
•عبد المجيد مرداسي
•حاج ملياني
•خليفة بن عمارة
•عيل الكنز
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•جودي عتومي
•لمين بشيشي
•عمارية بالل (أم سهام )
•مسعود جناس
•امحمد بن زكور
• محمود بن مرابط

•عبد الله بنور
•عمار قريف
•مناف السائحي
•محمد رخيلة
•عثمان أوسطاني

تكريم صالون الجزائر الدويل للكتاب والناشرين
•عميد الناشرين الجزائريين ،السيد عبد الله شقنان.
•الكاتب قدور محمصاجي.
•الكاتب والمجاهد محمد الصالح الصديق.

11سا12 00-سا30

موعد مع ال ّتاريخ :

لطالمــا دأب صالــون الجزائــر الــدويل للكتــاب (ســيال) عــى إعطــاء التّاريــخ الوطنــي قيمــة كبــرى ،ال ســيما تاريــخ كفــاح الجزائــر
التحـ ّرري ضــد االســتعمار الفرنســي .وقــد كان البــد مــن تكييــف هــذا الموعــد ،الّــذي كان ُيعقــد تقليد ًيــا بالتزامــن مــع ذكــرى الفاتــح
مــن نوفمبــر ،مــع البرمجــة الخاصــة لهــذه الطبعــة يف شــهر مــارس ،حيــث يصــادف انعقــاد الــدورة الخامســة والعشــرين لـــ “الســيال”
هــذه الســنة احتفــال الجزائــر بالذكــرى الســتين الســتقالل البــاد .وهــذا بعــد أيــام قليلــة مــن الذكــرى الســتين ليــوم  19مــارس
 ،1962عيــد النصــر .وضمــن هــذا الســياق التاريخــي المتميــز تمــت برمجــة نــدوة:

“ ...وكان يوم  19مارس :”1962

إن اســتعادة هــذه الذكــرى التّاريخيــة تعــد بمثابــة لفتــة لتذكــر هــذا اليــوم التّاريخــي الّــذي أعقــب اتفاقــات إيفيــان مــن أجــل ســرد
وقائعــه مــن جديــد وتحليــل مغــزاه وأهميتــه ،باعتبــاره لحظــة فارقــة تــؤرخ لنهايــة مائــة واثنيــن وثالثيــن عا ًمــا مــن االســتعمار.
فبالنســبة للشــعب الجزائــري ،يمثــل إعــان وقــف إطــاق النّــار ،يــوم النصــر الّــذي يجــري االحتفــال بــه كل عــام .حــوار بيــن
الشــهادات وعــرض وجهــات النظــر مــن قلــب الحــدث التّاريخــي.
بعــد مــرور  60عا ًمــا مــا تــزال اتفاقيــات إيفيــان تثيــر اهتمــام البحــث التّاريخــي يف الجزائــر وخارجهــا ،العديــد مــن األطروحــات
والمنشــورات ال تــزال تخصــص للحــدث .مــن هنــا تجــاوزت هــذه االتفاقيــات إطــار العالقــات بيــن الجزائــر وفرنســا ليتــم النظــر إليهــا
مــن منظــور عالمــي ،كمــا يتضــح مــن التغطيــة اإلعالميــة الهائلــة يف ذلــك الوقــت .وبالمثــل ،فقــد أثبتــت هــذه االتفاقــات أنهــا
مفيــدة للتشــريع الــدويل وعمليــات التفــاوض لتقريــر مصيــر الشــعوب.
يشارك يف الندوة:

•الرائد عز الدين (مجاهد ،عضو المجلس الوطني للثورة الجزائرية).
•حسن رمعون .مؤرخ (جامعة وهران)
•سفيان لوصيف .مؤرخ (جامعة سطيف)
•محمد بونعامة (مؤرخ)

منشط الندوة :جمال يحياوي باحث يف التّاريخ ومدير المركز الوطني للكتاب.

الصالون الدولي الـ  25للكتاب بالجزائر
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14سا18 - 30سا00

ندوة “ :النشر ،التاريخ وكتاب الذاكرة “

ســعت مهنــة نشــر الكتــاب يف الجزائــر منــذ بدايــة العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين إىل نشــر العديــد مــن المؤلفــات
التاريخيــة التــي تحتــل فيهــا المذكــرات وســرد وقائــع التاريــخ مكانــة كبيــرة .ومــن أجــل وصــف هــذا التوجــه العــام يف النشــر
وفهمــه ،ســتجتمع كوكبــة مــن الناشــرين النشــاطين ضمــن الســجل التــذكاري يف الجزائــر لمحاولــة الوقــوف عــى دوافعهــم ونهجهم
يف العمــل .لهــذا الغــرض ســيرافق كل ناشــر مــن الحاضريــن يف اللقــاء مؤلــف ممــن صــدر لــه كتــاب يف المــدة األخيــرة أو ينــدرج
عملــه ضمــن المســاهمات المرموقــة يف الكتابــة التذكاريــة والتاريخيــة.
المشاركون من الناشرين والكُتاب:
•دحو جربال (مؤرخ)
•فؤاد سويف (مؤرخ ومشتغل بالتوثيق وباحث مشارك يف مركز CRASCبوهران).
•محمد بلحي (كاتب وصحفي)
•سلمى هالل (ممثلة عن منشورات “برزخ”)
•ياسين حناشي (ممثل عن منشورات  Média-Plusومؤلف)
•عبد الله شقنان (منشورات دحلب)
•دور النشــر المدعــوة للمشــاركة يف اللقــاء :منشــورات الوكالــة الوطنيــة للنشــر واإلشــهار  ،ANEPدار القصبــة ،المؤسســة
الوطنيــة للفنــون المطبعيــة  ENAGومنشــورات “الحبــر”.
منشط الندوة :نور الدين عزوز ،صحفي.

السبت  26مارس 2022
11سا12 – 00سا00

منصة  :مصطفى بن فوضيل روائي

حائــز هــذا الصحفــي عــى جائــزة محمــد ديــب لل ِّروايــة ســنة  2021عــن روايتــه
“ ..Body writingمنشــورات “البــرزخ” .يمتــاز العالــم ال ّروائــي لهــذا الكاتــب المولــود
ســنة  1968بمدينــة غليــزان ،بالثــراء والتجديــد .كتــب ال ّروايــة والشــعر والمســرحية.
تنشيط :صبرينة فاطمي (أستاذة جامعية)
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14سا16 – 00سا00

استذكار األدباء الشهداء

قــدم التعبيــر األدبــي الشــفهي والمكتــوب يف الجزائــر مســاهمة قويــة يف المقاومــة والنضــال ضــد االســتعمار ،وقــد دفــع العديــد
مــن الكتــاب الجزائرييــن ثمن ـاً باهظ ـاً مقابــل التزامهــم بقضيــة أمتهــم ،إذ تعرضــوا للنفــي أو الســجن أو المــوت ،مثــل الكاتــب
أحمــد رضــا حوحــو ،الربيــع بوشــامة ،العربــي التبســي ،محمــد األميــن العمــودي ،عبــد الكريــم العقــون ،مولــود فرعــون...
المتدخلون:

•الدكتور أحمد حمدي (أكاديمي ،كاتب وباحث)
•عيل فرعون (رئيس مؤسسة مولود فرعون)
•فازية فرعون (أستاذة جامعية)
•محمد شريف اغبالو(أستاذ جامعي)
•عفيفة برارحي (جامعية)

تنشيط حميد بوحبيب ( شاعر وأستاذ جامعي)

16سا17 – 00سا30

ال ّرواية وال ّتاريخ...

•ريكاردو نيكوالي (كاتب ايطايل مؤلف كتاب حول عيل بتشين)
•لزهاري لبتر (كاتب)
•زوبيدة معمامرية (كاتبة)
•ستيفانيا أوتشي (كاتبة ايطالية)

تنشيط :وليد بوشاقور (صحفي وجامعي)
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األحد  27مارس 2022

11سا12 – 00سا30

منصة :مع ال ّروائي التونسي الحبيب السالمي.

ولــد الكاتــب ال ّروائــي التونســي الحبيــب الســالمي يف معتمديــة العــا بواليــة القيــروان ســنة .1951
درس يف المدرســة الصادقيــة وحاصــل عــى التبريــز يف اللغــة العربيــة .اســتقر يف باريــس ســنة
 .1985حصــل عــى جائــزة “كتــارا للروايــة العربيــة” ســنة  2021عــن روايــة “االشــتياق إىل الجــارة”.
ترجمــت رواياتــه إىل عــدة لغــات أجنبيــة كاإلنكليزيــة والفرنســية واأللمانيــة واإليطاليــة .مــن
رواياتــه “روائــح مــاري كليــر” و”نســاء البســاتين”.
تنشيط :الدكتور إبراهيم صحراوي (كاتب وأستاذ جامعي).

13سا14 – 00سا00

منصة  /تكريم  :البروفيسور عبد المالك مرتاض

ولــد ،عبــد المالــك مرتــاض يــوم  10أكتوبــر  1935يف مســيردة بواليــة تلمســان ،وهــو أســتاذ جامعي،
حصــل عــى شــهادة دكتــوراه يف األدب ،و ُيعــد َعلمــا مــن أعــام النقــد الجزائــري والعربــي ،كمــا ُيعتبــر
مرجعــا يف الدراســات األدبيــة والنقديــة واألكاديميــة .صــدر لــه أكثــر مــن  70مؤلفــا يف مختلــف
الفنــون األدبيــة والنقديــة ،إىل جانــب عــدد مــن الروايــات .نــال جائــزة “العويــس الثقافيــة للدراســات
األدبيــة والنقــد” يف دورتهــا الســابعة عشــرة  2020ـ .2021

14سا15 - 00سا30

تنشيط  :الدكتور مصطفى فاسي ،جامعي.

قضية استقالل الجزائر يف ايطاليا

ُيعــد االيطــايل إنريكــو ماتيــي ( ، )1906-1962الحائــز عــى وســام أصدقــاء الثــورة بعــد وفاتــه ،شــخصية أساســية ومحوريــة يف
عالقــة االيطالييــن بالثــورة الجزائريــة .وســيتم مــن خــال التطــرق لمســاره واالقتــراب مــن عمــق العالقــات التاريخيــة بيــن الجزائــر
وايطاليــا .الغايــة مــن عقــد هــذه النــدوة تتمثــل يف تســليط الضــوء أيضــا ،عــى الجانــب الجزائــري ممثــا يف شــخصية المجاهــد
والديبلوماســي الراحــل الطيــب بولحــروف ،الــذي تــويف عــام  ،2005والــذي كان ممثــا لـــ  GPRAيف رومــا عــام .1958
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“إنريكو ماتيي ،قضية وشغف جزائري “
استذكار الطيب بولحروف (.)1923-2005
الجلسة االفتتاحية:

كلمــة للدكتــور جمــال يحيــاوي ،باحــث يف التاريــخ ومديــر المركــز
الوطنــي للكتــاب ( ،)CNLتكريمــا لخمــس شــخصيات إيطاليــة مــن
مختلــف المجــاالت (سياســيون  ،رجــال أعمــال ،وفنانــون :)...
 إنريكــو ماتيــي (المديــر العــام لـــ )ENI؛ جيوفانــي بيريــي (رجــل أعمــال،صاحــب شــركة تصنيــع إطــارات )Pirelli؛ دانتــي كرويتشــي (صحفــي،
سياســي ،رئيــس بلديــة ورئيــس جمعيــة)؛ روبيرطــو كريبــا (فنــان شــارك
يف اللوحــة الجداريــة ضــد الفاشــية) ســنة 1960؛ ليفيــو مايتــان (سياســي وزعيــم اليســار اإليطــايل واألمميــة الرابعــة).
المتدخلون

•الســيد دحــو ولــد قابليــة ،عضــو مجلــس األمــة ،ومســؤول ســابق يف وزارة التســلح والعالقــات العامــة ( ،)MALGورئيــس
جمعيــة قدمــاء .MALG
• برونا بونياتو ،مؤلفة كتاب “إيطاليا والحرب الجزائرية ( ”)1954-1962الصادر عن منشورات دحلب.
•ماســيميليانو طارانتينــو ،رئيــس مؤسســة فيلترينيلــي( :جيــان جياكومــو فيلترينيلــي هــو ناشــر إيطــايل ،نشــر يف
ســنوات الـــ 50مؤلفــات عــن حــرب التحريــر الجزائريــة).
•محمد عباس (باحث يف التاريخ).

تنشيط :نور الدين عزوز ،صحفي.

15سا17 – 30سا00

ندوة الجوائز األدبية  ...وماذا بعد؟

•أحمد طيباوي (جائزة نجيب محفوظ عن روايته “اختفاء السيد ال أحد”)
•إسماعيل يبرير (جائزة الطيب صالح لل ّرواية بالسودان)
•جمال ماتي ،روائي .حاصل عىل جائزة آسيا جبار لل ِّرواية سنة ( ،2016بتقنية التحاضر عن بعد).
•صباح مدرق -نارو (جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “عيل معاشي” سنة )2020

تنشيط :سليم بوفنداسة (كاتب وصحفي /رئيس تحرير جريدة “النصر”).
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االثنين  28مارس 2022
11سا12 – 00سا30

منصة  :مع الروائي األردني جالل برجس

مولــود عــام  1970يف قريــة حنينــا قــرب مأدبــا (األردن)  ،مــن عائلــة فلســطينية  ،هــو الفائــز
بالجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة لعــام  .2021مهنــدس طيــران مــن خــال التدريــب  ،عمــل يف
هــذا المجــال لفتــرة طويلــة  ،دون أن يتخــى عــن شــغفه األدبــي المتحمــس منــذ مراهقتــه .أكســبته
أعمالــه العديــد مــن االمتيــازات :جائــزة روكــس بــن زيــد العزيــزي لإلبــداع الســردي لعــام  2012عــن
“الزلــزال” ؛ وجائــزة رفقــة دوديــن ،نفــس العــام  ،عــن روايــة “الحالــم المقصلــة” وجائــزة كتــارا
للروايــة العربيــة ( )2015عــن “ .”Fire Serpentsترجــم إىل اإلنجليزيــة والفرنســية ونشــر أي ًضــا يف
أوروبــا ،وكان صحف ًيــا ومحــر ًرا يف العديــد مــن الصحــف والمجــات العربيــة.
تنشيط  :د .مشري بن خليفة (أستاذ جامعي).

13سا16 – 30سا00

ندوة :ال ّرواية ،بين متعة الكتابة واختيار النّاشر

لمــاذا يظــل كتــاب يفضلــون كتابــة ال ِّروايــة لمــا يقــرب مــن قرنيــن مــن الزمــان؟ مــا األســباب األدبيــة أو الشــخصية التــي تفســر هــذا
التفضيــل؟ وهــل هــذا التوجــه العــام يؤثــره النّاشــرون ويفضلــه القــراء؟ كيــف يعيــش المؤلفــون تجربــة الكتابــة والنشــر؟
ســيتقدم الفائــزون بالجوائــز األدبيــة الوطنيــة أو الدوليــة أو مؤلفــو أعمــال روائيــة نالــت إعجــاب النقــاد والقــراء للحديــث إىل
جمهــور الصالــون عــن تجاربهــم .وســيتوزع اللقــاء عــى جلســتين :

13سا-14 30سا30
الجلسة األوىل“ :مهنة ال ِّروائي”

مع كل من :
•أمين الزاوي ،روائي ومؤلف غزير اإلنتاج ،وكاتب عمود صحفي وباحث أكاديمي.
نشر يف عام  2021رواية “الجوع األبيض”.
•لونيس بن عيل ،ناقد أدبي وكاتب.

تنشيط  :عبد الكريم أوزغلة (جامعي)
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14سا16 – 30سا00
الجلسة الثانية :مشاهد الكتابة وأمكنتها

•ســارة النمــس ،بلغــت روايتهــا “جيــم” الصــادرة عــن دار اآلداب يف لبنــان القائمــة الطويلــة للجائــزة العالميــة للروايــة
العربيــة (البوكــر .)2021
•عبــد اللطيــف ولــد عبــد اللــه ،بلغــت روايتــه “عيــن حمورابــي” القائمــة القصيــرة للجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة
(البوكــر .)2021
•عبد الكريم ينينة (روائي مؤلف رواية “هاوية المرأة المتوحشة “ ،منشورات “ميم”).
•محمد فتيلينة ،بلغت روايته “ كافييه ريش” القائمة القصيرة لجائزة محمد ديب . 2020
•بشير مفتي (روائي).

تنشيط :فرحات جالب ،صحفي وكاتب.

16سا-17 00سا30

حديث عن تجربة الكتابة مع أمسية شعرية:
بمشاركة :

•بوزيد حرز الله
•لميس سعيدي

•شامة درويش
•عليمة عبدات

•آيت سليمان نور الدين
•تنشيط :د .عمر عاشور.

الثالثاء  29مارس 2022
11سا12 – 00سا30

نشاط من تنظيم وزارة الشؤون الخارجية

14سا17 – 00سا30

“إيطاليا يف المخيال الجزائري”

تعــود العالقــات بيــن الجزائــر وإيطاليــا ،ضيــف الشــرف الطبعــة الـــ  25لـــ “الســيال” إىل العصــور القديمــة ،واســتمرت مــن نــواح
ـايف قــو ّي .وقــد تجــى اهتمــام الجزائرييــن بالثقافــة اإليطاليــة يف العديــد مــن المجــاالت ،بحيــث
كثيــرة عــى مــر القــرون ببعــد ثقـ ّ
يتــم تدريــس لغــة “دانتــي” بشــكل متزايــد يف الجزائــر .ويســتند هــذا الحمــاس إىل مشــاركة القيــم المتوســطية وأنمــاط الحيــاة
التــي يمكــن أن توضــح ،عــى ســبيل المثــال ،حقيقــة التحــدث باإليمــاءات.
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لقاء يف أربع لحظات ،مثل أوبرا “فيفالدي”.
المنصة األوىل :الجزائر إيطاليا...جسور لغوية
صباحا – 14سا30
14سا00
ً

مداخلة“ :اإليطالية يف الجزائر :اللغة اإليطالية وتعليمها “:

ســعاد خلوياتــي ،األســتاذة بقســم اللغــة اإليطاليــة بجامعــة الجزائــر ،2ســتقدم للجمهــور القســم الــذي تتــوىل التدريــس فيــه،
وباعتبارهــا تنتمــي إىل الدفعــة األوىل المتخرجــة يف اللغــة اإليطاليــة بالجامعــة الجزائريــة ،ســتقدم شــهادة عــن تجربتهــا
يف الميدان.

المنصة الثانية :الجزائر -ايطاليا...جسور أدبية
14سا15 – 30سا30

ندوة أدبية“ :حكايات جزائرية بخلفية إيطالية”
المتدخلون:

•مريــم قمــاش :كاتبــة وصحفيــة ومنشــطة ومنتجــة يف القنــاة الثالثــة لإلذاعــة الوطنيــة بالجزائــر .صــدرت أحــدث رواياتهــا
عــن منشــورات القصبــة عــام  2021بعنــوان “زيلــدا” ويجــري جانــب مــن أحداثهــا يف إيطاليــا .تســافر شــخصيتها الرئيســية،
زيلــدا ،إىل صقليــة وتعيــش تجربــة حــب مــع إيطــايل.
•• مليكــة شــيتورداودي :صاحبــة روايــة “الكافــرادو” الصــادرة عــن منشــورات القصبــة عــام  .2021تركــز هــذه الروايــة األوىل
للمؤلفــة عــى امــرأة إيطاليــة تركــت موطنهــا صقليــة عــام  1862لتســتقر يف الجزائــر .تنســج بطلــة الروايــة عالقــات
اجتماعيــة متنوعــة مــع الجزائرييــن وتوطــد صداقــات عميقــة معهــم.
•أمينــة مكاحــي (شــاعرة ،ترجــم ديوانهــا الشــعري «  » Les petits cailloux du silenceإىل اللغــة االيطاليــة ،وصــدر عــن دار
( )Puntoacapo Pasturanaهذا العام .2022
شــينزيا ديمــي (شــاعرة ومترجمــة ايطاليــة) .ترجمــت إىل اللغــة االيطاليــة ديــوان الشــاعرة أمينــة مكاحــي).
تنشيط :سارة خريف
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المنصة الثالثة :الجزائر ايطاليا...جسور سينمائية
15سا16 – 30سا30

ندوة“ :سينما إيطالية وقضايا جزائرية”.

• أحمد راشدي (مخرج سينمائي ،مستشار لدى رئاسة الجمهورية).
• جمال محمدي (المسيلة) :باعتبار أن جانبا من كتابه حول السينما مخصص للمخرجين اإليطاليين يف بوسعادة.
• عبد الكريم تازروت (صحفي وناقد سينمائي)
• فيصل صاحبي :جامعي .أشرف مؤخرا عىل تحرير عدد خاص عن السينما الجزائرية نُشر يف مجلة إيطالية.
• سليم عقار :مخرج شريط “تاريخ فيلم معركة الجزائر” ،سيتحدث عن شريطه الوثائقي وعن السينمائيين الذين ص ّوروا يف الجزائر.
منشط الندوة :جمال الدين حازوريل .صحفي وناقد سينمائي (تبسة).

المنصة الرابعة :الجزائر ايطاليا..جسور مسرحية
16سا17 – 30سا30
ندوة“ :بيرانديللو وغولدوني واآلخرون ...ذخيرة إيطال ّية وقضايا جزائرية”
المتدخلون:

• حميد عالوي ،أكاديمي وناقد مسرحي ،عميد كلية اآلداب واللغات الشرقية ،جامعة الجزائر- 2سابقا.
• مالك عقون ،أكاديمي ومتخصص يف أعمال غولدوني.
رئيس الجلسة :فاطمة دلمي.
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األربعاء  30مارس 2022
11سا12-00سا30

منصة :أمل بوشارب ،روائية

• أمــل بوشــارب ،أكاديميــة وروائيــة تكتــب باللغــة العربيــة .مــن مواليــد دمشــق  1984تعيــش
وتعمــل يف مدينــة تورينــو االيطاليــة ،وتحظــى رواياتهــا المنشــورة يف الجزائــر (منشــورات الشــهاب)
بتقديــر القــراء والنقــاد الذيــن أشــادوا بروايتهــا األوىل “ســكرات نجمــة” ( ،)2016والتــي ترجمــت إىل
اللغــة اإليطاليــة .أصــدرت أمــل بوشــارب مجلــة حوليــة بعنــوان “أرابيســك”  ،مخصصة لثقافــة وفنون
الوطــن العربــي.
محاورة مع يوالندا غواردي (مترجمة رواية أمال بوشارب “سكرات نجمة” للغة االيطالية)

14سا16 – 00سا00

تنشيط :وليد بوشاقور

لقاء “ :الكتابة يف زمن الجائحة”:
ثالث منصات
المنصة األوىل :من الجوائح الكبرى إىل فيروس كورونا
المتدخلون يف المنصة األوىل:

• عبد الله حمادي :كاتب متخصص يف تاريخ األندلس“ .كيف كانت األندلس يف عصرها الذهبي تعيش وتكافح األوبئة…”
• واسيني األعرج :روايته األخيرة “ليليات رمادة” تدور حول الحجر وانغالق الكتابة يف زمن الوباء.
• فضيلــة ملهــاق ،شــاعرة وروائيــة .تعــد يف رصيدهــا عشــرات الروايــات ،آخرهــا “حينمــا تشــتهيك الحيــاة” ،نُشــرت عــام  2021يف
القاهــرة بمصــر عــن دار “العيــن”.
• راوية يحياوي (كاتبة ،وأستاذة جامعية).
تنشيط :لزهاري ريحاني(جامعي)
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المنصة الثانية
“األوبئــة والمصائــب يف الشــعر الشــعبي الشــفهي” :كيــف اقتــرب الشــعر الشــعبي مــن
الوبــاء عبــر الزمــن؟
المتدخلون:

• مقران شيخي .جامعة بجاية ،يشتغل باألدب األمازيغي والشعر الشعبي والترجمة األمازيغية.
• عبد القادر بن دعماش .باحث ومؤلف ومحافظ المهرجان الوطني للشعر الشعبي ،سيدي لخضر بن خلوف يف مستغانم.
• ناصر بوردوز (باحث بالمركز الوطني للبحوث يف عصور ما قبل التاريخ وعلم اإلنسان والتاريخ).
تنشيط :د .عبد الحميد بورايو

المنصة الثالثة كيف غ ّير كوفيد حياتنا؟ :
مداخلة :

• مصطفى شريف ،مؤلف كتاب بعنوان “يف مواجهة الوباء ،االنسانية تتحدى” ،نُشر يف جوان  2021لدى منشورات ،ANEP
تنشيط :لزهاري ريحاني(جامعي).

الخميس  31مارس 2022
11سا12 – 00سا30

منصة :ال ّروائية و الناشرة الكويتية بثينة العيسى

بثينــة العيســى ،كاتبــة روائيــة مــن الكويــت .حصلت عــى شــهادة الماجســتير يف إدارة األعمــال تخصص
تمويــل مــن كليــة العلــوم اإلداريــة يف جامعــة الكويــت عــام  .2011عضــو يف رابطــة األدبــاء الكويتيــة
وكــذا يف اتحــاد كتــاب اإلنترنــت العــرب .حــازت عــى جائــزة الدولــة التشــجيعية عــن روايتهــا ســعار التــي
صــدرت عــام  2005كمــا نالــت المركــز األول يف مســابقة هيئة الشــباب والرياضــة عــام  - 2003فرع القصة
القصيــرة -فيمــا حلّــت يف المركــز الثالــث يف مســابقة الشــيخة باســمة الصبــاح  -فــرع القصــة القصيــرة-
كمــا حلــت يف ذات المركــز يف مســابقة مجلــة الصــدى للمبدعيــن عــام  .2006حصلــت الكاتبــة عــى جائــزة
الشــارقة إلبداعــات المــرأة الخليجيــة يف مجــال ال ّروايــة يف الــدورة الثالثــة مــن الجائــزة عــام .2021
صــدر لهــا روايــات “ارتطــام”“ ،ســعار”“ ،عــروس المطــر”“ ،تحــت أقــدام األمهــات”“ ،قيــس وليــى والذئــب”“ ،عائشــة تنــزل إىل العالــم
الســفيل” ،و”كل األشــياء” وروايــة “حــارس ســطح العالــم” .ولهــا كتــاب “الحقيقــة والكتابة”.
محاورة مع األستاذة انشراح سعدي (أستاذة جامعية)

تنشيط :عبد اللطيف بوشندوقة ،مدير منشورات َ
ض َّمة.
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13سا15 - 00سا30

ندوة “أشكال الكتابة األدبية يف الجزائر اليوم”

مركــز البحــوث يف األنثروبولوجيــا االجتماعيــة والثقافيــة ( )CRASCبوهــران ،مركــز الدراســات المغاربيــة ( )CEMAبوهــران،
بالتعــاون مــع الـــ SILA
المتدخلون:

•د .فوزية بوغنجور ،باحثة دائمة يف الكراسك“ :كتاب متنقلون بين الجغرافيا واللغة :أجيال جديدة ومسارات مختلفة”
•د .كريم أوراس ،أستاذ بجامعة وهران  2وباحث مشارك يف المركز:
“األدب الجزائري بين اإلنتاج واالنتشار واالستقبال (الرقمي)”.
•الدكتورة نادية بن تيفور ،محاضرة يف جامعة مستغانم“ :ما هي القيم التي ينقلها أدب الناشئة اليوم؟”.
•الدكتــورة ليــى مصــدق ،محاضــرة يف جامعــة مســتغانم وباحثــة مشــاركة يف “ :CRASCاألدب الجزائــري بتعبيراتــه اللغويــة
الثالثــة (العربيــة واألمازيغيــة والفرنســية) :مســار وخصائــص”.
•د.محند آكيل صالحي ،أستاذ بجامعة مولود المعمري بتيزي وزو“ :الرواية األمازيغية :االتجاهات الكبرى للكتابة “.
•د.محمد داود ،أستاذ بجامعة وهران  2وباحث مشارك يف “ :CRASCالرواية والذاكرة التاريخية :تحليل بعض األمثلة الجديدة”.

رئيس الجلسة :الدكتورة نادية بن تيفور

15سا17 – 30سا00

ندوة“ :األمير عبد القادر والكتابة”

تتناول الندوة أحد أبعاد شخصية األمير عبد القادر المتعددة؛ وهي عالقته بالكتابة وإسهامه يف المجال األدبي.
المتدخلون:

•بومدين بوزيد( ،جامعي واألمين العام للمجلس اإلسالمي األعىل)
•بشير بويجرة( ،جامعي وأستاذ النقد األدبي)
•عمار بلخوجة (باحث يف التاريخ)
تنشيط :عبد الحفيظ جلويل (اإلذاعة الثقافية).
تنظيــم معــرض بالتعــاون مــع المكتبــة الوطنيــة الجزائريــة عــن مختلــف الكتــب التــي تناولــت مســار
األميــر عبــد القــادر .
المكان :جناح المكتبة الوطنية الجزائرية بالسيال.
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قاعة الجزائر

األحد  27مارس 2022

10سا12 – 00سا30

الجزائر  -ايطاليا

لقاء بين مهنيي الكتاب من الجزائر وايطاليا  :ناشرون ،موزعون ،مكتبيون ،محافظو المكتبات ،مطبعيون...
موضوع النقاش :الترجمة ،شراء حقوق النشر ،التكوين يف مجال مهن الكتاب ،النشر المشترك...
المدعوون من الجزائر:
•مديريــة الكتــاب لــوزارة الثقافــة والفنــون ،المركــز الوطنــي للكتــاب ،المديريــة العامــة للتجــارة الخارجيــة ،النقابــة
الوطنيــة لناشــري الكتــب “ ،”Snelالمنظمــة الوطنيــة لناشــري الكتــب “ ،”ONELالمكتبــة الوطنيــة الجزائريــة.

16سا14 _30سا00

الترجمة :الراهن واآلفاق

المشاركون:
•فرانشيسكو لييجيو (مترجم ايطايل من اللغة العربية)
•هيثم الناهي (مدير عام المنظمة العربية للترجمة)
•سعيد بوطاجين (كاتب وأكاديمي)
•محمد وليد غرين (كاتب ومترجم)
•ممثل عن المجلس األعىل للغة العربية
•ممثل عن المحافظة السامية لألمازيغية

رئيس الجلسة :الدكتور عبد القادر بوزيدة
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روح البناف

برنامج «روح البناف»
تــم إنشــاء فضــاء “فضــاء روح البنــاف” ،يف صالــون الجزائــر الــدويل للكتــاب ســنة  ، 2009بمناســبة الــدورة الثانيــة للمهرجــان
الثقــايف اإلفريقــي المنعقــد بالجزائــر العاصمــة ، ،ومنــذ ذلــك الحيــن أصبــح تقليـ ًدا مه ًمــا بالنســبة للصالــون .وهــو مخصــص
لعــرض الكتــب مــن القــارة اإلفريقيــة والترويــج لهــا ،ويوفــر منصــة حيويــة للتعبيــر بالنســبة للكتــاب واألكاديميين والناشــرين
يف افريقيــا .وهــو فضــاء مخصــص للتبــادالت بيــن البلــدان األفريقيــة  ،كمــا أنــه يعبــر عــن أحــد االنتمــاءات األساســية للجزائــر.

الجمعة  25مارس 2022
أفريقيا وآدابها
14سا: 00

بن عودة لبداعي(الجزائر)

اآلداب اإلفريقية ضمن عولمة متطورة.
تنشيط :عفيفة برارحي.

15سا 30مسا ًء

أصوات نسائية إفريقية

سارة قويدر وريم مولوج “ :المرأة يف أفريقيا :التّاريخ واألوديسة”

تنشيط :أمينة عزة بكات

16سا 30مسا ًء:

أمينة عزة بكات (الجزائر)“ :أحاديث النساء”.
تنشيط :عفيفة برارحي.
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السبت  26مارس 2022
10سا00

برنامج مقترح من طرف المحافظة السامية لألمازيغية.
أفريقيا :استعادة التحف الفنية  -وسائل ثقافية جديدة
14سا :00

سيسي نغوم (السنغال) ،عبد الرحمان خليفة (الجزائر) :
“استعادة التحف الفنية إىل إفريقيا  :نحو نظام َمتحفي جديد؟ »

تنشيط :رياسي وابونزي جانجويوس،

15سا:30

رياسي وابونزي جانجويوس (الكونغو)“ :الخطابات الجديدة حول المنتجات الثقافية األفريقية :حالة األدب” ،عبد الرحمان
بن خليفة –الجزائر-
تنشيط  :سيسي نجوم.

األحد  27مارس 2022
11سا00-12سا30

لقاء مخصص للكتاب الشباب.

محمد إسماعيل ،آسيا ُبشرى زبدة ،سعاد باكرية ،محمد األمين بن ربيع.
تنشيط :سعيد فتاحين (كاتب)

14سا00-17سا00

من كاتب آلخر :روائيون يتحدثون عن مراجعهم يف الكتابة واإلبداع
مع الكتاب:
•جياليل خالص
•محمد تحريشي
•صبيحة بن منصور

•محمد ساري
•ربيعة جلطي
•سفيان حجاج

•حبيبة محمدي
•حاج أحمد صديق
•أسماء فرنان

تنشيط :عبد الرزاق بوكبة ،كاتب.
الصالون الدولي الـ  25للكتاب بالجزائر
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االثنين  28مارس 2022
11سا00

لقاء أدبي:

رشدي رضوان (روائي)
بلكبير بومدين (روائي)
كالهما وصل إىل القائمة الطويلة لجائزة “البوكر” العربية هذا العام.
تنشيط :محمد األمين بحري ،جامعي

اآلداب اإلفريقية :مايل ،السنيغال.
14سا: 00

يوسف إيمون (الجزائر)“ :اإلقليمية والتنقل واألخالق يف األدب األفريقي :
حالة ماري ندياي”.
تنشيط :بن عودة لبداعي

15سا:15

دياديي ديمبييل (مايل) “ :أدب الشباب يف مايل خالل القرن الـ ”21
رئيسة الجلسة :نوال كريم

الثالثاء  29مارس 2022
11سا00

لقاء مخصص للكتاب الشباب.
األصوات الجديدة لألدب الجزائري

محمد بن زخروفة ،ماسينيسا تيباليل ،فاتح بومهدي ،مريم يوسفي.

تنشيط :نور الهدى بوجوابي ،صحافية

48

رشيد بوجدرة واألدب اإلفريقي

13سا30

نقاش مع رشيد بوجدرة (الجزائر) “ :إفريقيا  /الجزائر أو تحرير الخطاب”

تنشيط :كريم بن عمار وعفيفة برارحي

إفريقيا يف سياق األزمة
15سا: 00

سامي تشاك (الطوغو)“ :إفريقيا عىل حدودها”
تنشيط :بن عودة لبداعي

16سا:30

بيوس ديالو (موريتانيا)“ :آداب الساحل بين ضفتين يف
بداية القرن الحادي والعشرين :حالة موريتانيا”.
تنشيط :كريم بن عمار

األربعاء  30مارس 2022
أفريقيا :رواية ذاتية  ،أدب من التشاد  ،سينما ومهرجانات
13سا30

دجاييل أمادو أمل (الكامرون) “الرواية الذاتية يف إفريقيا
أو سرود الالئي نفد صبرهن”.
تنشيط :نوال كريم.
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14سا:30

محمد صالح هارون (تشاد) “أدب تشاد :تاريخ وآفاق” ،نقاش
حول رواية  ،Les culs-reptilesيتبع ببيع بالتوقيع.
تنشيط :يوسف إيمون

15سا30

أحمد بجاوي (الجزائر) ومحمد صالح هارون (تشاد) “السينما والمهرجانات يف خدمة السينما يف إفريقيا :
ما هي اآلفاق؟”

تنشيط :بن عودة لبداعي وكريم بن عمار
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بقاعة السينماتيك الجزائرية
من  25إىل  31مارس

أفالم ايطالية ،بصمات جزائرية
بالشراكة مع “السينماتيك” ،متحف السينما الجزائرية

كمــا هــو معتــاد يلقــي” الســيال” نظــرة عــى األفــام المقتبســة مــن األعمــال األدبيــة فيمــا يتعلــق بضيــف الشــرف وبالنســبة لهــذه
الطبعــة ســتقدم عــروض ألفــام إيطاليــة مقتبســة مــن ال ّروايــات بقاعــة “الســينيماتيك” بشــارع العربــي بــن مهيــدي بالجزائــر
العاصمــة ،أفــام لهــا صيــت كبيــر عــى غــرار فيلــم “معركــة الجزائــر” للمخــرج جيلــو بونتيكورفــو” وفيلــم “شــاي يف الصحــراء”
مــن إخــراج الســينمائي الشــهير “بيرنــاردو بيرتولوتشــي” .علمــا أ ّن كل األفــام المقترحــة ت ـ ّم تصوريهــا يف الجزائــر ،باســتثناء
فيلم”برانكاليــون ذاهــب للحــرب الصليبيــة”.
•“معركة الجزائر” ( )1966جيلو بونتيكورفو.

•“برانكاليون ذاهب للحروب الصليبية” ( )1970ماريو مونيشييل.

•“ثالثة مسدسات ضد سيزار” ( )1967اينزو بيري“• .مهنة محقق صحفي” ( )1975ميشال اونجيلو انطونيوني.
•“الغريب” ( )1967لوشينو فيسكونتي.

•“شاي يف الصحراء” ( )1990برناردو برتولوتشي.

جناح األهقار

برنامج ترفيهي لألطفال :

يخصــص جنــاح “األهقــار” منــذ ســنوات لكتــاب الطفــل والناشــئة وتمــت تهيئــة مدخلــه للترفيــه المكثــف عبــر تنظيــم عــروض
حيــة وبرنامــج ثقــايف ثــري لألطفــال لحثهــم عــى حــب الكتــب والقــراءة ،مــع مراعــاة التدابيــر الصحيــة الســارية .توجــد كذلــك ورش
عمــل للقــراءة والكتابــة والمســرح والقصــص ،باإلضافــة إىل األلعــاب التعليميــة.
الصالون الدولي الـ  25للكتاب بالجزائر
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برنامج وزارة الثقافة والفنون
بخصوص جناح وزارة الثقافة والفنون سيتم تنظيم ما ييل :
• 26مارس  : 2022ندوة بعنوان "حضور الذاكرة الوطنية يف األدب الجزائري"،
• 28مارس  : 2022ندوة حول "دور الترجمة يف استعادة األدب الجزائري المهاجر"،
• 30مارس  :2022ندوة حول "تجربتي مع الجوائز الدولية :يوسف وغليسي وعبد اللطيف ولد عبد الله نموذجا"،
• 31مارس  :2022ندوة حول تنظيم سوق الكتاب يف الجزائر :شرح النصوص التطبيقية لقانون الكتاب
ُنظم عىل هامش المعرض فـي  58والية تحت شعار "الكتاب فـي الشارع":
النشاطات التي ست ّ

البرنامج الخاص بالجزائر العاصمة  :من تنظيم المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية الجزائر.
البلدية

الموقع

زرالدة
القصبة
سيدي امحمد
حسين داي

ساحة الحرية
ساحة الشهداء
حديقة التجارب ،الحامة
منتزه الصابالت

برج الكيفان

ساحة الشهداء أمام مقر البلدية

التاريخ
السبت  26مارس
األحد  27مارس
اإلثنين  28مارس
الثالثاء  29مارس
األربعاء  30مارس

النشاطات
•معرض منشورات وزارة الثقافة والفنون من رصيد المكتبة،
•معرض بيع الكُتب والوسائط التربوية بالتعاون مع دور النّشر،
•معرض تعريفي بشبكة المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية (اإلطار القانوني-األهداف-التنظيم)،
•خدمات المكتبة ال ُمتن ّقلة،
•ورشات موجهة لألطفال:
•ورشة الخط العربي،

52

الشركاء
•دار الجديد
•دار الع ّزة والكرامة،
مؤسسة مونتيسيري،
• ّ

•خطيطين ورسامين محترفين،
•مدرسة راسيم لتعل ّم الشطرنج،
•جمعية سبل الخير،
•جمعية الجزائر تط ُّوع

البرنامــج الثقــايف لباقــي واليــات الوطــن  :ستشــهد واليــات الوطــن برامــج ثقافيــة خاصــة بالكتــاب مــن تنظيــم
المكتبــات الرئيســية للمطالعــة العموميــة و ُملحقاتهــا ،وهــذا تحــت إشــراف مديريــات الثقافــة.
والمؤسســات التربويــة عبــر التــراب الوطنــي ،مــن
ســيتم تنظيــم هــذه النشــاطات يف الســاحات العموميــة والمناطــق النائيــة
ّ
خــال تنظيــم مــا يــي:
المؤسسات
•معارض الكُتب من رصيد المكتبات الرئيسية للمطالعة
•حمالت تحسيسية للتشجيع عىل القراءة يف ّ
التربوية
العمومية يف الساحات العمومية واألحياء
•معارض الكتاب يف بعض المحطات البر ّية

•لقاءات مع الكُتاب المحل ّيين :قراءة يف كتاب وبيع بالتوقيع

•ورشات القراءة والكتابة والتلخيص

•ندوات فكرية بتنشيط من الكُتاب المحل ّيين

•زيارات ميدانية لفائدة تالميذ األطوار التعليمية للتعريف
بالرصيد الوثائقي للمكتبات القطاعة وخدماتها

•عروض مسرحية للتحسيس حول أهم ّية القراءة

•مسابقات تثقيفية وتربوية لصالح األطفال
•قوافل المكتبات المتنقل ّة إىل المناطق النائية

•جلسات أدبية ولقاءات شعرية،
المؤسسة الوطنية للفنون
•معرض بيع الكتاب من منشورات ّ
المطبعية ""ENAG

الطفل تحت شعار "علموهم وهم
•خرجات ميدانية يف البلديات النائية لتنظيم ورشات حول
•ملتقى وطني حول أدب ّ
يلعبون" لمدة ثالثة أيام  25-26-27مارس بالمكتبة
الكتاب والقراءة بالتنسيق مع الجمعيات الثقافية المحلية
•ورشات القراءة والرسم وورشات ترفيهية يف المناطق البعيدة الرئيسية للمطالعة العمومية سوق أهراس
ّ
واليات الجنوب
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بـرامج الشركاء

برنامج وزارة الشؤون الدينية واألوقاف

•محاضرة حول ضوابط الخطاب الديني عىل مواقع التواصل االجتماعي يلقيها د.عبد القادر قطشة.
•قراءة يف الكتب التي تناولت اآلفات واألوبئة .الدكتور العربي شايشي.
• تاريخ تطور طباعة المصحف الشريف بالجزائر  .الدكتور عبد الهادي لعقاب.
•محاضــرة عــن ســماحة الشــيخ أحمــد حمانــي ومدونــة فتاويــه يلقيهــا المكلــف باإلعــام لــدى وزارة الشــؤون
الدينية واألوقاف.

برنامج المجلس اإلسالمي األعىل
•االفتتاح الرسمي يوم  24مارس
•يوم تفاعيل بالجناح25 :مارس
•يوم إعالمي الصدرات المجلس 26 :مارس
•يوم تفاعيل بالجناح  27ِ :مارس
•نــدوة تفاعليــة حــول الذكــرى الرابعــة والعشــرين

لتأســيس المجلــس ،المســار واإلنجــازات28 :مــارس
•يوم تفاعيل بالجناح29 :مارس
•يــوم تفاعــي حول الورشــات الكبــرى للمجلــس (الصيرفة
اإلســامية–مجلس الصلــح) 30 :مارس
•االختتـــــــــام

برنامج المجلس األعىل للغة العربية

•محاضرة حول منجزات وآفاق المجلس األعىل للغة العربية ،الدكتور صالح بلعيد.
العربي يف الجزائر ،الدكتور هشام عباس.
•ندوة حول التعريف بالتنّال
ّ

برنامج المجلس األعىل للغة األمازيغية
ندوة علمية تحت عنوان

•الخريطــة الليســانية و الثقافيــة يف الجزائر  :أليــة بيداغوجيــة و مرجعيــة ألكتســاب توجــه هوياتــي علمــي و فضــاء
جغــرايف مغــذي للوحــدة الوطنيــة و االنتمــاء لألمــة الجزائريــة.
•كلمة االفتتاح :
•سي الهاشمي عصاد ،األمين العام للمحافظة السامية لألمازيغية.
•محور  1دور الخارطة الليسانية والثقافية  يف التنمية  واالقتصاد الوطني.
•نوردين جوادي ،أستاذ اقتصاد بجامعة “حامة لخضر” ،الوادي.
•محور   : 2بينات لغوية  و ثقافية الممهدة لملف التعريف ببالدنا يف الطبعة الجديدة ألطالس اليونسكو العالمي للغات.
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•يزيد أولحا ،أستاذ محاضر  ،جامعة مصطفى سطنبويل ،معسكر.
•محور  : 3أصل األسماء الجزائرية :من الهوية إىل اإلبداع.
فريد بن رمضان ،أستاذ كرسي جامعة محمد يزيد  ،بومرداس و باحث مساعد بمركز البحث يف االنتروبولوجيا
االجتماعية و الثقافية .

برنامج المكتبة الوطنية الجزائرية
•عرض نماذج من الصور الفنية النادرة يوم 24مارس2022
•محاضرة حول اإليداع القانوني يوم  24مارس 2022
•ورشــة حــول تقديــم الخدمــات المكتبيــة لضعــاف البصــر
والمكفوفيــن يــوم  25مــارس 2022
•ورشة حول ترميم الوثائق النادرة يوم  26مارس 2022
•ورشة للمؤلفين حول الملفات االستنادية يوم  27مارس2022

برنامج ANEP

يف إطــار الذكــرى الســتين لالســتقالل ،يــوم دراســي حــول موضوع
التراث:
•استرجاع التراث المادي وغير المادي وحمايته.
•مسائل تتعلق بالذاكرة :إعادة المحفوظات والجماجم
والممتلكات الثقافية األخرى
•كيف نحافظ عىل تراثنا؟ االلتزامات واإلجراءات.

•محاضــرة حــول التحــول الرقمــي بالمكتبــة الوطنيــة
الجزائريــة يــوم  28مــارس  2022تقديــم الســيدة تواتــي
صبيحــة والســيدة حاجــي نبيلــة
•ملتقــى وطنــي حــول القيــم اإلنســانية يف الثقافــة
الجزائريــة -شــهادات وقــراءات -يومــي  29-30مــارس 2022
بالمكتبــة الوطنيــة.
قائمة المتدخلين المؤقتة:
•األستاذ رشيد بلجاج
•عبد الرحمن خليفة
•جينيت أوماسيب
•محمد بلحي
•فؤاد سويف
•هيئة الشارقة للكتاب تنظم

هيئة الشارقة للكتاب تنظم

الثالثاء  29مارس

قاعة دار الجزائر

10سا12-00سا00
شهادات إبداعية.ندوة أدبية
•بمشاركة الكاتب ناصر الظاهري من اإلمارات ،وال ّروائي الجزائري واسيني األعرج.
14سا16-00سا00
•صهوة الحروف ..أمسية شعرية مع الشاعر حسن النجار من اإلمارات والشاعر سليمان جوادي من الجزائر.
الصالون الدولي الـ  25للكتاب بالجزائر
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إستطالع
لدى زوار
السيال

استطالع لدى زوارالسيال

نتائج قيمة

منــذ ميــاد معــرض الجزائــر الــدويل للكتــاب ،يتفــق الــكل عــى
الــدور الحيــوي الــذي يلعبــه الجمهــور .وقــد جذب نمــوه المتواصل
وتنوعــه الدائــم عــددا متزايــدا مــن المشــاركين الذيــن ُي ِق ـ ٌرون
بشــغف الجزائرييــن بالقــراءة ويرتاحــون إلقبالهــم عــى شــراء
الكتــب .بعــد تأجيــل دام لســنتين ،هــا هــو معــرض الكتــاب يعــود
يف طبعتــه الخامســة والعشــرين ليغتنــم فرص ًة للتأمــل والتفكير
يف ســبل التجديــد والتطــور ،مســتعينا يف ذلــك بممارســات وآراء
الــزوار ووجهــات نظــر محتــريف قطــاع الكتــاب.
بالرغــم مــن المنشــورات الصحفية التي اســتجوبت القــراء وحاولت
رســم مالمحهــم وتحديــد ســلوكياتهم والكشــف عــن تطلعاتهــم
إال أننــا كنــا نفتقــد لمعطيــات دقيقــة تســمح لنــا باســتخالص
توجهــات عامــة .فتبلــورت فكــرة ســبر لــآراء يهــدف إىل اإلحاطــة
بتطلعــات الجمهــور لتحســين وتكييــف المعــرض ،وتــم تنفيــذه
يف شــهري أكتوبــر ونوفمبــر  2018بمناســبة الطبعــة الثالثــة
والعشــرين .و َأوكَل الســيال هــذه المهمــة للشــركة الجزائريــة
المختصــة “إيمــار” والتــي اعتمــدت عــى عينــة مــن  800فــرد
تــم اســتجوابهم مباشــرة أو عــى موقــع اإلنترنــت .وقــام بتقديــم
نتائــج هــذا االســتطالع الباحــث الفقيــد حــاج مليانــي الــذي وافته
المنيــة ســنة  ،2021لكــن تعــذر نشــرها بحكــم تأجيــل المعــرض.
نقتــرح عليكــم هنــا بعضــا مــن المعطيــات التــي أفــرز إليهــا
سبر اآلراء.

من يزور المعرض؟

أول مــا نالحظــه يف النتائــج أن الجنســين حاضــران عــى

قــدم المســاواة ( 50٪مــن الرجــال و 49،9٪مــن النســاء) وهــي
نســبة شــبه مماثلــة لمعــدل الســكان الوطنــي ،كمــا يميــز هــذا
التكافــؤ الســيال عــن ســائر التظاهــرات الثقافيــة األخــرى ويعبــر
عــن مــدى مالئمــة عالــم الكتــاب لمثــل هــذه التوازنــات.
أمــا بالنســبة للشــرائح العمريــة فتتهيــكل كمــا يــي26٪ :
مــن البالــغ ســنهم بيــن  20و 29ســنة 24،9٪ ،مــن البالغيــن
بيــن  30و 39ســنة 16،9٪ ،مــن البالغيــن بيــن  40و 49ســنة،
 15،8٪مــن البالغيــن بيــن  50و  59ســنة 10،4٪ ،مــن البالغيــن
بيــن  15و19ســنة وأخيــرا  6،1٪مــن الذيــن تعــادل أو تتجــاوز
أعمارهــم الســتين ســنة .باســتثناء هــذه الشــريحة األخيــرة التــي
يســهل تفســي ُر أقليتهــا (وزن ديموغــرايف ضعيــف ،مشــاكل
ُ
صحيــة ،صعوبــات يف التنقــل ،)...نالحــظ أن كل الطبقــات
األخــرى حاضــرة بقــوة وال تقــل أي منهــا عــن نســبة  .10٪كمــا
تجــدر اإلشــارة إىل أن الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن
خمســة عشــر وتســعة وعشــرين ســنة يمثلــون أكثــر مــن ثلــث
العينــة ( )36،4٪ويمكــن تفســير هــذا الحضــور القــوي بفعــل
الطلــب الكثيــف للكتــب المدرســية وشــبه المدرســية بمــا أن
عــدد الســكان المتمدرســين مــن تالميــذ وطــاب يفــوق العشــر
مالييــن نســمة .كمــا تأتــي هــذه األرقــام لتكــذب مــا يشــاع
عــن نفــور هــذه الفئــة االجتماعيــة مــن القــراءة الســيما أنهــا
تهتــم بأنــواع أخــرى مــن الكتــب (األدب ،االكتشــاف ،الشــريط
المرســوم.)...
ويف الســياق ذاتــه ،اتضــح مــن خــال الدراســة أن جمهــور
المعــرض يتميــز بتقــدم تعليمــي كبيــر فيمثــل الجامعيــون
 ،71،8٪بينمــا  20،6٪حاصــل عــى مســتوى ثانــوي و 7،6٪قــد
الصالون الدولي الـ  25للكتاب بالجزائر
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تجــاوز االبتدائــي والمتوســط .وبالرغــم مــن أن هــذه الفئــات
أقــدر عــى االســتجابة لالســتطالعات إال أن المعطيــات تبقــى
عاليــة بمــا يكفــي لتكشــف عــن توجهــات ملموســة وعــن
ارتبــاط االســتعدادية لزيــارة معــرض كتــاب مــع المســتوى
التعليمــي.

من أين يأتي الزوار؟

مــن أيــن يأتــي زوار معــرض الجزائــر الــدويل؟ يوضــح ســبر اآلراء
أن  46٪يقطــن بواليــة الجزائــر العاصمة ويعود ذلك إىل ســهولة
التنقــل وإمكانيــة زيــارة المعــرض عــدة مــرات .لكــن غالبيــة
األشــخاص المســتجوبين ( )54٪قادمــون مــن  39واليــة أخــرى،
ممــا يــدل عــى جاذبيــة المعــرض عــى المســتوى الوطنــي .كمــا
تشــير القــراءة الجغرافيــة لألرقــام أن  77٪مــن الــزوار يأتــون
مــن واليــات الوســط (منهــا العاصمــة) و 23٪موزعــون بترتيــب
تنــازيل عــى المناطــق الشــرقية ثــم الغربيــة والجنوبيــة.
وقــد يعــود ذلــك أيضــا إىل نســبة الكثافــة الســكانية يف هــذه
المناطــق وإىل عوامــل البعــد الجغــرايف.
كمــا تناولــت الدراســة نســبة اســتخدام اإلنترنــت لــدى الــزوار
بحكــم تأثيرهــا عــى الســلوكيات القرائيــة ،فكانــت األرقــام
جــد معبــرة حيــث أن  94٪مــن المســتجوبين صرحــوا أنهــم
يســتعملون اإلنترنيــت ،منهــم  74٪بصفــة يوميــة ،وهــي
معطيــات تنســجم وأرقــام وزارة البريــد والتواصــل التــي أفــادت
بــأن  44٪مــن العائــات الجزائريــة تمتلــك اشــتراكا يف اإلنترنــت
المنــزيل مقابــل  90٪مشــترك يف اإلنترنــت النقــال ،أي مــا
يعــادل  39مليــون نســمة.

ما هي ممارسات القراءة؟

عــن ســابقاتها حيــث صــرح  89،5٪باعتيادهــم عىل قــراءة الكتب
مقابــل  14،1٪أجابــوا بــا ،بينمــا تشــير القــراءة الجنســية إىل
أن النســاء ( )86،7٪متفوقــات نســبيا عــى الرجــال ( )85٪بمــا
يقــارب  .2٪أمــا مــن وجهــة نظــر فئويــة فاتضــح أن الجامعييــن
واإلطــارات وصغــار المقاوليــن هــم األكثــر إقبــاال عــى القــراءة
بينمــا كشــفت المرجعيــة العمريــة عــن غالبيــة لــدى البالــغ
ســنهم بيــن 20-29ســنة واألكثــر مــن  60ســنة.
وفيمــا يخــص وتيــرة القــراءة فجــاءت متفاوتــة حيــث صــرح
 28،5٪مــن المســتجوبين أنهــم يقــرأون يوميــا بينمــا 25٪
منهــم يتصفحــون كتابــا عــدة مــرات يف األســبوع 17،8٪ ،مــن
قــراء نهايــة األســبوع و 25،9٪ال يقــرأون إال نــادرا .إال أن مجمــوع
القــراء اليومييــن واألســبوعيين يمثــل  53،5٪مــن العينــة.
مــن جهــة أخــرى ،أفــرز ســبر اآلراء عــن توجــه غالبــي للقــراءة
يف المنــزل ( ،)85،3٪خصوصــا يف الفتــرة المســائية ()76،7٪
بينمــا ال تحصــد القــراءة يف الفضــاء العــام إال نســبة ضئيلــة
تمثــل فيهــا المكتبــة العموميــة .0،9٪

لماذا نقرأ؟

اتضــح مــن خــال هــذه الدراســة أن دوافــع القــراءة تعــود
غالبيتهــا إىل “الرغبــة يف توســيع الثقافــة العامــة” (،)81،4٪
متبوعــة بالحاجــة إىل “تطويــر القــدرات الفكريــة والتحليليــة”
( ،)45٪تحســين العتــاد المعــريف مــن أجــل الدراســة (،)35،2٪
االســترخاء والمتعــة ( )30،9٪وأخيــرا تثريــة اللغــة والمســتوى
الكتابــي ( .)22٪وبمــا أن االســتطالع ســمح بأجوبــة متعــددة،
فقــد تبيــن أن القــراءات المنفعيــة (ألجــل الدراســة أو العمــل)
ليســت بالمهيمنــة وأن دوافــع القــراءة جــد متنوعــة.

لغات القراءة

زيــارة المعــرض تشــير يف حــد ذاتهــا إىل اهتمــام بالكتــاب لكنــه
قــد يقتصــر عــى مجــرد فضــول ثقــايف .فــكان مــن الضــروري تتصــدر اللغــة العربيــة اإلحصــاءات بنســبة  ،77،9٪معبــرة بذلك
اســتطالع الممارســات القرائيــة .وكانــت النتيجــة ال تقــل بالغــة عــن تشــكيلة زوار المعــرض ووزن الجيــل الجديــد الــذي درس
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بهــذه اللغــة .ويف ســلم اللغــات األجنبيــة ،تأتــي الفرنســية يف
المرتبــة األوىل بنســبة  ،59،1٪تليهــا اإلنجليزيــة ( ،)22،6٪مما
يشــير إىل توســع انتشــار هــذه األخيــرة يف األوســاط الجزائريــة
بحكــم مكانتهــا كلغــة دوليــة وكثافــة التبــادل عبــر اإلنترنــت
الــذي يصــل الجزائرييــن بباقــي العالــم .أمــا األمازيغيــة فــا
تمثــل ســوى  2،3٪كلغــة قــراءة ويشــير ذلــك إىل تواضــع كميــة
العــرض وإن كان يف تحســن ملحــوظ.
وســمح جمــع النســب المختلفــة بتجــاوز الــــ 100٪بمــا أن
المســبورين اقترحــوا أكثــر مــن إجابــة بحكــم كــون البعــض
منهــم يتقــن أكثــر مــن لغــة.

األدب يف الصدارة

تبيــن مــن خــال توزيــع القــراء حســب أصنــاف الكتــب أن
المظاهــر قــد تكــون خادعــة بمــا أن األدب يحتــل مركــز الصــدارة
بنســبة  ،71،3٪متبوعــا بالعلــوم والتقنيــات ( ،)62،7٪الديــن
والروحانيــات ( )29،4٪والفنــون والتســلية (.)18٪

الشــبيبة قــد يعــود إىل نجــاح أدب الشــباب الســيما السالســل
األدبيــة العالميــة المترجمــة للعربيــة مــن أمثــال “هــاري بوتــر”.
كمــا اتضــح أن اإلقبــال عــى الكتــب الدينيــة والروحيــة يمثــل
 5،6٪لــدى األصغــر ســنا (15-19ســنة) لترتفــع نســبته تدريجيــا
مــع التقــدم يف الســن وتصــل حدهــا األقصــى ( )29،5٪لــدى
شــريحة الخمســين ســنة فمــا فــوق .فنالحــظ أن االهتمــام بهــذه
المواضيــع مقــرون بالســن مــع احتمــال أن المســتجوبين حصــروا
أجوبتهــم عــى الكتــب الورقيــة ،علمــا أن الشــباب يميــل أكثــر
للمنتوجــات الرقميــة.
وبيــن حصــاد المعطيــات أن الكتــاب الورقــي اليــزال مهيمنــا
بنســبة  ،85٪لتحتــل القــراءة الرقميــة نســبة  15٪وهــو رقــم
ال بــأس بــه بالنظــر لضحالــة مســتوى العــرض يف الجزائــر،
وتتصــدر اإلقبــال عــى الكتــاب الرقمــي فئــة األقــل مــن ثالثيــن
ســنة كمــا هــو الحــال يف بقيــة العالــم ،باإلضافــة إىل فئــات
الطــاب والمهنييــن المســتقلين والمثقفيــن واألطــر العليــا.

األدب ()488

71,03

العلوم والتقنيات ()431

62,74

الدين والروحانيات ()29,40
الفنون والتسلية ()18,05

29,40
18,05

وأشــارت هــذه المعطيــات إىل أن الفئــات الشــابة هــي األكثــر
إقبــاال عــى األدب ( 15-19ســنة و 20-29ســنة) باإلضافــة إىل
كبــار الســن (60ســنة أو أكثــر) .وبينمــا كان مــن المنتظــر أن مــا هــي ســبل اقتنــاء الكتــب لــدى الجزائرييــن والجزائريــات؟
تتفــوق هــذه الشــريحة األخيــرة بحكــم عــادات جيلهــا إال أن بــروز اتضــح مــن خــال الدراســة أن  88،2٪يقومــون بشــرائها بينمــا

من أين نقتني الكتب؟
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ال تمثــل االســتعارة إال  9٪ولعــل هــذا الميــل لشــراء الكتــب
ُي َفســر اإلقبــال الجماهيــري الكبيــر عــى معــرض الجزائــر
الــدويل كمــا يشــير بصفــة غيــر مباشــرة إىل الصعوبــات التــي
تواجــه قطــاع التوزيــع وهــو الحلقــة األكثــر ضعفــا يف سلســلة
الكتــاب .يف مــا يخــص االســتعارة فهــي تتــم بنســبة  69،4٪يف
الفضــاء الخــاص أي أن نســخة واحــدة تتنقــل وفقــا للعالقــات
الشــخصية واالجتماعيــة وت َولــد تبــادالت خارجــة عــن نطــاق
ســوق الكتــاب .وال ينطبــق نمــط االســتعارة هــذا إال بنســبة
 38،7٪عــى المكتبــة العموميــة ممــا يــدل عــى ضعــف القــراءة
العموميــة يف الجزائــر حيــث لــم تنجــح االســتثمارات العديــدة
يف امتصــاص نقائــص شــبكة المكتبــات عــددا وعرضــا ،ممــا
أفضــى إىل الحاجــة لشــراء الكتــب.
يتــم شــراء الكتــب بنســبة  87،8٪عــى مســتوى المكتبــات
التجاريــة التــي تعتبــر المحطــة الدائمــة والرئيســية يف
سلســلة الترويــج والتوزيــع كمــا توفــر للقــارئ ميــزة القــرب رغــم
قلتهــا العدديــة .وتأتــي معــارض الكتــاب وعــى رأســها الســيال
باإلضافــة إىل المعــارض الجهويــة والمحليــة كوســيلة لتــدارك
هــذه النقائــص لــدى  77،7٪مــن المســتجوبين ،وقــد تأكــدت
هــذه المعطيــات خــال طبعــة  2018التــي تــم فيهــا ســبر
اآلراء حيــث قــام  76،7٪باقتنــاء كتــب عــى مســتوى الســيال.
 8،4٪هــي النســبة التــي يمثلهــا باعــة الكتــب القديمــة وتجــار
الشــارع ،ممــا يشــير إىل وجــود ملحــوظ لممارســة المقايضــة
وتبــادل الكتــب المســتعملة ،الســيما أنهــا تمثــل أكثــر مــن
ضعــف المقتنيــات عبــر اإلنترنــت ( )3،5٪والتــي التــزال يف
مرحلــة ضئيلــة يف الجزائــر.

دج ،يتــراوح بيــن 5.251دج فيمــا يخــص المداخيــل الدنيــا
و10.775دج بالنســبة لألجــور األعــى ،كمــا ســمحت هــذه
المعطيــات بمعرفــة الميزانيــة المتوســطة للــزوار خــال طبعــة
 2018واتضــح أن أصحــاب المداخيــل األعــى أكثــر قــدرة عــى
اقتنــاء الكتــب يف المكتبــات التجاريــة (التــي ال تســتطيع
اقتــراح التخفيضــات التــي يوفرهــا الســيال) بــل وباســتطاعتهم
شــراء كتــب يف الخــارج لكــن وبالرغــم مــن وجــود تــازم بيــن
القــدرة الشــرائية واقتنــاء الكتــب إال أنــه لــم يثبــت ارتبــاط
بيــن المداخيــل ودوافــع القــراءة حيــث أن اإلمكانيــات الماليــة
ال تحــدد بالضــرورة حاجيــات وممارســات القــراءة بينمــا تبيــن أن
الطبقــات الوســطى هــي األكثــر إقبــاال عــى شــراء الكتــب.
أمــا مــن منظــور الشــرائح العمريــة فتبيــن أن فئــة األربعين وما
فــوق هــي األكثــر إقبــاال عــى شــراء الكتــب ،بحكــم إمكانياتهــم
الماديــة مــن أجــور ومداخيــل أخــرى وتربيتهــم وتكوينهــم
الذيــن يوليــان أهميــة أكبــر للقــراءة والثقافــة األدبيــة يف زمــن
لــم يكــن فيــه اإلنترنــت موجــودا أو كان يف بداياتــه.

آراء يف األسعار

توزعــت وجهــات النظــر حــول األســعار المقترحــة بالمعــرض
مــا بيــن “أســعار معقولــة” ( ،)43.88٪منخفضــة (،)1.38٪
“عاليــة” ( )4.013٪و”جــد عاليــة” (.)14.6٪
وبتقســيم النتائــج إىل اتجاهييــن رئيســيين ،نالحــظ أنهــا
تتــوازن مــع تفــوق طفيــف لمــن يــرون أن األســعار عاليــة أو
مبالــغ فيهــا (حــوايل  )55٪مقابــل مــن يجدونهــا “معقولــة أو
منخفضــة” (حــوايل  )45٪ويعكــس هــذا التــوازن تشــكيلة
العينــة مــن منظــور الســن والفئــات االجتماعيــة والمهنيــة.
ميزانية الكتاب
عــاوة عــى الجانــب المــايل ،اتضــح أن األســباب المذكــورة
كشــف االســتطالع عــن تــازم كبيــر ( )86٪بيــن القــدرة لعــدم ممارســة القــراءة تتمركــز حــول نقــص الوقــت (،)59.3٪
الشــرائية والمبلــغ المخصــص القتنــاء الكتــب .انطالقــا مــن يليهــا عــدم االهتمــام وتــذوق القــراءة ( ،)31٪متبوعــة بأســباب
ســبع فئــات اقتصاديــة ،تــم اســتنتاج معــدل قــدره  6.577،71متنوعــة منهــا عــدم توفــر الكتــب التــي تــروق للمســتجوبين
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( ،)11.5٪ضعــف المســتوى الدراســي ( )5.3٪وبصفــة هامشــية وســائل إعــام إلكترونيــة وســمعية-بصرية تتناغــم والطابــع
الشــاب للعينــة المســتجوبة .وال يعنــي هــذا أن المســنين
تفضيــل اســتعمال اإلنترنــت (.)0.9٪
ينفــرون مــن هــذه الوســائل لكنهــم يســتمدون المعلومــات
األصناف األكثر استقطابا
أيضــا مــن الصحافــة المكتوبــة ،ممــا يتجانــس كذلــك مــع
فيمــا يخــص أنــواع الكتــب التــي يتــم اقتناؤهــا خــال المعــرض المشــهد اإلعالمــي الوطنــي.
فقــد احتــل األدب الصــدارة بنســبة  65.2٪ممــا يــدل عــى
األفضليــات العامــة المعبــر عنهــا ســابقا ،بينمــا نالــت الكتــب ما هي طرق التنقل إىل السيال؟
العلميــة والتقنيــة نســبة  ،56.93٪متبوعــة بالكتــب الدينيــة للتنقــل إىل معــرض الكتــاب الــدويل ،يتــم اســتعمال كل وســائل
والروحيــة ( .)20.11٪حيــث نالحــظ انســجاما يف أجوبــة النقــل المتاحــة بالعاصمــة باســتثناء الميتــرو الــذي لــم يحـ َـظ
المســتجوبين حــول المجــاالت المطبعيــة ،ســواء عــى الصعيــد بعــد بمحطــة قريبــة مــن قصــر المعــارض .وتحتــل الســيارة
الخاصــة الصــدارة بنســبة  ،40٪تليهــا الحافــات العموميــة أو
النظــري أو العمــي.
كمــا ت َصــ َّدر شــراء اإلبداعــات األدبيــة يف اللغــات الثــاث الخاصــة ( )27٪والترامــواي ( )25.5٪وأخيــرا التاكســي الــذي
(العربيــة والفرنســية واإلنجليزيــة) مــع تفــوق طفيــف بصفــة هامشــية .ويــدل مجمــوع النســبتين األخيرتيــن عــى
لفئــة القــراء باإلنجليزيــة ،متبوعــة بقــراء الفرنســية .وتبيــن تفــوق وســائل النقــل العمومــي ( .)52.5٪كمــا كان لتهيئة ســكة
للمــرة الثانيــة أن هــذا الميــل لــأدب يتــازم والفئــة العمريــة الترامــواي بيــن حــي المعدوميــن (حيــث تتوفــر محطــة الميتــرو)
(وباألخــص  30ســنة فمــا تحــت) ومســتوى التعليــم (باألخــص والمنطقــة الشــرقية (درڤانــة) مــع توفــر موقــف عــى مســتوى
المدخــل الشــمايل لقصــر المعــارض ،دور حاســم يف ارتفــاع عــدد
تالميــذ الثانــوي).
الــزوار حيــث تزامــن دخــول الترامــواي حيــز الخدمــة ( )2011مــع
الســنوات التــي ســجل فيهــا المعــرض ارتفاعــا ملحوظــا يف نســبة
أي نظرة عن المعرض؟
تنــاول االســتطالع الصــورة القائمــة عــن المعــرض لــدى الجمهور الزيــارات.
ســواء كانــت مــن وجهــة نظــر ثقافيــة أو عمليــة (التنظيــم ،ول َّـ َدت كثــرة اســتعمال الســيارات الخاصــة ( )40٪ضغطــا كبيــرا
االســتقبال )...ومــن بيــن المعاينــات التــي ســمحت بهــا النتائــج ،عــى حركــة الســير الحضريــة مــع تســجيل اكتظــاظ ملحــوظ
نذكــر أوال وفــاء الــزوار للمعــرض ( )40٪والــذي يظهــر أكثــر يتزامــن وذروة االرتيــاد عــى المعــرض وامتــاء حضيــرة الســيارات
لــدى أصحــاب الســتين ســنة فمــا فــوق ،صــرح العديــد منهــم التابعــة لقصــر المعــارض ،معايــرة مــع تاريخ تدشــين هــذا الفضاء
أنهــم حضــروا كل طبعــات المعــرض .أمــا األشــخاص الذيــن ســنة  1969حيــث كان أســطول المركبــات أصغــر بكثيــر.
زاروا المعــرض للمــرة
ـطى .األوىل فأغلبيتهــم شــباب أو قادمــون مــن آراء يف مستوى التنظيم
المناطــق الوسـ
ــب مــن المســتجوبين التعبيــر عــن مــدى رضاهــم عــن
وينهــل غالبيــة الــزوار المعلومــات حــول تنظيــم المعــرض عبــر ُطلِ َ
مســتوى تنظيــم المعــرض فكانــت أجوبتهــم مشــجعة للغايــة
اإلنترنــت ( )53٪والتلفزيــون ( )50.8٪واإلذاعــة ( ،)20.5٪وهــي
حيــث ســجلنا نســبة  78.8٪مــا بيــن “الراضيــن بدرجــة مقبولــة”
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راضي للغاية
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حيادي
غير راضي نسبيا
غير راضي عىل اإلطالق

و”الراضين للغاية” وتبين أن النســاء أكثر ســرورا بقليل من
الرجال ،كما أشــارت القــراءة العمرية إىل هيمنة اآلراء
اإليجابيــة مــع أن درجة الرضا تنخفض كلما تقدم األشــخاص
يف الســن فجاءت نســبة الرضا بــ 84.3٪لدى الذين تتراوح
أعمارهــم بيــن  15و  19ســنة بينما قدرت بــ 63.3٪لدى
أصحاب الســتين سنة فما فوق.

ماذا عن البرنامج الثقايف؟

ذكرهــا األشــخاص الذيــن يتغيبــون عــن هــذه النشــاطات
( )64٪فتتــراوح بالترتيــب التنــازيل بيــن نقــص الوقــت
وعــدم االهتمــام ،وهــي اتجاهــات مشــابهة لباقــي معــارض
الكتــاب يف العالــم ،مــع أفضليــة معينــة للســيال بحكــم نســبة
طلــب الكتــاب المرتفعــة والناجمــة عــن نقــص يف التوزيــع
اليومــي .وعــى مســتوى األشــخاص الذيــن يحضــرون اللقــاءات
الثقافيــة  74٪ ،منهــم يعتبرونهــا مفيــدة وشــيقة.

االستقبال ،المناخ واألمن

يــرى  60.9٪مــن المســتجوبين أن االســتقبال الــذي يحظــى
بــه زوار المعــرض “مرضــي نســبيا” مقابــل  21.4٪يرونــه “جــد
مرضــي” ،أي مجمــوع إيجابــي مقــدر بــــ .83٪وهــي نفس النســب
التــي تحكــم عــى االســتقبال عــى مســتوى أجنحــة الناشــرين
( 61.9٪مــن الراضيــن نســبيا و 21.1٪مــن الراضيــن للغايــة).
كمــا أنهــم يصفــون منــاخ المعــرض بالجيــد ( )81.5٪والجيــد
جــدا ( )10.9٪بينمــا يعتبــر  7.6٪منهــم أنــه ال وجــود لمنــاخ يف
الســيال ،ومــن المحتمــل أن يكونــوا مــن فئــة الشــباب الذيــن
قــد يفتقــدون لجــو أكثــر احتفاليــة .كمــا صــرح  92٪مــن العينــة
أنهــم يحســون باألمــان داخــل قصــر المعــارض.
وتعبــر هــذه النتائــج عــن الســكينة والجــو الــودي للمعــرض
حيــث تلتقــي كل شــرائح المجتمــع ويجــدر الذكــر أنــه بالرغــم
مــن الكثافــة الجماهريــة داخــل قصــر المعــارض ،لــم يتــم
تســجيل إال قلــة مــن الحــوادث ويعــود الفضــل األكبــر يف ذلــك
لتواجــد عناصــر الشــرطة وأمــن قصــر المعــارض وحــراس الســيال
المطمئــن والــرادع ،ناهيــك عــن يقظــة العارضيــن.

بالمــوازاة مــع عــرض الكتــب ،يعتبــر البرنامــج الثقــايف
(محاضــرات ،طــاوالت مســتديرة )...عنصــرا هامــا يف معــرض
الجزائــر وتتكفــل بــه لجنــة التنظيــم باإلضافــة إىل نشــاطات
كثيفــة عــدة ينظمهــا الناشــرون عــى مســتوى الفضــاءات
المخصصــة لهــم يف شــاكلة بيــع بالتوقيــع أو لقــاءات مباشــرة
تتنــاول مواضيــع مختلفــة مرتبطــة بــاألدب والتاريــخ والنشــر،
إلــخ ...كمــا يتضمــن المعــرض برامجــا فرعيــة تقترحهــا
المؤسســات الشــريكة عــى غــرار المجلــس األعــى للغــة
العربيــة والمحافظــة الســامية للغــة األمازيغيــة والمكتبــة
الوطنيــة الجزائريــة ،إلــخ
وجــاء يف االســتطالع أن  36٪مــن المســتجوبين
يرتــادون الخدمات والمرافق
النشــاطات الثقافيــة ،وهــي نســبة مرضيــة تتفــوق فيهــا
األطــر المتوســطة وصغــار أربــاب العمــل والتجــار والمهــن تنــاول االســتطالع مســتوى الخدمــات المتوفــرة يف المعــرض
المســتقلة واإلطــارات العليــا .أمــا عــن األســباب التــي فنالــت عالمــات الرضــا نســبة  49٪فيمــا يخــص حضيــرة
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الســيارات و  39٪حيــال أماكــن النظافــة 37٪ ،حــول التوجيــه
والالفتــات و 31٪فيمــا يخــص المطاعــم .وتــدل هــذه األرقــام
المتواضعــة عــى وجــوب مضاعفــة الجهــود يف هــذا المجــال.
وسيســمح بالتأكيــد قــرار الحكومــة بنــاء مرافــق جديــد مجهــزة
بأحســن المعــدات ،بعــاج المشــاكل المطروحــة وتســهيل مهمــة
الشــركة الجزائريــة للمعــارض والتصديــر القائمــة عــى قصــر
المعــارض والتــي تعتبــر شــريكا أساســيا للســيال .وســيتضمن
هــذا المشــروع خدمــات إطعــام جديــدة حيــث أن هــذه األخيــرة
تقتصــر حاليــا عــى الباعــة المتنقليــن والخيمــات المؤقتــة.
فيمــا يخــص التوجيــه والالفتــات فقــد اعتمــد المعــرض
تطبيقــا إلكترونيــا يســمح بإيجــاد الكتــب المتوفــرة وتحديــد
مواقــع أجنحــة الناشــرين.

المجانية ،السمعة...

يعتبــر معــرض الجزائــر الــدويل للكتــاب مــن أنــدر التظاهــرات يف
العالــم التــي تضمــن مجانيــة الدخــول ،وهــو إجــراء نــال تقديــر

الجمهــور و َر َم ـ َز إلرادة الجزائــر الرســمية يف دمقرطــة الثقافــة.
لكــن تبيــن مــن ســبر اآلراء أن  82.3٪مــن الزائريــن مســتعدون
لدفــع ثمــن الدخــول بينمــا  17.8٪يرفضــون ذلــك 82٪ .يــرون أن
تذكــرة دخــول بـــخمسين دينــار ســتكون معقولــة.
وفيمــا يخــص ســمعة المعــرض العالميــة ،فقــد كانــت حاضــرة
يف رأي  63٪مــن المســتجوبين بينمــا  37٪يظنــون العكــس،
وهــي نتائــج وجــب ربطهــا باالرتيــاد اليومــي عــى اإلنترنــت
الــذي يتعلــق بــــ 74٪مــن العينــة.
ستحســ ُن إعادتــه عــى
يعتبــر هــذا االســتطالع الــذي ُي َ
المــدى المتوســط لمعاينــة وتحليــل التطــورات ،مرجعــا
مفيــدا الستشــراف مســتقبل المعــرض وتحديــد التحســينات
والتغييــرات التــي يجــب إضفاؤهــا لمواكبــة أفضــل لتطلعــات
تطــ ُّو ٌر ال بــد منــه يف ظــل
الجمهــور والفاعليــن يف القطــاعَ .
ســياق عالمــي يواجــه فيــه النشــر ظهــور مســتجدات عديــدة
أهمهــا الحضــور المتزايــد للكتــاب الرقمــي.

الصالون الدولي الـ  25للكتاب بالجزائر
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