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ال�ش��يد رئي���ص اجلل�ش��ة: ب�س��م اهلل الرحم���ن الرحيم 
وال�سالة وال�سالم على نبيه الكرمي؛ اجلل�سة مفتوحة.

بداي��ة، ونيابة ع��ن رئي�س جمل�س الأمة املحرتم، وبا�س��م 
زميالتي وزمالئي اأع�س��اء املجل�س، اأتق��دم بالتهاين ملعايل 
وزي��ر الثقافة، ال�س��يد عز الدي��ن ميهوبي، عل��ى الثقة التي 
و�س��عت فيه موؤخ��را، على راأ�س ه��ذه ال��وزارة، فهنيئا لك 
�س��يدي ومتنياتي ل��ك بالنج��اح والتوفيق، ول �س��ك اأنك 
�ستقدم املزيد لهذا القطاع،  كوننا نعي�س يف بلد ذي م�ساحة 
�سا�س��عة وثقافات متنوعة من �س��ماله اإىل جنوبه ومن �سرقه 

اإىل غربه.
اأي�س��ا اأقدم التهاين اإىل زميلنا واأخينا، وزير العالقات مع 
الربملان، ال�س��يد طاهر خاوة، حل�س��وره لأول مرة معنا، فمرة 

ثانية هنيئا لكما وموفقني اإن �ساء اهلل.
كما اأرحب بكل اإطارات القطاعني وبالزميالت والزمالء 

واأ�سرة الإعالم، فاأهال و�سهال بكم.
يقت�س��ي ج��دول اأعمال هذه اجلل�س��ة، تقدمي ومناق�س��ة 

م�سروع القانون املتعلق باأن�سطة و�سوق الكتاب.
اإذن، ا�س��تنادا اإىل اأح��كام الفقرة 3 م��ن املادة 120 من 
الد�س��تور، وطبقا لأح��كام املادة 39 من القانون الع�س��وي 
رقم 99-02، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�س��عبي الوطني 
وجمل�س الأمة، وعملهما، وك��ذا العالقات الوظيفية بينهما 

وب��ني احلكوم��ة، وامل��واد 53 و54 و55 و56 و57 و59 م��ن 
النظ��ام الداخلي ملجل���س الأمة، ن�س��رع يف اأعمالنا؛ وبداية 
اأحيل الكلمة اإىل ال�س��يد ممثل احلكومة، وزير الثقافة، لتقدمي 

م�سروع القانون املذكور اآنفا، فليتف�سل م�سكورا.

ال�شيد وزير الثقافة: �سكرا؛ ب�سم اهلل الرحم�ن الرحيم.
�سيدي رئي�س اجلل�سة،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�سنا املوقر،
احل�سور الكرمي،

ي�س��رفني اأن اأعر���س  عل��ى جمل�س��كم املوقر، م�س��روع 
القانون املتعلق باأن�س��طة و�سوق الكتاب، وهو امل�سروع الذي 
حظ��ي باإثراء وا�س��ع يف املجل�س ال�س��عبي الوطني، وبنقا�س 
على م�س��توى جلنة الثقافة والإعالم وال�س��بيبة وال�س��ياحة 

ملجل�س الأمة.
نلتقي حول م�سروع قانون، نريده اأن يكون وثبة يف امل�سار 
ال�س��حيح لإعادة املكانة التي ي�ستحقها الكتاب، باعتبار اأن 
الكتاب هو اأ�س��ل املعرفة، ل ميكن لأي اأمة اأن حتقق نه�س��ة 

خارج الكتاب وخارج املعرفة.
فبق��در ما هو  اأداة ثقافية تعرب ع��ن الإبداع الأدبي بكل 
اأ�س��كاله وعن ذاكرة الأم��ة وتاريخها وتراثها، فهو الو�س��يلة 

املف�سلة لنقل العلوم واملعارف بكل اأبعادها واأ�سكالها.

حم�شر اجلل�شة العلنية احلادية ع�شرة
املنعقدة يوم الثالثاء 8 �شعبان 1436

املوافق 26 ماي 2015
 

الرئا�شة: ال�سيد جمال قيقان، نائب رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة:
- ال�سيد وزير الثقافة؛   

- ال�سيد وزير العالقات مع الربملان.   
  

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة التا�شعة
والدقيقة اخلام�شة والأربعني �شباحا
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اإن م�س��روع القانون املو�سوع اأمامكم، اإمنا هو حامل لروؤية 
م�ستقبلية، اإمنا ا�ستبق الكثري من الأ�سياء، لأنه يناق�س ق�سايا 
راهنة، من بينها الثورة الرقمي��ة والتكنولوجية التي اأنتجت 

�سكال جديدا من املعرفة.
فالكت��اب هو تلك ال�س��لعة النافعة، الت��ي ل تنتهي مدة 
�س��الحيتها، لأنها �س��لعة فكرية تكرب قيمتها كلما زاد اأمدها 
والكت��اب يف النهاية ميثل القوة الهادئ��ة داخل اأي جمتمع، 

والقوة الناعمة داخل اأي �سعب.
كما اأن الكتاب هو ذلك املجال الأرحب للتعبري الأدبي 
والفكري والثقايف عموما، الذي ي�س��منه الد�ستور يف مبادئه 
الدميقراطية، من خالل ممار�سة حرية الإبداع والفكر والتعبري.
الدول��ة  تلق��ي عل��ى  املنطلق��ات الأ�سا�س��ية  اإن ه��ذه 
م�س��وؤوليات عديدة يف النهو�س مبختلف احللقات امل�س��كلة 
ل�س��ناعة الكتاب وترقيته وتعميم املطالعة العمومية، ل�سيما 
بعد الرتاجع الرهيب الذي �س��هده هذا القطاع يف منت�سف 
�س��نوات الثمانينيات، على امتداد ما يقارب 15 �سنة اإىل اأن 
جاءت توجيهات فخامة رئي�س اجلمهورية، ال�سيد عبد العزيز 
بوتفليقة، يف بداية الألفية احلالية، لل�سروع يف م�سار اإ�سالحي 
متوا�سل، حيث جعل من الكتاب الركيزة الأ�سا�سية للعمل 

الثقايف، باإقراره جملة من الإجراءات الهامة على غرار:
- اإق��رار حتفي��زات جبائي��ة وجمركي��ة ل�س��الح الكتاب 

و�سناعته،
- اإن�ساء املركز الوطني للكتاب مبر�سوم رئا�سي،

- اإق��رار م�س��روع اإجن��از مكتب��ة للمطالع��ة العمومية، يف 
كل البلدي��ات مبا يفوق 1541 مكتبة، ف�س��ال عن املكتبات 
الأخرى املتخ�س�س��ة، كاملكتبات اجلامعية وبع�س امللحقات 
الت��ي كان��ت تابعة  يف فرتة م��ا للمكتبة الوطني��ة اجلزائرية، 
والذي يجري العمل على اإمتامه، يعني م�سروع اإجناز مكتبات 

عمومية يف كل البلديات ومكتبات ولئية كربى.
- ت�سخري الو�سائل املالية، لتنفيذ امل�ساريع ال�سنوية للن�سر، 

يف اإطار ال�سندوق الوطني لدعم الفنون والآداب.
ثم اإن من بني مظاهر الهتمام بالكتاب والتي جاءت من 
خالل الرعاية املتوا�س��لة لفخامة رئي���س اجلمهورية، لعديد 
الفعاليات املتعلق��ة بالثقافة والكتاب م��ن بينها جائزة علي 
معا�س��ي التي متنح لالأدباء واملبدع��ني اجلزائريني، مبعنى اأنها 
تدخل يف �س��ميم قلب ما ينتج من فكر واأدب وهناك اأي�س��ا 

ال�سالون الدويل للكتاب.

ال�سيدات وال�سادة،
اإن الغاي��ة من هذا امل�س��روع، كما ج��اء يف بيان جمل�س 
الوزراء، يوم 29 �س��بتمرب 2013، هو تطوير وت�س��جيع تاأليف 

الكتاب املنتوج باجلزائر وت�سويقه وتي�سري رواجه وتوزيعه.
وتعتمد فل�س��فة هذا امل�س��روع، امل�س��تمدة م��ن اأهداف 
ال�سيا�س��ة الوطني��ة للكتاب، عل��ى توفري الظروف املنا�س��بة 
املحفزة لالأن�س��طة املتعلقة ب�س��ناعة الكتاب وتوزيعه وترقيته 
وجعل��ه يف متناول اجلمه��ور الوا�س��ع، دون متييز بني جهات 

الوطن.
وعليه فاإنه يهدف اإىل:

للكتاب، الوطنية  ال�سناعة  تطوير    -  1
ودعمها، الإبداع  حركية  مواكبة   -  2

اإمياننا  القراء، من منطلق  الكتاب يف متناول  3 - جعل 
برتقية وجت�سيد مفهوم اخلدمة العمومية للثقافة.

لذا، �س��ملت اأح��كام هذا امل�س��روع خمتل��ف اجلوانب 
املت�سلة باأن�س��طة الكتاب و�سوقه وحددت جملة من املبادئ 

الهامة والقواعد الأ�سا�سية، ومنها:
الدولة،  م�سوؤوليات  من  الكتاب  اأن�سطة  ترقية  1( جعل 
الت��ي تتوىل دعم ومواكب��ة حركية التاأليف والن�س��ر والطبع 
والتوزي��ع والبي��ع والرتجم��ة والتكوي��ن وترقي��ة املطالع��ة 
العمومي��ة، التي ي�س��طلع بها املتعامل��ون يف القطاعني العام 

واخلا�س.
ن�س��اط  اإىل  ن�س��اط خدماتي  بالن�س��ر من  2( الرتق��اء 
اإنتاجي مبعنى منح �س��وق الكتاب بعدا اقت�س��اديا، مبا يوؤهله 
لال�س��تفادة من املزايا اجلبائية، املخ�س�س��ة لأن�س��طة الإنتاج 

يف جمال الكتاب.
العمومية،  واملوؤ�س�س��ات  والإدارات  الهيئات  اإل��زام   )3
عل��ى اقتن��اء حاجياتها م��ن الكتب حمليا، ل��دى مكتبات 
البي��ع الواقع��ة يف اإقلي��م الولي��ة، وه��ذا يعد مهم��ا جدا، 
حتى منكن ال�س��وق من اأن تتخل�س م��ن ذهنية املركزية اإىل 

الالمركزية.
املطبوع  للكت��اب  املوح��د  ال�س��عر  مب��داأ  4( تكري���س 
والرقم��ي، مل��ا يك��ون لنف���س العن��وان واملوؤل��ف والطبع��ة 
والنا�س��ر وامل�س��تورد وتكري�س مب��داأ دعم الدولة لإي�س��ال 
الكتاب بنف�س ال�سعر املوحد اإىل املناطق البعيدة، وهذا بعد 
دميقراطي، يجب اأن نحر�س عليه، وبعد اجتماعي، يجب اأن 

نحافظ عليه.
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5( تكري�س مبداأ دعم الدولة للكتاب املن�سور يف اجلزائر 
وللرتجمة والكتاب املن�سور اأي�س��ا باللغة الوطنية الأمازيغية 
ولكت��اب الطف��ل والكت��اب املوج��ه ل��ذوي الحتياجات 
اخلا�س��ة، اأو لن�س��حح ونقول ذوي القدرات اخلا�س��ة، هذا 

اأف�سل.
6( اإلزام موؤ�س�سات ال�سمعي الب�سري من بث ح�س�س 
تخ���س الكت��اب، لأن م�س��األة تروي��ج الكتاب هي م�س��األة 

تدخل اخلدمة العمومية ملختلف و�سائل الإعالم.
7( ت�س��جيع املطالعة العمومية، ل�س��يما يف املوؤ�س�سات 
الرتبوي��ة واملوؤ�س�س��ات العقابي��ة ورمب��ا اأي�س��ا اإي�س��الها اإىل 

موؤ�س�سات اأخرى كامل�ست�سفيات وغريها.
8( متكني الأ�سخا�س الطبيعيني واملعنويني، يف القطاعني 
الع��ام واخلا���س، م��ن اإن�س��اء موؤ�س�س��ات تكوي��ن يف مهن 
الكت��اب؛ وهذه م�س��األة اأي�س��ا حيوية ومهمة، ومل ل تن�س��اأ 
�س��هادة ما�س��رت ل�س��ناعة  الكتاب؟ وحتى ننجح يف �سناعة 

الكتاب يجب اأن نرتقي بالتكوين وبهذا اجلانب املهم.
9( توحي��د �س��عر الكت��اب ع��رب ال��رتاب الوطني، مبا 
ي�س��من العدالة بني املواطنني ونبذ امل�س��اربة واملمار�س��ات 

غري امل�سروعة، وهذه مرتبطة مبا �سبق اأن اأوردته.
باجلوان��ب  يتعل��ق  فيم��ا  امل�س��وؤوليات،  حتدي��د   )10
املت�س��لة مبنح الرخ���س ومنها الكت��اب الديني، واإخ�س��اع 
طبع امل�س��حف ال�س��ريف لحرتام الن�س القراآين ور�س��مه 
كذلك، وهذا يخ�سع ملوافقة ال�سوؤون الدينية، يعني مو�سوع 
امل�س��حف مو�سوع ح�س��ا�س ويجب اأن ننتبه اإىل اأن حالت 
الخرتاق حتدث اأحيانا يف وجود بع�س امل�س��احف التي 

ل تتنا�سب وطبيعة املجتمع اجلزائري.
11( �سبط القواعد املت�سلة بت�سويق الكتاب، مبا ي�سمن 
احرتام ثوابت الأمة وامل�س��لحة الوطنية والنظام العام للحد 
م��ن الرتويج للفكر ال�س��ام والف��ن التي تخ��رج من بطون 

بع�س الكتب.
اإظهار  اإىل  املن�س��ورة يف اجلزائ��ر  الكتب  اإخ�س��اع   )12
بيان��ات حم��ددة، على غرار م��ا هو معمول به عامليا، كن�س��ر 
الرق��م املعي��اري املوح��د للكت��اب والإ�س��ارة اإىل الإي��داع 
القانون و�س��عر الكتاب، وهذا مو�س��وع ميكنني  اأن اأف�س��ل 
فيه كثريا، لأنني يف الفرتة التي ق�س��يتها يف املكتبة الوطنية، 
جعلتن��ي اأطلع على و�س��ع جد معق��د، فيما يتعلق مب�س��األة 
)ISBN( اأو الرق��م املعي��اري املوحد للكت��اب وكذا الإيداع 

القانوين، لأن النا�سرين اجلزائريني ل يحرتمون كثريا م�ساألة 
الإيداع القانوين ول يقوم��ون بهذا العمل، لأن الكتاب هو 
اإرث  الأمة ويجب كلما �س��در كتاب، يجب اأن تو�سع ن�سخ 
من��ه يف املكتبة الوطنية، حتى تطلع علي��ه الأجيال القادمة، 
لكن - لالأ�س��ف - النا�س��رون اجلزائريون اأحيانا  ل يقومون 

بهذا، رمبا لنق�س املهنية اأو رمبا لإهمال يف هذا املجال.
لالأ�س��خا�س  املدر�س��ي  الكتاب  ن�س��ر  فتح جمال   )13
الطبيعيني واملعنويني اجلزائريني واإخ�س��اعه اإىل موافقة وزارة 

الرتبية الوطنية.
14( اإخ�س��اع الكتب التي تدخلها الهيئات الأجنبية، 
والهب��ات اخلارجي��ة اإىل موافق��ة وزارة الثقاف��ة، مل��ا تك��ون 

الكتب موجهة للجمهور وهذا اأمر طبيعي ونراه �سروريا.
15( واأخريا، منح اآجال حمددة لإ�سدار كافة الن�سو�س 
التطبيقي��ة له��ذا القانون، مبعن��ى علينا اأن ن�س��ّرع يف عملية 
اإ�س��دار الن�س��و�س التطبيقي��ة، حتى منكن القان��ون من اأن 

ياأخذ جمراه.
�سيدي الرئي�س،

ال�سيدات وال�سادة،
اإن م�سادقة جمل�سكم املوقر على هذا امل�سروع، من �ساأنها 

اأن متكننا من:
للكتاب. الوطنية  ال�سناعة  وتطوير  حتريك    -  1

ودعمها. الإبداع  حركية  مواكبة    -  2
3 - جع��ل الكتاب يف متناول القراء، جت�س��يدا ملفهوم 
اخلدمة العمومية للثقافة، كون الثقافة ت�س��نف �سمن اجليل 

الثاين حلقوق الإن�سان.
اأخريا، اأ�س��كر لكم ح�س��ن الإ�س��غاء واأمتن��ى اأن تكون 
مناق�س��تكم له��ذا امل�س��روع مفي��دة لن��ا ومرثية له و�س��كرا 

وال�سالم عليكم.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �س��كرا لل�سيد الوزير على عر�سه 
م�س��روع هذا القانون؛ الكلمة الآن لل�سيد مقرر جلنة الثقافة 
والإعالم وال�س��بيبة وال�س��ياحة، ليقراأ على م�سامعنا التقرير 
التمهي��دي ال��ذي اأعدته اللجنة يف املو�س��وع، فليتف�س��ل 

م�سكورا.

ال�شيد مقرر اللجنة املخت�شة: ب�سم اهلل الرحم�ن الرحيم 
وال�سالة وال�سالم على نبيه الكرمي.
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ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،
ال�سيد وزير الثقافة، ممثل احلكومة،
ال�سيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي،
اأ�سرة الإعالم،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
بداي��ة، اأهنئ مع��ايل وزير العالقات م��ع الربملان جمددا 
على الثقة التي و�س��عت فيه واأثني اأي�سا بالتهنئة ملعايل وزير 

الثقافة، ممثل احلكومة وهو مثقف واأقول له هذا البيت:
خذ ما راأيت ودع ما �سمعت به

يف طلعة البدر ما يغنيك عن زحل    
تت�س��رف جلنة الثقاف��ة والإعالم وال�س��بيبة وال�س��ياحة 
ملجل���س الأمة، بعر�س تقريرها التمهيدي الذي اأعدته حول 

ن�س القانون املتعلق باأن�سطة و�سوق الكتاب.
املقدمة

يف ع�س��ر يتميز باملناف�س��ة التكنولوجي��ة، تواجه القراءة 
حتدي��ات كثرية جعلت الجت��اه نحو الكتاب ي�س��عف، وقد 
�س��عت الدولة اجلزائرية ومنذ ال�سنوات الأوىل لال�ستقالل، 
لإيجاد ال�س��بل الكفيل��ة لتطوير قطاع الكت��اب وجعله من 
�س��من اأهم الن�س��غالت الوطنية، جت�س��دت باإن�ساء هيئتني 
ذواتي اأهمية بالغة، تهتم بن�س��ر وتوزيع الكتاب بكل اأنواعه 
وهما: ال�س��ركة الوطني��ة للطباعة والن�س��ر واملعهد الرتبوي 
الوطني، وتوا�س��ل ه��ذا املجهود لتدعيم القط��اع العمومي 
للكتاب، باإن�ساء ديوان املطبوعات اجلامعية والديوان الوطني 

حلقوق املوؤلف.
واليوم وبدخول الكتاب مرحلة حيوية، بتزايد دور الن�سر 
والطبع للقطاع اخلا�س، مت تدعيم قطاع الكتاب باإن�ساء مركز 
وطن��ي للكتاب ال��ذي يعد مر�س��دا لالأن�س��طة واملعطيات  
املت�سلة بالكتاب وتطويره، وذلك لت�سجيع الكتابة والإبداع 
الأدبي، مع اإعادة ن�سر اأعمال مرجعية ون�سر عناوين جديدة، 
لإث��راء الر�س��يد الوثائق��ي للمكتبات واملطالع��ة العمومية، 

بالإ�سافة اإىل فتح مكتبات عرب كافة الرتاب الوطني.
اإن املجه��ودات التي بذلت لتدعيم قطاع الكتاب، توؤكد 
على الهتمام الكبري الذي يعرفه امل�س��هد الثقايف اجلزائري، 
لكن ويف ظل التحولت التكنولوجية املت�سارعة، وما يفر�سه 
جمتم��ع املعلومات م��ن حتدي��ات ورهانات، وتراجع ن�س��بة 
املقروئية لدى املواطن، ا�س��توجب و�سع ا�سرتاتيجية �ساملة 

وتنظيمية لرتقيته، �س��من معايري اجلودة والحرتافية، ترمي 
اإىل و�س��ع اإط��ار معياري ذي طابع ت�س��ريعي، يوج��ه لتاأطري 
جميع الأن�س��طة املت�س��لة بالكتاب ولهذا ب��ادرت احلكومة 

مب�سروع قانون يتعلق باأن�سطة و�سوق الكتاب.
هذا، وفور اإحالة الن�س على اللجنة، من قبل ال�سيد عبد 
القادر بن �س��الح ، رئي�س جمل�س الأم���ة، بت�اريخ 07  ماي 
ال�سيد عبد  رئي�سه�ا  2015، عق�دت اجتماعا بدع�وة م�ن 
القادر كمون، يوم الإثنني 11 ماي 2015، عكفت فيه على 
درا�سة ومناق�س��ة الأحكام التي ت�سمنها الن�س، وا�ستمعت 
اإىل عر���س قدمته ال�س��يدة نادي��ة لعبيدي، وزي��رة الثقافة، 
ممثلة للحكومة  �س��ابقا   بح�س��ور ال�س��يد خليل ماحي، وزير 
العالقات مع الربملان -�س��ابقا-  تطرقت فيه بالتف�س��يل اإىل 
اأ�س��باب ودواعي املبادرة بهذا الن���س واإىل خمتلف املحاور 

والأحكام التي ت�سمنها.
اإثر هذا العر�س، ا�س��تمعت ال�س��يدة ممثل��ة احلكومة اإىل 
اأ�سئلة وان�سغالت اأع�ساء اللجنة واأجابت عليها بتقدمي املزيد 

من التو�سيح.
عقب هذا، عقدت اللجنة جل�س��ة عمل، برئا�س��ة رئي�س 
اللجن��ة، تدار�س��ت فيها جممل ال��ردود الت��ي قدمتها ممثلة 
احلكومة، بخ�س��و�س مداخالت اأع�س��اء اللجنة، و�سمنت 

ذلك كله باخت�سار يف هذا التقرير التمهيدي.
الأحكام التي ت�سمنها الن�س

يحتوي ن�س القانون املتعلق باأن�سطة و�سوق الكتاب على 
اأح��كام جديدة، تهدف اإىل حتديد القواعد املتعلقة باأن�س��طة 
و�سوق الكتاب، وهي الأحكام التي ن�ستعر�سها فيما يلي:   
-  و�سع الإطار القانوين املتعلق بجميع الأن�سطة املت�سلة 

ب�سل�سلة الكتاب، 
- و�سع الآليات الكفيلة ب�سبط �سوق الكتاب،
- و�سع قواعد خا�سة با�سترياد وتوزيع الكتاب،

- دعم التكوين يف جمال ومهن الكتاب،
- ت�سجيع الرتجمة،

- ترقية ودعم الكتاب العلمي والتقني،
- و�سع الكتاب يف متناول املواطن ويف ظروف مماثلة عرب 

كافة الرتاب الوطني،
- دعم وترقية املطالعة العمومية وتعميمها،

- حتفيز ال�ستثمار يف جمال الكتاب،
- الن���س عل��ى عقوب��ات يف حال��ة ارت��كاب خمالفات 
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لأحكام هذا القانون.
عر�س ومناق�سة ن�س القانون

احلكومة: ممثلة  عر�س   -  1
قبل ال�س��روع يف مناق�س��ة ن�س القانون املتعلق باأن�س��طة 
و�س��وق الكت��اب، قدمت ممثلة احلكومة - �س��ابقا - عر�س��ا 
مف�س��ال حول حمت��وى ن�س القان��ون، واأو�س��حت اأنه ياأتي 
يف اإطار اإر�ساء ا�س��رتاتيجية وطنية، للنهو�س بقطاع الكتاب 
على خمتلف امل�س��تويات، اأمام ما يفر�سه جمتمع املعلومات 
من حتديات ورهانات ت�س��توجب التم�س��ك بالقيمة الرتبوية 
والعلمية للكتاب وتر�سيخ امليل للقراءة لدى النا�سئة لتنمية 
القدرات العقلية، ومواكبة التغ��ريات التي يعرفها املجتمع، 

مع ترقية �سناعته وتنظيم ت�سويقه وتوزيعه. 
اللجنة: اأع�ساء  ومالحظات  وان�سغالت  – اأ�سئلة   2

خالل املناق�سة، عرّب اأع�ساء اللجنة عن اآرائهم، من خالل 
الأ�س��ئلة والن�س��غالت واملالحظات الت��ي طرحوها حول 

الأحكام التي ت�سمنها الن�س ومتحورت اأغلبها فيمايلي:
- الآلي��ات التي ترتكز عليها الوزارة الو�س��ية لت�س��جيع 
ثقاف��ة القراءة والط��الع واملعرفة لدى طلب��ة التعليم العايل 

وتدعيم ثمن الكتب املتعلقة بهذه الفئة.
- الط��رق املتبعة لت�س��جيع املطالع��ة العمومية وتدعيمها 

وخا�سة لدى الأطفال.
- حتديد اجلهة التي تقوم بالإح�س��ائيات اخلا�س��ة بن�سبة 
املقروئية يف الوطن وكذا دور مديريات الثقافة يف هذا املجال.

الكتاب. مهن  يف  التكوين  – ترقية 
- الأ�س���س التي ترتكز عليها الوزارة الو�س��ية يف املوافقة 

على الكتب القادمة من اخلارج.
- الآلي��ات املعتم��دة لإي�س��ال الكتاب بنف�س ال�س��عر 

املوحد اإىل املناطق البعيدة وحتديد كيفيات تدعيمه.
- اإ�س��تحداث هيئ��ة خا�س��ة ملراقبة ترجم��ة  الكتب يف 

البالد.
- تفعي��ل دور املرك��ز الوطن��ي للكتاب يف دع��م وترقية 

الكتاب.
- التعري��ف بلج��ان الق��راءة والكيفية الت��ي تراقب بها 

الكتب واملقايي�س املعتمدة يف ذلك.
- حتدي��د اخلط��ط املتبعة م��ن طرف ال��وزارة الو�س��ية، 
بالتفاق مع وزارة الت�س��ال، لتخ�سي�س ح�س�س تلفزيونية 

واإذاعية عن الكتاب وكذا عن الإ�سدارات اجلديدة.

-  الإج��راءات املعتم��دة للق�س��اء على ظاهرة تف�س��ي 
الأخطاء يف الكتاب املدر�سي وكذا الكتب الدينية.

- اإنعدام وجود ا�ستثناءات، يف املادة 19 من ن�س القانون، 
يف ترجمة كتب مت�س بتاريخ اجلزائر والدين الإ�سالمي.

- حتديد الأ�س��خا�س الذين ميكنهم مبوجب ن�س القانون 
فتح مكتبات خا�سة ببيع الكتب .

-  حتدي��د اجلهة التي تعمل على احرتام ما ن�س��ت عليه 
املادة 8 من ن�س القانون.

- و�س��ع الآلي��ات املعتمدة بالن�س��بة لل�س��الون الدويل 
للكت��اب وترقي��ة عمله وتعميم �س��الونات وطني��ة على كل 

الوليات.
- �سبب غياب الحرتافية لدى بع�س النا�سرين وموقف 

الوزارة حيال ذلك.
 حتدي��د الآلي��ات املعتمدة، لو�س��ع مقايي�س م�س��بوطة 

للكتاب، ل�سيما الكتاب املوجه للطفل.
- الإج��راءات املتخ��ذة لتمديد احلجم ال�س��اعي لعمل 
املكتبات التابعة لوزارة الثقافة لغاية الفرتة الليلية، لل�س��ماح 

للطلبة من ال�ستفادة لوقت اأطول من خدماتها. 
احلكومة: ممثلة  – رد   3

وفيما يلي - باخت�سار - رد ممثلة احلكومة على مداخالت 
اأع�ساء اللجنة:

فيم��ا يخ�س ال�س��وؤال املتعل��ق بالطرق املتبعة لت�س��جيع 
املطالع��ة العمومية وتدعيمه��ا، اأجابت ال�س��يدة الوزيرة اأنه 
�س��يتم التن�سيق مع وزارة الت�س��ال على و�سع دفرت �سروط 
يلزم القنوات التلفزيونية والإذاعية بربجمة ح�س�س للرتويج 

للكتاب وموؤلفه. 
اأما ما تعلق بتحفيزها لدى الأطفال - اأي القراءة - اأفادت 
ال�س��يدة ممثل��ة احلكومة - �س��ابقا - اأنها توؤك��د على املوؤلف  
يف هذه احل�س���س املربجمة، حتى تن�س��اأ ل��دى اأطفالنا رموز 
اإيجابية يف ذلك ال�س��خ�س الذي األف كتبا ويتحدث عنها، 
وبالتايل �س��نعمق حب القراءة واملطالعة فيهم؛ واأ�سافت اأنه 
متت مالحظة هذا الأم�ر، من خالل التظاه�رة املتمثل�ة ف�ي 
“القراءة يف احتفال”، التي نظمت هذه ال�سنة على امل�ستوى 
الوطني ويف تاريخ موحد، و�س��تكون موعدا ينتظره الأطفال 
يف عطلة الربيع من كل �س��نة، اأين يت�س��لى فيها الطفل تارة 

ويقراأ تارة اأخرى وبالتايل  يتولد عنده حب القراءة.
اأم��ا بالن�س��بة لالأ�س��خا�س الذين ميكنهم فت��ح مكتبات 
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اأجابت ال�س��يدة ممثلة احلكوم��ة اأن وزارة الثقافة تعمل على 
ت�س��جيع املتخرجني من اجلامعات والذين هم يف حالة بطالة 
من احل�سول على قرو�س لفتح مكتبات، واأ�سارت اإىل اأنه قد 
مت التوقيع على اتفاقية مع وزارة العمل والت�س��غيل وال�سمان 
الجتماعي، تتمثل يف اإ�س��افة الن�س��اطات الثقافية �س��من 

الن�ساطات القابلة للدعم من طرف الدولة. 
اأم��ا م��ا تعل��ق باجله��ة الت��ي تتكف��ل مبراقب��ة حمتوى 
الكتب،اأجاب��ت ال�س��يدة الوزي��رة اأن دائرته��ا الوزارية هي 
�سلطة �سبط، تعمل على مراقبة هذه الكتب، بوا�سطة اآليات 
متك��ن منع التوزيع، واأ�س��افت اأن هذه الرقابة ميكن اأن تكون 
اأكرث فاعلية، وذل��ك بتظافر جهود اجلميع من مبدعني وقراء 

وجمتمع مدين...اإلخ.
واأك��دت اأن وزارة الثقافة من مهامها، العمل والتن�س��يق 
ما بني القطاعات الوزارية ذات ال�س��لة بالثقافة، بهدف خلق 

جمال للتعاون على ترقية الكتاب.
بالن�سبة لل�سالون الدويل للكتاب وتعميم هذا النوع من 
التظاه��رات على كل وليات الوطن، اأجابت ال�س��يدة ممثلة 
احلكوم��ة - �س��ابقا - اأن ن�س��بة الإقبال على هذا ال�س��الون 
عالية جدا، ويعد - اأي ال�س��الون - مك�س��با يجب تدعيمه 
واإدخ��ال التقنيات احلديثة يف ت�س��يريه، ويف هذا ال�س��ياق، 
اأ�س��ارت اأنه خالل ال�س��الون الدويل الفارط مت تخ�س��ي�س 
جناح لكتب الأطفال، لت�س��هيل عملية زي��ارة الأطفال، مع 
اأوليائه��م، واأكدت اأن وزارة الثقافة، بالإ�س��افة اإىل تدعيمها 
لل�س��الون الدويل للكتاب، فقد دعمت اأي�سا ثالثني �سالونا  
وطنيا ع��رب الوليات، كما دعمت اأي�س��ا �س��الونات اأخرى 
مو�س��وعاتية متخ�س�س��ة، مثل �س��الون ال�س��باب و�سالون 

ال�سريط املر�سوم...اإلخ.
واأما ما تعلق بتدعيم �س��عر الكتاب واإي�ساله ب�سعر موحد 
اإىل خمتلف اأرجاء الوطن، اأجابت ال�س��يدة الوزيرة اأن �سعر 
بي��ع الكتاب للجمهور �س��يكون موحدا، مبوج��ب ن�س هذا 
القان��ون، و�س��يخ�س الكتاب ال��ذي يحمل نف���س العنوان 
واملوؤلف والطبعة والنا�س��ر اأو امل�س��تورد، و�س��يتم �سبط هذه 

العملية عن طريق التنظيم.
وب�س��اأن التعريف ب��دور املركز الوطن��ي للكتاب يف دعم 
وترقي��ة الكت��اب، اأجابت ال�س��يدة ممثلة احلكومة �س��ابقا اأن 
املرك��ز الوطني للكتاب يعمل على توف��ري مناخ توافقي بني 
جمي��ع الفاعلني يف جمال الكتاب وهو مرك��ز للتقييم واأداة 

لت�سجيع ودعم �سيا�سة الكتاب. 
وبخ�س��و�س الن�س��غال املتعلق برتقية التكوين يف مهن 
الكتاب، اأجابت ال�س��يدة الوزي��رة اأن الدولة هي من تتوىل 
ذلك، عرب املوؤ�س�س��ات العمومية للتكوين يف جمال اأن�س��طة 
ومهن الكتاب، وذلك طبقا للت�سريع والتنظيم املعمول بهما.
واأ�س��ارت اإىل اأنه يتعني على الأ�سخا�س الذين ميار�سون 
الأن�س��طة املتعلقة بالكتاب، ا�ستقبال املرتب�سني من خمتلف 
موؤ�س�سات التعليم والتكوين بهدف تكوينهم يف هذا املجال.

اخلال�سة
ياأتي ن�س هذا القانون �س��من ا�سرتاتيجية فعالة، تهدف 
اإىل ترقي��ة الكت��اب، مع فتح جمال اأو�س��ع لتطوير �س��ناعته 
وتنوعه وتدعيم دوره، كعامل لن�سر املعارف، مع التاأكيد على 
حتفيز ال�س��تثمار يف جمال الكتاب، ا�ستجابة لالحتياجات 
الثقافي��ة والرتبوي��ة للمواط��ن وتنظيم ت�س��ويقه، كما يدعم 
عملية الرتجمة والتكوين يف مه��ن الكتاب وتطوير املطالعة 

العمومية وتعميمها . 
ذلكم، �س��يدي رئي�س جمل�س الأم��ة املحرتم، زميالتي، 
زمالئي اأع�س��اء جمل�س الأمة املوقر، ه��و التقرير التمهيدي 
ال��ذي اأعدته جلنة الثقافة والإعالم وال�س��بيبة وال�س��ياحة، 
ملجل�س الأم��ة، حول ن�س القانون املتعلق باأن�س��طة و�س��وق 

الكتاب، و�سكرا.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا لل�سيد مقرر اللجنة املخت�سة على 
قراءته التقرير التمهيدي الذي اأعدته اللجنة يف هذا املو�سوع.

والآن ننتق��ل اإىل فق��رة اأخ��رى من جل�س��تنا هذه، وهي 
املناق�س��ة العامة، حول م�س��مون م�س��روع القانون املعرو�س 
علين��ا؛ والكلم��ة لأول امل�س��جلني يف قائم��ة الراغب��ني يف 

التدخل، وهو ال�سيد العمري لكحل، فليتف�سل م�سكورا.

ال�ش��يد العمري لكحل: �سكرا �س��يدي رئي�س اجلل�سة؛ 
ب�س��م اهلل الرحم�ن الرحيم و�س��لى اهلل على �سيدنا حممد، 

النبي الكرمي.
الف�سليات والأفا�سل،

ال�سيد نائب رئي�س جمل�س الأمة املحرتم، رئي�س اجلل�سة،
ال�سيد معايل وزير الثقافة،

ال�سيد معايل وزير العالقات مع الربملان،
ال�سيدات وال�سادة املرافقون ملعايل الوزراء،
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ال�سيدات وال�سادة اأ�سرة الإعالم،
زميالتي، زمالئي اأع�ساء املجل�س املوقر،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
يف البداية، اأتوجه بال�سكر اجلزيل للجنة الثقافة والإعالم 
وال�سبيبة وال�س��ياحة، على التقرير الذي تاله على م�سامعنا 
مقرره��ا قب��ل قليل، كما اأ�س��كر مع��ايل وزي��ر الثقافة، على 
العر�س املقدم، حول مو�سوع يف غاية الأهمية، األ وهو ملف 

الكتاب.
ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،

ت�ساء الأقدار اأن يعر�س علينا م�سروع قانون يتعلق باأن�سطة 
و�سوق الكتاب، مع تويل اأحد اأبناء اجلزائر الربرة راأ�س قطاع 
الثقاف��ة، األ وهو الأ�س��تاذ عز الدين ميهوب��ي، الذي نبارك 
له ونهنئه على ت�س��ريفه هذه امل�س��وؤولية النبيل��ة، كما نبارك 
ل��الأخ والزميل الطاهر خاوة، الذي له باع طويل يف املجال�س 
املنتخبة، تعيينه يف من�سب وزير العالقات مع الربملان، متمنيا 
لهما النج��اح يف اأدائهما، واأن يكونا يف م�س��توى الثقة التي 
منحت لهما، من طرف فخامة رئي�س اجلمهورية، ال�سيد عبد 
العزيز بوتفليق��ة، ومبباركة الوزير الأول، ال�س��يد عبد املالك 

�سالل.
ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،

قفزت الب�س��رية منذ ن�س��اأتها اإىل يومنا هذا، على م�س��ار 
الرقي احل�س��اري، خط��وات عمالقة �س��محت لها بامتالك 
زمام احلياة، وتذليل اأ�سد العقبات، وك�سف اأ�سرار املبهمات، 
وكان �سالحها الفعال يف ذلك كله الكتاب والقلم، جمعت 
بينهما و�س��يلة وحي��دة يف القراءة؛ وقد ذك��ر القراآن الكرمي 
يف قول��ه تعاىل: »ن والقلم وما ي�س��طرون« فجم��ع بني القلم 
والكت��اب يف اآية واحدة، واأمرنا ب�س��يغة الأم��ر اأن نقراأ »اإقراأ 
با�س��م ربك الذي خلق، خلق الإن�س��ان من علق« ومن هنا 

تاأتي اأهمية القراءة واأهمية الكتاب.
وقد قال ال�ساعر قدميا:

اأعّز مكان يف الدنى �سرج �سابح 
         وخري جلي�س يف الزمان كتاب

عبارة تداولتها اأجيال ع��رب اأجيال، عبارة كتبت باأحرف 
من ذهب، على اأبواب اأكرب واأب�س��ط املكتبات العربية، عبارة  
من اأ�سدق ما قاله املتنبي ويبدو اأن هناك من �سبقه يف اإدراج 

اأجمل ما قيل عن الكتاب.
 وقال فولتري: »مل اأعرف يف حياتي �ساعات اأحلى واأ�سعد 

من تلك التي ق�سيتها بني كتبي«.
و�س��ئل عبد اهلل حممد بن ا�سماعيل البخاري، عن دواء 

للحفظ، فقال: »اإدمان النظر يف الكتب«.
ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،

ال�سيدات وال�سادة احل�سور،
اأي��ن نحن مم��ا قيل عن �س��حبة الكت��اب؟ واأي��ن موقع 
الكتاب يف حياتنا اليومية الت��ي باتت تعج بالتكنولوجيات 
واملعلومات ال�سمعية الب�س��رية؟ هل مات الكتاب الورقي؟ 

هل حل حمله الكتاب الإلكرتوين؟
وهل نهج��ر املكتب��ات التقليدية ونقبل عل��ى املكتبات 

الفرتا�سية؟
�سيدي رئي�س اجلل�سة،

للكت��اب فوائد كثرية، تفيد الإن�س��ان وتعمل على تنمية 
الق��درات الفكرية لدى ال�س��خ�س الذي يعّود نف�س��ه على 
الق��راءة، حتى يزيد من ر�س��يد املعلوم��ات التي ميتلكها، مما 
يجعل منه �سخ�س��ا مثقفا ينفع النا�س بعلمه، يبني ح�س��ارة 
قوية ولكي ي�س��تطيع بناء وطنه على اأ�س���س قوي��ة، عليه اأن 
يقراأ الكتب العلمية التي ت�س��اعده للو�س��ول اإىل نظريات اأو 

اقرتاحات، ت�ساهم يف رفع املكانة العلمية لبالده.
هن��اك الكثري ممن يعاين من الفراغ، وخا�س��ة ال�س��باب، 
لذلك نن�سحهم بتجربة �س��حبة الكتاب، �سوف يجدون اأن 
القراءة ت�ساعدهم على ا�ستثمار وقتهم، مبا ينفعهم ويرفع من 
مكانتهم يف الدنيا والآخرة، لأنهم بذلك يق�سون اأوقاتهم مبا 
ير�سي اهلل، خا�سة اأن الإن�سان حما�سب وم�سوؤول عن وقته، 
فقراءة الكتب اأف�س��ل من متابع��ة الربامج التي تعمل على 
ت�س��ويه الأفكار وهدمها »خري اأني�س لالإن�سان الكتاب« ففي 
القراءة يجد الإن�سان ما ينفعه يف بناء قلعة عالية الأ�سوار من 
املعلومات والأف��كار، التي ميكن اأن يلجاأ اإليها يف كل وقت، 

يف م�سابقات تعليمية اأو وظائفية.
ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،

من املعروف اأن ال�س��ديق يحب �س��ديقه ويحب اأن يراه 
ناجح��ا يف حياته، كذل��ك الكتاب يحب اأن يرى جلي�س��ه 
و�سديقه خري اإن�سان، ميده باملعلومات التي جتعل منه �سخ�سا 
ناجح��ا يف حيات��ه، لذل��ك من يبح��ث عن النج��اح فعليه 

بالقراءة.
فال�س��خ�س الذي يخ�س���س من وقته ما ي�سمح بالقراءة، 
جت��ده ميتلك �سخ�س��ية ممي��زة عن غ��ريه، كما ويك��ون لديه 
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القدرة والقوة الكافية، التي جتعله قادرا على حل امل�س��اكل 
الت��ي تواجهه يف احلياة، كما ميتلك مه��ارات عالية يف اإقناع 

الآخرين بطرق واأ�ساليب علمية.
الكتاب خري جلي���س، يحمينا من ظلمة اجلهل وينري لنا 
حياتنا، باملعلومات التي نتلقاها من �س��فحاته، لذلك يجب 
علين��ا اأن نهتم بالقراءة ونخ�س���س كل يوم ج��زءا من وقتنا 
لكي نطالع بع�س الكتب التي تعود علينا بالفائدة، فاملطالعة 
مفتاح املعرفة وطريق الرقي، وما من اأمة تقراأ اإل ملكت زمام 
القيادة وكانت يف مو�س��ع الريادة وخري �ساهد ما نعا�سره من 
تفوق للغرب والبوذيني يف ال�سرق، وتراجع امل�سلمني الذين 

نزل كتابهم العزيز، املقد�س مبتدئا بالأمر »اإقراأ«.
والأمر ذاته ي�سدق يف حق الأفراد من النا�س وجتربة ممتعة 
ل يكاد يهجرها من �سحرته الكتب وهام باملوؤلفات وع�سقها، 
فهي �سمريه وحديثه ورفيقه وحمور حديثه ومو�سع اهتمامه. 
وه��ذا مثال عند ال�س��ينيني، عندما يريد الفرد ال�س��يني اأن 
ي�س��خر م��ن زميله، يقول ل��ه: »اأنت منذ ثالثة اأي��ام مل تقراأ 

كتابا«!!
ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،

الوق��ت هو احلياة، والأوقات اإما اإعم��ار اأو دمار، والعاقل 
هو من يتعامل مع وقته، كما يتعامل مع عدو لدود يرتب�س به 
يف كل حني، قال تعاىل: »اأفح�سبتم اأمنا خلقناكم عبثا واأنكم 

اإلينا ل ترجعون«.
وقال ر�س��ول اهلل �سلى اهلل عليه و�س��لم: »نعمتان مغبون 
فيهم��ا كثري م��ن النا�س، ال�س��حة والف��راغ«، فم��ن اأخطر 

امل�ساكل التي تواجه ال�سباب م�سكلة الفراغ.
وقد قال ال�ساعر العربي قدميا، يف هذا ال�سياق:

مف�سدة للمرء اأي مف�سدة اإن ال�سباب والفراغ واجلدة 
اجلدة هنا يق�سد بها الرثوة اأو املال.

فكثري من ال�سباب ل يدرك قيمة الوقت ول اأهميته، ول 
يعرف اأنه �سوف يحا�سب على كل دقيقة يف حياته، عن ابن 
عمر عن ابن م�س��عود عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: 
»ل ت��زول قدما عبد ي��وم القيامة عند ربه حتى ي�س��األ عن 
خم�س: عن عمره فيما اأفناه وعن �سبابه فيما اأباله وماله من 

اأين اكت�سبه وفيما اأنفقه وماذا عمل فيما علم«.
ولكي ي�س��تغل املرء وقته ا�س��تغالل �س��حيحا، فاإن عليه 
اأول اأن ي�ستح�س��ر مراقب��ة اهلل يف كل حلظ��ة، واأن يدرك اأنه 

�سوف يحا�سب على كل حلظة من حلظات حياته.

ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،
فالكتاب ثقافة وتوجهان معرفة وتعلم، واملجتمع م�سوؤول 
عن تدريب الأبناء على �س��حبة الكتاب، لأنه غذاء للعقل، 
وجتهيز مكتبة زاخرة بالكتب املفيدة يف كل منزل، هي النواة 
احلقيقي��ة خللق جيل قارئ، يحب ال�س��تفادة حني ن�س��عها 
بني يديه، لتكون له مرجعا للبحث والدرا�س��ة والتح�س��يل، 
نعّوده��م منذ نعوم��ة اأظافرهم على الكت��اب، واإعادته ملكانه 
املخ�س���س، لأنه املر�س��د احلاذق الذي يعينه��م على حرية 
التفك��ري، فيرتجم اأهداف طريق حياته��م بالبحث العلمي، 
وال�ستك�س��اف الذات��ي، بحقائق ملمو�س��ة جم�س��دة، وما 
م�سروع فخامة رئي�س اجلمهورية، ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة 
»مكتب��ة ل��كل بلدي��ة«، اإل خ��ري دليل على م��دى اهتمام 
فخامت��ه باجلان��ب الثقايف، وت�س��جيع املواطن عل��ى املطالعة 
والقراءة والزيادة يف منو التفكري وكذا فتح ف�س��اءات معرفية، 
لتجنيب فئة ال�س��باب عامل املخدرات والنحرافات »�سعب 

يقراأ �سعب ل يجوع ول ي�ستعبد«.
ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،

معايل الوزراء،
ال�سيدات وال�سادة احل�سور،

فم��ن من��ا ل يتمنى اخلري لأبنائه؟ وم��ن منا ل يحب اأن 
يكون��وا قارئ��ني متذوقني ملا يق��راأون، من�س��جمني، متاأملني 

ومفكرين؟
يحتاج الأبناء من اأجل الثقافة، ثقافة اأف�سل وتكري�س اأكرب 
اجلهد يف اإعداد مكتبة املنزل واختيار اأف�سل الكتب املفيدة 
بوعي، حتى ت�س��رفهم عن اإ�س��اعة وقتهم وراء امل�سل�سالت 
التلفزيوني��ة، والأنرتنت والفاي�س��بوك الت��ي لتعطيهم ثقافة 

ول ترتك يف نفو�سهم اأي اأثر.
فالثقاف��ة تكون من الكتاب وح��ده واأزمة الفكر ل تكون 
اإل يف غيب��ة الكت��اب، الكتاب هو الذي مين��ح الثقافة ويوؤثر 
يف العقل التاأثري املن�س��ود؛ وعلى الآباء والأمهات ا�ستغالل 
رغبة الأبناء يف القراءة، ومبا اأن الطفولة �سانعة امل�ستقبل، فاإن 

الكتاب اأي�سا هو �سانع الطفولة.
فاملكتب��ة باملنزل جتع��ل الأبناء يقبلون عل��ى القراءة، اإذا 
توفرت لهم الكتب يف اأماكنها املخ�س�س��ة، فهي تقوم اأ�سا�سا 
على مدى اهتمام وت�سجيع الأبناء على اقتناء الكتب املفيدة 
واملحافظة عليها، لكي ن�س��نع ح�سارة ونلتحق بالأمم املتطورة 

واملزدهرة.
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ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،
يرى  اأحد الباحثني، يف درا�سة الكتاب املدر�سي وطريقة 
ال�س��تفادة منه، اأن دنيا الرتبي��ة والتعليم قد عرفت مدار�س 
�س��تى، تتقارب اأو تتباعد يف الو�س��ائل والأه��داف، ولكنها 
تتف��ق جميعا على اأن حوا�س الطفل اأقرب الطرق اإىل عقله، 
ويج��ب اأن تك��ون اأنف���س الكتب بني يدي��ه، واأن خري تعلم 
ما جاء نتيجة للتجربة ال�سخ�س��ية وللممار�س��ة والحتكاك، 
وحت��ى اللغة ل يجوز اأن تعلم عن طريق ا�س��تظهار القواعد، 
وحفظ الن�س��و�س، بل ميت�س��ها الطفل من البيئة وبوا�س��طة 

التخاطب والتعامل كلما كان ذلك ممكنا.
ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،

معايل الوزراء،
زميالتي، زمالئي،

ال�سيدات وال�سادة احل�سور،
من خالل ما تقدم من هذه املداخلة املتوا�س��عة، وددت 

اأن اأديل ببع�س القرتاحات:
الكت��اب اجلزائري، مبعنى  الرتكي��ز على  1 - وج��وب 
ال��ذي ينتج��ه اجلزائريون ذاته��م، ويع��ّرف بتاريخ �س��عبنا 
وثقافت��ه واأعالمه، والتي �س��عى ال�س��تعمار الفرن�س��ي اإىل 

طم�سها واإزالتها وحموها من الذاكرة.
الوطن،  اإىل خارج  اجلزائر  الكتاب  ت�سدير  ت�سجيع   -  2
بغية التعري��ف بالثقافة اجلزائرية، باأعالمن��ا وكتابنا واأدبائنا، 
والعمل على فر�س��هم يف ال�س��احة الثقافي��ة والعاملية، التي 
تتاأتى اأي�س��ا من خالل ترجم��ة الكتاب اجلزائري اإىل لغات 

عاملية حتى الإ�سبانية وال�سينية.
الفكري، رغبة  العلمي والكتاب  الكتاب  ت�سجيع    - 3
يف الرفع من امل�س��توى املعريف والثق��ايف للمجتمع اجلزائري، 
والبتع��اد عن الكتب التي تن�س��ر اخلراف��ة والدجل وتدمر 

وعي الإن�سان فتهدم حا�سره وم�ستقبله.
والأوقاف،  الدينية  ال�س��وؤون  وزارة  اهتمام  - وجوب   4
بن�س��ر الكتب التي تعتم��د مذهب الإمام مال��ك وتوزيعها 
على نطاق وا�س��ع، حفاظا على الأمة م��ن التيارات املذهبية 

الوافدة التي من �ساأنها بث التفرقة والتناحر.
الثقافة،  وزارة  مراقبة على م�س��توى  هيئ��ة  اإن�س��اء   -  5
خا�س��ة باإنت��اج الكتاب املوج��ه لالأطفال، حماي��ة لفلذات  
اأكبادن��ا من الغ��زو، الذي ي�س��عى لتدمريه��م وحتويلهم اإىل 
و�س��ائل هدم، ونحن ن��درك جيدا مدى ال��دور الذي يلعبه 

الكتاب، بل اإن فعل القراءة لديه ي�س��مل اأي�س��ا ما هو مرئي 
وم�سموع وم�ساهد، كالأغنية وال�سريط والفيلم.

6 - الأخذ بيد النا�سرين اجلدد، وال�سعي معهم لتطوير 
م�س��اريعهم والتعري��ف بهم، خلل��ق حركة ن�س��رية قومية يف 
اجلزائ��ر، وت�س��جيعهم على اإقام��ة الروابط بينه��م وبني دور 

الن�سر العربية والعاملية لنقل اخلربة اإىل اجلزائر.
الكربى،  الثقافية  املناب��ر  اإن�س��اء  ت�س��جيع  واأخريا،   - 7
خا�سة ال�س��حف واملجالت التي ت�س��هم يف �سناعة الوعي 

القرائي وت�سمل طبقة كبرية ووا�سعة من القراء.
�سيدي رئي�س اجلل�سة املحرتم،

ال�سادة معايل الوزراء،
زميالتي، زمالئي،

ال�سيدات وال�سادة احل�سور،
اللغة اأداة مهمة وو�س��يلة ل غنى عنها، واأق�سد هنا اللغة 
العربية، لغة ال�ساد ولغة القراآن الكرمي، التي مازالت تنتهك 
حرماتها من طرف بع�س اأبنائها - لالأ�سف ال�سديد - بحجة 
اأنها فقرية يف امل�س��طلحات واملعاين، لكن هذا عك�س ذلك، 
فهذا ال�ساعر العربي حافظ اإبراهيم، �ساعر النيل، ي�سع نف�سه 

مكان اللغة العربية فيقول:
اأنا البحر يف اأح�سائه الدر كامن

فهل �ساألوا الغوا�س عن �سدفاتي    
اأ�س��كركم على كرم الإ�س��غاء وال�س��الم عليكم ورحمة 
اهلل وبركات��ه، »وق��ل اعمل��وا ف�س��ريى اهلل عملكم ور�س��وله 

واملوؤمنون«، �سدق اهلل العظيم.

ال�ش��يد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا لل�س��يد العمري لكحل؛ 
والكلم��ة الآن لل�س��يد عب��د القادر بن �س��امل، فليتف�س��ل 

م�سكورا.

ال�ش��يد عب��د الق��ادر بن �ش��امل: �س��كرا �س��يدي رئي�س 
اجلل�سة؛ ب�سم اهلل الرحم�ن الرحيم وال�سالة وال�سالم على 

اأ�سرف املر�سلني.
ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،

ال�سيد وزير الثقافة املحرتم،
ال�سيد وزير العالقات مع الربملان،

ال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة،
اأ�سرة الإعالم،
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احل�سور الكرمي.
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يف البداي��ة، نهن��ئ ال�س��يد عز الدي��ن ميهوبي ال�س��اعر 
والروائي على الثقة التي اأولها اإياه ال�سيد رئي�س اجلمهورية، 
لتوليه وزيرا للثقافة، متمنيا له ولزمالئه التوفيق وال�سداد يف 
قطاع ح�سا�س، يبدو الولوج فيه كذاك ال�سهل املمتنع، ولكن 
عندما تتوفر اأدوات الروؤية والخت�سا�س، فاإن ال�سعب يبدو 
هينا - ل حمالة - والتهنئة مو�س��ولة كذلك اإىل ال�سيد وزير 

العالقات مع الربملان.
�سيدي رئي�س اجلل�سة،

�سيدي الوزير،
اإن مو�سوع الكتاب، ا�س��ترياده وت�سديره، بيعه وتوزيعه، 
اإ�س��كال يف غاية الأهمية، مطروح لي�س يف اجلزائر فح�سب، 
بل يف اأغلب الدول، خا�س��ة العربية منها، لأ�سباب خمتلفة 
ثقافي��ة، اإدارية وحتى �سيا�س��ية، اأ�س��حى اجلان��ب التجاري 
ي�س��كل فيها قطب الرحى، بل ي�سبح يف بع�س احلالت هو 
الطاغي على ح�س��اب قدا�س��ة الكتاب؛ وبالتايل - ال�س��يد 
رئي�س اجلل�س��ة - نحن اأمام اإ�س��كال، لي�س بال�سهل �سبطه 
بقوان��ني منطية ردعية، م��ا مل تتوف��ر الإرادة الثقافية والوعي 

اجلماعي، لت�سري العملية �سمن اأطرها الثقافية.
ولع��ل هذا القان��ون الذي نحن ب�س��دد مناق�س��ته، جاء 
ليجيب عن بع�س هذه الت�ساوؤلت وليخفف من جانب اآخر 
من متاعب عرفها الكتاب و�س��وقه وت�س��ويقه ومريدوه كتبة 
وكتابا، طلبة وباحثني وو�س��طاء، همهم اإغراق ال�سفينة ومن 

فيها ولتذهب الثقافة اإىل اجلحيم!
نثمن بال �سك هذه اخلطوة التي يبدو اأنها تاأخرت قليال، 
ولكن يف املقابل ندرك اأن الدولة حا�سرة يف جميع الظروف، 
لتنظم قطاعات يعتقد اأنها �س��ارت مبن��اأى عن العيون، وهذا 
بدع��م املنظوم��ة الثقافي��ة الوطني��ة، ممثلة - ه��ذه املرة - يف 

»الكتاب خري جلي�س يف الزمان«.
واملتاأم��ل يف الأح��كام العامة، خا�س��ة يف املواد ال�س��بع 
الأوىل، يدرك الأر�س��ية ال�س��لبة التي �ستوؤ�س�س لواقع ثقايف 
وم�س��روع طموح يجد النيات ال�س��ادقة والأيادي ال�ساهرة، 
لعل اأهمه��ا ما جاء يف املادة اخلام�س��ة كجم��ع املخطوطات 
وحف��ظ الرتاث اجلزائري ال�س��فوي واملكتوب وكذا الكتب 

النادرة وتطوير الرتجمة.
ولأن قطاع الثقافة، ال�س��يد رئي�س اجلل�سة، ال�سيد الوزير، 

من القطاعات احل�سا�سة ولأن الكتاب �سالح ذو حدين، فاإن 
القانون حاول اأن يقراأ ويلم باحليثيات والعوامل، خا�س��ة يف 
ظروف �سيا�سية واقت�سادية مير بها العامل اليوم؛ وهو ما تناوله 
الق�س��م الأول من الف�س��ل الثالث حتت عنوان: »ت�س��ويق 
الكتاب« وحتدي��دا املادة 25، مرورا كذل��ك باملادة 28، وما 

يليها واخلا�سة ب�سعر بيع الكتاب للجمهور.
ولعل ما ا�سرتاح اإليه البع�س ممن حتاورنا معهم بهذا ال�ساأن، 
ما جاءت به املادة 38 واملتعلقة بدعم الدولة للكتاب املن�سور 
باجلزائ��ر وك��ذا الكتب املرتجمة وتلك اخلا�س��ة بالطفل ثم 
تلك املكيفة ل�سالح ذوي القدرات اخلا�سة، اإ�سافة 
- وه��ذا �س��يء مهم  يف م�س��مون هذا القان��ون - الكتاب 
العلم��ي والتقن��ي والكتب باللغ��ة الأمازيغي��ة؛ ومع ذلك، 
ال�س��يد رئي�س اجلل�سة، ال�س��يد الوزير،  فاإن فتح نقا�س حول 
الكتاب، ميكن اأن ي�س��يف الكثري، وعلي��ه كنا منني النف�س 
ب��اأن يتو�س��ع ذلك اإىل هيئات ذات �س��لة باملو�س��وع وذوي 
الخت�س��ا�س، باعتبار اأن الكتاب لي���س هو الطبع فقط، بل 
اأ�س��حى �سناعة  وعاملا خا�سا، تتحكم فيه هو الآخر عوامل، 

قد ل تكون ثقافية بال�سرورة.
وم��ن هنا وجب احلر���س على هذه احلوارات امل�س��تمرة 

وتبادل الأفكار، لتكون �سدا اأمام املتطفلني.
ونحن نناق�س مو�س��وع الكتاب، اأحببت اأن اأطرح بع�س 
الإ�س��كالت الثقافي��ة والت��ي لها عالق��ة - بطبيعة احلال- 
بالكت��اب، بل هي جزء ل يتجزاأ من اإ�س��الح هذه املنظومة 
ويف ذات الوقت كاأين بها اأ�س��ئلة بريئة، موجهة اإىل ال�س��يد 

الوزير:
1 - عدم وجود جلان قراءة، اأدى ببع�س دور الن�سر اإىل 
قبول اأي كتاب - بني قو�س��ني - ياأتي اإليها، �س��رط التفاق 
عل��ى مبلغ الطب��ع، ما اأدى اإىل ن�س��ر الغث بدل ال�س��مني، 
م��ن اأنا�س ل عالقة له��م بالتاأليف، والظاهرة من �س��اأنها اأن 

تخلط اأوراق الثقافة، فيختلط احلابل بالنابل.
2 -  م�س��األة التوزيع، م�س��األة يجب اأن يعاد فيها النظر 
وه��ي يف حاجة اإىل ميكانزمات، فظهور الكتاب اإىل الوجود، 
ثم قربه بخزائن دور الن�س��ر، اأمر م�ساد للثقافة والقراءة على 
ال�س��واء؛ وتدل يف ذات الوقت على عدم التن�سيق بني دور 
الن�س��ر هذه واملوزعني، �سواء اأكانوا من الدور نف�سها 
اأو خ��ارج ه��ذه الدور؛ والأم��ر يف هذه احلالة ي�س��بح غيابا 
ل��الإرادة الثقافية التي حتدثنا عنها يف بداية املداخلة، واإنكارا 
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لدور الكتاب واأهميته، توزيعا وقراءة.
ما يعني من جانب اآخر اأن من يتحكم يف �س��وق الكتاب 
قد ل يكون من مريديه اأو حتى من املتعاطفني بلغة ال�سيا�سة، 
مبعنى اأن بع�س��ا من دور الن�س��ر اأ�س��حت تتحكم فيها روح 

املادة، بل فكرة املقاولة على غرار بيع مواد البناء مثال.
وعطفا على ما �س��بق، تطرح م�س��األة م��ن يراقب ما طبع 
عل��ى عاتق الدولة، ممثل��ة يف وزارة الثقافة، من كتب يف اإطار 
التظاهرات الثقافية الكربى: اجلزائر، تلم�س��ان، ق�س��نطينة؛ 
والتي تقا�س��مت اأ�س��همها دور ن�س��ر اأحيان��ا معروفة اأخرى 
ل ن��دري!؟ اأقول م��ن يراقب عدد الن�س��خ املتفق عليها يف 
العقد؟ نقول ذلك، لأن كتبا طبعت يف اإطار هذه التظاهرات، 
مل يجده��ا حتى موؤلفوها، عدا اأنهم ت�س��لموا 10 ن�س��خ من 

اإنتاجهم و10 ٪ حقوقهم من الدار، ثم ان�سرفوا.
وال�س��وؤال املط��روح: ماذا يعن��ي 10 ٪ كمبلغ نظري جهد 

م�سن و�سنوات من التاأليف؟ ومل ل ترفع هذه الن�سبة؟
3 - وج��وب مراجع��ة قائم��ة الكتب الت��ي لها عالقة 
مبرجعي��ات مذهبي��ة، منعت حت��ى يف بلدانه��ا، وهي توزع 
ب�س��كل بائن و�س��ريح مبوؤ�س�س��ات ثقافية وتربوي��ة وبرفوف 

مكتباتنا.
4 - تفعي��ل املرك��ز الوطني للكتاب واملن�س��اأ مبر�س��وم 

رئا�سي يف ماي 2009.
5 - تدعيما لن�سر الكتاب وخروجه من الرفوف، يجب 
التفكري يف تخ�س��ي�س يف اأيام على الأقل من قبل عار�س��ي 
الكت��ب، املمثلني لدور الن�س��ر املختلفة، وه��ذا باجلامعات، 
اإن وج��دت بتلك الولي��ات، وهذا تعميم��ا للفائدة وخلق 

تقاليد القراءة وال�ستئنا�س بالكتاب.
6 - فيما يخ�س املكتبات البلدية، نقرتح اأن ت�سرّي وفق 
هيكل تنظيم��ي، مكتبي ولي�س على اأ�س��ا�س اإداري، ناأخذ 
منوذج��ا لأكرب املكتبات اأو من اأك��رب البلديات، وهي املكتبة 
البلدية بوهران - الكاتدرائية �س��ابقا - وبر�س��يد 100000 
كتاب و100000 طالب �س��نويا و30 �س��نة عمل،نقرتح اأن 
تتحول اإىل مكتبة للمطالعة العمومي��ة، تابعة لوزارة الثقافة، 
كون هذه الولية مل ت�س��تفد من مكتب��ة للمطالعة العمومية 

على غرار باقي الوليات.
لها طابع ال�س��تمرارية وغري  اآليات جديدة  7 - خل��ق 
املنا�س��باتية، لتكرمي الإب��داع واملبدعني؛ وباملنا�س��بة نحيي 
وزارة الثقاف��ة، ممثل��ة يف ال�س��يد الوزي��ر الذي تبن��ى جائزة 

مفدي زكريا، التي كان��ت متبناة من قبل جمعية اجلاحظية 
وكذا تك��رمي الروائي وا�س��يني لعرج، ال��ذي افتك اإحدى 

اجلوائز الأدبية بقطر، من بني 711 رواية مر�سحة.
يف الأخ��ري اأق��ول، اإنه خمطئ من يذه��ب اإىل اأن الوزارة 
وحدها، هي من ي�س��تطيع �س��بط كل �ساردة وواردة، خا�سة 
مو�س��وع الكت��اب وطبع��ه وتوزيعه، م��ا مل تتظاف��ر اجلهود، 
من هيئات واأف��راد، كالإعالم واملثقف��ني النزهاء والباحثني 
من اجلامع��ة والذين باإمكانكم امل�س��اهمة عن بعد يف تطوير 
الكتاب وحمتواه ويكونون �س��ندا للوزارة الو�س��ية؛ وبتظافر 
كل هذه اجلهود، باإمكاننا خلق ت�سامن ثقايف والك�سف عن 

الغث من الإنتاج علميا كان اأم اأدبيا.
واأخريا، �سكرا على ح�سن الإ�سغاء.

ال�ش��يد رئي�ص اجلل�ش��ة: �س��كرا لل�س��يد عبد القادر بن 
�سامل؛ والكلمة املوالية لل�س��يد ح�سني �سعيدي، فليتف�سل 

م�سكورا.

ال�ش��يد ح�شني �شعيدي: �سكرا لرئي�س اجلل�سة املحرتم؛ 
ب�سم اهلل واحلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل.

ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،
ال�سيد معايل وزير الثقافة املحرتم،

ال�سيد وزير العالقات مع الربملان املحرتم،
اأخواتي، اإخواين اأع�ساء جمل�س الأمة،

اأ�سرة الإعالم،
ال�سادة احل�سور،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
يف البداية، ب��ودي اأن اأهنئ الأخوين على ا�س��توزارهما 
هاتني الوزارتني ونتمنى لهما التوفيق وال�سداد يف م�سوارهما.
بداية، اإن امل�س��روع الذي هو ب��ني اأيدينا اليوم، واملتكون 
من 4 اأبواب و60 مادة قانونية، تتعلق بالن�س��ر ومهن الكتاب 
والرتجم��ة والتوزي��ع وتنظيم املعار�س واملكتب��ات العمومية 
واخلا�سة، بالإ�سافة اإىل الن�سر الإلكرتوين والكتاب الرقمي.
هذا القانون الذي طال انتظاره يف احلقيقة، حيث تعاقب 
على متريره ثالثة وزراء متتالني، �س��ُيعّوُل عليه - ل �س��ك - 
يف الق�س��اء على الفو�سى والحتكار وبع�س العراقيل التي 

تعرفها �سوق الن�سر يف اجلزائر.
اإن و�سع القوانني املالئمة، املتعلقة باأن�سطة �سوق الكتاب، 
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يج��ب اأن حتظى باهتم��ام كبري بالن�س��بة للقائمني على هذا 
القطاع.

اإن ت�س��ويق وطب��ع الكت��اب، كمنتوج يق��دم للجمهور، 
لننظر اإليه دائما نظرة اقت�سادية اأو جتارية فقط، بل اإن امل�ساألة 

تتعدى هذه الثنائية.
اإن انح��الل املجتمع��ات وانحرافها، يف بع���س الأحيان، 
�س��ببها نوعية هذا املنتوج، لأن غياب ا�س��رتاتيجية وا�سحة، 
حت�س��ن وتعطي املناعة الالزمة للمجتم��ع، جتعلها مهددة يف 
ثوابته��ا ومقد�س��اتها، له��ذا يتطلب منا اأكرث �س��رامة وجراأة 

ووعي، ملحاربة كل هذه الختاللت والتحديات.
معايل الوزير املحرتم،

اإن التحدي الكبري اليوم، يتمثل كذلك يف كيفية تو�سيع 
ن�سبة املقروئية لدى اأغلبية اجلمهور اجلزائري، واإعادة العالقة 
بني الكتاب والقارئ التي اأ�س��بحت مفق��ودة اليوم، نتيجة 

العزوف الرهيب عن القراءة، خالل ال�سنوات الأخرية.
اإن ت�س��جيع ثقافة القراءة واملطالعة، مرهونة بقيمة املنتوج 
املق��دم يف تل��ك ال�س��الونات واملعار���س، ول يتاأت��ى ذلك 
اإل بالهتم��ام - اأول - ب�س��احب املنت��وج، األ وهو املوؤلف 
والكاتب والروائي واملبدع، لهذه املادة املعرو�سة، قبل الن�سر 

والت�سويق.
وال�س��وؤال املط��روح الي��وم مع��ايل الوزير: مل��اذا الأرباح 
والمتيازات ي�س��تفيد منها دائما اأ�س��حاب املطابع والن�س��ر 
ويح��رم منه��ا اأ�س��حابها، اأي املوؤلف��ون واملبدع��ون؟ حيث 
اأ�س��بح جمال الطبع والت�سويق اأكرث ربحا للمال من التاأليف 

والبتكار!!
معايل الوزير،

اإن ع��دم توفري احلماي��ة القانوني��ة، منه��ا حماية حقوق 
املوؤل��ف والقيمة الثقافية والبنية امل�س��تحقة للمبدع، يوؤثر 
بال �سك يف حتفيز وت�سجيع هوؤلء املبدعني، يف اإنتاج منتوج 

ذي قيمة عالية تليق باجلمهور.
اإن عملي��ة الإبداع،  ل تكون مرهون��ة دائما بالإجراءات 
الإدارية املعينة يف كل الأحوال، هنالك معايري اأخرى تتمثل 
يف ال�س��كل الفني وطريق��ة التعبري والنوعية، بالإ�س��افة اإىل 
قيمة البتكار املميز بالأ�س��الة وعل��ى قدر كبري من التاأليف 

الإبداعي.
هذه املجهودات الفكرية، ت�ستحق منا الت�سجيع واحلماية، 
حت��ى يت��ذوق اجلمهور قيم��ة املنتوج الذي يت�س��م باجلودة 

والحرتافية وكذلك اأخالقيات الإبداع.
بع��د ه��ذه املقدم��ة والعر�س، نرج��ع اإىل ن�س امل�س��روع 
املعرو���س علين��ا، حيث ن�س��ت املادة )3( من��ه على بع�س 
الكتب املعنية باأحكام هذا امل�سروع، ومنها الكتاب الديني.
اإن انع��دام الرقاب��ة بع��د الطباعة والت�س��ويق لهذا النوع 
من الكتب، ل�س��يما امل�سحف ال�س��ريف، حيث اأ�سبحت 
امل�س��احف حتمل اأخطاء فادحة، بالإ�سافة اإىل تكرار ال�سور، 
كما اأ�س��قطت يف عدة مرات �سور منها، وهي اأخطاء باجلملة 
ت�س��منتها تلك امل�ساحف، حيث تباع باأثمان زهيدة، بل يف 
بع�س الأحيان توزع جمانا يف امل�ساجد واملوؤ�س�سات العمومية.
اأمام هذا الو�سع اخلطري الذي يطارد امل�سحف ال�سريف، 

نت�ساءل اأين امل�سالح املعنية باملراقبة، اأي �سلطة ال�سبط؟
نف���س الهتمام والن�س��غال يتعلق بالكتاب املدر�س��ي، 
ال��ذي يدر�س للتلميذ، مل ي�س��لم هو كذلك م��ن الأخطاء 
اللغوية وهو عبارة عن خليط من الألفاظ واملفردات املفربكة، 

مما ي�سعب على الأبناء تعلم اللغة العربية ال�سحيحة.
وعل��ى الرغم من �س��عوبة املهمة، ول�س��يما فيما يخ�س 
مراقب��ة الكتب وتوجيه الق��راء، لأن الع��امل يعي�س انفتاحا 
بف�س��ل التكنولوجيات احلالية، منه��ا الكتاب الإلكرتوين 
وغريها من الكتب، ولهذا، الواجب اليوم حت�س��ني النا�س��ئة 
وتكيي��ف تل��ك الكتب مع الذوق ال�س��ليم له��وؤلء الطلبة 
والتالمي��ذ وو�س��ع اآلي��ات وميكانزمات تق�س��ي على هذا 
العزوف الذي ن�س��هده اليوم، لأننا يف احلقيقة اأخرجنا جيال 
معق��دا لغوي��ا، يرف�س حتى التح��دث باللغ��ة العربية، لأنه 

يعي�س اأزمة قراءة.
اأما بخ�سو�س ال�سترياد، هناك باعة وم�ستوردون ليعطون 
قيم��ة لأي �س��يء، يف مقاب��ل الرب��ح امل��ادي، اإذ ب��ات من 
ال�س��روري مراقبة تلك املنتجات الثقافية، وعلى اخل�سو�س 
الكتب املنحرفة، لقطع الطريق اأمام الكتب ذات التوجهات 
التكفريية، التي حتمل اأفكار التحري�س على الفتنة والإرهاب 
وكذا كتب الطائفية، التي حتوي اأفكارا هدامة، تتبنى الت�سيع 
و�س��ب ال�سحابة، اأ�سبحت الآن ت�س��كل خطرا على عقيدة 

الأمة.
اأم��ا فيما يخ�س امل��ادة )52( من هذا امل�س��روع، املتعلقة 
بالأحكام اجلزائي��ة، املعاقبة ملخالفة اأحكام املواد: )14-8-
25( من هذا القانون، نرى اأنها غري من�سجمة مع حجم اجلرم 
املرتكب، كيف مل�س��تورد اأو نا�سخ اأو طابع مل�سحف �سريف، 
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يح��رف الق��راآن الك��رمي، بفعل تهاون��ه ول مبالت��ه، ويقوم 
بت�سويقه للمواطنني، ويعاقب مببلغ رمزي؟!

نعتقد باأن هذا ت�س��جيع لهوؤلء على اأفعالهم وا�ستنقا�س 
من قيمة مقد�سات الأمة ومبكانة امل�سحف ال�سريف؛ ولهذا 

يجب اإعادة النظر يف هذه العقوبة، املحددة يف هذه املادة.
كما لحظنا اأن امل�س��روع املقدم لنا، مت اإفراغه من حمتواه 
الأ�سلي، ب�سبب كرثة املرا�سيم التنفيذية التي احتجزها هذا 
امل�سروع، ما يقارب )18( مادة التي �ستخ�سع للتنظيم تقريبا، 

مبعنى اأن معظمها �ستعرف التعديل والتغيري.
معايل الوزير،

ويف الأخ��ري، عل��ى العم��وم، اإن ه��ذا امل�س��روع يحظى 
باإجماع كبري لدى املهتمني بهذا القطاع، ونتمنى اأن يتمكن 
بف�س��لكم من ت�س��حيح تلك الختاللت التي كان يعرفها 
�سوق الكتاب يف املا�سي، نتمنى لكم التوفيق، و�سكرا على 

كرم الإ�سغاء وال�سالم عليكم.

ال�ش��يد رئي�ص اجلل�شة: �س��كرا لل�سيد ح�سني �سعيدي؛ 
الكلمة الآن لل�سيد عمار مالح، فليتف�سل م�سكورا.

ال�ش��يد عمار م��الح: بعد ب�س��م اهلل الرحم���ن الرحيم 
وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني؛

ال�سيد املحرتم، رئي�س اجلل�سة،
ال�سادة الوزراء املحرتمون والوفد املرافق لهم،

اأخواتي، اإخواين اأع�ساء جمل�س الأمة،
اأ�سرة الإعالم،

احل�سور الكرمي،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

لقد ت�س��فحت كل بنود ه��ذه الوثيقة وم�س��روع القانون 
املتعلق باأن�س��طة و�س��وق الكتاب، وكل الأمل اأن تطبق كل 

القرارات التي �ستتخذ يف النهاية.
م�سكل الكتاب مطروح يف اجلزائر، مع النا�سرين واملطابع 
ومع القليل من املوؤلفني والكتاب ويف اأي ميدان )تاريخي - 

اجتماعي - ثقايف - ديني(.
ما اأريد اأن األحظه هنا:

اأنن��ا ن�س��تورد الكثري والكث��ري من الكتب م��ن اخلارج، 
واأُهمل الإنتاج الوطني يف جميع امليادين وهذا لأ�سباب.

واإذا اأمعن��ا النظ��ر وبحثن��ا، ملاذا كل ه��ذه احلقائق؟ جند 

ال�سبب هو تكلفة الكتاب املرتفعة عندنا يف اجلزائر، �سواء يف 
طبعه اأو ن�سره اأو بيعه.

وال�سبب اأي�سا:
- اأن ورق الطباعة م�ستورد وغايل الثمن.

- املطابع من دون دعم مادي، لبد اأن جتابهها �س��عوبات 
يف الطباعة.

- الذي يتقدم لن�س��ر وطبع كتاب، يجد نف�س��ه غري قادر 
على ذلك، نظرا لتكلفة الطبع املرتفعة، فين�س��حب اأمام هذا 

الغالء.
جن��د يف ال�س��وق ويف املكات��ب تل��ك الكت��ب اخلا�س��ة 
باحلوليات والتمارين املحلولة، اخلا�س��ة باملتو�سط والثانوي، 

والتي �سعرها هو يف متناول طالب الثانوي واملتو�سط.
اأم��ا الكتب التي برزت للوج��ود يف جميع امليادين، لبد 

على موؤلفها املرور على عدة مراحل اأهمها:
- اأن يك��ون املوؤلف على علم بقيم��ة الطبع، موافقا على 
هذه القيمة، يطبع الكتاب، وتقوم املطبعة ب�سراء الكتاب، مع 
اإعطاء ن�س��بة مئوية للموؤلف، ويقوم �ساحب املطبعة بت�سويق 

الكتاب ح�سب طرقه.
والطريق��ة الأخرى: يدف��ع املوؤل��ف كل تكاليف وقيمة 
الكتاب، ح�س��ب التفاقية، وبعد الطبع وت�س��ديد ال�س��يء 
املطل��وب عل��ى املوؤلف، ي�س��بح املوؤل��ف هو امل�س��وؤول عن 

الت�سويق بال�سعر الذي يراه منا�سبا.
تلك هي الطرق املعمول بها يف اجلزائر.

وله��ذا اأقرتح يف ه��ذا املجال، حتى تكرث الإ�س��دارات 
والكت��ب م��ن املوؤلف��ني والكت��اب اجلزائري��ني يف جمي��ع 

التخ�س�سات العلمية:
- لب��د من الدع��م من ط��رف الدولة للكتاب، �س��واء 
للمطابع اأو للذين لهم الرغبة يف الكتابة واإ�سدار الكتب، مما 

يوؤدي اإىل تقليل ا�سترياد الكتب من اخلارج.
- كذل��ك ل نن�س��ى ترجمة الأعم��ال اجلليل��ة لكتابنا 
وموؤلفين��ا اإىل اللغ��ات الأجنبي��ة، وهذا لرتقي��ة الكتاب يف 

اخلارج؛ نتذكر هنا كتاب »جنمة« لكاتب يا�سني.
- لبد من تخ�س��ي�س ح�س���س تلفزيوني��ة واإذاعية، عن 
كل الإ�س��دارات التي هي يف امل�س��توى وكذلك اإن اأمكن 

بح�سور املوؤلف.
- لب��د م��ن و�س��ع مقايي�س م�س��بوطة لكت��اب الطفل 
وكذلك الكتب اخلا�سة بالتمارين وحلولها لتالميذ املتو�سط 
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والثانوي.
- لبد اأي�س��ا من جمال اأو�س��ع لتطوي��ر الكتاب وتنويعه 

ون�سره وتوزيعه وتنظيم �سناعة الكتاب.
لدينا اأ�ساتذة ودكاترة خمت�سون يف جميع امليادين، فال بد 

اأن متد لهم الدولة يد امل�ساعدة.
وفقنا اهلل خلدمة العلم والوطن، وال�س��الم عليكم ورحمة 

اهلل.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا لل�سيد عمار مالح؛ الكلمة 
الآن لل�سيد حممد زكرياء، فليتف�سل.

ال�ش��يد حممد زكرياء: �س��كرا �س��يدي رئي�س اجلل�سة؛ 
ب�س��م اهلل الرحم�ن الرحيم وال�س��الة وال�سالم على ر�سوله 

الكرمي، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
�سيدي رئي�س اجلل�سة املحرتم،

معايل ال�سادة الوزراء والوفد املرافق لهم،
زميالتي، زمالئي اأع�ساء جمل�س الأمة،

اأ�سرة ال�سحافة،
ال�سالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

بدوري، يطيب يل اأن اأقدم تهاين احلارة اإىل ال�س��يد وزير 
الثقافة وال�س��يد وزير العالقات مع الربملان، اللذين حازا ثقة 
رئي�س اجلمهورية، لالن�س��مام اإىل الطاق��م احلكومي، واأمتنى 

لهما التوفيق والنجاح.
�سيدي رئي�س اجلل�سة،

ل ي�س��عنا اإل اأن نرحب بتقدمي م�سروع القانون الذي بني 
اأيدينا للمناق�س��ة، بعد اأن مت جتميده منذ 2013، رغم احلاجة 
امللحة التي يقت�سيها �س��وف الكتاب، جلعل �سوابط قانونية 
ت�س��ع حدا للفو�سى التي ن�ساهدها، خا�سة بالن�سبة للكتاب 
املدر�س��ي، يف العناوين وامل�س��امني والأخطاء وكذا ال�سموم 

الفكرية التي قد اأثرت بالتاأكيد على النا�سئة.
وهذا التاأخري، قد يجعل هذا امل�سروع ل يواكب التطورات 
املختلفة التي طراأت يف ال�سنوات الأخرية على هذا القطاع، 

مما يتطلب حتيينه م�ستقبال.
وللكتاب اأهمية بالغة - كما نعلم - باعتباره و�سيلة للتثقيف 

والرتبية والتكوين والتح�سر وحتى الرتقية وقدميا قيل:
خان��ك  اإن  ب��ه  ت�س��لو  وخري جلي�س يف الزمان كتاب 

الأ�سحاب.

هذا واإننا نثمن ونبارك املجهودات التي قامت بها اجلهات 
املعنية، باإن�س��اء اأكرث من 400 مكتب��ة عمومية يف اجلزائر يف 
املدة الأخرية، رغم تراجع مقروئية الكتاب الورقي يف العقود 
الأخرية، واملفارقة املوج��ودة بني املثقفني والقراء، مما يتطلب 

الفح�س واملعاجلة للت�سحيح.
واأعتقد اأن ذلك راجع اإىل البيئة غري امل�سجعة التي تطبع 
ال�س��احة الوطنية والتي م��ن املمكن اأن لها عالقة باملاأ�س��اة 
الوطنية التي عا�س��تها اجلزائر يف العقود الأخرية، ثم العامل 
القت�سادي وثقافة ال�ستهالك على ح�ساب الكتاب، وتدين 
م�ستوى التعليم وهيمنة و�سائل الإعالم احلديثة، كالتلفزيون 

والأنرتنت والدعائم املعرفية الأخرى.
علم��ا اأن الكتاب الورقي يعترب رم��ز الرقي الجتماعي، 

وهو الذي ي�سمن مكافحة اجلهل والأمية والتخلف.
وعلى هذا الأ�س��ا�س، فاإن ق�س��ية املطالعة ت�سكل الرهان 
احلقيقي الذي ينبغي الهتمام به، لتحريك ال�ساحة الثقافية 
يف اجلزائ��ر، بغي��ة تنوير العق��ول وتهذيب الطبائ��ع ومعاجلة 
الآف��ات الجتماعية، وهن��ا يربز دور وزارة الثقافة والأ�س��رة 
واملدر�سة واجلمعيات وامل�سجد، يف غر�س ثقافة املطالعة لدى 
ال�س��باب، خا�سة بو�س��ع اآليات حتفيزية وف�س��اءات منا�سبة 
وتنظيم م�سابقات وجوائز يف ال�ساأن، ومن دون ذلك لمعنى 
لتكدي���س الكت��ب وبقائها عر�س��ة للغبار والأر�س��ة، وهذا 

ما ن�ساهده الآن.
�سيدي الوزير،

اإن �سيا�س��ة الكت��اب ترتكز اأ�س��ا�س عل��ى املوؤلفني ودور 
الن�س��ر والنا�س��رين؛ وعليه، ينبغي م�س��اعدتها على تخطي 
ال�س��عوبات القت�سادية املرحلية، واإ�س��هامهم يف اإجناح هذا 
القانون، وعلى دور الن�س��ر اأن ت�سرتط الحرتافية والمتياز؛ 
لتف��ادي البتذال والرفع من امل�س��توى العلمي والثقايف يف 

اجلزائر.
كما اأن عليها عدم اإهمال املوهوبني من الكتاب ال�سباب 
وت�سجيعهم والرتويج الوا�س��ع ملوؤلفاتهم عرب و�سائل الإعالم 

املتوفرة حاليا.
وباملنا�س��بة، فاإننا نو�س��ي مبزيد من الهتم��ام، من طرف 
املديري��ة العامة للوثائق واملخطوطات بالوزارة، بجمع الرتاث 
الوطني الأ�س��يل اخلا���س باملخطوطات، الت��ي تعترب كنوزا 
معرفية هامة، وحتقيقها و�س��يانتها وطباعتها ون�س��رها، حفاظا 

على ذاكرة الأمة.
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كما نو�س��ي كذلك باإعطاء اأهمية اأكرث، بو�س��ع الدعائم 
ع��ن طريق »الرباي« اخلا�س باملكفوفني لفتح املجال العلمي 

والثقايف اأمامهم.
كما اأننا نو�سي بالهتمام باملكتبات اخلا�سة، وهي كثرية 

على امل�ستوى الوطني ولها قراوؤها وزوارها.
ومب��ا اأن وزارة الثقاف��ة هي �س��لطة ال�س��بط، فيم��ا يتعلق 
بالكتاب، فينبغي تعزيز جلان القراءة، ق�س��د ال�سرامة واجلد 
يف قب��ول اأو رف�س اإ�س��دار ما وال�س��هر عل��ى اأن يكون هذا 
الإ�س��دار ل يرمي اإىل امل�س��ا�س بالوح��دة الوطنية، انطالقا 
من خلفيات مغر�س��ة ومتطرفة، مناق�س��ة للواقع، من �س��اأنها 
اأن حتدث ا�س��طرابات فكرية اأو اجتماعية اأو �سيا�سية، تعترب 
خطرا على اأمن وا�س��تقرار البلد، طبق��ا ملا جاء يف املادة )8( 

من هذا القانون.
كما اأننا نوؤكد على ما جاء يف املادة )9( من هذا القانون، 
التي ُتخ�س��ع ن�سر الكتاب وطبعه وت�س��ويقه لت�سريح م�سبق 
لدى وزارة الثقافة ملمار�س��ة الن�س��اط، جلعل حد للفو�س��ى 
الذي ي�س��هده ه��ذا القطاع؛ واأعتق��د اأن امل��ادة )55( من 
الأحكام اجلزائية خمففة، مماقد ي�سجع الفو�سى والتجاوزات 

والدو�س على هذا القانون.
�سيدي رئي�س اجلل�سة،

�سيدي الوزير،
اإننا نتاأ�س��ف على افتقاد اجلزائ��ر لقانون الإيداع القانوين 
للكت��اب، عل��ى غرار ما هو معمول به يف بل��دان العامل، مبن 
فيهم جرياننا وا�س��تمرار النا�س��رين يف اإ�س��دار الكتب دون 
اإيداع قانوين، مما اأحدث ثغرة كبرية يف الببليوغرافيا الوطنية، 
كما اأننا نت�ساءل: هل النا�سرون هم اأع�ساء يف املركز الوطني 

للكتاب، نظرا للدور املحوري الذي ميثلونه اأم ل؟
�سيدي رئي�س اجلل�سة،

�سيدي الوزير،
جاء يف املادة )25(: »يخ�س��ع الكتاب الديني امل�س��تورد 

غري املن�سور يف اجلزائر لرتخي�س م�سبق« وهذا جميل.
اأعت��رب هذا اأم��را يف غاي��ة الأهمية وجلعل ح��د لإغراق 
ال�س��وق باإ�س��دارات اأجنبية، اأحدثت وحتدث ا�س��طرابات 
فكرية ودينية وثقافية لدى �س��بابنا، بعي��دة عن ثقافة الأمة، 
ي�سعب الآن معاجلتها، ولذا فاملطلوب جعل �سوابط �سارمة 

لتفادي هذا الغزو، الذي عانت وتعاين منه البالد حاليا.
كما ج��اء يف امل��ادة )31(: »ميكن امل�س��اركني الأجانب 

تطبيق تخفي�س��ات غري حمدودة ال�س��قف اأثناء التظاهرات 
اخلا�سة بالكتاب«.

يف ح��ني اأن التخفي�س��ات الت��ي يقوم به��ا باعة الكتب 
والنا�س��رون وامل�ستوردون الوطنيون، ل تتجاوز ال�سعر املحدد 

عن طريق التنظيم.
يبدو يل اأن يف هذه املادة خلال يتطلب الت�سحيح.

�سكرا على كرم الإ�سغاء وال�سالم عليكم.

ال�ش��يد رئي�ص اجلل�ش��ة: �س��كرا لل�س��يد حممد زكرياء؛ 
الكلمة الآن لل�سيد ملني �سريط، فليتف�سل.

ال�شيد ملني �ش��ريط: �سكرا �سيدي الرئي�س املحرتم؛ بعد 
اأعوذ باهلل من ال�س��يطان الرجيم، ب�سم اهلل الرحم�ن الرحيم 

وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل الكرمي؛
�سيدي رئي�س اجلل�سة،

ال�سيد وزير الثقافة،
ال�سيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي الف�سليات،
زمالئي الأفا�سل،

ال�سادة من و�سائل الإعالم،
ال�سالم عليكم جميعا ورحمة تعاىل وبركاته.

اأول، اأهن��ئ ال�س��يد وزير الثقاف��ة وكذلك ال�س��يد وزير 
العالقات مع الربملان، واأدعو اهلل �سبحانه وتعاىل اأن يكون يف 
عونهما، لأداء مهامهما يف قطاعني ح�سا�س��ني ويحتاجان اإىل 

جهد كبري.
�سيدي وزير الثقافة،

اإ�ستمعت اإليكم منذ مدة، اأي حوايل 10 اأو 15 يوما، يف 
حديث تلفزيوين مطول، يتناول مو�سوع الكتاب، اإىل درجة 
اأنن��ي عندما  قراأت هذا العمل، ت�س��اءلت م��اذا ميكنني اأن 

اأقدم اإليكم لأفيدكم واأنتم اأدرى ب�سعاب مكة؟
تب��ني باأنكم قلت��م ما ميك��ن اأن يقوله الإن�س��ان عن كل 
ما يتعلق بالكتاب يف اجلزائر، فلديكم اإحاطة - يف احلقيقة - 
حول هذا املو�سوع مبختلف م�ساكل الكتاب، ولعلكم كنتم 
يف موقع ي�س��مح لك��م - اأحيانا- باإبداء نوع م��ن التاأمل من 
و�س��عية بع�س اأو�ساع الكتاب، فاأنا اأ�ساطركم يف ذلك، لول 
اأن ل��دي بع�س املالحظات التقنية عل��ى الكتاب، ولول اأن 
لدي بع�س ال�ستف�سارات - يف احلقيقة - ماكنت لأتدخل، 
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لأنني لن اأ�سيف اإىل ما تعلمون �سيئا.
اإذن، اأب��داأ كلمت��ي ه��ذه، مثلما بداأمت مبقول��ة توؤكد على 
مكانة واأهمية الكتاب كما قال زميلي �س��ابقا، للمتنبي، منذ 

اأكرث من 1100 �سنة وهي:
اأعز مكان يف الدنى �سرج �سابح

        وخري جلي�س يف الزمان كتاب
لزال��ت - يف احلقيقة - هذه املقولة الفل�س��فية واحلكمة 
تعرب دائما عن طموح الإن�س��ان وهاج�س الإن�سان، من اأجل 
التخل�س م��ن قيود وثقل الزم��ان واملكان، م��ازال الكتاب 
قائما اإىل حد الآن، ومازال هو رمز ال�س��عوب املثقفة وهو رمز 

احل�سارة والتح�سر ورمز الإنتاج الفكري.
فم��ا قيل به��ذا اخل�س��و�س، يجعل فع��ال الكتاب خري 
جلي�س، فاإذا كان �س��رج �س��ابح فقد اأ�س��بح غاي��ة ل تدرك، 
واأن يكون الكتاب جلي�س��ا لكل مواطن جزائري - �س��يدي 
الوزير - يبدو اأنها م�ساألة ممكنة، لو اأردنا ولو حر�سنا وهذا هو 

املطلوب.
ولكن يف البداية اأريد اأن اأوؤكد اأي�س��ا على م�سائل مهمة 
جدا، وه��ي اأن اجلزائر منذ ال�س��تقالل اإىل الي��وم، كدولة 
وك�سيا�س��ة، كان��ت دائما مع الكت��اب واإىل جانب الكتاب، 
واجلزائ��ر قدم��ت الكثري جدا من اأجل الكتاب،  ل نن�س��ى 
اأن اأكرث من ربع ال�س��عب اجلزائري متواجد يف املدار�س ويف 
املتو�س��طات ويف الثانويات ويف اجلامع��ات، ويحتاج اإىل كل 
اأنواع الكتب وكل اأنواع الإنتاج الفكري؛ والدولة اجلزائرية 
متكفل��ة بذلك وقدمت - يف احلقيقة - جمهودات �س��خمة 

مقارنة مع دول اأخرى.
لك��ن مع ذلك، يجب اأن ن�س��ري اإىل م�س��األة مهمة جدا، 
وهي اأن ال�س��عب اجلزائري فيه ظاهرة ملحوظة، هو اأنه يحب 
الكت��اب ول ي��رتدد يف اأن ينف��ق من اأجل احل�س��ول على 
الكت��اب، وه��ذا ما يجع��ل حاجتنا نحن ك�س��عب للكتاب 
كب��رية ورغبتنا يف توفريه ملحة، غ��ري اأننا نعاين دائما نقائ�س 
يف مو�سوع الكتاب ونطمح دائما اإىل حت�سني و�سع الكتاب.

فاملالحظ اأن ال�ساحة الثقافية يف اجلزائر، املتعلقة بالكتاب، 
تعاين من بع�س النقائ�س - ال�س��يد مع��ايل الوزير - تتمثل 
على العموم يف النقاط التالية: �س��جلت البع�س منها وهذه 
امل�ساألة اأ�سار اإليها الزمالء الذين �سبقوين وهي ق�سية �سعف 
املقروئية يف اجلزائر، م�سكل مطروح، هو لي�س م�سكال للطرح 
فقط، بل ن�س��األ فيم تفكر الوزارة من اأجل اخلروج من هذه 

الظاهرة؟ هل امل�س��كل مادي اأم م�س��كل اأماكن اأم م�سكل 
اأجهزة؟ ماهو ال�سبب؟ وكيف يعالج؟ فهذا املو�سوع، اأطرحه 

لأنه ل ينبغي اأن يبقى م�ستمرا، هذا امل�سكل الأول.
ق�س��ية اأخرى اأطرحها - �س��يدي الوزير - واأنتم تعرفونها 
رمب��ا اأكرث م��ن الغري، لأنكم م��ررمت مبرحلة ك�س��اعر، كاأديب 
وكموؤل��ف، وواجهتم - من دون �س��ك - م�س��كلة الطبع يف 
اخل��ارج، ملاذا اجلزائريون يطبعون يف اخلارج؟ ملاذا اجلزائريون 
يطبعون يف م�سر، يف تون�س؟ يطبعون يف اأماكن اأخرى؟ ملاذا 
يف��رون اإىل هذه الأماكن؟ اأنا اأعجبن��ي تدخل اأخينا واأبينا،  
ال�س��يد عمار مالح حول ه��ذه النقطة، كما اأ�س��ار فعال اإىل 

العوائق والعراقيل التي يعاين منها الكتاب.
هذه امل�س��اكل موجودة فعال، فتكلفة الكتاب ل ي�ستطيع 
اأن يتحملها املفكر اأو الباحث اأو �ساحب الكتاب - املوؤلف- 

فهو عاجز عن دفع الثمن املطلوب منه يف املكتبة.
املكتبة ل تطبع له، اإل اإذا دفع ن�س��ف ال�س��عر، اأي ن�سبة 
معينة من ال�سعر ويف نهاية الأمر لن ياأخذ - تقريبا - �سيئا!!
هل ي�س��تطيع املوؤلف يف اجلزائر اأن يعي���س من موؤلفاته؟ 
هذه م�س��األة م�س��تحيلة، نح��ن نعرفه��ا وجربناها كاأ�س��اتذة 
باجلامع��ة، نحن نخ�س��ر حني نطبع، على كل حال، ع�س��ت 

�سخ�سيا هذه التجربة.
ملاذا - �سيدي الوزير - نعاين من هذا امل�سكل؟

نطبع يف اخلارج، ثم ن�ستورد بالعملة ال�سعبة، ونبقى نعاين 
من هذا امل�سكل؟!

ق�سية التكلفة التي اأثارها ال�سيد عمار مالح، هي م�سكلة 
حقيقية ورمبا هي ال�س��بب يف الطبع يف اخلارج، واأنا اأت�ساءل: 
ملاذا تكلفة الطبع يف م�س��ر لي�س��ت مرتفع��ة وهي مرتفعة يف 
اجلزائر؟! هل و�س��ع م�س��ر اأف�سل من و�س��عنا نحن؟!  هل 
الو�س��ع يف تون�س، يف جمال �س��ناعة الكتاب، اأف�س��ل من 
الو�س��ع يف اجلزائر؟ ماهو ال�س��ر؟ لبد م��ن التفكري يف هذه 
امل�س��اكل، لأننا اإذا اأردنا اأن نن�س��ر  الكتاب ونوفره للجميع، 
يجب اأن نحل هذه امل�س��اكل العملية واحلقيقية التي نعاين 

منها.
هناك م�س��كل اآخر اأو ظاهرة اأخرى متيز ال�ساحة العلمية، 
اأي �س��احة الكت��اب عندنا، وه��و غياب الكت��اب العلمي، 
ذكره��ا بع�س الزمالء، لكنني اأعود اإىل ه��ذه النقطة واأوؤكد 
عليها، الكتاب العلمي، خا�س��ة اجلامعي منعدم - تقريبا - 
باللغة الوطنية ول وجود له، اأما باللغة الأجنبية فهو باأ�س��عار 
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م�ستحيلة تقريبا!
الكتاب العلمي �س��واء يف جمال الطب، اأو ال�سيدلة 
اأو علوم الهند�س��ة، يف كثري من التخ�س�س��ات اجلامعية، هو 
باللغ��ة الأجنبية يقدر مبئات الأورو اأو اآلف الأورو، �س��عب 
عل��ى الطال��ب واملواطن اقتن��اوؤه؛ نحن نعاين من م�س��كل 
الكت��اب العلم��ي، فمن املفرو���س على احلكوم��ة اأن تفكر 
يف كيفية توف��ري الكتاب العلمي، لأنه اأداة �س��رورية للحياة 

اجلامعية اأو العمل اجلامعي.
هن��اك كذلك ظواهر اأخرى، ولكنن��ي اأكتفي بهذه واأمر 
اإىل بع�س املالحظات التي �سجلتها بخ�سو�س م�سروع قانون 
الكتاب، لحظت - ال�س��يد معايل الوزير املحرتم - اأن هذا 
امل�س��روع، مثلما ذكر زميلي الذي �سبقني، قد اأعد يف اأكتوبر 

املرحلة. هذه  يف  الربملان  على  وعر�س   2013
لقد جاء يف عر�س الأ�سباب لهذا امل�سروع ما يلي:

لقد اأجنزت الوزارة اإىل غاية �سنة 2005، 200 مكتبة على 
م�س��توى الوطن، وهي تنتظر مع اأواخر 2014 لت�س��تلم اأكرث 

من 250 مكتبة اأخرى بالن�سبة للوطن.
�س��وؤايل، �س��يدي الوزير، هل ا�س��تلمتم يف اأواخر 2014 

اأكرث من 250 مكتبة اأخرى بالن�سبة للوطن؟
�سوؤايل، �سيدي الوزير، هل يف اأواخر 2014 ا�ستلمتم  هذا 
الع��دد من املكتبات يف الوطن؟ هل اأجنز فعال؟ اأم اأنه جمرد 
كالم؟ ماذا اأجنز بعد 2014؟ نحن يف منت�سف 2015! اإذن 
م��ن 2013 اإىل 2015 م��ن املفرو�س اأن تك��ون هناك 250 
مكتب��ة اأخرى، فهل اأجنزت من طرف الوزارة؟ ال�س��وؤال هنا 
مهم، مل��اذا؟ ملعرفة هل نتقدم يف �س��اأن الكت��اب اأم نتاأخر؟ 
هذا هو ال�س��وؤال،  ال�س��يد الوزير؛ واملفرو���س اأن جنيب عن 
هذا ال�س��وؤال، اأنتم قلتم و�سرحتم يف عر�س الأ�سباب بهذه 

املعطيات وبهذه الأرقام.
اأن��ا اأقول اأنتم - ال�س��يد الوزير - واأق�س��د الوزارة، لأنني 
اأتكلم عن املوؤ�س�س��ة ولي�س عن الأ�س��خا�س، ومتاأكد اأنكم 

-رمبا - ت�ستكون هذا الو�سع مثلي! هذه املالحظة الأوىل.
املالحظ��ة الثاني��ة، اأي�س��ا يف �س��احة الكت��اب، نحن يف 
ق�سنطينة، تعلمون اأننا نعي�س �سنة الثقافة العربية بق�سنطينة، 
واأنتم الناطق الر�سمي - على ما اأعلم لهذه ال�سنة - فاأ�ساألكم 

عن حالة الكتاب هذه ال�سنة، �سيدي الوزير؟
م��اذا اأجنز بخ�س��و�س الكت��اب يف هذه ال�س��نة؟ 7000 
مليار - كما تعلمون - خ�س�ست لهذه ال�سنة، فماذا اأجنز من 

مكتبات يف ق�س��نطينة؟  من املفرو�س اأن تنجز مكتبة وطنية 
كب��رية يف ق�س��نطينة ولكن اإىل ح��د الآن مل تنجز! لزالت 

حمل اأ�سغال، ل �سيء ملمو�س!
هناك اأي�سا م�سروع لإجناز مكتبات عمومية هامة يف املدن، 
مقر الدوائر، مثال اخلروب، ال�سمارة، عني عبيدو، املدن التي 

تعرفونها، لكن ل �سيء حلد الآن!
�سيدي الوزير، هل نظم اإىل حد الآن، على �سبيل املثال، 
معار�س للكتاب يف ق�سنطينة مبنا�سبة ال�سنة؟ نحن - تقريبا- 

يف منت�سف ال�سنة!
هذه بع�س املالحظات حول هذه امل�ساألة.

اأع��ود اإىل القانون، عندي تعليق��ات اأو بع�س املالحظات 
التقنية.

اأول ما �سد انتباهي - �سيدي الوزير - هو التعريفات التي 
اأعطيت للكتاب.

مت تق��دمي تعريف للكتاب، ماهو الكت��اب؟ ثم بعد ذلك 
ما هو الكتاب املدر�س��ي؟ ما ه��و الكتاب الديني؟ لحظت 
اأن هناك اهتماما لدى ال�س��حافة وبع�س النا�س، كتبوا حول 
هذا املو�سوع وقالوا اإن هذه التعاريف مل تخدم هذا القانون، 
فلماذا اإذن هذه التعاريف؟ الكتاب هو الكتاب �س��واء اأكان 
يتعلق بالدين، اأو الطب اأو الفل�سفة اأو اأي تخ�س�س اآخر فهو 

كتاب!!
الكت��اب ه��و الكت��اب، ملاذا نخ�س���س تعريف��ا للكتاب 
الدين��ي وتعريفا للكتاب املدر�س��ي وتعريف��ا لكتاب كذا؟! 
هذه امل�ساألة اأدخلت غمو�سا يف املفاهيم، وهناك من يختلف 
معه��ا، اأنا ل اأذهب ه��ذا املذهب ولكنني - ح�س��ب وجهة 
نظري وقناعتي ال�سخ�س��ية - ل اأرى مدعاة اأو �سرورة لهذا 
التعدد يف التعاريف، الكتاب عندما يطبع ي�س��بح ب�س��اعة، 
مثله مثل اأي ب�س��اعة اأخرى، �سواء اأكان دينيا اأو مدر�سيا 
اأو طبيا اأو �سيدليا، فهو كتاب وانتهى الأمر، �سواء كتب على 
ورق اأو على �س��يء اآخر، وهذا التع��دد يف التعاريف ل اأراه 

يخدم هذا  القانون، هذه  املالحظة الأوىل.
املالحظة الثانية، ت�س��منت امل��ادة الثانية قائمة طويلة من 
التعاريف، اأنا �سخ�س��يا ل اأرى اأنها تخدم الكتاب اأو تخدم 
هذا القانون، فهناك تعريف: ماهو الن�س��ر؟ ماهو التوزيع؟ 
ما هو البي��ع؟ ماهي املكتبة؟ من هو البائع؟ ماهو ال�س��وق؟ 
ماه��و كذا؟ هل يعني اأن الكتاب يحتاج اإىل كل هذا الزخم 
من التعاريف التي - رمبا - ل تفيد القانون نف�سه، بل ت�سيق 
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عليه اأكرث مما تخدمه، وهذه التعاريف - �سراحة - الكثري منها 
ل يحوز على الر�س��ا والقناعة، فاأرى اأن هذا ح�سو ب�سراحة، 

ح�سو ل يخدم..
لحظت اأي�س��ا من الناحية اللغوي��ة، واأنتم اأدرى النا�س 
بهذا املو�س��وع - �سيدي الوزير - اأن هذا القانون عليه ماآخذ 
لغوية كثرية منت�س��رة هنا وهناك، يبدو اأنه و�س��ع بالفرن�س��ية 
وترج��م اإىل اللغة العربية، ويف هذه احلال��ة، اأحيانا قد تكون 
الرتجمة غري �سليمة، اأذكر  لك املادة )6( على �سبيل املثال 
الت��ي تق��ول: »تتكفل الدول��ة بجملة من امله��ام منها دعم 
مراحل �سل�س��لة الكت��اب« ودعم مراحل �سل�س��لة الكتاب 
.)Soutien à l’ensemble de la chaine de livre( :تعني بالفرن�سية
هذا الكالم بالفرن�س��ية �س��حيح، ولكنه بالعربية خمتل، 
لنك��ون حقيقيني، كلم��ة �سل�س��لة تعني �س��يئا خمتلفا عن 
الفرن�س��ية، و)Chaine( مفهوم��ة بالفرن�س��ية ولك��ن بالعربية 

..)la collection( :فكلمة »�سل�سلة« نق�سد بها
»�سل�س��لة الكتب« ل توؤدي املعنى املق�س��ود بالفرن�س��ية، 
والتي هي مراحل اإن�ساء الكتب اأو مراحل �سناعة الكتاب، 
هذا هواملق�س��ود، مراحل �س��ناعة الكتاب اأو مراحل اإنتاج 
الكت��اب، مل��اذا اإذن �سل�س��لة الكتاب؟ ه��ذا كالم ل يفهم 
بالعربية وهذه الأخطاء جند الكثري منها مبثوثا يف هذا الن�س، 
اإىل درج��ة اأنن��ي اأ�س��األ وزارة الثقافة ولي�س ال�س��يد الوزير، 
ياترى ه��ذا املنتوج، هل هو مقبول ثقافي��ا، يعني عربيا، من 

ناحية اللغة؟ هذا هو امل�سكل!
نحن يف وزارة الثقافة من املفرو�س اأن كل ما ي�سدر عنها، 

لغبار عليه من الناحية الثقافية.
عن��دي مالحظة ع��ن امل��ادة )7( التي تق��ول: »ميار�س 
الأن�س��طة اخلا�س��ة بن�س��ر الكت��اب وطبعه وت�س��ويقه وكذا 
املطالعة العمومية، اأ�س��خا�س معنويون« �س��حيح، �س��خ�س 
معنوي ميار�س ن�ساط ن�س��ر الكتاب وطباعته وت�سويقه ولكن 

ماذا عن املطالعة العمومية؟!
يعني ماذا يق�س��د: »ميار�س ال�س��خ�س املعن��وي املطالعة 
العمومي��ة«؟ هذه �س��ياغة غري �س��حيحة يف اللغ��ة العربية، 
�س��خ�س معنوي قد ي�س��جع على انت�س��ار املطالعة العمومية 

ولكن اأن نن�سب اإليه املطالعة فهو كالم غري �سحيح!
الفقرة الثانية من املادة اأي�سا غري �سحيحة، ماذا تقول؟

تقول: »عندما ميار�س اأ�سخا�س معنويون، الأن�سطة اخلا�سة 
بن�س��ر الكتاب وطبعه وت�سويقه فهم يخ�سعون للقانون العام« 

ولكن هذا حت�سيل حا�سل!
فالأ�س��خا�س العمومي��ون بحكم الطبيع��ة القانونية فهم 

يخ�سعون للقانون العام.
اإذن ل حاجة لذكر هذا الكالم، هذا كالم ح�سو، ولكن 
فيه م�س��كل، ملاذا اأق��ول هذه املالحظ��ة؟ لأن  هذا الكالم 

غلط!
ال�س��خ�س املعنوي العام عندما ميار�س التجارة مثال مثل 
الأفراد، اأو يذهب اإىل املحالت لي�س��رتي الكتب اأو يبيعها، 

فهو يخ�سع للقانون اخلا�س ولي�س للقانون العام.
ه��ذه مالحظة، اأظن اأنه مل يكن م��ن املفرو�س اأن يذكر 

القانون هذه امل�سكلة.
نرجع اإىل املادة )8( - �س��يدي الوزير - التي تن�س على: 
»متار�س الأن�س��طة اخلا�سة بن�س��ر الكتاب وطبعه وت�سويقه يف 
اإطار احرتام ما ياأتي: الد�س��تور، قوان��ني اجلمهورية، الدين 
الإ�س��المي، الديانات... اإلخ« وكل ما هو مذكور ول حاجة 

اإىل تعداده.
اأ�ساأل ال�سيد الوزير: من يراقب هذه امل�ساألة؟

 من ي�س��تطيع اأن ي�س��من اأن الكتب تخرج وهي مطابقة 
وحترتم هذه العنا�سر املوجودة يف املادة )8(؟

هل تنتظرون من النا�سر والطابع اأن يقوم بهذه العملية؟
اأنا اأقول لك بخ�س��و�س النا�س��ر والطابع، اإن هناك نا�س��ا 
ين�س��رون ويطبعون ويوزعون وهم اأميون، اأنا اأعرف نا�س��ا من 
هذا النوع، اأعرف نا�س��ا ل عالقة لهم باملعرفة ول بالعلم ول 
بالبحث ول بالكتاب، كانوا يبيعون اأ�س��ياء اأخرى كاخل�س��ر 

مثال و�سيئا ف�سيئا حتولوا اإىل منتجني للكتب ويبيعونها!!
هل ه��وؤلء يراقبون؟ اأيعقل ال�س��يد الوزير، اأن �سخ�س��ا 
يطب��ع ويوزع، ي�س��تطيع اأن يراقب، اأنتم ب�س��فتكم �س��اعرا، 
على �س��بيل املثال وتتكلمون يف لغة ل يفهمها اإل ال�سعراء، 
فكيف ميكن لهذا ال�سخ�س اأن يراقب، اإذا ما كنتم احرتمتم 
الدين الإ�س��المي اأو اجلمهورية اأو الد�ستور؟ من يقوم بهذه 
املهمة؟ هذا هو ال�سوؤال! هل كل من اأراد اأن ين�سر، ياأتي اإىل 
ال��وزارة لكي ياأخذ املوافقة على ما يكتب!؟ اأنا اأظن اأن هذه 
املادة فيها ت�س��ييق على حرية التعبري ول ت�س��اعد على ن�سر 
الكتاب و�س��اأعود اإليها لأنها مرتبطة باملواد 8 و9 و10 ولدي 
بخ�سو�س��ها مالحظة هامة، ومع مالحظة اأن خمالفة اأحكام 
هذه املادة تعر�س �س��احبها لعقوبة م��ن 50 مليونا اإىل 100 
مليون، لرتوا درجة الت�س��دد يف هذه املادة! اإذن هذه لي�ست 
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م�ستقيمة.
كذلك املادة )9( تقول: »تخ�س��ع الأن�سطة اخلا�سة بن�سر 
الكتاب وطبعه وت�س��ويقه لت�س��ريح م�س��بق ملمار�سةالن�ساط 
ل��دى الوزارة املكلف��ة بالثقافة« اأنا اأظن اأن ه��ذه املادة - يف 
احلقيقة - توؤدي اإىل ت�سييق واإىل خنق، اأنا عندي وجهة نظر 

فيها، فهي توؤدي اإىل خنق وت�سييق على بيع الكتاب.
عندن��ا كذل��ك امل��ادة )10( تق��ول: »يعدون نا�س��رين 
اأو مطبعيني اأو م�ستوردين اأو م�سدرين اأو موزعني اأو مكتبيني 
اأي بائ��ع الكتاب، يف مفهوم هذا القانون، من؟ الأ�س��خا�س 
الطبيعي��ون واملعنوي��ون الذي��ن يتخذون من هذه الأن�س��طة 

ن�ساطهم الرئي�س«.
نالح��ظ النقطة التالية: »مع تكري���س ثلثي رقم اأعمالهم 

على الأقل لهذا الن�ساط«.
اأنا اأظن اأن هذه الفكرة الأخرية مع تكري�س ثلثي اأعمالهم 
اأو م�ساحتهم لهذا الن�ساط، ُتعد م�سكال يف راأيي ول ميكن اأن 
تتحقق للجميع، واأ�ساألكم بالن�سبة للم�ساحات الكبرية التي 
تبيع الكتب مثل م�ساحة اآردي�س اأو باب الزوار اأو امل�ساحات 
الكربى التي تخ�س���س حّيزا لبيع الكتب لالأطفال اأو حتى 
للكبار، ه��ذه كيف نلزمه��ا بتكري�س ثل��ث اأعمالها اأو ثلث 
م�س��احتها اأو غ��ري ذلك؟ اأظن اأن هذه امل��واد الثالث 8 و9 
و10. مواد ت�سيق، نحن نريد اأن نن�سر الكتاب لكنها ت�سّيق 

واأحيانا مت�س بحرية التعبري.
اأن��ا اأردت اأن اأع��رف ملاذا جاء م�س��روع قان��ون الكتاب 

هكذا؟
ما فهمته - ال�س��يد الوزير - هو اأن ال�س��بب هو اأن الدولة 
تريد اأن حتت��اط من بيع الكتب التي قد تكون م�س��رة باأمن 

البالد، كالكتب التي تدعو اإىل العنف والإرهاب وكذا..
مبعنى اأن هذه املواد تخدم الغاية الأمنية، اأنا اأتفق مع هذا 
ومن ال�س��روري اأن نتخذ احتياطاتن��ا، حتى ل حتدث عندنا 
كوارث مثلما حدث يف الت�سعينيات، ندعو اإىل ذلك، فال بد 
من الحتياط ومنع هذه الكتب منعا تاما، نحن مع هذا، لكن 
ال�س��وؤال هو هل هذه الطرق هي احلل الوحيد؟ هذه الطرق 
التي ت�س��يق على الكتاب وعلى حري��ة التعبري وعلى عدم 
ن�سر الكتاب، فهذه م�س��رة بالغاية من الكتاب ومن القانون 
نف�س��ه، األ توجد حلول اأخرى؟! األ توجد طرق اأخرى، اأنا 

يف راأيي هناك حلول اأخرى ت�ستدعي البحث عنها!
على �س��بيل املث��ال، األ تالحظ��ون اأن نا�س��ري الكتب 

وطابع��ي الكتب يف البلدان الغربية متخ�س�س��ون، من يطبع 
الكت��ب العلمية ل يطبع الكت��ب الدينية، من يطبع الكتب 
القانونية ل يطبع كتبا اأخرى، جند يف اأوروبا دورا متخ�س�س��ة 
يف الكتاب، متخ�س���س نعم، وبالتايل فدور الن�سر التي تطبع 
كتب��ا علمية، مل��اذا نراقبها؟ فلنرتكها تطب��ع كتب الطب ويف 
الهند�س��ة ويف املعمار، من دون رقابة، لأن العلوم ل خالف 

حولها.
اأما الكت��ب التي تتعلق بالدين والأر���س وبالأمور التي 
تك��ون فيها خماوف، فهي تن�س��ر يف دور معينة، متخ�س�س��ة 
ونلزمها بهذا ال�سيء وتخ�سع للمراقبة، اأما اأن نراقب اجلميع 
ون�س��يق على اجلميع ون�س��ع اجلمي��ع حتت رقابة م�س��ددة، 
ففي راأيي اأن هذا ي�س��ر بالغاية اأو ل ي�س��مح بتحقيق الغاية 
املن�س��ودة؛ على كل حال هذه وجهة نظر - �سيدي الوزير - 
واأنتم اأدرى باملو�س��وع، واأ�ستخل�س املالحظة التالية وهي اأن 

هناك ت�سييقا على ن�سر الكتاب يف هذه املواد.
عندي مالحظ��ة اأخرى عن امل��ادة )15( واملادة )27(؛ 
فيما يخ�س املادة )27( جاءت حتت عنوان: »توزيع الكتاب 
ومكتبة بيع الكتب«، واحلقيق��ة اأن هذا العنوان ل عالقة له 
مبحتوى املادة، اإ�سم على غري م�سمى، وح�سب قراءتي له فهو 
يتكلم عن ال�سخ�س العمومي الذي يريد اأن ي�سرتي، فيقدم 
طلبي��ة من الكتب ويجب اأن يقدمها يف الولية املوجود فيها 
اأو يف الولي��ة املجاورة؛ وه��ذا تقييد ل اأرى له مربرا حقيقيا 

ومنطقيا عندنا.
هناك كذل��ك جملة من املواد الأخ��رى يف هذا القانون 

وهي عديدة، مثال من املادة )44( اإىل املادة )51(.
تقول املادة 44: »يتعني على املوؤ�س�س��ات العمومية للبث 

الإذاعي والتلفزيوين بث ح�س�س تخ�س�س للكتاب«.
ملاذا - �سيدي الوزير - يلزم القانون املوؤ�س�سات العمومية 
للبث التلفزيوين فقط؟ هل املوؤ�س�س��ات التلفزيونية الأخرى 
ل تخ�س��ع للت�س��ريع  اجلزائري ول تخ�س��ع ل�س��يادة الدولة 

اجلزائرية، هذا غري معقول!
وهل املوؤ�س�س��ات العمومية تقبل هي اأي�سا هذا الإلزام؟ 
واأنتم كنت م�سوؤولني يف التلفزة، فهل كان بالإمكان اإلزامكم 
ب�سيء - رمبا - ل ت�ستطيعون القيام به؟ هذه املادة فيها كالم!
املواد الأخرى كذلك كلها فيها كالم، املادة )48( تقول 
مثال: »يجب على املوؤ�س�س��ات العمومية مث��ال ذات الطابع 
الجتماعي واملوؤ�س�س��ات ال�سحية وكذا املوؤ�س�سات العقابية 
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اأن تخ�س���س ف�س��اء للمطالع��ة«، واإذا مل تكن متلك ذلك؟ 
كي��ف ذل��ك اإذا مل تكن متلك ف�س��اء للمطالعة؟ اأقول لك 
- �س��يدي الوزير - ات�س��ل بي مدراء املدار�س واملتو�سطات 
وا�س��تكوا باأنه��م ل ميلكون ف�س��اء ليطالع في��ه الأطفال ول 
ميلك��ون قاعات للمطالعة، ما هو احلل ح�س��ب هذا القانون؟ 
يف حني تقول امل��ادة )49(: »تتكف��ل املكتبات العمومية 
اأو اخلا�س��ة باملطالع��ة العمومية« كيف تلزم اأنت موؤ�س�س��ات 
خا�س��ة باملطالعة العمومية؟ �ساحب موؤ�س�سة خا�سة �سيقول 
ل��ك اأنا تاجر، وحملي لي���س للمطالعة العمومية! كيف جترب 

�سخ�سا خا�سا دون اإرادته بتوفري ف�ساء دون مال لتمويله؟!
هل هناك �سخ�س ياأتي يقول لك اإفتح منزلك لتعلم فيه 

النا�س؟
اأنا اأظن بع�س الأفكار يف هذا القانون.. املادة )51( تقول 
مثال: »يخ�س��ع فتح املكتبات اخلا�س��ة ملنح �س��هادة املطابقة 
التقني��ة التي ي�س��لمها الوزير« حتى بالن�س الفرن�س��ي 
)Le ministre(؛ اأمر عجيب! ملاذا الوزير؟ قولوا الوزارة؛ واإذا 

مل يك��ن يف الوزارة وزير وكانت وزي��رة كيف يكون احلال؟ 
األي�س هذا م�س��كال؟ يعني هذا ن�س قانوين..! والغريب اأن 
هذا الن�س و�س��ع واأُعد حتت اإ�س��راف وزيرت��ني ولي�س وزير 
واحد، يعني هذا غري معقول! �سيقن على اأنف�سهن! وهناك 

مالحظات اأخرى خمتلفة من هذا النوع.
يف نهاي��ة الأم��ر، اأ�س��ل اإىل نتيجة وهي اأن ه��ذا القانون 
يف احلقيق��ة »تعبان« كاإجناز ثقايف، هذه هي احلقيقة، اإ�س��مح 
يل عل��ى هذه العبارة - �س��يدي الوزي��ر - لكنها مالحظتي 

ال�سخ�سية.
يف نهاي��ة الأم��ر، مهما يك��ن فهذه النقائ���س ل تخل به 

كقانون وميكن اأن ي�سلح م�ستقبال.
اأ�سكر اللجنة على العمل الذي قامت به، نحن مل ننتقد 
عمل اللجنة ولكن القانون واأرجو العذر اإن اأطلت اأو اأ�ساأت 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�ش��يد رئي�ص اجلل�ش��ة: �سكرا لل�س��يد ملني �سريط؛ لقد 
اأعدت ت�سريح القانون مادة مبادة.

لدين��ا املتدخل املوايل، وهو ال�س��يد �س��الح دراجي، له 
تدخل كتابي اأقدمه الآن ملعايل الوزير.

فقط األفت انتباه معايل الوزير اأن ال�س��يد �سالح دراجي، 
اأظن اأن طابعته ما زالت م�سبوطة مع وزير النقل، لأنه بالأم�س 

كان معنا وزير النقل، فكتب تدخله موجها لوزير النقل بدل 
وزير الثقافة، وهو خطاأ مطبعي، و�سكرا ملعايل الوزير.

الآن املتدخ��ل امل��وايل ه��و ال�س��يد مو�س��ى متدارت��ازة، 
فليتف�سل م�سكورا.

ال�شيد مو�شى متدارتازة: �سكرا �سيدي رئي�س اجلل�سة.
�سيدي رئي�س اجلل�سة،

�سيدي وزير الثقافة والوفد املرافق له،
�سيدي وزير العالقات مع الربملان،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة،
اأ�سرة الإعالم،

�سالم اهلل عليكم، اأزول فالون.
بع��د امل�س��ادقة على م�س��روع القان��ون املتعلق باأن�س��طة 
وت�س��ويق الكت��اب من طرف جمل���س ال��وزراء، بتاريخ 29 
�س��بتمرب 2013، وك��ذا املجل�س ال�س��عبي الوطني؛ هانحن 

اليوم ب�سدد مناق�سته يف جمل�س الأمة.
بعد القراءة الدقيقة مل�سروع  هذا القانون؛ املتعلق باأن�سطة 
وت�س��ويق الكت��اب من طرف جمل���س ال��وزراء، بتاريخ 29 
�س��بتمرب 2013، وك��ذا املجل�س ال�س��عبي الوطني؛ هانحن 

اليوم ب�سدد مناق�سته يف جمل�س الأمة.
اأول: هذا الن�س مفرط، دون اأن يتحفظ للفراغ اأو الأخطاء 
التي ارتكبت يف املا�س��ي وعدم ذكر ما كان يزخر به ما�سي 
الآداب والكت��اب يف اجلزائر، بحيث كل هذه الفرتة رميت 

اإىل مهمالت التاريخ.
ثانيا: عدم ذكر العمل اجلبار الذي قامت به دور الن�س��ر 
منذ ال�ستقالل، يف اإطار ترقية الفكر الأدبي، الثقايف واملعريف 
يف بالدنا ونذكر منها على �س��بيل املثال، املوؤ�س�س��ة الوطنية 
للن�سر، دور املطبوعات مثل: النه�سة، دار البعث، ال�سهاب، 

لفوميك اأو بو�سن التي ُكتب عليها التاريخ.
ثالثا: يتب��ني اأن وزارة الثقافة قررت اإطارا معياريا ذا طابع 

ت�سريعي، معد لتاأطري كل ن�ساطات الكتاب.
رابعا:  �س��يدي رئي�س اجلل�سة، �سيدي الوزير،  حتى واإن 
كان هم املطبوعات وكل من ي�س��تورد الكتب �س��رعيا، لكن 

يجب اأن يكون الكتاب جمال ملقت�سيات الدخل.
�سيدي رئي�س اجلل�سة،

�سيدي الوزير،
يف نظرن��ا، ف��اإن الهدف املرجو، هو مبثاب��ة اإرادة تاأطري كل 
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الن�ساطات املرتبطة بالكتاب من طرف الوزارة املعنية.
بحي��ث �س��من 62 م��ادة، هن��اك 17 م��ادة ذات طابع 
جمازف، خطري وم�ستدام للمنظر الإداري اجلزائري، بع�سها 
قد ي��وؤدي اإىل غلق اأو انهيار عدة وظائف منها امل�س��توردون 

واملكتبات اإلخ...
وكل ه��ذا بحتمي��ة الرتخي���س اأو الت�س��ريح امل�س��بق 
للنا�س��رين، الطباع��ة، ا�س��ترياد الكتب، املكاتب اخلا�س��ة، 
هبات الكتب الأجنبية، الكتب الدينية، الكتب املدر�سية، 
�س��راء الكتب خارج الوليات، زيادة على ذلك، تاأطري ربح 

املوزعني والنا�سرين وكذا تنظيم قاعات وعرو�س الكتاب.
�سيدي رئي�س اجلل�سة،

�سيدي الوزير،
اإن العدي��د من مواد م�س��روع القانون عبارة عن تعديات 
غري منا�س��بة يف اقت�س��اد الكتاب، يف اإنتاجه وت�س��ويقه، قد 
توؤدي اإىل الرتهان املوؤبد للحقل الثقايف وحتويل موؤ�س�س��ات 

الكتاب اإىل مكاتب ب�سيطة ومذلة.
�سيدي رئي�س اجلل�سة،

�سيدي الوزير،
اإن م�سروع القانون احلايل واملعرو�س علينا للنقا�س ل يعد 

بالإيجاب حلرفة الكتاب وطريقة ا�ستعماله وت�سجيعه.
نلتم�س �س��عف حقوق تلك احلرف��ة ووجودها وحمايتها 

من طرف الهيئات الوطنية واأ�سا�سا وزارة الثقافة.
حرية التعبري للُكتاب والنا�س��رين واملكاتب جمهولة، مما 
اأدى بكب��ار الأدب اجلزائري للطبع يف اخلارج وباخل�س��و�س 
يف كل من فرن�س��ا  ولبنان وم�سر وتون�س كما ذكر من طرف 

الزمالء.
اإن اجلزائر ل ت�س��تحق مثل ه��ذا الرتاجع، مقارنة مبيثاق 
الكتاب، يف ظل الوزيرين ال�س��ابقني، ال�سيد بوعالم ب�سايح 

�سنة 1980، واملرحوم اأبو بكر بلقايد �سنة 1990.
لميكن لأي اأحد تفادي النتائج ال�سلبية لهذا القانون يف 
امل�ستقبل، لأنه نتيجة غياب النقا�س والت�ساور بني املحرتفني 

واملعنيني بالأمر.
ويف الأخري، اإن ميدان الكتاب - �سيدي الوزير، �سيدي 
رئي�س اجلل�س��ة - يحتاج اإىل تفكري، ممار�سة الذكاء، الإبداع 
واحل�س الف��ردي وهذا بعيدا ع��ن كل املمنوعات املوجودة 

وراء كل مادة - تقريبا - من م�سروع هذا القانون.
بل بالعك���س، بتوزيع املداخيل والأج��ور، ميكن للدولة 

�سمان عدالة اأف�سل واإي�سال الكتاب للمحرومني وال�سباب 
الريفي املهم�س، باملقارنة مع اأماكن الن�سر الثقايف.

ويف ه��ذا الإطار، حبذا اإن�س��اء �س��ندوق خا�س لكتاب 
الأمازيغية، ل كلمة يف هذا ال�ساأن، يف هذا القانون.

تقول املقولة : »�سعب يقراأ، �سعب ل يجوع ول ُي�ستعبد« 
اأملنا هو اأن ال�س��عب اجلزائري يقراأ، فال يجوع اإىل الأبد ول 

ي�ستعبد اإىل الأبد.
من ال�س��روري ت�س��جيع، داخل املجتمع املدين، القراءة 
واملطالعة، امتالك وتبادل الكتاب، ور�سات الكتابة والإبداع 
الأدبي، ال�سعر وامل�سرح؛ وكل هذا يحتاج اإىل و�سائل مادية 

قليلة، من طبيعتها ترقية �سوق الكتاب.
لق��د و�س��عت حواجز حقيقية بني ال�س��باب املدر�س��ي 
واجلامع��ي، مع ع��امل الطبع، الن�س��ر والكت��اب وكذا عدم 
التحكم و�سعف م�ستواهم يف اإتقان اللغات والثقافة العامة.

�سيدي رئي�س اجلل�سة،
�سيدي الوزير،

اإن الوثب��ة املرجّوة ل تكّر�س اإل بو�س��ع املطالعة والقراءة 
يف قل��ب املنظومة الرتبوية اجلزائرية ويف ظل �سيا�س��ة ثقافية 

توافقية.
ويف الأخ��ري، التطوي��ر ل يعني املراقبة والتاأطري و�س��كرا 

على ح�سن الإ�سغاء، ثنمريث.

ال�ش��يد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا لل�س��يد مو�سى متدارتازة؛ 
والآن الكلمة لآخر متدخل وهو ال�سيد عبد الكرمي قري�سي، 

فليتف�سل م�سكورا.

ال�ش��يد عبد الكرمي قري�شي: �س��كرا لل�سيد نائب رئي�س 
جمل���س الأمة؛ بعد ب�س��م اهلل الرحم�ن الرحيم وال�س��الة 

وال�سالم على ر�سول اهلل؛
�سيدي رئي�س اجلل�سة،

�سيدي وزير الثقافة،
ال�سيد وزير العالقات مع الربملان، والوفد املرافق لهما،

زميالتي، زمالئي،
اأ�سرة الإعالم،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
يف البداية، اإ�سمحوا يل قبل كل �سيء، ومن واجب الأخ 
جتاه اأخيه، اأن اأقدم التهنئة اخلال�سة لالأخوين الكرميني، على 



الثالثاء 8 �شعبان 1436              املوافق 26 ماي 242015

الدورة الربيعية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 08

نيلهما ثقة فخامة رئي�س اجلمهورية، واإىل حكومة الوزير الأول 
ال�س��يد عبد املالك �س��الل،  راجيا لهم التوفيق والنجاح يف 

خدمة البالد والعباد.
�س��يدي رئي�س اجلل�سة، اأثمن عاليا هذا الن�س الذي جاء 

لتنظيم �سوق الكتاب ون�ساط الكتاب.
ملاذا الكتاب؟ لأن القراآن الكرمي عندما اأنزل اهلل عز وجل 
قراآنه على نبيه الكرمي عليه ال�س��الة وال�س��الم، بداأه بكلمة 
»اإقراأ«؛ويقول الق��راآن الكرمي كذلك: »هل ي�س��توي الذين 

يعلمون والذين ل يعلمون«.
واحلكمة ال�سينية تقول: »اإذا اأردنا م�ساريع �سنوية فازرعوا 
القم��ح، واإذا كان��ت م�س��اريعكم ل� 10 �س��نوات فاغر�س��وا 
الأ�س��جار، واإذا كانت م�ساريعكم للحياة كلها فعلموا وثقفوا 

الإن�سان«.
من هذا املنطلق، جاء هذا القانون، وبهذه املنا�سبة اأ�سكر 
عالي��ا وزارة الثقافة على هذا الن�س املق��دم اأمامنا مبا فيه وما 

عليه.
كما اأقدم �س��كرا خا�س��ا اإىل رئي�س جلنة الثقافة واأع�ساء 
جلنة الثقافة، عل��ى التقرير التمهيدي ال��ذي قدم اأمامنا يف 

هذه ال�سبيحة.
اإذن، عندما نتحدث عن الكتاب، كنت اأمتنى األ يح�سر 
فق��ط وزير الثقافة ملناق�س��ة هذا القانون، مل��اذا؟ لأن الكتاب 
ل يه��م فقط الثقافة، بل يهم املدر�س��ة بالدرجة الأوىل ويهم 
مراك��ز التكوين املهني، ويهم اجلامعة بدرجة اأكرب، فال ميكن 

اأبدا اأن نح�سر الكتاب يف الثقافة.
مل��اذا اأقول هذا الكالم؟ لأنه عندم��ا نتحدث عن نق�س 
املقروئي��ة يف اجلزائر، ل تتحمله��ا وزارة الثقافة، بل تتحملها 
الأ�سرة اجلزائرية قبل كل �سيء، وتتحملها املدر�سة اجلزائرية 

بالدرجة الثانية والدرجة الأ�سا�سية.
ملاذا اأقول ه��ذا الكالم؟ اأقول هذا ال��كالم لأننا نعي�س 
ه��ذه الأيام، ولك��م اأن ت�س��األوا اأبناءك��م واإخوانكم، عندما 
يكلفهم الأ�ستاذ باإجراء بحث معني، اأو فر�س معني اأو عر�س 
معني، يذهب اإىل ك�سك الإعالم الآيل ويطلب منه البحث 
الفالين ويقدمه له مكتوبا! لأن اأ�سحاب الأك�ساك قد اأعدوا 
تلك املادة )امل�س��روقة( من ال�س��بكة العنكبوتية �سلفا، فقط 

ليكتب التلميذ اإ�سمه ثم يقدمه اإىل معلمه، فاأين القراءة؟
اإذن م��ن هذا املنطلق، فاإننا نحم��ل وزارة الرتبية الوطنية 
�س��عف ونق�س املقروئية يف اجلزائر، وكما ق��ال زميلي الأخ 

مو�س��ى: »ال�س��عب الذي يقراأ ل ميكن اأن يجوع« ومن هذا 
املنطل��ق فاأنا اأعرف جيدا اأن الدولة اجلزائرية حر�س��ت كل 
احلر�س، منذ ال�س��تقالل، على القيام بهذا اجلانب، �س��واء 
من خ��الل اإع��داد املدار���س واجلامعات ومراك��ز التكوين 
املهن��ي اأو م��ن خالل اإن�س��اء املكتبات يف كل م��كان ودور 

الثقافة ودور ال�سباب.
لكن امل�س��كلة التي نعانيه��ا الآن، اأن الذين يذهبون اإىل 
هات��ه الدور وهات��ه املكتبات هم قليلون ج��دا! ملاذا قليلون؟ 

لأننا مل نعّود اأبناءنا على القراءة.
وهذا القانون - كما قلت - رغم ما فيه وما عليه، �ساأحاول 

بقدر امل�ستطاع اأننا نتعر�س اإىل هاته الأ�سياء.
م��ن بني اأهم الأ�س��ياء التي جاء بها ه��ذا القانون، ترقية 

الرتجمة.
اجلزائر كّونت يف ال�س��نوات املا�س��ية جمموعة كبرية من 
الأ�س��اتذة يف دول العامل املختلفة، فرن�س��ا، اإجنلرتا، اإ�سبانيا، 
اإيطاليا، اأمري��كا وكندا وعاد الكثري منه��م ومل يعد البع�س 

منهم، �ساحمهم اهلل.
الذي��ن عادوا ي�س��تطيعون بحك��م تكوينه��م يف اللغات 
الأجنبية، اأن يرتجموا الكثري من الكتب، وهذا -  لالأ�س��ف 

ال�سديد - مل يوجد ب�سكل كبري يف اجلزائر.
من هذا املنطلق، اأدعو - معايل الوزير - بالتن�سيق، لي�س 
لوحدك ول اأحّمل الأ�ستاذ الفا�سل هذا الأمر، بل التن�سيق 
مع ال��وزارات الأخرى، وخا�س��ة وزارة التعلي��م العايل، يف 
كيف ميكن ت�س��جيع م�ساألة الكتاب، ومن هذا املنطلق لدي 

مقرتح قد اأتركه يف اآخر مداخلتي.
اإذن، م�س��األة ترقي��ة الرتجم��ة، اأعتق��د اأنها م��ن النقاط 
الأ�سا�س��ية يف هذا املجال، ملاذا؟ لأن العلم الآن لي�س عندنا 
نحن ول عند زمالئنا واأ�سقائنا العرب، بل العلم موجود الآن 
يف الغرب، اأردنا هذا اأم مل نرده، وبالتايل فنحن م�س��طرون، 
اإذا اأردن��ا اأن نتعلم، فال بد اأن نتعلم تلك اللغات اأول، ولبد 

اأن ن�ستورد ذلك العلم ثانيا.
الق�سية الثانية، وهي مالحظة لوزارة الثقافة ب�سكل عام، 
ملاذا نرى يف اأ�سواقنا نق�سا، حتى ل اأقول انعداما، نق�س كبري 

يف ا�سترياد املجالت العلمية، العربية والأجنبية.
ملاذا اأقول هذا الكالم؟ لأن العلم الآن يرتقي من خالل 
الأبحاث، والأبحاث تن�س��ر يف �س��كل مق��الت، واملقالت 
تن�سر يف املجالت العلمية، لكن - لالأ�سف ال�سديد - عندما 
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نذهب اإىل اأ�سواقنا ل جند هاته املجالت يف مكتباتنا.
يف حني، عندما نزور بع�س الدول الأخرى، ل اأذكر اإ�سم 
ه��ذه الدول وه��ي دول عربية، جند ه��ذه املجالت، يف كافة 

التخ�س�سات، يف اأك�ساك تلك املكتبات.
ق�س��ية اأخرى مطروحة يف املادة 11، ذكرت �س��روط ن�سر 
الكت��اب؛ اأنا اأق��ول ملعايل الوزي��ر -  وكما قل��ت ل اأحمله 
امل�س��وؤولية - هذه املادة  لالأ�س��ف ال�س��ديد، غ��ري مطبقة يف 

الكتب.
اأنا اأ�س��رف على الكثري من طلبة الدكتوراه واملاج�س��تري، 
ياأتين��ي طالب مبرج��ع معنّي من دون طبعة وم��ن دون تاريخ 
ويخّيل يل اأن هذا الكتاب قدمي، فيقول يل ل يا اأ�س��تاذ، لقد 
ا�س��رتيت هذا الكتاب منذ اأ�سبوع اأو �س��هر اأو �سهرين اأو ما 

اإىل ذلك.
فكثري من الكتب التي تن�س��ر الآن بال�سرعة املوجودة يف 
بع���س الدول العربية - و�س��وف اأعلق بع�س ال�س��يء على 
ما قاله الأ�س��تاذ �س��ريط - قلت نظرا ل�سرعة ن�سر الكتاب يف 
الدول العربية، كثريا ما يهملون رقم الطبعة و�س��نة الن�س��ر؛ 
وبالتايل فهذه املادة - لالأ�س��ف ال�سديد - غري مطبقة الآن، 

فنتمنى اأن تكون مطبقة.
املادة 28 تقول باحلرف الواحد: »حتديد بكل حرية 
اأو يحدد بكل حرية هذا امل�ستورد �سعر بيع الكتاب للجمهور« 
مبعنى اأن امل�ستورد له احلرية الكاملة يف حتديد �سعر الكتاب.
ونالحظ يف مادة اأخرى وهي املادة 31 مايلي: »امل�ساركون 
الأجانب«، وفيه خطاأ مطبعي - كما قال الأ�س��تاذ �س��رّيط - 
فاملالحظة التي اأبديناها بالأم�س عن م�س��األة الن�س، هل هو 
عربي اأم فرن�س��ي؟ اأمتنى من احلكوم��ة اأنها تراعي هذا الأمر 

يف كل ن�سو�سنا امل�ستقبلية.
امل�ساركون الأجانب لهم احلق يف تخفي�سات غري حمدودة 
ال�سقف اأثناء التظاهرات التي تنظم الكتاب؟ فمن جهة، هو 
الذي يحدد �س��عر الكتاب للجمه��ور، ومن جهة ثانية، لديه 
احلق اأن يخف�س مبا اأراد من ن�س��بة يف التخفي�س اأثناء تنظيم 
التظاه��رات، م��اذا يفهم من ه��ذه املادة؟ يفه��م منها: اأنت 
امل�س��تورد، يامن تقيم باجلزائر، اإ�س��تورد الكتاب واأنت حتدد 
�س��عره، واأنت الذي لديك احلق اأن تخف�س ما �س��ئت اأثناء 

التظاهرات العلمية.
اأقول لكم حادثة، حدثت يل منذ �س��نة تقريبا، ا�سرتيت 
كتاب��ا م��ن القاهرة، ب�س��عر 10 دولر، اأي��ام املعر�س الدويل 

للكتاب يف اجلزائر، وبعدها مبا�س��رة، اأي بعد يومني، و�سلت 
اإىل اجلزائر، وق�س��دت املعر�س الدويل للكتاب، فذهبت اإىل 
نف�س الكتاب، فوجدت �س��عره هن��ا يف اجلزائر اأكرث من 20 
دولرا، فتكلمت مع �س��احب املكتبة وقلت له اأنا ا�س��رتيت 
الكت��اب منذ 3 اأيام من القاهرة ب� 10 دولر فقط، اأنت الآن 
تبيع��ه باأكرث م��ن 20 دولرا، هذا غري معق��ول! فتحجج يل 
- طبعا - باأ�س��ياء كثرية جدا، فال بد اأن نراقب هاته الأ�سعار 

يف تلك الدول الأ�سل.
�س��حيح الآن اأن الدين��ار منخف�س والعم��الت مرتفعة، 
لكن هذا ال�س��خ�س الذي يحدد ال�سعر والذي يحدد ن�سبة 
النخفا�س، اأن��ا هنا اأطرح عالمة ا�س��تفهام كبرية جدا؟ األ 
ميك��ن اأن يكون هذا م�س��درا لإخراج العملة ال�س��عبة من 
اجلزائ��ر؟ ه��وؤلء الذي��ن ي�س��توردون بالطريقة الت��ي اأرادوا 
ويبيعون بال�س��كل ال��ذي اأرادوا ويخف�س��ون مبا �س��اوؤوا، اأنا 
يف اعتق��ادي  اأطرح  عالمة ا�س��تفهام كب��رية جدا يف تنظيم 
�سوق الكتاب؟ واأمتنى اأن اأكون خاطئا يف هذا املجال، لأنني 
متاأكد اأن الأجنبي املقيم يف اجلزائر موجود يف القانون، فهذا 
ال�س��خ�س املوجود ي�ستورد الكتاب كما �ساء وميكن اأن يعيد 
� طبعا � اأخذ هذه العمالت الكبرية جدا بالن�سبة للعمالت 
الأجنبي��ة يف اجلزائ��ر، وه��ذا طبعا ق��د مي�س ببع���س الأمور 

القت�سادية.
لدي بع���س املقرتحات، ولي�س��مح يل � مع��ايل الوزير � 
وليت�سع �سدره، فاأنا اأعرفه من هذا املنطلق، ونحن نتكلم عن 

املثقف بالدرجة الأوىل، فله باع كبري يف هذا املجال.
اأقرتح عليكم مايلي:

من خ��الل مديريات الثقاف��ة على م�س��توى الوليات، 
وه��ذه الفكرة قمنا بتطبيقها يف �س��نة من ال�س��نوات وجنحنا 

فيها.
تقرتح مديرية الثقافة يف توا�س��لها مع املجال�س ال�س��عبية 
الولئي��ة، مبلغا يف كل ولية، ح�س��ب اإمكاني��ة امليزانيات، 

لت�سجيع الإبداع ولي�س لت�سجيع الرق�س والغناء، اتفقنا!
اأنا اأقول ت�س��جيع الإبداع، ملاذا ه��ذا الكالم؟ لأن لدينا 
الكثري من املوؤلفني،  لالأ�س��ف ال�س��ديد، كما قال الأ�س��تاذ 
ملني �س��ريط، لي�س��تطيعون طبع الكتاب ولي�ستطيعون ن�سر 
الكت��اب! ملاذا؟ لأنه مكلف جدا، فياحبذا، ونحن منلك 48 
ولية وعن قريب �س��وف تكون لدينا 09 اأخرى اإ�س��افية، لو 
كل ولي��ة فقط ت�س��تخرج مبلغا معينا من امل��ال يكون ب� 5 
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مليون دينار، اأنا متاأكد اأننا �س��وف نطبع يف كل كتاب � على 
الأق��ل � من حوايل 50 اإىل 60 اإىل 100 كتاب، واأتكلم من 

منطلق اخلربة.
يف ي��وم من الأيام، كنت رئي���س جلنة الثقافة يف املجل�س 
ال�سعبي الولئي، وا�ستطعت بحكم العالقات اأنني اأ�ستخرج 
ميزانية معينة خا�س��ة بالإبداع، وقمنا بن�سر حوايل 35 كتابا 

من بينها دواوين �سعر وق�س�س...اإلخ.
كانت عملية ناجحة، لأن هوؤلء النا�س لو مل ين�س��ر لهم 
املجل�س ال�سعبي الولئي هذا الكالم، ماكان لين�سروه اأبدا؛ 
وبالتايل فاإين اأدعو اأخي الفا�س��ل، مع��ايل وزير الثقافة، اإىل 
حث مديريات الثقافة على م�س��توى الوليات للتقرب من 
املجال�س ال�س��عبية الولئية واحل�سول على هاته امليزانية، واأنا 
متاأكد اأن وزارة الداخلية �س��وف تقبل هذا الأمر لت�س��جيع 
الإبداع يف كل الأماكن، ومتاأكد اأن ثقافتنا �سوف تتطور عرب 
املناطق، وكل ثقافة �سوف تظهر وفقا خل�سائ�س تلك املنطقة.
الق��رتاح الثاين، ت�س��جيع الرتجمة من خالل تر�س��يم 
جائ��زة للكتب املرتجمة، �س��واء م��ن العربي��ة اإىل الأجنبية 
اأو م��ن الأجنبي��ة اإىل العربي��ة، واأنا اأقول جائزة �س��نوية، بل 
لي�س فقط جائزة �سنوية، اأنا متاأكد اأنه باإمكانهم اأن يخ�س�سوا 
على الأقل 10 جوائز يف ال�س��نة، و�سوف ندفع بهوؤلء الذين 
تعلموا يف الدول الأجنبية يف الثمانينيات اأن يقوموا برتجمة 
علومهم يف هذا املجال؛ واأنا متاأكد اأنه ملا ترت�س��م هذه اجلائزة 
�س��وف حت�س��ل على جمموعة من الكت��ب مرتجمة يف كل 
�س��نة، واأكيد اأن اهلل �سوف يوفقكم � اإن �ساء اهلل � لأن العلم 
ملا تطور زم��ن الدولة الأموية تطور بالرتجم��ة، واأنتم تعرفون 

هذا.
ملا تطور العلم يف اأوروبا، تطور كذلك من خالل الرتجمة 
وم��ن خ��الل التوا�س��ل م��ع م��ن كان يف الأندل�س...اإلخ، 
فلنذه��ب اإىل هذا املنحى ونح�س��ل على العلم من اأّمه ومن 

اأ�سله.
وهنا نتمن��ى اأن تكون الأمور يف �س��كل عالقة مع وزارة 
التعليم العايل، لأن الأ�س��اتذة الذين تكّونوا يف تلك العلوم 
موجودون الآن يف اجلامعات، ووزير التعليم منذ يومني حتدث 
تقريبا عن 50000 اأ�ستاذ، لو اأن ن�سف هذا العدد، كل واحد 
فيهم اأخرج كتابا، اأنا متاأكد اأننا �سن�سل اإىل 25000 كتاب، 

وهذا يف مقدورنا لأنه فيه اإمكانية، بقي فقط التحفيز.
بالن�س��بة للمراجع العلمية يف اجلامعات، وهذا كذلك يف 

اإط��ار تعاونكم مع وزارة التعلي��م العايل والبحث العلمي، اأنا 
عندي اقرتاح: كنت اقرتحت��ه يف يوم من الأيام، يف برنامج 
م��ن برام��ج التلفزيون، لك��ن � لالأ�س��ف � مل يوؤخذ بعني 
العتب��ار اأو مل ي�س��تمع اإلي��ه، قلت نحن عندن��ا � كما قال 
الأ�س��تاذ �س��ريط � نق�س يف املرجع العلمي يف اجلامعة، طبعا 
الأ�س��تاذ ملني �س��ريط يدّر�س يف اجلامعة؛ وكثري من الزمالء 
يدر�س��ون يف اجلامعة واأنا اأدر���س يف اجلامعة، كنت اقرتحت 

اقرتاحا ب�سيطا جدا، لكن اأنا متاأكد باأنه عملي.
طبع��ا يف البح��وث، ملّا نذه��ب للمج��الت العلمية، جند 
البحث املقاولتي اأو جند مقال، لكنه موؤلف من قبل العديد 

من الباحثني يف خمرب معني من املخابر.
كذلك الآن يف بع�س الكتب، هناك التاأليف املقاولتي، 
واأق�س��د به تاأليف جمموع��ة لنف�س املوؤل��ف، ومعايل الوزير 
يدرك هذا الأمر، فقلت ياحبذا لو تختار وزارة التعليم العايل 
يف كل مادة من املواد، يف كل مقيا�س من املقايي�س اأح�س��ن 
الأ�ساتذة الذين يدر�س��ون باجلامعات، الآن لدينا تقريبا 80 
جامع��ة، يف كل ولي��ة من ولي��ات الوطن عندن��ا جامعة، 
فنخت��ار يف كل كتاب مرجعا، كم �س��يكون فيه من ف�س��ل؟ 
حوايل 12 ف�س��ال، 15 ف�سال، لي�س هذا م�سكال، نختار 15 
اأ�س��تاذا يف كل مقيا�س، يف كل م��ادة واأمتنى اأن وزير التعليم 

العايل والبحث العلمي ي�سمع مني هذا القرتاح.
يف مقيا���س من املقايي�س، لباأ�س دعنا نتكلم عن جماعة 
الأدب  وعن الل�سانيات التطبيقية، لو اآتي فقط ب� 15 اأ�ستاذا 
األ ميكنه��م اأن يوؤّلفوا الكتاب يف ظرف �س��نة ويكون مرجع 
حدي��ث يف ذلك املقيا�س، اإح�س��ب عدد الأ�س��اتذة الذين 
عندن��ا وعدد املقايي�س الت��ي عندنا، اأنا متاأك��د اأنه يف ظرف 
�سنة �سوف نح�سل على كل املراجع العلمية احلديثة، طبعا، 
�س��وف ن�س��رتط يف هذا الأم��ر اأن تكون املراج��ع حديثة يف 
هذا املجال؛ وبالتايل �س��وف نح�س��ل على ه��ذه املجموعة، 
والق�س��ية ب�سيطة جدا، ق�س��ية تن�سيق واإ�س��راف من وزارة 
التعلي��م العايل والبحث العلم��ي � طبعا � بالتعاون مع وزارة 

الثقافة وهي م�سكورة يف هذا املجال.
ق�سية ت�سجيع ن�سر اأح�سن الأبحاث العلمية املقدمة لنيل 
املاج�ستري والدكتوراه، وهذه كذلك معمول بها يف اجلامعات 
العاملي��ة، كثري م��ن اللجان، طبع��ا الأخ يف جلنة، الأخت يف 
جلنة، نحن عندما نناق�س ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه، هناك 
بع�س الأبحاث املتميزة، نقول تو�سي اللجنة بن�سر البحث، 
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فياحب��ذا لو هاته البحوث تن�س��ر! اأنا متاأكد ل��و تقوم وزارة 
التعليم العايل ووزارة الثقافة بن�س��ر بع�س الأبحاث، �سوف 
ي�س��عى كل طال��ب اأثناء اإع��داده البح��ث، اأن يكون بحثه 
متميزا؛ وهذه عملية ب�س��يطة جدا، ملا نن�س��ر كتاب ر�س��الة 
ماج�س��تري اأو دكتوراه بحوايل 200 �سفحة اأو 300 �سفحة، 
ماذا �سيكّلفني اأنا؟ لكن �سوف اأخرج بحثا من�سورا باجلزائر 

من اإنتاج جزائري.
لالأ�س��ف، اأبحاثنا الآن، اأ�س��اتذتنا � معايل الوزير � اأقول 
ل��ك وكثري م��ن الطلبة الذين اأ�س��رف عليه��م الآن، ياأخذ 
القر�س امل�س��غوط ويذه��ب اإىل الأردن وبعد اأ�س��بوع ياأتي 
بكت��اب، يذهب اإىل القاه��رة وياأتي بكتاب، يعطون له 100 
ن�س��خة فق��ط ويف بع�س الأحيان يعطون له 50 ن�س��خة فقط 

والباقي يقومون هم بت�سويقها هناك.
اأن��ا اأقول لك هن��اك اأهم الكتب واأح�س��ن الكتب التي 
ن�س��رت يف الأردن، طبع��ا ا�س��تغلها ه��وؤلء الأردنيون مبعية 
اجلزائري��ني الذين ي�س��تغلون هن��اك يف  الأردن، فن�س��رت 
الكتب يف الأردن با�س��م الأردن وهي من تاأليف جزائريني، 

ولكم اأن تبحثوا يف هذا املجال.
اإقرتاح اآخر، وهذا اقرتاح للحكومة ولي�س فقط لكم.

هن��اك طبعا بع�س الزم��الء كانوا م��دراء جامعات، وفيه 
تخ�س��ي�س ميزانية ل�سراء الكتب، وح�س��رتكم كنتم مديرا 
للمكتب��ة الوطني��ة، قلت قد تخ�س���س ميزانية لكل �س��نة، 
ومع ال�س��رعة قد تقتني اأي كتب، املهم يف نهاية املطاف اأننا 

ن�ستكمل املبلغ املر�سود لهذا املجال!
نتمنى اأن تاأخذ ميزانية الكتب، �سكال مغايرا للميزانيات 
ال�س��نوية، كاأن تعطي ميزانية الكتب على مدار 3 �س��نوات 
و5 �س��نوات، حتى يتاح الوقت ال��كايف للقائمني على هاته 
املوؤ�س�س��ات لختبار الكتب الأح�سن، لأن بال�سرعة وباملدة 
الق�س��رية، ممكن يف نهاية املطاف... هوؤلء امل�ستوردون ياأتون 
بكتب، اأي كتب! اأنا كنت م�س��ريا لكلية وجرى هذا الأمر، 
ويف اآخر املطاف ت�سرتيها وتاأخذها وتدخلها للمكتبة وتكون 

غري فاعلة! 
اأ�ست�س��محكم معايل الوزير عن الإطالة، واأ�ست�س��محكم 
- احل�س��ور الك��رمي - يف ه��ذا الأم��ر واأمتنى لك��م التوفيق 
والنج��اح يف خدمة هذا القطاع احل�س��ا�س لتنمي��ة ثقافتنا، 
اأ�س��كركم معايل رئي�س اجلل�س��ة على هذا القبول واأ�س��كر 

اجلميع وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا لل�سيد عبد الكرمي قري�سي؛ 
متنيات��ي اأن توؤخذ جميع اقرتاحاتك بعني العتبار، �س��كرا 

للجميع.
بهذا نكون قد مّكنا جميع الراغبني يف التدخل ملناق�س��ة 
م�س��روع القان��ون املعرو�س علينا، الآن اأ�س��األ ال�س��يد وزير 
الثقافة، ممثل احلكومة، هل لديه اجلاهزية الآن لتقدمي ردوده 
على تدخالت اأع�ساء جمل�س الأمة املحرتم حول م�سمون 
م�س��روع القانون، اأم اأنه يف�س��ل منحه بع�س الوقت لإعداد 

ردوده؟

ال�ش��يد وزير الثقافة: �س��كرا لل�س��يد رئي�س اجلل�سة؛ اأنا 
جاهز للرد حال.

ال�ش��يد رئي�ص اجلل�ش��ة: اإذن، مع��ايل الوزير جاهز واأظن 
اأنه على دراية تامة وملم باملو�س��وع وكل القرتاحات؛ اإذن، 

الكلمة لكم �سيدي الوزير، تف�سل.

ال�شيد وزير الثقافة: ب�سم اهلل.
�سيدي رئي�س اجلل�سة،

معايل الوزير،
ال�سيد رئي�س اللجنة املخت�سة ومقررها،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة املوقر، 
بداي��ة، اأود اأن اأع��رب عن كامل �س��عادتي به��ذا النقا�س 
ال��رثي، املهم واملفيد، والذي اأكد اأهمية الن�س اأو امل�س��روع 

واأهمية الكتاب يف حياة الأمة.
قبل اأن اأناق�س ماورد يف اأ�سئلة اأو اإثراءات الإخوة اأع�ساء 
جمل�س الأمة، اأود اأن اأ�سري اإىل اأن هذا الن�س، عندما عر�س 
على املجل�س ال�سعبي الوطني، مت اإثراوؤه ووقع التعديل على 
40 مادة، مبعنى اأن الن�س الأ�سلي عندما و�سل اإىل املجل�س 
ال�س��عبي الوطني، اأحدث فيه تعدي��الت وتغيريات كثرية 
ورمبا من بني الأ�س��ياء الت��ي اأود اأن اأقوله��ا، واأوجه كالمي 
لالأ�ستاذ ال�سيد ملني �سريط، اأعتقد اأنه كان يناق�س وثيقة غري 
الوثيقة التي و�سعت بني يديه، لأن كثريا من الأ�سئلة التي 
طرحها وجدت اإجابتها يف التعديالت التي قام بها املجل�س 
ال�سعبي الوطني، لأنني كنت اأتابع بع�س املواد وحدث هذا 

الختالف.
على كل ح��ال، هذا مل ولن يغري من الأمر �س��يئا، لأن 



الثالثاء 8 �شعبان 1436              املوافق 26 ماي 282015

الدورة الربيعية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 08

ماتف�سلتم به جدير باملناق�سة وجدير بالإثراء.
طبع��ا يف البداي��ة اأود اأن اأحت��دث عن الكت��اب كقيمة 

تاريخية، الكتاب وجد منذ اأن وجد الإن�سان.
ولكن الكتاب الورقي � خ�سي�سا � الذي �سكل بالن�سبة 
لالإن�س��ان الدافع نحو التطور ونحو املعرفة، رمبا اأجد ح�سوره 
الأك��رب بعد اكت�س��اف مطبع��ة غوتنبورغ قب��ل 7 قرون، رمبا 
اأعتق��د يف عام 1461، اإن مل تخني الذاكرة، وحاليا ي�س��ري 
كث��ري من اخلرباء اإىل اأنه مت طبع مايفوق 46 مليون عنوان، ل 
اأقول كتاب اأو ن�س��خة ولكن عنوان، يف كل جمالت املعرفة 

من فل�سفة وطب واأدب ومعارف خمتلفة.
اإذن، الكت��اب يجد حّيزا كبريا يف حياة كل املجتمعات، 
لهذا فاإن كثريا من البلدان ت�سع وجتدد �سيا�ستها فيما يتعلق 

باملعرفة.
الكت��اب الورقي عّمر طويال، لكنه فجاأة منذ عام 1971 
وجد مناف�س��ا �سر�س��ا ل��ه، األ وه��و الكت��اب الإلكرتوين، 
الكت��اب الإلكرتوين ظهر يف عام 1971 عن طريق جامعة. 
»اإلين��وى«  الأمريكية املعروفة اآنذاك، عندما ك�س��بت جهاز 
كمبيوتر بقيمة 190 مليون دولر اآنذاك، ون�سرت اأول وثيقة 
اإلكرتوني��ة ومتثل��ت يف وثيق��ة ال�س��تقالل الأمريكي يف 4 

جويلية.
فالكتاب الإلكرتوين بداأ ياأخذ حيزا يف حياة املجتمعات، 
وبداأ عدد كبري من املكتبات، خا�س��ة يف الغرب، يجد هذه 
املناف�س��ة وبداأ ن�س��اط الكتاب الورقي يقل، حتى اإن بع�س 
املكتب��ات اأغلقت وحتولت اإىل �س��وق الكتاب الإلكرتوين، 

هذه حقيقة تاريخية وواقع نعي�سه اليوم.
اإذن، ماي��كل ه��ارت هذا الذي كان وراء بروز اأو ن�س��وء 
الكتاب الإلكرتوين، نا�س��ل من اأجل فك��رة واحدة وهي 
الكت��اب كاملاء واله��واء، وقد تويف منذ �س��نتني وترك وراءه 
م�س��روعا مهما، وه��و اأن يقوم بجمع الإرث الإن�س��اين من 
املوؤلف��ات والكتب التي ل تقع حت��ت طائلة حقوق التاأليف 
واأ�س��ماها »م�س��روع غوتنبورغ« وهو يتوفر عل��ى اأكرث من 3 
ماليني ن�سخة، من بينها عدد مهم من الكتب باللغة العربية.
اإذن، هناك م�سعى اإىل حتويل الكتاب اإىل قيمة دميقراطية 

اأي�سا يف حياة النا�س.
يف اجلزائر، نقول � واأنا اأ�س��اطر ال�س��يد مو�س��ى يف اإ�س��ارته �  
اإىل اأن هن��اك عم��ال كب��ريا مت من��ذ ال�س��تقالل بالن�س��بة 
لكب��ار الكت��اب ورواد الثقافة اجلزائرية، يف اأنه��م تركوا اإرثا 

مهم��ا بالن�س��بة للجزائر، ول ننكر وجود ن�س��ال كبري قامت 
به املكتب��ات ونا�س��رون جزائريون منذ �س��نوات طويلة وقد 
ذكر بع�س��ها: البعث، ال�س��هاب، اأي�س��ا موؤ�س�سات الطباعة 
التابع��ة للدولة اآنذاك، كما اأ�س��همت يف ن�س��ر كم هائل من 
املوؤلفات التي ت�سكل قاعدة ثقافية بالن�سبة للثقافة اجلزائرية 
واأ�سهمت اأي�سا يف تعزيز ثقافة ال�ستقالل خا�سة، وهذا مهم 
جدا، ونحن ن�ستح�س��ر دائما هذه التجرب��ة الرائعة والرائدة 
ون�س��د على اأيدي الذين وا�سلوا عملية الن�سر ومقاومة هذا 
الزح��ف اجلديد يف الثورة الرقمية التي اأثرت على الكتاب 

الورقي.
يف اجلزائ��ر حالي��ا يوجد اأكرث من 800 نا�س��ر، اأقول هذا 
لأنن��ي م��درك اأن الأرقام دائم��ا حتيد يف بالدن��ا، لأنني يف 
فرتة اإ�س��رايف على املكتبة الوطني��ة، اأمكنني الطالع على 
النا�سرين اجلزائريني، وعلى اأ�سمائهم، و�سعت قائمة اآنذاك، 
لك��ن من بني 800 وزي��ادة، جند اأكرث م��ن 500 بقليل من 
النا�سرين املحرتفني الذين ميتلكون �سجالت جتارية ويقومون 
ب�س��ناعة الكتاب ون�سره وبيعه وتوزيعه، لكن الن�سبة الأكرب 
م��ن هوؤلء ظهرت بعد 2003، بال�س��بط بعد تنظيم ال�س��نة 
الثقافي��ة للجزائ��ر بفرن�س��ا، لأن الدول��ة اأظه��رت اإمكاناتها 
واإرادتها يف دعم الكتاب و�سناعته، فظهر كثري من النا�سرين 
اجل��دد، ورمبا كث��ري منه��م يفتق��ر اإىل التجرب��ة واإىل املهنية 
املطلوب��ة، حتى اإنني دائما اأقول ه��ذا ومازلت عند موقفي، 
واأقوله لل�سيد ملني، فما اأوردته يف ذلك الربنامج التلفزيوين، 
تل��ك قناعات مل اأتخل عنها ولن اأتخلى عنها، لأنها حقائق 
اأعرفها يف واقع احلياة الثقافية واأعرف �س��وق الن�سر  واأعرف 
ثقافة النا�س��رين واأعرف مايحتاجه النا�س��رون واأعرف اأي�سا 
حتى الإ�س��كالت الواقعة بني النا�سرين اجلزائريني، اأعرف 
هذا جيدا، لكنني �ساأ�س��عى جاه��دا اإىل اأن اأقرب وجهات 
النظر، حت��ى نعزز اأكرث منظومة الثقاف��ة الوطنية، بعيدا عن 

هذه الختاللت وهذه الختالفات.
اإذن، اأك��رث من 800 نا�س��ر، ظهروا ل�س��بب ب�س��يط لأن 
الدول��ة تدع��م الكتاب، بع���س النا�س��رين يقوم��ون بدور 
الو�ساطة فقط وميلك �سجال جتاريا، لكنه و�سيط يح�سل على 
بع�س العناوين من وزارة الثقافة، مبنا�س��بة ق�سنطينة عا�سمة 
الثقافة اأو تلم�س��ان عا�سمة الثقافة الإ�س��المية اأو املهرجان 
الثقايف الإفريق��ي الثاين اأو اجلزائر عا�س��مة الثقافة العربية 
اأو غريها، فهو ليقوم باأكرث من دور و�س��يط، ياأخذ الكتاب، 
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يطبعه وير�سله اإىل وزارة الثقافة يف اإحدى موؤ�س�ساتها: املكتبة 
الوطنية وموؤ�س�سة الفنون املطبعية لتخزن الكتاب هناك.

هذا ال�س��يء الذي جعل البع�س يت�ساءل: ملاذا الكتاب 
لي�س��ل اإىل �س��احبه وياأخذ منه 10 ن�س��خ، كما تف�سل به 
الأ�س��تاذ، الدكت��ور عبد القادر بن �س��امل؟ فع��ال، الكتب 
موج��ودة، لك��ن هن��اك عملي��ة توزي��ع لهذه الكت��ب على 
املكتبات العمومي��ة، دور الثقافة واملكتب��ات اجلامعية، لأن 
ه��ذه متت بتموي��ل الدولة، اإذن تع��ود للموؤ�س�س��ات، لأنها 

ت�سكل منفعة عامة يف النهاية.
ث��ّم اإن هن��اك برناجما مهم��ا لدعم الكتاب وه��و برنامج 
ال�سيد رئي�س اجلمهورية وهذا برنامج مهم جدا اأي�سا واأ�سهم 
يف دعم كّم كبري م��ن املوؤلفني اجلزائريني، حتى اأن الأرقام، 
وهي موجودة بحوزة وزارة الثقافة، ت�س��ري اإىل ا�س��تفادة اأكرث 
من قرابة 800 موؤلف جزائري من هذا الدعم، دعم الطبع.

الآن اأعود بعد هذه التوطئة اإىل ما تف�س��ل به الإخوة يف 
املجل�س من اأ�سئلة.

الأخ، ال�س��يد العمري لكحل، اأ�سكر لك ما تف�سلت به 
واأ�س��كرك على تهنئتي؛ واأملي اأن اأوفق يف هذه املهمة التي 
تتطلب دع��م اجلميع، لأن الثقافة لي�س��ت مهمة تقنية، هي 

قيمة يدخل فيها دعم املجتمع كله.
ه��ل مات الكتاب الورقي؟ ل اأعتقد اأن الكتاب الورقي 
مات اأو �س��يموت، لأن املعروف اأنه عندما ظهر امل�سرح، قال 
النا�س هذا اآخر ما ميكن اأن يبدعه الإن�س��ان، وعندما ظهرت 
ال�س��ينما قالوا لقد انتهى امل�س��رح، وعندما ظه��ر التلفزيون 
قالوا انتهت ال�س��ينما وانتهى امل�س��رح، وعندما ظهر الفيديو 
ق��ال انتهى التلفزيون وال�س��ينما وامل�س��رح، وعندما ظهرت 
الأنرتنت قالوا انتهى كل �سيء، يف حني اأن كل هذه و�سائط 
للمعرفة وو�سائط لالإبداع، ل هذه قتلت تلك ول تلك اأثرت 
على الأخرى، ولكنها كلها و�سائل تقرب من الإن�سان،  هي 

طرائق للتعبري بو�سائط جديدة.
 اإذن، الكتاب الإلكرتوين لن يوؤثر على الكتاب الورقي، 
على الرغم من اأن هناك الآن و�سائل متطورة جدا يف تقريب 

الكتاب من الإن�سان.
اأعطي��ك مثال مهما جدا، بع�س��نا اأو كثري جتول يف بع�س 
�س��وارعنا، جتد اأحيانا هذه الآلة التي ت�سع فيها قطعة معدنية 

وت�سغط عليها فتخرج قنينة ماء اأو م�سروبا معّينا.
الآن يف الغ��رب توجد اأجهزة، مثل هذه، ت�س��ل اأمامها 

وتقراأ قائمة الأعمال الروائية املوجودة، كاأعمال �سيك�س��بري 
اأو اأعم��ال موليري اأو اأعم��ال كتاب معروف��ني، واأنت تختار 
وت�سغط على الزر، قال تاجر البندقية ل�سيك�سبري ب� 5 دولر 
اأو 10 دولر، ت�س��ع وت�سغط وتنتظر، بعد 5 دقائق يظهر لك 
العم��ل مطبوعا وجاهزا تق��روؤه يف حمطة القطار اأو يف املطار، 
هذا لتقريب املعرفة وجعلها مادة ا�س��تهالكية لتختلف عن 

اأي مادة اأخرى.
تطورت الو�س��ائل الآن و�س��ارت التكنولوجيا يف خدمة 
املعرفة، بقر�س م�س��غوط الآن ميكن��ك اأن حتمل يف جيبك 

ت�سوره! ميكن  ول  مذهل  �سيئ  يعني  كتاب،   5000
ه��ذه الثورة اأعادت هيكلة العقل الإن�س��اين متاما، لكنها 
مل توؤثر على املعرف��ة بطرائقها التقليدي��ة، فالكتاب الورقي 
له خ�سو�س��ياته، الكت��اب الورقي حتمله مع��ك وله رائحة، 

وميكنك اأن تقراأه يف اأي مكان.
الكت��اب الإلكرتوين له خ�سو�س��ية، لكن��ه يحتاج اإىل 
طاقة، عندم��ا تقراأ كتابا اإلكرتونيا اأن��ت بحاجة اإىل كمبيوتر 
والكمبيوت��ر يج��ب اأن تك��ون في��ه الطاقة، ل يوج��د طاقة 
لميكن��ك اأن تقراأ الكتاب الإلكرتوين، تت�س��رف معه كما 
�س��ئت، تكرّب ال�س��ورة، تنق�سها، تاأخذ �س��فحات، له اأي�سا 

مزاياه، وبالتايل فال هذا يقتل ذاك ولذاك يقتل هذا.
الكت��اب والطفل، الطفل مهم ولكن��ه مهمل يف حياتنا 
الثقافية، كثري من النا�سرين يتجهون نحو  اإعادة طبع الكتب 
التي يج��دون فيها ربحا، عل��ى اأن يتوجه��وا لطباعة كتاب 
الطفل، ولكن عندما يبادر بع�س��هم اإىل طباعة كتاب الطفل 
يف اجلزائر، ياأت��ون باأعمال جاهزة من بلدان يف الغرب اأو يف 

امل�سرق ويعيدون طباعتها.
يف بل��د ل اأذك��ره، يف ع��ام 1990 كانوا يطبعون �س��نويا 
9000 عنوان يف ال�سنة � واأوؤكد � بلد بقيمة اجلزائر تنمويا 
واقت�ساديا، من بني 9000 عنوان ل اأقول ن�سخة، بل عنوان، 
يطبع��ون 1200 لالأطف��ال، مبعنى اأن الطف��ل يف هذا البلد، 
ي�س��تيقظ كل �س��باح على 3 اأو 4 ن�س��خ جديدة اأو عناوين 
جدي��دة، لكن كل هذه الكتب م�س��توحاة من تاريخ وثقافة 
هذا البلد، عندما ين�س��اأ هذا الولد ين�س��اأ على هذه الثقافة، 
معزز بهذه الثقافة، هويته ثابتة ل تتزعزع، وبالتايل فاإنه عندما 

يبداأ ممار�سة احلياة لحقا يكون حم�سنا وموؤّمنا.
اإذن، نحن يف وزارة الثقافة �سنعمل على ت�سجيع وتكون 
الأولوية ملن ين�س��رون للطفل اأول، وملن ين�سرون من الرتاث 
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والأدب اجلزائري.
لنكون وا�س��حني، اأن��ا مع جزاأرة الن�س��ر ال��ذي يعتمد 
بالدرجة الأوىل على ثقاف��ة البلد، واجلزائر هذا البلد املمتد 
10 اآلف �سنة يف التاريخ، يعني من رموزه ومن تراثه ومن 
اأ�ساطريه ومن ق�س�سه، وكل هذه الأ�سياء بحاجة اإىل اأن تعاد 
�سياغتها، اإذن فالر�سالة موجهة اإىل كل النا�سرين: الكتاب، 
الباحثني، الأدب��اء حتى يهتموا اأكرث بكت��اب الطفل ولهم 

الأولوية يف التمويل.
مكتبة ل��كل بلدية، م�س��روع طموح، يبق��ى دائما هدفا 
ن�س��عى اإىل حتقيق��ه، لكن على الأق��ل يف مرحلة اأوىل نقول 

كتابا لكل طفل، مهم جدا اأننا نربط الطفل بالكتاب.
الكتاب يبداأ من البيت، لكنه يتعزز اأكرث داخل املدر�سة، 
املدر�سة هي التي حتبب للطفل الكتاب، اإذا اأوجدنا مكتبات 

داخل املدار�س، فاإننا جنعل الطفل اأكرث قربا.
اأزمة القراءة، واأنا اأود اأن اأ�س��حح هنا واأعود لالأ�ستاذ ملني 

يف مو�سوع امل�سطلحات.
عندنا م�سكل كبري يف اجلزائر، يف مو�سوع امل�سطلحات، 
حتى اأننا � رمبا، لباأ�س اإن قلتها � يف ال�س��بعينيات كنا منلك 
وزارة وكنا ن�سميها وزارة الربيد واملوا�سالت، يف حني منلك 

وزارة اأخرى اإ�سمها وزارة النقل.
اأعتق��د اأن النقل هي املوا�س��الت، ف��كان اخلطاأ، لو قلنا 

وزارة الربيد والت�سالت اآنذاك كان ميكن اأن نزيله.
اإذن م�س��األة امل�س��طلح مهمة، حتى اأننا نق��ول الآن اأزمة 
املقروئي��ة، ل! بل اأزمة القرائي��ة، لأن املقروئية هو مايقراأ يف 
الكت��اب! هل الأزمة يف هذا الكتاب املقروء؟! فاملقروء، هو 

الذي ٌيقراأ؟ هو الكتاب.
اإذن ه��ل ه��ي اأزم��ة قرائي��ة اأم اأزم��ة مقروئي��ة؟ نط��رح 
ال�س��وؤال، هل الأزم��ة يف نوعية الكتاب ال��ذي يقدم اأم اأن 
النا�س يعزفون عن القراءة؟ هذا ال�س��وؤال، حلد الآن مل تتم 
اأية درا�س��ة علمية حول م��ا اإذا كان اجلزائريون يقروؤون اأول 
يقروؤون، هذه يفرت�س اأن تقوم بها موؤ�س�س��ات متخ�س�سة يف 
جمال الإح�ساء وال�ستطالعات ويربر الراأي، ول ميكنني اأن 
اأقدم راأيي ال�سخ�سي، اأنا اأقول اجلزائري يقراأ، لكن اجلزائري 
ليقراأ يف الف�س��اءات املفتوحة كما ن�س��اهد يف الغرب، تراه 
يق��راأ يف املرتو، يف ال�س��ارع، يف املطعم، هن��ا ميكن القول اإن 
اجلزائ��ري ليقراأ، اجلزائري يف ال�س��ارع يق��راأ اجلرائد، لأنه 
�س��عب م�س��ّي�س، ولكن هناك من اجلزائريني من يقروؤون يف 

الف�ساءات املغلقة ويف املكتبات واملكتبات اجلامعية وغريها 
بدلي��ل اأن معر���س الكت��اب الدويل اجلزائ��ري هو املكتب 
الأك��رث مبيعا يف العامل العربي، اجلزائريون ل ي�س��رتون كتبا 
فقط ليخزنوها، بع�س��هم يتباهى باملجل��دات، ولكن الكثري 
يذهب لقتناء عناوين معين��ة يف جمالت معينة، اإن كانت 
قانون��ا اأو تاريخ��ا اأو علم��ا اأو دين��ا، يقتنيها ويح�س��ل عليها 
ويقروؤها، اجلزائري عندما تناق�س��ه لحقا جتد اأنه على اطالع 

وا�سع مبا ورد.
فحكمنا يبدو قا�س��يا على اأننا �سعب ليقراأ، نحن �سعب 
يقراأ واحلمد هلل، نعزز هذا الآن بكثري من الآليات، تكون من 
خالل اهتمام و�سائل الإعالم، وعندما نذكر و�سائل الإعالم 
ل اأقول فقط و�س��ائل الإعالم العمومية ولكن اخلا�سة اأي�سا 

مطالبة وملزمة اأي�سا بالهتمام بالثقافة ودعم الثقافة.
املقرتحات التي تف�سلتم بها ال�سيد العمري مهمة جدا، 
اأنا مع��ك يف اأن نركز عل��ى الكتاب اجلزائ��ري اأول، اإن مل 
نطبعه نحن ل تنتظروا اأن يطبعه غرينا: »ماحك جلدك مثل 

ظفرك«.
اإذن، نهتم اأكرث بطبع كتبنا وجنتهد يف ت�سويقها، م�سكلتنا 
اأننا ننتج �س��يئا مهم��ا جدا لكنه لي�س��ّوق، اأدب رائع لكن 
لي�س��وق وتاأّك��دوا اأن الأعم��ال التي نالت جوائ��ز موؤخرا 
لكت��اب جزائريني، لأنه��ا فقط طبعت يف اخلارج ف�س��ارت 

معروفة.
لك��ن اأن تطب��ع كتابا هن��ا يف اجلزائر، يبق��ى يف اجلزائر، 
يولد ميتا لالأ�س��ف، نذكر كاتبة مثل اأحالم م�س��تغامني، ملا 
طبعت كتابها »ذاكرة اجل�سد« اأول ما طبعته طبعته يف اجلزائر 
فبق��ي خمزنا يف اأقبية اجلهة التي طبعته، لكن عندما طبع يف 
بريوت، فالأنهم ميتلكون �س��عر الرتويج والت�سويق والتعريف 
بالكتاب، الآن هو يف اأكرث من 30 طبعة ونالت �سهرة وا�سعة 

من اأجله.
عندم��ا يلج��اأ اجلزائري��ون اإىل الطبع اإىل اخل��ارج، ولي�س 
لأنهم ليج��دون �س��وقا، فال�س��وق داخلية فق��ط، ولكنهم 
يري��دون مزيدا من النت�س��ار ونح��ن ن�س��عى اإىل مزيد من 
النت�س��ار والإ�س��عاع للثقاف��ة اجلزائري��ة، ت�س��دير الكتاب 
اجلزائ��ري وترجمته، الرتجم��ة مكلفة ولكنن��ا نوؤيدها، هي 
فع��ال مكلفة ج��دا، اأنا اأعطيك��م مثال �سخ�س��يا، اأنا عندي 
عمل روائي طبعته بالعربية وترجمته اإىل الفرن�سية، كلفته يف 
الرتجمة وحدها ميكن اأن اأقول لك 10 اأ�س��عاف ما اأخذته 
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من حقوق من النا�س��ر، لأن هناك معايري يف الرتجمة، هناك 
مرتجم يرتجم بال�سفحة وهناك من يرتجم بعدد الكلمات، 

كل واحد عنده طريقة.
والرتجمة من العربية اإىل الفرن�سية تختلف ومن الفرن�سية 
اإىل العربي��ة تختل��ف، فعدد املرتجمني الذي��ن ترجموا من 
العربية اإىل الفرن�س��ية قليل جدا، ن��ادرا اأن تعرث على واحد، 
فهي ع�س��افري نادرة، اأن تعرث عل��ى مرتجمني يرتجمون من 
العربية اإىل لغ��ة اأخرى، اأما من اللغات الأخرى اإىل العربية 
فيوج��د عدد معترب م��ن املرتجم��ني، اإذن يج��ب علينا اأن 
ندر�س واقع الرتجمة يف اجلزائر ولبد اأن نخ�س���س له اأي�سا 
حي��زا مهما من اهتمامنا اإذا كنا فعال... اأنا من اأن�س��ار دعم 
حركة الرتجمة  اإىل كل اللغ��ات، هناك خطوة مهمة قامت 
بها املحافظة ال�سامية لالأمازيغية، برتجمة عدد من الأعمال 
الأدبية جلزائريني اإىل اللغة الأمازيغية، مهم جدا اأن نرتجم، 
حت��ى يكون هن��اك اإ�س��عاع للكتاب اجلزائري��ني لدى قراء 
بلغات خمتلفة، وهذا ال�س��يء ل يق��ع عبئه فقط على وزارة 

الثقافة، لكن تدخل هناك اأطراف عديدة ت�ساهم يف هذا.
معاه��د الرتجم��ة يف اجلزائ��ر، بع�س��ها ينت��ج مرتجمني 
اإداري��ني، لكن الرتجمة الأدبية حمدودة جدا، وهي تتطلب 

ح�سا خمتلفا متاما، اأما الرتجمة الإدارية فهي ترجمة تقنية.
ت�س��جيع الكتاب العلمي والفكري اأمر طبيعي، كلنا مع 
ه��ذا املطلب، ولكن عندم��ا تكون اأنت منتج��ا للمعرفة يف 

بلدنا، ميكنك حينها اأن تتحدث عن الكتاب العلمي.
اأنا مع فكرة الأطروحات اجلامعية من دون حتديد �س��قف 
له��ا، يتم ن�س��رها من خالل � �س��حيح � دي��وان املطبوعات 
اجلامعية ويقوم بجهد وح�ّس��ن حتى من جماليات ما يطبع، 
يجب اأن تكون هناك �سيا�سة وطنية لطبع كل املنتوج العلمي 

الأكادميي بكل اأنواعه.
نح��ن يف وزارة الثقافة نركز بالدرج��ة الأوىل على املنتج 
الثقايف الأدبي، نطبعه، يعني كثري من ر�سائل الدكتوراه متت 
عملية حتويلها اإىل موؤلفات وكتب، طبعت يف اإطار ق�سنطينة، 
ويف اإطار تلم�س��ان، ن�س��بة كبرية من الر�س��ائل التي اأنتجتها 
اجلامعة اجلزائرية مبختلف اجلامعات، ل اأ�ستثني جامعة دون 
اأخ��رى، كان هذا، لكن فيما يخ�س الإنتاج العلمي، احلمد 
هلل الآن بداأت تظه��ر عندنا بع�س البوادر الإيجابية وهي اأن 
بع�س النا�سرين اجلزائريني املحرتفني، بداأوا يتخ�س�سون يف 

اأنواع معّينة من الكتاب.

هناك م��ن يخت�س يف الكت��اب القانوين والقت�س��ادي 
والتاريخ��ي والثق��ايف وبع�س��هم خمت���س يف اأدب الطف��ل 

وبع�سهم خمت�س يف الكتاب التقني والكتاب العلمي.
نحن ن�سجع هذا الجتاه، لأنه ميّكن من ك�سب جترية اأهم، 
لكن ال�سيء الآخر الذي اأقوله اأي�سا وهي الكلفة العالية يف 

حقوق الن�سر.
تاأتي بكتب من اخلارج تعيد طبعها يف اجلزائر، ت�س��رتي 
حقوقه��ا، لكتاب جزائريني كبار وحتى كي نطبع كتب لبد 
من اأن ن�س��رتي هذه احلقوق، وملا مالك احلقوق ي�سعر باأنك 
بحاجة اإىل هذا، يرفع ال�سعر ب�سورة �ساروخية، فهناك الكثري 
من امل�سكالت التي نواجهها، فمابالك بالكتاب العلمي اإذا 
كن��ت تريد طبعه باجلزائر، فتاأتي به من دور ن�س��ر خارجية؟ 
له��ذا لحظت اأنكم تقولون اإن هناك نا�س��ا يطبعون كتبا يف 
اخل��ارج، لأن كلفتها اأقل، هذا اأمر ب�س��يط، ولكنهم يطبعون 
بع�س الأ�سياء اجلزائرية! لكن لو تعك�س الأمر، وتاأتي بكتب 
علمية وتقنية من اخلارج وتطبعها هنا، �ستكون كلفتها اأكرب! 
لهذا ملا تاأتي بها م��ن هناك وتدفع حق اجلمارك، تكون اأقل 
لأنك تدفع حقوقها فيزيد �س��عرها هن��ا، اإذن احلقوق تكون 

اأحيانا عائقا اأمام تطوير الن�سر وتنويع الن�سر يف اجلزائر.
املذه��ب املالكي، اأنا مع��ك يف اأننا يج��ب اأن نعزز اأكرث 
ح�س��ور هذا املذهب الذي وّحد هذه الأم��ة وعزز ارتباطها 
بدينه��ا ومبعتقدها � طبعا � دون اأن نغفل اإخواننا الإبا�س��ية، 
الذي��ن يقومون اأي�س��ا بعمل كبري للحفاظ اأي�س��ا على هذه 
الوح��دة، وهذا يتطلب اأي�س��ا عمال كبريا، ووزارة ال�س��وؤون 
الدينية والأوقاف تقوم بعمل مهم، خا�سة فيما يتعلق بعقد 
كثري من امللتقيات الوطنية والدولية، مب�ساركة بع�س املراجع 

يف هذا املجال وهذا مهم جدا.
يجب اأن تعزز اأي�س��ا بطبع اأكرب ع��دد من املوؤلفات التي 
تخ���س هذا املذهب، خا�س��ة واأن اجلزائريني اأ�س�س��وا لهذا 
املذه��ب، من خالل كثري من املوؤلف��ات واأعتقد الأجرومية 

وحدها كافية لأن ن�ستعيد من خاللها هذا املوقف.
هيئ��ة مراقبة حلماية الطف��ل، اأنا مع��ك يف اأننا يجب اأن 

نراقب كل ما يتوجه للطفل.
الأخذ بيد النا�س��ريني اجلدد، فه��م بحاجة اإىل مزيد من 
املهنية واأن ي�ستفيدوا اأكرث واأل يتحولوا اإىل جمرد و�سيط بني 
الوزارة واملكتبة وهو اأن يك�س��ب م��ال دون اأن يحقق منفعة 

مهنية له.
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اللغة العربي��ة، حتدثت عن اللغة العربي��ة واأنا جئت من 
املجل�س الأعلى للغة العربية.

اأذكر دائما بع�س الإح�س��اءات املهمة، هذه واحدة من 
اأهم واأث��رى اللغ��ات يف التاريخ ويف الع��امل، واأقول واأعيد 
ماقلت��ه لحقا، نحن ل ن�س��تخدم من معجم اللغ��ة العربية 
�س��وى 0.04 ٪، معج��م اللغ��ة العربية معجم م�س��كل من 
 95 املعجم  ن�ستخرج من هذا  اأن  1235412 كلمة، ميكننا 
مليون فعل، ولكن ن�ستخدم فقط 0.04 ٪، ل تقولوا اإنه رقم 
�س��عيف، ل! رقم مهم على اأي حال، ملاذا؟ لأن الإن�س��ان 

تكفيه 3000 كلمة، كما يقول اخلرباء، للتوا�سل.
6000 كلم��ة للتعب��ري، مث��ال ليكتب ر�س��الة 12000 
كلمة للتفك��ري، مثال لتكتب بحثا فل�س��فيا، فكريا، تكفيك 
لي�س  ثرية، لكن م�سكلتها  اللغة  اإذن فهذه  12000 كلمة، 
يف اللغ��ة ذاتها ولكن يف املجتم��ع الذي لينتج معرفة بهذه 

اللغة، فقط!
تطوي��ر اأي لغ��ة يك��ون بتحويله��ا اإىل اأداة للمعرفة واأن 
تنت��ج بها وتكتب بها، وميكنني اأن اأحتدث باإ�س��هاب يف هذا 

املو�سوع، اأ�سكر ال�سيد العمري على هذه.
الأخ عبد القادر بن �سامل، قال م�سروع القانون هذا جاء 
متاأخرا، �س��حيح، لك��ن اأن تاأتي متاأخرا خري م��ن األ تاأتي 

اأ�سال.
فاملادة )5( جمع الرتاث واملخطوطات، طبعا هذه م�ساألة 
لبد منها، الهتمام بالرتاث هو حفظه و�س��يانته وهو ذاكرة 

الأمة وذاكرة هذا ال�سعب.
بع���س الإح�س��ائيات ت�س��ري اإىل اأنن��ا منتل��ك اأكرث من 
35000 خمطوطة يف منطقة اجلنوب، وكم هائل من اخلزائن 

واملكتبات التقليدية املوجودة يف ال�سمال.
�س��يانة املخطوط، تتطلب اإمكانات تقنية عالية الدقة، يف 
املكتب��ة الوطنية منلك 4200 خمطوط، تخ�س��ع اإىل عالج، 
اأ�سبه مبري�س ولبد اأن توفر له نوعا معينا من الدواء، اإذن لبد 
منه، لأن الرطوبة توؤثر ب�سكل كبري على خمطوطات تعود اإىل 
رقمنة كل  لكيفية  ت�سورا  ن�سع  اأن  واأملنا  قرون،   10 اإىل   7
هذا املوروث وحفظه، لأن وجود 35000 خمطوط، ميكنه اأن 
يفتح الباب اأم��ام الباحثني اجلزائريني يف البحث يف اأغواره 

ويف اأعماقه ملعرفة اأ�سياء جديدة.
هذا بح��ث، هذا اإرث ترك��ه اأجدادنا، فيجب اأي�س��ا اأن 

يوظف توظيفا مفيدا للم�ستقبل. 

�س��عر الكتاب متعلق باقت�س��اد ال�س��وق، ولكن مع هذا 
تتدخل الدولة لل�سبط املبا�سر للكتاب.

كتاب يطبع يف ال�سمال يباع ب� 200 دينار، ينزل للجنوب 
يقول له 300 دينار.

املواطن يف اجلنوب يدفع فاتورة هو لي�س م�س��وؤول عنها، 
100 دينار اإ�سافية، اإذن الدولة تتدخل ملراجعة هذا الفارق 
واأي�سا وتدعم اأكرث النا�س��رين يف اجلنوب، يجب اأن ت�سجع 

الن�سر يف اجلنوب.
دعم الكتاب والرتجمة، كل هذه الأ�سياء، الإ�سكالت 
الثقافية، ذكرمت عدم وجود جلان قراءة يف دور الن�سر، �سحيح 
فقليل من دور الن�سر عندهم جلان قراءة ويفرت�س دار الن�سر، 
اأي دار ن�سر، اأن يتوفر فيها �سيئان، الأول جلنة قراءة  تقراأ كل 

مايرد اإليها وتقدم وجهة نظرها اإن وافقت اأو مل توافق.
وال�س��يء الث��اين، اأن تك��ون هن��اك م�س��لحة للرتوي��ج 
والتعري��ف بالكتاب، الكثري م��ن الكتب � كما قلت � تولد 
ميت��ة، يتعب كاتب  �س��نوات وهو يوؤلف كتابا وي�س��در هذا 
الكت��اب ول ي�س��مع به اأحد، ولبد للنا�س��ر اأن يكون عنده 
جلنة قراءة، ملعرفة م�س��امني ماين�س��ره واأي�س��ا جلنة ترويج ملا 

ين�سره لحقا، هذه امل�ساألة حيوية.
التوزيع م�ساألة كبرية، واحلمد هلل، بلدنا وا�سع، وهو � كما 
يقولون � اأكرب من بلد واأ�س��غر من قارة، وعليه، فاإن م�س��األة 
التوزيع تتطلب اأي�س��ا عمال، ونحن �س��نفكر مع النا�س��رين 
ومع املهنيني املخت�س��ني يف هذا املج��ال، يف كيفية دعمهم 
وم�س��اعدتهم لإي�س��ال الكتاب اإىل اأق�س��ى نقط��ة يف هذا 
البل��د، لتمكينهم من الطالع على ماي�س��در ومايخرج من 

املكتبات.
من يراقب ماكتب ومان�س��ر يف التظاهرات؟ طبعا يف كل 
التظاهرات، اأمر طبيعي، هناك جلنة ت�س��رف على كل ذلك، 
فقبل اأن تنتقي الكتب التي تطبع، تكون قد خ�س��عت اإىل 

مراقبة قبلية.
بع�س الكتب � اأحيانا � تظهر لحقا فيها بع�س الأ�سياء، 
يف هذه احلالة، الإجراء لي�س اإجراء الت�سييق كما ورد، وهذه 
املالحظة اأقولها، هذا القانون وا�س��ح، هذا قانون دميقراطي، 
لأن يف فرتة �س��ابقة كانت بع�س الكتب تعاين، قراأمت الكثري 
عن بع�س الكتب التي وجدت �سعوبات يف ال�سدور ونالت 
�س��عبيتها و�س��هرتها من منعها، الآن لمينع اأي كتاب، يظهر 
الكتاب لكن اإذا اعرت�س عليه طرف ما، فالق�س��اء هو الذي 
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يتدخل ملنع هذا الكتاب من التداول و�س��حبه من ال�سوق، 
لي�س لنا اأي م�سوؤولية يف هذا املجال.

اإذن، للمواط��ن احل��ق يف اأن يطبع والق�س��اء له احلق يف 
املنع اإذا ما اعرت�س��ت جهة اأو م�س اأحدما يف هذا الكتاب، 
ويف احلقيقة هذا معمول به يف كل البلدان، يف ال�س��ابق كان 
)ISBN( الرقم املعياري ال��دويل املوحد للكتاب، كان دائما 

يخ�سع اإىل نوعية هذا الكتاب.
�س��حيح، هناك كت��ب، طبعا، بع�س الكتب املك�س��وفة، 
الفا�س��حة التي توؤثر على الوح��دة الوطنية، هذا اأمر طبيعي 
ويف كل البلدان موجود ولي�س بدعا ماورد يف هذا القانون من 
بع���س � ل اأقول املحظورات � ولكن بع�س اخلطوط احلمراء 
التي يجب اأن ندافع عنها جميعا، لأننا ونحن ندافع عن هذا، 
فالأن��ه ليجب اأن يكون عندك كتاب يروج لالإرهاب، يروج 
للعنف، ي�س��يء اإىل الوحدة الوطنية واإىل اأ�سياء كثرية، فهذا 
اأمر طبيعي وهو موجود يف اأي بلد، حتى البلدان العريقة يف 
هذه امل�سائل، وقد راأينا الكتاب امل�سهور ل� »روجي قارودي« 
الذي طبع كتابه »الربوتوكولت املوؤ�س�س��ة لدولة اإ�سرائيل« 
راأيتم ماذا جرى، وماذا جرى للكتاب، كل �سيء له خطوط 

حمراء.
رفع ن�س��بة ح��ق املوؤل��ف، اأنا اأوؤي��د هذا احل��ق، لأنه هو 
الأ�س��ل يف الكتاب، يجب اأن نناق�س هذه امل�ساألة، اأن نرفع 
هذه الن�سبة من 10 اأو 12٪ اإىل اأعلى، حتى نحفز النا�سرين 

اأكرث.
اإقام��ة معار���س باجلامعات، �س��حيح لبد من و�س��ول 

الكتاب اإىل اجلماعات واإقامة معار�س.
اأن��ا موؤخ��را التقي��ت مبحاف��ظ معر�س الكت��اب الدويل 
باجلزائر، ودعوته اإىل اأن يفكر يف 03 معار�س مو�سمية، عندنا 
املعر���س الدويل للكت��اب، ولكن باملقابل يج��ب اأن تكون 
لنا 3 موا�س��م كل 4 اأ�س��هر، اأن يكون معر���س للكتاب يف 
الدخول املدر�سي وفيه الكتاب املدر�سي واجلامعي ويذهب 

اإىل هذا املعر�س املتخ�س�سون واملهتمون.
ومعر���س خا�س بكت��اب الطفل واآخ��ر خا�س بالكتب 

ذات الطابع القانوين والقت�سادي والتاريخي وغريه.
يج��ب اأن نتعلم ثقافة التخ�س���س يف هذا املجال، اأما اأن 
نعم��ل دائما عل��ى اأن تكون كل الكتب يف ال�س��وق، فهذه 

نرتكها للمعر�س الدويل للكتاب.
وباملنا�س��بة هذه ال�س��نة �س��يكون متميزا � اإن �ساء اهلل � 

بنوعية احل�سور الذي نفكر يف اأن يكون يف هذه املنا�سبة.
بالن�س��بة للمكتب��ات البلدي��ة، اأق��دم هن��ا رقم��ا لكل 
احلا�س��رين، فيم��ا اأجنزت��ه وزارة الثقاف��ة، وه��و موجه لكل 
الأ�سئلة التي طرحت، فعدد املكتبات املنجزة اإىل حد الآن: 
بع�سها  بن�سب خمتلفة  وهي  املتبقية  امل�ساريع  286 مكتبة، 
متقدم جدا وبع�سها مازال يف بدايته، 114 م�سروع مكتبة.

اإىل جانب ه��ذا، هناك الربنامج اخلا���س بالبلديات وهو 
اأن كل البلديات تبادر اإىل اإن�س��اء مكتبات للبلدية خا�س��ة 
بها،  �س��من ال�سندوق امل�س��رتك للجماعات املحلية، وهذا 
معروف، وعدد املكتبات املقيدة يف هذا العنوان هي 1141، 

مبعنى بقيت 400 بلدية بحاجة اإىل جهد لإن�ساء مكتباتها.
الآن ال�س��يد ح�سني �سعيدي، اأنا معك يف األ ننظر فقط 
اإىل اجلانب القت�س��ادي للكتاب، لأن��ه منفعة عامة والدولة 
اجلزائرية تنفق الكثري من اأجل ترقية الكتاب وانت�ساره، لبد 
م��ن تطبيع العالقة بني الكتاب والقارئ، هناك اآليات كثرية 
ميكننا اأن ن�س��تخدمها يف هذه املهرجانات، مهرجان »القراءة 
يف احتف��ال«، ال��ذي تنظمه الوزارة �س��نويا، مهم جدا، وهو 
يحفز ال�سباب، وهناك اأي�س��ا املكتبات املتنقلة التي متتلكها 
وزارة الثقافة وتتنقل خا�س��ة يف املناطق املحرومة لت�سل اإىل 

النا�س وجتعلهم على متا�س مع الكتاب.
الهتمام بالكاتب واملوؤلف واملبدع، طبعا هذا اأمر طبيعي 
يف كل جمتم��ع، هناك اهتم��ام باملوؤلف، لأنه كنز بالن�س��بة 
لهذه الأمة، لأنه عقل منتج للمعرفة ومنتج للقيمة امل�س��افة 

يف املجتمع.
الرب��ح � اهلل غال��ب � دائما �س��احب التقنية، �س��احب 
الإمكانات هو الذي ياأخذ الن�س��بة العالية، النا�سر واملطبعة، 
لأنك اأنت اأي�س��ا كموؤلف ل ميكنك اأن ت�س��تغني عن نا�سر 
وعن طابع امل�سحف ال�سريف، هذه م�ساألة لبد منها، يجب 
اأن ن�س��جع طبع امل�س��حف ال�س��ريف يف اجلزائر، ونحن من 
خالل املوؤ�س�سة الوطنية للفنون املطبعية، �سنعمل على و�سع 
طبعة جزائرية خا�س��ة بامل�سحف ال�س��ريف، و�سنعمل - اإن 
�س��اء اهلل - من خالل هذه الطبعة على مناف�س��ة امل�سحف 

ال�سريف امل�ستورد ونحد من عملية انت�ساره.
الكتاب املدر�س��ي، �س��حيح، بع�س الأخط��اء يجب اأن 
ننبه اإليها يف الكتاب املدر�س��ي، ورمبا الت�س��رع، اأحيانا، ولد 
هذه الأخطاء، واأنا التقيت يف اأكرث من مرة مع ال�سيدة وزيرة 
الرتبي��ة، بل و�س��اركت معه��ا يف ندوة ح��ول مكانة الأدب 
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اجلزائري يف الكتاب املدر�س��ي، وناق�سنا هذه امل�ساألة، اأعتقد 
اأننا م�س��تقبال �س��نعيد النظر يف كثري من الأ�سياء وهذا مهم 

جدا.
الن�س��و�س التطبيقي��ة، اأمر طبيعي، ل ميك��ن لأي قانون 
اأن ي�ستغني عن ن�س��و�س مكملة تطبيقية، لأن هناك بع�س 
التفا�س��يل الت��ي ل ميكن اأن ت��رد يف ن�س القان��ون وهناك 

اإحالت لبد منها.
الأ�س��تاذ املجاهد، ال�س��يد عم��ار مالح، اأ�س��كر له هذا 
التدخل املهم والذي �س��خ�س فيه واقع الن�س��ر يف اجلزائر، 
واأبان عن معرفة دقيقة بواقع �سوق الكتاب وكيفية.. �سحيح 
اأنا تكلمت عن تكلفة الكتاب يف اجلزائر، هي باهظة، بالرغم 
م��ن اأن وزارة املالي��ة تدخلت يف كثري من املنا�س��بات، عرب 
قانون املالية، يف تخفي�س الن�س��ب، يف اإزالة بع�س الر�س��وم، 
لتح�سني اأداء النا�س��رين اجلزائريني، اإل اأن �سوق الورق يف 
ح��د ذاته يرتفع ب�س��ورة مذهل��ة يف العامل، واأن��ا اأحتدث مع 
النا�س��رين دائما يقولون اإن��ه كلما ارتفع �س��عر الورق، نرفع 

ال�سعر، لي�س لديه خيار اآخر.
الكتب املدر�سية، �سحيح، �س��عرها مقبول، لأن العملية 
تتم مبا�س��رة مع وزارة الرتبية، لأنها هي التي متكن عددا من 
النا�سرين املكر�س��ني يف ال�س��احة من الطبع؛ وبالتايل فاإنها 
ت�س��رتط دائما يف دفرت ال�س��روط اأن يكون ال�س��عر مقبول، 
ول ميكن ت�س��ور كتب مدر�س��ية اأو �س��به مدر�سية األ تكون 
يف متن��اول اأبناء اجلزائ��ر يف كل املناطق، �س��يغ الطبع، فيه 
طابع تطلب منه طبع كت��اب، فيقول لك اأعطيك  10 ٪ واأنا 
اأتكفل بكل �سيء وي�سدد لك املبلغ قبل اأن يطبع الكتاب، 
وبع�س��هم يقول ل��ك، ل يااأخي كتاب الأدب ل ي�س��وق ! 
ال�سعر ل ي�س��وق ! الرواية ل�ست اأدري؟ ! اإذن فهم يعرفون 
ال�س��وق ويعرفون املنتوج، يقول لك الكتاب الأدبي اأخ�سر 
فيه، فاإذا اأردت اأن تطبع اإدفع من جيبك واأنا اأطبع فقط واأنت 
خذ و�س��وق الكتاب واهلل ي�سهل عليه، هذه موجودة، وكثري 
من املوؤلفني ن�س��فق عليهم، لأنهم �س��اروا يحملون كميات 

من كتبهم وي�سوقونها بطرق اأو باأخرى، هذا موؤمل !
اإذن، ف��وزارة الثقاف��ة �س��تتدخل يف هذا املج��ال، وهذا 
القانون اأ�سا�س��ا هو خلدمة الكتاب املتج��ه للمجال الثقايف، 
ف�س��نكفي مثقفينا ومبدعينا عناء اللج��وء اإىل هذه الطريقة 

غري املنا�سبة.
اإذن �سراء احلقوق � لالأ�سف � هو الذي جعل من ال�سعوبة 

مبكان طبع كتب مهمة يف املعرفة ويف التكنولوجيا يف اجلزائر، 
اإذن كلفة احلقوق هي التي جتعل النا�س ي�ستوردون الكتب.
ذكرت عمال هاما وهو رواية »جنمة« رائعة كاتب يا�س��ني، 
مهم��ة جدا، ونحن ن�س��عد اأن ق��ام برتجمتها اأح��د الأدباء 
اجلزائري��ني، وهو �س��عيد بوطاجني، بع��د اأن كانت الرتجمة 
الوحيدة متت يف بريوت، لكنه قام برتجمتها، وهو م�س��كور، 
لأنها من الأعمال الأدبية التي من ال�سعب جدا ترجمتها، 
لكن��ه اجته��د، ونح��ن نحيي��ه، وندع��و كل القادرين على 
الرتجمة اأن يرتجم��وا اأعمال بقية الكتاب اجلزائريني، مثل 
اآ�س��يا جبار وغريها م��ن الكتاب املعروف��ني الذين يكتبون 
بالفرن�س��ية وبلغات اأخرى، فهذه امل�ساألة نحن ندعمها ونحن 

جاهزون لدعم اأي مبادرة تكون من هذا الطريق اأو ذاك.
اأنا معك يف اأن نعمل على تنظيم �س��ناعة �سوق الكتاب 
و�س��ناعة الكت��اب يف حد ذاته، لأن هذا من �س��اأنه اأن يعزز 

مكانة الكتاب لدى الطفل يف اجلامعة ويف البيت.
ال�س��يد حممد زكرياء، اأ�س��كر لك تدخل��ك املهم، لقد 
تاأخر م�س��روع القانون، لكنه بف�س��ل هذه املناق�س��ة تاأكدت 
اأهميته، وقد �سخ�ستم الو�سع الثقايف يف بالدنا واأنا اأ�سكركم 

واأ�ساطركم فيما تف�سلتم به.
املطالعة اأم��ر طبيعي، يجب اأن نعيد م��ادة املطالعة، وقد 
اأزيلت يف نهاية ال�س��بعينيات، وعادت قبل �سنوات فقط اإىل 

املدر�سة.
املطالعة هي التي تربط الطف��ل بالكتاب، يجب اأن نعزز 
اأكرث هذا اجلانب، �سيا�س��ة الكتاب واملوؤلف مع النا�سر، هذه 

هي اجلدلية التي ن�سعى اإىل حت�سينها.
املوهوب��ون يحظون باهتمام كبري لدين��ا؛ وكثري من اأبناء 
اجلزائر املوهوبني طبعوا اأعمالهم يف �س��ن 14 اأو 15 �سنة؛ اأنا 
�سخ�س��يا قدمت روايتني لبنتني، مازالت��ا يف الثانوية وطبعتا 

روايتني، من اأهم ما ميكن اأن يقراأه الإن�سان.
فف��ي اجلزائ��ر خام��ات مهمة، ه��ذا البلد ال��ذي اأجنب 
بالأم�س اأبوليو�س واأجنب خرية الأ�س��ماء التي تزين امل�سهد 
الثق��ايف العرب��ي والعامل��ي، اإذن فاجلزائر هي م�س��تلة مهمة 

لالإنتاج، فنحن نرعى هذه املواهب ون�سجعها.

جمع الرتاث، هذه م�سوؤولية حتدثت عنها.
الرباي، هذه اأي�سا من امل�س��ائل التي اأ�سار اإليها م�سروع 
القانون؛ واأنا اأحتدث عن كتاب اآخر وهو الكتاب امل�س��موع، 
وهذا الكتاب امل�سموع هو الآن الأكرث انت�سارا، ي�سمعه فاقد 
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الب�سر واأي�سا ي�ستفيد منه عامة النا�س.
النا�س الآن �س��اروا ي�ستعملون كتبا م�سجلة، اأنت تخرج 
من زرالدة، تاأتي اإىل العا�س��مة، تق�س��ي �س��اعة ون�سف يف 
الطري��ق، هذا الوقت كاف لكي ت�س��تمع اإىل كتاب كامل، 
اأو غريه. فالكتاب امل�سموع �سار   ،)MP3( من خالل جهاز
مو�سة منت�سرة، خا�سة يف الغرب ل�ستثمار الوقت ال�سائع.

تعزيز جلان القراءة، اأمر طبيعي.
الت�سريح امل�سبق من وزارة الثقافة، هذا اأمر ل جدال فيه.
بدت املادة )55( فيها عقوبات خمففة،  اأعتقد اأننا عندنا 
ن�س��و�س اأخرى تطبيقية ميكنها اأي�سا اأن تعزز هذا الت�سديد 
ملنع التخفيف؛ واأما بالن�س��بة لقان��ون الإيداع القانوين، فهو 
موج��ود منذ ع��ام 1995 وه��و القانون رق��م 95-16، وهو 
مطبق، لكن لالأ�س��ف، نا�س��رو الكتب وغريه��م ل يلتزمون 
به؛ واأعتق��د اأن 30 ٪ فقط من النا�س��رين يقومون بالإيداع 
القانوين، وهذه م�س��األة مهمة، واأنا �س��اأعمل على �س��بطها، 
لأنن��ي كنت يف املكتبة الوطنية واأعرف ذلك واأنا مار�س��ت 
الن�س��ر، ولأنني موؤلف، والآن يف موقعي يف الوزارة �سنعمل 
على �س��بط هذه امل�س��األة، حفاظا على املوروث الوطني من 

املوؤلفات.
اإ�س��تفادة الأجانب من تخفي�س��ات يف هذه املنا�سبات، 
اأول، القان��ون ين�س على اأنه يبيع 50 ن�س��خة فقط، لن ياأتي 
ب��� 5000 ن�س��خة ويبيعها، العدد حمدد ب� 50 ن�س��خة ومن 
الإ�س��دارات اجلديدة؛ اإذن فامل�س��األة حم��ددة ولي�س هناك 
عملية تهريب للعملة ال�س��عبة، لأن كل �س��يء يتم �س��من 

ال�سوابط القانونية و�سمن الإجراءات املعمول بها.
الأ�ستاذ ملني �س��ريط، اأ�سكر لك هذا التدخل، فاأنا قلت 
اإن قناعتي مل تتغري فيما قلته يف تلك احل�س��ة؛ حتدثت عن 

املتنبي.
هذه ال�س��نة هي �س��نة املتنبي بعد مرور 1100 �سنة على 
وفات��ه، �س��اعر العربية الأك��رب، واأحد رموزه��ا الكبرية، وهو 
يدر�س يف جامعات اأجنبية، اأعرف جامعة يف بريطانيا تدر�س 
مقيا�سا ا�س��مه املتنبي، ملدة 6 اأ�سهر، الطلبة يدر�سون املتنبي 
وحده ! ناأمل اأننا ن�سل يف مرحلة ما، اأن ندر�سه � على الأقل � ملدة 
3 اأو 4 �ساعات ! و�سنعمل � رمبا � على اإحياء هذه الذكرى، 

لأن املتنبي هو رمز للنبوغ ال�سعري.
وحتدثت عن �س��عف املقروئية � كما تف�سلت � واأنا قلت 

القرائية.

الطب��ع يف اخل��ارج، عنده � طبعا � جان��ب جتاري وجانب 
ال�سهرة، فالكاتب له احلق يف اأن يك�سب �سهرة، لكن تبقى 

احلقوق هي حجر الزاوية يف هذا.
غي��اب الكت��اب العلمي، فه��و منعدم اأو �س��عره مرتفع، 

حتدثت عن هذا.
تقدمي اإح�ساءات حول املكتبات، ذكرت العدد بالن�سبة 
لظاهرة ق�س��نطينة، �س��يكون هناك معر�س للكتاب يف نهاية 

التظاهرة، تعر�س فيه الكتب التي ن�سرت بهذه املنا�سبة.
بالن�سبة للتعريفات، ما هو الكتاب والن�سر، لقد تف�سلت 
وقلت اإن هذا جمرد ح�س��و، اأنا اأعتقد � واأنا خريج املدر�س��ة 
الوطنية لالإدارة ودر�س��ت قليال القان��ون � اأنه من الأدبيات 
دائما، اأن حتدد بع�س املفاهيم الأوىل، حتى ل يقع الإلتبا�س 
على املتلقي، واأعتقد اأنها تعطي ف�س��حة للمطلع على الن�س 

اأكرث من اأن ت�سعه يف خانة مغلقة.
�س��حيح اأنا معك يف بع�س الكلم��ات ل يليق بها، مثال 
»�سل�س��لة الكت��اب« اأنا مع��ك، فيه بع���س الرتجمات غري 

موفقة، اإذن ناأمل اأن تراجع لحقا.
من يراقب الكتب، حتى ل يتعار�س مع ما ورد يف الن�س، 
الأ�س��تاذ �سريط، بع�س الأ�س��ياء التي اأوردتها واملالحظات 
هي كانت ثم��رة اجتهاد منك، لكن ه��ذا كان مي�س الن�س 

الذي مل يحدث عليه التعديل، وهذا هو.
اأعطي��ك مثال: اأنت قلت، ملاذا نركز فقط  على و�س��ائل 
الإعالم العمومية دون اخلا�س��ة؟ اأقول ل، فاخلا�سة مذكورة 
وموج��ودة، وكل التعديالت والإثراءات مت��ت يف املجل�س 
ال�س��عبي الوطني، فلي�س هناك اأي ت�سييق، من خالل هذا 
القان��ون على الكت��اب، بالعك�س هو اأعطى ف�س��حة وحدد 
املجالت وحدد الأدوار وحدد اأي�سا امل�سوؤوليات، لهذا كان 
لبد منه؛ ف�س��وق الكتاب كانت تعي�س حالة فو�س��ى غري 
منظمة، الآن م�س��روع هذا القانون بعد اأن ي�سادق عليه � اإن 
�ساء اهلل � �س��ياأخذ حيزا يف التطبيق؛ واإذا ما لحظنا وجود 

بع�س الختاللت، من دون �سك �سنعاجلها لحقا.
فيما يتعلق باملكتبة، مكتبة ق�سنطينة، امل�سروع قائم، لكن 
املكان الذي اختري له يف ق�س��نطينة � لالأ�سف � تبني اأن فيه 
حفريات اأثرية، واإىل حني ا�ستكمال هذه احلفريات، حينها، 
يكون لنا راأي مفيد يف هذه امل�ساألة؛  ومن حق ق�سنطينة اأن 

ت�ستفيد من م�سروع كهذا.
الأ�س��تاذ مو�س��ى متدارتازة، �س��كرا على التدخل وعلى 
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املالحظ��ات الهامة، اأنا مازلت عند راأيي، يف اأن هذا القانون 
جاء لتنظيم �س��وق الكتاب ولتنظيم �سناعة الكتاب ولي�س 
هن��اك اأي ت�س��ييق، لأننا عملنا باملعاي��ري املعمول بها يف اأي 
دولة اأخرى؛ ولي�س هن��اك اأي ارتهان للحقل الثقايف، نحن 
ننعم بحرية وا�س��عة ولي�س هناك م�س��ادرة لأي كتاب، على 
الأقل يف ال�سنوات الأخرية، ح�سب  معاي�ستي اأنا يف احلقل 
الثقايف، ب��ل اإن هناك الآن كتبا موجودة يف ال�س��احة، فيما 
مايق��ال ولكنها موج��ودة، وهذا هو الهام�س الوا�س��ع حلرية 

التعبري.
كبار الكتاب اجلزائريني يطبعون يف اخلارج اأنا اأ�س��جع اأن 
يطبع اجلزائري��ون يف اخلارج، اإن كان هدفهم هو منح الأدب 
اجلزائري اإ�س��عاعا اإ�س��افيا، لكن � على الأق��ل � اأن يبدوؤوا 
بطباع��ة اأعماله��م يف اجلزائر اأول، حت��ى يكونوا قريبني من 

جمتمعهم ومن قرائهم يف اجلزائر.
اأم��ا النطالق من اخلارج فهو مهم جدا، فبع�س��هم يلجاأ 
اإلي��ه ول اأعتقد اأن هناك موانع للطب��ع، واأنا قلت قبل قليل، 
اإن اجله��ة الوحي��دة، الكفيلة مب�س��ادرة الكت��اب ومنعه من 

التداول، هي اجلهة الق�سائية ولي�ست الوزارة اأو غريها.
اإي�سال الكتاب اإىل املحرومني، اأنا معك يف هذا، والدولة 
تدعمه ب�س��كل كب��ري، �سخ�س��يا، ملا نخ��رج يف لقاءات يف 
اخل��ارج ونتحدث م��ع مثقفني ونقول له��م اإن الدولة تطبع، 
فيقال لنا اأمازال��ت عندكم الثقاف��ة الجتماعية !؟ اأمازال 
الدع��م الجتماعي موجودا؟ ! نعم هو موجود ! يطبع  لك 
وتاأخذ اأموالك ومتنحك الدولة �سكنا ول تدفع �سيئا! �سيء 

عادي!
ال�سيا�س��ة الجتماعية عندنا حترّي الكث��ري، ملا نذكرها يف 

مواقع معينة، مع اإعالميني ومثقفني يف اخلارج.
فالكتاب موجود، اأنا ملا كنت يف احتاد الكتاب اجلزائريني، 
عمل��ت على طب��ع 2013 عنوانا، يعن��ي 213 كاتبا جزائريا 
�س��ابا، من بني الذين ا�س��تفادوا من ه��ذه العملية، كم هم 
ن�سبيا؟ على الأقل 90 ٪ من اأبناء اجلزائر العميقة، ل اأعرفهم 
ومل اأرهم ! فاجلزائري من حقه اأن ي�ستفيد من هذه العملية.
طبعنا لهم وفرحوا، جتده يف النعامة، يف اجللفة، يف تب�سة، 
يف خن�س��لة، يف ورقلة، يف تلم�س��ان، يف تيزي وزو، يف بجاية 
ويف كل املناطق، طبعوا وفرحوا و�سجلوا ح�سورهم بعناوين.
وعملنا على ترجمة 35 عمال لكتاب مل يكونوا مدركني 
اأنه ميكننا القيام بهذا العمل، اإذن فكل جزائري له احلق يف 

اأن ي�ستفيد من هذا المتياز.
اإن�ساء �سندوق خا�س بالأمازيغية، اأعتقد اأننا نحن نتعامل 
مع ثقافة وطنية واحدة، وعندنا �سندوق واحد ي�سع اجلميع، 
فهو ي�س��ع الكاتب الذي يكتب بالأمازيغية والكاتب الذي 
يكتب بالعربي��ة والذي يكتب باأي لغ��ة اأجنبية اأخرى، اإن 
راأينا فيه ما ي�س��لح لأن يطبع، اإذن فكل اأبناء اجلزائر �سركاء 

يف هذا املجال.
املطالع��ة والقراءة يف قلب املنظوم��ة الرتبوية، اأوؤيدك متاما 
وهو الرهان احلقيقي للحفاظ على قيمة الكتاب يف البيت.

ال�س��يد عبد الكرمي قري�سي الذي اأختتم به وا�سمحوا يل 
فقد اأطلت.

ال�سيد عبد الكرمي، حتدث اأي�سا عن ظاهرة خميفة، وهي 
جلوء اأبنائنا اإىل مقاه��ي الأنرتنت وياأتي بعمل بحث جاهز، 
فيطبع��ه ويذهب به، اأنا تكلمت م��ع بع�س الرتبويني، وقلت 
له��م اأن يطلبوا من الطالب � على الأقل � اأن ياأتوا ببحوثهم 
مكتوب��ة بخ��ط اليد وي�س��األوا عنها، فاإن طل��ب بحث حول 
عامل من علماء الريا�سيات يف فرتة معينة، مثال اخلوارزمي، 
يبحث الطالب يف الأنرتنت، يف غوغل، وياأتي مبجموعة من 
املعلومات وبخ�س��و�س هذه امل�ساألة، يجب على املعلمني اأن 
يقوموا بدور مهم يف توجيه الطلبة واأل يقبلوا منهم مثل هذه 
البحوث اجلاهزة، الت��ي هي جهد نا�س اآخرين؛ طفل عمره 
12 اأو 13 �سنة، ياأتي ببحث ل�سخ�س جامعي، �سليع يف هذا 
املجال ! فهذه امل�ساألة يجب اأن ننتبه اإليها ويجب اأن نراقبها.
ترقي��ة الرتجمة، اأنا م��ع الرتجمة، ولكن قل��ت لكم اإن 

كلفتها عالية، ولكن �سن�سعى لإيجاد اآليات لهذا العمل.
النق�س يف ا�س��ترياد املج��الت العلمي��ة، اأول املجالت 
العلمية هذه ي�س��بطها قان��ون الإعالم، فه��ي تخ�س قانون 
الإعالم، مبعنى اأنها لي�س��ت من مه��ام وزارة الثقافة، ولكن 
باإم��كاين اأن اأقول، �س��حيح، بع�س املج��الت املهمة ذات 
الطاب��ع العلم��ي، الطب��ي والتكنولوجي يحتاجه��ا طلبتنا، 
الآن �س��ارت فيه اآليات و�سار ال�س��رتاك عن طريق �سبكة 
الأنرتنت و)CERIST( يعطي للجامعيني واملخت�سني مفتاحا 
تفت��ح به وميكن اأن تطلع عل��ى كل املجالت التي تنزل عن 
طريق )PDF( وتطالعها باأكملها وحت�س��ل على ما تريد، اإذن 

هناك عملية اختزال للوقت والكلفة.
الأجانب يف املعار�س، اأنا حتدثت عن هذا.

املقرتح��ات واإمكاني��ة الطب��ع، مثال 50 على امل�س��توى 
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املحل��ي، اأن��ا اأوؤي��دك، فبع���س الولي��ات ب��ادرت اإىل هذا 
وو�س��لتني بع���س الأعم��ال املهمة التي طبع��ت يف بع�س 
الوليات، وهي منجزة ب�س��كل جيد، وطبعت على ال�سعيد 
املحلي لكتاب حمليني يف مطابع حملية، هذا مهم جدا وهذا 
الذي نريده، اأن كل منطقة ت�س��تفيد من الإمكانات املتاحة 

لديها.
جائزة الكتب املرتجمة �س��نويا، هذه فك��رة مقبولة جدا 
وتتطل��ب الإثراء مع الأطراف التي ميكنها اأن تدخل يف هذا 

املجال كوزارة التعليم العايل مثال.
ن�س��ر اأف�سل الر�سائل اجلامعية، حتدثت عن هذا وكذلك 
�س��راء كتب من اخلارج، اأي�س��ا، قلت � اأحيانا � جند اأنف�س��نا 
م�س��طرين اإىل اأن نقتني اآخر ما اأ�س��درته بع�س دور الن�س��ر 

املتخ�س�سة يف بع�س املجالت التي تهمنا كثريا.
يف اخلتام، لي�س يل اإل اأن اأ�س��كر ال�س��يدات وال�س��ادة 
اأع�ساء جمل�س الأمة على هذا الإثراء، واأملي اأن اأكون وفقت 
يف تقدمي بع�س الإي�ساءات ل�سالح هذا القانون، واأطمع طبعا 
يف اأن ت�س��ادقوا عليه، ليكون اإ�س��افة لقطاع الثقافة و�سكرا 

وال�سالم عليكم.

ال�ش��يد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا لل�س��يد وزير الثقافة، ممثل 
احلكومة على رده هذا؛ واأظن اأنه رد على جميع ان�سغالت 
الإخوة املتدخلني، ال�س��كر ذاته مو�س��ول اأي�سا اإىل اللجنة 
املخت�س��ة، على العمل املقدم ول��كل الزمالء املتدخلني يف 

اإثراء النقا�س حول م�سمون م�سروع هذا القانون.
بهذا نكون قد ا�س��تنفدنا جدول اأعمال جل�س��تنا هذه؛ 

�سكرا للجميع واجلل�سة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة الواحدة
 والدقيقة العا�شرة زوال
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم.
ال�سيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

معايل وزير الثقافة،
معايل وزير العالقات مع الربملان،

اإطارات الدولة املرافقة،
زميالتي الف�سليات، زمالئي الأفا�سل،

اأ�سرة الإعالم،
ال�سالم عليكم.

تعد القراءة من بني املهارات الأ�سا�سية التي تركز عليها 
النظ��م الرتبوي��ة احلديثة، حيث متكن املتعل��م من احل�سول 
عل��ى املعرفة واكت�س��اب مه��ارات اأخرى مث��ل ال�ستماع 

والكالم والكتابة.
تعت��رب القراءة من اأهم املعايري التي تقا�س بها املجتمعات 
يف جمال التق��دم اأو التخلف العلمي واحل�ساري، فاملجتمع 
القارىء هو الذي ينتج الثقاف��ة واملعرفة ويعمل بتطويرها مبا 
تكون ال�سخ�س��ية النامية املبدعة املبتكرة، وت�سكيل الفكر 
الناق��د للفرد وتنمية ميوله واهتماماته، فالقراءة هي من دون 
�س��ك العملية الأ�سا�س��ية يف فهم الرتاث الثقايف والوطني، 
والت�س��ال برتاث الآخرين وخمتل��ف العلوم، وعن طريقها 

ينمي الفرد قدراته الذهنية ويو�سع اآفاقه.
لكن من يتاأمل واقع املجتمع اجلزائري، عن واقع القراءة 
وتاأثريه��ا، ي��درك الرتاجع املخي��ف الذي ت�س��هده القراءة 
ب�س��كل رهيب؛ وهذا يعود اإىل قلة عدد املكتبات وت�س��اوؤل 
اأعداد دور الن�س��ر، حتى اأ�سبح الكتاب لكثري من الأجيال 
النا�س��ئة ن�سيا من�س��يا وحتى يف اجلامعات؛ ومن الأ�سباب: 

ثورة املعلومات الرقمية والأنرتنت والكمبيوتر.
هذه ظاهرة موؤ�سفة وخطرية لالإهمال الذي تناله القراءة، 
خا�سة يف بالدنا، لأن للقراءة مكانة عظيمة يف ديننا احلنيف، 
فهي الو�س��يلة املثلى لتح�سيل العلم واملعرفة وقد اأكد عليها 
القراآن اأول نزوله، وكوننا اأبناء »اأمة اإقراأ« التي هي اأول كلمة 
خاطب بها جربيل )عليه ال�س��الم( �سيدنا حممد �سلى اهلل 

عليه و�س��لم، فقال تعاىل بعد ب�سم اهلل الرحمن الرحيم »اإقراأ 
با�سم ربك الذي خلق«.

وم��ا الق��راءة اإل اأحد �س��بل العلم الرئي�س��ية والتي دعا 
اإليها ديننا احلنيف، قال تعاىل: »هل ي�ستوي الذين يعلمون 
والذين ل يعلمون« �س��ورة الزمر )اآية 9(، وقال اأي�سا: »يرفع 
اهلل الذي��ن اآمنوا منكم والذين اأوتوا العلم درجات« �س��ورة 

املجادلة )اآية 11(.
وقد جعل الر�س��ول �سلى اهلل عليه و�سلم اإطالق الأ�سري 
من اأ�سرى غزوة بدر اإما بالفدية واإما اأن يعلم ع�سرة من اأولد 
امل�سلمني القراءة والكتابة! فهذا دليل وا�سح على الهتمام 
البال��غ، عك�س ما نراه يف بالدنا، حيث جند الأمم اأعطت ول 
تزال تعط��ي اهتماما كبريا بالفكر والثقاف��ة وقامت بتذليل 
ال�س��عوبات وتي�س��ري كل ال�س��بل اأم��ام القراء، فق��د األفوا 
الكتب التي تنا�سب الفرد يف مراحل عمره املختلفة وركزوا 
على الأطفال واأغرقوهم بالن�س��رات واملجالت والق�س���س 
والكتب اخلا�س��ة بهم، حيث تقدم املعلومة ب�سكل جذاب 
فين�س��اأون على حب القراءة، ف�سارت املطالعة عندهم هواية 
الأكرثية، الرجل واملراأة وال�سغار يجل�سون يف كل الأماكن، 
فيطالع��ون؛ وكذل��ك يف احلاف��الت وكل و�س��ائل النق��ل 
ويقروؤون حتى يف الطوابري، عند اقتناء حاجياتهم يف البنوك 

واأثناء انتظار احلافلة اأو املرتو.
هذا الهتمام البالغ بالقراءة جعلهم يتقدمون عن غريهم، 
والكت��اب دائم��ا رفيقهم، ويف ال�س��ني حتر�س على تن�س��ئة 
الأجي��ال على القراءة الواعية الهادف��ة وعندهم مثل يقول: 
»اإذا اأردت اأن تعرف م�ستقبل اأمة فانظر اإىل ما يقروؤه اأطفالها«.
للق��راءة فوائد عديدة املنافع، فف��ي القراءة راحة للذهن 
وتنمي��ة للعقل، كما تعود ال�س��خ�س اح��رتام الوقت وعدم 
اإ�ساعته عبثا، لأنه يدرك اأنه ل معنى للحياة ول قيمة لها اإل 

باجلد واملثابرة وكرثة الطالع.
اإذن، �س��يدي الرئي�س، اإذا �سلح الكتاب املنتج يف بالدنا 
وامل�س��تورد، فاإن الفكر ينمو ويرق��ى وبالتايل يتحقق التقدم 

تدخل كتابي
لل�شيد �شالح دراجي
ع�شو جمل�ص الأمة

حول مناق�شة ن�ص القانون املتعلق باأن�شطة و�شوق الكتاب
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والنه�س��ة لالأمم؛ وبذلك فاإنه ل ح�سارة ول هوية بال اإبداع 
ول اإبداع بال معرفة، فاحل�سارة لن تاأتي من الفراغ.

من هذا املنطلق، فاإن غر�س جذور التجديد والإ�س��الح 
وتعوي�س ما فات يتم من خالل بناء ال�س��باب بناء �س��ليما؛ 
وذلك بتلقني اأ�س��اليب ومهارات القراءة احلديثة وال�س��عي 
نحو الكتاب واإعطاء املثقف م�ساحة اأكرب والرتكيز على دور 
الوالدين يف توثيق ال�س��لة بني الطفل والقراءة منذ ن�س��اأته، 
كما اأن هذه النطالقة تتطلب ا�س��رتاتيجية �س��املة تتالحم 
فيه��ا اأدوار جه��ات متع��ددة، األ وهي الأ�س��رة واملدر�س��ة 

والإعالم واملراكز الثقافية ودور ال�سباب.
ي�س��عى م�س��روع القانون الذي نناق�س��ه الي��وم واملتعلق 
باأن�سطة �سوق الكتاب يف 60 مادة، موزعة على 3 األوان، اإىل 
�س��بط اآليات ال�سوق وكذا جميع الأن�سطة املت�سلة ب�سل�سلة 
الكتاب وذلك بو�س��ع جملة من القواعد واملبادىء الرامية 

اإىل تكري�س الكتاب كقطاع ا�سرتاتيجي.
- الباب الأول: اأحكام عامة 7 مواد،

- الباب الثاين: اأن�سطة و�سوق الكتاب 44 مادة،
- الباب الثالث: اأحكام جزائية 7 مواد،

- الباب الرابع: اأحكام انتقالية 2.
كما ي�س��ع عددا م��ن القواع��د املرتبطة بخ�سو�س��يات 
الكتاب وحمتواه ومبمار�سة اأن�س��طة ومهن الكتاب، ل�سيما 
الن�س��ر والطبع والت�س��ويق وتنظي��م الكت��اب الرقمي وبيع 
الكت��اب بطريقة اإلكرتونية وو�س��عه يف متن��اول املواطن يف 
ظروف مماثلة على كامل الرتاب الوطني، مع تطوير اأ�ساليب 

الو�سول اإىل الكتاب العلمي والتلقيني.
� ح�س��ب النقابة الوطنية لنا�سري الكتاب )�سنال( التي 
اأعاب��ت على ه��ذا القانون، اأن��ه اأعد من بدون الت�س��اور مع 

املخت�سني واأ�سحاب املهنة، ما �سحة هذا الكالم؟
� كيف ميكن اإعادة العتبار حلب القراءة عند اأولدنا؟

� لب��د من اإعادة النظر يف كيفية تطوير وت�س��جيع تاأليف 
الكت��اب املنت��وج باجلزائر وت�س��ويقه وتوزيعه وال�س��تغالل 
الفع��ال لرتويج��ه، من طرف كل و�س��ائل الإعالم، �س��واء 

كانت مكتوبة اأو مرئية.
� لب��د من انتهاج �سيا�س��ة فعالة من �س��اأنها ترقية ودعم 

الكتاب اجلزائري.
� اإعادة دور مديريات الثقافة على م�ستوى الوليات.
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