
 

 بيان ختامى 

 مؤتمر الناشرين العرب الخامس 

 "صناعة المحتوى والتحدياتبعنوان "

 م 2020كانون األول/ ديسمبر  16و 15يومى 

 

استجابة لما ألقت به جائحة كورنا من تحديات وتعطيل لحركة النشر والثقافة في الوطن العربي، فقد عقد صباح  

ن "صناعة الخامس عن بعد تحت عنوا رين العرب الناش مؤتمر ،2020الخامس عشر من كانون األول )ديسمبر(  

عادة تنشيط حركة النشر المرتبطة بالحياة لمناقشة هذه التحديات، وطرح حلول ومقترحات إل المحتوى والتحديات"

 .الثقافية العربية

ن  ما يعترض قطاع النشر العربي ماشتمل المؤتمر على خمسة محاور، تحمل في طياتها حلوال مقترحة لحل 

 .ير صناعة النشر مستقباللجائحة، وإرساء خطة اتحاد الناشرين العرب لتطومشكالت في ظل ا

ا على شر العربية للعديد من المثقفين والناشرين وصانعي المحتوى العرب، إصرار  وشكل تحدي فقدان حركة الن 

ا طرحت تحدي   ذا النطاق، لتشكلمواجهة تداعيات الجائحة على هذا القطاع الحيوي، وفق ما تقدم به الناشرون في ه

 .افيها قضايا تشغل تفكير المثقف والناشر العربي مع  

انطلقت جلسته االفتتاحية بمشاركة شخصيات عربية وأجنبية، ركَّزت في  وخالل يومين من عمل المؤتمر، الذي

وحاجة ربي، بما يتواءم أطروحاتها على الدفع نحو تطوير المحتوى وصناعة النشر واإلنتاج الفكري والثقافي  الع

 .المجتمعات العربية الراهنة

أهمية النشر ودوره في هذه المرحلة الفاصلة،  وزير الثقافة التونسي األسبق الدكتور محمد زين العابدين، تحدث عن

شر وقدمت الشيخة بدور القاسمي نائب رئيس اتحاد الناشرين الدوليين، رسالة طمأنت فيها المشاركين، بأن الواقع مب 

وأن صناعة النشر العربية تتطور جيدا، بينما تحدثت الدكتورة حياة القرمازي من المنظمة العربية برغم الصعاب، 

 .ية والثقافة والعلوم )األلكسو(، حول واقع تطور صناعة النشر العربية ورؤيتها الساعية لتطوير هذا القطاعللترب

شر العربي تركز على تحدي األزمة الراهنة التي  أكد أن رؤية النامحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، األستاذ 

 .هتراح مقترحات وحلول تنهض بق ذا القطاع، وأطلق دعوة اليمر بها ه

أدار جلسته الدكتور محمد عبداللطيف رئيس اتحاد الناشرين العرب "المحتوى وأهميته وفوائده"،  في المحور األول

الدكتور محمد الجمني، عن تجربة المنظمة في األلكسو( تصال في )ات واإل األسبق، تحدث مدير إدارة المعلوم

  ىوأكد أن الناشرين العرب يطورون أداءهم ودورهم الرئيس ، لمالتعليم اإللكتروني، مستعرضا  تقريرا  بشأنها في العا

توظيفه  عليم الرقمي عبر لى أهمية أن ينظر لما صاغه التإا في العمل الثقافي والتعليمي، الورقي أو الرقمي، الفت  

 .عتبارا الوسائل التقليدية، وأخذ هذه المسألة باإل للتكنولوجيا، متجاوز  

منصة أبجد المتخصصة بالمحتوى الرقمي إيمان حيلوز، بينت أن االتجاه للنشر الرقمي المؤسسة والرئيسة التنفيذية ل 

ك من زيادة في المبيعات ب، وما يستتبع ذليحارب القرصنة، ويمكن من الوصول لغالبية الفئات، وبخاصة الشبا

 .وتحقيق عائدات مالية تساعد دور النشر على التطوير

رقمي، مبينة أن جمهور الكتاب العربي واسع، متوقعة في هذا الصدد أن ودعت الطالق منصات عربية للنشر ال

 .منصات مليون عربي، يستخدمون األجهزة الوسيطة للوصول لمثل هذه ال 180هناك أكثر من 

جاري لـ)كتاب صوتي( ومدير النشر في )ستوريتيل( المنطقة العربية حسام القماطي، زيادة لمدير التكما أكد ا

 .ا أن هذه نسبة عالية% عن السابق، معتبر   6محتوى الصوتي في الفترة األخيرة ليتجاوز قبال على الاإل



 

ستهلكين له يتزايدون باستمرار،  ليه كبير لوجود مستفادة منه، ألن الطلب عوقال إّن المحتوى الصوتي يمكن اإل

نا أن منتجي النشر الصوتي  رتفاع الطلب في الفترة األخيرة على الكتب الصوتية في الوطن العربي، مبيولفت إل

للتغيير،  ايجاد القارئ المناسب استعداد  إيسعون إلقناع الناشرين بهذه التجربة، عبر التعاقد مع شركات معنية و

ألرقام في تزايد، وال بد من التركيز عليها على  أكبر دليل على ضرورة التغيير و"ا  شكل 2020وأن عام بخاصة  

 ."وات القرصنة عبر الناشرين بالغ عن قنالمدى الطويل، واإل 

المحور الثاني، وأدار جلسته الدكتور حسام لطفي المستشار والخبير بالملكية الفكرية كان حول "أثر القرصنة على 

توى"، وبين القاضي بمحكمة استئناف القاهرة المختص بجرائم المعلومات والقرصنة على اديات صناعة المح اقتص

 ،شكري أن القرصنة أدت لخسائر كبيرة للناشرين العرب، وأن أهم أسباب ازدهارهاشبكة اإلنترنت الدكتور عمرو 

 .باتخاذ اإلجراءات تشريعات، والفشل عدم فرض قيود على الكتب المستوردة، وانتشار التكنولوجيا، وضعف ال

بي الجديد إلى كما كشفت ناشرة ورئيسة مجلس إدارة دار نهضة مصر داليا إبراهيم، عن تراجع نسبة اإلنتاج العر

%، مبينة أن نسبة مبيعات الكتب الرقمية ارتفعت عالميا ، لكنها حذرت من خطورة النشر الرقمي ألنه ال يمكن  51

 .لناشرين على شبكة اإلنترنت فكرية للمؤلفين لفيه ضمان الحقوق ال

ا على اإلبتكار و تنتج  ر سلب  كما أشار األستاذ وليد أبو فرحات المحامي المختص بالملكية الفكرية أن القرصنة تؤث 

ا على إنتاج الكتب وعلى اإلقتصاد. ودعى إلى المساهمة بإطالق المبادرات تدني في نوعية المؤلفات و تؤثر سلب  

 .رصنة وليس بعدهاة الحقوق قبل القلحماي

نة، وكيفية  ا تجارب عربية وعالمية في مواجهة األزمة الراهفي اليوم الثاني، استأنف المؤتمر جلساته، مستعرض  

تجاوزها بأسرع وقت، وشدد رئيس اتحاد الناشرين األردنيين السابق الدكتور فتحي البس على أهمية صناعة النشر 

 .عتها ومادتها الخام، وأنها أحد أعمدة التنمية البشرية المستدامةات الثقافية ورافباعتبارها قلب الصناع

، استجابات السوق المختلفة للوباء، على مين العام التحاد الناشرين الدولييناأل Mr. José Borghino وركز

ا  33  إجراء استطالع على، حيث تم والفرصة الرقمية التي نشأت في أعقاب ذلك وتنوع  دوليحاد الباالت عضو 

سقة من  نوم  موثقة ، مع إبداء األسف لعدم توفر بيانات األدنىو األعلىوالدخل المتوسط ذات  البلدان يار بيناإلخت 

 معظم أسواق الكتب الناطقة باللغة العربية. 

دكتور خالد ال را،في كتا ت العربية ومدير إدارة الشؤون الثقافية والفعالياالمشرف على جائزة كتارا للراوية  اروأش

نتاجات إإضافة اإلصدارات الرقمية إلى وضرورة  ،انشاء منصة عربية عالمية موحد ضرورة إلى عبدالرحيم السيد 

  عدد المشاركات في الدورات الستةومنها  الهامة ,اشار لبعض اإلحصائيات ، كما يتم بالغرب  ب عرال الناشرين

 كتارا للنشرل والمبادرة األخيرة، ش العملمشارك في ور 700، وتدريب أكثر من  مشارك 8200ما يقارب  للجائزة

  ،2021  والشعر كتاب في مجال القصة والرواية 100نشر  ، مشروع عربيمن مجتمعنا ال هام طاعوالهامة لق

 .وعربيا   محليا  توزيعها   سيتم، وبطريقة "بريل" ، وسيتم طباعتهافوفينفئة المكموجهة ل

"مشكلتنا كناشرين، تكمن في عدم مواكبة التطور الهائل في   خالد البلبيسي بأناألستاذ ر عام دار المنهل كما بين مدي

 ."صناعة النشرنتاج والضرائب التي تؤثر سلبا  على المرحلة الحالية، وارتفاع تكاليف اإل

يع مع التطورات الراهنة،  لى أن الشركات العالمية، بدأت بمراجعة استراتيجياتها وخططها للتأقلم السرإ فت ول

حتوى الرقمي للجمهور، ظاهرة غير مسبوقة، اختصرت الزمن نحو الحل الرقمي، منوها  تاحة المإا أن موضح  

على أن الجائحة أحدثت أزمة اقتصادية كبرى  ابالمبادرات العربية في هذا الشأن، لكنها لم تلق الدعم الكافي، مشدد  

ر توفير منصات لبيع  مبادرة وبخطوات سريعة إليجاد حل، وعلى كل ناشفي أوساط الناشرين ما يستدعي "ال

 ."منتجاته ومعارض افتراضية، وتقوية التسويق بشكل جيد 

فيها رئيس الجلسة رئيس اتحاد الجلسة الرابعة كانت بعنوان "تسويق المحتوى في ظل األزمة الحالية"، كشف 

نا نقول إننا نعيش  االتحاد هيثم الحافظ أنه "في القرن الماضي ك الناشرين السوريين ورئيس لجنة التطوير المهني في



 

ا في سباق مستمر مع الزمن، لذا علينا أن في عصر السرعة، لكن هذه السرعة تضاعفت بشكل مذهل، وبتنا جميع  

م عالم لنشر في الوطن العربي، ورؤيتنا تكمن في تطوير التسويق السيما وأننا اليوم أما ننطلق نحو تطوير صناعة ا

 . "جديدةافتراضي وبحاجة إلى تسويق جديد ورؤية 

وأضاف أن التسويق لم يعد يشبه صورته الماضية، ويحتاج لرؤية جديدة فاعلة ومفعلة فـ"لنعمل معا لتطوير هذه  

خاصة أننا في ركب حضاري كبير يقول: )إن أفضل قاطرة تقود الشركات هي الصناعة من رؤية تسويقية متطورة 

 ."لى اقتصاد المعرفةإجابي في عالم تحول ى مع تسويق مميز وإيشسويق(، فدعونا اآلن نتماقاطرة الت

وقال رئيس الملتقى اإلعالمي العربي ماضي الخميس إن من أسباب تعثر دور النشر، ضعف التسويق الذي "بات 

ويق واستغالل التكنولوجيا بتكار في التسيطارد الناشر منذ زمن، وإن كان الكتاب الجيد يسوق نفسه، لكن اإلهما 

 . "ابات مطلوب  

الستخالص النتائج والعبر من األزمة الحالية، ووضع رؤية استرشادية يمكن النفاذ منها نحو المستقبل، مبينا    ودعا

ن، باعتبارهم يقومون بأعمال ليست بمجملها تجارية، ولديهم رسالة أنه من الضروري دعم دور النشر والناشري

 .عية وتربويةثقافية واجتما

ا "أن دور النشر عليها أن تسويق اإللكتروني وتسويق المحتوى عمار محمد مبين  كما تحدث الخبير اإلعالمي في ال

االجتماعي باتت تؤثر على عملية نشر تعمل لتحقيق االنتشار من خالل الخبراء"، مشيرا  إلى أن مواقع التواصل 

ت، بخاصة أن نحو  احول العالم، وال بد من أن نحسن اختيار المنص منصة نشر 1000الكتب، وهناك اليوم أكثر من 

 .% من األفراد باتوا يتواجدون على المنصات المختلفة"، داعيا  دور النشر الحتضان الجيل الجديد  80

ى أن األزمة نمط معين من المشكالت والمواقف التي يتعرض لها أ حمد الفريح رمدير النشر في شركة العبيكان م

 .ص د أو الجماعة، معتبرا  بأن األزمات تصنع الفرالفر

ا، ليست فقط وليدة الجائحة، فهناك كوارث وحروب وغلق أسواق وأشار إلى أن األزمات التي يعانيها الناشرون حالي  

ير المطلوب، أو الذي تكون تكلفته عالية، أو ال يمكن تطويره، لذا ال بد وارتفاع أسعار و"المحتوى الرديء غ

بأن   اوذا صلة بالمجتمع"، معتبر   اوأن يكون مفيد   ب،ى أن يكون في متناول الجميع وفي الوقت المناس للمحتو 

 .جديدة التسويق في األزمات يستهدف جمهورا  أكبر، ويؤمن دخال  جديدا  ويوفر الوقت والمال واكتشاف فرص 

سعد العنزي مدير معرض الكويت الدولي في الجلسة األخيرة  بعنوان "تحديات المحتوى وتقلباته وأمنه" وأدارها 

قتصادية، إن الكتاب الورقي ما يزال محافظا  ل السفير الدكتور محمد ربيع أمين عام مجلس الوحدة اإلقاللكتاب، 

تفرضها الجائحة،  إضافة إلى التحديات الرقمية، مما يتطلب منا  على مكانته برغم التحديات، لكننا أمام تحديات 

  .لود إليجاد الحلالتعاون والتعاض

سيلة مشتركة بين األساليب التقليدية والتقنيات الحديثة، ووضع استراتيجيات واضحة ووبين أنه من األفضل إيجاد 

 .وتطوير اإلدارة، باعتبارها األداة المهمة لألعمال الناجحة

تحديات، وهي تشبه إلى من شركة اوفر درايف عن المحتوى األجنبي، وما يواجهه من   تحدثت جوهانا برينتونكما 

اجهها الناشر العربي، كما تحدثت نادين أشقر عن المحتوى العربي، مشيرة لوجود تحديات حد ما التحديات التي يو

جانب الرقمي، كما أن هناك منصات للكتب بعضها تواجه صناعة الكتاب العربي، مبينة أن هناك نقصا  كبيرا  في ال
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 .الناشرين العرب بخصوص النشر الرقمي، عبر أسلوب البيع والتفاعل والنشر الرقمي

توى العربي في "فيسبوك"، أشار إلى أهمية المنصات اإللكترونية، برغم  وفي الكلمة األخيرة لمحمد عمر مدير المح

األولويات يجب أن تصب في التركيز على المعلومات الموثقة،  نا  أنية كبيرة من األخبار الكاذبة فيها، مبي انتشار كم 

نا لألخبار وتطوير آليات كشف المعلومات المغلوطة والحد منها، وإطالق مركز معلومات خاص بفيروس كورو

 .ياري إنسان بالتنسيق مع منظمة الصحةوالنصائح من مصدر موثوق، وهو منظمة الصحة العالمية، وإرشاد نحو مل 



 

تهاء الجلسات ألقى بشار شبارو أمين عام اتحاد الناشرين العرب، كلمة شكر فيها جميع المشاركين  عقب انو

 500ان أكثر من  أالمؤسسين األوائل لالتحاد، وأعلن  والمحاضرين على جهودهم إلنجاح المؤتمر، مستذكرا  فضل

 .شخص سجل في هذا المؤتمر

التي عملت ألكثر من أربعة أشهر متواصلة، واصلت فيها الليل  م تحدث محمد رشاد مثمنا  جهود اللجنة المنظمةث

تحاد على تطوير  بالنهار للوصول إلى هذه المرحلة، ما أدى لنجاح المؤتمر بشهادة من حضر، مؤكدا  حرص اال

 .شرنعمله دائما ، وتحقيق توصياته، بما يعود بالفائدة على عالم ال

س اللجنة المنظمة للمؤتمر بشكر من ساهم في هذا المؤتمر، وخص  وختم محمد السباعي نائب رئيس االتحاد رئي

 .قريبا  في مناسبات مقبلة الفرات التي نظمته تقنيا  على أمل اللقاء بالذكر رئيس االتحاد واللجنة المنظمة وشركة


