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  ،، ورحمة هللا وبركاتهالسالم عليكم 

ى  م عل دير ، ونرحب بك ة والتق باسم اتحاد الناشرين العرب واتحاد الناشرين المصريين نتقدم إليكم بخالص التحي

.. وفى رحاب ھذا الصرح العمالق ..  ، مدينة اإلسكندرية ھذه المدينة التاريخيةأرض مصر الطيبة ، فى أحضان 

  .مكتبة اإلسكندرية.. صرية البناء والنظام وعوعبقرية المكان .. بعراقة اإلسم 

انى ، ، وما أعظم الحدث .. فما أروع المكان  ؤتمر الناشرين العرب الث وما أجمل اللقاء فى بدء احتفالية افتتاح م

ومىالمنعقد  دار ي ى م ل من  ٢٠١٣مارس  ٢٤،  ٢٣السبت واألحد  بمكتبة اإلسكندرية عل ه ك اد : ، وينظم اتح

رب ، رين الع ة  الناش كندرية ، تحت رعاي ة اإلس ة المصرية ومكتب رين المصريين ، ووزارة الثقاف اد الناش واتح

  . محمد مرسى/ فخامة رئيس الجمھورية الدكتور 

  /السيدات والسادة 

ات  ة، واستضافة الفعالي ة العربي انطالقا من الدور التاريخى الكبير الذى لعبته مصر فى دعم المشروعات الثقافي

الثقافية الكبرى ، واستمرارا لجھود اتحاد الناشرين العرب واتحاد الناشرين المصريين ،  فى تكوين شراكات مع 

ادة ، المؤسسات العربية والعالمية ذات الخبرة فى مجاالت العم اء شراكة ج ى بن ل الثقافى والمعرفى فقد سعينا إل

ؤتمر الناشرين العرب : وتعاون بنّاء مع كل من  وزارة الثقافة المصرية ، ومكتبة اإلسكندرية ؛ لتنظيم فعاليات م

د كانإلى التى تتطلع .. فى مصر الثانى  ت استعادة دورھا الريادى عربيا ودوليا وخاصة على الصعيد الثقافى ، فق

دة  اق جدي ى آف وستظل دوما منارة فكر وتنوير ودعم للمشروعات الثقافية ، خاصة وھى تستعد اآلن لالنطالق إل

  .. فى ظل معطيات ثورات الربيع العربى 

د  انى لق ؤتمر الناشرين العرب الث يم م ا أن تترشح  مصر لتنظ ا علين ان لزام ه ، خاصة ك ذى حقق د النجاح ال بع

رب ا رين الع ؤتمر الناش ام م اض ع عودية الري د بالعاصمة الس ذى عق وان ٢٠٠٩ألول ، ال تقبل (، تحت عن مس

   .. )صناعة النشر في العالم العربي



انى .. وتناقشنا كثيرا .. فجلسنا طويال  ؤتمر الناشرين العرب الث أتى م راء وزمالء ، لي وتشاورنا مع أساتذة وخب

د يتسق .. وھو عنوان كبير وعميق ) .. تمكين المعرفة وتحديات النشر العربى ( تحت عنوان  ا الجدي .. مع واقعن

دال الذى أصبح يتطلب شرحا واضحا للمفاھيم وتحديدا دقيقا لل وان ال مصطلحات ، فالكتاب ھو عماد الفكر ، والعن

ل  ة ، فك زة األساسية للمعرف ات ، وھو الركي ه مجتمع من المجتمع على مستوى التطور المعرفى الذى وصل إلي

اب  وال الكت ل ل د جي ا جيال بع ان للبشرية أن تحفظھ ا ك المعارف والعلوم واالكتشافات واالختراعات واإلبداعات م

  .مطبوع بعد ذلكالمخطوط وال

ويأخذ الكتاب بوصفه منتجا معرفيا ، شكال ماديا معينا تنطبق عليه معايير اإلنتاج االقتصادى ، سواء فى مراحل 

ى صناعة ضخمة ، تعكس مستوى تطور  ة النشر إل ت مھن د تحول ه فق إنتاجه أو تسويقه أو استھالكه ، وعلي

اتية الدولى ، عالوة على االنعكاسات االجتماعية والسياسية المجتمع الثقافى ، ومدى اندماجه فى مجتمع المعلوم

  .واالقتصادية وھى عوامل تؤثر فى صناعة النشر تطورا وتعثرا

تطيع ال ار نس ذا اإلط ى ھ وض وف خمة للنھ ا ض ك فرص بحت تمتل ى أص الم العرب ى الع ر ف ناعة النش ول إن ص ق

ر من والتطور فى المستقبل القريب ، استنادا إلى حالة الحراك ال سياسى ، والنھوض االقتصادى ، واستفادة بكثي

ا أوال  ة ؛ ولكن علين ة والثقافي ى ، نتيجة تشابه الظروف االجتماعي ز المجتمع العرب ى تمي السمات المشتركة الت

ع وانتشار والتى النشر في العالم العربي ،  مھنةتواجه  مواجھة التحديات والمشكالت التى اج وتوزي تحد من إنت

  .، كما تؤثر سلباً على حركة التأليف واإلبداع العربيالكتاب 

ة، األنظمة والحكومات العربية  افيھ تمشكالت تسبببعض ھذه ال ة العربي ل عشوائية الرقاب اع الرسوم  مث ، ارتف

ى الناشرين اب المفروضة عل ال الكت اب إعالم حقيقى في مج ى ،  ، غي ى باإلضافة إل دة الت أوجه القصور العدي

انى منھ ةتع ارض العربي ةو،  ا المع ات العربي ي المكتب ب ف راء الكت ات المخصصة لش اك .. .ضعف الميزاني وھن

في عالقاتھم  ھممثل التجاوزات التى تصدر عن بعض،  تنتج عن ممارسات بعض الناشرين العرب مشكالت أخرى

المؤلفين ن ب ترك بي ى المش ل المؤسس اب العم اء تقو،  ھم، غي وير وإرس ام بتط دم االھتم ع ع ة ووض د المھن الي

 .المعايير الالزمة لتحسين أدائھا

ى ، وأنواعهباإلضافة إلى  اب العرب ة واإلحصائية فى مجال الكت ه  نقص الدراسات العلمي ه ، ومجاالت ، واتجاھات

ه ، ووسائل إنتاجه وتسويقه العلمية ا ي،  ، وخامات ى ووھو م اب العرب ى ضعف يحول دون انتشار الكت ؤدى إل

  .شكل موسع وعدم تبين اتجاھات سيره ومنطلقات نموه التعريف به ب

  /الزمالء األعزاء 

ى لھذا المؤتمر  رئيسيةجاء اختيار المحاور ال قدل ، لتغطى وتناقش بعضا من ھذه المشكالت أمال فى الوصول إل

ا ى الع ر ف ة النش كالت مھن ات لمش يات ومعالج رين لتوص راء والمفك ن الخب ة م اركة نخب ى ، بمش م العرب

  :واالختصاصيين واألكاديميين ، وذلك من خالل سبع جلسات نقاشية ، وھى 

  اإلعالم وتمكين المعرفة -



  المكتبات العامة ودورھا فى تنمية الكتاب العربى -

  مستقبل النشر الرقمى والبيع عبر اإلنترنت -

  حرية النشر واإلبداع دعامة لتقدم صناعة النشر -

  ومكافحة القرصنة والتزويرحقوق الملكية الفكرية  -

  سالسل المكتبات ومنظومة التوزيع -

  .إشكاليات الترجمة وصناعة النشر -

ول  ة ح ل تفاعلي ع ورش عم ى أرب افة إل ى: باإلض الم العرب ى الع اب ف ارض الكت ناعة مع وير ص ة ،  تط الفھرس

  .إخراج وتصميم الكتاب،  البرمجيات والمكتبات،  والتصنيف 

ة ، وھم إلى إعادة الثقة بين  ھذا المؤتمر، إننا نتطلع من خالل ة الرئيسية فى صناعة المعرف : األطراف الثالث

ة  ع األ.. الناشر والمؤلف والدول م من أجل الطرف الراب ا .. ھ ادا ، مطبوع ا ج اج كتاب ذى يحت ارئ ، ال وھو الق

ار بشكل جيد وبسعر معقول ، يحصل منه على معلومة دقيقة ومعرفة رصينة ، فى ظل  داول األفك بيئة تسمح بت

دات ت والمعتق اس بالثواب ر دون المس رأى والتعبي ة ال ات ، وتصون حري ذلك أن و .واآلراء والمعلوم ع ك نتطل

ة  ة المصرية ، ومكتب ين وزارة الثقاف اء ب ر وبن اون مثم تمرارا  لتع انى اس رب الث رين الع ؤتمر الناش ون م يك

   .، واتحاد الناشرين المصرييناإلسكندرية ، وكل من اتحاد الناشرين العرب 

  

  /الحضور الكرام 

ي ى ، فونحن إن كنا النزال نع ع العرب ورات الربي ا أن نقفش أجواء ث ة  ال يفوتن ا شھداء مھن ام زمالئن طويال أم

ود صاحب  د محم ل أحم النشر الذين ارتقوا إلى ربھم فى أحداث الثورات ومنھم شھيد الناشرين المصريين الزمي

  ،  للنشر والتوزيعومدير دار اللطائف 

  :وھم  الليبيين الناشرينأسرة وثالثة شھداء من 

  بنغازى  ةدار الفضيل  -الشھيد على حسن الجروشى 

  دار ومكتبة الشھيد  -لشھيد عبد الرحمن الجعيدى ا

  .مكتبة الجامعة فى الزاوية/ والشھيد صالح محمد حماد 

  ثم شھيد الناشرين السوريين الزميل غسان الشھابى صاحب ومدير دار الشجرة للنشر 

  .دار الكلم الطيبصاحب ومدير   الشھيد إياد مستو.. وأخيرا 

مباإلضافة إلى عشرات المصابين   والمعتقلين وخاصة فى سورية ، والذين ندعو هللا أن يفك كربھم ويخفف آالمھ

   .وأن يرحم شھداءنا األبرار.. 

  ونتمنى لكم طيب اإلقامة فى مصر ،.. الشكر لكم مرة أخرى 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


