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 مقدمة

 
يعتبرررررررر مررررررررلتمر الناشرررررررررين العررررررررب أكبررررررررر تجمرررررررر  م نرررررررري          

للقرررررررررائمين علرررررررررؤ صرررررررررناعة النشرررررررررر مرررررررررن مل  رررررررررات حكوميرررررررررة و 

منظمرررررررررات عربيرررررررررة ودوليرررررررررة و دور نشرررررررررر أهليرررررررررة حيررررررررر  يقررررررررردم 

جديررررررررد  ومررررررررا هررررررررالمررررررررلتمر خدمررررررررة للناشرررررررررين  ط ع ررررررررم علررررررررؤ 

بصررررررناعة النشررررررر و التحررررررديات الترررررري تواجرررررره الناشررررررر العربرررررري فرررررري 

ظررررررل التطررررررور ال ررررررري  و زحررررررق الكترررررراب الر مرررررري علررررررؤ أ رررررروا  

عنررررره مرررررن مشرررررك ت  رصرررررنة الكترررررب و  جمرررررا نرررررتالكتررررراب الرررررور ي و 

التعررررررردق علرررررررؤ حقرررررررو  الملكيرررررررة الفكريرررررررة للناشررررررررين والمرررررررللفين و 

رهررررررا حمايررررررة حقررررررو  الناشرررررررين و  يدور المعررررررارض العربيررررررة فرررررري 

 من التحديات والمعيقات التي تواجه الناشرين العرب.

و اذ نشرررررررررررريد برررررررررررردور وزارن الثقافررررررررررررة التون ررررررررررررية و نررررررررررررثمن         

مررررررلتمر الناشرررررررين العرررررررب الرابرررررر  و  ةظرررررريم وا ت ررررررافج ودهررررررا لتن

و يعرررررررزز  ةالرررررررذق يلكرررررررد دور ترررررررونس فررررررري خدمرررررررة الثقافرررررررة العربيررررررر

 ةوالغربيرررررر مكانت ررررررا كمنررررررارن مشررررررعة للتواصررررررل بررررررين الثقافررررررة العربيررررررة

، كمررررررررررا نشرررررررررريد برررررررررردور اتحرررررررررراد الناشرررررررررررين العرررررررررررب و ج ررررررررررود  

المتواصررررررلة لتعزيررررررز مكانررررررة الناشرررررررين و بحرررررر  أ ررررررباب المعو ررررررات 

والتحرررررررديات التررررررري ترررررررواج  م و العمرررررررل علرررررررؤ ترررررررذليل الصرررررررعوبات  

بالتن ررررريق مررررر  القرررررائمين علرررررؤ الشرررررين الثقرررررافي فررررري الررررروطن العربررررري 

معررررررررررارض و يطيررررررررررب لنررررررررررا أن نتقرررررررررردم بور ررررررررررة بحرررررررررر    ال       .

آملرررررين    فررررري حركرررررة النشرررررر فررررري العرررررالم العربررررري   اثرهررررراالعربيرررررة و 

أن تلقرررررري ال رررررروإ علررررررؤ أهميررررررة ر امررررررة معررررررارض الكتررررررب و تيثيرهررررررا 

علررررررؤ صررررررناعة النشررررررر و التحررررررديات الترررررري تعيررررررق  يام ررررررا برررررردورها 

 الداعم للناشرين  بالوطن العربي .
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 أهمية المعارض ودورها في تعزيز الثقافة و دعم النشر 

 امت معارض الكتب العربية منذ نشيت ا بدور الو يط بين الناشر وجم ور     

حي  تجتم  كبرى دور النشر ا هلية و المل  ات ودور  العربي،القراإ في الوطن 

 إلصرردارات مالثقافة المنتجة للكتاب في مكان واحد ، مما يوفر للناشرررين  ررو ا رائجا 

 عالم النشر و صناعة الكتاب . دجدي وما هكل للقراإ بمختلق شرائح م  و يوفر

شين معارض الكتاب في الوطن العربي الؤ  يام النادق الثقافي           ويعود تاريخ نِ

 23في جم وريررة لبنرران بررا ررامررة المعرض ا ول للكترراب العربي بيروت في  العربي

م ويليه  يام وزارن الثقافة بجم ورية مصررررررر العربية با امة معرض  1956ني رررررران 

ناير تاب في اواخر ي لدولي ا ول للك قاهرن ا يام المجلس الوطني 1969ال م ومن ثم  

معرض الكويت الدولي ا ول للكتاب للثقافة و الفنون و اآلداب بدولة الكويت  با امة 

م و توالت ر امة المعارض العربية بينحاإ الوطن  1975نوفمبر  10-1 الفترن من في

علؤ العربي مشررررريد  بذلح صررررررو  و منارات ثقافية تشررررر  بالعلم والمعرفة والتنوير 

المجتمعات العربية الواعدن و ت اهم بنشر الجديد في عالم النشر وصناعة الكتاب في 

 ية شبه ثابته ينتظرها كل من الناشرين والقراإ .مواعيد  نو

فبنظر   ررريعة علؤ البيانات اإلحصررائية   يشرر د هذا ال ررو  نموا مت ررارًعاكما 

نجد نمًوا متزايًدا للمشرراركين من ا خيرن العشررر في دوراته لمعرض الكويت للكتاب 

بمعارض  دور النشرررر ا هلية المنتجة للكتاب وعدد المل ررر رررات والمنظمات الم تمة

بكل  الثقافيةالكتب لكون ا تشررررركل الحد  الثقافي ا كبر وا هم علؤ خارطة ا حدا  

الدول و لما تحظؤ به معارض الكتب من ا بال جماهيرق كبير وتغطيه رع مية و 

وو ائل تواصل قنوات التلفزيونية وا ذاعية رع نية من مختلق و ائل ا ع م من ال

 .اجتماعي 
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  مراحل انتاج الكتاب و الناشر دور 

    طل  ب ا عدن متخصصين تمر عملية انتاج الكتاب بعدن مراحل وعمليات وي        

تحويل وحي  أن الناشرررررررر هو الطرق الذق يقوم با رررررررتثمار أمواله في انتاج الكتاب 

تبدأ عمل المللق من كونه مخطوطا الؤ أن يصررل الؤ يد القار، ، ب ررل ررلة عمليات 

التصرحي  والتحرير والصرق واإلخراج با رت م الن  من المللق و تتوالؤ عمليات 

المختلفة. لمكتبات علؤ ا والطباعة والتجليد والتغليق والشرررررررحن والتخلي  والتوزي 

 . ، حتؤ يحقق الرب  المطلوبب عر أكثر مما أنفق،  الكتاب بي  اإلع ن و ثم نوم

و توفير آلية لت عير اهم اهداق ر امة معارض الكتاب دعم الناشرين  لذلح فمن    

الكتب تيخذ با عتبار تحقيق هامش الرب  المنا رررب للناشررررين وتوفير الكتب بي رررعار 

منا ررررررربة للجم ور و تحقيق هذ  المعادلة يتطلب اتخاذ عدن رجراإات كفيله بتخفيض 

تيشررررررريرات دخول مجانية  تكلفة الشرررررررحن للكتب و التخلي  الجمركي و ا رررررررتخراج

توفير كافة الت رررر ي ت لمشرررراركت م بالمعارض و تذليل  للمندوبين عن دور النشررررر و

الصعوبات التي تواج  م  و ت  يل وصول اصدارات م لجم ور القراإ من ا فراد و 

الصرررررررفقررات م  المكتبررات الوطنيررة و الجررامعررات  توفير بيئررة اعمررال داعمررة لعقررد

بات اؤ تزويد والمل ررررررر ررررررررات التي تحر  عل بال مكت مختلق من حدي   رررررررنويا 

 .و تقوم بعقد صفقات و ابرام عقود خ ل فترن ر امة المعارض اإلصدارات 

دور هام بتعزيز م نة النشررررررر وتقوية الروابط و بالمعارض العربية كما تقوم  

عبر ر امة الندوات الم نية المتخصرررصرررة و الع  ات بين الناشرررر والمللق و القار، 

يات الثقافية التي تطر  التحديات والمشرررراكل التي تواجه الكتواب و الناشرررررين و الملتق

الق ررايا و ال موم المشررتركة للناشرررين فيما يتعلق بصررناعة الكتاب و نشررر  و توزيعه 

و تخرج بتصررورات وحلول للق ررايا محل النقاش وتقوم  بالتعاون و ، ا ا و ر ليمً محليً 

و تعميم القرارات و التوصررررريات علؤ  العرب بنشررررررالتن ررررريق م  اتحاد الناشررررررين 

المعنيين بالشررررين الثقافي من مل رررر ررررات حكومية في الوطن العربي و القائمين علؤ 

ر امة معارض الكتاب واتحادات و جمعيات الناشرين في كل الدول العربية  مما ينقل 

 هذ  التصورات و القرارات الؤ حيز التنفيذ علؤ ارض الوا   .
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 ركة النشر و التحديات التي تواجه الناشرينمعيقات ح

يواجه الناشررررررررين الكثير من التحديات والمعو ات التي  تعيق حركة النشرررررررر 

انتشار عمليات  رصنة الكتب و التعدق علؤ حقو  الملكية الفكرية وحق المللق ، ك

حي  انتشرت عمليات ن خ الكتب بتكلفه منخف ه و تصميم ا لفه لدور نشر وهمية 

وبيع ا بمعارض الكتب باإل ررافة الؤ انتشررار الن ررخ ا لكترونية من كتب الناشرررين 

مجانية  ةلكتروني نية تعرض ن رررخ ايات و موا   رععلؤ شررربكة ا نترنت وفي المنتد

 ال رريطرنالناشرررين خ ررائر ماديه و   مكبدمتعديه بذلح علؤ حقو  الملكية الفكرية و 

علؤ العالم ا فترا ررررررري علؤ ا نترنت  ير ممكنه و  ير  القرصرررررررنةعلؤ عمليات 

للمزورين  و امكانيه الوصرررول اإللكترونيةفاعله علؤ الر م من  رررن  وانين الجرائم 

ا  ان اإلجراإات طويله و انتشررررار الن ررررخ المجانية  ررررري  و متغير بمعد ت تجعل 

 الم حقة الق ائية  ب  جدوى فعليه لرف  ال رر.

تب في  عي ا الحثي  لخدمة الناشرين وحفظ حقو  م تقوم علؤ و معارض الك

وحقو  الطب  و في  الفكريةهذا الصرررررررعيد بالتحقيق في حا ت التعدق علؤ الملكية 

عة وتقوم بمن   لدار ح ررررررررب اللوائ  و النظم المتب فة ا لة تقوم بمخال حا بات ال حال اث

كية بعد ان يتم الفصررل مشرراركة المزورين من دور النشررر و المعتدين علؤ حقو  المل

من المشرراركة  الم ررتبعدنالق ررائي و التعميم من اتحاد الناشرررين العرب بدور النشررر 

 بالمعارض العربية .

ناشررررررررين كما يواجه ا  القوانين الخاصررررررررة بالنشرررررررر و الر ابة علؤ العرب ل

لة الؤ أخرى و  المطبوعات والتي  تحكم ا  وانين ولوائ  خاصررررررررة تختلق من دو

ادن ردارن المعرض ا  أن ادارت المعررررارض تحر  علؤ تررررذليررررل تخرج عن ار

الصرررررررعوبات التنظيمية المتعلقة بالتن ررررررريق م  ر ابة المطبوعات و كمثال بمعرض 

الكويت الدولي للكتاب نقوم باخطار الناشررررر بقوائم الكتاب الم ررررتبعدن من المشرررراركة 

بشرررررررحن ا الؤ  ميقووالتي تحدد من  بل ر ابة المطبوعات بوزارن ا ع م ،حتؤ   

 المعرض و يتكبد خ ائر بعدم عر  ا داخل  اعات المعرض
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 معرض الكويت للكتاب نموذًجا

 

علررررررؤ أداإ ر ررررررالته  بحررررررر  المجلررررررس الرررررروطني للثقافررررررة الفنررررررون واآلدا

م  1973انشررراإ  فررري عرررام ال رررامية بخدمرررة الثقافرررة والمثقفرررين برررالوطن العربررري منرررذ 

الرررذق  امرررت بررره  وزارن ا عررر م بدولرررة الكويرررت و التررري  دالرائررروا رررتكما  للررردور 

، رررررام المجلرررررس الررررروطني للثقافرررررة و م  1958اصررررردرت مجلرررررة العربررررري  بدي رررررمبر

 ل رررلة  مثرررل المتميرررزنالثقافيرررة  اإلصررردارات د مرررنباصررردار عرررد الفنرررون و اآلداب 

و مجلرررة الثقافرررة العالميرررة  عرررالم المعرفرررة و عرررالم الفكرررر و ل رررلة ابرررداعات عالميرررة 

و يرهرررا مرررن اإلصررردارات التررري تعرررد ع مررره فار ررره فررري تررراريخ  و جريررردن الفنرررون

نتررراج الفنررري و ال رررعر الرمرررزق . جرررودن المحتررروى و اإل النشرررر العربررري مرررن حيررر  

م  ا ررررتكما   1975وكرررران تنظرررريم معرررررض الكويررررت ا ول للكترررراب فرررري نرررروفمبر 

لررردور الكويرررت الثقرررافي فقرررد  ررراهم  المعررررض فررري خلرررق الررروعي المجتمعررري بيهيمررره 

القرررررراإن وا تنررررراإ الكتررررراب و كمرررررا تثبرررررت ا حصرررررائيات فررررران معررررررض الكويرررررت  

 راد بالمحيط اإل ليمي .للكتاب يحقق اعلؤ الن ب الشرائية لألف

و كررررران لمعررررررض الكويرررررت للكتررررراب دور رائرررررد بررررردعم الناشررررررين و تررررروفير 

المعررررض المتواليرررة علرررؤ ردارات  ررربل الررردعم الماديرررة و المعنويرررة فقرررد حرصرررت 

متررررر فرررري المخفررررض لل ررررعر الترررروفير كافررررة الخرررردمات و الت رررر ي ت ابتررررداإ مررررن 

لمعرررارض العربيرررة و علرررؤ م رررتوى امعررررض الكويرررت للكتررراب و الرررذق يعرررد ا  رررل 

ا ررررررتخراج التيشرررررريرات مجانررررررا للناشرررررررين و المنرررررردوبين عررررررن م واعفرررررراإهم مررررررن 

التخلرررري  الجمركرررري للطرررررود المر ررررلة لمعرررررض الكويررررت للكترررراب ، كمررررا تقرررروم 

اإلدارن بت رررر يل كافررررة رجررررراإات الت ررررجيل وا شررررتراح بررررالمعرض ومن ررررا تزويررررد 

الناشررر بتحمررل  مؤ   يقرروالناشرررين بالكتررب الم ررتبعدن مررن  بررل ر ابررة ا عرر م حترر

 . تكلفة الشحن ومن ثم الخ ارن المادية بعدم عر  ا بالمعرض
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علررررؤ ر امررررة للكترررراب معرررررض الكويررررت الرررردولي حرصررررنا فرررري دورات  كمررررا

النررردوات و اللقررراإات التررري طرحرررت العديرررد مرررن الق رررايا و ال مررروم المشرررتركة التررري 

نخبررررررة مررررررن و ررررررد شررررررارح ب ررررررا اب محليًررررررا و عربيًررررررا تواجرررررره الناشرررررررين والكتورررررر

المتخصصرررررين وا كررررراديميين والم تمرررررين بالشرررررين الثقرررررافي فررررري الررررروطن العربررررري 

لمشرررراكل والعرا يررررل الترررري تعررررو  ا  رررراهموا بو رررر  الحلررررول و التوصرررريات لحررررل

 .صناعة الكتاب العربي ونشر  وت ويقه 

مرررن معررررض الكويرررت الررردولي للكتررراب  ا خيررررنوأ ررريم علرررؤ هرررامش الررردورن 

م اجتمررراد مرررديرق معرررارض الكترررب العربيرررة الثررراني بتعررراون برررين المجلرررس  2017

الررررروطني للثقافررررررة والفنرررررون و اآلداب و اتحرررررراد الناشرررررررين العررررررب و  ررررررد خرررررررج 

 ا جتماد بقرارات وتوصيات تصب بمصلحة الناشرين و تحمي حقو  م . 

 تماد مرفق البيان الختامي و التوصيات ل ج 
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 اتمةــــــــــــــخ

 

في حركة النشررررر اإليجابي هذ  الور ة أثر المعارض العربية نا شررررت  

ال رررررروإ علؤ تاريخ ر امة المعارض العربية و  ت ررررررلطوفي العالم العربي 

تحمل شرربه ثابتة دورية  بمواعيد يام ا بدور الو رريط بين الناشرررين والقراإ  

التحديات و المعو ات  تللقراإ في الدول العربية . كما نا شررالجديد كل  ررنة 

ية في تنظيم  جه حركة النشرررررررر و دور المعارض العرب يات  التي توا الملتق

الداعمة الثقافية و الندوات الم نية للناشررررررررين و المللفين و المل ررررررر رررررررات 

الع  ات والروابط بين القائمين علؤ م نة النشررر  زلصررناعة النشررر  مما يعز

 و الم تمين بالشين الثقافي في الوطن العربي .

ور ررة العمررل  تجربررة معرض الكويررت الرردولي للكترراب  كمررا طرحررت

كنموذج لدور المعارض و تيثيرها في حركة النشررررررر و ا رررررر ام ا بو رررررر  

الناشرين في الوطن و تصورات وحلول للتحديات التي تواجه صناعة النشر 

 العربي .
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 ملحق 

 42 -33احصائية بالعدد الكلي للمشاركين  من معرض            
 منظمات دولية مؤسسات دور النشر الدول المعرض

 7 44 487 24 2008 - 33معرض الكويت للكتاب  

 6 40 568 24 2009 - 34معرض الكويت للكتاب 

 7 39 501 23 2010 - 35-معرض الكويت للكتاب

 7 44 518 22 2011 - 36معرض الكويت للكتاب 

 8 45 509 27 2012 - 37معرض الكويت للكتاب 

 7 54 560 30       2013- 38معرض الكويت للكتاب 

 8 53 519 28 2014 -39معرض الكويت للكتاب 

 7 50 508 28 2015 - 40معرض الكويت للكتاب 

 7 52 511 30 2016 - 41معرض الكويت للكتاب 

 6 53 572 30 2017 - 42معرض الكويت للكتاب 
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