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 الكتب المسيئة إلى الدين والثورة ممنوعة
 

 

 ولبنان الجزائر بين مشتركة ثقافية مشاريع
 

 

 المعرض من عشر السادسة للطبعة الّرسمً االفتتاح على أمس صباح تومً خلٌدة الثقافة وزٌرة أشرفت

 كما جزائرٌة، دار 555 منها نشر دار 555 ٌستضٌف والذي بالعاصمة، جوٌلٌة 5 بمركب للكتاب الدولً
 07 بـ مشاركة وزارته من هاّمة وثلّة ثقافتها وزٌر شخص فً حاضرة المهرجان شرف ضٌفة لبنان كانت

 ·لبنانٌة نشر دار

 

 بالتعاون ٌتعلّق فٌما خاّصة الهاّمة، المفاجآت من العدٌد العام لهذا للكتاب الدولً المعرض افتتاح عرف

 بٌن المستقبل فً ستكون األدبٌة المشارٌع من فالعدٌد ·اللّبنانٌة ونظٌرتها الجزائرٌة الثقافة رةوزا بٌن الثقافً
 والتً الوزٌرٌن، كال نّشطها التً الصحفٌة الّندوة هامش على اللّبنانً الوزٌر عنه عّبر ما وهذا الطرفٌن،

 اللذٌن واللّبنانٌة، الجزائرٌة الّنشر ردو بٌن وثٌقة عالقة إبرام فً رغبته على اللّبنانً الوزٌر فٌها شّدد

ٌّد ٌجب أنه إالّ  الّنشر مجال فً طوٌلة بخبرة ٌتمّتعان  مستعّدة ولبنان الجزائر فً بها المعمول بالضوابط التق
 الذي المعرض هذا فً خاّصة الجزائر، فً بالوجود سعادته عن عّبر كما التجربة، هذه لخوض كبٌر بشكل

 الكلمات بعض عبر وهذا واللّبنانً، الجزائري الشعب بٌن العدٌدة التشابه أوجه على ّكدأ كما علٌه، كثرا أثنى

 التعلّق مع الشعبٌن كال فً الموجودة التكافل روح على فٌها أّكد والتً للجزائر، خّصٌصا كتبها التً األدبٌة
  ·كانت مهما الظلم أنواع كلّ  على والثورة واألحاسٌس بالمشاعر

 
 البلدٌن بٌن المشترك الّنشر فً تجربة خاض الذي اللّبنانٌة الّنشر دور إحدى نشر مدٌر عنها ّبرع الّنظرة هذه

 األعمال على للتعّرف كبٌر عطش له المشرق أن على أّكد والذي االختالف، منشورات مع كالتعاون

 هذا فً الجزائر بها قامت ًالت والعمٌقة الهاّمة التجربة باعتبار والترجمات والّنقد الفلسفٌة خاّصة الجزائرٌة
 أٌضا المساهمة إلى الخواص دعوة مع التجارب هذه دعم هو فالمطلوب لذلك إلٌها، محتاج والمشرق المجال

ٌّدة أّكدت حٌن فً التجربة، هذه فً  وفق تكون أن على الثقافً، التعاون بمبادرة ترحٌبها على تومً خلٌدة الس

 التً منها المالٌة باإلمكانٌات ٌتعلّق فٌما خاّصة الجزائر، فً تابالك بسٌاسة الخاّصة المشروعة الضوابط
  ·الجزائر فً الدولة طرف من الممّول الكتاب دعم صندوق ٌعتمدها ثمّ  البرلمان علٌها ٌصادق

 
 واللّبنانً، الجزائري القارئ خدمة إلى أساسا ٌهدف والجزائر لبنان بٌن سٌكون الذي المشترك الّنشر فهذا

 كال فً القراءة لجان طرف من المختارة العناوٌن دعم مع المشترك الّنشر طرٌق عن ٌمرّ  أن ٌجب لذلك

 ·العمومٌة المكتبات فً تضعه حتى أدنى عددا فتشتري الزبون هً الدولة أساس على ٌكون والّدعم البلدٌن،
 

 

 



 

 

 الّنظام الداخلي للمهرجان سبب منع بعض الكتب

 

ٌّدة الوزٌرة أن سبب منع تداول بعض الكتب فً معرض هذا العام هو الّنظام الداخلً للمهرجان،  أّكدت الس
 ·هذا الّنظام الموجود فً كلّ  صالونات العالم، وهذا ما ٌفّرق بٌن )البازار( والصالون

فهذا القانون مرتبط بنظام البلد المنّظم، فمحافظة المهرجان سّنت هذه القوانٌن على حسب القانون الجزائري 

الذي أقرّ  الحاالت التً تمنع تداول بعض الكتب، والتً من أهّمها تبجٌل االستعمار، تبجٌل العنصرٌة مهما 
كانت أشكالها والكتب التً تناهض وتهاجم الثورة الجزائرٌة وتلك التً تعتدي على القٌم الدٌنٌة والرسل، 

 وأٌضا الكتب التً ترّوج لإلرهاب· 
 

وللعلم، فإن هذا القانون موجود فً الجرٌدة الّرسمٌة، وٌكون تطبٌق هذا المرسوم باسم الدولة والشعب عبر 

لجنة متكّونة من قطاعات الدولة المعنٌة باألمر، وفً الغالب هً قرارات غٌر متعّسفة، كما أن المراقبة تكون 
مشتركة بٌن مخلف القطاعات حسب تخّصص الكتاب· فمثال، تشارك وزارة الشإون الدٌنٌة بمراقبة الكتب 

الدٌنٌة، أّما األدبٌة والفّنٌة فتخصّ  وزارة الثقافة وهكذا دوالٌك، وفً هذا اإلطار أّكد وزٌر الثقافة اللّبنانً أن 

بلده تتمّتع بحّرٌة شبه مطلقة فً مجال الّنشر، فطرٌقة التفكٌر فً لبنان ترتكز على الحّرٌة التً لها وجهٌن 
 فً الغالب· 

 
فالوزارة ال تتدّخل فً مجال التوزٌع والّنشر، دورها فقط فً التشجٌع المعنوي والمادي لمختلف الّناشطٌن 

فً هذا المجال، فالباب مفتوح دائما أمام الّناشرٌن فً لبنان، فتحرٌر الذات ٌكون باإلبداع وهكذا نستطٌع 

التطلّع إلى عالم عربً أفضل من خالل المعرفة والكتاب وإعادة المكانة الحقٌقٌة للكتاب التً خطفت منه من 
طرف األنترنت والوسائل اإللكترونٌة الحدٌثة· لهذا، فإن المعرض هو دافع لترسٌخ مكانة الكتاب والتعّدد فً 

 المعرفة نحو توجٌه الفكر وفتح المجاالت

 

 هذه أحالم وزيرتنا للثقافة

 

صّرحت وزٌرة الثقافة خلٌدة تومً خالل الّندوة الصحفٌة التً نّظمت بمناسبة افتتاح المعرض الدولً للكتاب 

بؤن لها حلما ترغب فً تحقٌقه فً الفترة القادمة، والذي سٌساهم بشكل كبٌر فً تنمٌة القراءة والمطالعة لدى 

مختلف فئات المجتمع الجزائري، وهذا الحلم ٌتمّثل فً تخصٌص حصص أسبوعٌة للكتاب عبر مختلف 
القنوات التلفزٌونٌة الجزائرٌة، مع تخصٌص فترة ٌومٌة ال تزٌد عن بضع الدقائق تهتمّ  بالكتاب وعرضه 

 ·للقارئ، وهذا سٌكون مشروعا مستقبلٌا سٌطّبق فً أقرب اآلجال وذلك بالتشاور مع هٌئة التلفزٌون

 
ولإلشارة، فإن الوزٌرة كشفت عن أن المكتبات المتنقّلة التً انطلقت منذ فترة قرٌبة بكامل التراب الوطنً 

ستمسّ  كلّ  الوالٌات حتى المناطق النائٌة، والهدف هو دعم الكتاب واإلبداع· لذلك، فإن الوزارة تتعاون مع 
بعض المصالح فٌما ٌخصّ  التوزٌع ونطاق المكتبات، فدور الوزارة ٌتلّخص فً دعم هذه المصالح، مع 

التوّجه إلى الخواص فً بعض الحاالت· وفً هذا الصدد تعمل الوزارة المعنٌة منذ 5 سنوات على إقناع 

أعضاء الحومة الجزائرٌة على التعاون لكراء حوالً 577 محلّ  عبر مختلف البلدٌات لتصبح مكتبات، 
فكراء محلّ  واحد لٌصبح مكتبة ٌضمن 5555 منصب لشابّ  ذي مستوى جامعً، لذا فالدور الكبٌر ٌقع فً 

 هذه العملٌة على وزارة الداخلٌة والجماعات المحلٌّة· 

 
 

 
 



وفً مجال السٌنما فإن وزٌرة الثقافة تسعى منذ 5 سنوات أٌضا إلى إعادة فتح قاعات السٌنما التً أغلقتها 

البلدٌات التابعة لها بسبب عدم وجود إمكانٌات مادٌة وبشرٌة، لذلك، فإن الوزارة تطمح إلى إدماج الجامعٌٌن 
لتسٌٌر هذه القاعات بعد تكوٌنهم فً هذا المجال مع تكثٌف المفتشٌن داخل القاعات· وفً هذا اإلطار قامت 

الوزارة بدعم إنتاج 07 فٌلما منذ 7770، خاّصة خالل تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربٌة التً كانت 

 فرصة للكثٌر من المبدعٌن إلظهار أعمالهم
 

 

 
 

· 
 س· بوحامد

 


