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فرنســــــــا ضيف شرف املعرض

العربية  املعارض  خارطة   تنسيق  مثل موضوع  
للكتاب وتوحيد معاليم املشاركة فيها بالنسبة 
بني  التعاون  دعم   عن  فضال   العرب   للناشرين 
الناشرين  واحتاد  للكتاب  الدولي  تونس  معرض 
العرب محور جلسة عمل عقدت  بعد ظهر أمس 
السبت  بقصر املعارض للكرم  وجمعت السادة  
تونس  ملعرض   32 الدورة  مدير  خضر  العادل 
رئيس  معالج  الصالح  ومحمد  للكتاب  الدولي 
املعارض  جلنة  ورئيس  التونسيني  الناشرين  احتاد 
باحتاد  الناشرين العرب  ومحمد رشاد رئيس احتاد 
الناشرين العرب  وعلي عوين عضو مجلس ادارة  

احتاد  الناشرين  العرب.
ومت خالل هذا اللقاء التأكيد على أهمية   حتسني  
خالل  من  للكتاب   الدولي  تونس  معرض  أداء  
تثبيت موعد تنظيمه  وجتنب تزامنه  مع معارض 
وتكوين  البحرين   أخرى وخاصة  معرض  عربية  
هيئة  قارة  الدارة   املعرض تساعد على  ضمان  

استقرار  هذه   التظاهرة  وانتظامها.
ابراز  أهمية  احملافظة  على  دميومة   كما  وقع  
مشاركات  الدول  العربية  في مختلف املعارض 
مشاركات  معاليمها   في  والتخفيض  العربية 
يشكون   الذين  العرب  الناشرين  احتاد  ألعضاء 

خاصة  من ارتفاع  كلفة  الشحن.

خضر  العادل  السيد   أبدى   السياق  هذا  وفى 
للكتاب  الدولي  تونس  معرض  هيئة  استعداد 
احتاد  ألعضاء  املشاركة   معاليم   بتخفيض 
العارضون  يلتزم   أن   على  العرب   الناشرين 
الكتب   أسعار  على  تخفيضات  باقرار  العرب 

واملنشورات.
بدوره  شدد  السيد محمد صالح  املعالج على 
بالنسبة  املشاركات   معاليم  مراجعة   ضرورة  
مبا  يساعد على   العرب   الناشرين  احتاد  ألعضاء 
مختلف   في  العربي  الكتاب  حضور  ضمان 

املعارض العربية.
رئيس  رشاد  محمد  السيد   اقترح  جهته  من 
احتاد الناشرين العرب عقد اجتماع  بتونس يضم 
سبل   لبحث   للكتاب  العربية   املعارض  مديري 
وأفاق  األطراف   ومتعدد   الثنائي  التعاون  تعزيز 
تطوير   مشاركات  أعضاء  احتاد الناشرين  العرب  

في  املعارض الدولية للكتاب.
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lä»€a@ÂÌäëb‰€a@Öb§aÎ@lbnÿ‹€ أن تعقد دورة من دورات معرض تونس الدولي

للكتاب في مثل هذا الظرف الذي متر به بالدنا 
في  فذلك  والعربية  املغاربية  املنطقة  وسائر 
إنتصارا وكسبا حقيقيا. ولم  حد ذاته يعتبر 
اإلحتفاء  فرصة  نفسها  على  تونس  تفوت 
الظالم  الفرصة خلفافيش  توفر  ولم  بالكتاب 
يشعروا  حتى  التطرّف  ودعاة  اإلرهابيني  من 

أنهم حققوا ما أرادوا وكان لهم ما متنّوا
على  يقبلون  ونساء  وأطفاال  وشبابا  شيبا 
ليتزودوا  للكتاب  الدولي  تونس  معرض 
مبختلف  الكتب  ويقتنوا  اجلديدة  باإلصدارات 

اللغات وفي مختف املواضيع 
الكتاب هو النجم األسطع والبطل األبرز في 
ال  للكتاب  الدولي  تونس  معرض  الدورة،  هذه 
يعد فرصة للتسوق فقط بل هو مبثابة امللتقى 
واألجانب  العرب  والكتاب  للناشرين  الدولي 
حتديّا  يعد  موعده  في  وإنعقاده  وإستمراريته 

وكسبا للرهان 
يرى  حتى  تونس  على  األضواء  تتسلط  اآلن 
العالم كل العالم أن تونس الشابي والطاهر 
هي  والدعاجي  عاشور  ابن  والفاضل  اد  احلدّ
تركع  أو  تخضع  أن  ميكن  ال  التي  التنوير  بلد 

لسلطان اإلرهاب 
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سواء  الكبرى،  الثقافية  والتظاهرات  املهرجانات  بقية  غرار  على 
أو غيرها من ضروب  السينما  أو  املوسيقى  أو  اخملتصة في املسرح 
قصوى  أهمية  الكتاب  معارض  تولى  الثقافية،  واملمارسات  الفن 
النتقاء ضيوفها واختيار «جنومها»، ممن اكتسبوا بفضل ابداعاتهم 
شهرة وحضورا جماهيريا. وال نغالي حينما نزعم بأن عنصر الضيوف 
يعتبر من العناصر الرئيسية احملددة لنجاح  معارض الكتب وقدرتها 

على اجتذاب   جمهور القارئني واملهتمني بشأن االدب والفكر.
التي  االسئلة  أول  بني  من  ؟  الدورة  السؤال من هم ضيوف  ويظل 

يطرحها االعالميون وعامة الناس في مطلع كل دورة جديدة.
ضبطت  للكتاب  الدولي  تونس  ملعرض  والثالثون  الثانية  الدورة 
بأنها  خضر  العادل  الدورة   عام  مدير  وصفها  استضافة  سياسة 
واحلوارات،  الفكريّة  واللّقاءات  النّدوات،  محتوى  مع  «منسجمة 
ومساهمة في إثرائه»، مضيفا  أن الهيئة املديرة» لم تستدع من 
الفكريّة  اإلضافة  مبشاركته  ضامنا  رأته  من  إالّ  االجانب  يوف  الضّ

يّة الباهرة». املنتظرة، واللّمسة الفنّ
االصول  ذي  الفرنسي  الكاتب  استقدام   الدورة  على  ر  تعذّ ولئن 
االفريقي»،  «ليون  و  «سمرقند»  صاحب  معلوف  أمني  اللبنانية 
والروائيني  الشعراء  من   هني  غير  نفر  استقدام  في  جنحت  فقد 
سواء  االختصاص  وأهل  والفالسفة  املفكرين  عن  عالوة  والكتاب 
والكاتبني  الناطقني  من  أو  بها  والكاتبني  بالعربية  الناطقني  من 

باللغة الفرنسية.
صاحب  املتميز  اللبناني  الفيلسوف  الدورة   تستضيف  عربيا، 
بزيع،  شوقي  اللبناني  والشاعر  ار،  نصّ ناصيف  واحلضور‘‘  ’‘الذات 
اللبناني  واالديب  والشاعر  شعريا  ديوانا  عشر  الثمانية  صاحب 
عيف، الذي ارتقت رواياته الى الكونية، والروائي العراقي  رشيد الضّ
علي بدر، الذي  يعد من رواد تيار ما بعد احلداثة في الرواية العربية، 
زيادة  ور  حمّ السوداني  والكاتب  محجوب  سامح  املصري  والشاعر 
(2014). ووحيد  العربية  للرواية  احلائز على  جائزة جنيب محفوظ 
يخان والقاص املصري محمد عبد الرحمان  ويلة وعبد اهللا الصّ الطّ
القصيرة  للقصة  إدريس  يوسف  جائزة  على  املتحصل   الفخراني 

في مصر والعالم العربي
واشتهرت،  املهجر  في  أبدعت  التي  التونسيّة   األسماء  ومن 
ور، ورفيق بن صالح، الذي فاز بالعديد  تستضيف الدورة  الهادي قدّ
والروائي  والكاتب   ، اقامته  بلد  سويسرا  في  االدبية  اجلوائز  من 
التونسي  االدب  وجوه  أبرز  من  يُعتبر  الذي  املالّح،  فوزي  والصحفي 

الناطق  بالفرنسية والصحفية والروائية فوزيّة الزّواري 
للجزائر  املعاصر  التاريخ  في  (مؤرّخ مختصّ  بنجمان ستورا  ولعل 
واملنطقة املغاربية ) يتصدر قائمة الضيوف الذين يحلون على الدورة  
من الضفة الشمالية للمتوسط وحتديدا من فرنسا باالضافة الى  
الروائي توبي ناتان (احلائز على جائزة القنكور التونسية) وبرينو روا 
(مترجم ومؤسس دار نشر فتا مرغانا) ، وليليان تورام العب كرة قدم 
الدولي امللتزم سياسيا وصاحب املواقف االيجابية من قضايا املساواة 
وخوسي  ميخياس   لوثيا  مانوال  خوسي  و   والعنصرية  والهجرة 
في  االختصاصيني  أبرز  من  وكالهما  أسبانيا،  من  ريغيرا   مونتيرو 
أدب الروائي االسباني ميغوال دي سرفنتاس الذي حتتفي به  الدورة  
من خالل ندوة خاصة. الى ذلك، سيحضر ضيوف آخرون من إيطاليا 

ينغال وإيرتريا، واجلزائر واملغرب. وأملانيا وإيران والغابون والسّ

=KKÌÜÁÉ◊^=ŒËÍñ
_‰€_ƒú= �yÿ€Á=_‰ �–◊`



3
27/03/2016

3
2016/03/27 يوميــــــة الــمعرض  يوميــــــة الــمعرض  يوميــــــة الــمعرض  يوميــــــة الــمعرض  يوميــــــة الــمعرض  يوميــــــة الــمعرض  يوميــــــة الــمعرض  يوميــــــة الــمعرض  يوميــــــة الــمعرض  يوميــــــة الــمعرض   3

27/03/2016
3

2016/03/27

3

في  للكتاب  الدولي  تونس  معرض  يحتفي 
ار  ر اللبناني ناصيف نصٌ دورته اجلديدة باملفكُ
الكتاب  معرض  في  مرٌة  ألوٌل  يشارك  الذي 
على الرٌغم من أهمية مشروعه الفكري في 
زمن تواجه فيه الشعوب العربية أنتكاسة 
األرهاب  طاعون  وانتشار  احلداثة  مشروع 
العربية  اجملتمعات  ليس  اليوم  د  يتهدٌ الذي 
الشعوب  فيها  مبا  العالم  كل  بل  فقط 
التحديث  مشروع  قادت  التي  األوروبية 

واحلرية واملواطنة بعد الثورة الفرنسية . 
ار الفكري أنطلق منذ الستينات  ومشروع نصُ
وكان ضمن نخبة من املفكرين العرب الذين 
قادوا مدرسة للمراجعات الفكرية والدينية 
في التراث العربي عبر قراءة جديدة للتراث 
تيزيني  والطيب  اجلابري  عابد  محمد  مثل 
وادونيس  حرب  وعلي  العظم  جالل  وصادق 
وقسطنطني زريق وغيرهم وكان أول كتاب 
لنصار باللغة الفرنسية عن الفكر الواقعي 
عند أبن خلدون فهو من املفكرين اخللدونيني 
الذين نشروا أفكار أبن خلدون بأعتباره من 
مشروعه  ار  نصُ نصيف  وخلٌص  احلداثة  آباء 

الفكري في حديث صحفي بالقول « 
فلسفتي.  عن  تعبّر  مؤلفات  ثالثة  لدي   
كتاب  هو  الفلسفي»  االستقالل  «طريق 
البحث  في  األولى  جتاربي  بعد  وضعته 
املاضي،  القرن  سبعينيات  في  والتأليف 
املفاهيم  فيه  د  أحدّ املنهج،  وهو كتاب في 
العربي  للفيلسوف  ينبغي  التي  والطرق 
من  يخرج  لكي  يسلكها  وأن  يعتمدها  أن 
تاريخ الفلسفة ويصبح فيلسوفاً بحسب 

مقتضيات اخلصوصيّة الثقافيّة العربية، 
متنوعة  فلسفية  أعماالً  فوضعت 
التاريخ،  ذلك  بعد  تباعاً  صدرت  ومتكاملة 
ها «منطق السلطة» الذي أطرح فيه  أهمّ
الذي  السلطة  ملوضوع  متكاملة  نظرية 
وأعتقد  مؤلّفاتي.  في  رئيسي  موضوع  هو 
أنّه، كما قال أحد الباحثني من ذوي االطالع 
الواسع، بحث غير مسبوق. ثم كتبت كتاباً 
مفهوم  بنظري  هي  التي  احلريّة  عن  كامالً 
السلطة.  مفهوم  مع  متالزم  فلسفي 
تفاصيل  احلريّة» ال يدخل في  «باب  كتابي 
الدفاع  على  قائم  هو  بل  امليدانيّة،  احلريّات 

الوجود  في  احلريّة  وأوّليّة  احلريّة  مبدأ  عن 
إلى  أبحاثي  اإلنساني. وبعد ذلك، ساقتني 
ق في موضوع الوجود التاريخي الذي  التعمّ
خصصت له كتاباً كامالً حتت عنوان «الذات 

واحلضور».
من  الكتاب  معرض  ضيف  ار  نصُ وناصيف 
في   ، لبنان  نابيه، في شمال  قرية   مواليد 
الدولة  دكتوراه  شهادة  نال  بعدما   .1940
 ،1967 في  السوربون  من  الفلسفة  في 
من  اللبنانيّة  اجلامعة  في  التدريس  تولُى 
ً لكليّة اآلداب  1967 حتى 2005. عنيّ عميدا
العلوم  ملعهد   ً وعميدا اإلنسانيّة  والعلوم 
شارك  اللبنانية.  اجلامعة  في  االجتماعيّة 
الفلسفية  اجلمعيّة  وإدارة  تأسيس  في 
ان) واملؤسسة العربية  (مقرّها عمّ العربيّة 
نال  جنيف).  (مقرّها  الفكري  للتحديث 
العويس  علي  بن  سلطان  مؤسسة  جائزة 
 ،1999 في  اإلنسانيّة  للدراسات  الثقافيّة 
 (IOM) كما نال الرتبة الدولية لالستحقاق

دافع عن الحرية والتحديث ونشر أفكار أبن خلدون 

@âb �ñ„@—Óïb‰i@Ô–n∞@lbnÿ‹€@Ô€ÎÜ€a@è„Ïm@ûä»fl

من املركز البيوغرافي الدولي في كمبريدج، 
عديدة  مؤلّفات  له   .2003 في  بريطانيا، 
منها: طريق االستقالل الفلسفي (1986)، 
ومنطق   ،(1994) احملك  على  االيديولوجية 
العربي  االحتاد  أصدر   .(2001) السلطة 
للجمعيّات الفلسفية بالتعاون مع مجلّة 
اً حتت عنوان  «أوراق فلسفية» كتاباً جماعيّ
ار»  نصّ ناصيف  فكر  في  نقديّة  «قراءات 

(القاهرة، 2004).

على «دروب احلبر» إلتقي زوار معرض الكتاب عصر 
السبت اليوم الثاني للمعرض مع الشاعر والروائي 
ذي اجلذور التونسية  املقيم باملهجر، الهادي قدور، 
الفرنسية   لالكادميية  الكبرى  اجلائزة  على  احلائز 
ومؤلف  صنصال(2015)  بوعالم  مع   مناصفة 
«املهيمنون» (املسيطرون) و على جائزة الغنكور 
عن  روائي(2006)  عمل  ألول  الفرنسية  االدبية 

روايته « والتنبارغ».     
الفرنسي  األدب  استاذة  أدارته  الذي  احلوار 
عدة  أثار  الشرفي  قصاب  سامية  والفرنكوفوني 

نقاط من بينها:
في  احداثه  تدور  الذي  «املهيمنون»  كتاب  أن   -
العشرينات من القرن الفارط  بشمال افريقيا في 
ظل االستعمار، هو أول عمل يتحدث فيه الهادي 
وهي  االستعمارية،  احلقبة  خالل  تونس  عن  قدور 
اشارة تكتسب أهمية أكثر لتزامنها مع احتفال 

تونس بالذكرى الستني لالستقالل.
واضحا  شعريا  نفسا  يتضمن  الرواية  نص  أن   -
قدور،  الهادي  إلبداع  االخر  الوجه  الى  يحيل 
الدواوين  من  عددا  غاليمار  دار  له  نشرت  الذي 

الشعرية.
جتدر االشارة الى أن فضاء دروب احلبر  يستضيف 
حملاورتهم عددا من الكتاب ذوي االصول التونسية 
باللسان  يكتبون  والذين  باملهجر  املقيمني 
الفرنسي ومن بينهم باالضافة الى الهادي قدور، 
ورفيق بن صالح. وسيخصص نفس  املالح،  فوزي 
الفضاء يوم االثنني 28 مارس على الساعة الثالثة 
بعيون  «تونس  موضوع  حول  مستديرة  مائدة 

كتاب املهج»ر. 
وسنعود بأكثر تفاصيل الى فحوى هذا احلوار في 

عدد االثنني.
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أكد 
الهادي قدور أنه أبرم 

عقدا مع دار نشر سورية 
لتعريب كتابه «املهيمنون» ، عالوة 

على ابرام عقود لترجمته الى االسبانية 
واألملانية والروسية واالنقليزية. كما قال 

قدور أن املفاوضات تقدمت بخصوص 
منح حقوق الكتاب لنقله الى 

السينما.
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للكتاب  الدولي  تونس  معرض  ص  يخصّ
التونسي  األدب  لفقيد  تكرمييا  موعدا 
العام  رحل  الذي  كرو   ابوالقاسم  محمد 
والتسعني  الواحدة  يناهز  عمر  عن  املاضي 
مواليد مدينة قفصة سنة  وهو من  عاما 
األدبية  أهتماماته  د  بتعدٌ عرف  وقد   1924
في  السياسي  وبألتزامه  األنتاج  وغزارة 

بداية شبابه خاصة .
دار  من  تخرُج  أذ  وبغداد  تونس  بني  درس 
وكان   1952 سنة  ببغداد  العليا  املعلمني 
مجايال ألشهر شعراء العراق كعبدالوهاب 
الى  عودته  .وبعد  املالئكة  ونازك  البياتي 
التربية  وزارات  في  العمل  في  ل  تنقُ تونس 
البالد   أستقالل  بعد  واخلارجية  والثقافة 
في  أصدره  الذي  البعث  كتاب  وكان 
منتصف اخلمسينات بداية شهرته وبداية 
لفت األنتباه إليه  ويحتُل كرُو املرتبة األولى 
التونسيني في عدد األصدارات  بني الكتُاب 
خليٌة  أوُل  تأسيس  وراء  كان  كما  وتنوُعها 
تونس  األشتراكي في  العربي  البعث  حلزب 
كما يشهد بذلك أغلب القيادات التاريخية 
ما  سرعان  لكنُه  تونس  في  البعث  حلركة 
تخلٌى عن العمل السياسي وتفرٌغ لألنتاج 
األدبي وقد كان كرٌو أوُل من نفض الغبار عن 

شاعر إرادة احلياة أبو القاسم الشابي  .
أبوالقاسم  بدأ  اخلمسينات  من  وبداية 

محمد كرو في نشر كتبه منها 
املغرب  في  والدموع  الدماء  شهر  ماي 
حياته  الشابي:   1951 بغداد   العربي- 

وشعره - بيروت 1952.
كفاح وحب - بيروت 1952.و حصاد القلم 
- القاهرة  1954 كفاح الشابي،أو الشعب 
1954 .دفاعنا  بيروت  والوطنية في شعره 
تونس   للعمل-  نداء   .  1955 تونس  نحن 

أبوالقاسم محمد كرُو 
 (2015-1924)

احلاضر  بني  التونسي،  التعليم   1955
وابن  شوقي   1955 تونس   - واملستقبل 
العرب   1956 -تونس  نونيتيهما  في  زيدون 
من  ذلك  وغير   1956 -تونس  خلدون  وابن 
نسق  نفس  على  كرو  وحافظ  العناوين 
العناوين  بني  ومن  الغزير  واألنتاج  العطاء 

التي أصدرها في السنوات األخيرة نذكر 
في  النهضة  رائدة  فاضل:  نازلي  األميرة   -
األب  أبعاد    2002 بيروت   - وتونس  مصر 
جان فونتان - بيروت 2002 أبحاث ومقاالت 
التيفاشي القفصي  2002 أحمد  - بيروت 
- بيروت 2004 شعراء قفصة اإلسالمية - 
تونس 2004 تراجم قصيرة - تونس 2004 
مدن   2004 تونس   - خلدون  ابن  ذكرى 
ذات  العناوين  من  ذلك  وغير  وأعالم2007 

األهتمامات اخملتلفة 
أبو القاسم محمد كرو أيضا  ومن أجنازات 
ة ملتقيات أدبية خالل عمله  تأسيسه لعدُ
وتأسيسه  القومية  الثقافية  اللجنة  في 
ملكتب مؤسسة البابطني في تونس وأجنازه 
حياته  وتوٌج  التونسي  الشعر  ملوسوعة 
بأهداء مكتبته الضخمة الى كلية األداب 
والفنون واألنسانيات مبنوبة وجزء أخر منها 
بتاريخها  هام  التي  قفصة  مدينته  الى 
والدراسات  الكتب  من  عددا  عنها  وأصدر 

وخاصة حول أبن منظور . 
فريدة  أدبية  ظاهرة  كرٌو  القاسم  أبو  كان 
مه للثقافة التونسية عاش  ورغم كل ما قدٌ
والنسيان  بالتجاهل  املرُ  األحساس  الرُاحل 

واجلحود . 
أدبية  ظاهرة  كان  لقد  كرو  اهللاُ  رحمه 
واالهتمام  النظر  تستحق  فريدة  وثقافية 

والتكرمي
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دورته  في  الدولي  تونس  معرض  يحتفي 
الثانية والثالثني بالقصة القصيرة احتفاء 
اخملصص  اليومي  الفضاء  في  جتلى  خاصا 
عيسى  الثنائي  عليه  ويشرف  للقراءات 
اجلابلي وجنيبة الهمامي وهما من األصوات 
كما  التونسية  القصيرة  للقصة  اجلديدة 
في  ينطلق  الثقافية  األنشطة  افتتاح  أن 
فضاء األيام التونسية من خالل يوم القصة 
التونسية بإشراف نادي القصة ويخصص 
العروسي  محمد  رحيل  ذكرى  إلحياء 
يوم  من  بداية  يوميا  اجملال  ويتاح   . املطوي 
السبت للقصاصني التونسيني فرصة قراءة 
انتاجاتهم القصصية ويلتقي رواد املعرض 
برضا بن صالح ورشيدة الشارني وحفيظة 
وبلقيس  الشوالي  وبسمة  بيبان  قارة 
خليفة ويونس  السلطاني وامال مختار و 
األسعد بن حيسني وشكري املبخوت وعمر 
السعيدي وشكري الباصومي .... وغيرهم 
ولعل   . يوميا  األقل  على  موعدين  في 
الشعرية  األماسي  على  املتعود  اجلمهور 
سيكتشف ضربا اخر من القراءات . واحلق 
أن فن السرد أصيل في هذا البلد ومتجدد :

- أصيل إذا نظرنا الى جيل الرواد وخصوصا 
أب القصة القصيرة التونسية بال منازع وال 
املتوسط  حانات  بني  جولة  صاحب  مدافع 
وسهرت منه الليالي علي الدعاجي . الذي 
احتفى به  املعرض في دورات سابقة . كما 
التراث  على  واحملافظة  الثقافة  وزارة  تولت 
خالل  من  وكذلك   . الكاملة  أعماله  طبع 
مختلف األسماء التي راكمت جتارب هامة 

في تاريخ القصة التونسية


