
 

 

 
 جاءوا الى صالون الجزائر الدولي محملين بما ال يقل عن االلف عنوان

  2010ألركون و دريدا ضمن اصدارات العارضين السوريين في سيال 
 
 

 بوجملين  وردة 
 

 األلف عن يقل ال بما محملين للكتاب الدولي الجزائر صالون من عشرة الخامسة الطبعة في بقوة السوريون الناشرون حضر
 ألول يحضر الذي ،"طاغور" الملهم الهندي الشاعر كتاب يتقدمها واإلبداع، والمعرفة الفكر مجاالت مختلف شملت عنوان

العربية في الكتاب صالونات في مرة . 
 

 من أصبح للكتاب الدولي الجزائر صالون" أن على "الشروق" لـ مع لقائهم في السورية النشر دور ممثلو أجمع *    
 مهمة سوقا أصبح األخير هذا وأن خاصة فعالياته، في المشاركة على العالمية النشر دور تحرص التي القوية المعارض

 ."إلصداراتهم
 تراوحت الطبعة، هذه في جديد عنوان 400لـ عرضه عن ،"دال" نشر دار مدير حمدان، ناظم تحدث السياق هذا وفي *    

 العذرية" كتاب رأسها على ويأتي النخبة، طرف من واسعا إقباال تلقى وكلها األدبي، والنقد والفلسفية الفكرية الكتب بين
 في رسالة"و دريدا، جاك الراحل الفرنسي والفيلسوف للمفكر "اآلخر لغة حديث"و حسين، مهى للدكتورة "والسخافة
 اإلسالم" كتاب خالل من "دال" دار جناح في حاضرا الجزائري الفكر كان كما فولتير، الفرنسي والكاتب للمفكر "التسامح

أركون محمد الراحل الجزائري للفيلسوف "والحداثة . 
 الذي الطويحي، سعيد محمد للدكتور الملهم، الهند شاعر ،"طاغور" مؤلف بعرض السورية النشر دور وتختص *    

 بأن الصالون، في الخامسة للمرة يشارك الذي الغزالي، هيثم وكشف .العربية إلى مترجما الجزائر في األولى للمرة يعرض
مجموعة  جانب إلى العربية، المعارض في مرة ألول يعرض الكتاب  مؤلف  غرار  على  الفكرية  العناوين  من  أخرى   الذهنية "   

"  العربية   حميد،  حسن  للدكتور   الفكر " و  "  والصوفي  التربوي    .القويدري  األخضر  للدكتور  
 نشر دار صاحب القادري البديع عبد قال حيث الناشرين، حديث الصالون لجمهور القوي التوافد شكل أخرى جهة ومن *    

 بشكل للمعرض األولى الساعات منذ الجمهور توافد أن غير السادسة، للمرة الجزائر معرض في أشارك أنا" :"الجديد"
الصالون " أن على لنا حديثه في مؤكدا ،"تصوري فاق كبير ، " تألقا  سنة  كل  يزداد    كان  التي  الصعوبات  عن  حديثه  وفي  

 أن  على  أكد  الصالون،  من  السابقة  الطبعات  في  المشاركون  يواجهها  الناشرين "   التي  الصعوبات  يواجهوا  لم  الطبعة  هذه  في  
"  قبل  من  تعترضهم  كانت  . 

 حيث المشاركة، العرض دور خالل من السورية، المشاركة في هامة بمكانة الديني الكتاب حظي أخرى جهة من *    
 الكلم" دار وكذا العربي، العالم في الدينية اإلصدارات أهم من عنوان مائة 300 الـ عن يزيد بما "النوادر" دار تشارك

المشهور  المؤلف تعرض التي والتوزيع، والنشر للطباعة "الطيب   رياض "  ، " الصالحين    وكتاب   أسباب "  "  النزول    أبي  لإلمام  
  .النيسابوري  الواحي  أحمد  بن  علي  الحسن 

 300بـ الجزائر معرض خصت التي الكتاب وهيئة السورية الثقافة بوزارة الطبعة هذه في السورية المشاركة وتعززت *    
 تغلب المعرفة، ومشارب حقول مختلف على اشتملت العناوين هذه إن الوزارة، ممثل الرحيم عبد مروان وقال جديد، عنوان

إلى   كتب  األطفال   إضافة والشعر واألدبية الفكرية العناوين عليها    .   


