
 

ى                                           ١٢/٢٠١٧/ ٢٨: القاهرة 

  ٢٠١٧/ ٩٩٨ :صادر رقم                                                                                                         

  القاهرة –مكتب الرئاسة 

  / دولة الرئيس األستاذ الدكتور
   يوسف الشاھد

  يس الحكومةرئ          
  / معالي الوزير األستاذ الدكتور

   محمد زين العابدين
  وزير الشئون الثقافية          

  / ور ـــتاذ الدكتــادة األسـسع
   محمد صالح المعالج

  نيرئيس اتحاد الناشرين التونسي          
  إدارة اتحاد الناشرين العرب سعضو مجل

  أصحاب المعالي والسعادة
تاب والمفكر   ون واإلعالميوناألساتذة الكَّ

    نوزمالئي الناشر
   السادة الحضور

  وبعد ..تحية طيبة
  

سمى آيات الشكر والتقدير لفخامة الرئيس الباجي القايد السبسي أتوجه بفاسمحوا لي في البداية أن أ
 :رئيس الجمھورية التونسية على تفضله برعايته السامية لمؤتمر الناشرين العرب الرابع بعنوان

  .في جمھورية تونس الحبيبة» الواقع واآلفاق: شر في الوطن العربيالكتاب والن«
تقدم بخالص الشكر والعرفان لدولة الرئيس األستاذ الدكتور يوسف الشاھد رئيس الحكومة على أكما 

كما يسعدني أن أقدم كل التحية والشكر لمعالي الوزير األستاذ الدكتور  ،تفضله بافتتاح مؤتمرنا ھذا
العابدين وزير الشئون الثقافية على تفضله بتبني إقامة مؤتمر الناشرين العرب الرابع  محمد زين

على أرض تونس الشقيقة صاحبة التاريخ الحضاري العريق على مر العصور، الزاخرة بالعلماء في 
نجبت ابن خلدون وابن عاشور وحسن عبد الوھاب، جاالت كافة، فتونس الخضراء التي أالم

فكل  ..دي وشيخ اإلسالم الشيخ خضر حسين، ھي جديرة بإقامة واستضافة المؤتمرومحمود الزاو
على جھوده واحتضانه واستضافة مؤتمرنا ھذا، وال ننسى متابعته اليومية في الترتيب  معاليهالشكر ل

نجاح المؤتمر، ومعه فريق عمل يعمل لياًل ونھاًرا دون كلل أو ملل واإلعداد وتذليل كل العقبات إل
أجل أن تكون تونس حاضنة لمؤتمر ناجح فلھم جميًعا مني ومن زمالئي أعضاء اتحاد الناشرين من 

العرب كل التحية والتقدير وأيًضا اتوجه بتحية خاصة مقرونة بالشكر والعرفان لزمالئي أعضاء 



 

، اتحاد الناشرين التونسيين وفي مقدمتھم األخ الزميل الدكتور محمد صالح المعالج رئيس االتحاد
الذي بذل جھًدا كبيًرا في التواصل ما بين وزارة الشئون الثقافية، واتحاد الناشرين العرب في اإلعداد 

  .والترتيب لعقد المؤتمر
  السادة الحضور

تقدم أنا وزمالئي الناشرين العرب بالشكر والعرفان لكل من ساھم في كان لزاما علّي في البدء أن أ
كن لھا كل الناشرين العرب الحب واالحترام ابع، في تونس التي يُ إقامة مؤتمر الناشرين العرب الر

دور حيوي وتنويري في النھوض ودعم صناعة النشر العربي، فتونس الحبيبة من  من م بهولما تق
للناشرين التونسيين، وجل اھتمامھا االرتقاء  اوماليًّ  امعنويًّ  االبلدان العربية القليلة التي تقدم دعمً 

وتشجع  ب من خالل توسعھا في مكتبات المطالعة العمومية، ووضع البرامج التي تحفزاعة الكتاصنب
وتونس ھي أيًضا جسر لتواصل الثقافة العربية بالحضارة اإلسالمية مع الثقافات  ..على القراءة

م، 1997وخير دليل على ذلك كان اختيار تونس عاصمة للثقافة العربية عام  ،المتعددة في أوربا
  .م2009يروان عاصمة للثقافة اإلسالمية عام والق

الحافز الرئيسي لدى مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب في اختيار تونس إلقامة كل ذلك كان 
وبالتعاون مع وزارة الشئون الثقافية واتحاد الناشرين  ،مؤتمر الناشرين العرب الرابع على أرضھا

  .التونسيين
، تستغرق كل دورة ثالث شرين العرب بإقامة مؤتمر في كل دورة لنھج اتحاد الناوذلك استكمااًل 
  .سنوات متتالية

 :م في مدينة الرياض بعنوان2009فالمؤتمر األول للناشرين العرب عقد في شھر أكتوبر من عام 
بالتعاون مع وزارة الثقافة واإلعالم السعودية، وجمعية  ،»مستقبل صناعة النشر في العالم العربي«

  .السعوديين الناشرين
تمكين المعرفة « :م في مدينة اإلسكندرية بعنوان2013والمؤتمر الثاني عقد في شھر مارس من عام 

بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، ومكتبة اإلسكندرية واتحاد الناشرين  ،»وتحديات النشر العربي
  .المصريين

دولة اإلمارات العربي  - ة الشارقةم في مدين2015والمؤتمر الثالث عقد في شھر نوفمبر من عام 
بالتعاون مع جمعية الناشرين  ،»آفاق وتحديات العصر الرقمي: صناعة النشر« :بعنوان

  .اإلماراتيين، وھيئة الشارقة للكتاب
وكان الغرض من إقامة ھذه المؤتمرات ھو مواكبة صناعة النشر في الغرب الذي يسبقنا بأكثر من 

فصناعة النشر في البلدان العربية  ،صناعة النشر في عالمنا العربيأربعة قرون على بدايات 
 ،ويتھددھا العديد من الصعوبات والمشكالت التي تحد من تطورھا ونموھا ،مازالت ضعيفة

  :وأبرزھا
 .ضعف االھتمام بتنمية عادة القراءة لدى األفراد منذ الصغر -١
 .ارتفاع نسبة األمية في معظم البلدان العربية -٢



 

 .لمتعلمين والمثقفين عن القراءةعزوف ا -٣
 .دھا في البلدان العربيةاظم أجھزة الرقابة على الكتب وتشدتع -٤
 .باالعتداء على حقوق الملكية الفكرية للمؤلف والناشر ،)التزوير(تفشي ظاھرة التقليد  -٥
االرتفاع المستمر في معدل الضرائب والرسوم الجمركية على مستلزمات انتاج الكتاب  -٦

 .وتسويقه
 .االرتفاع المستمر في أسعار الدعاية واإلعالن بوسائل اإلعالم الحكومية والخاصة -٧
 .االرتفاع المستمر في مصروفات شحن الكتب -٨
 .مقارنة بعدد السكان) المطالعة العمومية(عدم االھتمام بالتوسع في إنشاء المكتبات العامة  -٩
لفة االستثمار، وعدم وجود آلية الرتفاع تك وغلقھا )منافذ البيع(تراجع المكتبات التجارية  -١٠

 .لتخصيص مكتبات تجارية بأسعار رمزية
لشراء الكتب في المكتبات العامة والمدرسية  وتراجعھا تواضع الميزانيات المخصصة -١١

 .والجامعية والمراكز الثقافية
عدم إتاحة الفرصة أمام المؤلف والناشر في نشر وطبع وتوزيع الكتب المدرسية، والذي  -١٢

 .في البلدان المتقدمة به ة أساسية في تقدم صناعة النشر وقوتھا كما ھو معموليمثل ركيز
في احترام وحماية الملكية الفكرية، والتي  تتمثل عدم وجود ثقافة عامة لدى المواطن العربي -١٣

  .ينبغي أن توضع وتدرس في المناھج الدراسية لألطفال والناشئة
فكرة إقامة مؤتمرات للناشرين  ؛ لذا كانتالنشر العربيھذا بعض من المشكالت التي تواجه صناعة 

العرب من أجل دراسة ھذه المشكالت ومحاولة إيجاد حلول لھا بالتعاون مع اتحادات الناشرين 
وأيًضا من أھم أھداف إقامة مؤتمرات الناشرين العرب نقل خبرات الناشرين  ،والحكومات العربية

االحتكاك في المؤتمرات، من أجل تطوير األداء المھني األجانب إلى الناشر العربي من خالل 
للناشر العربي وإطالعه على النظم واألساليب الحديثة في النشر وخاصة الجانب التكنولوجي فيما 

إلى جانب شراء وبيع الحقوق من خالل الترجمة من اللغات األجنبية إلى  ،يسمى النشر اإللكتروني
  .اللغة العربية وبالعكس

وسوف » الواقع واآلفاق: الكتاب والنشر في الوطن العربي« :ينعقد مؤتمرنا الرابع بعنوانواليوم 
يتناول المؤتمر عدًدا من المحاور التي تطرح أھم قضايا النشر، وأحدث تطورات صناعة الكتاب في 
اية العالمين العربي والغربي، كما سيناقش أزمة المضمون في الكتاب العربي، وأيًضا الحفاظ والحم

تطوير  اإلعالمية بصناعة النشر، كما سيتناول كيفية لحقوق الملكية الفكرية، وعالقة الوسائط
  .باإلضافة إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بصناعة النشر ،المكتبات الوطنية والعامة

ھذا المؤتمر سوف يتيح الفرصة للناشرين العرب المشاركة في الجلسات والحوارات مع إن 
اض تجاربھم في مجال النشر الورقي واإللكتروني ودورھم في التنمية الثقافية من خالل نشر استعر

 –الطابع  –المؤلف (: كما أن ھذا المؤتمر سوف يجمع كل أطراف صناعة النشر ،العلم والمعرفة
  .رف على مشكالت كل طرف وكيفية حل ھذه المشكالتمما يتيح للجميع التع) الناشر –الموزع 



 

ن الطالع وبمبادرة شخصية من معالي وزير الشئون الثقافية الدكتور محمد زين العابدين أن ومن حس
دور «: معالي وزراء الثقافة المسئولين عن الشئون الثقافية في الوطن العربي إلى ندوة بعنوان وةدع

  .»الكتاب والنشر في تنمية واقع الثقافة العربية
ن أعمال مؤتمر الناشرين العرب والخروج بالقرارات والتوصيات وھذه الندوة ستكون بعد االنتھاء م

بل لكل  ،ستكون فرصة كبيرة ليست للناشرين فقطأيًضا وھذه الندوة  .الناتجة عن ھذا المؤتمر
لع ويستمع معالي الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية العاملين في حقل الثقافة والنشر، بحيث يطّ 

  .سائل التي تساعد في حلھاوآملين منھم أن يتخذوا اإلجراءات واللمشكالت صناعة النشر، 
فنحن اليوم كأمة عربية نمر بظروف عصيبة لم تشھدھا بالدنا من قبل، فھناك اضطراب وفرقة 
وتفتت وھيمنة ودعوات للجھل والظالم، مع انقسام وحروب في البلدان الواحد، وكل ذلك يؤثر سلبًا 

  .ربيةحاضر ومستقبل أمتنا العفي 
اب الكتّ  ىفھو المنوط به حمل أفكار ورؤ ،والناشر العربي يعمل في ظل ھذه الظروف الصعبة

  .والمفكرين العرب إلى أبناء األمة، كي يرتقوا ويعوا ما يحاك ضدھم
اب ومفكرين وناشرين للخروج من ھذا النفق المظلم بتقديم الرؤى اع الثقافة من كتّ واألمل في صنّ 
ية، ومحاربة الجھل والظالمية، ونشر الثقافة العربية والحضارة اإلسالمية القائمة واألفكار التنوير

على التسامح والوسطية وقبول اآلخر، ونبذ العنف، مع نشر العلم والمعرفة بواسطة الناشرين 
  .العرب

سفر توجه بخالص الشكر والتقدير لكل المشاركين في المؤتمر الذين تحملوا المشقة في الأوفي الختام 
 للمؤتمر تقدم أيًضا بكل التقدير والتحية لزمالئي أعضاء لجنة اإلعداد والتنظيمأكما  ،وترك أعمالھم

العرب باعي نائب الرئيس وبمساندة الجھاز اإلداري في اتحاد الناشرين سبرئاسة الزميل محمد ال
فخامة  بالذكر ميًعا، وأخصفكل الشكر والتقدير لكم ج. نجاح المؤتمرإعلى جھودھم الكبيرة من أجل 

  .رئيس الجمھورية، ودولة رئيس الحكومة ومعالي وزير الشئون الثقافية
  ،وفقكم هللا والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  
  محمد رشاد

  رئيس اتحاد الناشرين العرب 
  

  

  


