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الناشرون العرب وجائحة كورونا
الزميالت والزمالء أعضاء اتحاد الناشرين
نمر به كناشرين عرب
العرب ،تعلمون ما ّ
من ظروف صعبة أثّرت على صناعة النشر
وأيضا تعثر اللقاءات التي نلتقي
العربي،
ً
فيها جمي ًعا م ًعا في المعارض العربية
ونتبادل فيها اآلراء والمقترحات ،ووضع
مجلة االتحاد بين أيديكم.
تقرر إصدار المجلة في صورة
لذا فقد ّ
إلكترونية على هيئة نشرة إعالمية ت َ ْع ِرض
أهم نشاطات االتحاد خالل الفترة
ّ
الماضية ،آملين أن نُح ّقق بها التواصل بين
األعضاء واالتحاد.
يمر
كما تعلمون ً
أيضا أن العالم أجمع ّ
بظروف عصيبة صحية واقتصادية ،لم
يشهدها منذ قرون بعيدة نتيجة جائحة
كورونا ،ومنها عالمنا العربي الذي يعاني
أثرت عليه ،وحاقت به،
من الجائحة التي ّ
إلى جانب الظروف الصحية واالقتصادية،
مشكالت عديدة من تفتّت وهيمنة
وصراعات سياسية وتدخالت خارجية في
بعض البلدان العربية ،ومساندة اإلرهاب
والتطرف ،ك ّل ذلك انعكس على المواطن
العربي في معيشته وظروف عمله بالسلب.
والناشرون العرب جزء من الشعب العربي
اعتراهم ما اعترى الشعب العربي من آثار
سلبية كبيرة في تراجع أنشطتهم ونقص
حاد في عوائدهم المالية ،مع توقّف وقلّة
إنتاجهم من إبداعات الكتَّاب والمف ّكرين
العرب .هذه اإلبداعات المنوطة بالناشرين
العرب حملها هي واألفكار التنويرية إلى
المواطن العربي.
ورغم ك ّل هذه التحديات والمشكالت التي
يمر بها الناشرون العرب ،فإن اتحاد الناشرين
ّ
العرب  -من خالل مجلس إدارته  -قد ّقرر
منذ ظهور جائحة كورونا مواصلة العمل من
أجل صالح الناشرين حتى يُخفّف من ش ّدة وطأة
الظروف السيئة الناتجة عن هذه الجائحة على
النحو التالي:
١ـ قام اتحاد الناشرين العرب بمخاطبة
الملوك والرؤساء واألمراء العرب بضرورة
دعم صناعة النشر العربي والحيلولة
الناشرون العرب

دون انهيارها أو توقّفها ،وذلك بمساندة
الناشرين العرب بتخصيص مبالغ مالية
القتناء إصداراتهم حتى يُم ّكنهم ذلك
من مواصلة نشاطهم واستمرار دورهم
التنويري.
2ـ مناشدة إدارات المعارض العربية
التي ألغت معارضها التقليدية الواقعية
عوضا عن
بضرورة إقامة معارض افتراضية
ً
معارضها التقليدية.
3ـ التواصل والتنسيق مع بعض المعارض
تحمل
قررت إقامة معارضها بضرورة ّ
التي ّ
تكلفة اإلجراءات االحترازية المالية عن
وأيضا تخفيض اإليجار وأية
الناشر العربي
ً
أعباء مالية أخرى.
4ـ القيام بحملة “مكافحة التعدّي على
حقوق الملكية الفكرية” واإلبالغ عن
المواقع والشركات المقرصنة ،بالتعاون
مع جامعة الدول العربية ومنظمة األلكسو
ومنظمة اإلسيسكو واالتحادات العربية
والجهات الرسمية بك ّل بلد عربي.
5ـ إجراء استبيان بين الناشرين العرب
لرصد التداعيات االقتصادية إثر جائحة
كورونا ،واستنتاج النتائج حتى يمكن
التقليل من هذه التداعيات ،ومنها توجيه
الناشرين العرب بإنشاء منصات إلكترونية
لبيع إصداراتهم الورقية واإللكترونية من
خاللها.
قرر مجلس إدارة االتحاد تخفيف
6ـ ّ
األعباء المالية عن الناشرين العرب
بإعفائهم من رسوم اشتراك االتحاد لعام
2020م.
7ـ إمداد الناشرين العرب بأسماء وعناوين
المنصات اإللكترونية للّذين ليس لديهم
ّ
منصات.
ّ
استمرارا لنهج مجلس اإلدارة في إقامة
8ـ
ً
مؤتمر للناشرين العرب في ك ّل دورة ،فقد
أقيم المؤتمر الخامس للناشرين العرب،
وشارك فيه نخبة من صنّاع النشر عربي ًّا
ودولي ًّا.
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محمد رشاد
رئيس اتحاد الناشرين العرب

9ـ ومن أجل التطوير ودعم أعضائنا،
بالتعاون مع مؤسسة د .عبد العزيز
المنصور ،تم إنجاز الدورة الثانية من
جائزة “د .عبدالعزيز المنصور” وقدرها
10آالف دوالر.
١٠ـ رغم قلّة الدخل لصندوق االتحاد،
تم تنفيذ “تطبيق االتحاد” على
فقد ّ
جوجل وآبل ستورز ،ويهدف إلى التواصل
بين مجلس إدارة االتحاد وأعضائه بصورة
المهتمين بمجال النشر
خاصة ،وبجميع
ّ
بصورة عامة ،في أي وقت وأي مكان،
يخص االتحاد من
لالطالع على ك ّل ما
ّ
بيانات وأخبار وأنشطة على كافة األصعدة
من شراكات ومبادرات ومعارض وندوات
ومؤتمرات وورش عمل ،والمشاركة في
استبيانات الرأي ،واستالم المقترحات أو
الشكاوى.
هذا بعض ما قام به أعضاء مجلس إدارة
اتحاد الناشرين العرب في ظل جائحة
كورونا ،ورغم كل التحديات ما زال
لدى أعضائه الصبر والعزيمة على مواصلة
الجهد والنشاط من أجل خدمة زمالئهم
الذين منحوهم ثقتهم لينوبوا عنهم في
تحقيق األهداف المرجوة لصناعة النشر
العربي.
واهلل ولي التوفيق
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اختتمت مساء السبت  14نوفمبر /تشرين
الثاني  2020في إمارة الشارقة فعاليات
معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته
الـ  ،39برعاية كريمة من صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة
وبسبب الظروف االستثنائية لم تج ِر أيّة
رئيسي،
مراسم رسمية أو حفل افتتاح
ّ
ِليُسدل الستار على مجموعة من الفعاليات
واألنشطة .وقد زخرت هذه الدورة
بمشاركة أكثر من  80ألف عنوان جديد،
توزعت على رفوف أكثر من 1024
ناشرا عربي ًّا وأجنبي ًّا في بيئة ات ُّ ِخذت فيها
ً
اإلجراءات االحترازية والوقائية كافة
بزيارة  382ألف زائر.
وعن قائمة المشاركات :تصدرت مصر
القائمةَ بـ  202دار نشر ،تلتها دولة
اإلمارات بـ  186داراً ،وجمهورية لبنان
دارا ،والجمهورية العربية السورية
بـ ً 93
بـ 72داراً ،والمملكة العربية السعودية
بـ 46داراً .أما دور النشر األجنبية،
فتصدرتها المملكة المتحدة المشاركة
بـ  39داراً ،تلتها الواليات المتحدة
األمريكية بـ  29دار نشر ،باإلضافة لـ 13
دارا من فرنسا ،و8
دارا من إيطاليا ،وً 12
ً
دور نشر من كندا.
ونظرا ً للظروف االستثنائية التي حالت
دون زيارة طلبة المدارس للمعرض هذه
الدورة ،استبدل حضور الطلبة الفعلي
بحضورهم االفتراضي للجلسات الثقافية
والحوارية المختلفة.
كما استضاف المعرض  60كاتباً عربياً
وأجنبيًا ينتمون إلى  19دولة ،شاركوا في
 64فعالية ثقافية موزعة على أيام المعرض.
وقد اختير هؤالء الكتاب بناء ً على إنجازات
عالمية وبصمات مميزة في حقول معرفية
الناشرون العرب

مختلفة تنقَّلت بين األدب والشعر إلى تنمية
الذات والدراسات السياسية واالجتماعية
والتاريخية والسينما.
صحي حازم
المعرض يُنظّم في ظ ّل بروتوكول
ّ
وإجراءات احترازية صارمة
كرس منظمو المعرض جهودهم للحفاظ
َّ
على سالمة زوار المعرض من خطر
«كوفيد ،»19-عبر عدد من اإلجراءات
االحترازية والقواعد التنظيمية التي
تضمن تطبيق تعليمات الوقاية وقواعد
التباعد االجتماعي ،وت َوفر بدائل لمتابعة
الفعاليات والمشاركة فيها بالحوار والرأي
عبر تقنيات االتصال عن بعد:
توفير بوابات تعقيم وماسحات
حرارية موزعة على جميع مداخل
مركز إكسبو ،إضافة إلى تعقيم قاعات
وأروقة المعرض لمدة  5ساعات
يومياً.
للزوار.
توفير األقنعة مجاناً ّ

توزيع ملصقات إرشادية في أرجاء
المعرض لتوجيه الزوار بمسافة األمان
المطلوبة.
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تخصيص نظام إلكتروني ذكي إلدارة
وتنظيم الزيارات للمعرض ودور
النشر على أربع فترات خالل اليوم،
عبر منح الزوار «سواراً» بألوان مختلفة
تحدد فترة وجودهم في المعرض
التأمين على الناشرين المشاركين ضد
«كوفيد  »19وقد تم تسجيل بعض
اإلصابات في صفوف بعض الناشرين
تم التكفل بهم
في نهاية المعرض ّ
وعزلهم في فنادق مخصصة للغرض.
فعاليّات مصاحبة مختلفة رغم الكورونا وبرنامج
مهني كالمعتاد
استضافت الدورة العاشرة من مؤتمر
ناشرا
الناشرين الذي استمر  3أيام 317
ً
و 33متح ّدثًا من مختلف أنحاء العالم،
ناقشوا فيه التحديات التي تواجه قطاع
النشر في الوطن العربي والعالم في ظل
انتشار فيروس كورونا ،وآليّة تكيّف
الناشرين معها ،وأَثَر وسائل التواصل
االجتماعي والفعاليات االفتراضية في
والقراء على
تعزيز التواصل بين الناشرين
ّ
ح ّد سواء.
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للناشرين من تلك الشركة.
ما يُحسب للمعرض :

متفرقات:
كما شهد المعرض تنظيم أعمال الدورة
السابعة من «مؤتمر المكتبات» ،وكانت
افتراضياً على مدار يومين بالتعاون مع
جمعية المكتبات األميركية ،بمشاركة
 801ضيف من  51دولة عربية وأجنبية،
من بينها  11دولة تشارك للمرة األولى،
وشارك الجميع في سلسلة من الجلسات
التي ناقشت حاضر ومستقبل العمل
المكتبي وقضايا التعليم والتأثيرات التي
أحدثها فيروس كورونا على القطاع.
تم استالم 1014
في إطار منحة الترجمة ّ
طلباً للترجمة ،للحصول على منحة
صندوق معرض الشارقة الدولي للكتاب
للترجمة والحقوق ،والتي ت َّ
ُقدم سنوياً إلى
الناشرين المشاركين في البرنامج المهني
الذي ينظّمه المعرض قبيل انطالقه ك ّل
عام ،وذلك لدعم المترجمين والناشرين
من خالل توفير األدوات والتمويل
وتم
إليصال أعمالهم إلى جمهورهم
ّ
استمرار فتح باب التسجيل أمام المبدعين
حتى شباط /فبراير المقبل .في حين
تم حجب جوائز المعرض لهذا العام.
ّ
الناشرون العرب

بشكر جهود ممثّلي لجنة المعارض
العربية أ.أشرف شاهين و د .غياث مكتبي
في متابعة أمور الناشرين خالل المعرض،
تم إعالمنا بتسجيل شكوى واحدة تتعلّق
ّ
الملْكية الفكرية لسلسلة
على
باالعتداء
ُ
تعليمية من كتب األطفال لدار نشر إماراتية
وتم االطالع على
ض ّد دار نشر سعوديةّ ،
الشكوى التي قدّمت إلى إدارة المعرض،
ملف الشكوى مع الكتب إلى
وتم إرسال
ّ
ّ
مكتب الرئاسة في القاهرة.
تم تسجيل مخالفة لشاحن دور النشر
ّ
المصرية إجراءات وشروط شحن المعارض
وتم
لدور نشر غير مشاركة في المعرضّ ،
إرسال خطاب في هذا الغرض إلى اتحاد
الناشرين المصريين.
قامت إدارة المعرض بتنظيم عمليات
تخزين الكتاب عبر إحدى شركات
الشحن المحلّية وحضر االجتماع
المخصص لذلك ممثلون عن الشركة
ّ
وبعض الزمالء من أعضاء اتحاد الناشرين
وتم االتفاق على
العرب في ظ ّل الشفافيةّ ،
َّ
حصرية التخزين مع الشركة وقدم ممثلو
االتحاد مناقشة أفضل األسعار والخدمات
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تخصيص  10ماليين درهم القتناء أحدث
إصدارات دور النشر المشاركة في
معرض الشارقة الدولي للكتاب بهدف
تزويد مكتبات الشارقة العامة والحكومية
بأحدث اإلصدارات الفكرية واألدبية
والعلمية العربية منها والعالمية ،ومن أجل
المساهمة في ضمان دعم ديمومة حركة
عجلة صناعة النشر حول العالم لما اعتراها
جراء أزمة كورونا العالمية ،وكذلك
من أجل ضمان تزويد المكتبات العامة
والحكومية واألكاديمية في إمارة الشارقة
بمحتوى معرفي وأكاديمي ،ورفدها
بجديد دور النشر العربية والعالمية ،في
التاريخ ،واألدب والسياسية ،والفنون،
والعلوم ،والتكنولوجيا وغيرها من صنوف
المعرفة.
إعفاء جميع دور النشر المشاركة في
الدورة 39من معرض الشارقة الدولي
للكتاب من رسوم إيجارات األجنحة
المترتبة لقاء مشاركتهم في المعرض
سمو حاكم الشارقة لدعم
كبادرة من
ّ
هذه الدورة في ظل ما يشهده العالم من
تداعيات جائحة كورونا.
دورة استثنائية في ظ ّل جائحة الكورونا
السمو حاكم
وسامي التقدير لصاحب
ّ
الشارقة
في ظ ّل جائحة الكورونا ورغم التحديات
الصحية ،انتظم معرض الشارقة الدولي
ّ
للكتاب 2020وكانت دورة استثنائية.
وإذ نتقدّم بفائق عبارات التقدير واالمتنان
لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى

معرض الشارقة الدولي للكتاب 2020

حاكم الشارقة لما قدّمه من إعفاءات من
سموه
رسوم األجنحة ،وكذلك مكرمة
ّ
للشراء ،وإلى سمو الشيخة بدور بنت
سلطان القاسمي على حضورها مؤتمر
الناشرين على هامش المعرض والحديث
وطمأنة الناشرين والوقوف بجوارهم؛
كذلك الشكر موصول لسعادة أحمد
بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة
للكتاب على التنظيم المحكم للمعرض
ت للناشرين
ح ْ
وعلى التسهيالت التي مُ ِن َ
وسرعة التجاوب ونشكر ممثلي لجنة
المعارض أ.أشرف شاهين و د .غياث
مكتبي في متابعة أمور الناشرين خالل
بالصحة والعافية
معرض الشارقة وتمنياتنا
ّ
للجميع والشفاء العاجل لك ّل مصاب.
د .محمد صالح المعالج
رئيس لجنة المعارض العربية والدولية
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بعــون اهلل وتوفيقــه؛ اختتــم اتحــاد الناشــرين
العــرب وبنجــاح كبيــر مؤتمــره الخامــس
االفتراضــي ،بالتعــاون مــع المنظمــة العربية
للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم (األلكســـو)،
وقـــد أُقيـــم عبـــر شـــبكة اإلنترنـــت،
يومـــي الثالثـــاء واألربعـــاء  15و16
ديس ــمبر /كان ــون األول  ،2020تح ــت
عنـــوان( :صناعـــة المحتـــوى والتحديـــات).
وعُ ِق ــد المؤتم ــر افتراضي ًّـــا نظــ ًـرا للواق ــع
الصح ــي ال ــذي فرضت ــه جائح ــة كورون ــا
ّ
(كوفيـــد )19علـــى العالـــم.
وشــهد المؤتمــر مشــاركة عربيــة وعالميــة
واس ــعة بالرغ ــم م ــن كل الصعوب ــات الت ــي
يعانيهـــا عالـــم النشـــر حاليـــاً ،وتضمـــن
خمـــس جلســـات رئيســـية ،إضافـــة
إلـــى الجلســـة االفتتاحيـــة علـــى فتـــرات
صباحيـــة ومســـائية.
وتوزعـــت جلســـات المؤتمـــر علـــى خمســـة
محـــاور رئيســـية علـــى الشـــكل التالـــي:
األول :تعريـــف المحتـــوى وأهميتـــه
وفوائـــده وأنواعـــه
الثانـــي :أثـــر القرصنـــة علـــى اقتصاديـــات
صناعـــة المحتـــوى
الثالـــث :التجـــارب العربيـــة والدوليـــة
المماثلـــة فـــى مواجهـــة أزمـــات العصـــر
الرابـــع :تســـويق المحتـــوى فـــي ظـــل
األزمـــات الحاليـــة
الخامـــس :التحديـــات التـــي يواجههـــا
المحتـــوى
امتـــازت جلســـات المؤتمـــر المختلفـــة
بثـــراء األفـــكار والموضوعـــات التـــي
ـت م ــن قب ــل الس ــادة المحاضري ــن،
حـ ْ
ط ُ ِر َ
كم ــا تمي ــزت المداخ ــالت بالعدي ــد م ــن
الناشرون العرب

القضايـــا التـــي تركـــزت حـــول العنـــوان
الرئيس ــي للمؤتم ــر ،وخ ــرج المش ــاركون
فـــي ختـــام مؤتمرهـــم بتوصيـــات تفيـــد
عالـــم النشـــر العربـــي وعمـــوم القـــراء
والمعنييـــن.
ومن أهم تلك التوصيات:
إع ــداد برنام ــج خ ــاص لدع ــم وبن ــاء
القـــدرات الخاصـــة بالناشـــرين،
وذل ــك م ــن خ ــالل برام ــج تدري ــب
 on lineفـــى موضوعـــات التعامـــل
مـــع المحتـــوى بأشـــكاله الحديثـــة،
واالتفـــاق مـــع عـــدد مـــن الخبـــراء
والمستش ــارين ف ــي ه ــذه المج ــاالت
لتقدي ــم دع ــم مباش ــر ل ــكل دار نش ــر
علـــى حـــدة.
أن يك ــون لالتح ــاد استش ــاريون ف ــي
المجـــال الرقمـــي ،علـــى اطـــالع
ومعرفـــه واســـعة بســـوق النشـــر
الرقم ــي وتطورات ــه ،وكيفي ــة ضم ــان
وصـــول هـــذه التقنيـــة إلـــى أعضـــاء
االتحـــاد كافـــة ،وتبيـــان الطريقـــة
المثلـــى لالســـتفادة الناجحـــة منهـــا.
التواصـــل مـــع منصـــات النشـــر
الرقمـــي لبحـــث آليـــات التعـــاون،
وتنظيـــم أنشـــطة افتراضيـــة مش ــتركة
وأبرزه ــا منص ــة لبي ــع الكت ــب صوتي ـاً
وإلكترونيـــاً.
التصـــدي لعمليـــات التزويـــر
والقرصن ــة ،وتفعي ــل أنظم ــة وقواني ــن
حمايـــة حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة،
وتطوي ــر التش ــريع الخ ــاص بقواني ــن
الملكي ــة الفكري ــة ،ودراس ــة القواني ــن
العابـــرة للحـــدود.
التعـــاون مـــع الجهـــات الرســـمية
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فـــى حـــل المشـــكالت المزمنـــة
لصناعـــة النشـــر بمبـــادرات تقـــوم
به ــا الحكوم ــات لتش ــجيع وتحفي ــز
القـــراءة مـــن خـــالل مشـــروعات
زيـــادة الوعـــي ألهميـــة احتـــرام
حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة ورفـــع
الرســوم والضرائــب علــى مســتلزمات
إنت ــاج الكت ــاب والتوس ــع ف ــى إنش ــاء
المكتب ــات العام ــة ،وإتاح ــة الفرص ــة
للناش ــرين للتع ــاون ف ــى نش ــر الكت ــب
المدرســـية.
مطالبــة الحكومــات العربيــة بالتوقيــع
علـــى اإلتفاقيـــات الدوليـــة التـــى
تســـمح للـــدول العربيـــة بحجـــب
ِ
المقرصنـــة التـــى تعـــرض
المواقـــع
الكتـــب بنظـــام (.)PDF
القيـــام بحملـــة واســـعة تســـتهدف
الجهـــات الرســـمية والخاصـــة ،وال
س ــيما وزارات الثقاف ــة العربي ــة ،م ــن
أجـــل دعـــم الكتـــاب ودور النشـــر
العربيـــة المتعثـــرة بســـبب تداعيـــات
الجائحـــة التـــي ألقـــت بثقـــل كبيـــر
علـــى كاهـــل الناشـــرين ،وأدت إلـــى
تراجـــع مبيعـــات الكتـــب بشـــكل
هائ ــل ،ودع ــوة تل ــك الجه ــات إل ــى
تعزي ــز حمل ــة دع ــم الناش ــرين بش ــكل
متواصـــل للتخفيـــف مـــن آثـــار
الجائح ــة الت ــي بات ــت ته ــدد مصي ــر
كثي ــر م ــن دور النش ــر ،إم ــا بالتوق ــف
عـــن النشـــر المؤقـــت أو باإلغـــالق
النهائـــي.
البح ــث ف ــي إط ــالق مب ــادرة (اإلدارة
الجماعي ــة) لإلس ــتفادة م ــن الخب ــرات
والمب ــادرات العربي ــة والغربي ــة عل ــى
ح ــد س ــواء.
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إنشـــاء (مؤشـــر النشـــر فـــي الوطـــن
العربـــي) ،ودعـــم موضـــوع
اإلحصائيـــات والبيانـــات ،وتكليـــف
مؤسســـات حكوميـــة أو شـــبه
حكوميـــة لرصـــد وجمـــع البيانـــات
اإلحصائيـــة التـــي يمكـــن توظيفهـــا
فــي إعــداد الدراســات حــول صناعــة
النشـــر.
العمـــل مـــن أجـــل إنشـــاء منصـــة
عربيـــة عالميـــة موحـــدة.
المشـــرعين علـــى تطويـــر
ث
حـــ ّ
ّ
قوانيـــن النشـــر ،ومنهـــا قوانيـــن
المحتــوى اإللكترونــي ،مــع ضــرورة
المحافظـــة علـــى حقـــوق الملكيـــة
الفكريـــةوحقـــوقالمؤلـــفوالناشـــر.
إنشـــاء شـــركات توزيـــع بمســـاهمة
مباشـــرة مـــن الناشـــرين والعامليـــن
ف ــي المش ــهد الثقاف ــي ،واعتم ــاد آلي ــة
التوس ــع األفق ــي لتوفي ــر أكب ــر ع ــدد

الناشرون العرب

ممكـــن مـــن نقـــاط التوزيـــع والبيـــع
المباش ــر ف ــي ال ــدول العربي ــة ،س ــعياً
لبنـــاء منظومـــة متكاملـــة للتوزيـــع
عربيـــاً.
تعزي ــز دور اتح ــاد الناش ــرين الع ــرب،
والعمـــل علـــى وجـــود تمثيـــل لـــه
فـــي مختلـــف المبـــادرات العربيـــة
والمحليـــة الهادفـــة إلـــى تشـــجيع
القـــراءة ودعـــم الكتـــاب.
الدعـــوة إلـــى عقـــد نـــدوات
متخصصـــة ،وحـــث الخبـــراء فـــي
مختلـــف مجـــاالت النشـــر علـــى
العمـــل علـــى زيـــادة وعـــي وكفـــاءة
الناشـــرين ،وتوجيههـــم نحـــو
أس ــاليب حديث ــة ف ــي اإلدارة المرن ــة،
وترش ــيد النفق ــات ،لدع ــم صموده ــم
واســـتمرارهم.
بنــاء عالقــات متقدمــة مــع الشــركات
التقني ــة والمنص ــات الرقمي ــة ،محليــاً
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وعربيـــاً ودوليـــاً ،لتعزيـــز فـــرص
التعـــاون المشـــترك علـــى ضـــوء
الواقـــع الـــذي فرضتـــه الظـــروف
الحالي ــة ،ودراس ــة آلي ــات وسياس ــات
ه ــذا التع ــاون ومـــا يمكـــن أن ينت ــج
عنـــه مـــن أفـــكار ومنصـــات جديـــد.
بح ــث فك ــرة المع ــارض االفتراضي ــة،
ودراســـة واقـــع مـــا تـــم منهـــا فعليـــاً
ومـــدى جدواهـــا فـــي التســـويق
والتوزي ــع ،وط ــرح إمكاني ــة إدارته ــا
مـــن جانـــب االتحـــاد أو جهـــات
معينـــة.
مع تحيات
اللجنة اإلعالمية لمؤتمر الناشرين العرب
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بيان ختامي
مؤتمر الناشرين العرب الخامس
بعنوان “صناعة المحتوى والتحديات”
يومى  15و  16كانون األول /ديسمبر 2020م

في مقابل تحديات جائحة كورنا ،وتعطيل
حركة النشر والثقافة في الوطن العربي،
عُ ِقد صباح الخامس عشر من كانون
األول /ديسمبر  ،2020مؤتمر الناشرين
العرب الخامس عن بعد ،تحت عنوان
“صناعة المحتوى والتحديات” لمناقشة
هذه التحديات ،وطرح حلول ومقترحات
إلعادة تنشيط حركة النشر المرتبطة
بالحياة الثقافية العربية.
اشتمل المؤتمر على خمسة محاور ،تحمل
ً
حلوال مقترحة لح ّل ما يعترض
في طياتها
قطاع النشر العربي من مشكالت في ظل
الجائحة ،وإرساء خطة اتحاد الناشرين
ً
مستقبال.
العرب لتطوير صناعة النشر
وشكل تحدي فقدان حركة النشر العربية
للعديد من المثقفين والناشرين وصانعي
إصرارا على مواجهة
المحتوى العربي،
ً
تداعيات الجائحة على هذا القطاع
الحيوي ،وفق ما تقدم به الناشرون في هذا
النطاق ،لتشكل تحديًا طرحت فيها قضايا
تشغل تفكير المثقف والناشر العربي م ًعا.
وخالل يومين من عمل المؤتمر ،الذي
انطلقت جلسته االفتتاحية بمشاركة
شخصيات عربية وأجنبية ،ركَّزت في
طروحاتها على الدفع نحو تطوير المحتوى
وصناعة النشر واإلنتاج الفكري والثقافي
العربي ،بما يتواءم وحاجة المجتمعات
العربية الراهنة.
وزير الثقافة التونسي األسبق الدكتور
محمد زين العابدين ،تحدث عن أهمية
النشر ودوره في هذه المرحلة الفاصلة،
وقدمت الشيخة بدور القاسمي نائب
رئيس اتحاد الناشرين الدوليين ،رسالة
طمأنت فيها المشاركين ،بأن الواقع مبشر
برغم الصعاب ،وأن صناعة النشر العربية
الناشرون العرب

تتطور جيدا ،بينما تحدثت الدكتورة
حياة القرمازي من المنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم (األلكسو) ،عن
واقع تطور صناعة النشر العربية ورؤيتها
الساعية لتطوير هذا القطاع.
األستاذ محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين
العرب ،أكد أن رؤية الناشر العربي ت ُركّز
على تحدي األزمة الراهنة التي يمر بها هذا
القطاع ،وأطلق دعوة لتقديم مقترحات
وحلول تنهض به.
في المحور األول “المحتوى وأهميته
وفوائده” ،الذي أدار جلسته الدكتور
محمد عبداللطيف رئيس اتحاد الناشرين
العرب األسبق ،تحدث مدير إدارة
المعلومات واالتصال في (األلكسو)
الدكتور محمد الجمني ،عن تجربة
مستعرضا
المنظمة في التعليم اإللكتروني،
ً
تقريرا بشأنها في العالم ،وأكد أن الناشرين
ً
طورون أداءهم ودورهم الرئيسي
ي
العرب
ُ ّ
في العمل الثقافي والتعليمي ،الورقي
أو الرقمي ،الفتًا إلى أهمية أن يُنظَر إلى
ما صاغه التعليم الرقمي عبر توظيفه
متجاوزا الوسائل التقليدية،
للتكنولوجيا،
ً
وأخذ هذه المسألة باالعتبار.
المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لمنصة
“أبجد” المتخصصة بالمحتوى الرقمي
إيمان حيلوز ،بيّنت أن االتجاه للنشر
الرقمي يُحارب القرصنة ،ويُم ّكن من
الوصول إلى غالبية الفئات ،وبخاصة
الشباب ،وما يستتبع ذلك من زيادة في
المبيعات وتحقيق عائدات مالية تساعد
دور النشر على التطوير.
ودعت الطالق منصات عربية للنشر
الرقمي ،مبينة أن جمهور الكتاب العربي
واسع ،وتوقَّعت في هذا الصدد أ ّن هناك
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أكثر من  180مليون عربي ،يستخدمون
األجهزة الوسيطة للوصول إلى مثل هذه
المنصات.
كما أكد المدير التجاري لـ”كتاب
صوتي” ومدير النشر (ستوريتيل) في
المنطقة العربية حسام القماطي ،زيادة
اإلقبال على المحتوى الصوتي في الفترة
معتبرا
األخيرة ليتجاوز  % 6عن السابق،
ً
أن هذه نسبة عالية.
وقال إ ّن المحتوى الصوتي يمكن
اإلستفادة منه ،ألن الطلب عليه كبير لوجود
مستهلكين له يتزايدون باستمرار ،ولفت
إلى ارتفاع الطلب في الفترة األخيرة على
الكتب الصوتية في الوطن العربي ،مبينا
أن منتجي النشر الصوتي يسعون إلقناع
الناشرين بهذه التجربة ،عبر التعاقد مع
شركات معنية وإيجاد القارئ المناسب
خصوصا أن عام 2020
استعدا ًدا للتغيير،
ً
شكل أكبر دليل على ضرورة التغيير وأ ّن
“األرقام في تزايد ،وال ب ّد من التركيز
عليها على المدى الطويل ،واإلبالغ عن
قنوات القرصنة عبر الناشرين”.
أمّا المحور الثاني ،فقد أدار جلسته
الدكتور حسام لطفي المستشار والخبير
بالملْكية الفكرية فكان حول “أثر القرصنة
ُ
على اقتصاديات صناعة المحتوى”؛
وبيّن القاضي بمحكمة استئناف القاهرة
المختص بجرائم المعلومات والقرصنة
على شبكة اإلنترنت الدكتور عمرو
شكري أن القرصنة أدّت إلى خسائر
كبيرة للناشرين العرب ،وأن أهم أسباب
ازدهارها ،عدم فرض قيود على الكتب
المستوردة ،وانتشار التكنولوجيا ،وضعف
التشريعات ،والفشل باتخاذ اإلجراءات.
كما كشفت ناشرة ورئيسة مجلس إدارة
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دار نهضة مصر داليا إبراهيم ،عن تراجع
نسبة اإلنتاج العربي الجديد إلى ،% 51
مبينة أن نسبة مبيعات الكتب الرقمية
ارتفعت عالمياً ،لكنها حذرت من خطورة
النشر الرقمي ألنه ال يمكن فيه ضمان
الحقوق الفكرية للمؤلفين للناشرين على
شبكة اإلنترنت.
كما أشار األستاذ وليد أبو فرحات
بالملْكية الفكرية
المتخصص
المحامي
ّ
ُ
أ ّن القرصنة تؤثر سلبًا على االبتكار وتنتج
تدنيًا في نوعية المؤلفات ،وتؤثر سلبًا
على إنتاج الكتب وعلى اإلقتصاد .ودعى
إلى المساهمة بإطالق المبادرات لحماية
الحقوق قبل مكافحة القرصنة وليس
بعدها.
في اليوم الثاني ،استأنف المؤتمر جلساته،
مستعرضا تجارب عربية وعالمية في
ً
مواجهة األزمة الراهنة ،وكيفية تجاوزها
بأسرع وقت ،وشدد رئيس اتحاد الناشرين
األردنيين السابق الدكتور فتحي البس
على أهمية صناعة النشر باعتبارها قلب
الصناعات الثقافية ورافعتها ومادتها
الخام ،وأنها أحد أعمدة التنمية البشرية
المستدامة.
وركز  Mr. José Borghinoاألمين العام
التحاد الناشرين الدوليين ،على استجابات
السوق المختلفة للوباء ،وعلى الفرصة
الرقمية التي نشأت في أعقاب ذلك،
عضوا
حيث تم إجراء استطالع على 33
ً
باالتحاد الدولي ،تنوع فيه االختيار بين
البلدان ذات الدخل المتوسط واألعلى
واألدنى ،مع إبداء األسف لعدم توفر
بيانات موثقة ومنسقة من معظم أسواق
الكتب الناطقة باللغة العربية.
وأشار المشرف على جائزة كتارا للراوية
الناشرون العرب

العربية ومدير إدارة الشؤون الثقافية
والفعاليات في كتارا ،الدكتور خالد
عبدالرحيم السيد إلى ضرورة انشاء منصة
حدة ،وضرورة إضافة
عربية عالمية مو ّ
اإلصدارات الرقمية إلى إنتاجات الناشرين
العرب كما يحدث في الغرب ،وأشار
إلى بعض اإلحصائيات الهامة ومنها عدد
المشاركات في الدورات الستة للجائزة
(ما يقارب  8200مشارك ،وتدريب أكثر
من  700مشارك في ورش العمل) ،وإلى
المبادرة األخيرة لـ”كتارا للنشر” ،والهامة
لقطاع هام من مجتمعنا العربي ،مشروع
نشر  100كتاب في مجال القصة والرواية
والشعر  ،2021موجهة لفئة المكفوفين،
وسيتم طباعتها بطريقة “بريل” ،وسيتم
توزيعها محلي ًّا وعربي ًّا.
كما بيّن مدير عام “دار المنهل” األستاذ
خالد البلبيسي بأن “مشكلتنا كناشرين،
تكمن في عدم مواكبة التطور الهائل في
المرحلة الحالية ،وارتفاع تكاليف اإلنتاج
والضرائب التي تؤثر سلباً على صناعة
النشر”.
ولفت إلى أن الشركات العالمية ،بدأت
بمراجعة استراتيجياتها وخططها للتأقلم
موضحا أن
السريع مع التطورات الراهنة،
ً
إتاحة المحتوى الرقمي للجمهور ،ظاهرة
غير مسبوقة ،اختصرت الزمن نحو الحل
الرقمي ،ونوَّه بالمبادرات العربية في هذا
الشأن ،لكنها لم تلق الدعم الكافي ،وشدّد
على أن الجائحة أحدثت أزمة اقتصادية
كبرى في أوساط الناشرين ما يستدعي
“المبادرة بخطوات سريعة إليجاد ح ّل،
َّ
وأن على كل ناشر توفير منصات لبيع
منتجاته ،وإقامة معارض افتراضية ،وتقوية
التسويق بشكل جيد”.
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الجلسة الرابعة كانت بعنوان “تسويق
المحتوى في ظل األزمة الحالية” ،كشف
فيها رئيس الجلسة رئيس اتحاد الناشرين
السوريين ورئيس لجنة التطوير المهني
في االتحاد هيثم الحافظ أنه “في القرن
الماضي كنا نقول إننا نعيش في عصر
السرعة ،لكن هذه السرعة تضاعفت
بشكل مذهل ،وبتنا جمي ًعا في سباق
مستمر مع الزمن ،لذا علينا أن ننطلق نحو
تطوير صناعة النشر في الوطن العربي،
ورؤيتنا تكمن في تطوير التسويق ال سيما
أنّنا اليوم أمام عالم افتراضي ،وبحاجة إلى
تسويق جديد ورؤية جديدة”.
وأضاف أن التسويق لم يعد يشبه صورته
الماضية ،ويحتاج لرؤية جديدة فاعلة
ومُ َفعِّلة “فَلْنعمل م ًعا لتطوير هذه الصناعة
من رؤية تسويقية متطورة خاصة أننا
في ركب حضاري كبير يقول( :إن
أفضل قاطرة تقود الشركات هي قاطرة
التسويق) ،فدعونا اآلن نتماشى مع تسويق
مميز وإيجابي في عالم تحول إلى اقتصاد
المعرفة”.
وقال رئيس الملتقى اإلعالمي العربي
ماضي الخميس إن من أسباب تعثر دور
النشر ،ضعف التسويق الذي “بات هما
يطارد الناشر منذ زمن ،وإن كان الكتاب
الجيد يسوق نفسه ،لكن االبتكار في
التسويق واستغالل التكنولوجيا بات
مطلوبًا”.
ودعا إلى استخالص النتائج والعبر من
األزمة الحالية ،ووضع رؤية استرشادية
يمكن النفاذ منها نحو المستقبل ،مبيناً أنه
من الضروري دعم دور النشر والناشرين،
باعتبارهم يقومون بأعمال ليست بمجملها
تجارية ،ولديهم رسالة ثقافية واجتماعية
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وتربوية.
كما تحدث الخبير اإلعالمي في التسويق
اإللكتروني وتسويق المحتوى عمار
محمد مبيّنًا “أ ّن على دور النشر أن تعمل
لتحقيق االنتشار من خالل الخبراء” ،مشيرا ً
إلى أن مواقع التواصل االجتماعي باتت
تؤثر على عملية نشر الكتب ،وهناك اليوم
أكثر من  1000منصة نشر حول العالم،
وال بد من أن نحسن اختيار المنصات،
بخاصة أن نحو  % 80من األفراد باتوا
يتواجدون على المنصات المختلفة”،
داعياً دور النشر الحتضان الجيل الجديد.
مدير النشر في شركة العبيكان محمد
الفريح رأى أن األزمة نمط معين من
المشكالت والمواقف التي يتعرض لها
الفرد أو الجماعة ،معتبرا ً بأن األزمات
تصنع الفرص.
وأشار إلى أن األزمات التي يعانيها الناشرون
حاليًا ،ليست فقط وليدة الجائحة ،فهناك
كوارث وحروب وغلق أسواق وارتفاع
أسعار و”المحتوى الرديء غير المطلوب،
أو الذي تكون تكلفته عالية ،أو ال يمكن
تطويره ،لذا ال بد للمحتوى أن يكون في
متناول الجميع وفي الوقت المناسب،
وأن يكون مفي ًدا وذا صلة بالمجتمع”،
معتبرا أن التسويق في األزمات يستهدف
ً
جمهورا ً أكبر ،ويؤمن دخال ً جديدا ً ويوفر
الوقت والمال واكتشاف فرص جديدة.
وفي الجلسة األخيرة بعنوان “تحديات
المحتوى وتقلباته وأمنه” التي أدارها

الناشرون العرب

سعد العنزي مدير معرض الكويت الدولي
للكتاب ،قال السفير الدكتور محمد ربيع
أمين عام مجلس الوحدة االقتصادية،
إن الكتاب الورقي ما يزال محافظاً
على مكانته برغم التحديات ،لكننا أمام
تحديات تفرضها الجائحة ،إضافة إلى
التحديات الرقمية ،مما يتطلب منا التعاون
والتعاضد إليجاد الحلول.
وبين أنه من األفضل إيجاد وسيلة مشتركة
بين األساليب التقليدية والتقنيات الحديثة،
ووضع استراتيجيات واضحة وتطوير
اإلدارة ،باعتبارها األداة المهمة لألعمال
الناجحة.
كما تحدثت جوهانا برينتون من شركة
اوفر درايف عن المحتوى األجنبي ،وما
يواجهه من تحديات ،وهي تشبه إلى حد
ما التحديات التي يواجهها الناشر العربي،
كما تحدثت نادين أشقر عن المحتوى
العربي ،مشيرة إلى وجود تحديات تواجه
صناعة الكتاب العربي ،مبينة أن هناك
نقصاً كبيرا ً في الجانب الرقمي ،كما أن
هناك منصات للكتب بعضها ينشر نسخ
( ،)PDFتكون لها جوانب سلبية ،لذا تم
التحول إلى ( )ePUB3وقالت إنها تالحظ
تطورا ً ملحوظاً عند الناشرين العرب
بخصوص النشر الرقمي ،عبر أسلوب البيع
والتفاعل والنشر الرقمي.
وفي الكلمة األخيرة لمحمد عمر مدير
المحتوى العربي في “فيسبوك” ،أشار إلى
أهمية المنصات اإللكترونية ،برغم انتشار
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كمية كبيرة من األخبار الكاذبة فيها ،مبيناً
أن األولويات يجب أن تصب في التركيز
على المعلومات الموثقة ،وتطوير آليات
كشف المعلومات المغلوطة والحد منها،
وإطالق مركز معلومات خاص بفيروس
كورونا لألخبار والنصائح من مصدر
موثوق ،وهو منظمة الصحة العالمية،
وإرشاد نحو ملياري إنسان بالتنسيق مع
منظمة الصحة.
وعقب انتهاء الجلسات ألقى بشار شبارو
أمين عام اتحاد الناشرين العرب ،كلمة
شكر فيها جميع المشاركين والمحاضرين
على جهودهم إلنجاح المؤتمر ،مستذكرا ً
فضل المؤسسين األوائل لالتحاد ،وأعلن
أ ّن أكثر من  500شخص سجل في هذا
المؤتمر.
ثم تحدث محمد رشاد مثمناً جهود
اللجنة المنظمة التي عملت ألكثر من
أربعة أشهر متواصلة ،واصلت فيها الليل
بالنهار للوصول إلى هذه المرحلة ،ما أدّى
إلى نجاح المؤتمر بشهادة من حضر،
مؤكدا ً حرص االتحاد على تطوير عمله
دائماً ،وتحقيق توصياته ،بما يعود بالفائدة
على عالم النشر.
وختم محمد السباعي نائب رئيس االتحاد
رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر بشكر من
ساهم في هذا المؤتمر ،وخص بالذكر
رئيس االتحاد واللجنة المنظمة وشركة
الفرات التي نظمته تقنياً على أمل اللقاء
قريباً في مناسبات مقبلة.

نتائح استبيان اتحاد الناشرين العرب
حضرة الزميل الناشر
تحية طيبة وبعد
تتقـدّم لجنـة التطويـر المهنـي فـي اتحـاد
الناشـرين العـرب بخالص الشـكر والتقدير
إلـى كل األعضـاء الذيـن سـاههموا معنـا
بالمشـاركة الف ّعالة في إتمام هذا االسـتبيان
المهـم ،فـي هـذه المرحلـة الحرجـة التـي
ّ
جـه
ونو
العربـي.
والوطـن
العالـم
بهـا
يمـر
ّ
ّ
أيضـا إلـى مجموعـة النشـر الرقمي
شـكرنا ً
التـي سـاهمت فـي إعـداد هـذا االسـتبيان،
ونخـص بالذكـر السـيد علـي عبـد المنعـم.
ّ
ونرفـع إلـى سـيادتكم النتائـج التفصيليـة
الخاصـة بـ»اسـتبيان رأي» عـن النشـر
ّ

ومنصـات التوزيـع الرقميـة.
اإللكترونـي
ّ
مـع المالحظـة أن إجمالـي عـدد
المشـاركات بلـغ  212مشـاركة ،وهـو
دت 4
رقـم غيـر مسـبوق ،وقـد اسـت ُ ِبع ْ
نظـرا لعـدم تسـجيلها لبيانـات
مشـاركات ً
الشـركة بالشـكل الصحيـح ،حتـى ال تتأثرّ
مصداقيـة النتائـج.
التكـرم بالعلـم ،أنّـه سـتُرفَع النتائـج إلى
مـع
ّ
مجلـس إدارة اتحـاد الناشـرين العـرب،
الت ّخـاذ الـالزم نحـو توجيـه التوصيـات
الواجبـة لتحقيـق االسـتفادة القصـوى
مـن هـذا الجهـد .علمـاً أن لجنـة التطويـر
المهنـي تنتظـر منكـم أي اقتـراح أو توصية

أي التصنيفات التالية ت ُمثّل النسبة األكبر في إنتاجك؟
ّ -١
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لمـا رأيتمـوه مـن نتائـج لالسـتبيان ،ليتـم
رفعهـا إلـى مجلـس ادارة اتحـاد الناشـرين
العـرب والعمـل عليهـا

هيثــم موفق حــافظ
رئيس لجنة التطوير المهني

نتائح استبيان اتحاد الناشرين العرب
 -2بشكل عامّ ،ما هو عدد إصدارات شركتك منذ بدء النشاط؟

جة إلى نسبة الكتب الورقية في قائمتك؟
 -3ما هي نسبة الكتب اإللكترونية المنت َ َ

 -4ما هو نوع الكتب اإللكترونية ؟

الناشرون العرب
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نتائح استبيان اتحاد الناشرين العرب
خاصة بالنشر الرقمي؟
خضعت (أنت أو أحد الكادر اإلداري لديكم ) لدورة تدريبية
 -5هل
َ
ّ

الملْكية الفكرية على اإلنترنت؟
 -6هل واج َه ْ
ت شركتك أيّة انتهاكات لحقوق ً

 -7هل ترى في ظ ّل األحداث الحالية أ ّن المستقبل أصبح للكتب الرقمية ؟

أرباحا؟
 -8حسب تقارير مبيعاتك ،ما هي أفضل الطرق التي ح ّققت لك
ً

الناشرون العرب
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نتائح استبيان اتحاد الناشرين العرب
ُـم بترتيبهـا مـن األفضـل إلى األقـل ،وذلك من حيث شـروط التعاقد ،وسـهولة
 -9مـن سـابق تعامالتـك مـع شـركات التوزيـع الرقميـة ،ق ْ
التعامـل ،وااللتزام بسـداد االسـتحقاقات وتوقيتاتها؟

مختصة بالتحويل؟
يتم تحويلها داخلي ًّا في الدار أو عبر شركة
ّ
 -١٠في حال لديكم كتب إلكترونية هل ّ

الناشرون العرب
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نتائح استبيان اتحاد الناشرين العرب
 -١١هل تتواجد شركتك بالشكل الكافي على اإلنترنت؟

منصات التوزيع الرقمية؟
 -١2ما هو تقييمك لدرجة الثقة في ّ

تـم تعميمهـا مـن خالل
 -١3خـالل الفتـرة األخيـرة الخاصـة بأحـداث الحظـر المفـروض ،هـل تواصلـت مـع ّ
أي مـن الشـركات التـي ّ
لجنـة التطويـر المهنـي فـي اتحـاد الناشـرين العرب؟

وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام

الناشرون العرب
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نتائح إستبيان تداعيات فيروس كورونا
على الناشر العربي
السادة المحترمون
تحية طيبة
بداية نتمنى أن تكونوا جميعاً بخير ،ونودّ
أن ن ُ ِعلمكم بأ ّن لجنة التطوير المهني قد
قامت باستبيان تداعيات فيروس كورونا
على الناشر العربي ،وقد شارك في
ناشرا من  16دولة عربية،
االستبيان ً 292
وقد أظهرت النتائج المالحظات التالية:
 %50 -١هي نسبة النشر العام؛ يليها
 %35نسبة ناشري كتب االطفال
والوسائل التعليمية ،وهي نسبة يجب
تسليط الضوء عليها ،إذا إ ّن نسبة
متطورة أكثر من باقي
كتب االطفال
ّ
المنشورات ،وهي في تصاعد مستمر
منذ سنوات
 -2تنقسم غالبية إنتاجات الناشرين العرب
بين  100إلى  250إصدار ،ت ُش ّكل
 74%من نتائج األستبيان؛ وأكثر من
 1000أصدار .%18
 %74 -3نسبة التراجع في المبيعات
خالل الرب َعين األول والثاني من عام
 ،2020مقارنة بنفس الفترة من العام
كبيرا
السابق ،لذلك قد نجد تراج ًعا ً
في واقع النشر العربي لهذا العام.
 -4ا اضطرت نسبة  %75من المشاركين
في االستبيان لوقف التعامل مع
المؤلفين ،وهذا بالطبع سوف يؤثر
على حركة اإلبداع الفكري واألدبي
في هذه الفترة الحرجة من عمر أمتنا
العربية .باإلضافة إلى ترواح النسبة
ما بين  %50و  %67للذين اضطروا
المصممين
لوقف التعامل مع
ّ
والمراجعين اللغويين والمترجمين
وتجار الورق؛ مما قد يؤثر بشكل
بالغ وخطير على الوظائف المتعلقة
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بصناعة النشر ،وارتفاع معدالت
البطالة فيها ،وبالتالي سنجد تراج ًعا
في عموم صناعة النشر.

 %51 -١١ليس لديهم منصات إلكترونية،
مهتمون بالتأسيس؛ بينما
ولكنّم
ّ
 %33لديهم منصات إلكترونية.

 %34 -5نسبة الموظفين الذين تم
االستغناء عنهم ،وهذا رقم كبير يجب
الوقوف عنده

 %57 -١2من الشركات بحاجة الى
مساعدة تقنية في تأسيس منصة
خاصة.

 %50 -6من الشركات ستمزج بين
العودة إلى العمل بالطريقة القديمة
والعمل من المنزل.

 %70 -١3تقوم بالبيع على منصات
أخرى.

 -7ت ُمثّل مبيعات المعارض العربية نسبة
 %53من إجمالي مبيعات الناشرين،
وهذا يوضح حجم الضرر الذي وقع
على الناشرين العرب نتيجة إلغاء
المعارض هذا العام ،ويؤكد على
ضرورة العمل إليجاد حلول سريعة
ألزمة تنظيم المعارض في المرحلة
المقبلة؛ ونتمنى أن تكون الحلول
سريعة وملبية لطموحات الناشرين.
 -8مثّلت نسبة مبيعات الكتب الورقية
من خالل المنصات اإللكترونية
 ،%15ومثّلت نسبة مبيعات الكتب
اإللكترونية  %10من نسبة مجموع
مبيعاتهم ،ومن الواضح أ ّن هذه
تعوض بالشكل الكافي
النسب ال ِّ
نسب االنخفاض الحاد في إجمالي
المبيعات.
 %56 -9من الناشرين على استعداد
للمشاركة في موسم المعارض
المقبل بالشكل التقليدي ،حتى
في حالة عدم وجود دواء لفيروس
كورونا المستجد ،وهذا دليل على
يمر به الناشر.
وضع محرج ّ
 %77 -١٠سيُشا ِركون في المعارض
االفتراضية ،وال ننسى أن  %23لن
أيضا.
يُشاركوا ،وهذه نسبة كبيرة ً
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 %30 -١4نسبة التغيير في المبيعات من
الكتب الورقية في الربع الثاني لعام
.2020
 %24 -١5نسبة التغيير في المبيعات من
الكتب االلكترونية في الربع الثاني
لعام .2020
 %75 -١6لم تحاول تمديد العقود ،بينما
 %7مدّدت العقد لمدّة سنة ،و%3
مدّدت عقد الترجمة لمدّة سنة،
وهذا سيؤثر سلبًا على إنتاج الناشر.
 %25 -١7انخفضت نسبة إنتاجهم بين
 50و  ،%75بينما  %24توقّف
تماما %1 ،زادت نسبة
عن اإلنتاج
ً
إنتاجهم %2 ،لن تتأثر.
 -١8يرى  %91من المشاركين أن حركة
المبيعات والقراءة قد تأثرت بسبب
الظروف االقتصادية الراهنة ،مما
وقراء ،في
يجعلنا جمي ًعا ،ناشرين ّ
حاجة إلى دعم حكومي لتنشيط
وتشجيع الشعوب على القراءة.
التي قدمت من

 -١9بعض المقترحات
الناشرين :
اإلعفاء من الضرائب والمساعدة
في االيجارات واإلعفاء من رسوم
الترخيص لعام .2020

الشيخة بدور القاسمي رئيسة اتحاد
الناشرين الدوليين

أعرب رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد عن فخر جميع الناشرين االعضاء في االتحاد النتخاب الشيخة بدور القاسمي رئيس
االتحاد الدولي للناشرين ( ، )IPAوهي ثاني امرأة تتولى هذا الدور في تاريخ االتحاد الدولي ،وان انتخاب القاسمي رئيسة لالتحاد
العالمي للناشرين يجسد مكانة الناشر العربي عالميا.
وأضاف رشاد في بيان التحاد الناشرين العرب أن وصول السيدة القاسمي الى هذا المنصب المشرف دليل على نجاحها كإمرأة ّأو ًال،
وأهم دور النشر على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة والخليج ،بل والعالم العربي.
وكمؤسِّسة لدار نشر ت ُعتبر من أبرز
ّ
المهم الذي يضاف الى إنجازاتها العربية والعالمية ،تقدّم باسمه
وإذ هنأ رشاد السيدة القاسمي ودار “كلمات” على هذا اإلنجاز
ّ
شخصي ًّا وباسم جميع الناشرين العرب بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى اإلمارات عامّة ،وإلى دار “كلمات” خاصة ،متمنّيًا لها
المهمة التي تليق بها.
النجاح والتوفيق في هذه
ّ
اتحاد الناشرين العرب

بيروت في2020/11/24
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اللقاء األول بين الشيخة بدور القاسمي رئيسة
الدوليين ،وا ّتحاد الناشرين
ا ّتحاد الناشرين
ّ
العرب وا ّتحاد الناشرين المصر ّيين
أكّـــدت الشـــيخة بـــدور بنـــت ســـلطان
القاســـمي ،رئيســـة االتحـــاد الدولـــي
للناشـــرين ،أ ّن االتحـــاد يولـــي أهميـــة
كبي ــرة للتواص ــل الف ّع ــال والمفت ــوح م ــع
اتحـــادات وجمعيـــات الناشـــرين حـــول
العالـــم لبحـــث مســـتجدات وتحديـــات
قطـــاع النشـــر وتحديـــد نمـــاذج العمـــل
الجدي ــدة الت ــي تنس ــجم م ــع التط ــورات
التـــي شـــهدتها المرحلـــة الســـابقة.
وقالـــت الشـــيخة بـــدور القاســـمي:
«وضعنـــا خطـــة لعقـــد سلســـلة مـــن
االجتماع ــات والح ــوارات المعمق ــة م ــع
الناش ــرين ح ــول العال ــم وكان ــت البداي ــة
مـــع اتحـــاد الناشـــرين العـــرب واتحـــاد
الناشـــرين المصرييـــن ،فقطـــاع النشـــر
العربـــي يحظـــى بفـــرص واعـــدة ،أل ّن
نســـبة الشـــباب العـــرب ت ُ َعـــ ُّد مـــن بيـــن
أعل ــى الن َِّس ــب ف ــي العال ــم ،وه ــذه الفئ ــة
متعطش ــة للمعرف ــة وتتطل ــع إل ــى كل م ــا
ه ــو جدي ــد ومب ــدع وه ــذا ي ُ َش ـ ّكل حاف ـ ًـزا
وإلهامـــا للناشـــرين «.
ً
جـــاء ذلـــك خـــالل اجتمـــاع عُ ِقـــد فـــي
العاصمـــة المصريـــة القاهـــرة ،حضـــره
ك ٌّل مـــن الشـــيخة بـــدور القاســـمي ،أول
ام ــرأة عربي ــة وثان ــي ام ــرأة عل ــى مس ــتوى
العال ــم ،تتول ــى رئاســـة االتحـــاد الدولـــي
للناشــرين؛ األســتاذ محمــد رشــاد ،رئيــس
اتح ــاد الناش ــرين الع ــرب ،وس ــعيد عب ــده
رئيـــس اتحـــاد الناشـــرين المصرييـــن،
وعـــددٌ مـــن المســـؤولين والناشـــرين
األعض ــاء ف ــي االتح ــاد ،م ــع أعض ــاء م ــن
اتحــاد الناشــرين العــرب ،وأعضــاء اتحــاد
الناشـــرين المصرييـــن.
وي ُ َعــ ُّد اجتم ــاع الش ــيخة ب ــدور القاس ــمي
مـــع اتحـــاد الناشـــرين العـــرب ،أول
نشـــاط تقـــوم بـــه منـــذ توليهـــا رئاســـة
االتح ــاد الدول ــي للناش ــرين ،ف ــي خط ــوة
الناشرون العرب

أكـــدت فيهـــا أن قضايـــا الناشـــر العربـــي
تعـــد واحـــدة مـــن القضايـــا الجوهريـــة
التـــي وضعهـــا االتحـــاد لـــدورة أعمالـــه
الجديـــدة ،إذ وجهـــت الشـــيخة بـــدور
رســـالة إلـــى الناشـــرين العـــرب ،أعلنـــت
فيهـــا أن االتحـــاد الدولـــي للناشـــرين
حريــص علــى التفاعــل معهــم واالســتمرار
فـــي تبـــادل األفـــكار والـــرؤى للوقـــوف
علـــى عوامـــل نمـــو قطـــاع النشـــر فـــي
األســـواق العربيـــة وتحديـــد كيفيـــة
الوصــول بالكتــاب العربــي إلــى األســواق
العالميـــة.

واســـتعرضت رئيســـة االتحـــاد الدولـــي
للناشـــرين أهـــم القوانيـــن والتشـــريعات
التـــي يُص ِدرهـــا االتحـــاد الدولـــي
للناشـــرين ،وأبـــرز األعمـــال التـــي يقـــوم
به ــا وال ــدور المن ــوط ب ــه باعتب ــاره مظلّـــة
النش ــر ح ــول العال ــم ،كم ــا َّ
تحدث ــت ع ــن
الخطــط التــي وضعهــا االتحــاد لفتــرة مــا
بع ــد الجائح ــة ،والت ــي ت ــم التواف ــق عليه ــا
بعـــد عقـــد  33مقابلـــة مـــع األعضـــاء
ح ــول العال ــم اس ــتعرضت خالله ــا اآلراء
والـــرؤى التـــي تستشـــرف مســـتقبل مـــا
بعـــد الوبـــاء.

وتناولـــت الشـــيخة بـــدور القاســـمي
أم ــام المش ــاركين ف ــي االجتم ــاع مه ــام
اللجـــان المتخصصـــة فـــي االتحـــاد
الدولــي للناشــرين وبينــت كيفيــة انضمــام
الناش ــرين إليه ــا ومش ــاركتهم ف ــي تحقي ــق
أهدافهـــا ،مؤكـــد ًة أن االتحـــاد تأســـس
للدف ــاع ع ــن الناش ــرين وتوحي ــد كلمته ــم
ورؤيتهـــم وتنســـيق جهودهـــم لكـــي
يقومـــوا بدورهـــم فـــي بيئـــة حاضنـــة
وداعمـــة فـــي كل أنحـــاء العالـــم.

واســـتمعت الشـــيخة بـــدور القاســـمي
خــالل االجتم ــاع إل ــى مداخ ــالت ع ــدد
مـــن المســـؤولين والناشـــرين األعضـــاء
ف ــي اتح ــاد الناش ــرين المصريي ــن ،حي ــث
تناولـــوا جهـــود االتحـــاد فـــي النهـــوض
بواقـــع صناعـــة الكتـــاب فـــي مصـــر،
وتوقـــف أعضـــاء االتحـــاد عنـــد تجربـــة
المنص ــة الت ــي أطلقوه ــا لتش ــمل بيان ــات
الناشـــرين وتســـهل عليهـــم أعمالهـــم
اللوجس ــتية والتنظيمي ــة والتس ــويقية ،كم ــا
بينـــوا أثـــر هـــذه المبـــادرات علـــى فتـــح
مج ــاالت جدي ــدة للعاملي ــن ف ــي صناع ــة
المعرفـــة ،وتوفيـــر فـــرص يمكـــن مـــن
خاللهــا دعــم تجربــة االبتــكار والتجديــد
فـــي طباعـــة ونشـــر وتســـويق الكتـــاب
العربـــي.

وحـــول كيفيـــة تعامـــل الناشـــرين مـــع
تداعي ــات جائح ــة كورون ــا عل ــى قط ــاع
النشـــر بشـــكل عـــام ،قالـــت الشـــيخة
بـــدور القاســـمي« :الجائحـــة فرصـــة
إلعـــادة النظـــر فـــي أنمـــاط العمـــل فـــي
عالـــم النشـــر وابتـــكار أنمـــاط جديـــدة
مغاي ــرة ،وس ــنعمل معــاً م ــن أج ــل دع ــم
قط ــاع النش ــر اإللكترون ــي ف ــي األس ــواق
العربيـــة».

م ــن جانب ــه اعتب ــر محم ــد رش ــاد ،رئي ــس
اتحـــاد الناشـــرين العـــرب ،أن الزيـــارة
األول ــى الت ــي قام ــت به ــا الش ــيخة ب ــدور
بنــت ســلطان القاســمي بصفتهــا الرســمية
كرئيــس لالتحــاد الدولــي للناشــرين ،هــي
بمثاب ــة التقدي ــر واالحت ــرام لمكان ــة مص ــر
عل ــى خارط ــة النش ــر العرب ــي والعالم ــي.

وأوضحـــت الشـــيخة بـــدور القاســـمي
أن االتح ــاد يعم ــل عل ــى تهيئ ــة العوام ــل
الت ــي م ــن ش ــأنها تحفي ــز ودع ــم اإلب ــداع
ف ــي قط ــاع النش ــر وف ــي مقدمته ــا حماي ــة
حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة وترســـيخ
مفهـــوم حريـــة النشـــر.
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وثمـــن محمـــد رشـــاد الجهـــود الكبيـــر
ّ
التـــي تبذلهـــا الشـــارقة بتوجيهـــات

اللقاء األول بين الشيخة بدور القاسمي رئيسة
الدوليين ،وا ّتحاد الناشرين
ا ّتحاد الناشرين
ّ
العرب وا ّتحاد الناشرين المصر ّيين
صاحـــب الســـمو الشـــيخ الدكتـــور
ســـلطان بـــن محمـــد القاســـمي ،عضـــو
المجل ــس األعل ــى ،حاك ــم الش ــارقة ،ف ــي
رعايـــة واحتضـــان الكتّـــاب وصنّاعـــه،
مشـــيرا ً إلـــى أن إقامـــة معـــرض الشـــارقة
الدولـــي للكتـــاب ومـــا ترافـــق معـــه مـــن
مبـــادرات ســـخية توجّـــه بهـــا صاحـــب
الس ــمو حاك ــم الش ــارقة ،كان ــت بمثاب ــة
المتنفّـــس لقطـــاع النشـــر الـــذي يعانـــي
مـــن ظـــروف صعبـــة ،فاقمهـــا انتشـــار
فايـــروس كورونـــا المســـتجد.
ونق ــل محم ــد رش ــاد رغب ــات الناش ــرين
العـــرب بتنظيـــم دورات وورش عمـــل
تدريبيـــة لمواكبـــة مســـتجدات قطـــاع
النشـــر وآلياتـــه ،واالرتقـــاء بمهـــارات
ومعـــارف الناشـــر العربـــي ،وتعزيـــز
حضـــوره فـــي األســـواق العالميـــة.

الناشرون العرب
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إجتماع االتحاد الدولي للناشرين واتحاد
الناشرين العرب واالتحادات العربية
يوم الثالثاء  2مارس  2021عبر تطبيق زووم

فـي يـوم الثالثـاء 2مـارس /آذار 2021
السـاعة الثانية بعد الظهـر بتوقيت القاهرة،
الرابعـة بتوقيـت اإلمـارات ،عُ ِقـد اجتمـاع
عبـر تطبيـق زووم ،بيـن كل مـن االتحـاد
الدولـي للناشـرين ،واتحـاد الناشـرين
العـرب ،واتحـادات الناشـرين العربيـة.
و شارك فيه ٌّ
كل من:
الشـيخة بدور بنت سـلطان القاسـمي  -رئيس
اتحاد الناشـرين الدوليين
José Borghino - Karine
 Pansa – Ben stewart - Olivier Borieروان دبـاس -
ومـن اتحـاد الناشـرين العـرب :األسـتاذ محمـد
رشـاد – رئيـس اتحـاد الناشـرين العـرب
األستاذ بشار شبارو – األمين العام

تـم االتفـاق عليـه فـي اجتمـاع القاهـرة
مـا ّ
بعقـد اجتماعـات دوريـة؛ ثـم قـام األسـتاذ
محمـد رشـاد واألسـتاذ بشـار شـبارو
بالتعريـف باالتحـاد والترحيـب بالزمـالء
المشـاركين باالجتماع ،وبحرص االتحاد
الدولـي علـى التواصـل مـع االتحـادات
خصوصـا خـالل فتـرة جائحـة
العربيـة،
ً
كورونـا ومـا تتطلبـه المرحلـة مـن تكاتـف
ك ّل الجهـود للنهـوض بالصناعـة والحفاظ
عليهـا خـالل الفتـرة الحاليـة.
وبـدأت الشـيخة بـدور القاسـمي جـدول
أعمـال االجتمـاع ،طبقـا لخطـة االتحـاد
الدولي للناشـرين خـالل  ،2021وأعلنت
تعميـم النشـرات الدوريـة لالتحـاد الدولي
مـرة
بعـدّة لغـات ،ومـن ضمنهـا ّ
ألول ّ
اللغـة العربيـة ،وقـد القـى ذلـك الكثيـر من
االهتمـام لـدى الناشـرين العـرب.

األسـتاذ سـالمي أحمـد المكـي – رئيـس اتحـاد
الناشـرين الموريتانييـن

وقـد أوضـح االسـتاذ محمـد رشـاد معانـاة
الناشـر العربـي خـالل الجائحـة ،خاصـة
فـي ظـ ّل تأجيـل أغلـب معـارض الكتـاب،
وغلـق المكتبـات.

األسـتاذ محمـد شـيل  -رئيـس اتحـاد
ا لصو ما لييـن

واستفسـر األسـتاذ بشـار شـبارو عـن
إمكانيـة نشـر هـذه النشـرات اإلخباريـة أو
بعـض المقـاالت الصـادرة عـن االتحـاد
الدولـي للناشـرين ،ضمـن نشـرة شـهرية
إلكترونيـة يقـوم اتحـاد الناشـرين العـرب
بإصدارهـا قريبًـا؛

األسـتاذ علـى عبيـد بـن حاتـم – رئيـس اتحـاد
الناشـرين اإلماراتييـن

األسـتاذ محمد المعالج – ممثل اتحاد الناشـرين
التونسيين
األسـتاذ علـى عبـد المنعـم – ممثـل اتحـاد
الناشـرين المصرييـن
األسـتاذ خالد البلبيسـي – ممثل اتحاد الناشرين
األردنيين
األسـتاذ وليـد المختـار – ممثل اتحاد الناشـرين
ا لليبيين
االستقبال والترحيب
وقد بدأت الشـيخة بدور القاسـمي رئيسـة
االتحاد الدولي للناشـرين االجتماع ،وبعد
التعريـف بالمشـاركين فـي االجتمـاع،
ت أن هـذا االجتمـاع يُعقـد بنـاء على
ذكَّ َـر ْ
الناشرون العرب

ت الشـيخة بدور القاسـمي بهـذا المقترح،
فرحَّب َ ْ
وتمّـت الموافقة عليه.
االعتـراف بالنشـر كصناعـة والناشـر
كمهنـة.

أوضـح األسـتاذ محمـد رشـاد أن عـدم
اعتـراف أغلـب الحكومـات العربيـة
بالنشـر كصناعـة ،يؤثّرعلـى حصـول دعـم
خصوصـا
للناشـرين مـن حكوماتهـم،
ً
خـالل الجائحـة ،عـدا دعـم المملكـة
المغربيـة وقطـر واإلمـارات ،كمـا أفـاد
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بقيـام الحكومـة المصريـة بدعـم بعـض
الصناعـات عبـر هيئـة دعـم الصـادرات،
ولكـن مـن دون دعـم صناعة النشـر خالل
الجائحـة.
األسـس واإلجـراءات التـي
وطلـب معرفـة ُ
قامـت بهـا الـدول األوروبيـة واألجنبيـة
لالعتـراف بالنشـر كصناعـة ،لالسترشـاد
أيضـا.
بهـا فـي الـدول العربيـة ً
وأوضح السـيد خوسية بورجينو عن أهمية
التعـاون بيـن االتحاد الدولـي واالتحادات
العربيـة ،وأهميـة توفيـر إحصائيـات عـن
حالـة النشـر فـي العالـم العربـي ،حتـى
ولـو بأرقـام مبدئيـة عـن عـدد دور النشـر
واإلصـدارات والمبيعـات ،والمكتبـات
العامـة والخاصـة ،بحيـث يكـون هنـاك
إحصائيـات ومعلومـات حقيقيـة تسـتند
إليهـا الحكومـة .وأكـدت الشـيخة بـدور
أن هـذا يُم ّكـن االتحـاد الدولـي مـن دعـم
االتحـاد العربـي أو وزارة الثقافـة ،لـدى
طلبهـم اعتمـاد النشـر كصناعـة أساسـية
تحافـظ علـى الفكـر والهويـة.
وأوضـح األسـتاذ محمـد رشـاد أنـه جـا ٍر
حاليـا االنتهـاء مـن تقريـر عـن حالـة النشـر
فـي الوطـن العربي خـالل الفترة -2015
 ،2019وهـو محاولـة من االتحـاد لتوفير
إحصائيـات مبدئيـة عـن الفتـرة المذكـورة.
صنـاع النشـر ومتّخـذو
ليسترشـد بهـا ُ
القـرار.
وأوضحـت الشـيخة بـدور القاسـمي أن
الوايبـو تعمل دراسـة ك ّل عامَين لالسـتبيان
تكـون هامـة ًّ
ـب
جـدا ،ولألسـف لـم ت ُِج ْ
سـوى دولـة مالـي .وقـد أوضـح اتحـاد
عضـوا
الناشـرين العـرب أن مالـي ليسـت
ً
فـي اتحـاد الناشـرين العـرب ،والصعوبـة
كانـت فـي عـدم إرسـال الدراسـة باللغـة
العربيـة ،كـي تتم ّكـن االتحـادات العربيـة
مـن اإلجابـة عليهـا.

إجتماع االتحاد الدولي للناشرين واتحاد
الناشرين العرب واالتحادات العربية
يوم الثالثاء  2مارس  2021عبر تطبيق زووم
كمـا أفـادت الشـيخة بـدور القاسـمي
بوجـود فيديوهـات ودراسـة فـي
االتحـاد الدولـي للناشـرين عـن التواصـل
االجتماعـي ،للتوعيـة حـول أهميـة النشـر
فـي المجتمـع.
وأفادت الشـيخة بـدور أنه ال مانع لـدى االتحاد
الدولـي للناشـرين فـي حـال طلـب االتحـاد
المصـري توجيـه خطـاب دعـم إلـى الحكومـة
المصريـة أو أي دولـة عربيـة أخرى ،مـن إصدار
هـذا الخطـاب وإرسـاله إلى الجهـات المختصة.
كمـا أنهـا سـتتواصل مـع الوايبـو واسـتدراك
ترجمـة االسـتبيانات الحقًـا مـن قبـل مكتبهـا.
تـم االتفـاق علـى ترجمـة هـذه الفيديوهات
كمـا ّ
وإرسـالها إلـى اتحاد الناشـرين العـرب لتعميمها
علـى االتحـادات العربيـة اإلقليميـة ووسـائل
اإلعـالم العربيـة أيضـا.
إعـداد خطابـات للحكومـات العربيـة
بشـأن مكافحـة القرصنـة.
أيضـا علـى حـث
وتمـت الموافقـة ً
ّ
الحكومـات العـرب التـي لـم توقـع
علـى االنضمـام والتصديـق علـى
حـق المؤلـف
اتفاقيتيـن االولـى :فـي
ّ
معروفـة باسـم المختصـر WCT:
،WIPO Copyright Treaty
والثانيـة :فـي اإلداءات والتسـجيالت
الصوتيـة معروفـة بالمسـمى المختصر
WPPT:WIPO
performance
 ،and phonograms Treatyوهمـا
تسـتهدفان دعـم البنيـة التشـريعية
الحمائيـة للـدول األعضاء في مواجهة
تقنيـة المعلومـات ،والتـي تبنتهمـا
منظمـة األمـم المتحـدة مـن خـالل
منظمتهـا المتخصصـة المعروفـة
( )WIPOفـي المؤتمـر الدبلوماسـي
الـذي انعقـد فـي الفتـرة مـن 20-2
مـن ديسـمبر /كانـون أول عـام .1996
الناشرون العرب

الـدول الموقعـة :اإلمـارات واألردن
والبحرين وسـلطنة عمان وقطر والمغرب،
والجزائـر.
أوضحـت الشـيخة بـدور القاسـمي أن
االتحـاد الدولـي للناشـرين ال يمكنـه
التواصـل بشـكل مباشـر مـع الحكومـات،
إذ تقـع مسـؤولية تحديـد إجـراء معيـن
إلصـدار تشـريع خـاص بالنشـر ،أو قانـون
لمكافحـة القرصنـة ،أو حمايـة لحقـوق
المؤلـف والناشـر ،علـى عاتـق االتحـادات
االقليميـة ،وعندئـذ يقـوم االتحـاد الدولـي
بإرسـال خطـاب لحكومـة الدولـة لدعـم
طلـب االتحـاد العربـي.
وأن الحكومـات ال تهتـم بـأي خطابـات
عامـة غيـر محـددة الطلـب لإلجـراءات
المطلوبـة (كل دولـة تتعامل بشـكل منفرد
مـع حكوماتهـا و قوانينهـا)
وأفـاد السـيد خوسـيه صعوبـة متابعـة
ِ
المقرصنيـن السـتخدامهم أكثـر مـن VPN
أو  ، Proxy serverوبرامج ص ّد المتابعة.
وأفـادت الشـيخة بـدور القاسـمي األهـم هـو
حـث كل الـدول العربيـة علـى توقيـع اتفاقيـة
بيـرن لحمايـة الملكيـة الفكريـة.
كمـا أفـادت مسـاندتها لطلـب اتحـاد الناشـرين
العـرب أو أي اتحـاد إقليمـي مـن االتحـاد
الدولـي التواصـل مـع الوايبـو إلرسـال خطـاب
للحكومـات العربيـة للتوقيـع علـى هـذه
االتفاقيـات( .واألفضـل طلـب اتحـاد الناشـرين
العـرب باسـم كل اتحـاد إقليمـي عربـي)
قضايـا المنصـات الكبرى مثل جوجل
وفيـس بوك وغيرها.
قـام اتحـاد الناشـرين العـرب برفـع قضيـة
ضـد الممثـل القانونـي لجوجـل بالقاهـرة
فـي فبرايـر /شـباط  ،2020ولكنّـه لـم
يحصـل علـى رد .فأفـادت الشـيخة بـدور
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القاسـمي بسـيطرة جوجـل ،ورغـم كل
المحـاوالت خـالل السـنوات الماضيـة،
لـم تخـرج بـأي نتيجـة إيجابيـة ،وأن الحـل
األفضـل هـو قيام كل اتحاد إقليمـي عربي بإعالم
دولتـه وحكومتـه بالمواقـع المقرصنـة ،وإجـراء
خاصيـة اإلبـالغ واإلنـزال (وهـي خاصيـة تقـوم
الجهـات األمنيـة بنـاء عليهـا بغلـق المواقـع
المقرصنـة).
وأوضحـت أن هنـاك اجتماعـات دوريـة
للجنـة الملكيـة الفكريـة فـي االتحـاد
الدولـي للناشـرين ،ويمكـن أن يحضـره
ممثـل عـن كل اتحـاد إقليمـي .وموعـد
االجتمـاع القـادم فـي 11مـارس /آذار
.2021
وتـم اإلتفـاق علـى مشـاركة المستشـار القانوني
د .حسـام لطفـي بهـذه االجتماعـات وعمـل
تقريـر بالمالحظـات لتعميمهـا علـى االتحـادات
اإلقليميـة لالسـتفادة وتطبيـق مـا يتوافـق مـع
قوانيـن دولهـم .ولكـن يجـب تسـجيل حضـور
الدكتـور حسـام لطفـى باالجتماع مـن قبل اتحاد
الناشـرين العـرب.
كمـا طالبـت بـأن يكون لـكل اتحاد عربـي ممثل
فـي لجنـة الملكية الفكريـة في االتحـاد الدولي،
وضـرورة ان تتوفـر لديـة الخبـرة فـي مجـال
الملكيـة الفكريـة ،وإجـادة اللغـة اإلنجليزيـة
ليتعـرف علـى التجـارب األجنبيـة فـي أعمـال
حمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة .ويعمـل علـى
تطبيـق مـا يناسـب منهـا لـكل دولـة عربيـة.
وأنـه يتوفـر في االتحـاد الدولـي للناشـرين ورقة
عمـل تتوفـر فيهـا معلومات عن الملكيـة الفكرية
فـي الوطن العربـي ،ويمكن ترجمتهـا إلى العربية
لتعميمهـا على الناشـرين العرب.
دعـم االتحـاد الدولـي للناشـرين فـي
رفـع وتمكيـن مهـارات الناشـرين
فـي العالـم العربـي مـن خـالل تقديـم
دورات تدريبيـة.
اقترح األسـتاذ بشـار شـبارو إمكانية إنشـاء

إجتماع االتحاد الدولي للناشرين واتحاد
الناشرين العرب واالتحادات العربية
يوم الثالثاء  2مارس  2021عبر تطبيق زووم

مجموعـات للمنهج األكاديمي للناشـرين،
بحيـث تكـون مجموعـة لـدول الخليـج،
ومجموعـة دول الشـام ،ومجموعـة لدول
شـمال أفريقيـا ،ومجموعة لـدول المغرب
العربي.
وأفـادت الشـيخة بـدور أن األفضـل أن
مفتوحـا للجميـع ،بحيـث
يكـون البرنامـج
ً
يمكـن للناشـر االطـالع والمشـاركة
بالبرنامـج الـذي يجيـد لغتـه سـواء
باإلنجليزيـة أو الفرنسـية.
دعـم اتحـاد الناشـرين المصرييـن فـي
طلـب اإلعفـاء مـن رسـوم المشـاركة
فـي معـرض كتـاب القاهـرة خـالل
الجائحـة.
عقـد اجتماعـات دوريـة بيـن االتحـاد
الدولـي للناشـرين واتحـاد الناشـرين
العـرب
تـم اإلتفـاق علـى عقـد لقـاء دوري كل
سـتة شـهور بين االتحـاد الدولي للناشـرين
واتحـادات الناشـرين العربيـة اإلقليميـة،

الناشرون العرب

وحـدّد
لمناقشـة مسـتجدات كل فتـرةُ .
االجتمـاع القـادم في شـهر سـبتمبر /أيلول
2021م.
ما يستجد
استفسـر األسـتاذ وليـد المختـار ،عـن دور
االتحـاد الدولـي فـي دعـم صناعـة النشـر
فـي الـدول التي تعاني مـن اضطرابات مثل
ليبيـا ،حيـث ال يوجـد أي رقابـة لمحاربـة
الكتـاب المقرصـن ،أو اتخـاذ إجـراء ضـد
المقرصنيـن أنفسـهم.
وقـد أفـادت الشـيخة بـدور أنـه صعـب جـدا
علـى االتحـاد الدولـي التدخـل فـي سياسـات
الحكومـات ،ألن ذلك شـأن داخلـي ،وبناء على
طلـب االتحـاد الليبـي ،يمكـن لالتحـاد الدولـي
إرسـال رسـالة إلـى الحكومـة الليبيـة لدعـم
طلبـات االتحـاد الليبـي فـي إجـراءات حمايـة
حقـوق الملكيـة الفكريـة.
استفسـر االسـتاذ بشار شـبارو ،كذلك عن
تقديـم بعـض الـدول ًّ
ملفـا الختيـار مـد ٍن
كعاصمـة ثقافيـة للكتـاب وذلـك عـن عـام
2023م ،وعـن إمـكان مـ ّد الفتـرة،
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فأفـادت الشـيخة بـدور بـأن الوقـت محـدد منـذ
فتـرة ،ولكـن يمكـن للـدول العربيـة الراغبـة
بالتقـ ّدم للعاصمـة الثقافيـة العالميـة للكتـاب أن
تتقـدم للعـام 2٠24م.
تـم
وكذلـك أوضـح األسـتاذ بشـار أنـه ّ
تأسـيس ملتقًـى للناشـرين والمو ّزعيـن
ال َقطَرييـن ،وتـم اعتمـاده ضمـن اتحـاد
الناشـرين العـرب ،ويجـري حالي ًّـا تأسـيس
اتحـاد للناشـرين بالكويـت .فمـا اإلجـراء
المطلـوب النضمامه إلى االتحـاد الدولي.
فأفـاد السـيد خوسـيه أنـه يتـم تقديـم طلبـات
العضويـة بدايـة شـهر سـبتمبر /أيلـول القـادم،
ويتـم اتخـاذ قـرار العضويـة أول عـام .2٠22
أخيـرا توجّهـت سـمو الشـيخة بـدور
القاسـمي بالشـكر إلـى اتحـاد الناشـرين
العـرب واالتحـادات العربية التي شـاركت
باالجتمـاع ،كمـا أكـدت حرصهـا
علـى التعـاون مـع االتحـادات العربيـة،
وأنـه يمكـن اسـتالم أي استفسـارات،
أو مقترحـات لموضوعـات هامـة عبـر
اإليميـل ،وسـيتم الـرد عليهـا الحقـا.

بيان إعالمي للجنة العالقات الدولية
 25مارس 2021

إبراهيم السيد
عضو في لجنة العالقات الدولية

بسام الكردي
رئيس لجنة العالقات الدولية

ناصر جرّوس
عضو في لجنة العالقات الدولية

وقررت النشاطات التالية:
وضعت اللجنة خطة عملّ ،

قامـت باتصـاالت مـع معـرض فرانكفـورت للكتـاب ،وطلبـت الدعم لتعريـف األدب العربي واألدبـاء المعاصرين بحركة النشـر الدولية.
فوافقـت إدارة المعـرض علـى أن يكـون العالـم العربـي مشـاركًا فـي برنامـج  ، Frankfurt Rightsالـذي يتيـح المجـال للناشـرين مـن
ناشـرا عربي ًّا ليسـتفيدوا مـن هـذا البرنامج .وقام
بلـدان مختلفـة للتعريـف بأدبهـم وأدبائهـم ،وطلبـت مـن االتحـاد اقتـراح الئحـة من 30
ً
مجلـس إدارة االتحـاد بترشـيح مـن هـو مؤهـل لذلـك ضمن العـدد المحدّد.
وافقـت إدارة معـرض فرانكفـورت علـى تنظيـم ورشـة عمـل حـول بيـع وشـراء الحقـوق ،يشـترك فيهـا من يرغب مـن الناشـرين العرب،
وحـدد موعدهـا بتاريـخ  2021/04/07كمـا سـيقوم االتحـاد بتأميـن مترجـم مـن اللغـة االنجليزيـة إلى اللغـة العربية.
ورشة عمل حول «مستقبل الكتاب السمعي  Audio Bookأسئلة وأجوبة».
وتتضمن المواضيع التالية:
 -تجارب عالمية لتنمية الكتاب السمعي.

 -طرق التوزيع.

 -العملية اإلبداعية.

 -فرص التسويق.

 -أهمية الراوي.

 -نماذج من األعمال.

 -تكاليف التسجيل.

 -كيفية إنشاء إستراتيجية طويلة األمد.

يشـرف علـى هـذه الورشـة مجموعـة مـن المهنييـن األخصائييـن والحاصليـن علـى جوائـز دوليـة لنجـاح تطبيقهـم .وسـنحدد الحقـا
تاريخهـا علـى أن يكـون مباشـرة بعـد انتهـاء عيـد الفطـر المبـارك.
إن اللجنـة تعاهدكـم علـى تكثيـف جهودهـا إلطالعكـم علـى التحـوالت الحديثـة الحاصلـة علـى صعيـد حركـة النشـر الدوليـة ،وعلـى
التعريـف بـاألدب العربـي الحديـث علـى المسـتوى الدولـي ،وعقـد االتفاقات مع المؤسسـات المهنيـة والثقافية الدولية لتبـادل الحقوق
واالسـتفادة مـن صناديـق دعـم الترجمة..
األعضاء
الرئيس
إبراهيم السيد

بسام كردي
الناشرون العرب
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جروس
ناصر ّ

ورشة عمل بالتنسيق مع إدارة معرض
فرانكفورت

	
  

عقـد اتحـاد الناشـرين العـرب مُ َمث َّ ًـال بلجنـة العالقـات الدوليـة ورشـة عمـل ،بالتنسـيق مـع إدارة معـرض فرانكفـورت حـول بيـع وشـراء
حقـوق الترجمـة ،وذلـك يـوم االربعـاء الموافـق  7ابريـل /نيسـان  ،2021بحضـور مـا يقـارب  100ناشـ ٍر مـن الوطن العربـي ،وكانت
ورشـة متميّـزة بـك ّل المعاييـر ،مـع اإلشـارة إلـى أنّـه رافقـت الورشـة ترجمـة مباشـرة للُّغـة العربية .
مقسمة إلى أربعة أجزاء:
وكانت ورشة العمل ّ
تم التركيز الجزء األول على ثالثة جوانب رئيسية لبيع الحقوق دوليًّا:
ّ
 -١الجوانب االقتصادية
 -2الجوانب اإلستراتيجية لتقديم الحقوق دوليًّا للمؤلّف ،وفي الوقت ذاته لدار النشر الخاصة.
أخيرا ،كان التركيز على فكرة أ ّن النشر بحد ذاته ،هو أمر عام ّ ومستق ّل عن الحدود أو اللّغات.
ً -3
وتمحور الجزء الثاني حول ما نحتاج من أدوات لالنطالق دوليًّا ،أي:

 -١الجوانب القانونية

مهم عند صياغة العقد
 -2ما هو ّ

 -3نموذجان مختلفان لإلتاوة :نموذج الرسوم الثابتة ،ونموذج الدفع المسبق.
بعضا من تجربتها.
أمّا الجزء األخير من ورشة العمل فقد شاركت المحاضرة بالورشة المستمعين ً

الناشرون العرب
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إرشادات التعامل
مع تطبيق اتحاد الناشرين العرب

السادة أعضاء اتحاد الناشرين العرب
تحية طيبة وبعد،
فـي إطـار التواصـل معكـم واسـتكماال ً
لـدور االتحاد في دعم الناشـرين األعضاء،
نب ّشـركم ببـدء تفعيـل "النسـخة التجريبيّـة"
لتطبيـق اتحـاد الناشـرين العـرب ،وقـد
تـم تحميلـه علـى متجـر جوجـل وعلـى
ّ
آبـل سـتور ،و يهـدف هـذا التطبيـق إلـى
التواصل بين مجلس إدارة اتحاد الناشـرين
العـرب وأعضاء الجمعيـة العمومية بصورة
المهتميـن بمجال النشـر
خاصـة ،وبجميـع
ّ
يخص
بصـورة عامـة ،لإلطالع على ك ّل ما
ّ
االتحـاد مـن بيانـات وأخبار وأنشـطة على
كافـة األصعـدة ،مـن شـراكات ومبـادرات
ومعـارض ونـدوات ومؤتمـرات وورش
عمـل ،والمشـاركة فـي اسـتبيانات الـرأي،
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وإرسـال المقترحـات أو الشـكاوى.
كمـا يتيـح التطبيـق بيانـات شـركات
ودور النشـر األعضـاء باالتحـاد ،وتحميـل
كملف موحد،
إصداراتهـم سـواء إدخالهـا
ّ
مفصلـة لتتيـح عمليـات
أو كخانـات
ّ
البحـث.
ولكي يتم التعامل مع التطبيق لألعضاء الفاعلين،
نرجو منكم اتّباع الخطوات التالية:
 .١طبقـا لنظـام الموبايـل الخـاص
يتـم تحميـل التطبيـق ،إذا كان
بسـيادتكم ّ
يتـم تحميلـه
النظـام أندرويـد ّ Android
مـن جوجـل سـتور  ،Google Playوإذا
كان  IOSيتـم تحميلـه مـن على أبل سـتور
.Apple store
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يتـم تسـجيل الدخـول
 .2عقـب التحميـل ّ
باإليميـل الرسـمي والمسـجل بتطبيـق
اتحـاد الناشـرين العـرب ،يكتـب اإليميـل
جل
فـي خانـة البريـد اإللكترونـي المسـ ّ
بالتطبيق ثم نختار (نسـيت كلمة السـر؟)،
ثـم يظهـر مربـع يُكتـب فيـه نفـس
ومـن ّ
البريـد اإللكترونـي ،والـذي سـيصل عليـه
كـود تغييـر كلمـة السـر ،قـم بنسـخ الكـود
المرسـل إلـى البريـد اإللكترونـي الـذي
أدخلتـه( ،إن لـم تجـد رسـالة الكـود فـي
صنـدوق البريـد الـوارد نرجـو التح ّقـق من
صنـدوق بريـد  )Spamثـم أدخـل الكـود
المخصـص ،وقـم بتعييـن كلمة
فـي مكانـه
ّ
خاصـة بِ حسـابك علـى التطبيـق.
سـر
ّ
ّ

	
  

إرشادات التعامل
مع تطبيق اتحاد الناشرين العرب
3ـ سيتم الدخول إلى الصفحة الرئيسية
للتطبيق ،والذي توضح عالمة الجرس
إشعارات الرسائل المرسلة من االتحاد
لألعضاء ،وعالمة
قائمة إعدادت
التطبيق والتي تحتوى على الرئيسية –
المفضلة – االستبانات – مقترحات
وشكاوى – إتصل بنا – اإلعدادت –
تسجيل الدخول.
4ـ كما توضح الصورة أ ّن الشاشة
الرئيسية تحتوى على ك ّل المعلومات
التي قد يحتاجها العضو لإلطالع ،المركز
اإلعالمي – عرض الك ّل وتحتوى على
(األخبار – اللقاءات – النشرة – األلبوم
ويشمل صور – فيديوهات – ملفات).
5ـ ودوار بالصور ألحدث أخبار االتحاد.
مع العلم أن جميع األخبار أو األنشطة
مسلسلة تاريخي ًّا.
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6ـ كما تشمل عن االتحاد (نبذة – الالئحة
– المميزات – اإلدارة ) ،لجان االتحاد
وتشمل تشكيل لجان االتحاد والتقارير
الصادرة عن ك ّل لجنة وتقارير مجلس
اإلدارة .
7ـ وكذلك أنشطة االتحاد ،مشروعات
– مؤتمرات – ندوات – ورش عمل –
مسابقات.
8ـ وكذلك يتيح التطبيق خاصية اإلعالن
لمن يودّ من األعضاء سواء بصورة ثابتة،
مثل الصورة التالية أو صورة منبثقة
كنصف صفحة أو صفحة عند الدخول
على التطبيق( .بمقابل ي ُ َّ
حدد الحقًا من
مجلس اإلدارة)
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إرشادات التعامل
مع تطبيق اتحاد الناشرين العرب
9ـ ثم تظهر المعارض الحالية كصور
متجاورة – أو عرض الكل مقسمة معارض
سابقة وحالية وقادمة.
١٠ـ وأسـفل شاشة الصفحة الرئيسية يظهر
إيقونـات الشاشـة الرئيسـية ،واألعضـاء
والتـي ت ُتيـح عمليـة البحـث عـن دور
نشـر بدولـة محـدّدة ،أو دار نشـر محدّدة.
واإلصـدارات
ألي باحـث عـن
التـي ّ
إصـدار ات دار نشـر معينـه ،أو إصـدار
محـدّد أو تصنيـف محـدّد لمجموعـات
كتـب طبقًـا لتصنيـف ديـوي العشـري .ثـم
بياناتـي وهـي بيانـات داركـم الموقـرة
وكذلـك إلدخـال إصداراتكـم.
مع العلم بأن اإلصدارات المدخلة على

	
  

الموقع هي من مسؤولية الدار مباشرة،
وفي حال وجود نزاع حول إصدار معيّن
مع أي دار نشر أخرى ،سيكون من حق
مدير الموقع حذفه دون الرجوع للدار
التي أضافت هذا اإلصدار لحين الفصل
في هذا النزاع والتأكّد من صاحب الحق.
١١ـ يُمكـن لغيـر األعضـاء باالتحـاد،
أو لألعضـاء المجمـدة عضويتهـم ،أو
للزائـر العـام ،تحميـل التطبيـق واسـتعراض
المركـز األعالمـي ،واألخبـار والمعـارض
والمشـروعات العامـة دون إضافـة بيانـات
أو إصـدارات أو اسـتالم رسـائل االتحـاد
أو المشـاركة في االسـتبيانات أو اإلطالع
علـى بعـض الخصائـص التـي قـد ت ُحـدّد
الحقًـا مـن قبـل اإلدارة..

nmahmoud@arab-pa.org

أو

arabpa@cyberia.net.lb

وتفضلوا بقبول فائق التحية واإلحترام،
اتحاد الناشرين العرب
إدارة التطبيق

حـب بكـم اتحـاد
وألي استفسـارات ير ّ
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الناشـرين العـرب باسـتالم أي مقترحـات
أو استفسـارات بشـأن التطبيـق مـن خـالل
صفحـة مقترحـات وشـكاوى بالتطبيق ،أو
عبـر اإليميـل:
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العامة
كلمة رئيس لجنة اإلعالم والعالقات
ّ

بيار صايغ

رئيس لجنة اإلعالم
العامة
والعالقات
ّ

الزمالء الناشرون في االتّحاد،
تحيّة عطرة،
عرف
درجت العادة أن يُص ِدر االت ّحاد مجلّة فصليّة ينشر فيها مختلف أنشطة لجان االت ّحاد ،وتمنّيات وخواطر بعض الزمالء الناشرين ،في ُ ّ
المهتمين بشؤون النشر ،بنشاط االت ّحاد وإصدارات الناشرين الجديدة .وهذا أق ّل ما ي ُ ِ
مكن انتظاره من أرباب العمل في هذا المجال.
ّ
وقد قرأنا العديد من المقاالت الشيّقة والمفيدة ،وواكبنا مختلف نشاطات االتحاد بلهفة واطّلعنا على بعض ما يجري في هذا المجال،
وترك ذلك فينا ً
أمال ِيعد بمستقبل زاهر بتكاتف الزمالء الناشرين.
لكن محنة كورونا ،تلك الجائحة التي ضربت العالم أجمع ،وشلَّت نشاطه في مختلف مجاالت الحياة ،وأوقفت الناس عن أعمالهم
ّ
َّ
ِ
ت إقامة كافة المعارض،
ع
ن
م
أن
وبعد
واالجتماعي...
واالقتصادي
التجاري
العالم
نشاط
من
ت
د
ح
و
منازلهم...
من
الخروج
عن
ى
وحت
ّ
ْ
ُ َ ْ
َ
ّ
ي ،حالت ك ّل هذه األمور دون معاودة إصدار المجلة،
بما فيها معارض الكتاب النشاط الرئيسي للناشرين ومصدر كسبهم المادّ ّ
وتركتنا في حيرة من أمر إيجاد سبيل جديد إلصدارها.
وكان ال ب ّد من إيجاد وسيلة أخرى إلعادة التواصل مع العالم والناس ،ونشر أخبار االتحاد والناشرين ،والتعريف بكل جديد في عالم
الكتاب ،فلجأنا إلى الوسائل والتقنيّات الحديثة لمواكبة العالم في خطواته الجديدة ،التي بدأت تح ّل مكان األساليب التقليدية.
ً
المهتمين بأمور
تسهيال الت ّصال أعضاء االت ّحاد بعضهم ببعض ،واطّالع أكبر عدد من
وها نحن نخرج إليكم بنسخة إلكترونية جديدة،
ّ
الكتاب والنشر على قرارات االت ّحا وتطلّعاتهم.
خيرا من خطوتنا هذه ،نرجو أن نوفَّق في ك ّل خطوة تهدف إلى الحفاظ على هذه المهنة وتطويرها وتقدّمها.
وفيما نأمل ً
الناشرون العرب
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