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مجلة ثقافية ف�سلية تعنى بالن�سر و�لكتاب، ت�سدر عن  �تحاد �لنا�سرين �لعرب

اجتماع مديري معارض الكتب العربية  في الكويت

أوقفوا خسائر الناشرين !

مؤتمر الناشرين العرب الرابع في تونس

ضرورة دعم الحكومات للكتاب

 محمد عدنان سالم: سبق عقله عملهقاسم محمد رجب: من رواد النشر في العراق اتحاد الناشرين العرب يشكر رئيس الجمهورية التونسية 



البرنامج الذي تقدمت به لأع�ضاء ما زلت  اأع�ضاء مجل�س الإدارة نعمل على تنفيذ  اأنا وزمالئي 

الجمعية العمومية العادية التي انعقدت يوم 31 يناير 2016م، من اأجل الفوز بثقة الأع�ضاء 

للتر�ضح لمن�ضب رئي�س اتحاد النا�ضرين العرب.

مع  مطابقته  العمومية  الجمعية  اأع�ضاء  لل�ضادة  ويمكن  البرنامج،  هذا  لتنفيذ  ال��دوؤوب  العمل  نوا�ضل  ونحن 

الأعمال التي قام بها مجل�س الإدارة منذ بداية الدورة الثامنة حتى يومنا هذا، فقد التزمنا بالآتي:

 ا�ضتقاللية التحاد باعتباره اأحد منظمات المجتمع المدني، وبعده عن التيارات ال�ضيا�ضية واليديولوجيات 

الفكرية، فالمهنية وم�ضلحة النا�ضرين العرب هما الأ�ضا�س.

 اتحاد النا�ضرين العرب هو المظلة الرئي�ضية لكل اأع�ضاء التحادات المحلية.

 اإعادة اإحياء لجنة مديري معار�س الكتب العربية. فقد عقد اجتماعان بالإ�ضكندرية )2016م(، والكويت 

)2017م(، و�ضوف يعقد الثالث في اإبريل 2018م في مدينة اأبوظبي.

 تعديل بع�س مواد القانون الأ�ضا�س ولئحته الداخلية الذي تم يوم 30 يناير 2018م، في القاهرة.

 مراجعة �ضروط بع�س المعار�س العربية للتو�ضل اإلى ما هو اأف�ضل للنا�ضرين العرب، ورفع بع�ضها من قائمة 

المعار�س العربية في التحاد، لأنها لم تلتزم بتوفير �ضروط منا�ضبة لهم.

 تفعيل ومتابعة لجان التحاد وروؤ�ضائها، واإ�ضراك اأع�ضاء من الجمعية العمومية فيها.

 اإعادة اإحياء المكتب التنفيذي، بعد موافقة الجمعية العمومية، وجعل اجتماعاته ربع �ضنوية لزيادة كفاءة 

عمل مجل�س الإدارة الذي يجتمع مرتين في ال�ضنة.

العامة ببيروت، مع تحديد م�ضوؤوليات   التطوير الإداري لكل من مكتب الرئا�ضة بالقاهرة ومكتب الأمانة 

ومهام وا�ضحة لكل من الأمين العام والأمناء الم�ضاعدين.

زائري  وقد و�ضل عدد  الجتماعي،  التوا�ضل  و�ضائل  الإلكتروني لالتحاد، وجميع  الموقع  وتحديث  تطوير   

الموقع اإلى اأكثر من 2 مليون زائر.

وبيع  والعلمية،  المهنية  الخبرات  لكت�ضاب  الأجنبية  المعار�س  في  العرب  النا�ضرين  بم�ضاركة  الهتمام   

وكان  ال�ضتراكات،  خارج  من  التكلفة،  ال�ضارقة  حكومة  غطت  وقد  الأجانب،  النا�ضرين  مع  الحقوق  و�ضراء 

اآخرها م�ضاركتنا في معر�س باري�س.

 حماية حق الموؤلف والنا�ضر من قرا�ضنة التزوير بالتطبيق الجاد والحازم لقانون حماية الملكية الفكرية، 

وقد اتخذ اتحاد النا�ضرين العرب العديد من الجراءات الحازمة تجاه المزورين.

 الهتمام بالدورات التدريبية المهنية للنا�ضرين العرب، واآخرها الدورة التدريبية وور�ضة العمل في حماية 

الملكية الفكرية التي عقدت يومي 12 � 13 مار�س الما�ضي في الريا�س.

 م�ضاعدة النا�ضرين العرب في فتح منافذ للتوزيع غير تقليدية، مثل م�ضروع تحدي القراءة العربي.

 تنمية وزيادة الموارد المالية لالتحاد، وقد تحقق في العامين الما�ضيين فائ�س مالي.

 حث النا�ضرين العرب على الن�ضمام اإلى التحاد، وقد تحقق ذلك بزيارة عدد الأع�ضاء.

 توا�ضل اإقامة موؤتمرات النا�ضرين العرب، وقد عقد الموؤتمر الرابع في يناير 2018 بتون�س بم�ضاركة وزراء 

الثقافة العرب.

 التعاون مع جامعة الدول العربية من خالل اإحدى منظماتها وهي )الك�ضو(، بجعل اتحاد النا�ضرين العرب 

ع�ضوًا دائمًا في موؤتمرات وزراء الثقافة العرب، وقد تم ذلك خالل اجتماع وزراء الثقافة العرب في تون�س 

)2016(، حيث طرح التحاد كل الم�ضاكل التي تواجه �ضناعة الن�ضر العربي للتعاون على حّلها.  

الإنجاز،  المزيد من  والقدرة على تحقيق  الأمل  ولدينا  النتخابي،  البرنامج  تنفيذه من  تم  الذي  بع�س  هذا 

العربي، ومعرفة  العالم  الن�ضر في  بيانات عن �ضناعة  اإن�ضاء قاعدة  العربي، في  النا�ضر  واأبرزه تحقيق حلم 

الميول القرائية للمواطن العربي.

و�ضوف نعمل ونجتهد لتحقيق هذا الحلم اأو بع�ضه قبل نهاية الدورة الثامنة.
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جملة ثقافية ف�شلية تعنى 

بالن�شر والكتاب ت�شدر عن

  احتاد النا�شرين العرب 

ت�شرف عليها وتعّدها وُت�شدرها 

جلنة االإعالم والعالقات العامة

واالإ�شراف العام:

نا�شر عا�شي

رئي�س جمل�س االإدارة

حممد ر�شاد 

مدير التحرير

اأحمد بزون 

هيئة التحرير

جلنة االإعالم

 والعالقات العامة

رئي�س اللجنة

نا�شر عا�شي

اأع�شاء اللجنة

د. فاطمة حقيق

م�شطفى قالب

ح�شن �شامل

تامر �شعيد

د. هال ح�شن

االإخراج والتنفيذ

جلنار خباز

الطباعة

املجموعة الطباعية

 

مكتب 

الرئا�شة

م�شر- القاهرة: )برج �ضاريدار( 92 �ضارع التحرير، ط 2، ميدان الدقي، الجيزة،   

info@arab-pa.org  -  nmahmoud@arab-pa.org  +202  37622058 :تليفاك�س        

مكتب

االأمانة العامة
لبنان - بيروت: بئر ح�ضن، بناية ال�ضادية، الطابق الأول، تليفاك�س: 372 840  1 00961

arabpa@cyberia.net.lb  -  nsharif@arab-pa.org  

اتحاد 

النا�شرين 

العرب
www.arab-pa.org



المكتب
التنفيذي

ولجنة  الإع����الم  لجنة  لئحتا  ُح��ول��ت 

تعديل  لجنة  رئ��ي�����س  اإل���ى  ال��م��ع��ار���س 

النظام، ل�ضبطها على النظام الداخلي 

تحويل  على  الموافقة  وتمت  لالتحاد. 

الأم��ان��ة  ف��ي  الأع�����ض��اء  ملفات  جميع 

العامة اإلى ملفات اإلكترونية، وتحميلها 

ث��الث��ة  وع���ق���دت   .Dropbox ع��ل��ى 

واحد  التنفيذي،  للمكتب  اجتماعات 

 .webEx بالريا�س واأثنين عبر برنامج

ت�ضاورية  عدة  اجتماعات  انعقدت  كما 

اأخرى لأع�ضاء مجل�س الإدارة، �ضهدتها 

الكتب  معار�س  اأثناء  عدة  عربية  مدن 

العربية، منها الريا�س وعمان والكويت 

ال�ضتبيان  اإر����ض���ال  واأع��ي��د  وب���ي���روت. 

واأر���ض��ل  البيانات.  لتحديث  المر�ضل 

بياناتهم،  لتحديث  لالأع�ضاء  راب���ط 

وب��ال��ف��ع��ل ق����ام ال��ع�����ض��رات ب��ت��ح��دي��ث 

ا�ضتبيان خا�س  تم عمل  البيانات، كما 

الجمعية  اأع�ضاء  على  يوزع  بالمعار�س 

على  لالطالع  المعر�س،  في  العمومية 

اآراء النا�ضرين بالمعر�س، وقد تم ذلك 

واأربيل  واأبوظبي  الريا�س  معار�س  في 

ذلك  اإل��ى  بالإ�ضافة  وتون�س.  وب��غ��داد 

تنظيم  للجنة  اجتماعات  اأربعة  عقدت 

واإعداد الموؤتمر، عبر »ويبك�س«، لتنظيم 

وكان  الرابع،  العرب  النا�ضرين  موؤتمر 

على  الكويت  ف��ي  الخام�س  الج��ت��م��اع 

المعار�س، وتم  هام�س اجتماع مديري 

 8 عقد الموؤتمر بنجاح في تون�س يومي 

على  يدل  ذلك  وكل   ...2018 يناير  و9 

حيوية المكتب التنفيذي لالتحاد. 

شئون
مالية وإدارية

كان  والمالي  الإداري  الم�ضتويين  على 

ورد  فقد  مميز،  ن�ضاط  ا  اأي�ضً هناك 

لالتحاد  المالي  المراقب  تقرير  في 

الأ�ضتاذ محمود غازي اأنه بالتدقيق في 

نتيجة ح�ضاب الأيرادات والم�ضروفات 

فى 31 دي�ضمبر 2017 نجد ان التحاد 

بمبلغ  ي��ق��در  فائ�س  بتحقيق  ق��ام  ق��د 

34655 دولرًا، وهو اأمر جيد واإيجابى 
ال��ذى    2016 ع��ام  بفائ�س  بالمقارنة 

هناك  اى  دولرًا،   20456 بمبلغ  يقدر 

الى  واأرج��ع��ه   ،  %  70 ب  تقدر  زي���ادة 

قيمة  زاد  مما  التحاد  اأن�ضطة  زي��ادة 

بع�س  و���ض��داد  الجديدة  ال�ضتراكات 

المتاأخرين اأكثر من دورتين.

ك��م��ا ب��ل��غ ع���دد الأع�����ض��اء ح��ت��ى نهاية 

من  فاعاًل  ع�ضوًا   411   2018 مار�س 

829 ع�ضوًا بزيادة 83 ع�ضو عن نهاية 
الت��ح��ادات  وع���دد  ال�ضابقة،  ال����دورة 

 15 ال�ضابعة  ال���دورة  نهاية  الإقليمية 

ات��ح��اد.   17 اأ���ض��ب��ح  اإقليميا  ات���ح���ادًا 

للكتاب،  ال�ضارقة  هيئة  مع  وبالتوا�ضل 

بداية  م��ن  مالي  دع��م  على  للح�ضول 

الدورة، تم تقديم دعم بقيمة 27 األف 

والقيمة   ،2016 للعام  تقريًبا  دولر 

م�ضاركة  لدعم   ،2017 للعام  نف�ضها 

مثال  الدولية،  المعار�س  في  التحاد 

للكتاب  ال��دول��ي  فرانكفورت  معر�س 

2016 و2017، ومعر�س باري�س الدولي 
الرئي�س  ات�ضالت  وا�ضتمرت   .2018
لجامعة  العام  الأمين  مع  واجتماعاته 

اإف��ادة  على  للح�ضول  العربية،  ال��دول 

ع�ضوية التحاد مختومة من الجامعة. 

األمانة
 العامة

بدور  التحاد  في  العامة  الأمانة  تقوم 

تنفيذ  ومتابعة  اللجان،  ربط  في  فعال 

كل اأن�ضطتها بم�ضاعدة الأمناء العامين 

الإداري��ة  الأم��ور  ت�ضبط  الم�ضاعدين. 

وتنظم الجتماعات واللقاءات و الأمور 

الإدارية. ومن جهة اأخرى عينت موظفة 

م�ضاعدة في مكتب الأمانة العامة.

شئون
العضوية

فقد  لأع�ضائه،  التحاد  دعم  اإطار  في 

الأع�ضاء  باإعفاء  الإدارة  مجل�س  قام 

�ضورية  ال���ع���راق،  ليبيا،  م��ن  ك��ل  ف��ي 

وال��ي��م��ن م��ن دف���ع ال���ض��ت��راك��ات ع��ام 

 %  50 تخفي�س  ن�ضبة  ومنحت   .2016
على ا�ضتراكات عام 2017 لكل اأع�ضاء 

ا.  اأي�ضً المحلية  والت��ح��ادات  التحاد 

ي�ضدد  لمن  التخفي�س  يكون  اأن  على 

وفي حال  فقط.  الحالية  ال��دورة  اأثناء 

تاأخر ال�ضداد اإلى ما بعد انتهاء الدورة 

على  الخ�ضم  ن�ضبة  تطبق  ل  الحالية 

الخ�ضم  قيمة  ترحيل  مع  المتاأخرين، 

للدورة القادمة، وبالقيمة نف�ضها، لمن 

الحالية  الدورة  الأع�ضاء في  �ضدد من 

ع�ضوية  تجميد  واأق��ر  الجتماع.  قبل 

لأكثر  الم�ضددين  غير  التحاد  اأع�ضاء 

الع�ضو  يعتبر  اأن  على  دورت��ي��ن.  م��ن 

م�ضدد  غير  محلي  اتحاد  لأي  الممثل 

ا�ضتراكاته حتى عام 2017 عند ح�ضور 

الجتماع المقبل ع�ضًوا مراقًبا لي�س له 

ور التي عليها  حق الت�ضويت. واأمهلت الدُّ

 $  600 التزامات مالية لدورتين بواقع 

اجتماع  تاريخ  من  فقط،  واحًدا  �ضهًرا 

وال���ذي  ب��ي��روت،  ف��ي  الإدارة  مجل�س 

لت�ضوية   ،2017/5/20 بتاريخ  عقد 

وذل��ك  الت��ح��اد،  ل��دى  المالية  ذممها 

التحادات  ممثلي  من  طلب  على  بناء 

ف��ي ال��م��ج��ل�����س. واأل��غ��ي��ت الإع���ف���اءات 

يبقى  اأن  على  المحلية،  ل��الت��ح��ادات 

الفل�ضطيني.  التحاد  اإعفاء  على  فقط 

في  الأع�����ض��اء  ع�ضوية  م�ضتوى  وعلى 

غير الدول العربية، طبق نظام التحاد 

الذي يعتبرها ع�ضوية موؤازرة لي�س لها 

على  وتنطبق  والتر�ضح.  النتخاب  حق 

اأفاد  اإن  العاملة  الع�ضوية  الع�ضو �ضفة 

التحاد العربي المحلي بانت�ضابه اإليه. 

الملتقى العربي
لناشري كتب األطفال

بالملتقى  التحاد  عالقة  م�ضاألة  وفي 

اعتبر  الأطفال  كتب  لنا�ضري  العربي 

اجتماع المكتب التنفيذي في الريا�س 2017

اجتماع مجل�س االدارة في بيروت 2017

الناشرون العربالناشرون العرب

ير تقار

23

ير تقار

أنشطة مجلس اإلدارة

ُنفذ الكثير.. ولقاءات مثمرة
تح�شين البيت الداخلي التحاد النا�شرين العرب هو االأ�شا�س الذي ُيعتمد عليه في القيام باأن�شطة مهمة، على 

الع�شوية تقوم على  اأن وحدة االتحاد وقوته  المعار�س وبناء عالقات مهنية وثقافية، وال �شك في  م�شتوى 

النجاح في اتخاذ القرارات المنا�شبة، على اأن احترام القرار يكمن في تنفيذه. من هذا المنطلق يمكن اأن ننظر 

اإلى القرارات التي اتخذت في اجتماعي القاهرة وبيروت عام 2017 واجتماع القاهرة عام 2018 التي عقدها 

المحاولة  تتجدد  ينفذ  لم  وما  قراراته،  لتنفيذ  دائماً  االتحاد  ي�شعى  العرب.  النا�شرين  اتحاد  اإدارة  مجل�س 

لتنفيذه، فكثرة القرارات التي نالحظها، قبل كل �شيء دليل على الحيوية التي يتمتع بها االتحاد. نتوقف 

هنا عند القرارات التي نفذت، لنكون على بينة من طبيعة الحركة الداخلية في االتحاد واالإنجاز الذي يقوم 

به مجل�س االإدارة مجتمًعا والمكتب التنفيذي وكل لجنة على حدة.



العرب  النا�ضرين  اتحاد  اإدارة  مجل�س 

كيان  الأطفال  كتب  نا�ضري  ملتقى  اأن 

الت��ح��اد،  ع��ن  منف�ضل  م�ضتقل  زميل 

وكلف الدكتور محمد المعالج والأ�ضتاذ 

تعاون  بروتوكول  باإعداد  عا�ضي  نا�ضر 

لمعرفتهما  والت���ح���اد،  الملتقى  بين 

فاأعدا  الطرفين،  من  كلٍّ  بخ�ضو�ضية 

مقترح البروتوكول في 22 يناير 2018، 

و�ضلماه لالأمانة العامة.

قرارات
 اللجان

بالن�ضبة اإلى القرارات المخت�ضة بلجنة 

الإعالم ي�ضاهم اأع�ضاء مجل�س الإدارة 

وير�ضلون  الإع��الم  لجنة  مع  بالتوا�ضل 

م�ضروعاتهم ومقترحاتهم، ليكون عمل 

المجلة محيًطا بجميع اأن�ضطة التحاد. 

ونفذ اتفاق اأن يكرم في العدد الحالي 

الرجب  قا�ضم  الأ�ضتاذان  المجلة  من 

وعدنان �ضالم. 

الفكرية  الملكية  لجنة  اإل���ى  واأ���ض��ن��د 

اأم���ر ت��ع��دي��ل م��ي��ث��اق ال�����ض��رف وف���ق ما 

اأن  وينتظر  الفكرية،  الملكية  ينا�ضب 

خالل   اللجنة  ت�ضكيل  وت��م  ذل��ك.  يتم 

عبدالحق  نبيل  اأ.  م��ن:   2018 يناير 

 رئي�ضًا، اأ. عبدالروؤوف قدور – �ضوريا،

اأ. �ضباح  – الأردن،  اأ. �ضفيان الأ�ضقر 

الحمدان  اأحمد  اأ.  العراق،   – �ضادق 

– ليبيا،  عوين  على  اأ.  ال�ضعودية،   –
اأحمد  اأ.  – م�ضر،  اأ. �ضليم عبدالحي 

ال�ضايغ – المغرب – اأ. �ضمير الجندي 

 - ق��الب  م�ضطفى  اأ.  فل�ضطين،   –
لبنان.   - قبيعه  خ��ال��د  اأ.  ال��ج��زائ��ر، 

الم�ضت�ضار  لطفي  ح�����ض��ام  وال��دك��ت��ور 

القانوني لالتحاد ع�ضوًا مقررًا لخبرته 

بالمجال.

 وقد اأعيد اإر�ضال النظام الداخلي من 

اإ�ضافة  بعد  القانوني  الم�ضت�ضار  قبل 

التعديالت. 

فقد  ال��م��ن��ازع��ات  ف�س  لجنة  ولجهة 

ف�س  »ل��ج��ن��ة  اإل���ى  ا�ضمها  ت��ع��دي��ل  ت��م 

في  التجارية«  والت�ضويات  المنازعات 

 ،2017/5/20 ف��ي  ب��ي��روت  اج��ت��م��اع 

واإ����ض���ن���اده���ا اإل�����ى الأ����ض���ت���اذ ���ض��ع��ود 

المن�ضور، »اأعيد تكليف الزميل �ضمير 

انعقاد  اأثناء  اللجنة  برئا�ضة  الجندي  

القاهرة  ف��ي  الإدارة  مجل�س  اجتماع 

يناير 2018« .

اعتمدت  الأ�ضا�س  النظام  تعديل  لجنة 

على  ا�ضتثنائية  عمومية  جمعية  عقد 

هام�س معر�س القاهرة 2018، على اأن 

المقترحة  التعديالت  بدرا�ضة  ت�ضتمر 

ال��ف��ك��ري��ة،  للملكية  ال��ع��رب��ي��ة  للجنة 

الإدارة  مجل�س  اجتماع  في  وتعر�ضها 

التعديالت  عر�ضت  وق��د  لدرا�ضتها، 

لالتحاد،  القانوني  الم�ضت�ضار  على 

على  عر�ضها  قبل  قانونًيا  لمراجعتها 

اللجنة  طلب  وبعد  العمومية.  الجمعية 

من روؤ�ضاء كل اللجان اإر�ضال اأهدافهم 

ولجنة  العامة  الأم��ان��ة  اإل��ى  ولوائحهم 

تعديل النظام، لتعديلها بما يتوافق مع 

الأ�ضا�س،  والنظام  الداخلية  الالئحة 

ولجنة  الإع���الم،  لجنة  ل��وائ��ح  و�ضلت 

المهنى،  التطوير  ولجنة  المعار�س، 

ف�س  ولجنة  ال���م���وارد،  تنمية  ولجنة 

المنازعات والت�ضويات التجارية.

للمعارض
قضايا

تكون  اأن  اإل  المعار�س  للجنة  يمكن  ل 

حيوية، كونها تدير المجال الذي يعتمد 

عليه،  ال�ضنوية  حركتهم  في  النا�ضرون 

تح�ضل  التي  الم�ضكالت  تقييم  وتتابع 

ما  ح��ل  على  وتعمل  م��ع��ر���س،  ك��ل  ف��ي 

الإدارة.  مجل�س  بم�ضاعدة  منها  اأمكن 

من جهة ثانية ا�ضتمر التوا�ضل مع اإدارة 

معر�س الريا�س للكتاب، فقام الأ�ضتاذ 

الم�ضرف  ب��زي��ارة  ال�ضباعي  محمد 

الدكتور  الريا�س  معر�س  على  العام 

ا�ضتالم  وت��م  العا�ضم،  عبدالرحمن 

الأ�ضتاذ محمد  الزيارة من  تقرير عن 

)�ضباط(  فبراير   13 ي��وم  ال�ضباعي 

لتحقيق  الت���ح���اد  ���ض��ع��ي  م��ع   .2017
اإلى  �ضابًقا  اإر�ضالها  تم  التي  المطالب 

معر�س  اعتماد  وتم  ج��دة.  اأمير  �ضمو 

اإ�ضطنبول  اأربيل،  م�ضر،  زايد،  ال�ضيخ 

وجدة، واعتماد معر�س عدن بالتن�ضيق 

م�ضاندة  اللجنة  واأق���رت  الت��ح��اد.  مع 

من  منعها  تم  التي  الن�ضر  دور  بع�س 

اأ�ضباب،  اإب���داء  دون  المعار�س  بع�س 

معر�س  اإدارة  ل��دى  ال��ت��دخ��ل  ��ا  واأي�����ضً

لم�ضاركة  المغرب  ومعر�س  الكويت 

المعر�ضين.  في  ال�ضوريين  النا�ضرين 

الأمانة  من  ر�ضالة  اإر�ضال  على  واتفق 

العامة اإلى روؤ�ضاء التحادات، لمطالبة 

اأع�ضاء التحادات باإعادة اإر�ضال كتبهم 

الممنوعة �ضابًقا اإلى اإدارة المطبوعات 

التوا�ضل  ي�ضتمر  اأن  على  الكويت.  في 

والقاهرة  الدوحة  معر�ضي  اإدارة  مع 

ع��ل��ى خ�ضم ال��ح�����ض��ول  ي��ت��م   ح��ت��ى 

% للنا�ضرين العرب )عام 2017(.   20 

تون�س  معر�س  اإدارة  م��ع  وال��ت��وا���ض��ل 

 %  50 خ�ضم  على  الح�ضول  تم  حتى 

 – �ضوريا   – )ليبيا  البلدان  لنا�ضري 

 % اليمن – العراق – فل�ضطين(، و20 

لباقي اأع�ضاء اتحاد النا�ضرين العرب. 

ر�ضاد  محمد  التحاد  رئي�س  وتوا�ضل 

للح�ضول  للكتاب،  ال�ضارقة  هيئة  مع 

والعمل  لالتحاد،  مجاني  جناح  على 

المعتمدة  ال��م��ع��ار���س  ك��ل  ع��ل��ى  ج���اٍر 

الجناح  على  الح�ضول  الت��ح��اد،  م��ن 

���ض��ال��ون  اإدارة  وق���ام���ت  ال��م��ج��ان��ي، 

بمنح جناح مجاني لالتحاد،  الجزائر 

مجاني  جناح  على  الح�ضول  ا  واأي�ضً

الكويت  معر�س  في  كاملة  وا�ضت�ضافة 

.2017
في  ا  اأي�ضً المعار�س  لجنة  و�ضاهمت 

حل م�ضكلة مرتجعات معر�س الجزائر 

اإدارة  مجل�س  م��ن  وف��د  وق���ام   ،2016
التحاد، موؤلف من الأمين العام ورئي�س 

لجن�ة المع�ار�س بال�ضفر اإل�ى الجزائ�ر 

للتفاو�س حول قيمة الأر�ضيات الخا�ضة 

 39000 بلغت  التي   2015 بمرتجعات 

دولر، وقد قام اتحاد النا�ضرين العرب 

طرفه،  من  الم�ضتحق  الجزء  ب�ضداد 

10 اآلف  نظير �ضداد الأر�ضيات بمبلغ 

ا م�ضكلة تحويالت  دولر. كما حلت اأي�ضً

 .2016 بمعر�س  الخا�ضة  النا�ضرين 

من  الم�ضريون  النا�ضرون  وُي�ضتثنى 

�ضداد  ويتم  الأمريكي،  بالدولر  الدفع 

نظًرا  الجزائرية،  بالعملة  التزاماتهم 

على  الم�ضرية  الحكومة  ق��ي��ود  اإل���ى 

الدولر الأمريكي. 

وافق مدير معر�س بغداد على تخفي�س 

لع�ضاء  بالمعر�س  الم�ضاركة  قيمة 

اتحاد النا�ضرين العرب ، بحيث ي�ضبح 

 $  100 من  بدل   $  85 المميز  الجناح 

بدل من   $  65 العادي  والجناح  للمتر، 

.$  75
وع��ل��ى م�����ض��ت��وى ال��م��ع��ار���س ال��دول��ي��ة 

ي�ضارك التحاد في معر�س فرانكفورت 

ب�ضكل دائم، وفي معار�س اأخرى ب�ضكل 

بكين  معر�س  في  �ضارك  فقد  متقطع، 

لعام 2016 وقام بتمثيل التحاد اأمينه 

جناح  لتاأمين  التحاد  وي�ضعى  العام. 

م��ج��ان��ي ف��ي م��ع��ر���س ب��اري�����س، وتمت 

وفي  ماليزيا،  معر�س  اإدارة  مرا�ضلة 

اإدارة  مرا�ضلة  تمت  كما  ال��رد.  انتظار 

بقائمة  الت��ح��اد  لمد  بولونيا  معر�س 

الأ�ضعار لمعر�س 2018.

تم تعميم ر�ضالة على جميع النا�ضرين 

المعار�س  ب�ضاأن  الراأى  لأخذ  الأع�ضاء 

فتح  ف��ي  رغ��ب��ة  لديهم  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 

ترجمة  ح��ق��وق  ب��ي��ع  اأو  ب��ه��ا  اأ����ض���واق 

ف��ى الأع����وام ال��ق��ادم��ة، م��ث��ال اأوروب���ا 

 – – باري�س  – لندن  )ف��ران��ك��ف��ورت 

– ماليزيا  اآ�ضيا )اأندوني�ضيا  بولونيا(، 

– الهند – بكين(، اأفريقيا ) نيجيريا 
– ال�ضنغال – جنوب اأفريقيا(، و�ضتتم 
اإنخفا�س  رغم  ال��ورادة  الردود  درا�ضة 

عددها.

ف��اإن  ولجنتها  ال��م��ع��ار���س  اإط����ار  وف���ي 

عن  �ضدرت  التي  والتو�ضيات  القرارات 

الج��ت��م��اع ال��ث��ان��ي ال���ذي ع��ق��ده مجل�س 

العرب مع لجنة  النا�ضرين  اتحاد  اإدارة 

بتاريخ  العربية،  الكتب  معار�س  مديري 

الكويت،  بدولة   2017 نوفمبر  و17   16
تحت �ضعار »الواقع... والماأمول«، وخرج 

ب� 19 قراًرا و17 تو�ضية تخت�س بمعالجة 

رئي�س  ق��ام  فقد  المعار�س،  م�ضكالت 

الجتماع �ضعد العنزي بمتابعة تنفيذها.

قرارات
عامة

وقد �ضدرت عن مجل�س الإدارة قرارات 

على  الموافقة  تمت  اإذ  اأخ���رى،  عامة 

اأما  الجزائر،  في  الوطنية  المنظمة 

بخ�ضو�س التمثيل �ضيظل كما هو بناء 

على تعديالت النظام الداخلي الجديد 

وتقرر   .2018 يناير   31 في  تمت  التي 

عدم قبول اأي منحة اأو دعوة م�ضروطة 

لالتحاد،  تاأتي  خارجية  جهه  اأي  من 

على  الإدارة  مجل�س  موافقة  بعد  اإل 

تعميم  واعتمد  المطلوبة.  ال�����ض��روط 

ومقترحاتهم  ر�ضائلهم  اللجان  روؤ�ضاء 

عبر مكتب الأمانة العامة على اأع�ضاء 

مجل�س الإدارة، وفي حال عدم ا�ضتالم 

هو  القرار  يكون  اأ�ضبوع  فترة  بعد  رد 

الموافقة على المقترح. والتزام روؤ�ضاء 

العامة  الأم��ان��ة  م��ع  التوا�ضل  اللجان 

لمتابعة اأن�ضطتهم.

الموقع  تطوير  على  العمل  اإط��ار  وف��ي 

»ال�ضيرفر«  نقل  اع��ُت��م��د  الإل��ك��ت��رون��ي 

اأكثر  �ضركة  اإل���ى  الت��ح��اد  و»دوم��ي��ن« 

وتطبيقات  تخزينية  وبم�ضاحة  خبرة 

وزي��ادة  بالتطوير  ت�ضمح  اأك��ب��ر،  فنية 

تحميل ملخ�ضات عن 100 اإ�ضدار لكل 

الباحثين  لتمكن  الت��ح��اد،  ف��ي  ع�ضو 

من الطالع عليها عبر محرك البحث 

عدد  وو�ضل  اأي�ضًا،  تطويره  تم  ال��ذي 

اإ�ضداراتها  اأدخ��ل��ت  التي  الن�ضر  دور 

في الموقع 61 داًرا، وعدد الإ�ضدارات 

قارب ال� 3000 اإ�ضدار.
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المهمة  ال��ع��ام  ه��ذا  اإن��ج��ازات  ونختم 

بموؤتمر النا�ضرين العرب الرابع 2018، 

فقد عقد الموؤتمر في تون�س، بالتعاون 

التون�ضية  الثقافية  ال�ضئون  وزارة  مع 

تحت  التون�ضيين،  النا�ضرين  وات��ح��اد 

الوطن  ف��ي  والن�ضر  »ال��ك��ت��اب  ع��ن��وان 

وقد خرج  والآفاق«،  الواقع  العربى.... 

ب��� 20 ت��و���ض��ي��ة. وق���ام وزي���ر ال�����ض��وؤون 

الى  التو�ضيات  ه��ذه  ب��رف��ع  الثقافية 

لتبني  التون�ضية  الجمهورية  رئ��ا���ض��ة 

الثقافة  وزراء  ال��ي  واأي�����ض��ا  تنفيذها 

الإلك�ضو  و  اليون�ضكو  وهيئات  العرب 

والإي�ضي�ضكو.

ما لم ينفذ
ت��ق��رر،  ن��ف��ذت ك��ل م��ا  ال��ل��ج��ان  بع�س 

وبع�ضها الآخر تعثر في تنفيذ جزء من 

القرارات،  لكن المهم، في النهاية اأن 

الميزان،  بدا، في  نفذ من قرارات  ما 

دليل  وه��ذا  ينفذ،  لم  مما  بكثير  اأكثر 

عافية، واإن كان الطموح دائًما اأن ينفذ 

كل ما يقرر.

لم  التي  البنود  على  نظرة  اإلقاء  وفي 

تنفذ ن�ضتطيع اأن نبرز النقاط التالية:

لجنة  تقم  لم  التنفيذي  المكتب  في   -

اخت�ضا�ضات  بو�ضع  النظام  تعديل 

بقانون  التنفيذي  للمكتب  وا���ض��ح��ة 

الأ�ضا�س المقترح تعديله.

لم  والإداري����ة  المالية  ال�ضئون  وف��ي   -

اللجان  روؤ���ض��اء  بين  التن�ضيق  يح�ضل 

واأمين ال�ضندوق، كما كان مقرًرا. 

- في مو�ضوع الملتقى العربي لنا�ضري 

كتب الأطفال، لم يحط مجل�س الإدارة 

تنظيمية  تعديالت  م��ن  ت��م  بما  علًما 

واإدارية ومالية.

- في لجنة الإع��الم لم يح�ضل تعاون 

من  الإع����الم  لجنة  رئ��ي�����س  م��ع  فعلي 

غالبية اأع�ضاء المجل�س.

لجنة  ف��ي  اأو����ض���ع،  ب�ضكل  ي��ت��م  ل��م   -

المعار�س، اإعداد درا�ضة منف�ضلة لكل 

معر�س على حدة واإعادة تقييمه، ليتم 

من عدمه،  المعر�س  اعتماد  بعده  من 

التحاد،  ي�ضعها  التي  لل�ضروط  وفقا 

واإعالم النا�ضرين بالأمر.  

الموارد  تنمية  لجنة  رئي�س  يقم  لم   -

ب��ال��ب��ح��ث ع��ن ج��ه��ات داع��م��ة اأخ���رى 

لم�ضروعات واأن�ضطة التحاد.

- لم يقم رئي�س لجنة التطوير المهنى 

المهنة  لخدمة  اإح�ضائيات  بتقديم 

والنا�ضرين.

تنفذ  ل���م  ع���ام���ة  ق������رارات  ه���ن���اك   -

عقد  اللجان  روؤ�ضاء  تكليف  مثل  ا  اأي�ضً

اج��ت��م��اع��ات م���ع ل��ج��ان��ه��م، م���ع عمل 

ال��ت��ي تمت،  ل��الج��ت��م��اع��ات  م��ح��ا���ض��ر 

هذه  على  لجنة  ك��ل  اأع�����ض��اء  وت��وق��ي��ع 

ثالثة  كل  تقرير  وتقديم  المحا�ضر. 

ل�ضئون  الم�ضاعد  العام  لالأمين  �ضهور 

اللجان. 

- لم تح�ضل  اأي مرا�ضلة ب�ضاأن التقرير 

الوطن  ف��ي  الن�ضر  حركة  ع��ن  الثالث 

باإ�ضدار  التحاد  قام  اأن  بعد  العربي، 

تقريرين عامي 2011 و2013.

قرارات 
االجتماع

السادس 
يناير   29 ال��م��واف��ق  الإث��ن��ي��ن  ي��وم  ف��ي 

الجتماع  القاهرة  في  عقد  2018م، 
ات��ح��اد  اإدارة  ل��م��ج��ل�����س  ال�����ض��اد���س 

الثامنة  دورت��ه  في  العرب  النا�ضرين 

)2016 � 2018( وخل�س اإلى القرارات 

التالية:

الجمعية  اأع�ضاء  لئحة  اعتماد  تم   �  1
دي�ضمبر   31 حتى  بالم�ضددين  العامة 

اأوًل،  المعدلة  البنود  وط��رح   ،2017
خالل  اأخ���رى  مقترحات  اأي  وت��اأج��ي��ل 

على  الت�ضويت  اأخ���ذ  ب��ع��د  الجمعية 

مقترحات مجل�س الإدارة.

ال�ضباعي  محمد  ال�ضيد  تكليف   �  2
في  لجنته  واأع�ضاء  رئا�ضته  با�ضتمرار 

متابعة تنفيذ تو�ضيات الموؤتمر الرابع، 

الخام�س،  للموؤتمر  بالتح�ضير  والبدء 

لمن  المحلية  الت��ح��ادات  ومخاطبة 

الخام�س  الموؤتمر  با�ضت�ضافة  يرغب 

متحدثين  واختيار  العرب،  للنا�ضرين 

ذوي خبرة ومهنية مع مراعاة تنوعهم 

من الأقطار  العربية اأوًل ثم الأجنبية، 

لمن يرغب من اأع�ضاء المجل�س اإر�ضال 

اإيجابيات  ب�ضاأن  واآرائهم  مقترحاتهم 

و�ضلبيات الموؤتمر.

3 � اعتماد الميزانية المقدمة والتقرير 
الم�ضددين  ع�ضوية  تجميد  ال��م��ال��ي، 

اأكثر من دورتين اإلى 197 ع�ضوًا لفترة 

غير  ف��ت��رات  اع��ت��ب��اره��ا  م��ع  مفتوحة، 

مدفوعة، وعند تقديم الع�ضو با�ضتراك 

جديد يتم �ضداد الم�ضتحقات المتاأخرة 

التحاد  اإع��ف��اء  على  والموافقة  اأوًل، 

من   %  50 بن�ضبة  ال�ضومال  الت��ح��اد 

الثامنة في حال  قيمة ا�ضتراك الدورة 

 625 ب�ضداد  ق��ام  وق��د  ف���ورًا،  ال�ضداد 

دولر قيمة ال�ضتراك بعد التخفي�س.

الت�ضغيل  اآل��ي��ات  ع��ل��ى  ال��م��واف��ق��ة   �  4
الفكرية،  الملكية  لجنة  من  المقدمة 

اإلزامها  مع  المقترح،  اللجنة  وت�ضكيل 

بعدم ت�ضريب اأو ن�ضر اأي معلومات باأي 

�ضورة، عن الق�ضايا التي ُتحقق لحين 

مجل�س  ع��ل��ى  اللجنة  تو�ضية  ع��ر���س 

للتنفيذ،  ك��ق��رار  واع��ت��م��اده��ا  الإدارة 

لمخاطبة  العامة  الأم��ان��ة  ومخاطبة 

الم�ضتكين ل�ضتبقاء اأوراقهم اأو اإغالق 

ملفات ال�ضكوى.

اللجان  روؤو����ض���اء  ال�����ض��ادة  تكليف    �  5
لجانهم  ت��ق��اري��ر  اإر�����ض����ال  ب�������ض���رورة 

وخ�ضو�ضًا   الإع��الم،  للجنة  واأن�ضطتهم 

قامت  التي  المهني  الأداء  تطوير  لجنة 

المعار�س  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ن����دوات  ب��ع��دة 

الم�ضاعد  العام  الأم��ي��ن  عبر  العربية، 

ل�����ض��وؤون ال��ل��ج��ان واع��ت��م��اد ا���ض��ت��م��ارة 

الموقع  على  وو�ضعها  المحدثة  النا�ضر 

بتعبئتها  النا�ضرين  واإل��زام  الإلكتروني 

واعتبارها  لالتحاد  اإر�ضالها  واإع���ادة 

لع�ضوية  المطلوبة  الم�ضتندات  �ضمن 

التحاد.

6 � رفع اعتماد معر�س جدة للكتاب قبل 
ثالثة �ضهور من تاريخ بداية المعر�س، 

كما رفعه من قائمة المعار�س العربية 

اإدارة  التزام  لحين  لالتحاد،  والدولية 

الكتب  م��ع��ار���س  بمعايير  ال��م��ع��ر���س 

معر�س  لإدارة  ذل��ك  واإب���الغ  العربية 

جدة.

7 - توجيه ال�ضكر للدكتور عبدالوهاب 
للكتاب،  بغداد  معر�س  مدير  الرا�ضي 

ل��ت��خ��ف��ي�����س ق��ي��م��ة ال���م�������ض���ارك���ة ف��ي 

الم�ضددين  التحاد  لأع�ضاء  المعر�س 

الجناح  ي�ضبح  بحيث  ا�ضتراكاتهم، 

$، والجناح  $ بدًل من 100  المميز 85 

 .$ $ بدًل من 75  العادي 65 

8 - اإلزام ال�ضيد رئي�س لجنة المعار�س 
خالل  معر�س  كل  عن  تقرير  بتقديم 

اأ�ضبوعين على اأق�ضى تقدير. كما يتم 

في  التحاد  بجناح  بموظفة  ال�ضتعانة 

الإنكليزية  تجيد  فرانكفورت  معر�س 

ال�ضتفادة  ليتم  والعربية  والألمانية 

م��ن ال��ج��ن��اح وع��م��ل ل��ق��اءات م��ع دور 

الن�ضر الأجنبية لعمل �ضراكات ل�ضالح 

النا�ضرين العرب وللظهور بتمثيل جيد 

وتكليف  ال��ع��رب.  النا�ضرين  لت��ح��اد 

الإعالم  ولجنة  المعار�س  لجنة  رئي�س 

للمعار�س  خ��ط��ة  ب��ت��ق��دي��م  الآن  م��ن 

بمعر�س  والهتمام  والدولية  العربية 

القادمين،  باري�س  ومعر�س  ا�ضطنبول 

واأي�ضًا تقديم لمقترح م�ضاركة التحاد 

بمعر�س بولونيا  وماليزيا.

تطوير  لجنة  رئي�س  ال�ضيد  تكليف   �  9
المعار�س  بمخاطبة  المهني  الأداء 

قبل  كافية  بفترة  العامة  الأمانة  عبر 

ليتم  ن���دوة،  تنظيم  لطلب  المعر�س 

الإعالن عنها للنا�ضرين للح�ضور.

الموافقة على �ضم �ضفحة دليل الكتاب 

العربي ل�ضفحة التحاد.

فقط  ن�ضخة  األ��ف  طباعة  اعتماد   �  10
على  للتوزيع  المجلة  من  عدد  كل  من 

الأع�ضاء ومديري المعار�س وم�ضوؤولي 

الثقافة.

اأبوظبي  ا�ضت�ضافة  على  الموافقة   �  11
لالجتماع القادم اأثناء معر�س اأبوظبي 

للكتاب يومي 26 و27 اأبريل 2018.

المهني  التحاد  اعتماد  عدم  تم   �  12
الأوراق  وت��ح��وي��ل  ال��م��غ��رب،  لنا�ضري 

لإب��داء  القانوني  للم�ضت�ضار  باأكملها 

الراأي القانوني.

من  المقدم  البروتوكول  تعديل   �  13
كتب  لنا�ضري  ال��ع��رب��ي  الملتقى  قبل 

حوله  النقا�س  ت��م  لما  تبعًا  الأط��ف��ال 

عا�ضي  نا�ضر  ال�ضيد  بتعاون  بالجل�ضة 

والدكتور  ال�ضباعي  محمد  ال�ضيد  مع 

محمد المعالج، واإعادة اإر�ضاله لمجل�س 

الإدارة لمراجعته.

اجتماع مجل�س االدارة في القاهرة يناير 2018
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ال�ضامرائي  ح��ازم  ال�ضيد  عر�س   �  14
وتتكّون  المجل�س،  على  اللجنة  ت�ضكيل 

وال�ضيد  المعالج  محمد  الدكتور  من 

الكردي  ب�ضام  وال�ضيد  عا�ضي  نا�ضر 

وال�ضيد  ح��ق��ي��ق  ف��اط��م��ة  والأ����ض���ت���اذة 

من  اعتمادها  وتم  ال�ضتار.  عبد  حازم 

المجل�س.

موؤتمر  فى  التحاد  رئي�س  �ضارك   �  15
ال������وزراء ال��م�����ض��وؤول��ي��ن ع��ن ال�����ض��وؤون 

الثقافية في الوطن العربي – الإلك�ضو 

تواجه  التي  الم�ضكالت  ع��ن  بمذكرة 

 – العربي  الوطن  في  الن�ضر  �ضناعة 

تون�س - دي�ضمبر 2016.

الن�ضر  »�ضناعة  ع��ن  ب��ورق��ة  و���ض��ارك 

الثقافية  ال�ضناعات  كاإحدي  العربي 

الثقافي  التوا�ضل  تعزيز  في  ودوره���ا 

اأ.  عنه  األ��ق��اه��ا   ،2017 ع��ام  ال��ع��رب��ي« 

ب�ضام الكردي ع�ضو مجل�س الإدارة.

العربية  اللجنة  رئ��ي�����س  ���ض��ارك   �  16
عمل  بورقة  الفكرية  الملكية  لحقوق 

النا�ضرين  حقوق  تعزز  مبادرات  حول 

الفكرية  الملكية  وجرائم  والموؤلفين، 

وتجربة اللجنة العربية لحقوق الملكية 

العرب  النا�ضرين  ب��ات��ح��اد  الفكرية 

لمكافحة  ال�ضاد�س  الإقليمى  بالموؤتمر 

في  الفكرية  بالملكية  الما�ضة  الجرائم 

منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا 

باأبو ظبى في نوفمبر 2016.

و�ضارك بورقة عمل تحت �ضعار »البداع 

الرقمي: الثقافة تتجدد« بجامعة الدول 

العربية في ابريل 2016.

ال��ع��الق��ات  لجنة  رئ��ي�����س  ���ض��ارك   �  17
العربية والدولية بح�ضور ندوة بالمعهد 

العربية  للبالد  الأوررب���ي  المتو�ضطي 

دي  �ضيتا  لجائزة  العا�ضرة  -ال���دورة 

كا�ضتيلو لقطاع دول المتو�ضط، بروما، 

في اأكتوبر 2016.

الإع����الم  ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ���ض��ارك   �  18
بندوة  العربى  النا�ضر  دور  عن  بكلمة 

وبناء  الإن�ضاني  الحوار  )ثقافة  ح��ول 

بيروت،  اليون�ضكو،  ال�ضالم( في ق�ضر 

اأكتوبر 2016.

فعاليات  فى  العام  الأمين  �ضارك   �  19
بعنوان  للنا�ضرين  ال��دول��ي  ال��م��وؤت��م��ر 

»ال��ح��زام وال��ط��ري��ق« وم��ع��ر���س بكين 

بكين،  ف��ي   ،2016 ل��ل��ك��ت��اب  ال���دول���ى 

اأغ�ضط�س 2016.

ح�ضور  فى  التحاد  رئي�س  �ضارك   �  20
النا�ضرين  لتحاد  العمومية  الجمعية 

الدولى 2016.

عن  عمل  بورقة  الم�ضاركة  تمت   �  21
فبراير  في  ال�ضعيد  اليمن  فى  الن�ضر 

.2017

16- عدد العناوين املرتجمة ال�شادرة عن الدار لغاية عام  2017 :

اأدب

�شيا�شة

اأكادميى

عام

اأطفال

علوم

اأخرى

مطلوب لئحة مف�شلة بهذه العناوين )ا�شم الكتاب + املوؤلف + �شنة الن�شر + عدد ال�شفحات(

17- هل اإ�شدارات الدار م�شنفة ح�شب نظام ديوي... اأذكر التفا�شيل: ...............................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

18- تعريف خمت�شر عن م�شاركة الدار يف املعار�س العربية والدولية واأي ن�شاطات اأخرى تعنى باملوؤمترات وور�س العمل .

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

19- تعريف باأ�شحاب الدار واملنا�شب املهنية التي ح�شلوا عليها: .....................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

20- اأنا املوقع اأدناه، اأتعهد باأن املعلومات كافة الواردة يف هذه ال�شتمارة �شحيحة وعلى م�شوؤوليتي.

ال�شم: ........................................... التاريخ: ................................. التوقيع: .................................

مالحظات

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

تاريخ النت�شاب لالحتاد: ............................................... رقم ع�شوية الحتاد: ....................................

1- ا�شم الدار باللغة العربية: ..........................................................................................................ا�شتمارة  نا�شر

2- ا�شم الدار باللغة الإجنليزية: .........................................................................................................

3- تاريخ تاأ�شي�س الدار: ...................... البلد: ................... املدينة: .................... نوع ال�شركة: ....................

4- هاتف: ...................................... فاك�س: .................................... جوال: ...................................

5- الربيد الإلكرتوين: ............................................ املوقع الإلكرتوين: ...............................................

6- اأ�شماء ال�شركاء: .....................................................................................................................

7- املدير العام للدار: ............................................................. جوال: ..............................................

8- املفو�س لدى الحتاد: .......................................................... جوال: .............................................

9- فروع الدار / ال�شركة / �شراكة مع جهة اأخرى داخل البلد وخارجها / �شراكة اأحد ال�شركاء مع جهة اأخرى .....................

..........................................................................................................................................

10- الروؤية: ............................................................................................................................

..........................................................................................................................................

11- الهدف: ............................................................................................................................

..........................................................................................................................................

12- امل�شاركة املجتمعية: ...............................................................................................................

..........................................................................................................................................

13- اجلوائز التي ح�شلت عليها الدار : ا�شم اجلائزة / تاريخها: .....................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
14- عدد العناوين ال�شادرة عن الدار منذ تاأ�شي�شها ولغاية عام 2010 :

اأدب

�شيا�شة

اأكادميي

عام

اأطفال

تراث

اأخرى

مطلوب لئحة مف�شلة بهذه العناوين )ا�شم الكتاب + املوؤلف + �شنة الن�شر + عدد ال�شفحات(
15- عدد العناوين ال�شادرة عن الدار من عام 2011 لغاية عام  2017 :

اأدب

�شيا�شة

اأكادميي

عام

اأطفال

تراث

اأخرى

مطلوب لئحة مف�شلة بهذه العناوين )ا�شم الكتاب + املوؤلف + �شنة الن�شر + عدد ال�شفحات(

التاريخ: ....../ ....../ .........

ا�شتمارة تحديث 

بيانات النا�شر
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 زيارة وزير الداخلية 
المصري

اتحاد  اإدارة  مجل�س  م��ن  وف��د  اجتمع 

الأ�ضتاذ  برئا�ضة  ال��ع��رب  النا�ضرين 

الداخلية  وزير  ر�ضاد مع معالي  محمد 

عبدالغفار  م��ج��دي  ال��ل��واء  الم�ضري 

بح�ضور عدد من قيادات الوزارة.

من  مجموعة  المجتمعون  ط��رح  وق��د 

واأهمها  مناق�ضتها،  ج��رت  الق�ضايا 

حماية الملكية الفكرية وقر�ضنة الكتب 

واإيجاد الحلول والطرق ال�ضريعة لحلها 

واأي�ضًا القر�ضنة الإلكترونية وما ين�ضر 

للقوانين،  مخالف  ب�ضكل  خاللها  من 

دور  اإل���ى  المجتمعون  ت��ط��رق  ك��ذل��ك 

النا�ضر في حماية المجتمع وخ�ضو�ضًا 

على  والق�ضاء  التطرف  من  النا�ضئة 

التوعية  الإره��اب من خالل من�ضورات 

يقيمها  التي  الموؤتمرات  خ��الل  وم��ن 

الت��ح��اد، ال��ذي ق��رر الإع���داد لموؤتمر 

بعنوان »دور النا�ضر في مكافحة الفكر 

المتطرف«.

كما اأكد معالي الوزير اأن �ضيا�ضة وزارة 

انتهاك  الت�ضدي لحالت  الداخلية هو 

ثقافية  جريمة  كونها  الفكرية  الملكية 

ل�ضرورة  الم�ضاعدين  ال�ضادة  ووج��ه 

مع  والحزم  الح�ضم 

الكتب  قرا�ضنة 

وال���م���ع���ت���دي���ن 

ع���ل���ي���ه���ا م��ن 

تطبيق  خ��الل 

ال������ق������ان������ون 

الحازم.

... وزيارة النائب العام  
المصري 

اأي�ضًا  القاهرة  موؤتمر  هام�س  وعلى 

اتحاد  اإدارة  مجل�س  م��ن  وف��د  اجتمع 

الأ�ضتاذ  برئا�ضة  ال��ع��رب  النا�ضرين 

محمد ر�ضاد مع معالي النائب العام في 

وذلك  �ضادق،  نبيل  الم�ضت�ضار  م�ضر 

في مقره في مدينة الرحاب بالقاهرة.

على  معاليه  التحاد  رئي�س  اأطلع  وقد 

وجود مزورين تجاوزوا الكتاب العربي 

بعناوين  الأجنبي  الكتاب  تزوير  اإل��ى 

لحقًا  يت�ضبب  قد  مما  كبيرة،  واأع��داد 

عقوبات  وف��ر���س  اإج�����راءات  ب��ات��خ��اذ 

الآف��ة  ه��ذه  تف�ضي  ا�ضتمر  اإذا  دول��ي��ة 

ملفًا  التحاد  رئي�س  وق��دم  الخطيرة. 

كاماًل عن بع�س الق�ضايا التي �ضبطت 

للكتاب  ال��دول��ي  القاهرة  معر�س  ف��ي 

كافة  اتخاذ  ب�ضرورة  مطالبًا  الأخير، 

الإجراءات القانونية تجاه المزورين.

وقد اأثنى معالي النائب العام على دور 

الفكرية  الملكية  حماية  ف��ي  الت��ح��اد 

لما لها من تاأثير اإيجابي على م�ضتقبل 

باإ�ضدار  واع���دًا  العربية،  مجتمعاتنا 

في  النيابة  وكالء  لل�ضادة  دوري  كتاب 

لحماية  ال�ضارمة  القوانين  تطبيق 

مهنة الن�ضر من الذين ينتهكون حقوق 

الملكية الفكرية.

لقاء أحمد أبو الغيط
اأع�ضاء  اأن�ضطة وزيارات رئي�س  و�ضمن 

العرب  النا�ضرين  اتحاد  اإدارة  مجل�س 

على  والثقافية  الر�ضمية  لل�ضخ�ضيات 

هام�س معر�س القاهرة، توجه وفد من 

الأ�ضتاذ  برئا�ضة  التحاد  اإدارة  مجل�س 

ال��دول  جامعة  مقر  اإل��ى  ر�ضاد  محمد 

معالي  مع  اجتماع  عقد  حيث  العربية، 

اأبو الغيط  الأمين العام الأ�ضتاذ اأحمد 

اإداريين  وم�ضت�ضارين  �ضفراء  بح�ضور 

بالجامعة.

اأط��ل��ع رئ��ي�����س الت���ح���اد م��ع��ال��ي��ه على 

الن�ضر  قطاع  يواجهها  التي  الم�ضاكل 

والكتاب في الوطن العربي، �ضكره على 

رعاية التحاد طالبًا منه دورًا اأ�ضا�ضيًا 

وفاعاًل في دعم الن�ضاطات التي يقيمها 

جائزة  ورعاية  والموؤتمرات،  التحاد 

وي�ضرف  ينظمها  ال��ذي  كتاب،  اأف�ضل 

واأن  العرب،  النا�ضرين  اتحاد  عليها 

موؤتمر  واإقامة  تنظيم  ب�ضدد  التحاد 

العربي  النا�ضر  »دور  ع��ن��وان:  تحت 

فاأثنى  المتطرف«،  الفكر  مواجهة  في 

الموؤتمر،  ف��ك��رة  على  ال��ع��ام  الأم��ي��ن 

ورحب في اأن يكون تحت رعاية جامعة 

ا�ضتعداده  عن  واأعرب  العربية.  الدول 

التحاد  اأن�ضطة  ودعم  لتغطية  الكامل 

الت�ضدي  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  وم��وؤت��م��رات��ه 

حماية  ودعم  للكتاب  التزوير  لظاهرة 

ال��م��وؤل��ف  وح��ق��وق  ال��ف��ك��ري��ة  الملكية 

والنا�ضر في العالم العرب، وطرح هذه 

اجتماعات  انعقاد  ثناء  اأ  الموا�ضيع 

كافة  وع��ل��ى  ال��ع��رب  ال��ث��ق��اف��ة  وزراء 

المعنيين بحماية الملكية الفكرية...

على هامش معرض 
القاهرة الدولي 

واجتماع مجلس 
اإلدارة السادس



مادة إعالنية

افتتح صاحب السمو الملكي األمير الدكتور فيصل بن مشـــعل 
القصيم  معرض  القصيم  منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن  سعود  بن 
وأسدل  الجاري،  فبراير   22 الموافق  اآلخرة،  جمادى   5 في  للكتاب 
الستار على فعالياته المتنوعة، في 6 رجب الموافق 3 مارس )آذار( 
وسّجل  بريدة،  بمدينة  الحضاري  خالد  الملك  مركز  في   ،2018
حضوًرا تجاوز الـ950 ألف زائر من داخل المنطقة وخارجها، بحسب 
ما جاء في »وكالة األنباء السعودية«، التي أوردت أيًضا أن الزائرين 

اقتنوا 1.3 مليون نسخة من الكتب المتنوعة.

األمير فيصل بن مشعل
يفتتح معرض
القصيم األول

قرابة
مليون زائر 

و 200 دار نشر

�ضاركت في المعر�س اأكثر من 200 دار 

من  اأكثر  اأجنحتها  على  وزعت  ن�ضر، 

مناحي  مختلف  في  عنوان،  األف   500
المعر�س  �ضهد  كما  والمعرفة،  الثقافة 

موؤلفاتهم  على  وكاتبة  كاتًبا   47 توقيع 

�ضاحب  وكان  للتوقيع،  تين  من�ضّ في 

في�ضل  الدكتور  الأمير  الملكي  ال�ضمو 

بن م�ضعل بن �ضعود بن عبدالعزيز اأول 

اأبناء  تلقفها  التي  كتبه  على  الموقعين 

منطقة الق�ضيم بلهف و�ضوق كبيرين.

قال  المعر�س  افتتاح  في  كلمته  وف��ي 

�ضاحب ال�ضمو: »اإنه لمن دواعي الفخر 

واحة  الق�ضيم،  تحت�ضن  اأن  والعتزاز 

والح�ضارة  الثقافات  وملتقى  النخيل 

معر�س  اأول  والعلماء،  العلم  ومنطقة 

بذلك  لي�ضاف  بالمنطقة،  للكتاب 

الحبيبة  بمملكتنا  جديد  ثقافي  محفل 

وج��دة  ال��ري��ا���س  معر�ضي  جانب  اإل��ى 

للكتاب«.

واأكد �ضموه اأن هذه التظاهرة الثقافية 

والط��الع  القراءة  ت�ضجيع  في  »ت�ضهم 

على كل محتوى ثقافي نافع، وبال �ضك 

حا�ضرًا  المعار�س  هذه  لمثل  �ضيكون 

الرقمي،  للكتاب  اآخر  وم�ضتقباًل م�ضار 

لأن الع�ضر الحالي هو ع�ضر التقنيات 

�ضار  فلقد  المجالت،  كل  في  الرقمية 

الكتاب على  بالإمكان قراءة محتويات 

جهاز الحا�ضوب اأو الأجهزة الكفية، واإن 

لكال النوعين من الكتب �ضواء الرقمي 

ولأن  ودوره ومميزاته،  فائدته  الورقي  اأو 

اإذ  ب�ضرعة  ي���زداد  الإل��ك��ت��رون��ي  الن�ضر 

ي�ضمح بتوزيع المعلومات ون�ضرها بتكلفة 

ب�ضيطة، فلم يعد هناك عذر لرتفاع ثمن 

الكتاب فقد اأ�ضبح متاحًا بنوعيه الورقي 

في  ي�ضبح  اأن  يريد  من  لكل  والإلكتروني 

عالم المعرفة، غنيًا كان اأو فقيرًا«. 

بدعم  حظي  ال���ذي  ال��ح��دث  �ضهد  وق��د 

ورعاية من �ضاحب ال�ضمو، واأقيم بتنظيم 

ووزارة  الق�ضيم  منطقة  اإم�����ارة  م��ن 

ال�ضعوديين  النا�ضرين  وجمعية  التعليم 

كبيًرا  اإقبال  للتوزيع،  الوطنية  وال�ضركة 

اأروق���ة  �ضهدت  كما  الأول.  ال��ي��وم  منذ 

وندوات  عدة،  ثقافية  حوارات  المعر�س 

ومحا�ضرات قيمة ومتنوعة، ومهرجانات 

بم�ضاحة  جناحًا  المعر�س  و�ضم  للطفل، 

�ضهد  ال���ذي  المخّف�س  للكتاب   
2
300م

اإقباًل كبيرًا من محبي الكتاب.

وق���د لم�����س ال��م��ع��ر���س ت��ط��ل��ع��ات كافة 

الكتب  نوعية  خالل  من  المجتمع،  فئات 

الم�ضاركة،  الن�ضر  ودور  المعرو�ضة، 

اأن  الى  لفًتا  المتنوعة،  الكتب  وعناوين 

اللجان  من  قدمت  التي  الكبيرة  الجهود 

والتنظيمية  وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  الإ���ض��راف��ي��ة 

دور  م��ع  الحثيث  والتن�ضيق  للمعر�س، 

الن�ضر الم�ضاركة، وحالة الوعي وال�ضغف 

مح�ضًنا  اأوج���د  ال��ق��ارئ،  عند  الثقافي 

جميع  اأن  اإل��ى  واأ���ض��ار  للنجاح.  خ�ضًبا 

والفتيات  ال�ضباب  م��ن  فيه  العاملين 

للجهات  �ضكره  عن  واأع��رب  ال�ضعوديين. 

ورج��الت  المفكرين  ونخبة  الم�ضاركة 

اأثروا هذا الحراك  الثقافة والأدب ممن 

ن��دوات  م��ن  الم�ضاحبة  الفعاليات  ف��ي 

ومحا�ضرات واأم�ضيات قيمة تواكب تطور 

الحركة الثقافية في المملكة.

واأو�ضح اأحمد فهد الحمدان رئي�س جمعية 

النا�ضريين ال�ضعوديين اإن معر�س الق�ضيم 

هو  ثقافيًا  وحراكًا  ثقافية  تظاهرة  يعتبر 

الأول من نوعه بهذا الم�ضتوى، و�ضوف يكون 

المملكة  في  المعار�س  خريطة  قائمة  على 

ال�ضعودية وبالموعد نف�ضه كل �ضنة، و�ضوف 

اأحدهما  ال�ضنة،  يكون هناك معر�ضان في 

كل  من  الأول  الدرا�ضي  الف�ضل  في  للكبار 

الدرا�ضي  الف�ضل  في  للطفل  والثاني  عام، 

الثاني من كل عام. وتقوم جمعية النا�ضرين 

التعليم  وزارة  م��ع  بالتعاون  ال�ضعوديين 

الحرم  داخ���ل  جامعية  معار�س  بتنظيم 

العربية  المملكة  جامعات  ف��ي  الجامعي 

ال�ضعودية.

وقال اأحمد الحمدان اأنه تم التن�ضيق بين 

اأمانة مدينة الريا�س وجمعية النا�ضرين 

ثقافية  تظاهرة  اإقامة  على  ال�ضعوديين 

م�ضمى  تحت  الريا�س  مدينة  �ضوارع  في 

ن�ضر  دور  فيها  ت�ضارك  الكتاب«،  »�ضارع 

النا�ضرين  دع��م  اإل��ى  وتهدف  �ضعودية، 

الم�ضاعب  على  التغلب  في  ال�ضعوديين 

التي يمرون بها، ون�ضر الثقافة ال�ضعودية 

ال��دور  واإب����راز  المملكة،  م��واط��ن��ي  بين 

عهد  ف��ي  للمملكة  الح�ضاري  الثقافي 

خادم الحرمين ال�ضريفين الملك �ضلمان 

ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز وول����ي ع��ه��ده الأم��ي��ن 

بن  الأمير محمد  الملكي  ال�ضمو  �ضاحب 

�ضلمان بن عبد العزيز.

تقوم على  والتي  المعار�س  وتعتبر جميع 

ال�ضعوديين  النا�ضريين  جمعية  تنظيمها 

في  الن�ضر  قوة  على  وا�ضح  وب�ضكل  تدل 

من  المبا�ضر  ال��دع��م  وع��ل��ى  المملكة، 

الحركة  وب����ذات  ال��ر���ض��ي��دة،  حكومتنا 

الجهات  جميع  تتكاتف  حيث  الثقافية 

ال��ح��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى اإب�����راز ه���ذا ال��ح��راك 

الثقافي الكبير.



معرض فرانكفورت 
وه����و ال���ح���دث الأب�������رز ع��ال��م��ًي��ا ل��دى 

وحوافظ  الن�ضر  ب�ضناعة  المهمومين 

المعرفة وثمار المطابع في جهات العالم 

 7150 نحو  فيه  �ضارك  حيث  المختلفة، 

نحو  ا�ضتقبل  و  دول،   106 من  ن�ضر  دار 

اأّي��ام،  األ��ف زائ��ر، على مدى خم�ضة   278
لكبار  الأول��ى  الثالثة  الأي��ام  وخ�ض�ضت 

مجال  ف��ي  العاملين  وال�ضيوف  ال���زوار 

التاأليف والن�ضر، في حين ا�ضتقبل جميع 

والمتابعين  المهتمين  م��ن  ال��زائ��ري��ن 

ا�ضت�ضاف  كما  الأخيرين.  اليومين  في 

راٍع  و600  كاتب  األف  من  اأكثر  المعر�س 

اآلف  وت�ضعة  الفكرية،  الحقوق  لت�ضجيل 

�ضحافي من جميع اأنحاء العالم. 

فرن�ضا كانت �ضيف المعر�س هذا العام، 

على  ماكرون  الفرن�ضي  الرئي�س  وحر�س 

م�ضاركة الم�ضت�ضارة الألمانية ميركل فى 

حفل الفتتاح، وا�ضُتِهّل المعر�س ببرامج 

ال�ضوء  �ضّلطت  الأن�ضطة،  متعددة  ثقافية 

طوال  وا�ضتمرت  الفرن�ضية،  الثقافة  على 

اأيام المعر�س.

النا�ضرين  اتحاد  رئا�ضة  مع  وبالتن�ضيق 

الإع��الم،  ولجنة  العاّمة  والأمانة  العرب 

في  الت��ح��اد  لم�ضاركة  التح�ضير  ك��ان 

ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رة ال��ث��ق��اف��ي��ة ج���ّي���ًدا، من 

على  وحثهم  النا�ضرين،  مرا�ضلة  حيث 

لعر�س  الفر�ضة  ومنحهم  الم�ضاركة، 

اإ���ض��دارات��ه��م ف��ي ال��ج��ن��اح. وت���ّم تجهيز 

برو�ضورات وبو�ضترات تعريفية باإ�ضدارات 

النا�ضرين الم�ضاركين بالتن�ضيق مع لجنة 

الإعالم.

�ضجلنا في المعر�س تطّوًرا في تقديم جناح 

التحاد، من حيث الديكور وا�ضتقالليته، 

من  العديد  ق�ضده  وا�ضح  بموقع  وتمّيزه 

عربية.  اإ�ضدارات  عن  يبحثون  الزائرين 

ال��ع��رب«،  »ال��ن��ا���ض��رون  مجّلة  وعر�ضنا 

العربية  باللغتين  العرب  النا�ضرين  دليل 

والنجليزية، مل�ضقات حائطية للتعريف 

بالمدن العربية عوا�ضم الثقافة العربية.

واإن  محترمة،  الت��ح��اد  م�ضاركة  كانت 

كانت متوا�ضعة من حيث م�ضاحة الجناح، 

ونحن ن�ضعى لأن تكون اأو�ضع في ال�ضنوات 

المقبلة. 

اأ.ب�ضار  كّل من  الإدارة  ح�ضر من مجل�س 

اأ.نا�ضر  اأحمد فهد الحمدان،  اأ.   ، �ضبارو 

عا�ضي و د. محمد �ضالح المعالج  وعقدوا 

اجتماعات ولقاءات مع عدد من النا�ضرين 

من مختلف دول العالم، وقد �ضهد الجناح 

الأن�ضطة التالية:

ك��ري��م��ة م��ن �ضاحب  ب���زي���ارة  ت�����ض��ّرف��ن��ا 

القا�ضمي،  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو 

بن�ضاطات  خاللها  اأ�ضاد  ال�ضارقة،  حاكم 

مزيد  على  م�ضجًعا  وم�ضاريعه،  التحاد 

المحافل  ه���ذه  م��ث��ل  ف��ي  ال��ت��واج��د  م��ن 

بنت  بدور  ال�ضيخة  �ضمو  وزيارة  الدولية. 

اأحمد  الأ�ضتاذ  وزيارة  القا�ضمي،  �ضلطان 

ال�ضفير علي  ، وزيارة  العامري  بن ركا�س 

العربية  الإم���ارات  �ضفير  الأحمد  اهلل  عبد 

المتحدة باألمانيا، ووفد من غينيا. 

وعقد اجتماع مع رئي�س اتحاد النا�ضرين 

الهند  ومعر�س  تيفور،  الأ�ضتاذ  الأت��راك 

الدولي للكتاب.

معرض األردن
اأق���ي���م م��ع��ر���س 

ع���ّم���ان ال��دول��ي 

ل������ل������ك������ت������اب، 

ب���ت���ن���ظ���ي���م م��ن 

الثقافة  وزارة 

واتحاد  الأردنية 

ال����ن����ا�����ض����ري����ن 

الأردن��ي��ي��ن واأم��ان��ة 

حوالي  ال��ى  ت�ضل  م�ضاحة  على  ع��م��ان، 

 350 حوالي  وبم�ضاركة  مربع،  متر   9000
دار للن�ضر، ب�ضكل مبا�ضر اأو بالتوكيل، من 

التالية:  وهي  الأردن،  فيها  بما  دول��ة   18

المتحدة،  العربية  الإم�����ارات  الأردن، 

الهند،  ال�ضين،  بريطانيا،  اي��ط��ال��ي��ا، 

ال��ع��راق،  ال�ضعودية،  العربية  المملكة 

الكويت، تركيا، تون�س، �ضوريا، فل�ضطين، 

كندا، الجزائر، المغرب، لبنان، م�ضر.

ال��دورة دول��ة الإم��ارات  وتح�ضر في هذه 

ر�ضمي  بوفد  ���ض��رف،  ك�ضيف  العربية، 

وتنمية  الثقافة  وزارة  من  الم�ضتوى  رفيع 

الثقافي  البرنامج  دم��ج  وق��د  المعرفة، 

تنوعًا  �ضهد  وه��و  والأردن����ي،  الإم��ارات��ي 

لمنا�ضبة عّمان عا�ضمة للثقافة الإ�ضالمية 

اأب����رز  وم����ن   .2017 ن��ف�����ض��ه  ال���ع���ام  ف���ي 

مائدة  للمعر�س،  الم�ضاحبة  الن�ضاطات 

المعار�س  م��دراء  فيها  �ضارك  م�ضتديرة 

النا�ضرين  اتحاد  اإدارة  مجل�س  واأع�ضاء 

العرب وبقية ال�ضيوف تحت عنوان »دور 

المعار�س العربية في الثقافة«.

كتب  لنا�ضري  ال��ع��رب��ي  الملتقى  ون��ظ��م 

الأمينة  بم�ضاركة  ال�ضارقة،  في  الأطفال 

العامة للملتقى عائ�ضة مغاور ور�ضة تحت 

عنوان »الإبداع الكتابي لدى الأطفال«.

معرض 
الجزائر 

ف����ي ال���ج���زائ���ر 

بمعالي  اجتمعنا 

وزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة 

ال��ج��زائ��ري عز 

ميهوبي،  الدين 

رئي�س  ر���ض��اد  محمد  الأ���ض��ت��اذ  بح�ضور 

الأمين  �ضبارو  ب�ضار  والأ�ضتاذ  التحاد، 

العام، والأ�ضتاذ حميدو م�ضعودي محافظ 

ما�ضي  اأح��م��د  والأ����ض���ت���اذ  ال�����ض��ال��ون، 

الكتب  لنا�ضري  الوطنية  النقابة  رئي�س 

الم�ضاكل  جميع  وطرحنا  الجزائر،  في 

فى  العرب  النا�ضرين  بم�ضاركة  المتعلقة 

ال�ضالون الدولى للكتاب بالجزائر. 

معرض الشارقة 
ط��ل��ب جناح  ت��م 

ل����الت����ح����اد م��ن 

المعر�س  اإدارة 

���ض��وؤون  لمتابعة 

من  الأع�������ض���اء 

خ������الل������ه ك���م���ا 

اأن  ح�����اول�����ن�����ا 

دوام  ي�������ض���ب���ح 

ب��ن��اء لطلب  ف��ت��رت��ي��ن  ال��م��ع��ر���س ع��ل��ى 

الم�ضاركين، كما ال�ضماح  لنا�ضري بع�س 

كتون�س،  المعر�س،  خ��الل  الدفع  ال��دول 

المغرب، م�ضر...

معرض الكويت 
معر�س  اف��ت��ت��ح 

الدولي  »الكويت 

ل���ل���ك���ت���اب« ف��ي 

دورت������ه ال����� 42 

نوفمبر   15 ي��وم 

)ت�����������ض�����ري�����ن 

 ،2017 الثاني( 

و����ض���ط م�����ض��ارك��ة 

ودول��ي��ة،  ع��رب��ي��ة  ن�ضر  دور  م��ن  وا���ض��ع��ة 

والم�ضوؤولين  المثقفين  من  كبير  وح�ضور 

وال��ق��راء. وق��ال وزي��ر الإع���الم الكويتي 

بالوكالة ال�ضيخ محمد العبداهلل ال�ضباح 

خالل الفتتاح اإن هذه الفاعلية اأ�ضبحت 

العربية،  الثقافية  الروزنامة  من  ج��زًءا 

لجنة المعارض العربية والدولية تنسق مع مديري المعارض

لخفض بدالت األجنحة وتطوير الخدمات 
وتقديم تسهيالت للناشر

توا�شل لجنة المعار�س في اتحاد النا�شرين العرب خدمة النا�شر العربي، من خالل 

ت�شهيل ح�شوره في المعار�س العربية، محاولة، قدر االإمكان، اإي�شال �شوت النا�شرين 

بين  ن�شاأت  التي  المتمّيزة  ال�شراكة  خالل  من  المعار�س  مديري  اإلى  ومقترحاتهم 

عر�س  ت�شهيل  �شاأنها  من  والتي  العربية،  المعار�س  واإدارات  العرب  النا�شرين  اتحاد 

النا�شر لنتاجه، والو�شول اإلى القارئ العربي باأي�شر ال�شبل. ولمزيد من االطالع على 

جهود اأن�شطة اللجنة في هذا االإطار، ن�شتعر�س هنا ما حدث على م�شتوى المعار�س، 

خالل الفترة الممتدة من مايو )اأيار( 2017  لغاية �شدور هذا العدد.
د. محمد صالح المعالج 

رئيس لجنة المعارض العربية والدولية

حاكم ال�شارقة الحا�شر الدائم في المعار�س الدولية... وزيارة لجناح االتحاد في فرانكفوررت
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إعداد: هيئة التحرير

اأ.  حميدو م�شعودي

مدير معر�س الجزائر 

 اأ.  اأحمد العامري

رئي�س هيئة ال�ضارقة للكتاب

اأ.  �شعد العنزي

مدير معر�س الكويت 

اأ.  فتحي الب�س

مدير معر�س الأردن 



ل  فقط،  خليجًيا  اأو  كويتًيا  حدًثا  ولي�ضت 

 30 من  وا�ضعة  م�ضاركة  وج��ود  مع  �ضّيما 

دولة خليجية وعربية واأجنبية.

و�ضّمت قاعدة بيانات المعر�س اأكثر من 

عنوان  األ��ف   11 منها  ع��ن��وان،  األ��ف   160
جديد �ضدرت في 2017. ومن هذه الكتب 

ك��ت��اب عربي   7400 م��ن  اأك��ث��ر  ال��ج��دي��دة 

واأكثر من 500 كتاب اأجنبي و1080 كتاًبا 

جديًدا عربًيا لالأطفال، اأما كتب الأطفال 

الأجنبية الجديدة فتبلغ 1385 كتاًبا.

بخ�ضو�س الكتب التي تّم منعها، لحظنا 

م��رون��ة اأك��ث��ر ب��ع��د ال��ت��ف��او���س م��ع اإدارة 

المجل�س  دور  اأن  تو�ضيح  وتّم  المعر�س، 

هو  والآداب  وال��ف��ن��ون  للثقافة  ال��وط��ن��ي 

الت�ضهيالت  وت��ق��دي��م  المعر�س  تنظيم 

ولي�س  وال��ق��راء،  الن�ضر  ل���دور  الممكنة 

الرقابة التي تخت�س بها وزارة الإعالم.

للكتاب  ال��دول��ي  الكويت  معر�س  يعتبر 

م��ن ال��م��ع��ار���س ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ه��م��ة، وه��و 

للكتاب،  العربية  المعار�س  اأق��دم  ثاني 

يحر�س النا�ضرون العرب على الم�ضاركة 

الذين  الكويتيين  بالقراء  واللتقاء  فيه، 

يحر�ضون على اقتناء كل ما هو جديد من 

والأجنبية  والعربية  المحلية  ال�ضدارات 

المتوافرة في المعر�س.

اجتماع  وت��و���ض��ي��ات  ل���ق���رارات  وت��ن��ف��ي��ذا 

الإ���ض��ك��ن��دري��ة ال����ذى ع��ق��د ي��وم��ي 5 و6 

الحدث  ك��ان   ،2016 �ضبتمبر)اأيلول( 

الأب�����رز ع��ل��ى ه��ام�����س م��ع��ر���س ال��ك��وي��ت 

انتظام الجتماع الثاني لتحاد النا�ضرين 

اأجل  من  العربية،  المعار�س  مديري  مع 

في  العرب  النا�ضرين  م�ضاركة  تح�ضين 

المعار�س، من خالل حل الم�ضكالت التي 

حل  في  التحاد  رغبة  ا  واأي�ضً تواجههم، 

النا�ضرين  من  ت�ضدر  التي  الم�ضكالت 

العرب ويعتر�س عليها مديرو المعار�س، 

عربية  معار�س  اإقامة  اأجل  من  ذلك  كل 

المهنية،  الحترافية  من  ع��ال  بم�ضتوى 

للو�ضول اإلى الهدف المن�ضود.

معرض الدوحة 
بالتوا�ضل  قمنا 

م�����������ع م������دي������ر 

الدوحة،  معر�س 

وخ�������ض�������ض���ت 

م������ي������زان������ي������ة 

ل�����الق�����ت�����ن�����اء، 

النا�ضرين  لفائدة 

بما  ال��م�����ض��ارك��ي��ن، 

بعبارة  الجناح،  اإيجار  قيمة  تقريًبا  يعادل 

اأخرى كاأنما اأ�ضبح الجناح مجاًنا. 

تخفي�س  على  المعر�س  اإدارة  مع  اتفقنا 

قيمة ال�ضتراك بن�ضبة 20 في المائة لدور 

النا�ضرين،  اتحاد  في  الأع�ضاء  الن�ضر 

مالية  اأعباء  اأي  النا�ضرين  تحميل  وعدم 

اأخرى، مثل ر�ضوم التاأ�ضيرات والتوكيالت 

والتخلي�س الجمركي.

كما اتفقنا مع مدير معر�س الدوحة علّى 

لي�ضبح  اإ���ض��اف��ي،  تخفي�س  تخ�ضي�س 

في   35 ي��ع��ادل  م��ا  الإج��م��ال��ي  التخفي�س 

المائة. 

مرونة  المعر�س  ف��ي  لحظنا  ذل��ك  اإل��ى 

كبيرة في م�ضاألة الرقابة. 

معرض بيروت
المعار�س  عميد 

العربية، معر�س 

العربي  ب��ي��روت 

للكتاب،  الدولي 

اأقام دورته ال�61 

في مركز بيروت 

ل����ل����م����ع����ار�����س 

)بيال(،  والترفيه 

دار  و65  لبنانية  ن�ضر  دار   160 بم�ضاركة 

المعر�س  ه��ذا  وينظم  واأجنبية.  عربية 

النادي الثقافي العربي بالتعاون مع نقابة 

اتحاد النا�ضرين في لبنان.

عندما  مميز  ح�ضور  لفل�ضطين  وك��ان    

مدخل  ع��ل��ى  الفل�ضطيني  ال��ع��ل��م  ع��ل��ق 

بعد  ال��ق��د���س،  م��ع  ت�ضامنًا  ال��م��ع��ر���س، 

اإعالن ترامب الم�ضوؤوم »القد�س عا�ضمة 

ال�ضفارة  نقل  وق���رار  اإ���ض��رائ��ي��ل«  ل��دول��ة 

اإل��ى  المحتلة  فل�ضطين  ف��ي  الأم��ي��رك��ي��ة 

الفل�ضطينية  المظاهر  وج��اءت  القد�س، 

ا�ضتكماًل لبيان الت�ضامن الذي �ضدر عن 

النادي والنا�ضرين العرب الم�ضاركين في 

المعر�س.

جديد هذا العام اأي�ضًا اإقامة يوم اأوكراني 

العالقات  على  �ضنة   25 م��رور  لمنا�ضبة 

واأوك��ران��ي��ا،  لبنان  بين  الديبلوما�ضية 

ت�ضمن اأن�ضطة عدة، من عر�س م�ضرحي 

مو�ضيقي، وعر�س كتب اأوكرانية وعرو�س 

فولكلورية.

معرض جّدة   
الدولي  جّدة  معر�س  على  ال�ضتار  اأ�ضدل 

واأ�ضيب   ،2017 دي�ضمبر   24 يوم  للكتاب 

كبيرة،  ب�ضدمة  الم�ضاركون  النا�ضرون 

وقّلة  المعر�س،  وقت  �ضيق  من  وتذمروا 

في  الموفق  غير  والتوقيت  المبيعات، 

منت�ضف ال�ضهر، اإ�ضافة اإلى غالء اإيجار 

النا�ضرين  غالبية  اأن  حتى  الأج��ن��ح��ة، 

الجناح،  اإي��ج��ار  تح�ضيل  ي�ضتطيعوا  لم 

في  الم�ضاركات  تاريخ  في  �ضابقة  وه��ي 

على  الو�ضع  وك��ان  العربية،  المعار�س 

عك�س ما عهدناه في الدورتين ال�ضابقتين، 

وعك�س ال�ضبب الذي جعلنا نعتمده �ضمن 

العربية  للمعار�س  العربية  ال��روزن��ام��ة 

للكتاب. 

الثالثة  ال���دورة  اأّن  ا�ضتنتاجه  يمكن  م��ا 

لم تكن  للكتاب  الدولي  من معر�س جّدة 

تِف  ول��م  الأ���ض��ع��دة،  جميع  على  ناجحة 

اإدارة المعر�س بكّل العهود المتفق عليها، 

المعر�س،  اعتماد  اإل��غ��اء  نقترح  لذلك 

ال���دورة  ف��ي  النا�ضرين  م�ضاركة  وع���دم 

واأهّمها  المطالب  القادمة، لحين تحقيق 

تّم  اأّنه  اإيجار الجناح، مع العلم  تخفي�س 

العا�ضم  الرحمن  عبد  بال�ضّيد  الت�ضال 

انتظار  في  احتجاجاتنا،  بكّل  واأبلغناه 

تجاوب الإدارة وال��وزارة، لكن لم يحدث 

�ضيء ب�ضبب تغيير الم�ضوؤولين كّل مّرة.

معرض القاهرة
مدينة  ع��ا���ض��ت 

حالة  ال��ق��اه��رة 

م����ن ال�����ض��خ��ب 

ال���ث���ق���اف���ي م��ع 

فعاليات معر�س 

الدولي  القاهرة 

ل���ل���ك���ت���اب، ف��ي 

 ،49 ال������  دورت��������ه 

ن�ضر، تحت  المعار�س في مدينة  باأر�س 

�ضعار »القوة الناعمة.. كيف؟«

عبد  اإينا�س  الدكتورة  الفتتاح  تراأ�ضت 

ال���داي���م وزي���ر ال��ث��ق��اف��ة، وال��دك��ت��ور عز 

الجزائري،  الثقافة  وزير  ميهوبي  الدين 

ب��ال��ق��اه��رة نزير  ال��ج��زائ��ري  وال�����ض��ف��ي��ر 

ال��ع��رب��اوي و���ض��ارك ال����وزراء ف��ي الجولة 

الدكتور  ب�ضحبة  بالمعر�س،  التفقدية 

ه��ي��ث��م ال���ح���اج ع���ل���ي، رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة 

اأنور  والدكتور  للكتاب،  العامة  الم�ضرية 

للترجمة،  القومي  المركز  رئي�س  مغيث، 

دار  رئي�س  ال�����ض��وك��ي،  اأح��م��د  وال��دك��ت��ور 

اأحمد  والدكتور  القومية  والوثائق  الكتب 

مجاهد الم�ضت�ضار الثقافي لوزير التنمية 

رئي�س  ج��الل  خالد  والمخرج  المحلية، 

الجزائر  وحّلت  الثقافي.  الإن��ت��اج  قطاع 

�ضيف �ضرف على المعر�س.

�ضهد معر�س الكتاب فعاليات ثقافية عدة 

وال�ضخ�ضيات  والكتاب  بالأدباء  احتفت 

الفكرية، و�ضل عددها اإلى 1475 فعالية، 

المو�ضوعات  م��ن  الكثير  اإل��ى  وتطرقت 

ال�ضاحة  ت�ضغل  التي  الثقافية  والق�ضايا 

المعر�س  ق��ّدم  كما  والفكرية،  الأدب��ي��ة 

الندوات ال�ضيا�ضية والثقافية والجتماعية 

وبانوراما  والغنائية  ال�ضعرية  والأم�ضيات 

خيمة  جانب  اإل��ى  ال�ضينمائية،  الأف���الم 

اأن�ضطة  فيها  يعر�س  ل��الأط��ف��ال  خا�ضة 

تعليمية وترفيهية كالر�ضم والغناء وتعليم 

�ضناعة الفخار وال�ضجاد.

المعر�س هذا العام كان بم�ضتوى متو�ضط 

التعاون  اأن  كما  التجارية،  الناحية  من 

الأمني في اإدخال الكتب كان ممتاًزا، 75 

% من جمهور المعر�س من فئة ال�ضباب 
من �ضن 14 وحتى 23 عاًما.

القاهرة  معر�س  في  العام  هذا  الالفت 

تّم منحه  الذي  الخ�ضم  للكتاب،  الدولي 

من  ال��ع��رب،  النا�ضرين  اتحاد  لأع�ضاء 

اأي�ضا  دولر،   1200 اإل���ى  دولر   1600
اتحاد  م��ع  الم�ضنفات  مباحث  ت��ع��اون 

�ضت مباحث  النا�ضرين العرب، فقد خ�ضّ

على  ال�ضباط  من  مجموعة  الم�ضنفات 

بوابات المعر�س، لفح�س كّل الكتب التي 

انخفا�س  اإلى  اأدى  مما  للمعر�س،  تدخل 

تّم  وقد  ال��م��زورة،  العربية  الكتب  معّدل 

ر�ضد عدد من المحا�ضر من قبل مباحث 

ظهرت  التي  المزورة  للكتب  الم�ضنفات 

في المعر�س.

باتحاد  المهني  التطوير  كما قامت لجنة 

النا�ضرين العرب بتنظيم ندوة عن تزوير 

الكتاب الورقي والقر�ضنة الإلكترونية.

معرض الدار البيضاء 
��������ض�������ارك ف���ي 

ال���م���ع���ر����س م��ا 

يزيد على   700 

يمثلون  عار�س، 

م��ن  ب����ل����ًدا   45
العربي  ال��ع��ال��م 

واإفريقيا واأوروبا 

واأم��ري��ك��ا، ق��دم��وا 

ر�ضيًدا جاوز 125.000 عنوان.

العهد  ولي  الملكي  ال�ضمو  �ضاحب  افتتح 

الثقافية  التظاهرة  هذه  الح�ضن  الأمير 

من  العديد  تنظيم  �ضهدت  التي  الكبرى 

وال��ق��راءات  الثقافية  وال��ور���س  ال��ن��دوات 

ال�ضعرية.

وق����د ت��م��ي��زت ه����ذه ال�������دورة ب��ت��ك��ري��م 

باختيارها  ال��ع��رب��ي��ة  م�ضر  ج��م��ه��وري��ة 

وتقديًرا  تثميًنا  المعر�س،  �ضرف  �ضيف 

الدولة  لهذه  المتميز  الح�ضاري  للعمق 

لها  خ�ض�س  ح��ي��ث  ال��ث��ق��اف��ي،  وث��رائ��ه��ا 

رواق خا�س داخل ف�ضاء المعر�س ممثلة 

وزير  راأ�ضته  وفني،  وثقافي  ر�ضمي  بوفد 

عبد  اإينا�س  الدكتورة  الم�ضرية  الثقافة 

م�ضرية  �ضخ�ضيات  وت�ضمن  ال��داي��م، 

متميزة وفاعلة في الحقل الثقافي والفني 

والإعالمي.

 791 المعر�س  برنامج  فقرات  ع��دد  بلغ 

رئي�س االتحاد يقلد وزيرة الثقافة الدكتورة اينا�س عبد الدايم درع االتحاد 2018 اجتماع مديري معار�س الكتب العربية في الكويت 2018
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واللقاءات  ال��ن��دوات  على  ت��وزع  ن�ضاًطا، 

وال��ت��وق��ي��ع��ات، اإ���ض��اف��ة اإل����ى ال��ب��رن��ام��ج 

الخا�س بالأطفال. وبلغ عدد الم�ضاركين 

من  مداخلة   1566 الثقافي  البرنامج  في 

مغاربة وعرب واأجانب.

اأهم ما يلفت انتباه المتجول في المعر�س 

% مقارنة   50 ال���زوار  ارت��ف��اع ع��دد  ه��و: 

بال�ضنة ال�ضابقة، وقد و�ضل اإلى 520.000 

اإع��الم��ي��ة كبيرة  وت��غ��ط��ي��ة  األ����ف زائ����ر، 

الثقافية  والفعاليات  الأن�ضطة  لمختلف 

دمج  اإل��ى  ذل��ك  ويعود  والفنية،  والأدب��ي��ة 

المغربيتين  والت�ضال  الثقافة  وزارت���ي 

بوزارة واحدة. 

معرض مسقط
��������ض�������ارك ف���ي 

الثالثة  ال����دورة 

وال����ع���������ض����ري����ن 

ل������م������ع������ر�������س 

الدولي  م�ضقط 

ل��ل��ك��ت��اب ال���ذي 

مركز  في  اأقيم 

للموؤتمرات  عمان 

دولة   28 من  ن�ضر  دار   783 والمعار�س 

في   35 بينها  عنوان  األ��ف   500 عر�ضت 

المئة عناوين جديدة. وا�ضتقبل المعر�س 

قرابة مليون زائر.

بمدينة  ال��ع��ام  ه��ذا  المعر�س  واح��ت��ف��ى 

وخ�ض�ضت  ����ض���رف«،  »���ض��ي��ف��ة  ���ض��الل��ة 

فقرات للتعريف بثقافتها وتراثها. واأعلن 

القراءة  م��ب��ادرات  عن  الختام  حفل  في 

المجتمعية الفائزة في دورة هذا العام.

العرب  النا�ضرين  ات��ح��اد  رئي�س  وق���ال 

من  وعدد  موؤخرا  »التقيت  له  مقابلة  في 

الدكتور  معالي  الإعالم،  وزير  النا�ضرين 

عبد المنعم بن من�ضور الح�ضني، وذكرت 

له اأن المالحظ اأن الحكومة في ال�ضلطنة 

والن�ضر،  بالكتاب  كبير  اهتمام  لديها 

الجانب  اإ�ضهامات كبيرة في هذا  ولديها 

ولكن �ضناعة الن�ضر على م�ضتوى القطاع 

تكون  اأن  منه  وطلبنا  �ضعيفة،  الخا�س 

العمانيين، ومن  للنا�ضرين  هناك جمعية 

في  عنها  لل�ضلطنة  ممثل  هناك  يكون  ثم 

العرب،  النا�ضرين  اتحاد  اإدارة  مجل�س 

وقد وعد معالي الوزير باأن ي�ضعى لذلك.

معرض الرياض
وزارة  اأق���ام���ت 

ال������ث������ق������اف������ة 

والإع���������الم ف��ي 

العربية  المملكة 

ال���������ض����ع����ودي����ة 

معر�س الريا�س 

للكتاب  ال��دول��ي 

ه�����������ذا ال������ع������ام 

التحول«،  م�ضتقبل  »الكتاب  �ضعار  تحت 

للمعار�س  ال��دول��ي  ال��ري��ا���س  م��رك��ز  ف��ي 

ن�ضر  دار   520 وبم�ضاركة  والموؤتمرات، 

م��ن 27 دول���ة، وح�����ض��ور اأك��ث��ر م��ن 911 

من  اأكثر  المعر�س  وت�ضمن  زائ��ر.  األ��ف 

 15 منها  خ�ض�ضت  م�ضاحبة  فعالية   80
فعالية للقراءة، و56 ور�ضة عمل، و�ضجلت 

دولة الإمارات العربية المتحدة، ك�ضيف 

فجناها  للنظر،  لفتًا  ح�ضورًا  ال�ضرف، 

الوفد  في  الم�ضاركين  وعدد  الأكبر  كان 

من  م�ضاركًا   213 حوالي  كان  الإم��ارات��ي 

وال�ضعراء،  والكتاب  والأدب���اء  المثقفين 

الذين �ضاهموا في اأن�ضطة مختلفة. 

المعر�س،  مدير  العتيبي،  محمد  واأك��د 

من  بعدد  تميز  ال�ضنة  هذه  المعر�س  اأن 

البرامج المميزة والجديدة، مثل م�ضابقة 

ماراثون الترجمة، حيث تمت ترجمة اأكثر 

من 600 مقال. 

الفلترة  من  مراحل  اأرب��ع  اأجرينا  وق��ال: 

لختيار الدور الم�ضاركة، وا�ضتعنا بجمعية 

النا�ضرين  واتحاد  ال�ضعوديين  النا�ضرين 

لكل  القطرية  التحادات  وكذلك  العرب، 

اأف�ضل  وج��ود  ل�ضمان  العربية  البلدان 

النا�ضرين. 

معرض البحرين
الأرب��ع��اء  انطلق 

28 مار�س 2018 
البحرين  معر�س 

ال���دول���ي ال��ث��ام��ن 

ع�����ض��ر ل��ل��ك��ت��اب 

ال�������ذي ت��ن��ظ��م��ه 

ه��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ن 

ل��ل��ث��ق��اف��ة والآث�����ار، 

المملكة  ال���دورة  لهذه  ال�ضرف  و�ضيف 

 400 فيه  وي�ضارك  ال�ضعودية.  العربية 

دار ن�ضر وموؤ�ض�ضة ثقافية وفكرية محلية. 

مملكة  ف��ي  الثقافي  بالعمل  واع��ت��راف��ًا 

معر�س  ف��اإن  العربي  والعالم  البحرين 

هذا العام �ضوف ي�ضهد تكريم �ضخ�ضيات 

جوائز  ثالث  عبر  رائ��دة  ثقافية  واأعمال 

اإحتفاء  للكتاب،  البحرين  جائزة  ه��ي: 

ب��ك��ّت��اب وب��اح��ث��ي��ن ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

البنكي  م��ح��م��د  وج���ائ���زة  ال�����ض��ع��ودي��ة، 

لوؤلوؤ  وجائزة  الثقافية،  العام  ل�ضخ�ضية 

البحرين التي تقّدم لموؤ�ض�ضة اأو فرد وفاء 

لعمل ال�ضيخة لولوة بنت محمد  اآل خليفة.

معرض بغداد
 29 ي��وم  انطلق 

الما�ضي  اآذار 

م��ع��ر���س ب��غ��داد 

للكتاب  ال��دول��ي 

دار   600 م����ع 

ن�����ض��ر م��ح��ل��ي��ة، 

ودولية،  وعربية 

ب����ي����ن اأ�����ض����ال����ة 

الندوات  من  العديد  ت�ضاحبه  ووك��ال��ة، 

وتواقيع  والعلمية  والقت�ضادية  الثقافية 

الكتب.

جاء المعر�س تحت �ضعار »نقراأ لنرتقي« 

وبتنظيم رئي�س اتحاد النا�ضرين العراقيين 

اختيرت  وق���د  ال��را���ض��ي.  ع��ب��دال��وه��اب 

لهذه  ال�ضرف  �ضيفة  لتكون  الكويت  دولة 

كبير  ا�ضت�ضافة عدد  اإلى جانب  ال��دورة، 

الروائيون  منهم  والأدب����اء،  الكّتاب  من 

العراقيون محمد خ�ضير، اأحمد �ضعداوي 

وعلي بدر والروائية اللبنانية علوية �ضبح، 

والروائيان  الأعرج،  وا�ضيني  والجزائري 

ال��ك��وي��ت��ي��ان ب��ث��ي��ن��ة ال��ع��ي�����ض��ى و���ض��ع��ود 

ال�ضنعو�ضي، وغيرهم الكثير.

معرض فلسطين
معر�س  ين�ضم 

ف����ل���������ض����ط����ي����ن 

للكتاب  ال��دول��ي 

اإل�����ى م��ج��م��وع��ة 

الأن�����������ض�����ط�����ة 

ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي 

ت�����دف�����ع ع��ج��ل��ة 

الوعي نحو انت�ضار 

الحق وعودة الأر�س اإلى اأ�ضحابها.

الحادية  ن�ضخته  ف��ي  المعر�س  وينطلق 

اهلل،  ب��رام  الوطنية  المكتبة  في  ع�ضرة 

في 3 مايو )اأيار( المقبل، لكن فل�ضطين 

كما  العربية،  المعار�س  كل  في  حا�ضرة 

كان  فقد  العرب،  قلوب  في  حا�ضرة  هي 

لها جناح خا�س في معر�س تون�س 2017، 

 2018 م�ضقط  معر�س  في  الأم��ر  كذلك 

الفل�ضطيني  الثقافة  وزي��ر  ح�ضره  ال��ذي 

فل�ضطين  ي�ضي�ضو. كما لقى جناح  اإيهاب 

في معر�س تون�س الدولي للكتاب اهتمامًا 

ل  التون�ضيين،  الم�ضوؤولين  م��ن  ك��ب��ي��رًا 

العابدين  الثقافة محمد زين  وزير  �ضيما 

بما تحقق في  اإعجابه  واأب��دى  زاره  الذي 

فل�ضطين من اإنجازات ثقافية.

معر�س  في  الفل�ضطيني  الح�ضور  وك��ان 

 2017 للكتاب  ال��دول��ي  ال��ع��رب��ي  ب��ي��روت 

فل�ضطين  جناح  في  ح�ضر  وق��د  مميزًا، 

ورفعت  الفل�ضطينيين،  الكّتاب  من  عدد 

فل�ضطين.  اأع���الم  المعر�س  اأروق���ة  ف��ي 

ولق����ى ال��ج��ن��اح اه��ت��م��ام��ًا خ��ا���ض��ًا من 

الجمهور اللبناني.

معرض اسطنبول
وعلى  ال��ع��رب  النا�ضرين  ات��ح��اد  ���ض��ارك 

زمالة  برنامج  فعاليات  في  يومين  مدى 

الذي يقام لل�ضنة الثالثة على التوالي على 

للكتاب  الدولي  ا�ضطنبول  هام�س معر�س 

)9 � 18 مار�س( 2018.

عدد  بح�ضور  الموؤتمر  فعاليات  افتتحت 

والأج��ان��ب  ال��ع��رب  النا�ضرين  م��ن  كبير 

التحاد  رئي�س  نائب  الفتتاح  ح�ضر  وقد 

التحاد،  رئي�س  ممثاًل  ال�ضباعي  اأ.محمد 

والأمين العام ب�ضار �ضبارو والأمين العام 

ورئي�س  ال��ح��ي  عبد  اأ.���ض��ل��ي��م  الم�ضاعد 

اأ.ن��ا���ض��ر ع��ا���ض��ي وق��دم  الإع����الم  لجنة 

حاكم  اإلى  التحاد  درع  ال�ضباعي  محمد 

ا�ضطنبول ال�ضيد وا�ضب �ضاهين.

التركي  الت��ح��اد  رئ��ي�����س  الجل�ضات  اف��ت��ت��ح 

الم�ضاركة  اأن  اأكد  الذي  اأ�ضن  طيفور  ال�ضيد 

اأع��وام، مرحبًا  ثالثة  ارتفعت خالل  العربية 

من  العديد  من  ح�ضروا  الذين  بالم�ضاركين 

الدول العربية، ومثمنًا ارتفاع الم�ضاركين في 

المعر�س اإلى 108 نا�ضرين من لبنان والأردن 

و�ضورية وال�ضعودية وم�ضر والكويت. وح�ضر 

البرنامج 225 نا�ضرًا، وت�ضمن ثالث ندوات:

� الأولى: تركيا وحقوق الملكية.

كتب  ن�ضر  في  التركية  التجربة  الثانية:   �

الأطفال في العالم. و�ضاركت فيها �ضيرين 

كريدية �ضاحبة دار اأ�ضالة- لبنان والتي 

تحدثت عن تجربتها الناجحة في الن�ضر 

خ�ضو�ضًا كتب الأطفال.

� الندوة الثالثة: التجربة التركية في ن�ضر 

الرواية وغيرها في العالم.

بين  جل�ضات  البرنامج  هذا  �ضحب  وقد 

الحقوق  لبيع  والأتراك  العرب  النا�ضرين 

وتبادل الثقافات.

معر�س البحرين 2018

معر�س الريا�س 2018

محمد ال�شباعي يقدم درع االتحاد اإلى حاكم ا�شطنبول 

ال�شيد وا�شب �شاهين 2018 معر�س م�شقط 2018

معر�س بغداد 2018
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 اأ.  يو�شف البلو�شي

 مدير معر�س م�ضقط 

د. عبدالرحمن العا�شم

 مدير معر�س الريا�س 

 اأ.  ب�شار الجا�شم

 مدير معر�س البحرين 

 د.  عبدالوهاب الرا�شي

 مدير معر�س بغداد 

 اأ.  نوال حل�س

 مديرة معر�س فل�ضطين

معارض معارض



معرض باريس
ا« في معر�س  حلت ال�ضارقة »�ضيًفا خا�ضً

الثامنة  دروته  في  للكتاب  الدولي  باري�س 

اليون�ضكو  اختيار  لمنا�ضبة  والثالثين، 

لمدينة ال�ضارقة »عا�ضمة العالم للكتاب« 

اإلى  ح�ضورها  تحول  وق��د   .2019 للعام 

من  �ضارك  اإذ  مهرجان،  داخل  مهرجان 

واإعالميًا  كاتبًا   150 من  اأكثر  ال�ضارقة 

وفنانًا ومثقفًا، لنقل ثقافة وتراث وفنون 

الإمارات العربية للعا�ضمة الفرن�ضية، وقد 

�ضلطان  ال�ضيخ  الثقافي  البرنامج  افتتح 

الرئي�س  وزار  ال�ضارقة،  حاكم  القا�ضمي 

والتقى  ال�ضارقة  ماكرون جناح  الفرن�ضي 

المعرو�ضات  على  واّطلع  �ضلطان  ال�ضيخ 

من كتب ولوحات واأعمال تراثية.

متمّيزًا  الإم��ارات��ي  الح�ضور  ك��ان  واإذا 

عمومًا،  جيًدا  العربي  الح�ضور  جاء  فقد 

خ�ضو�ضًا من ال�ضعودية والمغرب والكويت 

و�ضلطنة ُعمان والجزائر ولبنان.

في  ال��ع��رب  النا�ضرين  ات��ح��اد  و���ض��ارك 

في  م��رة  لأول  خ��ا���س،  بجناح  المعر�س 

باري�س لفتح باب التعاون بين دور الن�ضر 

وقد  الفرن�ضية،  الن�ضر  ودور  العربية 

عر�ضت لجنة الإعالم في جناح التحاد 

للمنا�ضبة  اأعّدته خ�ضي�ضًا  وثائقيًا  فيلما 

ن�ضخ  اأن��ج��زت  ك��م��ا  ال��ف��رن�����ض��ي��ة،  باللغة 

بالعربية والإنكليزية لعر�ضها  اأخرى منه 

ف���ي م��ع��ار���س اأخ�����رى ع��رب��ي��ة ودول���ي���ة. 

بالأع�ضاء  تعريفيًا  دل��ي��اًل  عر�ضت  كما 

وبو�ضترات عن التحاد.

جناح اتحاد النا�شرين العرب والملتقى العربي لنا�شري كتب االأطفال في معر�س باري�س ال�شيخ القا�شمي خالل افتتاحه جناح ال�شارقة في باري�س 2018
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�ضكري  الدكتور  اأهدى 

معر�س  مدير  المبخوت، 

بلده  للكتاب،  الدولي  تون�س 

جائزة  على  ح�ضوله  �ضرف  تون�س 

اأهم  وهي من  العالمية،  في�ضل  الملك 

يزيد  ما  ح�ضل  اإذ  العالمية،  الجوائز 

على 100 من الفائزين بها على جوائز 

18 فائزًا حققوا  اأخرى، منهم  عالمية 

الفوز بجائزة نوبل. و�ضكري المبخوت 

هو التون�ضي الثاني الذي يحظى ب�ضرف 

الدكتور  بعد  الجائزة،  بهذه  الفوز 

ح�ضل  الذي  الحمزاوي  ر�ضاد  محمد 

عليها �ضنة 2008.

فرع  في  الجائزة  هذه  المبخوت  ونال 

مو�ضوع  على  والأدب،  العربية  اللغة 

ال�ضيرة  تناولت  التي  »الدرا�ضات 

جاء  وقد  العربي«،  الأدب  في  الذاتية 

 10 في  ن�ضر  الذي  الجائزة  بيان  في 

في  »لأ�ضالته  اختير  اأنه   ،2018 يناير 

الذاتية  ال�ضيرة  مو�ضوعات  معالجة 

تمثل  على  وقدرته  وتحليلها،  العربية 

القيم  وا�ضتنطاق  النظري  المنجز 

المداخل  وتعدد  والفكرية،  الفنية 

درا�ضاته،  في  وتوظيفها  النقدية 

وجمالياتها  النقدية  اللغة  ور�ضانة 

تقييم  واعتمد  ال�ضيرة«.  تحليل  في 

الثالث:  اإ�ضداراته  على  المبخوت 

»ال�ضيرة  الآتي:  �ضيرة  الغائب،  »�ضيرة 

الذاتية في كتاب »الأيام« لطه ح�ضين« 

للن�ضر  م�ضكلياني  )دار  منقحة،  طبعة 

في  النار:  �ضارق  و»اأحفاد   ،)2015
)م�ضكلياني  الفكرية«  الذاتية  ال�ضيرة 

وظالله:  و»الزعيم   ،)2016 للن�ضر 

التون�ضي«  الأدب  في  الذاتية  ال�ضيرة 

)من�ضورات جامعة منوبة 2017(.

 2015 عام  فاز  قد  المبخوت   وكان 

العربية  للرواية  العالمية  بالجائزة 

»الطلياني«،  روايته  عن  »بوكر« 

اأنهى  التنوير، والتي  ال�ضادرة عن دار 

في  موؤخرًا  منها  الثاني  الجزء  الكاتب 

اإطار تحويلها اإلى �ضل�ضلة روائية.

جائزة الملك فيصل تتوج

شكري المبخوت لرصانته النقدية

معارض

 +961 71303255     Tel: + 961 1 823720     Fax: +961 1 825815

P.O. Box : 5687 / 13    Beirut - Lebanon

Daralmoualeflb

Daralmoualef Daralmoualef www.daralmoualef.com info@daralmoualef.com
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ندوة حوارية في ال�شارقة حول اآلية الق�شاء على القر�شنة في العالم العربي

ندوة على هام�س معر�س الكويت حول الن�شر العربي وا�شواق الخليج

حوار بين رئي�س االتحاد حول م�شاكل المهنة
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ندوة الشارقة
هام�س  على  عقدت  الإط���ار  ه��ذا  وف��ي 

ال�  للكتاب  ال��دول��ي  ال�ضارقة  معر�س 

الق�ضاء  اآل��ي��ة  ن��دوة ح��واري��ة ح��ول   36
العربي،  ال��ع��ال��م  ف��ي  القر�ضنة  على 

تحت عنوان »مًعا للق�ضاء على الكتاب 

حافظ  هيثم  الأ�ضتاذ  اأدارها  المزور«، 

رئي�س لجنة التطوير المهني في اتحاد 

على  فيها  و�ضارك  العرب،  النا�ضرين 

�ضبارو  ب�ضار  ال�ضادة  من  كل  المن�ضة 

رئي�س  ال��ب�����س  فتحي  ال��ع��ام،  الأم��ي��ن 

وح�ضن  الأردن��ي��ي��ن  النا�ضرين  ات��ح��اد 

ما  وح�ضرها  التنوير،  دار  مدير  ياغي 

يقارب 50 نا�ضًرا عربًيا، وبع�س الكّتاب 

والعالميين ومدراء المعار�س. 

ودار في الندوة نقا�ضات كانت معظمها 

على  ال�ضوداء  القائمة  بتعميم  تطالب 

اأع�ضاء الجمعية العمومية، ليكونوا على 

الأ�ضتاذ  وقال  يح�ضل.  بما  تامة  دراية 

فتحي الب�س اأن النا�ضر يتعر�س لعملية 

معر�س  اإدارة  واأن  مبرمجة،  قر�ضنة 

�ضبط  محا�ضر  بعمل  قامت  قد  عّمان 

القر�ضنة  ج��رم  بحقه  ثبت  م��ن  بكل 

تعمم هذه  اأن  المعر�س، متمنًيا  خالل 

التجربة على جميع المعار�س. 

واأكد الأمين العام الأ�ضتاذ ب�ضار �ضبارو 

اأي  يتابع  اأن  في  يرغب  ل  التحاد  اأن 

ق�ضية ما دامت ال�ضكوى في المحاكم، 

ويتعامل مع الق�ضاء ك�ضلطة عليا يجب 

اأن نن�ضاع اليها جميًعا. 

وت��ح��دث الأ���ض��ت��اذ ح�����ض��ن ي��اغ��ي عن 

في  النا�ضر  يعانيها  التي  ال�ضعوبات 

اأثرت  التي  القر�ضنة  ظل بروز ظاهرة 

النا�ضر  �ضمعة  على  ب��اآخ��ر  اأو  ب�ضكل 

العربي في المحافل الدولية. 

واألمح الأ�ضتاذ هيثم حافظ اإلى اأن هذه 

الظاهرة تحد من الإبداع العربي، وعلينا 

تعميم ثقافة الملكية الفكرية، وطلب اأن 

يبداأ ذلك بمعر�س القاهرة بالتعاون مع 

اتحاد النا�ضرين الم�ضريين. 

��ا ف���ي ال���ن���دوة م��و���ض��وع  ُن��وق�����س اأي�����ضً

المعتدي  ب��ي��ن  ت��ت��م  ال��ت��ي  ال��ت�����ض��وي��ات 

في  ال�ضلبي  واأث��ره��ا  عليه،  والمعتدى 

لإدارات  ب��د  ل  واأن���ه  الن�ضر،  �ضناعة 

المعار�س من التعاون مع قرارات اتحاد 

النا�ضرين العرب. واأكد المحاورون اأن 

مجل�س  لي�س  العرب  النا�ضرين  اتحاد 

جميع  ا  اأي�ضً ي�ضمل  اإنما  فقط،  الإدارة 

اأع�ضاء الجمعية العمومية. 

�ضعار  اإطالق  فكرة  الحا�ضرون  وتبنى 

م��زورة«،  كتب  ب��دون  عربية  »معار�س 

والحوارات  المداخالت  جميع  وحثت 

على عدم الت�ضاهل مع المزور اأًيا كان، 

النا�ضرين  لتحاد  اأكبر  دور  واإع��ط��اء 

تكون  واأن  المعار�س،  ولمدراء  العرب 

القر�ضنة  لمكافحة  الحقيقية  البداية 

اليوم قبل الغد.

  وخرج الحا�ضرون بالتو�ضيات التالية:

- ال��ت��ع��اون ب��ي��ن م�����دراء ال��م��ع��ار���س 

والت������ح������ادات م����ن ج���ه���ة، وم������دراء 

المعار�س واتحاد النا�ضرين العرب من 

على  الق�ضاء  على  للعمل  اأخ��رى،  جهة 

المقر�ضنين. 

ومراجعة  ال�ضحن  �ضركات  متابعة   -

طرود ال�ضحن. 

- تعميم القائمة ال�ضوداء على اأع�ضاء 

الجمعية العمومية. 

ما  النا�ضرين  بين  الت�ضويات  اإلغاء   -

اأمكن، وعدم الت�ضامح مع المقر�ضنين. 

- اإقامة �ضندوق للتعاون على الحد من 

عمليات التزوير. 

ق��رارات  مع  التحاد  اأع�ضاء  تعاون   -

التحاد، وذلك لأن معظم المقر�ضنين 

اأو هم  الت���ح���اد،  ف���ي  اأع�����ض��اء  غ��ي��ر 

اأ�ضحاب �ضركات وهمية. 

- التوعية الثقافية من قبل التحادات 

المحلية على حقوق الملكية الفكرية.

ندوة الكويت
هام�س  على  حوارية  ن��دوة  عقدت  كما 

معر�س الكويت بعنوان )الن�ضر العربي 

الأ�ضتاذ  بح�ضور  الخليج(،  واأ���ض��واق 

محمد ال�ضباعي والأ�ضتاذ علي ال�ضعالي 

ح�ضرها  ال��ع��ن��زي،  �ضعد  والأ���ض��ت��اذ 

ن��ا���ض��رون م�����ض��ارك��ون ف��ي ال��م��ع��ر���س، 

خل�ضت اإلى ما يلي:

تقدم  العربي  للكتاب  جائزة  اقتراح   -

من اتحاد النا�ضرين العرب دعًما لجودة 

القراءة  على  وتحفيًزا  العربي،  المنتج 

في الوطن العربي، ورفع م�ضتوى الكتاب 

على  العربي  النا�ضر  وت�ضجيع  العربي، 

)جائزة  م�ضمى  تحت  وتكون  التميز، 

اتحاد النا�ضرين العرب(.

- تثمين ا�ضتمرار العمل في �ضفحة دليل 

ا�ضتح�ضان  لق��ت  ال��ت��ي  العربي  الكتاب 

النا�ضرين والمثقفين العرب، واأ�ضبح لها 

ا ال�ضفحات  مكانة في الفي�ضبوك خ�ضو�ضً

التي تهتم بالكتاب وحركة الن�ضر.

- اإطالق �ضعار العام المهني لالتحاد، 

يرتقي«،  مجتمع  ي��ق��راأ  »مجتمع  وه��و 

في  العاملة  الجهات  كافة  على  يعمم 

مجال الن�ضر والمعار�س.  

ندوة القاهرة
عام  المهني  التطوير  لجنة  وافتتحت 

معر�س  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ب��ن��دوة   2018
القاهرة بعنوان )القر�ضنة الإلكترونية 

ال�ضبل  حول  الحوار  ف��دار  والورقية(، 

المتاحة حالًيا للحد من تلك الظاهرة 

المتفاقمة. ومن اأهم تو�ضياتها: 

تظهر  ل  حتى  جوجل  على  ال�ضغط   -

الأولى  ال�ضفحات  في  المزورة  الكتب 

اإقامة  ذلك  ا�ضتدعى  لو  حتى  للبحث، 

دعوة ق�ضائية.

الإلكترونية  للقر�ضنة  مر�ضد  عمل   -

والورقية، بهدف معرفة حجم الم�ضكلة، 

عن  وال��ب��ح��ث  تحجيمها  اإل���ى  لي�ضار 

حلول تقنية للحد منها.

- البحث في اأن تكون الكتب الإلكترونية 

باأ�ضعارها بدياًل من الكتب المقر�ضنة.

- الهتمام بالإعالم ودوره في تعريف 

الجمهور بحجم الم�ضكلة وخطورتها.

لجنة التطوير المهني تتصدى للقرصنة بالحوار والقانون 

وصفحة »دليل الكتاب العربي«
تروّج للتسويق اإللكتروني 

إعداد: هيئة التحرير

من  العديد  اإقامة  المهني  االأداء  تطوير  لجنة  مهمة  كانت  البداية  منذ 

المعار�س  الإثراء  العمل،  وور�س  والدورات  الحوارية  والجل�شات  الندوات 

النا�شر ليرقى بعمله ويو�شع  واإي�شال كل ما يحتاجه  بن�شاط عربي مهني، 

العرب.  والحقوقيين  النا�شرين  كبار  بم�شاركة  ذلك  ويكون  ن�شاطه،  اآفاق 

المعار�س  في  الم�شارك  العربي  بالكتاب  التعريف  ا  اأي�شً مهمتنا  كانت  ثم 

والموزع على مراكز الت�شويق، من خالل �شفحة متخ�ش�شة في الفي�شبوك، 

هي »دليل الكتاب العربي«، التي تديرها اللجنة وت�شرف عليها. 

اأبوظبي،  بمعر�س  وانتهاء   ،2017 العام  من  ال�شابع  ال�شهر  بداية  ومنذ 

ونجاح اللقاءات بين االأطراف المعنية بالكتاب والمعار�س، بداأنا التخطيط 

عملية  وتدفع  الن�شر،  �شناعة  تطوير  في  ت�شاهم  ومهنية  عميقة  لحوارات 

التعاون بين الجميع.

هيثم الحافظ
رئيس لجنة التطوير المهني



شراكة

مستمرة مع 
الناشرين العرب
انطلقت في 25 مار�س 2018 

للدورة  النهائية  الت�ضفيات 

القراءة  تحدي  من  الثالثة 

الأو�ضع  العربية  المبادرة  العربي، وهي 

في  القراءة  ثقافة  غر�س  م�ضتوى  على 

عقول الأجيال العربية، التي هي واحدة 

ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  مبادرات  من 

محمد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�س 

الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي، 

عالمية،  اإلى  عربية  من  تحولت  والتي 

المقيمون  العرب  اإليها  اأ�ضيف  عندما 

في الدول الأجنبية. وقد بلغ عدد الدول 

الم�ضاركة في المرحلة الحالية 44 دولة 

)14 عربية و30 اأجنبية(.

الع�ضرة  الطلبة  اختيار  يتم  و�ضوف 

ُيختار،  اأن  على  دولة،  كل  في  الأوائل 

في مرحلة لحقة، الفائز الأول في كل 

دولة، تمهيًدا للت�ضفية النهائية واإعالن 

مًعا  الدول  م�ضتوى  على  الأول  الفائز 

للعام 2018.

وبلغت جوائز الم�ضابقة العام الما�ضي 

مليون  بينها  من  دولر،  ماليين  ثالثة 

األًفا  و150  الأولى،  للمدر�ضة  دولر 

األف  و100  التحدي،  في  الأول  للفائز 

لأف�ضل م�ضرف.

ال�ضام�ضي،  نجالء  ال�ضيدة  وقالت 

القراءة  تحدي  لم�ضروع  العام  الأمين 

العربي  القراءة  تحدي  »اإن  العربي، 

في   2015 عام  في  اإطالقه  منذ  نجح 

معرفية،  مناف�ضة  اأكبر  اإلى  يتحول  اأن 

العربية  الأجيال  تربية  اإلى  تهدف 

كقيمة  القراءة  ثقافة  على  ال�ضاعدة، 

عادة  ت�ضبح  بحيث  وفكرية،  ح�ضارية 

في  والخبرة  الوقت  مع  ت�ضهم  يومية، 

بناء عقلية منفتحة، قادرة على التعامل 

مع �ضتى اأنواع المعارف«.

يدخل  طالب  كل  على  ينبغي  اأنه  يذكر 

في  كتاًبا،   50 يقراأ  اأن  الم�ضابقة  في 

والفكرية  الأدبية  المعارف  اأنواع  �ضتى 

الدرا�ضي.  المنهاج  خارج  والعلمية، 

القراءة  تحدي  م�ضروع  اعتمد  وقد 

وتن�ضيًقا  وتعاوًنا  �ضراكة  البداية  منذ 

مع اتحاد النا�ضرين العرب، وقد اهتم 

التحاد باأن يلعب النا�ضر العربي اأينما 

والو�ضول  الكتب  توفير  في  دوره  وجد 

من  القراءة  وتحفيز  الطالب،  اإلى 

الكتب  نوعية  وت�ضويب  اأندية،  خالل 

بذوي  والهتمام  للطالب،  الموجهة 

اإهمال  وعدم  الخا�ضة،  الحتياجات 

في  معار�س  واإقامة  الرقمي،  الكتاب 

التربية  وزارة  والتن�ضيق مع  المدار�س، 

في تنظيم اأن�ضطة. 

 26 مع  التحدي  م�ضروع  تعامل  وقد 

 40 مغربية،  داًرا   11 م�ضرية،  داًرا 

 9 اإماراتية،  داًرا   15 اأردنية،  داًرا 

بحرينية،  مكتبات   9 فل�ضطينية،  دور 

اأخرى  عربية  دور  اإلى  بالإ�ضافة 

متفرقة. وهنا ر�ضم بياني يظهر حجم 

التعاون مع كل دولة:

للن�ضر  ال������وّراق  دار  ���ض��رك��ة  اأق���ام���ت 

والتوزيع في المملكة العربية ال�ضعودية، 

لبنان،  في  انطوان  مكتبة  مع  بالتعاون 

بالريا�س،  الفرن�ضي  الثقافي  والمركز 

مدى  على  التربوية«  النا�ضرين  »اأي��ام 

يومي 10 و 11 فبراير )�ضباط( 2018. 

ا  ومعر�ضً ع��م��ل،  ور���ض��ة   16 ت�ضمنت 

للكتاب، ولقاءات مع ممثلي دور الن�ضر 

م��ن��ه��ا فرن�ضا  ال�����دول،  ف��ي ع���دد م��ن 

وبريطانيا ولبنان. 

ويعتبر هذا الن�ضاط من ثمار التعاون 

ال��م�����ض��ت��م��ر ب��ي��ن ال��م��رك��ز ال��ث��ق��اف��ي 

ح�ضر 300 مشارك في »أيام الناشرين التربوية« ال��وّراق.  دار  و�ضركة  الفرن�ضي 

ال�ضيد فرنك طوري�س، الملحق الثقافي 

الريا�س،  في  الفرن�ضية  ال�ضفارة  في 

العمل،  وور�ضات  الفعاليات  من  جانًبا 

الثقافية  ال��م��ب��ادرة  ه��ذه  على  واأث��ن��ى 

اإق��ام��ة  ف��ي  واأب����دى رغبته  ال��ت��رب��وي��ة، 

عدة  مناطق  في  الفعاليات  هذه  مثل 

م��ن ال��م��م��ل��ك��ة. ك��م��ا ح�����ض��ر ور���ض��ات 

المدار�س  مديري  من  العديد  العمل 

الثالث  للغات  اللغويين  والم�ضرفين 

ال��ع��رب��ي��ة وال��ف��رن�����ض��ي��ة والن��ك��ل��ي��زي��ة. 

�ضارك في ور�ضات العمل اأكثر من 300 

الأكاديميين  وبع�س  ومدر�ضة  مدر�س 

وم�ضتمعين.  كمحا�ضرين  الجامعيين 

التدريبية  العمل  ور���ض��ات  نهاية  وف��ي 

�ضهادات مقدمة من  الم�ضاركون  ُمنح 

الجهات الراعية.

نجالء الشامسي: نسعى لتربية األجيال على عقلية منفتحة

الناشرون العربالناشرون العرب

ير تقار

2223

ير تقار

دليل الكتاب العربي
اأم�������ا ف����ي م����ا ي��ت��ع��ل��ق 

فقد  الأخ���رى،  بمهمتنا 

ب�����داأت ���ض��ف��ح��ة »دل��ي��ل 

ال��ك��ت��اب ال��ع��رب��ي« في 

وو�ضل   ،2016/7/4 بتاريخ  الفي�ضبوك 

يزيد  ما  اإلى  الآن  حتى  متابعيها  عدد 

واجهنا  البدء  في  متابع.   2000 على 

المعلومات  بنك  اإل��ى  الو�ضول  م�ضكلة 

الن�ضر  دور  ل���دى  ال��م��ن�����ض��ورة  للكتب 

النا�ضرون  يتفاعل  يكن  ولم  العربية، 

اأثبتنا  المثابرة  مع  لكن  ال�ضفحة،  مع 

المواقع  بين  وح�ضورنا  م�ضداقيتنا 

واأ�ضبحت �ضفحتنا  الم�ضابهة،  العربية 

مرجًعا لتلك المواقع.

اأ�ض�ضنا منذ البداية لعمل ثقافي معقول، 

ال��ع��م��ل �ضمن  ه���ذا  ي��ك��ون  اأن  وح��اول��ن��ا 

�ضيما  ل  ال��ن��اف��ذة،  والقوانين  الأن��ظ��م��ة 

مع  ف��ت��ع��اون��ا  ال��ف��ك��ري��ة،  الملكية  ح��ق��وق 

لجنة الملكية الفكرية في التحاد لو�ضع 

اأن  على  واتفقنا  لعملنا،  ا�ضتراتيجية 

يقت�ضر الإعالن عن المن�ضورات على دور 

الن�ضر الأع�ضاء في التحاد، وفي مرحلة 

لحقة يقت�ضر على الدور الم�ضددة فقط. 

ال�ضفحة  ت�ضويق  في  م�ضتمرين  زلنا  وما 

وزيادة عدد المهتمين بها، ونحر�س على 

وق��راء  ج��ادي��ن  لها  المتابعون  يكون  اأن 

حقيقيين ل مجرد اأرقام وهمية.

على  ال�ضفحة  ع��ن  ل��الإع��الن  �ضعينا 

ال�ضارقة  في  الكتاب  معار�س  هام�س 

المعار�س  وغالبية  والجزائر  والكويت 

الأ�ضا�ضي  ال��دور  يبقى  لكن  العربية، 

يهتم  ال���ذي  نف�ضه  ال��ع��رب��ي  للنا�ضر 

ب���الإع���الن ع��ن م��ن�����ض��ورات��ه ال��ج��دي��دة 

ب�ضكل  عنها  تقارير  واإر�ضال  والقديمة 

للت�ضويق  اأداة  ال�ضفحة  لتكون  دوري، 

عبر �ضبكة الإنترنت، وقد اأتبعنا موؤخًرا 

الكتاب  تعريف  بطاقة  ف��ي  ي��ذك��ر  اأن 

�ضعره ومكان تواجده لت�ضهيل الح�ضول 

عليه. وت�ضهياًل لتفعيل الدور الت�ضويقي 

لل�ضفحة نقترح:

الإنترنت  في  بموقع  ال�ضفحة  ربط   -

خا�س بها، يقدم كل ما يتعلق بالكتاب 

واأم���اك���ن ان��ت�����ض��اره، وي��م��ك��ن اأر���ض��ف��ة 

هي  الكترونية  مكتبة  ف��ي  ال�ضفحة 

ال��م��وق��ع ال��خ��ا���س ب��ال��ك��ت��اب ال��ع��رب��ي، 

وي���رب���ط ب��م��وق��ع ات���ح���اد ال��ن��ا���ض��ري��ن 

ت��ك��ون الأر���ض��ف��ة م�ضنفة  ث��م  ال��ع��رب. 

و�ضنة  النا�ضر  وا�ضم  الموا�ضيع  بح�ضب 

الإ�ضدار، فتكون عملية البحث اأ�ضهل.

اإن�ضتغرام،  على  اآخر  ح�ضاب  اإن�ضاء   -

ورب���ط���ه ب��ال�����ض��ف��ح��ة ل��ت��و���ض��ي��ع دائ���رة 

الإع�������الن ف��ي�����ض��م��ل اأو�����ض����ع ���ض��ري��ح��ة 

ويفّعل  والمتابعين،  القراء  من  ممكنة 

النا�ضرين،  بين  المبا�ضر  التوا�ضل 

ت�ضاعدهم  لوج�ضتية  خدمات  لتقديم 

للكتاب  المتخ�ض�ضة  المعار�س  ف��ي 

تفعيل  يمكن  ك��م��ا  ع��ن��ه��ا.  والإع�����الن 

ال�ضفحة لتكون رادًعا لعمليات التزوير 

التعريف  خالل  من  الحقوق،  وحماية 

بالنا�ضر الأ�ضلي للكتاب.

- يمكن لهذه ال�ضفحة اأن تهتم بترويج 

المدعومة من  بالكتب  الخا�س  ال�ضعار 

�ضرعية  الكتب  ه��ذه  فتكون  الت��ح��اد، 

وقانونية ولها قيد خا�س.

عن  ل��الإع��الن  ال��ن��ا���ض��ري��ن  ت�ضجيع   -

من  الدليل،  �ضفحة  ف��ي  من�ضوراتهم 

واأجمل  كتاب  لأف�ضل  م�ضابقة  خ��الل 

غالف، وتخ�ضي�س جوائز للفائزين.



أنطوان
 إنترناشونال

 هولدينغ
فتح  أن��ط��وان  لمكتبة  ف��رع  أّول 
 ،1933 العام  في  بيروت  في  أبوابه 
مجموعة  إل��ى  تحّول  ما  وسرعان 
الكتب  وم��وّزع��ي  المكتبات  م��ن 
وال���ن���اش���ري���ن. ال���ي���وم، أص��ب��ح��ت 
ه����ذه ال��م��ج��م��وع��ة ج������زًءا من 
ال��ش��رك��ة ال��ق��اب��ض��ة ال��م��ع��روف��ة 
إنترناشونال  »أن��ط��وان  باسم 
تضم  وهي  ش.م.ل«،  هولدينع 
م��وظ��ف،   300 يبلغ  ع��م��ل  ف��ري��ق 
وتجمع تحت سقفها ثالث شركات 
ش.م.ل.  أنطوان  مكتبة  رئيسية: 
لتوزيع  األوس���ط  ال��ش��رق  وش��رك��ة 

وهاشيت  ش.م.ل.  المطبوعات 
أنطوان ش.م.ل.

مكتبة أنطوان ش.م.ل. تلعب 
الكتب  بيع  مجال  في  ا  رئيسّيً دوراً 
بفضل 15 فرعًا تتوّزع في مختلف 
بينها  من  اللبنانية،  األراض��ي  أنحاء 
في  األميركية  الجامعة  ف��ي  ف��رع 
مدرسة  في  وآخ��ر   (AUB) بيروت 

.(IC) االنترناشونال كولدج
لتوزيع  األوس��ط  الشرق  شركة 
أبرز  ُتعّد من  المطبوعات ش.م.ل. 
موّزعي الصحف والمجالت، وتغّطي 

أكثر من 600 نقطة بيع.
ش.م.ل.  أن���ط���وان  ه��اش��ي��ت 
دار  م��ع  ش��راك��ة  بفضل  تشّكلت 
هاشيت  الرائدة  الفرنسية  النشر 
(Hachette Livre)، المصّنفة ثالثة 

اليوم  أسواقها  أب��رز  من  ا.  عالمّيً
ال��س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  المملكة 
تتطّرق  والمغرب.  الخليج  ودول 
التي  أن��ط��وان،  هاشيت  إص����دارات 
»نوفل«،  دمغة  تحت  أيضًا  ُتنشر 
إلى مجاالت عديدة وتشمل الكتب 
ع��ل��ى أن���واع���ه���ا، وب��ش��ك��ل خ���اّص 
تشّكل  ال��ت��ي  ال��م��درس��ي��ة  الكتب 
هذه  تصدر  للدار.  أساسية  ركيزة 
الكتب باللغات العربية والفرنسية 
المواّد  أب��رز  وتتناول  واإلنكليزية، 
الدراسية لمختلف الصفوف. اليوم، 
هاشيت أنطوان هي عضو منتسب 
جنوب  األدن��ى  الشرق  مجلس  إل��ى 
 ،(NESA) العالمية  للمدارس  آسيا 
المدارس  لمنّظمة  داع��م  وعضو 
في  الدولية  للبكالوريا  المعتمدة 

.(MEIBA) الشرق األوسط

www.daralwarrak.com

مادة إعالنية

Moussa Ibn Nousseir St. 
Second Bldg n 10

2nd floor - Office n 4
P.O.Box: 250641 

Riyadh 11391
Riyadh - Saudi Arabia

شركة
دار الوّراق

عام  ال��وراق  دار  شركة  تأسست 
مجموعة  شركات  كإحدى   1988
القباني التجارية، الرائدة في مجاالت 
والمقاوالت  البناء  منها  متنّوعة 
وص��ن��اع��ة ال��ح��ل��وي��ات وال��ش��وك��وال 

وغيرها.
التجارية  القباني  مجموعة  بدأت 
العربية  المملكة  ف��ي  نشاطها 
ونجحت   ،1950 ع��ام  السعودية 
على مّر السنين في اكتساب شهرة 

واسم مرموق  في عّدة مجاالت.
اف��ت��ت��ح��ت   ،1953 ال����ع����ام  ف����ي 
ال��م��ج��م��وع��ة ش���رك���ة »ج���ري���ر« 
وال��ش��وك��وال،  ال��ح��ل��وي��ات  لصناعة 
وجودها  تثبت  أن  استطاعت  وقد 

ثالث  بفضل  المناطق  مختلف  في 
مصانع متطّورة وأكثر من 53 محاًل.

أط��ل��ق��ت م��ج��م��وع��ة ال��ق��ب��ان��ي 
»هاشم«  شركة  أيضًا  والراجحي 
المساهمة  والتجارة  للمقاوالت 
التي كان لها األثر الكبير في النهضة 
اقترن  المملكة.  ف��ي  العمرانية 
بمعالم  »ه��اش��م«  شركة  اس��م 
في  أّن  حيث  المجال،  هذا  في  رائدة 
حكومية  مشاريع  اليوم  رصيدها 
طاقم  فريدة.  وإن��ج��ازات  عمالقة 
ر بحوالى 3000 موّظف  عملها يقدَّ
المتخصصة  ومصانعها  وع��ام��ل، 
والخشبية  المعدنية  األعمال  في 
كالرياض  رئيسية  مدن  في  تترّكز 

وجّدة والدّمام.
أّما شركة دار الوراق، التابعة ايضًا 
اليوم  فُتعتبر  القباني،  لمجموعة 
الكتب  م��وّزع��ي  أب���رز  م��ن  واح����دة 
السعودية،  العربية  المملكة  في 
نقطة   500 م��ن  أك��ث��ر  تغّطي  إذ 
ومراكز  مكتبات  بينها  م��ن  بيع 
وصيدليات  ألعاب  ومحالت  تجارية 
ومطارات. باإلضافة إلى ذلك، تملك 
الوكاالت  من  العديد  حقوق  ال��وّراق 
عربية  ن��ش��ر  دور  م��ن  ال��ح��ص��ري��ة 

وأجنبية.

دار الوّراق
بإدارة

مجموعة نوفل
توسيع  إطار  وفي   ،2018 العام  في 
ن��ط��اق األع���م���ال ب��ي��ن أن��ط��وان 
وشركة  هولدينغ  إنترناشونال 
بينهما  تحالف  ُأطلق  ال��وّراق،  دار 
ال������وّراق  دار  ش���رك���ة  خ����الل  م���ن 
إدارتها  وُعهدت  والتوزيع  للنشر 
إل���ى م��ج��م��وع��ة ن��وف��ل (أن���ط���وان 
الشركة  هذه  ترتكز  إنترناشونال). 
الفريقين  ج��ه��ود  استثمار  على 
ج��ودة  تعزيز  ب��ه��دف  وخبرتهما 
حاجات  وتلبية  المدرسّية  الكتب 
المملكة  ف��ي  ال��م��درس��ي  القطاع 
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة. م���ن أب���رز 

أهدافها:

التحّول إلى محّطة واحدة تؤّمن  ••
والخدمات  اإلجابات  كافة  للزبون 
التي  والكتب  إليها،  يحتاج  التي 

يطلبها.

يخّول  •• معلوماتّي  نظام  تطوير 
بشكل  مبيعاته  متابعة  الناشر 

منتظم.

من  •• وغيرها  الكتب  استيراد 
المنشورات من الواليات المتحدة 
المّتحدة  والمملكة  األميركية 

وفرنسا.

مع  •• تتناسب  كتب  وبيع  إصدار 
متطّلبات السوق وتالئم المناهج 

المدرسية المعتمدة.  



تدابير رادعة
لحماية الملكية الفكرية

نبيل عبد الحق/  رئيس لجنة الملكية الفكرية 

ملكية  هي  الفكرية  الملكية 

العقل  يقوم  ابتكارات 

اإغناًء  باإنجازها  الب�ضري 

الأدبية  الآثار  منها  العالمية،  للثقافة 

ال�ضناعة  في  والت�ضويرات  والفنية 

الإن�ضان  لخدمة  والخدمات،  والتجارة 

الر�ضوم  ومنها  رفاهيته.  وتاأمين 

وعالمات  ال�ضناعية  والنماذج 

وهذه  والخدمات.  وال�ضناعة  التجارة 

لالأ�ضخا�س  تمنح حقوقًا  ال�ضتنباطات 

تهدف اإلى حماية اإبداعاتهم الفكرية، 

تكون  الفكرية«،  الملكية  »حقوق  تدعى 

اإمكانية  مع  للمبدع،  ا  ح�ضريًّ ملكًا 

تحويلها اإلى الجهة ال�ضالحة لإنتاجها 

الجانبين،  من  موقع  عقد  بموجب 

العالقة  وتفا�ضيل  الإنتاج  مدة  يحّدد 

بينهما. وهذا ما ي�ضجع المبدعين على 

متابعة اكت�ضافاتهم واإنجازاتهم، الأمر 

ويحقق  الإن�ضاني  المجتمع  يغني  الذي 

يطّور  ويجعله  وللمنتج  للمبدع  عائدات 

نف�ضه وابتكاراته.

بالملكية  مو�ضوعنا  ح�ضرنا  واإذا 

الأدبية والفنية التي ت�ضمل حق الموؤلف 

مهما  والفنية  الأدبية  الم�ضنفات  في 

المجتمع  اأن  نرى  مدار�ضها،  تنّوعت 

اتفاقيات  خالل  من  بها  اأقّر  الدولي 

دولية متعددة ومتخ�ض�ضة بالمو�ضوع. 

فالإبداع الب�ضري يعتبر ملكًا للمبدعين، 

نزعه  يمكن  ل  وواجبًا،  وحقًا  قانونًا 

التعّر�س  دون  عليه  العتداء  اأو  منهم 

ال�ضلطات  وتجهد  القانونية،  للمالحقة 

عليه  الحفاظ  في  الم�ضوؤولة  والنقابات 

وتطوير  قر�ضنته،  اأو  �ضرقته  ومنع 

الملكية  اأمن  حماية  المكّلفة  الأجهزة 

خالل  من  الم�ضتويات،  مختلف  على 

المولجة  الق�ضاء  موؤ�ض�ضات  تاأهيل 

محاكم  فتن�ضاأ  النا�س،  عن  بالدفاع 

متخ�ض�ضة في هذا المو�ضوع.

أهم إنجاز حضاري
اتحادات  تعمل  التي  الفكرية  والملكية 

ومنع  حمايتها  على  النا�ضرين 

قر�ضنتها، من خالل ت�ضريعات خا�ضة 

الإنجازات  اأهم  من  تعتبر  وعامة، 

تطوير  في  ت�ضاهم  التي  الح�ضارية 

ورفع  اأفراده،  وتثقيف  المجتمع، 

م�ضتواهم عن الجهل والأمّية والفردية 

اإلى نطاق المعرفة والثقافة والعالمية. 

الن�ضوج  في  مرحلة  العالم  بلغ  لقد 

عمل  كل  خاللها  في  اأ�ضبح  الفكري، 

اأدبي اأو علمي غير مقت�ضر على البيئة 

التي ظهر فيها، اإنما يمتد ب�ضرعة اإلى 

جميع المجتمعات وال�ضعوب، من خالل 

وهذا  والنقل.  والترجمة  القتبا�س 

ومنت�ضرًا،  عالميًّا  اأ�ضبح  الذي  الأمر، 

مالحقتها  ينبغي  �ضروطًا  فر�س 

للمبدعين  حماية  وتنفيذها،  وحفظها 

الذي  الإنتاج  في  لحقوقهم  وحفظًا 

وتعميمه،  ون�ضره  ل�ضتنباطه  جهدوا 

خدمة لالأفراد والمجتمعات.

عالميًّا  محمّية  الفكرية  والملكية 

الموّحد  الدولي  الترقيم  خالل  من 

عبر  عالميًّا  المعتمد   »ISBN« للكتاب 

الثقافة في كل دولة تخ�ض�س  وزارات 

في  اأحدها  ُيدرج  ن�ضر  دار  لكل  اأرقامًا 

مو�ضوعة  اأو  كتاب  كل  �ضفحات  اإحدى 

ت�ضدرها دار ن�ضر ما، الأمر الذي يمنح 

الأحقية  حتمًا،  والموؤلف  الدار،  هذه 

اأ�ضدرته،  الذي  الإنتاج  في  المطلقة 

قر�ضنة  عمل  عليه  اعتداء  كل  ويعتبر 

يعاقب عليه المعتدي.

األضرار هائلة
التطبيق  اأما  النظريات،  في  هذا 

التوعية  من  كبير  كّم  فيلزمه  الفعلي 

معلومات  تقديم  خالل  من  والتثقيف 

باأ�ضلوب  الفكرية  بالملكية  متعلقة 

المواقع  وعبر  وحديث  مب�ّضط 

الدولة  على  يفر�س  كما  الإلكترونية. 

الت�ضريعات  من  مجموعة  اإطالق 

تهدف  الدولية،  والتفاقات  الوطنية 

لدى  الإبداعي  الن�ضاط  تحفيز  اإلى 

الخالقة  الطاقات  واإطالق  الإن�ضان 

الن�ضاط  تزايد  ومع  وحاليًا،  لديه. 

الإلكتروني الذي �ضّهل عملية القر�ضنة 

الفكرية،  الملكيات  على  والعتداء 

جهدًا  يتطلب  الحمائي  العمل  اأ�ضبح 

مراقبة  واأجهزة  اأمثل  وت�ضريعات  اأكبر 

متعددة، كون اأي اإهمال في هذا الإطار 

يدفع تراجع المبدع عن اهتمامه وعدم 

للفرد  خدمة  اإ�ضافيًا  مجهودًا  بذله 

والمجتمع.

من  م�ضتمرة  الجهود  اإن  وبالفعل، 

يتولها  �ضبط  عمليات  �ضل�ضلة  خالل 

المعلوماتية  جرائم  مكافحة  مكتب 

مختلف  في  الفكرية  الملكية  وحماية 

التعدي  عمليات  من  للحد  المناطق، 

في   »WIPO« الفكرية  الملكية  على 

مكافحة هذه الآفة المجتمعية الخطرة 

هائلة  واأ�ضرار  خ�ضائر  اإلى  توؤدي  التي 

كبيرة  وخ�ضائر  بالموؤ�ض�ضات،  تلحق 

تقدر بماليين الدولرات تنتج عن هذه 

الظاهرة الخطرة.

الفكرية  الملكية  على  والعتداءات 

الأدبي  العمل  طبع  منها  متنوعة، 

العنوان  تحت  المعتدي  قبل  من  نف�ضه 

العنوان،  تغيير  مع  طبعة  ومنها  عينه، 

دون  منه  طويلة  مقاطع  ن�ضخ  ومنها 

ومنها  عنه،  نقل  الذي  المرجع  ذكر 

وذكر  العمل  من  عديدة  مقاطع  ن�ضخ 

المرجع الذي لحظه �ضاحب الحق في 

هذا  المعتدي  يملك  ل  فيما  هوام�ضه، 

الموؤلف  ذكر  من  بدًل  وذلك  المرجع، 

�ضاحب الحق.

معالجة التعّدي
معالجة  تتطلب  العتداءات  هذه 

بهدف اإعطاء كّل ذي حق حقه واتخاذ 

من  المعتدي،  بحق  الردعية  التدابير 

خالل نقابة النا�ضرين العرب، في حال 

دول  من  عليه  والمعتدى  المعتدي  كان 

في  النا�ضرين  نقابة  وعبر  مختلفة، 

الدولة التي ت�ضمهما �ضوية، كذلك عبر 

الق�ضاء المخت�س.

حالت  لمعالجة  ت�ضدينا  وبالفعل، 

التعدي على الملكية الفكرية في نقابة 

عدة  حالت  عبر  العرب،  النا�ضرين 

نذكر منها:

الحالة األولى:
 في حال تقديم �ضكوى من قبل دار ن�ضر 

يفر�س  على حقوقها  معتدية  دار  بحق 

التحقيق في ال�ضكوى التالي:

اأواًل ـ على �شاحب حق الطبع:

للجنة  التالية  الم�ضتندات  تقديم 

الملكية الفكرية:

� نموذج عن الكتاب الأ�ضلي الذي يملك 

حق طبعه.

� نموذج عن الكتاب الأ�ضلي الذي يملك 

حق طبعه.

اأو  المقّلد  الكتاب  عن  نموذج   �

المقر�ضن، ولي�س �ضورة عن غالفه.

� الم�ضتندات التي تثبت حق الملكية.

� م�ضتند من �ضاحب الحق، اأي الم�ضوؤول 

عن الدار اأو الموؤلف، بال�ضكوى.

� انت�ضاب كال الطرفين اإلى اأي اتحاد.

� انت�ضاب الطرفين اإلى اتحاد النا�ضرين 

العرب.

واإذا اأمكن:

وخ�ضائر  القر�ضنة،  بداأت  متى  منذ   �

�ضاحب الحق، وال�ضتفادة المادية التي 

حققها المعتدي.

ثانياً ـ المعتدي:

ا�ضتطاع(  )اإذا  تقديم  للمعتدي  يحق 

بالملكية، مع دفوع  دفاعه ليظهر حقه 

�ضكلية.

ثالثاً ـ عمل لجنة الملكية الفكرية:

� التحقق من القر�ضنة.

المعتدي:  بحق  عقوبات  اقتراحات   �

و�ضعه على الالئحة ال�ضوداء، ومنعه من 

لفترات  الكتب  معار�س  في  الم�ضاركة 

النا�ضرين  اتحاد  �ضطبه من  اأو  معينة، 

في بلده ومن اتحاد النا�ضرين العرب.

� اإ�ضدار لئحة بالكتب المقر�ضنة ومنع 

معار�س  اإلى  اإدخالها  من  المعتدي 

الكتاب.

ال�ضرر  حجم  لتقدير  خبير  تكليف   �

�ضاحبة  الدار  له  تعر�ضت  الذي  المادي 

التي  المادية  ال�ضتفادة     وحجم  الحق، 

ح�ضلت عليها الدار المعتدية، الأمر الذي 

دعوى  رفع  اإمكانية  الحق  �ضاحب  يمنح 

اإلى الق�ضاء المخت�س وتح�ضيل حقوقه.

الحالة الثانية: في معارض 
الكتب

في  مقر�ضنة  كتب  وجود  منع  ينبغي 

خالل  من  وذلك  الكتب،  معار�س 

الم�ضاركة  ملفات  اإلى  مذكرة  اإ�ضافة 

دور  جميع  توقعها  معر�س  اأي  في 

الن�ضر الم�ضاركة في المعر�س تت�ضمن 

اإلى  تعهدًا منها بعدم اإدخال اأي كتاب 

وتوزيعه،  طبعه  حق  تملك  ل  المعر�س 

كتاب مقر�ضن  اأي  اإدخال  بمعنى عدم 

اإلى المعر�س.

الحالة الثالثة: في حال 
ضبط كتب مقرصنة:

- م�ضادرة الكتب المقر�ضنة واإتالفها 

من قبل المعر�س واتحاد النا�ضرين 

العرب.

� اإقفال جناح دار الن�ضر الذي �ضبطت 

فيه الكتب المقر�ضنة.

الم�ضاركة  من  بمنعها  تعميم  اإ�ضدار   �

محددة،  لفترات  المعار�س  في  لحقًا 

وذلك على جميع معار�س الكتب العربية.

� اإحالة الدار المعنية اإلى لجنة التاأديب 

لتخاذ  العرب  النا�ضرين  اتحاد  في 

التدابير الالزمة لحقه.

الحالة الرابعة: اللجوء إلى 
القضاء

الذي  الكاتب  اأو  الن�ضر  لدار  يمكن 

عملية  العرب  المالكين  اتحاد  يوؤكد 

التعدي على ملكيته الفكرية اللجوء اإلى 

من  حقوقه  لتح�ضيل  المعني  الق�ضاء 

الدار المعتدية.

قبل  من  الأدبي  اللتزام  يبقى  اأخيرًا، 

الجميع بعدم التعدي على حقوق الغير، 

هو الأهم والأجدى.

الناشرون العربالناشرون العرب

ير تقار

2627

ير تقار



الناشرون العربالناشرون العرب

ير تقار

2829

ير تقار

نظمت جمعية الناشرين السعوديين واتحاد الناشرين العرب، 
بإشراف وزارة الثقافة واإلعالم في المملكة العربية السعودية، 
دورة تدريبية وورشة عمل في حقوق الملكية الفكرية، وذلك 
الرياض،  2018 م، في مدينة  (آذار)  13 مارس  12 و  خالل يومي 
واتحاد  السعوديين  الناشريين  جمعية  أهداف  إطار  في  وذلك 
الناشرين وحماية  العرب، والتي أهمها رعاية حقوق  الناشرين 
اإلجراءات  كل  واتخاذ  النشر،  حرية  فى  وحقهم  مصالحهم 
لمكافحة  قوة  بكل  والتصدي  بذلك،  الكفيلة  القانونية 
على  والعمل  الفكرية،  الملكية  حقوق  على  االعتداء  عمليات 
احترام  بأهمية  العربية  المجتمعات  ضمير  في  الوعي  زيادة 

حقوق الملكية الفكرية وتجريم االعتداء عليها.
وخالل افتتاح الدورة ألقى األستاذ أحمد فهد الحمدان، رئيس 
بالحضور،  فيها  رحب  كلمة  السعوديين  الناشرين  جمعية 
إلى  بالنسبة  التدريبية  الدورة  هذه  إقامة  أهمية  إلى  مشيراً 
الجديدة  للتطورات  العربي  الناشر  ومواكبة  العربي،  الناشر 
اتحاد  رئيس  األستاذ محمد رشاد  ألقى  النشر، كما  في عالم 
موضوع  تناول  ضرورة  فيها  تناول  كلمة  العرب  الناشرين 
المتعلقة  الجهود  واستمرار  الفكرية  الملكية  حقوق 
بمكافحة القرصنة، واالهتمام بموضوع التعدي على الحقوق، 
وزارة  وكيل  العاصم  ناصر  بن  الرحمن  عبد  الدكتور  ألقى  ثم 
عن  فيها  تحدث  كلمة،  الثقافي  للشؤون  واإلعالم  الثقافة 
تضافر جهود المؤسسات للوصول إلى حل القضايا المتعلقة 

بمشاكل النشر في العالم العربي، تبع ذلك تكريم الرعاة.

تناولت الدورة التدريبية عدداً من المحاور الرئيسية، منها:
• نظرة على قوانين وأنظمة الملكية الفكرية

• العقود والتعديات وسبل الحماية 
• حق المؤلف وترسيخ الوعي عند القارئ 

• التقاضي والوساطة والتحكيم في الملكية الفكرية
• الملكية الفكرية: أصل من األصول وقيمتها وإدارتها

"• النشر الرقمي وحفظ الحقوق وسبل الحماية
• التجارب المحلية واإلقليمية والعالمية

• أشكال القرصنة وقضاياها وحاالتها.
قدم هذه المحاور وأدار المناقشات عدد من أصحب الخبرات 
الدكتور  الالمي،  عبداهلل  الدكتور  وهم:  والمهنية،  القانونية 
الدكتور  العبيداهلل،  عبيداهلل  األستاذ  لطفي،  محمود  حسام 

عمرو محمد شكري، واألستاذ فتحي البس.
تسعى جمعية الناشريين السعوديين و اتحاد الناشرين العرب 
المفاهيم  تقديم  إلى  العمل  وورشة  الدورة  هذه  خالل  من 
والمعلومات التي يحتاجها الناشر والعامل في حقوق الملكية 
تدعم  التي  واألدوات  والقوانين  األنظمة  وتوضيح  الفكرية، 
التجارب  تفحص  متناٍس  غير  حفظها،  ووسائل  الحقوق  هذه 
القرصنة في كل تلك  المحلية واالقليمية والدولية، وأشكال 
النشر  أدوات  اليوم من  العالم  إليه  األقطار، وأحدث ما توصل 

واإلتاحة ومكافحة التزوير.
إن نظام الملكية الفكرية يتيح بيئة تساعد على ازدهار اإلبداع 

واالبتكار وتنمية اقتصادية مستدامة.

عن حقوق الملكية الفكرية في السعودية

د. حسام لطفيأحمد الحمدان الحمدان ومحمد رشاد وشهادة تقدير لفتحي البسالحمدان ود. عبدالرحمن العاصم ودرع تقدير ملحمد رشاد

املشاركون يف الدورة التدريبية وورشة العمل عن حقوق امللكية الفكرية يف السعودية

مادة إعالنيةمادة إعالنية

إصداراتنا

عبداهلل العروي

اأين الم�ضمون؟

وهو  م�ضمونًا  نتخّيله  ما  ال  الحق  الم�ضمون  اأمل.  بدون  وراءه  نجري  ونحن  انفلت 

والجمل،  الكلمات  �ضذرات محّنطة في  اإال  منه  يبق  ولم  واندثر  لما ذوي  باهتة  �ضورة 

في االأبيات واالأمثال. ال نملك �ضوى الكلمة والكلمة ذات معان مختلفة وكذلك الجملة 

بال  وبقينا  المو�ضوع  بنا  غدر  وقد  اأنا  اأفعل  ماذا  ال�ضفحة.  وكذلك  المقطع  وكذلك 

اإيمان؟ اأعطيك مراآة وعليك اأنت اأن تعك�س فيها حياتك..

]261 �س  نور،  ]علي 

ونحن العرب

لم نكن اأبدًا اأجالفًا حتى في جاهليتنا. �ضاركنا في الح�ضارة القديمة بالنيابة حتى 

قبل اأن ن�ضاهم فيها باالأ�ضالة. طال بنا الزمن وعّفت عن اأر�ضنا اآثار الفواجع.

نفهم االآي ح�ضب هوانا

نقول دنيانا لعب ولهو

ونقول ال خوف علينا

نحن هنا باقون ما بقيت االأر�س ثابتة..

]225 �س  ]�ضرحان 

االإ�ضالم.. االإ�ضالم فوق ال�ضومعة يرى وينتظر، يرى ما يقع في االأودية المحيطة 

به، يتاأّلم ويقول اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.. ال ي�ضتعجل وال ي�ضتبطئ واإنما ينتظر ب�ضبر 

اأمر اهلل.

]201 �س  العوني  ]ال�ضيخ 

على �سكل جواب عن ت�سا�ؤالت �سيدة اأجنبّية م�سلمة، يكتب العر�ي هذا الكتاب. �هي ت�سا�ؤالت 

ا اأن ال�سّيدة:  تتنا�ل �سورة االإ�سالم. �كيف يقّدم نف�سه، �كيف ينظر اإلى االأديان االأخرى، �خ�سو�سً

م�سلمة، بحكم االنتماء، �تعي�ش في محيط تتعدد فيه االأديان.

عبر الرّد يطرح العر�ي ت�سّوره ال�سخ�سي، الفردي، متجا�زًا ما يمكن اأن ن�سمّيه ثوابت، اإلى 

الواقع المجتمعي  التاريخاني الذي »يعني اكت�ساف  اأمينًا لمنهجه  التفكير �الفهم،  َرَحاَبِة حرّية 

الذي ال ُيدرك حقًا اإال في منظور التاريخ، فما يحّرك المجتمع لي�ش الحق بقدر ما هو المنفعة«.

اإذن، ما عالقتنا بتاريخنا، كيف فهمناه، �في �سوء هذا التاريخ كيف نطرح، �نن�سد، االإ�سالح؟

كيف كانت، �كيف فهمنا، عالقتنا باالأديان االأخرى، �كيف تعاملنا مع تعّددنا في مذاهب ��ِسَيع؟

بالغرب، حيث  ا  �خ�سو�سً باالآخر،  في عالقتنا  المعا�سرة  الجديدة،  االإ�سكاالت  نواجه  كيف 

يزداد التما�ّش بين االأديان �تتقارب الجغرافيا اإلى حد لم يعد في االإمكان االنفالت منه؟ تلك 

بع�ش اأ�سئلة هذا الكتاب.

لم اأختر اعتباطًا الن�ش الذي يحمل في االأ�سل عنوان عقيدة ق�ش من جبال ال�سافوا لنقله اإلى 

اللغة العربية. يخ�سع هذا االختيار لخّطٍة نقدية ذكرتها في منا�سبات عّدة. �سبق لي اأن قلت اإن 

الفكر الغربي لم يقترب من تمثل الفكر االإ�سالمي اإال مرة �احدة، �ذلك اأ�ا�سط القرن الثامن 

ع�سر الميالدي. قبل ذلك التاريخ كان الحاجُز المعتقد الديني �بعده كان المانع �سدَّ اال�ستعمار.

ما الفائدة اإذن لنا، قّراء العربية، من نقل ن�ش جان ـ جاك ر��سو؟ المفيد بالن�سبة اإلينا هو 

القيام بتجربة ذهنية معّينة ت�ساعدنا على فهم كتاب ر��سو �كتابات اإ�سالمية �سبيهة به.

فير�سم ر��سو لنف�سه هنا، عقيدًة ب�سيطة، بّينة، �سادقة، توفق بين العقل �الوجدان، ت�سمن 

للفرد الطماأنينة �للمجتمع الوحدة �اال�ستقرار.

عا�س اإدري�س ع�سرين �سنة تحت االحتالل وع�سرين �سنة في ظل 

اال�ستقالل.

ثم مات، اأو قْل، تبخر في الهواء، تاركًا اأوراقًا مبعثرة.

هل مات ب�سذاجته؟ بتردده؟ باإيمانه؟

اأ�سئلة يطرحها �سعيب، �سديقه الوفي، ويحاول الراوي اأن يجيب 

عنها من خالل ترتيبه وتاأويله لل�سحائف االإدري�سية.

اأين الحقيقة؟ 

في اأقوال اإدري�س؟ في ت�سوراته وتطلعاته؟

في ت�سرفاته؟ في واقعه كما بدا لغيره؟

محاولة، ربما يائ�سة، لر�سد �سيرة فرد وتربية جيل.

اإلى  والعودة  التعبير  اأنماط  للتخل�س من  يائ�سة،  ربما  محاولة، 

معاينة االأ�سياء.

 

 

  

�لدولة �لديمقر�طية تتكلم عن �ل�صيا�صة قلياًل، لكنها تمار�صها كثيرً�. �أما عندنا فالحا�صل هو 

�لعك�س.

لم  و�ال�صتقالل.  �التباع  بين  و�لعقل.  �لغريزة  بين  �ل�صروري  �لفطام  بعد  عندنا  يح�صل  لم 

ننتقل من �لتوّكل �إلى �لهّمة، من �لمبايعة �إلى �لمو�طنة. وما يجعل �ل�صيا�صة بئي�صة هو بال�صبط 

�صموليتها. فال تتكّون نخبة �صيا�صّية تتاأّهل وتتجّدد با�صتمر�ر.

في ظل �الأمّية، �ل�صيا�صة طاغية ومنحّطة. في ظل �لديمقر�طية، مجال �ل�صيا�صة �صّيق وقيمتها 

ريا�صة  �لريا�صة  فت�صبح  منها.  لي�س  ما  كل  تنقذها من  �ل�صيا�صة،  تحّرر  فالديمقر�طية  عالية. 

�إلى  معها  �لكّل  �لكّل، جّرت  على  �ل�صيا�صة  �إذ� طغت  �أما  و�لفل�صفة...  �لعمل  وكذلك  فن،  و�لفن 

�لح�صي�س. فالعالقة بين �لديمقر�طية و�الإبد�ع �أعمق مما ُيت�صور.

من �ل�صهل �ال�صتظهار بالبديهيات: �لوطنية �صعور و�صلوك وتطّلع.

�ل�صعور هو �العتز�ز بالذ�ت وباالأجد�د.

�ل�صلوك هو �الإيثار و�لت�صحية.

�لتطّلع هو طلب �لحرية و�لتقّدم و�لرفاهية.

هذ�  �إن  ثم  متعار�صة.  وربما  مختلفة،  زو�يا  ومن  محّددة  فتر�ت  في  ولكن  �صحيح  هذ�  كل 

�لتحليل يغفل ظاهرة مريبة.

كيف يمكن للوطنية، مهما يكن م�صمونها، �أن تكون بعد �أن لم تكن؟

هذ� معطى �أّولي، و�إاّل ما �لد�عي �إلى توعية، تب�صير، دعوى؟

اإن كتاب عبد اهلل العروي »مجمل تاريخ المغرب«، لي�س كتابًا عن التاريخ 

بما هو حروب وثورات واأحداث وهزائم وانت�صارات وخرافات... اإنه يحمل، 

اإ�صافة اإلى كونه يقراأ التاريخ، نظرية في منهج الكتابة التاريخية.

فبعد تمحي�س، ودرا�صة الوثائق، ونقا�س لما كتبه الم�صت�صرقون، وقراءة 

في ما كتبه التقليد العربي الإ�صالمي، وما كتبه التقليد الغربي، عن تاريخ 

المغرب، قّدم عبد اهلل العروي محاولة في التركيب، تقوم على منهج جديد 

النقد  بعين  نظر  اإعادة  اإنه  والحدث،  والوثيقة  الزمن  �صيرورة  قراءة  في 

والتحليل.

ْرَيُح من ذاَك.
َ
ُب. فهذا الِفرا�ُش اأ يِّ وِفُّ الطَّ يَُّها ال�صُّ

َ
- َنْ هنا اأ

ُبْرُن�َصُه،  ين  الدِّ نزع ُميي  فيما  راج،  ال�صِّ اإىل جانب  �َصْوَطُه  ا�ش  العبَّ اأبو  علَّق 

اأزراَر  ياطنِي. اأغلق  َتْطُرُد ال�صَّ ِة الِفرا�ش ُم�صتقباًل الِقْبَلَة باأوراٍد  وجل�ش على حافَّ

وِفّية،  ا�ش ف عباَءِتِه ال�صُّ ِز بالبيا�ش، فيما اند�شَّ اأبو العبَّ قمي�صه الأزرق، املَُطرَّ

ِبِريِقِه  املَبلََّلنْيِ  َبَعْيِه  اإِ�صْ من  ِبَكْب�َصٍة  َباَلَة  الذُّ لُيْطِفَئ  راِج  ال�صِّ اإىل  َنه�ش  اأن  بعد 

َلْ  َنْوَمُه؛  يِن  الدِّ ِيي  ُمْ على  �َش  فُتَنغِّ الُغرفِة  ف  يت  الزَّ رائحُة  َتنت�صَر  اأن  َخْوَف 

ا ا�ْصِتْلَقاوؤُُهَما املُتقاِطع  َراِج، كاأنَّ ْنَدَنُة لتنقِطَع هكذا، مثلما َخَمَد �صوُء ال�صِّ َتُكِن الدَّ

اهلِل. كان  ِذْكِر  اأبلَغ ف  ْلَهَمُهَما �صفاًء 
َ
اأ الآخِر- قد  ِلراأ�ش  ُمقابل  الواحد  راأ�ُش   -

وم: ب للنَّ ا�ش، وهو يتاأهَّ ظ به اأبو العبَّ التَّ�صمنُي اآِخَر ما تلفَّ

ِتِه. َحِديَّ
َ
َحِد ف اأ

َ
ُة َحْمِد الأ ِتِه، َوْحَداِنيَّ ُة َحْمِد الَواِحِد ف َوْحَداِنيَّ َحِديَّ

َ
 - اأ

ُميي  ْب  ُيَعقِّ َلْ  الغطيط؛  ِمَن  َقِريَبنْيِ  وبخيٍخ  فخيٍخ  ف  فاْنخرط  َخمد  ُثمَّ 

َل وقتًا قبل اأن ينام.  ا�ش، ولكنه تاأمَّ ين، كاأنَّه �َصَبَ اأغواَر الُعمق ف قول اأِبي العبَّ الدِّ

َز، الَّذي َحثَّ ابَن عربي، على اإن�صاء كتاٍب ف بيت  ولعل َذاَك التَّ�صمنَي كان املُحفِّ

َحِديَّة”.
َ
ُه “الأ �صُّ

ُ
ِلِف” واأ

َ
امَلْقِد�ِش: هو كتاُب “الأ

منذ زمن لي�س بالي�ضير و�لم�ضلمون يتلم�ضون طريقهم نحو �لنه�ضة. قدمت �أجوبة كثيرة 

ل�ضوؤ�ل محوري حول عملية ��ضتئناف �لبناء �لح�ضاري و�لنهو�س من كبوة �لتخلف، �أجوبة 

�نتظمها ناظمان مهمان و�حد تعلق بعملية �لرجوع �إلى �لما�ضي و�لثاني توزعته هموم �لبنية 

�لم�ضكلة للعقل �أو تلك �لم�ضكلة لنموذج �لدولة وموؤ�ض�ضاتها. 

هذ� �لكتاب محاولة للإجابة على �ضوؤ�ل �لنهو�س من منظار �لرجوع �إلى لحظة �لتاأ�ضي�س 

لكي  و�لت�ضريعية  و�القت�ضادية  �الجتماعية  �لموؤ�ض�ضات  في  �لبحث  خلل  من  ولكن  �الأولى 

نفهم �لما�ضي �أوال ون�ضع �ليد على �أزمة �لبد�ية ولم ال على حل �لبد�ية. 

كيف كان �لمجتمع لحظة تاأ�ضي�س �الإ�ضلم لنموذجه �لح�ضاري؟ كيف نت�ضوره؟ هل من 

خلل �لكتب �لمعيارية �لتي ن�ضجها �لفقه و�ضطرتها �لمو�عظ و�لرو�يات؟ �أم من خلل حفر 

في كتب �لتر�جم و�لتاريخ و�لخر�ج؟ 

�أن  تفتر�س  معيارية  من  �لمنظار  نحول  حينما  �ضن�ضتخل�ضه  �لذي  ذلك  �ضا�ضع  بون 

�إلى ما ح�ضل فعل و�أريد له عبر طهر�نية  �أن يكون قد ح�ضل فعل في �لتاريخ  ما ينبغي 

�لنموذج �أن ينزوي في �لركن �لمظلم من �لذ�كرة. 

هذ� �لكتاب يعيدنا مرة �أخرى �إلى ق�ضة �لبد�ية ولكن برو�ية �لتاريخ و�الجتماع ال برو�ية 

�لفقه و�العتقاد. 

و�ل�ضجون  و�ل�ضر�ئب  �لق�ضاء  �الإ�ضلم:  موؤ�ض�ضات  �أطو�ء  بين  �لكتاب  هذ�  هو  جولة 

فقط  �إنه  ومتو��ضع  ب�ضيط  و�لهدف  و�ل�ضلطة.  �لمجتمع  مع  �ل�ضريعة  تحاورت  كيف  لنفهم 

محاولة للفهم.  

بـ)المفردات  اأولهما  دعونا  َباَبْين،  والداللة(  )المعنى  موؤلف  ق�سمنا 

على  االأول  الجزء  ا�ستمل  والنْفخة(.  بـ)الت�سوية  وثانيهما  والمعرفة(، 

الوهاج(،  )ال�سراج  وثانيهما:  المباركة(،  )الزيتونة  اأولهما:  ف�سلين؛ 

في  اللغة  بن�ساأة  تتعلق  اأ�سا�سية  لغوية  ق�سايا  االأول  الف�سل  في  تناولنا 

عالئقها بو�سائل االإدراك الح�سية اأواًل، وبالملكات الذهنية ثانًيا؛ وبانتقالها 

من الق�سدية اإلى الرمزية، ومن الب�ساطة اإلى التعقيد، ومن الح�سية اإلى 

التجريد ثالًثا... في اإطار روؤيا االت�سال/ االنف�سال الهند�سية، اأو المخاتلة 

الناتجة من عملية ريا�سية: اال�ستقاق/التفا�سل/التكامل؛ وهذا يعني اأن 

ا الف�سل  مفردات المعجم عبارة عن َتَداُخاَلت وا�سحة اأو م�ستنبطة؛ َواأَمَّ

حقبتْين؛  اإلى  جزاأناه  وقد  االأول؛  الف�سل  في  ورد  لما  تطبيق  فهو  الثاني 

االأولى،  في  تناولنا  بـ)َتْنِعيم(.  وثانيتهما  بـ)تعميم(،  اأوالهما  اأ�سمينا 

باإجمال، مفاهيم اليقطين، والتقطين، والتن�سيق؛ لننظر من خاللها اإلى 

اللغة باعتبارها ت�سابًكا، وتداخاًل، وتن�سيًقا؛ ومن حيث اإن المعجم عبارة 

عن َن�صٍّ له معنى، مخففين من اآراء ما َبْعد الحداثيين الذين َنَعْوا معنى 

ْوَفاٍق متفق عليها؛ 
َ

الن�ص، بل راأينا اأن له معاني ودالالت َنْمَنُحَها َلُه ِبَح�َسِب اأ

واأما »تنعيم«، فدققنا فيه مفاهيم الرْمِز، والُعْنَوان، والَوْقَفة وال�سمت.. 

مازجين بين التحليل الل�ساني/ المو�سيقي.

قال عبداهلل مت�سائاًل: هل الحظت م�سحة احلزن على وجه هذال؟.

اأجبته بنعم ولكنه متمكن من اللغة و�سارم يف تعامله. هو �سخ�ص غريب ويبدو اأنه 

�سادق واأمني لكن قد يكون له ق�سة النعلمها. عمومًا احلكم عليه االآن �سابق الأوانه 

ويجب اأن نتعامل معه بحذر حتى نتعرف عليه اأكرث. �سوف نلتقي به غدًا وعلى راأي 

املثل )املاء يكذب الغطا�ص(. األقينا بج�سدينا املنهكني على االأ�سرة وبقينا نتجاذب 

اأطراف احلديث حتى اأخذنا النعا�ص ومل نفق اإال عند الظهرية. مل نرغب اخلروج بل 

طلبنا بيتزا بيتزاهت مع  كوكا كوال. م�سى الوقت بطيئًا ونحن ننتظر الذهاب لتلك 

احلانة يحدونا ال�سوق والف�سول للقاء هذال والتعرف عليه اأكرث واأكرث.

قال�ا عن امل�ؤلف واأعماله.

�سقط �سه�اً: قال عنها د �سعد البازعي: العمل جدير بالقراءة وتنبئ عن مقدرة 

ق�س�سية ميكن اأن ت�سفر عن اأعمال مميزة.

رواية الل�اهيب:كتب عنها بدر اخلريف بال�سرق االأو�سط قائاًل: اللواهيب عبارة 

عن حكايات م�ست تر�سد الواقع االجتماعي واالقت�سادي وحياة ال�سكان يف القرى 

والبادية واملدن ، ن�سج كاتبها اأحداثها من خياله انطالقًا من الواقع.

للحفر  الكتابة  تاأتي  قائاًل:  اجلزيرة  جريدة  يف  الهاجري  �سحمي  د  عنها  وكتب 

يف طيات الزمن واملكان ا�ستـذكــارًا لذلك اجلذر االأ�سا�ص؛ فتتحول الن�سو�ص التي 

ت�ستعيد تلك القرى اإىل و�سيط �سفاف ينم عما وراءه و)جند االألوان واالأمكنة والنا�ص 

واحلكايات واالأ�سعار واالأهازيج التي متثل عمق الوجود( ح�سب نت�سه. وكما اأن الرواية 

– با�ستح�سار تق�سيمات لومتان – حدث يف الثقافة، فهي هنا اأي�سًا حدث يف بنية 
الن�ص.

عىل الرغم من أن هذا الكتاب يتخذ من املغرب منوذجا لقراءة أنرثبولوجية عاملة، إال أن مساءلة 

االنشغاالت  أحد  هو  الواقع  أرض  عىل  تنزيلها  ومستويات  األنرثبولوجية  واملفاهيم  املناهج 

املركزية التي شغلت الباحث األنرثبولوجي حسن رشيق.  وبقدر ما أن الكتاب قراءٌة لنصوص 

نقد  عىل  تقوم  وتفاعلية  نقدية  مقاربة  جوهره  يف  أنه  إال  املغرب،  موضوعها  أنرثبولوجية 

أنه  وحيث  املعرفة.  سوسيولوجيا  منطلق  من  وتفكيكها  انرثبولوجية  طروحات  أسس  مبادئ 

ال توجد مقاربة أنرثبولوجية متعالية عن الزمان واملكان، مفصولة عن ظواهر ثقافية ملموسة، 

فّضل حسن رشيق أن يخترب أسس املقاربة األنرثبولوجية الغربية كام تجلت يف نصوص كثرية 

حول املغرب )إدموند دويت ،أوگـست موليرياس،شارل دو فوكو، إميل الووست، إرنست گيلرن، 

گـليفورد گـريتز...وآخرين(،   وأن يفكك افرتاضاتها القبلية اإليديولوجية يف ضوء أشهر الطروحات 

األنرثبولوجية والسوسيولوجية، فمدَّ بذلك جرسا رفيعا بني النظرية والتطبيق عرب محاورة أسامء 

بودون...(  رميون  مريتون،  روبري  مانهايم،  كارل  بوبر،  )كارل  السوسيولوجي  الدرسني  يف  المعة 

واألنرثبولوجي املعارص )نظريات إفنس بريتشارد، كليفورد گـريتز ، إرنست گـيلرن...( وهذا ما 

تاريخ أشمل  ليندرج يف  املغرب منوذجا،  الدراسة، ممثال يف  الكتاب يتجاوز إطار  يجعل هذا 

تطور  نظري يف معرفة  بحق رحلة وإسهام  فهو  الغربية ونظرياتها ومفاهيمها.  لألنرثبولوجيا 

املنظورات األنرثبولوجية يف نظرتها لثقافة اآلخر، واستكشافها له بغية استيعابه ومتثُّلِه.

مل تاأت مقاومة م�شروع احلداثة والنه�شة من جانب ال�شعوب واملجتمعات 

قوى  ثالث  قبل  من  عاقل  على  يخفى  ال  كما  جاءت  واإمنا  اأغلبيتها،  من  اأو 

العربية  والنظم  اإ�شرائيل،  مقدمها  ويف  اأوال  الغربية  االمربيالية  رئي�شية: 

ت�شررت  التي  العربية  االجتماعية  والقوى  ثانيا،  االإقطاعية  �شبه  التقليدية 

بالفعل من اإجراءات اال�شالح التحديثي التي اتخذتها احلكومات الوطنية: 

ال�شائدة  واالإقطاعية  االر�شتقراطية  �شبه  اأو  االر�شتقراطية  النخب  اإزاحة 

حملها،  و�شعبية،  و�شطى  غالبًا،  ريفية  اأ�شول  من  جديدة،  نخبة  واإحالل 

والهرمية  املراتبية  ثقافة  مواجهة  يف  احلديثة،  املواطنية  ثقافة  وت�شجيع 

والتمييز �شد الطبقات الدنيا، التي و�شمت كل النظم التقليدية، نزع ملكية 

االأر�ض االقطاعية واإعادة توزيعها، تاأميم امل�شارف وال�شركات اخلا�شة. 

هذه هي القوى الثالث التي ورثت العامل العربي باأكمله بعد �شقوط ثورته 

القرن  من  ال�شبعينيات  منذ  �شوؤونه  واأدارت  قادته  التي  وهي  التحديثية. 

املا�شي وال تزال. وخياراتها ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية والثقافية 

اليوم.  العربي  العامل  يعي�شه  عما  الرئي�شية  امل�شوؤولة  هي  والتقنية  والعلمية 

وما يعي�شه هو ثمرة النظام اجلديد، االجتماعي وال�شيا�شي واالإقليمي، الذي 

اأقامته هذه القوى والذي و�شع خلدمة م�شاحلها وتعزيز مواقعها يف الداخل 

واخلارج الدويل معا. وهذا ما يفعله بال�شبط.

يقول المدققون اإن كتاب مونت�صكيو كان متجاوزًا حتى عند �صدوره، وهو 

اليوم اأكثر تجاوزًا بعد التحوالت التي طراأت على مناهج التاريخ اأثناء القرن 

التا�صع ع�صر.

الت�أمالت جزء من م�صروع اأو�صع تج�صد الحقًا في كتاب روح القوانين. 

ما هي عالقات كل قانون اأعلى )كل د�صتور، كل �صريعة( بالعوامل الموجودة 

الذهنية  الدينية،  الطقو�س  االأعراف،  االأخالق،  االقت�صاد،  المناخ،  معه، 

مختبر  اأول  هو  اأنف�صهم،  على  الرومان  �صهادة  روما،  تاريخ  اإلخ.  العامة... 

يجرب فيه الموؤلف �صحة فر�صياته في هذا المجال.

الدار البيضاء - املغرب - زنقة التيكر    522810406 212+    522810407 212+

Email: markazkitab@gmail.com
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اإج���راء  اأن  فيه  �ضك  ل  مما 

النظام  على  دوريه  تعديالت 

والنظام  والالئحة  الأ�ضا�س 

ال��م��ال��ي لت���ح���اد ال��ن��ا���ض��ري��ن ال��ع��رب 

اأم��ر ه��ام و���ض��روري ج��ًدا، كي تواكب 

الذي  الكبير  التطور  التعديالت  ه��ذه 

والم�ضتجدات  الن�ضر،  مهنة  في  يطراأ 

من  الكتب،  اأن��واع  تعدد  في  الحا�ضلة 

وب�ضري  و�ضمعي  وال��ك��ت��رون��ي  ورق���ي 

المتعلقة  ال��ب��ن��ود  اأن  ك��م��ا  وغ���ي���ره. 

ب��الأع�����ض��اء والت���ح���ادات ت��ح��ت��اج اإل��ى 

الأع��داد  مع  ا  خ�ضو�ضً دائ��م،  تحديث 

الكبيرة المنتظمة تحت مظلة التحاد. 

وعليه فقد ت�ضكلت لجنة تعديل النظام 

من  ال�ضادر   3 رق��م  القرار  على  بناء 

مكتب الرئا�ضة، من التالية ا�ضماوؤهم: 

ال�ضقر  عمر  �ضفيان  المهند�س   -  1
)رئي�ًضا(

2 - ال�ضتاذ جوزيف �ضادر )ع�ضًوا(
3 -ال�ضتاذ محمد جبر  )مقرًرا(

4 -ال�ضتاذ احمد الحمدان )ع�ضًوا(
5 - ال�ضتاذ  فتحي الب�س )ع�ضًوا(

ال��دك��ت��ور ح�����ض��ام لطفي  -ال���ض��ت��اذ   6

)م�ضت�ضاًرا لالتحاد(

عمل،  خطة  و�ضع  اللجنة  با�ضرت  وقد 

اجتماعات  وعقدت  للمجل�س،  قدمتها 

ع��دة ف��ي ع��م��ان وب��ي��روت، بع�س هذه 

الجتماعات ا�ضتمر ثالثة اأيام متتالية. 

أهم التعديالت
التعديل  عليها  جرى  التي  الأم��ور  اأهم 

هي: 

كثيرة  جديدة  تعريفات  اأ�ضيفت   -  1
ا في ما  في القانون والالئحة، خ�ضو�ضً

يخ�س الكتاب و مهنة الن�ضر والع�ضوية. 

الع�ضوية  ب���اب  ي��خ�����س  م���ا  ف���ي   -  2
اأعيدت  كما  مراقب،  ع�ضوية  اأ�ضيفت 

المتعلقة  البنود  م��ن  الكثير  �ضياغة 

�ضواء كان  الأفراد و�ضروطها،  بع�ضوية 

لهم اتحادات في بلدانهم اأم ل. كذلك 

الت��ح��ادات  ع�ضوية  بخ�ضو�س  الأم��ر 

وُفتح  ال��ع��رب،  النا�ضرين  ات��ح��اد  ف��ي 

الذين  العرب  للنا�ضرين  الع�ضوية  باب 

اإقامتهم في  المهنة في مكان  يزاولون 

اأعيدت  وكذلك  العربية.  غير  ال��دول 

���ض��ي��اغ��ة ال��ب��ن��ود ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ح��ق��وق 

اأو  واإ�ضقاطها  الع�ضوية  وام��ت��ي��ازات 

تجميدها. 

- بخ�ضو�س لجنة التاأديب والتظلم،   3
ل ت��خ��ف��ى ع��ل��ى اأح�����د اأه��م��ي��ت��ه��ا في 

والأخ��الق��ي��ة  المهنية  ال��ع��الق��ة  حفظ 

للعدد  ونتيجة  الت��ح��اد،  اأع�ضاء  بين 

ال��ت�����ض��اع��دي ل��الأع�����ض��اء ك���ان ل��زاًم��ا 

تطوير البنود المتعلقة بت�ضكيل اللجنة، 

ال��ق��رارات،  وات��خ��اذ  عملها،  وطريقة 

يكفل  بما  الحا�ضلة،  الق�ضايا  لحتواء 

العدالة لالأع�ضاء. 

النتخابات،  بعملية  يتعلق  ما  في   -  4
النتخابات، حيث  �ضروط  �ضبط  اأعيد 

لنتخابات  المتقدم  الع�ضو  من  يطلب 

م�ضت  ق��د  ت��ك��ون  اأن  الدارة  مجل�س 

ا�ضتمارة  ويقدم  �ضنتان،  ع�ضويته  على 

للتر�ضح اإلى مكتب الأمانة العامة. 

- اأقرت تو�ضيات ال�ضيد عبدالروؤوف   5
قدور، اأمين ال�ضندوق، وكذلك المكتب 

ال���ض��ت�����ض��اري ال��م��ال��ي ل��الت��ح��اد، التي 

بع�س  بتعديل  والمتعلقة  للجنة،  قدمت 

البنود في النظام المالي لالتحاد. 

الت�ضال  و�ضائل  يخ�س  ما  وف��ي   -  6
الحديثة  الت�����ض��ال  و���ض��ائ��ل  اع��ت��م��دت 

قانونية،  كو�ضائل  اللكتروني  والبريد 

ف���ي م���ا ي��خ�����س ال��م��ج��ل�����س واأع�����ض��اء 

للتطور  م��ج��اراة  العمومية،  الجمعية 

ال�ضريع في هذا القطاع، وعدم التاأخر 

في اإي�ضال المعلومة لالأع�ضاء.

النظام  ت��ع��دي��ل  لجنة  ا�ضتلمت   -  7
لجان  معظم  م��ن  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ل��وائ��ح 

الت����ح����اد، وب���ا����ض���رت درا���ض��ت��ه��ا في 

وو�ضعت  الأمر،  لهذا  خ�ض�س  اجتماع 

اللوائح،  لهذه  كاماًل  ت�ضوًرا  اللجنة 

ما  ف��ي  عملها  لطريقة  ع��اًم��ا  واإط����اًرا 

ون�ضاطاتها  واأهدافها،  ت�ضكليها  يخ�س 

واإيرادها وم�ضاريفها و قنوات التوا�ضل 

المعتمده بين اأع�ضائها، واعتمدت من 

طرف مجل�س التحاد. 

اللجنة  قدمته  ت�ضور  هناك  كان   -  8
لنتخابات  الن�ضبي  التمثيل  بخ�ضو�س 

اأكثر  ي��ك��ون  حتى  المجل�س،  اأع�����ض��اء 

عدد  اأن  ا  خ�ضو�ضً واإن�ضاًفا،  عدالة 

ثالثين  يناهز  الذي  المجل�س  اأع�ضاء 

المهني  العمل  ويعيق  كبير،  ع�����ض��ًوا 

والداري. ولالأ�ضف تم العترا�س عليه 

من طرف المجل�س. 

االجتماعان الخامس 
والسادس

اأما في ما يخ�س الجتماعين الخام�س 

وال�ضاد�س، فقد ح�ضل ما يلي:

 2017 )اأي�������ار(  م��اي��و   20 ف���ي  ع��ق��د 

الجتماع الخام�س لمجل�س اإدارة اتحاد 

الثامنة،  دورت��ه  في  العرب  النا�ضرين 

إضاءات على تعديالت 
القانون والالئحة والنظام المالي

المهندس سفيان عمر االشقر/  رئيس لجنة تعديل القانون 

في فندق »الربفييرا« ببيروت، بح�ضور 

الدكتور  لالتحاد  القانوني  الم�ضت�ضار 

ح�ضام لطفي. واتفق على ما يلي:

- تعديل الن�ضاب في النظام الداخلي، 

ت�ضهياًل لأعمال المجل�س، على اأن يكون 

بالثلث زائد واحد بعد ن�ضف �ضاعة من 

موعد الجتماع.

لالتحادات  التحاد  رئي�س  مرا�ضلة   -

الأع�����ض��اء  تفعيل  اأج���ل  م��ن  المحلية، 

ل  ع�ضو  ف��ك��ل  ق��ب��ل��ه��ا،  م��ن  المعينين 

لثالث  م��ب��رر  ع���ذر  دون  م��ن  يح�ضر 

المحلي  التحاد  على  يتوجب  جل�ضات 

تعيين ممثل فاعل عن التحاد بدًل منه. 

ال��ق��ان��ون��ي  ال��م�����ض��ت�����ض��ار  اإر�����ض����ال   -

التعديالت المطلوبة مع جدول مقارنة 

�ضواء  للتعديل،  تو�ضيحية  واأ���ض��ب��اب 

ليناق�س من قبل  لغوًيا،  اأو  كان قانونًيا 

البريد  عبر  الإدارة  مجل�س  اأع�ضاء 

العامة  لالأمانة  فيت�ضنى  الإلكتروني، 

عمومية  جمعية  لعقد  الدعوات  اإر�ضال 

ا�ضتثنائية على هام�س معر�س القاهرة 

.2018

ال��ث��ان��ي(  ي��ن��اي��ر )ك����ان����ون   29 وف����ي 

الإدارة  مجل�س  اجتماع  عقد  م   2018
الثامنة،  دورت��ه  في  لالتحاد  ال�ضاد�س 

�ضيتي  »ان��ت��رك��ون��ت��ي��ن��ان��ت��ل  ف��ن��دق  ف��ي 

ما  فيه  ا�ضتعر�ضنا  بالقاهرة،  �ضتارز« 

للجنة،  الخام�س  الجتماع  خ��الل  تم 

وراجعنا التعديالت الواردة من ال�ضيد 

�ضبارو،  ب�ضار  وال�ضيد  ر���ض��اد  محمد 

المقترحة  التعديالت  النتهاء من  وتم 

اإل��ى  واأر���ض��ل��ت��ه��ا  النهائية،  ب��ال�����ض��ورة 

ولم  لل�ضياغة.  القانوني  الم�ضت�ضار 

اأ�ضتلم مالحظات جوهرية من اأع�ضاء 

�ضوى  اأ�ضتلم  ولم  العمومية،  الجمعية 

والإمالئية  اللغوية  المالحظات  بع�س 

خ���الل ال��ف��ت��رة ال��م��م��ن��وح��ة، وق���د تم 

تنفيذها.

اإل��ّي  ال�ضكر  وج��ه  الجتماع  ه��ذا  وف��ي 

القانون  تعديل  لجنة  اأع�����ض��اء  واإل���ى 

بذلناه  ال���ذي  الجهد  على  الأ���ض��ا���س، 

من  المقدمة  المقترحات  اإلى  للو�ضول 

اأع�ضاء الجمعية العمومية ال�ضتثنائية. 
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في اإطار االحتفاالت التي تقيمها دولة االإمارات العربية المتحدة 

تحت عنوان »2018 عام زايد«، لمنا�شبة مئوية ميالد ال�شيخ زايد 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان )طيب اهلل ثراه(، موؤ�ش�س الدولة 

اأن  للكتاب  الــدولــي  اأبوظبي  معر�س  اإدارة  قــررت  مجدها،  وبــانــي 

والع�شرين  الثامنة  الــدورة  في  المحورية(  )ال�شخ�شية  زايد  ال�شيخ  يكون 

للمعر�س، التي تنطلق في 25 اأبريل )ني�شان( الجاري.

وفي المنا�ضبة، اأحّيي، با�ضمي وبا�ضم مجل�س اإدارة اتحاد النا�ضرين العرب، 

روح هذا الرجل العظيم، الذي ترك ب�ضمة مميزة، لي�س في تاريخ الإمارات 

اأنه،  عنه  ُعرف  وقد  العربية،  الأمة  تاريخ  في  اإنما  وح�ضب،  العربي  والخليج 

فقد  وغيرته،  وتفكيره  بعطفه  الجميع  ي�ضمل  اأن  كان جّل همه  كقائد عربي، 

عمل و�ضعه على اإبعاد ال�ضرور والمخاطر والتوتر والحروب عن المنطقة. هو 

لي�س على  لبلده مكانة هامة،  �ضعبه، وحقق  نفو�س  اأث��ًرا طيًبا في  ترك  الذي 

والتطور  التنمية  م�ضتوى  على  اإنما  وح�ضب،  القت�ضادي  النتعا�س  م�ضتوى 

�ضمعته  كانت  كما  والأم���ن.  والعمران 

خارج الإمارات عطرة، فعرف بحيويته 

اأح�ضن  الذي  وهو  واإن�ضانيته،  وعروبته 

التعامل مع ال�ضيا�ضة الدولية الخارجية 

يحمي  اأن  �ضبيل  ف��ي  وح��ن��ك��ة،  ب��ذك��اء 

العربية  المنطقة  بل  الخليج،  منطقة 

من العوا�ضف الدولية، ويحقق ال�ضالم 

ا�ضتطاع  م��ا  ب��ذل  فيها.  وال���ض��ت��ق��رار 

نخوة،  �ضاحب  فكان  ذل��ك،  �ضبيل  في 

ن�ضميها  اأن  يمكن  ب�ضمة  �ضاحب  بل 

تحولت  التي  الإماراتي«  العقل  »ب�ضمة 

النفتاح  عنوانها  عامة،  �ضيا�ضة  اإل��ى 

من  الم�ضتقبل  اإلى  والتطلع  الآخر،  مع 

خالل العلم والتخطيط.

ويهمنا كنا�ضرين، اأن نفخر باأن ال�ضيخ 

زايد كان �ضديق الكتاب والثقافة، وقد 

معر�س  في  يتجول  وهو  يوم  ذات  قال 

وعاء  هو  الكتاب  »اإن  للكتاب:  اأبوظبي 

والمعرفة  والثقافة  والح�ضارة  العلم 

تقا�س  ل  والأم����م  وال��ف��ن��ون،  والآداب 

تقا�س  واإنما  وحدها،  المادية  بثرواتها 

هو  وال��ك��ت��اب  الح�ضارية،  باأ�ضالتها 

الرئي�س  اأ�ضا�س هذه الأ�ضالة، والعامل 

على تاأكيدها«. هذا القول بات نبرا�ًضا 

الإم���ارات  ف��ي  الفكر  ق��ادة  ب��ه  يهتدي 

العربية، ومديرو �ضوؤون الدولة.

ال�ضيخ  له  للمغفور  هدًفا  الثقافة  كانت 

ت��ك��ون طريًقا  اأن  اأراده����ا  وق��د  زاي���د، 

لمواطنيه، لي�ضلوا عبرها اإلى الرفعة، 

الإن�ضان  بتطوير  اأحالمهم  ويحققوا 

ي�ضدد  ال��ذي  الوقت  في  وه��و  وتنميته. 

ع��ل��ى ال��ت��م�����ض��ك ب��ال��ت��راث وال��ت��ق��ال��ي��د 

على  منفتًحا  بدا  الإ�ضالمي  وال�ضلوك 

ال��ح��ي��اة وح����وار ال��ث��ق��اف��ات الأخ����رى، 

بين  التوفيق  على  مواطنيه  م��وج��ًه��ا 

الدين والحياة. فقد كان �ضاحب روؤية 

وتنوعه  الآخ���ر  م��ع  التعامل  ف��ي  ثاقبة 

الثقافي والح�ضاري.

لل�ضيخ زايد الف�ضل الأ�ضا�س في غر�س 

العربية  الكتب  اأهم معار�س  واحد من 

وال��دول��ي��ة، اأع��ن��ي »م��ع��ر���س اأب��وظ��ب��ي 

ل��ل��ك��ت��اب«، ال���ذي ب��ات ي�ضكل  ال��دول��ي 

من�ضة مهمة للقاء النا�ضرين و�ضانعي 

لموزعي  ملتقى  اإل��ى  َل  وت��ح��وَّ الكتاب، 

للكثير  ثقافًيا  وح�ضًنا  وتجاره،  الكتب 

المعر�س  بها  يغتني  التي  الأن�ضطة  من 

ويغني بها رواده.

�ضنوًيا على هذا  نتردد  ونحن  نن�ضى  ل 

هو  زايد  ال�ضيخ  اأن  المتميز،  المعر�س 

وا�ضع لبنته الأولى عام 1981، اأي بعد 

الإم���ارات  توحيد  على  �ضنوات  ع�ضر 

البداية  في  عليه  اأطلق  وق��د  العربية، 

ا���ض��م »م��ع��ر���س ال��ك��ت��اب الإ���ض��الم��ي«، 

بطلب   1986 ع���ام  ي��ت��ح��ول  اأن  ق��ب��ل 

م��ن��ه اإل���ى »م��ع��ر���س اأب��وظ��ب��ي ال��دول��ي 

حدًثا   1993 ع��ام  وي�ضبح  للكتاب«، 

اأبوظبي  مركز  في  يقام  مهًما  �ضنوًيا 

الوطني للمعار�س، ويتحول اإلى معر�س 

نموذجي في تعامله مع الكتاب بانفتاح 

وفتح  الرقابة،  اإلغاء  اإلى  و�ضل  ثقافي، 

في  اأروقته،  داخل  الحر  الحوار  اأبواب 

وور�س  المفتوحة  واللقاءات  الندوات 

العمل، لتتفّتح عقول رواده وتثمر وعًيا 

جديًدا.

يدين »معر�س اأبوظبي الدولي للكتاب«، 

ك��م��ا ي��دي��ن ال��ن��ا���ض��رون ال��ع��رب لهذا 

اإدارة  مع  احتفلنا  وق��د  الفذ،  الرجل 

الف�ضي  باليوبيل   2015 عام  المعر�س 

ي�ضتحقه  �ضعار  تحت  المعر�س،  لهذا 

عقول  في  تتفاعل  اأحالمه  ترك  كبيٌر 

ي�ضيء  ن��ور  زاي���د:  »ال�ضيخ  مواطنيه: 

الم�ضتقبل«.

المعر�س  ف��ي  زاي���د  ال�ضيخ  يفكر  ل��م 

اإل��ى  ظ��ب��ي  اأب���و  لتحويل  ك��م�����ض��روع  اإل 

ن�ضر  حركة  اأ�ضا�ضها  للثقافة،  مركز 

وا�ضعة، فهو كان يعتبر اأن تعليم النا�س 

كبيرة،  ث��روة  ذات��ه  ح��ّد  في  وتثقيفهم 

الأمة  تقدم  اأ�ضا�س  والثقافة  العلم  واأن 

في  الزاوية  وحجر  الح�ضارة،  واأ�ضا�س 

ل��الإم��ارات  اأراده  ما  ه��ذا  الأم���م.  بناء 

»اإن الكتاب

 هو وعاء العلم 

والح�شارة والثقافة 

والمعرفة واالآداب 

والفنون، واالأمم ال تقا�س 

بثرواتها المادية وحدها، 

واإنما تقا�س باأ�شالتها 

الح�شارية، 

والكتاب هو اأ�شا�س 

هذه االأ�شالة، والعامل 

الرئي�س على تاأكيدها«.

ال�شيخ زايد
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وتتطلع  م�ضرق،  بم�ضتقبل  تتمتع  ك��ي 

اإلى حياة كريمة. ومن يتابع ما يجري 

انفتاح  من  كلها  العربية  الإم��ارات  في 

وا�ضح على تكثيف العمل الثقافي، اإلى 

جانب تكثيف العمل القت�ضادي، يفهم 

اأن اأفكار ال�ضيخ زايد انت�ضرت في عقول 

الإماراتيين، فاندفعوا اإلى نهل المعرفة 

من م�ضادرها المختلفة. 

ال��دول��ي  ظ��ب��ي  اأب���و  »م��ع��ر���س  ي�ضتعيد 

له،  المغفور  �ضيرة  العام  هذا  للكتاب« 

من  العديد  ال�ضوء، من خالل  وي�ضلط 

الفكري  اأثره  على  المتميزة،  الأن�ضطة 

وتاأثيره في الخلف ال�ضالح والقيادات 

ببناء  ا  اأي�ضً اأم��ر  ال��ذي  هو  تلته،  التي 

اأ�ضا�س ثقافي اآخر في اأبو ظبي، ي�ضكل 

الثقافي  ال��ت��اري��خ  ف��ي  مهمة  ع��الم��ة 

الثقافي«،  »المجمع  ه��و  ل���الإم���ارات، 

من  الثقافي  ال�ضرح  لهذا  ما  ونعرف 

الثقافي  التح�ضيل  ع��ل��ى  ال��ي��وم  اأث���ر 

نفائ�س  من  عنه  �ضدر  وما  والمعرفي، 

اأغنت المكتبة العربية، وقد بات انت�ضار 

اأبوظبي  في  والفنية  الثقافية  المراكز 

بتظاهرات  اأ�ضبه  العربية  والإم���ارات 

م��دار  على  وت�ضتمر  اأح���ًدا،  تفاجئ  ل 

الكثير  نتلقف  اأن  اعتدنا  فقد  ال�ضنة، 

من الأخبار ال�ضعيدة في هذا المجال، 

ونحن ن�ضتذكر دائًما اأنها لي�ضت اإل من 

هدي اأفكاره وروؤاه. 

الدولة  في  بناء  يرفع  زايد  ال�ضيخ  كان 

ف��ي��وازي��ه ���ض��رح ث��ق��اف��ي، ي��ب��ن��ي على 

الأر�س ول ين�ضى بناء النفو�س، موؤكًدا 

اأبناوؤها  يتقدم  ول  تتقدم  ل  الدولة  اأن 

العالم  م�ضتوى  على  ح�ضورهم  ويثبت 

بال علم وثقافة. وهو بقي يواكب معر�س 

الثقافي  البنيان  هذا  متفقًدا  الكتاب، 

بعد  �ضنة  يتطور  اأن  على  حر�س  ال��ذي 

�ضنة، وكان يعتقد اأن العزة والمجد لن 

اأكبر  »اإن  ويقول:  وح��ده،  بالمال  يكونا 

خلق  في  ا�ضتثماره  هو  للمال  ا�ضتثمار 

الأجيال من المتعلمين والمثقفين«.

ودوره  زاي��د  ال�ضيخ  بمكانة  واع��ت��راًف��ا 

ال��دول��ة والإن�����ض��ان، وف�ضله  ب��ن��اء  ف��ي 

جائزة  اإن�����ض��اء  ت��ق��رر  المعر�س،  على 

ب��ا���ض��م��ه ه���ي »ج���ائ���زة ال�����ض��ي��خ زاي���د 

»تمنح  رفيعة  ج��ائ��زة  وه��ي  للكتاب«، 

والمفكرين،  الثقافة،  ل�ضناع  �ضنة  كل 

وال�ضباب،  والنا�ضرين،  والمبدعين، 

التنمية،  في مجالت  م�ضاهماتهم  عن 

وال���ت���األ���ي���ف، وال��ت��رج��م��ة ف���ي ال��ع��ل��وم 

الإن�ضانية التي لها اأثر وا�ضح في اإثراء 

الحياة الثقافية والأدبية والجتماعية، 

وذلك وفق معاييَر علمية ومو�ضوعية«، 

ب��دع��م  ت�ضتمر  ع��ل��م��ي��ة  ج���ائ���زة  وه���ي 

لل�ضياحة  اأبوظبي  »هيئة  من  ورع��اي��ة 

الإجمالية  القيمة  وتبلغ  وال��ث��ق��اف��ة«. 

وهو  اإمارتي،  درهم  ماليين  �ضبعة  لها 

هذه  باتت  وقد  اأب��ًدا.  قلياًل  لي�س  مبلغ 

الجائزة من الجوائز العالمية المهمة، 

عليها  اأط��ل��ق  العربي  الم�ضتوى  وعلى 

باتت  العرب«، وقد  ا�ضم »نوبل  البع�س 

اأه��م  المعنوية  وقيمتها  م�ضداقيتها 

الذي  الكبير  المالي  المبلغ  من  بكثير 

ثروة الرجال
�ضيرة ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان 

– �ضيرة ملهمة في  - طيب اهلل ثراه 

تنمية الإن�ضان  والحفاظ على الجذور 

هو  والإ�ضالمية.  العربية  والأ�ضول 

�ضاحب روؤية بعيدة النظر منذ بدايته.

في  الما�ضي  القرن  منت�ضف  ففي 

اإمارة اأبو ظبي، بداأ بتعاي�س مع حياة 

الب�ضطاء من مواطنيه من المزارعين، 

الب�ضاتين  فتو�ضع في حفر الآبار لري 

زراعية  تنموية  م�ضروعات  وقدم  

اأبو  واإمارة  مواطنيه  نقلت  وتعليمية 

ظبي نقلة نوعية.

مكتوم  اآل  را�ضد  ال�ضيخ  مع  وحد  ثم 

التحاد الإماراتي، ليبداأ ع�ضر جديد 

التخطيط  على  مبنًيا  بالده،  في 

العلمي.

الأحمد  جابر  ال�ضيخ  مع  توجهه  ثم 

ال�ضباح بفكرة ان�ضاء مجل�س التعاون 

الخليجي، ليظهر كيان اإقليمي موؤثر.

زايد - رحمه اهلل - في  ال�ضيخ  ترك 

بالده ومنطقته وكل الدول الإ�ضالمية 

ا�ضمه  فنجد  خير،  ر�ضالة  والعربية 

مرتبًطا بم�ضروعات ومبادرات تنموية 

م�ضابقات  وتوجد  وخيرية،  وثقافية 

ثقافية تنموية  تحمل ا�ضمه، ول يخلو 

بلد اإ�ضالمي اأو عربي  من مدر�ضة اأو 

م�ضت�ضفى اأو مبادرة تنموية اأو م�ضروع 

موؤثر اأو �ضارع يحمل ا�ضمه.

قدم ال�ضيخ زايد فكًرا رفيع الم�ضتوى، 

لبناء  علمية  واأ�ض�ًضا  رائدة،  واأعماًل 

واأذكر  التطوير.  على  قادر  جيل 

مقولته »اإن تعليم النا�س وتثقيفهم في 

حد ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، فالعلم 

على  الم�ضتقبل  نبني  ونحن  ثروة، 

اأ�ضا�س علمي«.

العربي  الفكر  في  موؤثر  قائد  هو 

منا  وي�ضتحق  لالإن�ضانية  الكثير  ،قدم 

التقدير.

رحمه اهلل وجعل مثواة الجنة

�شعود عبدالعزيز المن�شور

رئي�س لجنة الموارد

ي��ت��ق��دم رئ��ي�����س واأع�����ض��اء 

ات��ح��اد  اإدارة  م��ج��ل�����س 

النا�ضرين العرب باأطيب  

الفائزين  اإل���ى  التهاني 

النا�ضرين  اتحاد  اأع�ضاء 

زاي��د  ال�ضيخ  بجائزة  ال��ع��رب 

للكتاب 2018:

الن�ضر  �� فرع  زايد  ال�ضيخ  1( جائزة 
دار  بها  ف��ازت  الثقافية.  والتقنيات 

والتوزيع  والن�ضر  للطباعة  التنوير 

والمبدعون  فالكّتاب  للموؤلف،  ي�ضل 

العرب باتوا يتطلعون اإلى هذه الجائزة، 

ويحلمون في الح�ضول عليها، كون من 

القراء  اهتمام  محط  ي�ضبح  بها  يفوز 

اإلى  وي�ضل  النت�ضار،  فيحقق  العرب، 

جمهور اأو�ضع، حتى اأنه يحظى باهتمام 

لغات  اإلى  الفائز  موؤلَّفه  بترجمة  اأكبر 

اأجنبية، فتتحقق له نجومية يطمح اإليها 

تاأ�ض�ضت  كل مبدع. فهذه الجائزة منذ 

لالإبداع  باتت هدية مهمة   ،2007 عام 

في  زايد  ال�ضيخ  ب�ضمة  توؤكد  العربي، 

والمعرفة،  والعلم  والفكر  العقل  تقدير 

وتعبر عن �ضلوك الإمارات بمنح في�س 

من خيرها لمحيطها العربي.

اأًبا لكل تقدم يجري  يبقى ال�ضيخ زايد 

في الإمارات، فاأفكاره ما زالت م�ضتمرة 

وموؤثرة في الأجيال التي تعاقبت بعده، 

اأم���ام  تعبر  ذاك����رة  م��ج��رد  لي�س  ف��ه��و 

تلم�س  حياة  اإنما  والأذه��ان،  الب�ضائر 

�ضرح  كل  وف��ي  اإم��ارات��ي،  بيت  كل  في 

اقت�ضادي اأو ثقافي.

يبقى ال�ضيخ زايد، بالن�ضبة اإلينا، نحن 

ين�ضى،  ل  اإرث  �ضاحب  ال��ن��ا���ض��ري��ن، 

الكتاب،  �ضديق  كان  تجف.  ل  واأفكار 

ويبقى الِكتاب و�ضّناُعه اأوفياء لذكراه، 

الدوام  على  يكون  اأن  على  وحري�ضين 

�ضخ�ضية محورية. 

محمد ر�شاد

رئي�س اتحاد النا�شرين العرب

من�ضورات دار الجمل � بيروت.

الفنون  فرع   �� زاي��د  ال�ضيخ  جائزة   )5
الباحث  بها  فاز  النقدية،  والدرا�ضات 

عن  م�ضبال  المختار  محمد  المغربي 

كتابه في "بالغة الحجاج" نحو مقاربة 

الخطاب  لتحليل  حجاجية  ب��الغ��ي��ة 

للن�ضر  المعرفة  كنوز  دار  عن  ال�ضادر 

والتوزيع � عمان.

اأدب  ف��رع   ���� زاي���د  ال�ضيخ  ج��ائ��زة   )6
الكاتبة  بها  ف���ازت  والنا�ضئة  الطفل 

القاهرة(  تون�س،  )ب��ي��روت، 

موؤ�ض�ضة  ال���دار  ه��ذه  وت��ع��د 

ن�ضر  في  اأ�ضهمت  تنويرية 

واإي�ضالها  العربية  الثقافة 

على  م��ح��ف��زة  المتلقي  اإل���ى 

ال��ت��األ��ي��ف وال��ت��رج��م��ة م��ع حفظ 

الملكية الفكرية للموؤلفين والمترجمين.

الآداب،  فرع   �� زايد  ال�ضيخ  جائزة   )2
�ضويلح  خليل  ال�ضوري  الكاتب  بها  فاز 

ال�ضادرة  الندم"  "اختبار  روايته  عن 

عن دار ها�ضيت اأنطوان/نوفل  � بيروت.

الموؤلف  فرع   �� زايد  ال�ضيخ  جائزة   )3
الم�ضري  ال��روائ��ي  بها  ف��از  ال�����ض��اب، 

"اأمطار  روايته  عن  القرمالي  اأحمد 

ال��دار  مكتبة  ع��ن  ال�����ض��ادرة  �ضيفية" 

العربية للكتاب � القاهرة.

4( جائزة ال�ضيخ زايد �� فرع الترجمة، 
فاز بها المترجم التون�ضي ناجي العونلي 

عن كتاب نظرية ا�ضتطيقية الذي نقله 

اإلى العربية ال�ضادر عن  من الألمانية 

الإماراتية ح�ضة خليفة المهيري عن 

"الأينوراف" ال�ضادر عن دار  كتابها 

الهدهد للن�ضر والتوزيع � دبي.

الثقافة  �� فرع  ال�ضيخ زايد  7( جائزة 
ال��ع��رب��ي��ة ف��ي ال��ل��غ��ات الأخ�����رى، ف��از 

نيكولو�س  داغ  الألماني  الباحث  بها 

بالإنكليزية  ال�ضادر  كتابه  عن  ها�س 

والفل�ضفة  العلوم  والإن��ك��ار:  "ال�ضيوع 
العربية في ع�ضر النه�ضة الأوروبية". 

من اإ�ضدارات دار هارفرد للن�ضر.  
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»الواقع  �ضعار  تحت  الكويت  موؤتمر  عقد 

الن�ضر  اأزمة  تفاقم  �ضوء  وفي  والماأمول«، 

في  ال�ضتراك  و�ضروط  يوم،  بعد  يوًما 

�ضعوبة  تزداد  التي  العربية  المعار�س 

منطقي  غير  ارتفاع  من  للنا�ضر،  واإرباًكا 

كلفة  في  ازدياد  اإلى  ال�ضتراك،  ر�ضوم  في 

ال�ضحن وال�ضفر والإقامة والنفقات الأخرى 

وازدياد  المبيعات،  في  تراجع  مع  الكثيرة، 

في عزوف الموؤ�ض�ضات الر�ضمية والمكتبات 

لالقتناء،  ميزانيات  تخ�ضي�س  عن  العامة 

مما بداأ يوؤثر �ضلًبا وب�ضكل كبير في م�ضاركة 

دور الن�ضر في المعار�س العربية.

وملحة  �ضرورية  ال�ضراكة  تبقى  ذلك  ومع 

اإنجاح  ويبقى  الموؤتمر،  فريقي  بين 

وعلى  لهما،  مهًما  العربية مطلًبا  المعار�س 

اأجل  من  التعاون  اإلى  يتطلعا  اأن  الطرفين 

التي  الم�ضكالت  وحل  المعوقات  تذليل 

اأ�ضبحت  يواجهها النا�ضرون العرب، بعدما 

توزيع  منافذ  اأهم  من  العربية  المعار�س 

اإنتاج النا�ضرين، على حد قول رئي�س اتحاد 

النا�ضرين العرب محمد ر�ضاد.

كلمة 
محمد صالح 

العسعوسي
محمد  الموؤتمر  لراعي  كانت  الفتتاح  كلمة 

الم�ضاعد  العام  الأمين  الع�ضعو�ضي  �ضالح 

لقطاع الثقافة في الكويت.

تحيات  ناقاًل  بالح�ضور،  الع�ضعو�ضي  رحب 

للثقافة  الوطني  للمجل�س  العام  الأمين 

اليوحة،  علي  الأ�ضتاذ  والآداب،  والفنون 

الذي حالت دون ح�ضوره بع�س الرتباطات 

هام�س  على  الموؤتمر  بعقد  ونوه  الم�ضبقة، 

الكتاب،  لمعر�س  والأربعين  الثانية  الدورة 

كعادتها  الكويت  دولة  تحت�ضن  »حيث 

التظاهرات  وهذه  الجتماعات  هذه  مثل 

اتحاد  اأمور  وتناق�س  ت�ضهل  التي  الثقافية 

باأن  نعتقد  الذي  النا�ضر  وهموم  النا�ضرين 

الهموم  وهذه  الق�ضايا  هذه  مثل  طرحه 

كفيل باأن يفتح اأبواًبا واآفاًقا لتطوير �ضناعة 

الكتاب ب�ضكل عام«.

الموؤتمر  يتكلل  »اأن  الع�ضعو�ضي  وتمنى 

المرجوة،  الحلول  اإلى  ويتو�ضل  بالنجاح، 

المجل�س  في  ا  وخ�ضو�ضً الكويت،  في  ونحن 

�ضنكون  والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني 

الق�ضايا  لت�ضهيل  وداعمين  حا�ضرين 

الكتاب  المطروحة كّلها، بما يخدم �ضناعة 

تحقيق  اإلى  و�ضوًل  الطباعة،  هذه  وتطوير 

المعار�س  هذه  اإقامة  من  الثقافي  الهدف 

وهذه التظاهرات الثقافية.”

 كلمة
محمد رشاد

الأ�ضتاذ  التحاد  رئي�س  �ضكر  كلمته  في 

اأع�ضاء  زمالئه  وا�ضم  با�ضمه  ر�ضاد  محمد 

معار�س  ومديري  العرب،  النا�ضرين  اتحاد 

الكتب العربية، �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ جابر 

مجل�س  رئي�س  ال�ضباح،  الحمد  المبارك 

تف�ضله  على  الكويت،  دولة  في  الوزراء 

الثامنة  الدورة  في  الثاني  الجتماع  برعاية 

العرب  النا�ضرين  اتحاد  اإدارة  لمجل�س 

كما  العربية.  الكتب  معار�س  ومديري 

وزير  لمعالي  والتقدير  ال�ضكر  اآيات  رفع 

واأمين  الجبري،  محمد  الكويتي  الإعالم 

والفنون  للثقافة  الوطني  المجل�س  عام 

والآداب الأ�ضتاذ علي اليوحة، والأمين العام 

الم�ضاعد الأ�ضتاذ محمد �ضالح الع�ضعو�ضي، 

معار�س  ومديري  العنزي،  �ضعد  والأ�ضتاذ 

الكتب العربية.

اأن القرارات  “على الرغم من  وقال ر�ضاد: 

اجتماع  عن  �ضدرت  التي  والتو�ضيات 

عن  ممثلون  �ضاغها  والتي  الإ�ضكندرية 

اتحاد  من  وممثلون  المعار�س،  مديري 

المعار�س  معظم  فاإن  العرب،  النا�ضرين 

ذ منها �ضيًئا. ودعونا ن�ضارح  العربية لم تنفِّ

نا�ضرين  اأننا،  نوؤكد  باأن  ا،  بع�ضً بع�ضنا 

فريًقا  نكون  اأن  ينبغي  معار�س،  ومديري 

اإقامة  م�ضوؤولية  في  �ضركاء  بل  واحًدا، 

عن  يغيب  ربما  ولكن  ونجاحها.  المعار�س 

الو�ضع  حقيقة  العربية  المعار�س  مديري 

البلدان  معظم  في  للمعار�س  الحالي 

العربية، والتي هي على النحو التالي:

النا�ضرين، .  1 مبيعات  في  كبير  تراجع 

�ضت  منذ  معر�س،  كل  في  �ضنويًّا  يزداد 

ي “الربيع العربي”،  �ضنوات، وبعد ما �ضمِّ

الذي اأ�ضر بالأن�ضطة القت�ضادية لغالبية 

ما  �ضرًرا  اأكثرها  وكان  العربية،  الدول 

اإذ  العربي،  الن�ضر  �ضناعة  له  تعر�ضت 

فقدت اأ�ضواًقا كبيرة للنا�ضرين مثل )ليبيا 

– اليمن(. – �ضوريا  – العراق 
الدول، .  2 ميزانيات  في  حاد  انخفا�س 

الكتب،  ل�ضراء  المخ�ض�ضة  ول�ضيما 

نتيجة تراجع اأ�ضعار النفط، وتزايد العجز 

الأمر  المعي�ضة،  تكاليف  وارتفاع  المالي 

تقليل  اإلى  العربي  بالمواطن  اأدى  الذي 

المعي�ضية،  حياته  اأ�ضا�ضيات  على  اإنفاقه 

وابتعد عن الكماليات واأولها الكتاب.

بينها .  3 ما  في  المعار�س  غالبية  ت�ضابق 

على زيادة قيمة ر�ضوم اإيجارات الأجنحة، 

مع فر�س اأعباء مالية اإ�ضافية على النا�ضر 

العربي من ر�ضوم التاأ�ضيرات والتوكيالت 

وم�ضروفات التخلي�س والنقل.

في .  4 والإقامة  ال�ضفر  تكاليف  ارتفاع 

الفنادق وم�ضروفات �ضحن الكتب من بلد 

النا�ضر.

الن�ض�ر .  5 دور  بع�س  من  واإحجام  تراجع 

في  مبا�ضرة  ب�ضورة  الم�ضاركة  عن 

المعار�س، لأن م�ضاركتها تحّملها خ�ضائر 

التوكيالت،  عبر  ت�ضارك  وربما  كبيرة، 

ا. وهذا ي�ضعف المعار�س اأي�ضً

العربية .  6 المعار�س  اأن  من  الرغم  على 

النا�ضر  توزيع  منافذ  اأهم  من  اأ�ضبحت 

العربي، وربما يكون بالن�ضبة اإلى بع�ضهم 

تراجع  المالحظ  فاإن  الوحيد،  المنفذ 

ي�ضدرها  التي  الجديدة  العناوين  عدد 

لالأو�ضاع  نتيجة  العرب  النا�ضرون 

في  يتحملها  التي  والخ�ضائر  القت�ضادية 

ال�ضنوات الأخيرة.

العربية .  7 المعار�س  معظم  بين  ت�ضابق 

النظر  دون  الم�ضاركين،  عدد  زيادة  على 

وينجم  الزائرين،  المتوقع من  العدد  اإلى 

عن هذا ال�ضباق من اأجل ملء الم�ضاحات 

وتجار  المزورين  تواجُد  بالم�ضاركين، 

بالتحادات  الم�ضجلين  غير  الكتب 

العرب،  النا�ضرين  اتحاد  اأو  المحلية 

مهنة  بقواعد  اللتزام  يعنيهم  ل  والذين 

حقوق  انتهاكهم  مع  واآدابها،  الن�ضر 

الملكية الفكرية.

مالحظة �ضماح معظم المعار�س العربية .  8

ال�ضحرية  الألعاب  اأ�ضحاب  بم�ضاركة 

ان�ضراف  اإلى  يوؤدي  مما  والترفيهية، 

الزائرين عن اأجنحة الكتب.

الفاعليات .  9 على  الإنفاق  حجم  �ضخامة 

الن�ضاط  على  وطغيانه  والفنية،  الثقافية 

وربما  الكتاب،  وهو  للمعر�س  الرئي�ضي 

تقليلها يخفف العبء المالي عن النا�ضر.

عن .  10 المعار�س  مديري  معظم  عجز 

م�ضاندة النا�ضر العربي تجاه تغّول الرقابة 

اإلى  يوؤدي  الذي  الأمر  بلد عربي،  كل  في 

تقليل مبيعاته.

عدم ا�ضتجابة معظم مديري المعار�س .  11

العربية لإنهاء ت�ضارب المعار�س وتداخل 

مواعيدها كبداية ونهاية، مما ي�ضبب عبًئا 

ماليًّا وبدنيًّا على النا�ضر العربي.

تفرقة في التعامل مع النا�ضر العربي، .  12

في  الأجنبي  النا�ضر  مع  بالتعامل  مقارنة 

بع�س المعار�س العربية”. 

وتابع رئي�س اتحاد النا�ضرين العرب: “نحن 

نعلم وندرك اأن هناك م�ضكالت كبيرة لدى 

النا�ضرين  من  العربية  المعار�س  مديري 

من  الق�ضور  بع�س  هناك  بل  العرب، 

بع�س هذه  في حل  العرب  النا�ضرين  اتحاد 

الم�ضكالت، مع تاأكيد ا�ضتعدادنا التام لحل 

معنا.  تعاونكم  خالل  من  الم�ضكالت،  هذه 

واأبرز هذه الم�ضكالت التي يواجهها مديرو 

معار�س الكتب العربية هي:

ب�ضروط .  1 النا�ضرين  بع�س  التزام  عدم 

المعار�س واأنظمتها. 

قوانين .  2 باختراق  النا�ضرين  بع�س  قيام 

وذلك  و�ضيادته،  واأنظمته  الم�ضيف  البلد 

بعدم احترام القيم والعادات والتقاليد.

تن�ض�ر .  3 كتًبا  النا�ضرين  بع�س  عر�س 

الم�ضتوى  ت�ضطح  اأو  الهدامة  الأفكار 

الثقافي.

اإلى .  4 النا�ضرين كتًبا ت�ض�يء  عر�س بع�س 

الحكام ونظام الحكم في البلد الم�ضيف.

تحايل بع�س النا�ضرين بالم�ضاركة بعدة .  5

تراخي�س، �ضواء من بلدهم اأو من بلدان 

في  مكان  من  اأكثر  على  للح�ضول  اأخرى 

في  نف�ضها  الكتب  وعر�س  المعر�س، 

اأماكن متفرقة.

انعقد موؤتمر مديري معار�س الكتب العربية اتحاد النا�شرين العرب يومي 16 و17 نوفمبر 2017م، في دولة الكويت، و�شارك 

فيه 19 مديًرا، مع اأع�شاء مجل�س اإدارة االتحاد وعدد من مندوبي االتحادات المحلية. وهو الموؤتمر الثاني الذي تميز، 

مع الموؤتمر الذي �شبقه في اال�شكندرية، بما انتهى اإليه من قرارات وتو�شيات تر�شخ التفاهم والتعاون بين الطرفين.

2016م، في مكتبة االإ�شكندرية، و�شّرف المجتمعين بافتتاحه  اأيلول  5 و6 �شبتمبر /  وكان الموؤتمر االأول قد عقد يومي 

وزير الثقافة الم�شري ال�شابق حلمي النمنم، والدكتور اإ�شماعيل �شراج الدين مدير مكتبة االإ�شكندرية، والدكتور خالد 

عزب رئي�س قطاع الم�شروعات في مكتبة االإ�شكندرية. كما �شارك في الموؤتمر 17 مديًرا، مع اأع�شاء مجل�س اإدارة اتحاد 

النا�شرين العرب. وانتهى هو االآخر اإلى اإ�شدار قرارات وتو�شيات �شيغت ب�شكل م�شترك، وهدف المجتمعون منها الو�شول 

اإلى قوا�شم م�شتركة تكون لم�شلحة ن�شر الكتاب وو�شوله اإلى القارئ، بكل الت�شهيالت الممكنة.

واإذا كنا عر�شنا في العدد ال�شابق من المجلة وقائع موؤتمر االإ�شكندرية، فاإننا نعر�س هنا وقائع الموؤتمر الثاني الذي عقد 

في الكويت، مع المقارنة بين التو�شيات التي �شدرت في هذا الموؤتمر ب�شابقتها ال�شادرة عن الموؤتمر االأول.

إعداد: ناصر عاصي
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من .  6 يوؤجرون  ربما  النا�ضرين  بع�س 

الباطن بع�س الأجنحة للغير.

المحلية .  7 التحادات  ممثلي  بع�س  تدخل 

للتو�ضية بم�ضاركة دور ن�ضر لي�س لديها ما 

يدعو اإلى قبول م�ضاركتها.

في .  8 ومغالتهم  النا�ضرين  بع�س  تالعب 

اأ�ضعار الكتب.

الكتب .  9 وتجار  المزورين  م�ضاركة  تزايد 

التحادات  تق�ضير  ب�ضبب  المعار�س،  في 

اإدارات  تزويد  عن  وتقاع�ضها  المحلية 

المخالفين،  هوؤلء  باأ�ضماء  المعار�س 

في  الم�ضاركة  ي�ضتحقون  ل  والذين 

المعار�س.

عدم التن�ضيق بين التحادات المحلية .  10

بمواعيد  اللتزام  في  ال�ضحن  و�ضركات 

�ضحن الكتب، ما يت�ضبب في تاأخر و�ضول 

�ضحنات النا�ضرين اإلى المعار�س.

و�ضع  ا�ضتمر  اإذا  القول:  اإلى  ر�ضاد  وخل�س 

الكتب-   اأ�ضواق  اأو   - العربية  المعار�س 

الهدف  يتحقق  فلن  الآن،  عليه  هو  ما  على 

الثقافة  ن�ضر  في  المعار�س  من  الأ�ضا�ضي 

والعلم بين اأبناء الوطن العربي، والتاأ�ضي�س 

لخدمة  ثقافته  يوظف  قارئ  عربي  لمجتمع 

هذا  الثاني  اجتماعنا  في  ناأمل  لذا  بلده... 

لكل  الم�ضكالت  حل  اأجل  من  مًعا  نعمل  اأن 

وخير  المعار�س،  ومديري  النا�ضرين  من 

قرارات  الم�ضكالت  هذه  حل  على  لنا  دليل 

ن�ضل  حتى  الإ�ضكندرية،  اجتماع  وتو�ضيات 

م�ضتوى  ارتقاء  من  جميًعا  نن�ضده  ما  اإلى 

معار�ضنا العربية.”

 كلمة
هيثم الحاج

ثم تكلم الدكتور هيثم الحاج، رئي�س الموؤتمر 

اأ�ضار  “ربما  فقال:  الإ�ضكندرية  الأول/ 

عدم  اإلى  قليل  منذ  ر�ضاد  محمد  الأ�ضتاذ 

قبل مدراء  التو�ضيات من  الكثير من  تنفيذ 

ذلك  يكون  وربما  النا�ضرين،  اأو  المعار�س 

ب�ضبب ق�ضور في طريقة �ضناعة التو�ضيات، 

واأن  الآلية،  هذه  نطور  اأن  علينا  اأن  واأظن 

تكون التو�ضيات والقرارات واقعية، ويمكننا 

ا بال�ضتراك  تنفيذها بالفعل، واأن تكون اأي�ضً

الحقيقي بين وجهتي النظر، بين النا�ضرين 

كمن  ت�ضبح  ل  حتى  المعار�س،  ومديري 

يركبون �ضفينة بع�ضهم في اأعالها وبع�ضهم 

الآخر في اأ�ضفلها، ربما توؤدي بع�س القرارات 

اإلى توقف بع�س المعار�س، وهذا ما ل نرجوه 

واحدة،  �ضفينة  في  بالفعل  نحن  بالطبع. 

نرجو اأن تتم رحلتها، واأن تكون هذه الرحلة 

يكون  واأن  اأعا�ضير،  اأي  اأو  عواطف  اأي  بال 

خط �ضيرها وا�ضًحا بالن�ضبة اإلينا جميًعا”.

معار�س  على  الآن  نعمل  »ِلَم  الحاج:  وختم 

مهنية اأو �ضوق للن�ضر اأو على اأحداث ثقافية 

اأو مجرد اأحداث تجارية لترويج الكتاب؟ اأنا 

اأظن اأن علينا في البداية اأن نحدد منهجنا 

فعله  نبداأ  كي  نفعل،  اأن  نريد  لما  وروؤيتنا 

ب�ضكل منظم«. 

 كلمة
سعد العنزي

العنزي،  �ضعد  الأ�ضتاذ  رحب  اأن  وبعد 

بالح�ضور  /الكويت  الثاني  الجتماع  رئي�س 

عقود  ومنذ  “الكويت،  قال:  وال�ضيوف، 

الثقافة  ن�ضر  عاتقها  على  اأخذت  طويلة، 

والمعرفة في ربوع الوطن العربي، من خالل 

�ضال�ضل اإ�ضداراتها التي و�ضلت اإلى كل بيت 

عربي”.

الإرهاب  مواجهة  اأن  العنزي  واعتبر 

والتطرف تكون بالثقافة والمعرفة والنفتاح 

الكتاب  يظل  اأن  على  والعمل  والتنوير، 

كما  الحرب،  اآلة  مواجهة  في  قوًيا  �ضالًحا 

راأى “اأن �ضناعة الثقافة والن�ضر تعد ركيزة 

اأ�ضا�ضية لأي م�ضروع ح�ضاري، واأنها المدخل 

الرغم  وعلى  رقي...  اأو  تقدم  لأي  الرئي�ضي 

من التطور الحا�ضل في حركة الن�ضر عربًيا، 

يعاني  يزال  ل  فاإنه  واأدواته،  و�ضائله  وتنوع 

تتعدد  ومهنية،  اقت�ضادية  عامة،  م�ضكالت 

وتختلف باختالف البلدان العربية، وتفاوت 

م�ضتوى الثقافة فيها”.

وقال العنزي: »اإن الهدف الرئي�ضي من هذا 

والتحاور  للنقا�س  م�ضاحة  خلق  الجتماع 

العربي، م�ضكالته  الكتاب  اأهم ق�ضايا  حول 

وكذلك  تواجهه،  التي  والتحديات  وهمومه، 

الم�ضكالت  وا�ضتعرا�س  النا�ضرين،  ق�ضايا 

تنظيم  تعتر�س  التي  الفنية  والتفا�ضيل 

معار�س الكتب العربية، ونحن على ثقة باأن 

اتحاد  النا�ضرين العرب – في ظل رئا�ضته 

الم�ضكالت  لمواجهة  ي�ضعى   – الحالية 

حقيقية  وجهود  اأكبر،  بفاعلية  القائمة 

التحاد  اأع�ضاء  م�ضاركة  اإلى �ضمان  تهدف 

الثقافية  والفاعليات  والبرامج  الأن�ضطة  في 

اأدوات  تفعيل  على  والعمل  كافة،  المختلفة 

في  الثقافة  و�ضناعة  وتطويرها،  الن�ضر 

الوطن العربي”.

مناق�ضاتنا  تثمر  “اأن  الختام  في  وتمنى 

زمني  جدول  وفق  للتنفيذ  قابلة  قرارات 

بداية  هذا  اجتماعنا  يكون  واأن  محدد، 

م�ضلحة  تراعي  جديدة  طريق  لخارطة 

النا�ضرين والمثقفين والقراء العرب، وتعمل 

وطننا  في  الكتاب  معار�س  تطوير  على 

العربي الكبير”.

 كلمة
بشار شبارو

الأ�ضتاذ  قال  الأولى  للجل�ضة  تروؤ�ضه  وفي 

النا�ضرين  اتحاد  عام  اأمين  �ضبارو،  ب�ضار 

مهنية  تحديات  اأمام  جميًعا  “اإننا  العرب: 

والتوزيع،  الت�ضويق  القر�ضنة،  اأهمها  كثيرة 

التقني،  التقدم  القراءة،  عن  العزوف 

النقاط  هذه  لكن  الكثير،  وغيرها  الرقابة 

اللقاء  بها في هذا  نهتم  اأن  ويجب  اأ�ضا�ضية 

اليوم وغًدا”.

موؤتمر  وتو�ضيات  قرارات  �ضبارو  تال  ثم 

الإ�ضكندرية ال�ضابق، ليكون المجتمعون على 

هذه  من  نفذ  ما  فيدركوا  اأمرهم،  من  بّينة 

القرارات والتو�ضيات وما لم ينفذ.

 كلمة
محمد المعالج

المعالج،  الدكتور محمد �ضالح  اأكد  وبعدما 

والدولية،  العربية  المعار�س  لجنة  رئي�س 

حر�س النا�ضر العربي ال�ضديد على الم�ضاركة 

التي  ال�ضعوبات  رغم  المعار�س،  جميع  في 

العربي في  الكتاب  ت�ضويق  دون  تقف حائاًل 

هذه المعار�س، قال: “اجتمعنا اليوم لمزيد 

اإدارات  مختلف  بين  ال�ضراكة  تطوير  من 

والنا�ضرين  للكتاب  العربية  المعار�س 

الم�ضتركة،  الم�ضلحة  يحقق  بما  العرب، 

ي�ضهدها  التي  الم�ضاكل  لر�ضد  وفر�ضة 

العربية،  المعار�س  في  العربي  النا�ضر 

اإليه بعد  حتى نتمكن من معرفة ما تو�ضلنا 

اجتماعنا الأّول، وما ناأمل اأن نكّمل تحقيقه 

في الم�ضتقبل”.

التي  الأمور  على  كلمته  في  المعالج  وركز 

اتفق عليها ولم تنفذ، فعر�ضها كما يلي:

العرب  النا�ضرين  اتحاد  ت�ضريك  يتّم  لم   -«

في اختيار النا�ضرين الم�ضاركين في غالبية 

المعار�س.

العرب  النا�ضرين  اتحاد  ت�ضريك  يتّم  لم   -

في الهيئة العليا للمعار�س العربية.

- لم تقم كّل المعار�س بفر�س طلب �ضجّل 

تجاري على الم�ضاركين اأو اإثبات ع�ضويتهم 

من  للتاأكد  العرب  النا�ضرين  اتحاد  في 

قانونية الدار ووجودها.

والليبي  ال�ضوري  النا�ضر  م�ضاركة  م�ضكلة   -

المعار�س  اإدارات  يقع حّلها من مختلف  لم 

العربية.

في  التحاد  قرارات  مع  اإيجابًّا  التفاعل   -

من  ال�ضوداء  والقائمة  المزورين  يخ�ّس  ما 

طرفهم«.

التي  العاّمة  الم�ضكالت  المعالج  عدد  ثم 

يواجهها الم�ضتركون في المعار�س:

» - ارتفاع تكاليف الأجنحة.

- اإلغاء ر�ضوم التاأ�ضيرات و التوكيالت اإ�ضوة 

بمعر�س اأبوظبي. 

التحاد  بين  تن�ضيق  لجان  ت�ضكيل  عدم   -

والمعار�س.

بع�س  في  وال�ضرقات  الأمن  م�ضكلة   -

مراقبة  كاميرات  توفير  وعدم  المعار�س، 

وتنبيه في كل القاعات. 

وا�ضتبيان  �ضكاوى  �ضناديق  توفير  عدم   -

في كل معر�س، ي�ضتطيع من خالله النا�ضر 

تقديم مالحظاته بغية تطوير المعر�س.

بالألعاب،  ت�ضارك  التي  الموؤ�ض�ضات  قبول   -

ا تلك التي توؤثر في �ضحة الأطفال.« خ�ضو�ضً

على  اأن  كلمته،  ختام  في  المعالج،  واأكد 

النا�ضرين  اتحاد  واأن  واجبات،  النا�ضرين 

اأي  ت�ضجيل  عدم  على  يحر�س  العرب 

تجاوزات من طرف النا�ضرين، وعلى تعاون 

دائم مع اإدارات المعار�س لمنعها.

 كلمة
ناصر عاصي

رئي�س  عا�ضي،  نا�ضر  الأ�ضتاذ  واعتبر 

اأن  العامة،  والعالقات  الإعالم  لجنة 

ثقافية  معرفية  ر�ضالة  �ضاحب  النا�ضر 

مع  تتنا�ضب  اأعمال  ون�ضر  المجتمع  لخدمة 

مجتمعاتنا، وتنّمي اأفكارنا وتثقف مجتمعنا. 

للمهنة،  اأ�ضاوؤوا  نا�ضرين  هناك  “اإن  وقال: 

وهم اأقّل ما يقال فيهم تجار كتب، اأو بائعو 

كتب، اأو مزورون ومقر�ضنون لهذه الكتب. اإن 

النا�ضر يتكبد م�ضاريف كبيرًة لدى م�ضاركته 

مع  درا�ضاتنا  اأثبتْت  ولقد  معر�س،  اأّي  في 

ن�ضبة كبيرة من النا�ضرين اأن مبيعات كتبهم 

التي  الم�ضاريف  ح�ضم  بعد  المعار�س،  في 

بالتالي  وهم   ،% و80   70 بين  ما  اإلى  ت�ضل 

اأّي  دون  من  الطباعة  بكلفة  كتبهم  يبيعون 

ربح، وهذا الأمر �ضي�ضل بالجميع اإلى عدم 

الإنتاج والتوقف عن العمل”.

بم�ضاريف  تتعلق  التي  البنود  عا�ضي  وعدد 

اأهمية  من  التقليل  اإلى  ليخل�س  النا�ضر، 

الم�ضاركة في المعار�س، اإذا لم تكن هناك 

هذه  من  للتخفيف  واإجراءات  ت�ضهيالت 

جرى  ما  ظّل  “في  وت�ضاءل:  الم�ضاريف. 

اأمر  المعر�س  اإقامة  هل  نت�ضاءل،  طرحه 

يعنينا ك�ضركاء فيه؟ وهل الأن�ضطة الثقافية 

ا من النواحي كافًة،  الم�ضاحبة والمهمة جدًّ

والتي تتيح لعدد اأكبر من الجمهور الح�ضور 

النا�ضر  منها  �ضي�ضتفيد  المعر�س  اإلى 

الفكرية  اأو  المهنية  ال�ضتفادة  مع  بالتوازي 

طرحه  جرى  ما  وهل  الأن�ضطة؟  هذه  من 

وال�ضعي  النا�ضر  على  كبيرة  م�ضاريف  من 

اأمر  م�ضيرته  النا�ضر  لمتابعة  تقليلها  اإلى 

يجب الوقوف عنده ومعالجته؟ وهل يمكننا 

التحاد  ع�ضو  النا�ضر  يكون  باأن  المطالبة 

ملتزم  لأنه  العار�ضين  باقي  عن  مميًزا 

ويحترم  كافًة  والفكرية  الأدبية  بالتفا�ضيل 

قوانين المعر�س، ويلتزم بها، وهو بالمطلق 

لي�س كالمكتبة العار�ضة اأو الجهات الر�ضمية 

اأو التجارية مثل المطابع وغير ذلك؟”.

المعار�س  في  الجناح  اإيجار  كلفة  وعن 

“اأن  عا�ضي:  راأى  العر�س،  وموا�ضفات 

اأنهم  يعتبرون  المعر�س  على  القيمين 

اإيجار  يتجاوز  ل  عندما  المطلوب  حققوا 

هل  لكن  اأمريكي،  دولر  مئة  المربع  المتر 

موا�ضفات المعر�س من حيث تفا�ضيل اإقامة 

والمواقف  والإ�ضاءة  والتجهيزات  ال�ضالة 

الإعالمية  والجهات  والإعالنات  والخدمات 

اأو متكافئة بين  والجهات الداعمة متنا�ضبة 

للنقا�س  طرحه  يجب  �ضوؤال  المعار�س؟ 

المتر  كلفة  اأن  الأحيان،  بع�س  في  واأعتقد، 

قد تكون �ضعف اأّي معر�س اآخر لكّنه يوؤمن 

العار�ضين  جميع  على  تعود  كثيرًة  تفا�ضيل 

�ضعر  يكون  وقد  الجيد،  وبالمبيع  بالخير 

اأّي  ي�ضتفيد  ول  دولر  مئة  من  اأقّل  الجناح 

اأّي  وجود  لعدم  فيه  الم�ضاركة  من  نا�ضر 

من  البيع  حركة  تن�ضيط  واأهّمها  خدمات، 

والجهات  والموؤ�ض�ضات  الجمهور  خالل 

المعنية بالكتاب.

اأعمال  ون�ضر  اإنتاج  على  قادر  “النا�ضر 
في  دعم  اإلى  يحتاج  لكنه  ومهمة،  كثيرة 

�ضريحة  اأكبر  اإلى  الكتاب  واإي�ضال  التوزيع 

النا�ضر قد حقق  النا�س، وبالتالي يكون  من 

مبيعات اأف�ضل، وتمّكن من ن�ضر ثقافة اأو�ضع 

واأمثل، واأعتقد اأن جميع الزمالء يوافقونني 

ي.
ْ
الراأ

اإعداد  على  الم�ضاعدة  نطلب  فاإننا  “لذا، 
الن�ضر  اأو�ضاع  لمعرفة  مفيدة  اإح�ضاءات 

بحقوق  الم�ضترك  والهتمام  والنا�ضرين، 

الملكية الفكرية، ومنع قر�ضنة الُكتب، ومنح 

توؤهلهم  خا�ضًة  امتيازات  التحاد  اأع�ضاء 

الن�ضر،  بمهنة  والرتقاء  الأف�ضل  تقديم 

وبهذا ن�ضتطيع اأن نحّقق اأهدافنا الم�ضتركة 

ور�ضالة  راقية  مهنة  �ضاحب  نا�ضر  بوجود 

هادفة”.

 المؤتمر الثالث
فـي أبوظبي

محمد  الأ�ضتاذ  الثانية  الجل�ضة  تراأ�س 

ودار  العرب،  النا�ضرين  اتحاد  رئي�س  ر�ضاد 

معار�س  مديري  مقترحات  حول  نقا�س 

م�ضاركة  حول  ومالحظاتهم  العربية  الكتب 

تقّرر  وقد  المعار�س،  هذه  في  النا�ضرين 

ب�ضار  ال�ضادة:  من  موؤلفة  لجنة  ت�ضكيل 
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العربية وممثلي  الكتب  الذي عقد بين مديري معار�س  الثاني  الموؤتمر  �ضدرت عن 

اتحاد النا�ضرين العرب، في الكويت، يومي 16 و17 نوفمبر/ ت�ضرين الثاني 2017 م، 

مجموعة من القرارات والتو�ضيات، نقدم هنا مقارنة بينها وبين تلك التي �ضدرت 

عن الموؤتمر الأول الذي عقد في مكتبة الإ�ضكندرية، يومي 5 و6 �ضبتمبر/ اأيلول 2016 

م، لنخل�س اإلى اأن عددًا من القرارات والتو�ضيات بقي كما هو، فكرر الموؤتمر الثاني 

بع�س ما ورد في الموؤتمر الأول، وبع�ضه الثاني نّقح فتغيرت فيه كلمات اأو عبارات، 

وبع�ضه الثالث اأ�ضيف كبند جديد، في حين اأن بع�س قرارات الموؤتمر الأول انتقلت 

القرارات  غالبية  تنفيذ  عدم  يوؤكد  هنا  نعر�ضه  وما  الثاني.  الموؤتمر  تو�ضيات  اإلى 

والتو�ضيات ال�ضابقة من قبل الطرفين.

في القرارات:
تكررت البنود التالية:

- اعتماد ا�ضم »لجنة مديري معار�س الكتب العربية واتحاد النا�ضرين العرب«، وتتكون 

من مديري المعار�س العربية وممثلي اتحاد النا�ضرين العرب. 

- التعاون والتن�ضيق والت�ضاور بين مديري المعار�س العربية واتحاد النا�ضرين العرب.

طلب  يوقع  اأن  على  المعار�س،  في  العرب  النا�ضرين  لم�ضاركة  وا�ضحة  معايير  و�ضع   -

اأع�ضاء اتحاد النا�ضرين العرب من طرف اإدارة المعر�س، واأن يطلب ال�ضجل التجاري 

من دور الن�ضر الم�ضاركة في المعر�س لغير الأع�ضاء للتاأكد من قانونية الدار، وحقيقة 

وجودها الواقعي، وعدم كونها وهمية، وللتاأكد من عدم تكرار العناوين بالأجنحة للنا�ضر 

الواحد.

لقتناء  المعر�س  زيارة  اإلى  والمدار�س  والجامعات  الموؤ�ض�ضات  ودعوة  التن�ضيق   -

احتياجاتهم منه.

- اللتزام باإلغاء المعرو�ضات ال�ضحرية واألعاب الأطفال والت�ضجيالت ال�ضوتية والمرئية 

غير التعليمية.

- توفير كل و�ضائل الت�ضال وخدمات الإنترنت في المعر�س. 

- الهتمام بذوي الحتياجات الخا�ضة �ضواء كانوا عار�ضين اأو زائرين. 

- الهتمام بالدعاية والإعالن عن المعر�س لفترة كافية. 

- اإر�ضال قوائم النا�ضرين الم�ضاركين في المعر�س اإلى �ضركات ال�ضحن، على اأن يلتزموا 

�ضحن كتب النا�ضرين المقبولين فقط، وتكون بيانات كراتين ال�ضحن وا�ضحة عليها.

- اإلزام النا�ضرين بعدم �ضحن اأي عنوان تّم منعه من قبل اإدارة المعر�س. 

القرارات التي ت�شمنت تعدياًل هي:

العرب  النا�ضرين  اتحاد  مع  بالتعاون  العربية  المعار�س  مديري  لجنة  اجتماع  عقد   -

جا�ضم، جا�ضم اأبو العينين، محمد ال�ضحي، 

محمد  �ضبارو،  ب�ضار  م�ضعودي،  حميدو 

�ضالح المعالج، اأحمد فهد الحمدان ونا�ضر 

جرى  التي  القرارات  لإعداد  عا�ضي، 

�ضارك  وقد  الموؤتمر.  في  حولها  النقا�س 

معار�س  مديرو  ال�ضادة  الجل�ضة  هذه  في 

الكتب العربية واأع�ضاء مجل�س اإدارة اتحاد 

النا�ضرين العرب.

الأ�ضتاذ  فتراأ�ضها  الختامية  الجل�شة  اأما 

ا  م�ضتعر�ضً الموؤتمر،  رئي�س  العنزي،  �ضعد 

القرارات  اإعداد  لجنة  اإليه  تو�ضلت  ما 

حولها،  النقا�س  باب  فاتًحا  والتو�ضيات، 

ل�ضياغتها ب�ضكل نهائي، واعتماد القرارات 

على  للعمل  عنها،  �ضدرت  التي  والتو�ضيات 

الكتب  معار�س  مديري  ِقَبل  من  تنفيذها 

العربية واتحاد النا�ضرين العرب. 

اأبو  معر�س  مدير  اأعلن  الموؤتمر  نهاية  وفي 

ظبي الدولي للكتاب الأ�ضتاذ محمد ال�ضحي 

�ضيحدد  الذي  الثالث  الجتماع  ا�ضت�ضافة 

تاريخه بالت�ضاور مع التحاد.

وب�ضفة )�ضنوية( )بدًل من دورية(.

بما  للنا�ضرين،  الر�ضمي  الممثل  العرب  النا�ضرين  اتحاد  اعتماد   -

لديه من بيانات ومعلومات، من خالل دليل النا�ضرين العرب، واأن 

تكون اأولوية الم�ضاركة في المعار�س العربية لأع�ضائه )بالتعاون مع 

التحادات المحلية(.

- التو�ضع في تنظيم البرامج والندوات المهنية المرتبطة ب�ضناعة 

الن�ضر )�ضرط تفاعل النا�ضرين مع هذه الأن�ضطة والتركيز في اإقامة 

الور�س المتعلقة بالت�ضويق الرقمي في و�ضائل التوا�ضل الجتماعى(.

الفكرية  الملكية  على حقوق  العتداء  لمكافحة  الحازم  التطبيق   -

توقيع  على  والعمل  العرب،  النا�ضرين  اتحاد  قرارات  واعتماد 

لتنفيذها  موحدة  بنود  اإعداد  )مع  ذلك،  تت�ضمن  تفاهم  مذكرات 

كانت  حال  في  المحلية  لالتحادات  الرجوع  ومع  المعار�س،  عبر 

التي �ضبطها، وفي حال  الحالة  للف�ضل في  البلد نف�ضه،  الدور من 

اختالف بلد النا�ضر يف�ضل بها اتحاد النا�ضرين العرب. واإذا لم يتم 

ح�ضم النزاع لإدارة المعر�س �ضحب الكتاب من المعر�س وت�ضليمه 

للنا�ضرين في نهاية المعر�س(. )الإ�ضافة بين هاللين(.

العرب  النا�ضرين  اتحاد  بين  الإعالمي  التن�ضيق  على  العمل   -  

واإدارات المعار�س العربية )والتحادات المحلية(. 

القرارات الجديدة التي لم تكن موجودة في قرارات الموؤتمر 

ال�شابق هي:

 - ُيِعدُّ اتحاد النا�ضرين العرب ا�ضتبياًنا في كل معر�س، بالإيجابيات 

وال�ضلبيات، ويلتزم اإر�ضال النتائج اإلى مدير المعر�س للموافقة قبل 

الن�ضر. 

 - تلتزم اإدارات المعار�س باعتماد بطاقة نا�ضر كجزء من الطلبات 

التي تطلب لقبول الم�ضاركة في المعر�س. 

تعطى  للنا�ضرين  الخارجية  للم�ضاركات  دعم  وجود  حال  في   -  

العرب،  النا�ضرين  اتحاد  مع  بالتن�ضيق  جدد،  لنا�ضرين  الفر�ضة 

قدموا م�ضتوى مختلًفا في هذه ال�ضناعة حتى يطلعوا على تجارب 

جديدة في عالم الن�ضر. 

 - يقت�ضر اإ�ضدار تاأ�ضيرات المعار�س لموظفي الدار فقط.

الموؤتمر  تو�ضيات  في  التي كررت  الأول  الموؤتمر  قرارات  بع�س  اأما 

الثاني فهي:

 � مراعاة الأعباء المالية على النا�ضرين من ناحية ر�ضوم ال�ضتراك 

ور�ضوم التاأ�ضيرات وم�ضروفات ال�ضحن والتخلي�س، وذلك لرتفاع 

ر�ضوم ال�ضتراك وم�ضاريف ال�ضفر والإقامة وال�ضحن. 

� ال�ضماح للنا�ضر ب�ضداد ر�ضوم ال�ضتراك في اأثناء المعر�س، ومن ل 

يلتزم �ضيتم و�ضعه على القائمة ال�ضوداء، لمنعه من الم�ضاركة في 

جميع المعار�س العربية. 

� التن�ضيق بين مديري المعار�س العربية ل�ضمان عدم تداخل مواعيد 

بدايات ونهايات المعار�س. 

� اإيجاد اآليات جديدة للحّد من الرقابة المفرطة على الكتب والتي 

تمنع عر�س الكتب التي يطلبها القراء. 

� اإمكانية اإر�ضال بريد اإلكتروني في قاعدة بيانات تحتوي على الجهات 

الر�ضمية، من موؤ�ض�ضات وجامعات، ترغب في زيارة المعر�س، حتى 

ُيتمكن الت�ضال بهم. 

في التوصيات
تكررت التو�شيات التالية:

�ضعر  يتجاوز  األ  على  المعار�س  في  ال�ضتراك  ر�ضوم  تخفي�س   -  

المتر $110.

لإقامة  المنظمة  اللجان  في  العرب  النا�ضرين  اتحاد  م�ضاركة   -

المعار�س ك�ضريك اأ�ضا�ضي. 

-  اإلغاء ر�ضوم التاأ�ضيرات للمعار�س اأ�ضوة بمعار�س كثيرة في العالم 

العربي. 

- اإلغاء ر�ضوم التوكيالت، على األ تتجاوز توكيلين للنا�ضر الواحد. 

والليبيين  ال�ضوريين  النا�ضرين  م�ضاركة  ت�ضهيل  على  العمل   -

والعراقيين واليمنيين في ال�ضتراك في المعار�س التي منعوا منها 

بتعليمات محددة. 

- النظر في اإعفاء النا�ضرين من ر�ضوم التخلي�س كما كان يحدث 

الجمارك  اإلى  المعر�س  اإدارة  من  خطاب  اإ�ضدار  مع  الما�ضي  في 

ل�ضرعة الإفراج عن �ضحنات الكتب. 

واأ�شيفت التو�شيات التالية:

ت�ضاعد  الحقوق،  لتبادل  العربي  للكتاب  بيانات  قاعدة  اإن�ضاء   -

في  م�ضاركتهم  اأثناء  ا  خ�ضو�ضً الكتب،  حقوق  بيع  على  النا�ضرين 

ببيع  المتعلقة  البرامج  تنظم  التي  والإقليمية  الدولية  المعار�س 

الحقوق، وتكون باللغتين العربية والإنجليزية.

- اإر�ضال قوائم دور الن�ضر الم�ضاركة في المعار�س العربية لتحاد 

النا�ضرين العرب، لإبداء الراأي والم�ضورة في حال وجود مخالفات 

على تلك الدور. 

بالدولر  موحدة  اأ�ضعار  قائمة  اعتماد  النا�ضرين  من  الطلب   -

الأمريكي، مع مراعاة القوة ال�ضرائية والتكلفة المترتبة عليهم في 

م�ضاركاتهم في المعار�س العربية، على األ تكون الختالفات مبالًغا 

فيها.

العرب  النا�ضرين  اتحاد  بين  تفاهم  ومذكرات  �ضراكات  عقد   -

والمكتبات في الدول العربية، بدعم من مديري المعار�س، بالإ�ضافة 

المعلومات  لتبادل  المعار�س،  اأثناء  حوارية  جل�ضات  عقد  اإلى 

والتعرف على الطلبات.

- العمل على اإر�ضال مندوبين يعملون في دور الن�ضر العربية، وعلى 

ا�ضتف�ضارات  على  الرد  وي�ضتطيعون  الدار،  باإ�ضدارات  تام  اّطالع 

الجمهور، على اأن تتوافق مهنهم مع طبيعة هذه المهنة.

مع  بالتعاون  الجدد،  للنا�ضرين  ال�ضت�ضافة  برنامج  تفعيل   -

اإنتاجهم  رفيًعا في  يقدمون م�ضتوى  للذين  العرب  النا�ضرين  اتحاد 

في  واإ�ضراكهم  والعربية  الدولية  المعار�س  ببع�س  اأ�ضوة  المعرفي، 

البرامج المهنية.

 اأ.  جا�شم البوعينين

نائب مدير معر�س الدوحة

اأ.  ب�شار جا�شم

مدير معر�س البحرين

اأ.  محمد ال�شحي

مدير معر�س اأبو ظبي

اأ.  حميدو م�شعودي

مدير معر�س الجزائر 

اأ.  ب�شار �شبارو

الأمين العام   

 اأ.  نا�شـر عـا�شى

رئي�س لجنة الإعالم والعالقات العامة

د. محمد المعالج

رئي�س لجنة المعار�س

اأ.  اأحمد الحمدان

نائب الرئي�س

مقررات وتوصيات االجتماع الثاني مع 
مديري المعارض

خطوات ثابتة لكن بطيئة



في عصر التطور المعرفي المتسارع، تلعب القراءة دوراً بارزاً 
في تعزيز نمو الطفل بصورة سليمة على جميع المستويات 
تساهم  ألنها  نفسية،  أو  علمية،  أو  اجتماعية،  أكانت  سواء 
مواهبه،  وصقل  الطفل  مدارك  توسيع  في  مباشر  بشكل 
وأيضًا أظهرت الدراسات أن القراءة المبكرة لها تأثير إيجابي 

على تعلم الطفل الحقًا في الحياة.

في  »التعلم  لمقولة  وتطبيقًا  المنطلق  هذا  ومن 
السالسل  ذات  أطلقت  الحجر«  على  كالنقش  الصغر 
دار إنشاء  خالل  من  اس�����ترات����يج��ي��ت��ها   إحدى 
ثقافة  دعم  في  منها  إيمانًا  كدز«  السالسل  »ذات 
العالقة  لتعزيز  األطفال  بكتب  المكتبة  وتعنى  الطفل 

بين الطفل والكتاب والتقريب بينهما، حيث سخرت الدار كل 
يحقق  الذي  بالشكل  القسم  إلعداد  إمكانيات  من  لديها  ما 
ووضع  أطفالنا.  وجدان  في  القراءة  أهمية  زرع  في  أهدافه 
القائمون على القسم نصب عينهم هدفًا يتمّثل في تأمين 
مادة أدبية جميلة للطفل في مختلف مراحله العمرية حيث 
العلمية  والكتب  المتنوعة،  القصص  بين  ما  الكتب  تتوزع 

المبسطة الخاصة باألطفال، باللغتين العربية واإلنجليزية.

لألطفال  خاص  ركن  فهناك  األطفال  قسم  في  المميز  أما 
معظم  تكون  حيث  القراءة  يعرفون  ال  الذين  ا  جّدً الصغار 
بعض  ومع  والرسوم،  بالصور  مزينة  والقصص  الكتب 
الكلمات البسيطة، حتى يتمكن األبوين المرافقين لألطفال 

في  تواجدهم  بفترة  لهم  يقرؤوا  أن 
القسم، حيث يمسك األطفال الكتاب، 
بكل  والرسوم  الصور  إلى  وينظرون 
الكتاب  حب  على  يتعودون  حتى  متعة 
والمطالعة في جو رائع توفره المكتبة 

لهم.

إلى  األطفال«  »قسم  يهدف  كما 
وفي  متعددة  وفعاليات  أنشطة  تقديم 
نشر  على  تعمل  المناسبة  األوقات 
األطفال،  بين  الحرة  المطالعة  ثقافة 
وتوفير وسائل المطالعة والتعلم لرّواد 
لتعزيز  المجاالت  مختلف  في  المكتبة 
بما  والمدرسة  المكتبة  بين  التواصل 
والمثل  القيم  وغرس  أهداف  يحقق 
ما  تبذل  المكتبة  أن  كما  السامية. 
خالل  من  المدارس  لدعم  وسعها  في 
للطالب  مدرسية  زيارات  تنظيم 
وأيضًا  األولى،  مراحلهم  في  خصوصًا 
تبنت المكتبة العديد من الفعاليات 
ضمن  للقراءة  لألطفال  المخصصة 
حب  نشر  في  االستراتيجية  خطتها 
بالذكر  والجدير  لألطفال،  القراءة 
جميع  في  تقام  الفعاليات  تلك  أن 
تهدف  التي  والعطالت  المناسبات 

والتعليم،  والتثقيف،  الترفيه،  طريق  عن  الفراغ  أوقات  لشغل 
وإكسابهم المزيد من المهارات، وأغلب الكتب المستخدمة 
بعض  إلى  باإلضافة  العربية  باللغة  هي  الفعاليات  تلك  في 
في  الفعاليات  تلك  تساهم  وكذلك  اإلنجليزية.  الكتب 
لالستفادة  الفرصة  إتاحة  وكذلك  القّراء،  رقعة  توسيع 

من الكتب.

بشكل  صممت  وقد  األفنيوز،  مجمع  في  المكتبة  تقع 
من  تقترب  لألطفال  جاذبة  ملونة  وبديكورات  جميل 
فضاء  واتساع  والعلو  مناسبة،  وإضاءة  الطفل،  عوالم 
والخيال  للتأمل  فسحة  األطفال  يمنح  مما  المكان، 
باعتبارهما رديفين لمتعة القراءة. ويزدحم القسم بشكل 
العطل، حيث يشعر  ايام  وأهاليهم في  األطفال  بالرّواد  كبير 
الكثير من األطفال بأن المكان بمثابة بيتهم الثاني، ألنها فيها 

البهجة المعرفية، والفنية، واالستمتاع في الوقت.             

صمم بشكل جميل وبأجواء تقترب من عوالم الطفل

مكتبة األطفال في 

 تسعى إلى توسيع  مدارك أبناءنا

 thatalsalasil 
 thatalsalasilbookstore www.thatalsalasil.com.kw

مادة إعالنية



وزير الثقافة التون�شي د. محمد زين العابدين

جل�شة االفتتاح

جل�شة  المحور الثانيجل�شة  المحور االأول

الناشرون العربالناشرون العرب

ير تقار

4445

ير تقار

اليوم األول: الثالثاء 2018-1-9
وبعد حفل الفتتاح عقد لقاء مغلق ما بين 

زين  محمد  الدكتور  الثقافة،  وزير  معالي 

العابدين، واأع�ضاء مجل�س الإدارة الحا�ضرة 

للموؤتمر، تناول الجتماع الق�ضايا والعوائق 

وكيفية  العرب  النا�ضرون  يواجهها  التي 

عن  الم�ضوؤولين  والوزراء  الم�ضوؤولين  دعم 

الن�ضر �ضناعة  في  واأثره  • الطابع 
اإدارة  مجل�س  »رئي�س  عا�ضي  نا�ضر 

المجموعة الطباعية« لبنان

الن�ضر �ضناعة  في  واأثره  • الموزع 
فادي حاج »INTERFORUM« فرن�ضا

والإبداع الن�ضر  بين  • الترجمة 
توفيق العلوي »معهد تون�س للترجمة« تون�س 

العربي  الوطن  في  الكتاب  �ضناعة   •
الواقع والمعوقات والآفاق

مبروك بوطقوقة »موؤلف جامعي« الجزائر

اأهم النقاط التي خل�س اإليها المحور االأول

1.  الدعم النف�ضي والمادي للموؤلف وتذليل 
ال�ضعاب اأمامه من اأجل الإنتاجية والإبداع.

2.   الدعم الحكومي للنا�ضر الذي يتعامل 
ر�ضالة  �ضاحب  وهو  حلقة  من  اأكثر  في 

ويعمل في ظروف �ضعبة وع�ضيبة.

3.   اإن�ضاء متحف ل�ضناعة الكتاب وكيفية 
تطويرها عبر الع�ضور.

4.  الهتمام بالغالف المترجم مع مراعاة 
الثقافة المترجم منها والمترجم اإليها. 

5.   العمل على اإن�ضاء معهد مهني للكتاب.

6.   اإن�ضاء مر�ضد في كل بلد عربي، وربط 
هذه المرا�ضد عبر اتحاد النا�ضرين العرب.

المحور الثاني:

المكتبات العربية 
وسياسات التزويد 

ISBN والفهرسة
 رئي�س الجل�شة: هيثم حافظ 

ال�ضحلي(  �ضالمة)هاجر  بن  رجاء   •
»مديرة المكتبة الوطنية التون�ضية«  تون�س

دار الكتب الوطنية- تون�س 

• قا�ضم ترا�س »مدير الترقيم المعياري 
الدولي للكتاب ISBN« �ضوريا

ممثل ال� isbn  الإقليمي -�ضوريا

• ال�ضاذلي بن زويتين »نا�ضر تون�ضي« تون�س
اأهم النقاط التي خل�س اإليها المحور الثاني

وكالت  يربط  اإقليمي  مكتب  اإن�ضاء     .1
ISBN العربية بع�ضها ببع�س.

وبيانات  اأر�ضيف  اإن�ضاء  على  العمل   .2
للكتاب العربي واإ�ضداراته.

تحث  العربي  للنا�ضر  ور�ضات  اإن�ضاء   .3
على ا�ضتخدام الترقيم الدولي.

 ISBN تفعيل  النا�ضرين  من  الطلب   .4
اإ�ضدارات  جميع  تكون  اأن  على  والعمل 

. ISBN النا�ضرين العرب لها

مؤتمر الناشرين العرب الرابع في تونس

ضرورة دعم الحكومات للكتاب

النا�ضرين  موؤتمر  تون�س،  التون�ضية،  العا�ضمة  في  عقد 

العرب الرابع في التا�ضع والعا�ضر من �ضهر كانون الثاني 

/يناير 2018 م. وذلك بعد اعتماد العر�س المقدم من 

قبل وزارة الثقافة التون�ضية في اجتماع مجل�س اإدارة التحاد الذي 

ت�ضكيل  المجل�س  وقرر   .  2017-5-20 بتاريخ  بيروت  في  انعقد 

لجنة برئا�ضة ال�ضيد رئي�س التحاد مكونة من ال�ضادة:

- محمد ال�شباعي، نائب الرئي�س

- ب�شار �شبارو، الأمين العام

- د. محمد المعالج، رئي�س لجنة المعار�س 

- نا�شر عا�شي، رئي�س لجنة الإعالم

- هيثم حافظ، رئي�س لجنة التطوير المهني

- �شفيان االأ�شقر، رئي�س لجنة تعديل النظام 

- ناهد محمود، مديرة مكتب القاهرة

 وان�ضم اإليهم لحًقا كل من:

- د. خالد عزب، ع�ضًوا

- د. خالد جبر، الأمين العام الم�ضاعد.

نائب  ال�ضباعي،  محمد  ال�ضيد  التحاد  رئي�س  ال�ضيد  كلف  وقد 

م.   2017-7-6 بتاريخ   عملها  وبا�ضرت  اللجنة  بتروؤ�س  الرئي�س، 

على  التفاق  خاللها  تم  دورية  اجتماعات  عدة  اللجنة  وعقدت 

والم�ضاركين،  المحا�ضرين  وال�ضيوف  ومحاوره  الموؤتمر  عنوان 

وجرى رفع تلك القتراحات اإلى وزارة الثقافة التون�ضية، ال�ضريك 

الأ�ضا�ضي  العنوان  على  والتفاق  الموؤتمر  تنظيم  في  الأ�ضا�ضي، 

وهو: الكتب والن�ضر في الوطن العربي الواقع والآفاق.

محمد السباعي/ نائب رئيس االتحاد 

ونتائج  النا�ضرين  لطلبات  العربية  الثقافة 

تكون  اأن  الوزير  معالي  ووعد  موؤتمراتهم، 

الموؤتمر  نهاية  بعد  �ضتعقد  التي  الندوة 

الق�ضايا، كما تطّرق  تلّقي  لمناق�ضة  محوًرا 

الحديث عن ال�ضبل الكفيلة بتطوير معر�س 

ا�ضتعداد  الوزير كامل  واأبدى  للكتاب  تون�س 

وزارته لدعم المقترحات  كافة التي يقدمها 

المعار�س  بلجنة  ممثاًل  النا�ضرين  اتحاد 

تو�ضيات  بتبني  وعد  كما  والدولية  العربية 

موؤتمر مديري المعار�س العربية الذي عقد 

في الكويت وقد �ضكر ال�ضيد رئي�س التحاد 

للقائه  الفر�ضة  اإتاحته  على  الوزير  معالي 

عليهم  وعر�س  العرب  الثقافة  وزراء  ولقاء 

ق�ضايا النا�ضرين وهمومهم. وبعد ا�ضتراحة 

الغداء انطلقت اأعمال الموؤتمر وفق المحاور 

المقررة على النحو التالي :  

المحور األول:

مكونات صناعة النشر 
 رئي�س الجل�شة: محمد ر�شاد

في �ضناعة الن�ضر  واأثره  • الموؤلف 
 خالد ميالد »كاتب و موؤلف«  تون�س

• النا�ضر واأثره في �ضناعة الن�ضر
النا�ضرين  اتحاد  »رئي�س  ر�ضاد  محمد 

العرب« م�ضر
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المحور الثالث:
النشر والتسويق الورقي 

والرقمي والكتاب الصوتي، 
األبعاد والمستقبل

 رئي�س الجل�شة: ب�شار �شبارو

ال�ضوتي • الكتاب 
�ضيب�ضتيان   ال�ضويد /ال�ضويد

»نيل  �ضبارو  �ضالح  الورقي/  الكتاب   •
لبنان وفرات - لبنان« 

L'édition en science humaine  •
  publishing in human science 

 L’Harmattan «Denis Pryen« 

�ضمولي  للمعرفة  ت�ضويق  مفهوم  • نحو 
لمالمح  مقاربة  الو�ضيط:  فكرة  يتجاوز 

ال�ضراع بين الو�ضيط الورقي والإلكتروني؟ 

عاطف عبيد »موؤ�ض�ضة بتانة للن�ضر« م�ضر

ق�ضايا الثقافة الرقمية  • من 
د. محمد �ضعد برغل  »اإعالمي« تون�س

الفريح،  محمد  اللكتروني/  الكتاب   •
�ضركة  والترجمة  الن�ضر  اإدارة  »مدير 

العبيكان للن�ضر« ال�ضعودية

اأهم النقاط التي خل�س اإليها المحور الثالث

مع  النا�ضرين  تفاعل  اإلى  الدعوة     .1
والتي عليها طلب �ضديد  ال�ضوتية  الكتب 

في غير دولة عربية.

الرقمي  والبيع  الرقمي  الكتاب  2.  تفعيل 
في المن�ضات الإلكترونية واإيجاد �ضوق لها.

الورقي  للكتاب  الحكومي  الدعم     .3
على  والعمل  لت�ضويقه  �ضوق  واإيجاد 

الإعالن والإعالم عنه.

4.  بناء رابطة للقراء العرب، اإن�ضاء نواٍد 
للقراء عبر العالم العربي وو�ضل بع�ضها 

ببع�ضها الآخر. 

اتحاد  بين  توا�ضل  ج�ضر  بناء     .5
والتحادات  جهة  من  العرب  النا�ضرين 

اتحادات  مع  اأخرى  جهة  من  المحلية 

الكتاب في العالم العربي.

المحور الرابع:
أزمة المضمون في 

الكتاب العربي
 رئي�س الجل�شة: فتحي الب�س

• عالقة الم�ضمون بانح�ضار القراءة في 
و  »�ضحافي  بزون  العربي/اأحمد  الوطن 

ناقد و موؤلف«  بيروت   

جموح  بين  العربي  الإبداعي  الن�س   •
الكاتب نحو التجريب والتحرر وانتظارات 

واإعالمي  القارئ/ �ضمير بن علي »كاتب 

ونا�ضر تون�ضي « تون�س   

الكّتاب  اتحاد  »رئي�س  الحمايدي  �ضالح 

التون�ضيين « تون�س 

اأهم النقاط التي خل�س اإليها المحور الرابع

ومتطلبات  لحاجات  الكتاب  1.  تلبية 
ا حاجات الجيل  الع�ضر الحديث وخ�ضو�ضً

ال�ضاعد وال�ضباب في العالم العربي.

2.  العمل على الدعاية والإعالن للت�ضويق 
�ضواء  الإعالن  و�ضائل  جميع  في  للكتاب 

كانت مرئية اأو م�ضموعة اأو اإلكترونية.

ي�ضعى  عربي  ثقافي  م�ضروع  3.  اإن�ضاء 
لحل م�ضكلة القراءة.

العوامل  4. مراعاة 
والثقافية  البيئية 

للموؤلف.

الكَتاب  5. احت�ضان 
الحكومات  قبل  من 

العربية.

المحور الخامس:
الملكية الفكرية ....

السرقات الفكرية والقرصنة  
 رئي�س الجل�شة: محمد ال�شباعي

الن�ضر/ خو�ضيه بورجينو »اأمين  • حرية 
عام اتحاد الن�ضرين الدوليين« �ضوي�ضرا

خالد البلبي�ضي »دار المنهل«  الأردن

الملكية  م�ضاألة  في  التون�ضية  التجربة   •
اإبراهيم »الموؤ�ض�ضة  الفكرية/ يو�ضف بن 

والحقوق  الفكرية  للملكية  التون�ضية 

الم�ضابهة«  تون�س

• ال�ضرقات الفكرية والقر�ضنة / ح�ضام 
لطفي »م�ضت�ضار اتحاد النا�ضرين العرب«  

م�ضر 

جمعة محمود الزريقي »دكتور في �ضوؤون 

الق�ضاء و موؤلف ليبي«  طرابل�س 

اأهم النقاط التي خل�س اإليها المحور الخام�س 

-اإن�ضاء هيئة متخ�ض�ضة باإدارة �ضوؤون   1
النا�ضرين  اتحاد  في  الفكرية  الملكية 

العرب تتمتع ب�ضالحيات وا�ضعة وم�ضتقلة 

في هذا المجال. يتم تخ�ضي�س ميزانية 

المعار�س  مع  بالتن�ضيق  جهودها  لدعم 

وتوفير   . الدولية  والمنظمات  العربية 

مع  التعامل  في  وخبيرة  موؤهلة  كوادر 

للبت  توؤهلها  الفكرية  الملكية  ق�ضايا 

واتخاذ القرارات.

الفكرية  الملكية  بمفهوم  الوعي  -ن�ضر   2

و�ضرورة حمايتها با�ضتخدام و�ضائل متطورة.

3 -تقديم م�ضاعدات فنية وقانونية 

والمحا�ضرات  الندوات  عقد   -  4
)للمعنيين(، ي�ضارك فيها محامون وق�ضاة 

ومخت�ضون واأ�ضحاب حقوق ومخترعون. 

5 -تطبيق واإنفاذ قوانين الملكية الفكرية 

المخت�ضة  للجهات  الق�ضايا  -تحويل   6
لتخاذ ما يلزم من اإجراءات مدنية وجزاءات 

ق�ضائية مدنية لحجز المواد واإتالفها.

-التن�ضيق والتعاون الكامل مع الهيئات   7
العاملة في  العربية والدولية  والمنظمات 

هذا المجال . 

-على النا�ضرين التوا�ضل في ما بينهم   8
الفكرية  للحماية  قانونية  و�ضائل  واإيجاد 

ومكافحة القر�ضنة 

 اليوم الثاني: األربعاء 2018-1-10
المحور السادس:

واقع حركة النشر في 
المغرب العربي

رئي�س الجل�شة: ب�شام الكردي

مو�ضاي  اآ�ضية  د.   / الجزائر  عن   •
»من�ضورات اختالف«  الجزائر

عياد  بن  من�ضف   / تون�س  • عن 
»اتحاد النا�ضرين التون�ضيين«  تون�س

ناظم  الجليل  عبد   / المغرب  عن   •
»اتحاد النا�ضرين المغاربة«   المغرب 

اأهم النقاط التي خل�س اإليها المحور ال�شاد�س

لنا�ضري  الجغرافي  الو�ضع  مراعاة   -  1
دول المغرب العربي. 

المغرب  دول  كتب  انتقال  ت�ضهيل   -  2
العربي بين بلدان المغرب العربي.

- طلب الدعم الحكومي لفتح مكتبات   3
عمومية في المغرب العربي.

4 - اإن�ضاء �ضندوق مالي لدعم الترجمة.

المحور السابع: الندوة األولى
تحديات صناعة النشر 

في العالم العربي 
رئي�س الجل�شة: فادي تميم

الأردن   ال�ضروق«  »دار  الب�س  • فتحي 
القي�ضي  »مدير معر�س اأربيل«  • اإيهاب 

العراق  

الدولي  الكويت  العنزي »معر�س  �ضعد   •

اجتماًعا  العرب  النا�ضرين  اتحاد  اإدارة  للموؤتمر عقد مجل�س  الأخير  اليوم  نهاية  وفي 

مغلًقا مع اأمين عام اتحاد النا�ضرين الدوليين ورئي�س لجنة حماية الفكرية في التحاد 

الدولي بح�ضور ال�ضيخة بدور القا�ضمي، رئي�ضة جمعية النا�ضرين الإماراتيين، وال�ضيدة 

بورجينو  خو�ضييه  ال�ضيد  وقدم   ، اللبنانيين  النا�ضرين  نقابة  رئي�ضة  عا�ضي،  �ضميرة 

نبذة عن اأهداف اتحاد النا�ضرين الدوليين التي من اأهمها حرية الن�ضر وحماية حقوق 

اإلى التحاد  بعد  تن�ضم  لم  والتي  العربية  الإقليمية  الفكرية، وحث التحادات  الملكية 

الدولي على العمل لتحقيق ال�ضروط الالزمة لالنت�ضاب ، واتفق الطرفان على ا�ضتمرار 

التوا�ضل بين التحادين وتبادل المعلومات والخبرات .  

للكتاب« الكويت 

الندوة  اإليها  خل�شت  التي  النقاط  اأهم 

االأولى من  المحور ال�شابع:

جديدة  اأ�ضواق  فتح  على  العمل   -  1
للكتاب. 

وبين  النا�ضرين  بين  اأر�ضية  اإيجاد   -  2
النا�ضرين والموؤلفين.

عمل  وور�س  محا�ضرات  اإقامة   -  3
بالتعاون مع اتحاد النا�ضرين العرب.

4 - الم�ضاهمة في محاربة التزوير.
5 - عزل ال�ضيا�ضة عن الثقافة. 

 18 هناك  اأن  الم�ضاكل  اأهم  من   -  6
ا بلغة واحدة وكلها تجارية. معر�ضً

جل�شة  المحور ال�شاد�سجل�شة  المحور الثالث جل�شة  المحور ال�شابع/ الندوة االأولىجل�شة  المحور الرابع

جل�شة  المحور الخام�س
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المحور السابع: الندوة الثانية
الرقابة في العالم العربي

رئي�شة الجل�شة: ال�شيخة بدور القا�شمي

 • اإيمان حميدان » موؤ�ض�ضة القلم الدولي« 

 Kristenn Einarsson • 

 .Chair، IPA Freedom to Publish Co

العربي.. الكتاب  على  • الرقابة 
 الحد من الحرية واإعاقة الن�ضر

اأحمد ال�ضهاوي »�ضاعر واإعالمي«  م�ضر

�ضكري مبخوت »كاتب« تون�س

اأهم النقاط التي خل�شت اإليها الندوة:

1 - من حق كل كاتب اأن يكتب ما يراه ول 
الفردية  فالحرية  مراقبته،  كان  لأيٍّ  يحق 

اأ�ضا�س الت�ضورات الديمقراطية والمدنية.

وقتنا  في  الرقيب  على  ي�ضتحيل   -  2
جميع  في  الإنترنت  انت�ضار  بعد  الحالي 

اأنحاء العالم اأن يفعل �ضيًئا.

والتعبير  الن�ضر  حرية  من  الحد   -  3
انتقا�ٌس من �ضخ�ضية الأمة.

في  المدني  المجتمع  دور  تفعيل   -  4
التعبير الثقافي وحرية الن�ضر.

5 - رفع �ضقف الحريات.
6 - عقد موؤتمرات حول حرية الن�ضر.

المحور الثامن:
الوسائط اإلعالمية والكتاب  

رئي�س الجل�شة: ناجي البغوري

في  الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  دور   •
تنمية �ضناعة الن�ضر في العالم العربي / 

وكاتب  جامعي  »باحث  مهني   د.من�ضور 

ومترجم«   تون�س 

دعم  في  الحديثة  التكنولوجيات  دور   •
»مدير  الجمني   محمد  العربي/  الن�ضر 

العمل  حول  م�ضترك  ت�ضور  و�ضع   -  1
والكتاب والثقافة.  

ت�ضم  متكاملة  ا�ضتراتيجية  و�ضع   -  2
القطاعات الفاعلة كافة في المجتمع.  

 3 -  دعم �ضناعة الن�ضر العربية.

مثاًل،  الجوالة،  التطبيقات  تمثل   -  4 

فر�س جديدة للت�ضويق عبر الن�ضر الورقي 

والإلكتروني ب�ضفة متوازية.

5 - اإمكانية تاأدية الن�ضر الإلكتروني دوًرا 
رافًدا وداعًما للكتاب.

ال�ضحابية:  الحو�ضبة  تكنولوجيا   -  6
�ضهولة النفاذ اإلى المحتويات والخدمات 

الرقمية 

والذي  الرابع  العرب  النا�ضرين  موؤتمر  اختتم 

اأقيم في العا�ضمة التون�ضية اأعماله تحت عنوان 

الواقع  العربي....  الوطن  في  والن�ضر  )الكتاب 

الرئي�س/  فخامة  من  كريمة  برعاية  والآفاق( 

الجمهورية  رئي�س  ال�ضب�ضي  قائد  الباجي 

المحا�ضرات  من  يومين  بعد  وذلك  التون�ضية، 

ممثلون  فيها  �ضارك  والحوارات  والنقا�ضات 

اتحاد  التون�ضية،  الثقافية  ال�ضوؤون  وزارة  عن: 

النا�ضرين العرب، اتحاد النا�ضرين التون�ضيين، 

والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة 

العربية،  النا�ضرين  واتحادات  )الإلك�ضو(، 

ومديري  الوطنية،  المكتبات  بع�س  وم�ضوؤولي 

النا�ضرين  واتحاد  العربية،  الكتب  معار�س 

من  كبيرة  مجموعة  اإلى  بالإ�ضافة  الدوليين، 

النا�ضرين، والمفكرين، والأدباء، والإعالميين، 

والقانونيين.

 9 الثالثاء  �ضباح  اأعماله  الموؤتمر  افتتح  وقد 

يناير 2018م بكلمة األقاها كل من: معالي وزير 

ال�ضوؤون الثقافية التون�ضي، الدكتور محمد زين 

العرب،  النا�ضرين  اتحاد  ورئي�س  العابدين، 

الأ�ضتاذ محمد ر�ضاد، ورئي�س اتحاد النا�ضرين 

المعالج،  �ضالح  محمد  الدكتور  التون�ضيين، 

الباجي  الرئي�س محمد  �ضيادة  اإ�ضراف  �ضامي  تحت 

وفي  التون�ضية،  الجمهورية  رئي�س  ال�ضب�ضي،  قايد 

ال��وزراء  لموؤتمر   20 ال���  للدورة  تون�س  رئا�ضة  اإط��ار 

العربي  الوطن  الثقافية في  ال�ضوؤون  الم�ضوؤولين عن 

العربية  والمنظمة  الثقافية  ال�ضوؤون  وزارة  نظمت 

»دور  بعنوان  فكرية  ندوة  والعلوم  والثقافة  للتربية 

الكتاب والن�ضر في تنمية واقع الثقافة العربية«.

وزراء  من  عدد  الفكرية  الندوة  فاعليات  ح�ضر   

الدبلوما�ضية  البعثات  وروؤ���ض��اء  العرب  الثقافة 

النا�ضرين  اتحاد  ورئي�س  تون�س،  في  المعتمدين 

مديرة  ق��ط��اط،  وح��ي��اة  ر���ض��اد،  ال��ع��رب، محمد 

والعلوم  للتربية  العربية  المنظمة  ف��ي  الثقافة 

الأمين  اللطيف عبيد،  »الألك�ضو«، وعبد  والثقافة 

العام الم�ضاعد في جامعة الدول العربي .

زين  محمد  �ضّدد  بالمنا�ضبة  األقاها  كلمة  وف��ي 

الثقافية  ال�ضوؤون  وزارة  حر�س  على  العابدين 

الوحدة  حكومة  فريق  �ضمن  عملها  خ��الل  م��ن 

التون�ضي  الد�ضتور  ف�ضول  تطبيق  على  الوطنية، 

المحافظة  في  الدولة  دور  اأهمية  على  توؤّكد  التي 

على الموروث الثقافي و�ضمان حرية الإبداع، وفي 

مزيد  على  الثقافي  الحقل  في  الفاعلين  ت�ضجيع 

الوطنية  الثقافة  وتكريم  بالقطاع  والرقّي  التاأّلق 

بعيًدا من منطق العنف والتطرف.

ر���ض��اد  محمد  الأ���ض��ت��اذ  الت��ح��اد  لرئي�س  وك���ان 

محا�ضرة بعنوان »الكتاب العربي، واقعه واآفاقه«، 

تطرق خاللها اإلى واقع الكتاب والن�ضر في العالم 

النا�ضرون  يواجهها  ال��ت��ي  وال�ضعوبات  العربي 

عن  نجمت  التي  التو�ضيات  عر�س  كما  ال��ع��رب 

في  عقد  ال��ذي  الرابع  العرب،  النا�ضرين  موؤتمر 

وزراء  وط��ال��ب   ،2018 يناير  و10   9 يومي  تون�س 

على  والعمل  التو�ضيات  بتبني هذه  العرب  الثقافة 

تذليل ال�ضعاب والمعوقات التي تواجه مهنة الن�ضر 

في العالم العربي.

زيارة وفد االتحاد للقصر الرئاسي وتقديم درع االتحاد 
لفخامة رئيس الجمهورية التونسية  محمد الباجي قايد السبسي

ندوة الوزراء المسؤولين عن 
الشؤون الثقافية في الوطن العربي

على هامش المؤتمر على هامش المؤتمر

قام وفد من اتحاد النا�ضرين 

الأ�ضتاذ  برئا�ضة  العرب 

التحاد  رئي�س  ر�ضاد  محمد 

وع�ضوية كل من ال�ضيد ب�ضار 

�ضبارو، الأمين العام، وال�ضيد 

نائب  ال�ضباعي،  محمد 

فهد  احمد  وال�ضيد  الرئي�س، 

الرئي�س،  نائب  الحمدان، 

والدكتور محمد �ضالح المعالج، رئي�س لجنة المعار�س العربية والدولية، وبح�ضور 

ال�ضيدة �ضميرة عا�ضي، رئي�ضة نقابة النا�ضرين في لبنان، وال�ضيخة بدور القا�ضمي، 

والتقى  الرئا�ضي،  قرطاج  لق�ضر  بزيارة  الإماراتيين،  النا�ضرين  جمعية  رئي�ضة 

الوفد فخامة رئي�س الجمهورية، وقدم الأ�ضتاذ محمد ر�ضاد درع التحاد لفخامة 

الرئي�س و�ضكره على ا�ضت�ضافة تون�س لموؤتمر النا�ضربن العرب الرابع، كما اأعرب 

فخامة الرئي�س عن �ضروره بلقاء المثقفين العرب وا�ضتعداد بالده لدعم اأي جهد 

وعمل يرفع من �ضاأن الثقافة العربية . 

اللطيف عبيد،  الدكتور عبد  الأ�ضتاذ  وبح�ضور 

ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية.

حول  مو�ضوعات  عدة  الموؤتمر  تناول  وقد 

النقا�ضات  من  يومين  خالل  الن�ضر،  �ضناعة 

والحوارات ت�ضمنت 8 محاور نقا�ضية بم�ضاركة 

واأربعين متحدثًا،   عربية ودولية متميزة، ب�ضتة 

وتمثلت المحاور التي نوق�ضت المحاور التالية:

المحور الأول: مكونات �ضناعة الن�ضر. 

و�ضيا�ضات  العربية  الثاني:المكتبات  المحور 

التزويد والفهر�ضة.

الورقي  والت�ضويق  الثالث:الن�ضر  المحور 

والرقمي والكتاب ال�ضوتي، الأبعاد والم�ضتقبل.

الكتاب  في  الم�ضمون  اأزمة  الرابع:  المحور 

العربي. 

ال�ضرقات  الفكرية..  الملكية  الخام�س:  المحور 

والقر�ضنة.

في  الن�ضر  حركة  واقع  ال�ضاد�س:  المحور 

المغرب العربي. 

في  واأثرها  العربية  المعار�س  ال�ضابع:  المحور 

حركة الن�ضر في الوطن العربي.

المحور الثامن: الو�ضائط الإعالمية والكتاب.

)الرقابة  حول  فدارت  الأخيرة  الجل�ضة  اأما 

اأ�ضكال التعبير  في الوطن العربي، القيود على 

الثقافي وتاأثيرها في الإبداع( .

وبعد اأن اأكد الح�ضور على عروبة مدينة القد�س 

اإلى  انتهوا  هويتها  في  تعديل  اآى  ورف�ضهم 

التو�ضيات التالية:

الإنتاج  انتقال  تي�ضير  ااإتفاقية  تفعيل   -  1 

الثقافي العربي لعام 1987م، فيما ت�ضمنته من: 

اأ- منحه اأولوية النقل بين الأقطار العربية.

ب - تمتعه بتعريفات نقل مخف�ضة ل تزيد على 

25% من تعريفات النقل المفرو�ضة على ال�ضلع 
الأخرى.

الثقافي  والإنتاج  التعبير  حرية  حق  كفالة   -  2
الدولية،  للمواثيق  طبًقا  العربي  والمعرفي 

وتقنيات  المعرفة  ع�ضر  لمتطلبات  ومجاراة 

الت�ضال، وتما�ضًيا مع حرية التجارة العالمية.

3 - و�ضع برامج قومية لت�ضجيع وتحفيز القراءة 
لدى المواطن العربي ول�ضيما الأطفال.

العامة  المكتبات  اإن�ضاء  في  التو�ضع   -  4
والجامعية والمدر�ضية.

المدر�ضي  الكتاب  ون�ضر  طباعة  اإ�ضناد   -  5
للنا�ضرين العرب.

للمطالعة  درا�ضية  ح�ض�س  تخ�ضي�س   -  6
في  الطالب  اأن�ضطة  �ضمن  وجعلها  الحرة 

التقويم.

التعبير  واأ�ضكال  الن�ضر  حرية  كفالة   -  7
الماأمول  التوازن  يتعار�س مع  ل  بما  للمبدعين 

بين حرية المبدع و�ضون الهوية.

8 - اإلغاء الرقابة على الكتب العلمية والتعليمية، 
مع الإهتمام بثقافة الرقيب فيما عدا ذلك من 

الموؤلفات. 

حقوق  باأهمية  المجتمعية  الثقافة  تنمية   -  9
الملكية الفكرية وتفعيلها.

10 - التنفيذ ال�ضارم للقوانين المعنية بحقوق 
تتمثل  مالية  عقوبة  تبني  مع  الفكرية  الملكية 

منفعة  من  عليه  عاد  ما  لمثل  المتعدي  رد  في 

من جراء التعدي، بخالف التعوي�ضات المالية 

المنا�ضبة.

الفكرية  الملكية  لحماية  اإدارة  اإن�ضاء   -  11
احترام  فر�س  مهمتها  القر�ضنة،  ومحاربة 

حقوق الملكية الفكرية في �ضناعة الن�ضر.

ير�ضد  العربية  للثقافة  مر�ضد  اإن�ضاء   -  12
حركة الن�ضر في الوطن العربي.

13 - عمل قاعدة بيانات عن �ضناعة الن�ضر في 
الوطن العربي.

الميول  عن  ميدانية  درا�ضات  اإعداد   -  14
القرائية لدى المواطن العربي.

ت�ضجع  التي  القومية  الم�ضاريع  تو�ضيع   -  15
وتحفز القراءة.

والعربية  المحلية  بالم�ضابقات  الهتمام   -  16
بهدف  والترجمة  التاأليف  مجالي  في  والدولية 

تطوير الم�ضمون العربي.

17 - التوعية باأهمية الن�ضر على محاور ثالثة: 
الورقي وال�ضوتي والرقمي. 

على  ر�ضميّا  المعنية  الجهات  تكاتف   -  18
التو�ضيات  لتفعيل  الوطني والعربي  ال�ضعيدين 

المتقدمة. 

توصيات
مؤتمر الناشرين العرب الرابع

بالمنظمة  والت�ضال  المعلومات  اإدارة 

العربية للتربية والثقافة والعلوم«   تون�س

دعم  رفد  واأهمية  العربية  ال�ضحافة   •
علي  محمد  العربية/  الن�ضر  �ضناعة 

فرحات »�ضحافي«  لبنان

• الكتاب والإعالم الإذاعي ال�ضبابي/ جيهان 
الخوني  »مديرة اإذاعة ال�ضباب«  تون�س 

• اأثر و�ضائل الإعالم التقليدية والمعا�ضرة 
في الكتب )عر�س ا�ضتق�ضائي(

محمد فريح  »مدير اإدارة الن�ضر والترجمة 

�ضركة العبيكان للن�ضر«  ال�ضعودية 

اأهم النقاط التي خل�س اإليها المحور الثامن

جل�شة  المحور الثامنجل�شة  المحور ال�شابع/ الندوة الثانية



�ضاهم الرجب مع ر�ضيد عالي الكيالني 

انتهاء  حتى  الإنكليز  �ضد  ث��ورت��ه  ف��ي 

التي  اإلى عمله في مكتبته  فعاد  الثورة 

تحمل ا�ضم »مكتبة المثنى«، وقد انتقل 

اإلى مكان اأو�ضع واأجمل في و�ضط �ضارع 

اإلى  فحولها  تراثية(،  )دار  المتنبي 

وتنظيمًا،  �ضعة  مثيالتها  فاقت  مكتبة 

على  حري�ضًا  ك��ان  كونه  اإل��ى  اإ�ضافة 

كان  التي  الكتب  اأم��ه��ات  لها  يوفر  اأن 

وتركيا  ولبنان  م�ضر  من  ي�ضتوردها 

و�ضوريا والهند واإيران ودول اأخرى. 

وتاجرًا  وبائعًا  نا�ضرًا  الرجب  يكن  لم 

له  وّراق������ًا  ك���ان  ب��ل  ف��ح�����ض��ب،  للكتب 

وم�ضامين  ب��ع��ن��اوي��ن  وا���ض��ع��ة  م��ع��رف��ة 

عندما  فغالبًا  يتداولها،  التي  الكتب 

والباحثين  الطالب  ير�ضد  ُي�ضاأل  كان 

يحتاجون  ما  تحتوي  التي  الكتب  اإل��ى 

مثقف  نا�ضر  فهو  بحوثهم،  ف��ي  اإل��ي��ه 

قاسم محمد الرجب  
عصامي رسم مشواره المعرفي بمهارة 

من رّواد النشر في العراق

حين تذكر بغداد ومكاتبها ال يمكن اأن تتخطى ا�شم الرجب، فهو علم من اأعالم الثقافة ورائد من رواد الن�شر 

1919م في بغداد، ودخل المدار�س الحكومية، ولم ي�شتمر في م�شواره التعليمي من  في العراق. ولد �شنة 

خالل المدار�س الحكومية، اإنما عمل في بداية حياته في »المكتبة العربية« المعروفة في بغداد، ل�شاحبها 

نعمان االأعظمي، وعمل اأي�شاً في مطابع هذه المكتبة، وقد ا�شتفاد كثيراً من عمله، فقراأ الكثير من الكتب كما ذكر 

هو في مذكراته، وتعّرف اإلى الكثير من ال�شخ�شيات الثقافية، مما �شجعه على التفكير في افتتاح مكتبة �شغيرة، 

فتم له ذلك وافتتحها في �شوق ال�شراي )�شوق الوراقين( الذي تغور جذوره اإلى حقبة الدولة العبا�شية، فهذا ال�شوق 

هو مجمع الأ�شحاب المكتبات الذين دخلوا عالم المطبوعات والمخطوطات بيعاً و�شراء، وتوا�شلوا مع المترددين 

عليهم فكان الرجب من نهاية ثالثينيات القرن الع�شرين اإلى وفاته من األمعهم.

والمثابرة،  وال��ذك��اء  بالن�ضاط  ع��رف 

للم�ضوار  ج��دي��دة  ���ض��ورة  ر�ضم  هدفه 

خدمة  ف��ي  اإل��ي��ه  يرنو  ال��ذي  المعرفي 

الثقافة والمعرفة، اإ�ضافة اإلى طموحه 

ال�ضخ�ضي الم�ضروع في ك�ضبه الحالل.

العربية  المكتبة  الرجب  قا�ضم  خ��دم 

نفائ�س  طبع  اإع��ادة  على  اأق��دم  عندما 

في  بالأوف�ضت،  ال��ن��ادرة  ال��ت��راث  كتب 

واإ�ضطنبول  )باري�س  المدن  من  الكثير 

وم�����ض��ر وب���ي���روت وط���ه���ران ودل��ه��ي 

مما  الحوا�ضر،  من  وغيرها  وبغداد( 

زهيدة  باأ�ضعار  اقتنائها  �ضهولة  جعل 

وط��الب  وال��ق��ّراء  الباحثين  قبل  م��ن 

هذه  م��ن  بع�س  ذك��ر  ول��ع��ّل  المعرفة، 

ونظرته  ال��رج��ل  ق���درة  يبين  ال��ك��ت��ب 

الم�ضتقبلية ال�ضائبة، منها:

»البدء والتاريخ«.• 

»زبدة ك�ضف الممالك وبيان الطرق • 

والم�ضالك« للظاهري.

�ضاحب •  اأيوب  لبن  البلدان«  »تقويم 

حماة.

»علم الفلك وتاريخه عند العرب«.• 

»الممالك والمالك« لبن خردانية.• 

»تاج التراجم في طبقات الحنفية«.• 

»نظم العقيان في اأعيان الأعيان«.• 

لبن •  وملحقاته«  ال��دوائ��ر  »اإن�����ض��اء 

عربي.

»م��خ��ت�����ض��ر ك��ت��اب ال���ب���ل���دان« لب��ن • 

الفقيه.

والكثير من الكتب التي تكفلت بذكرها 

اأ�ضدرها  التي  المكتبة  مجلة  فهار�س 

المرحوم الرجب عام 1960م.

هذا  اأنجز  ما  اأه��م  المجلة  ه��ذه  ولعّل 

تعنى  عراقية  مجلة  اأول  فهي  الرجل، 

فريد  ثقافي  ول��ون  والكتب،  بالكّتاب 

لي�س  وال�ضرور،  بالغبطة  القراء  تقّبله 

ف��ي ال���ع���راق ف��ح�����ض��ب، ب��ل ف��ي جميع 

ال�ضت�ضراق  ودوائ��ر  العربية  الأق��ط��ار 

ب�����ض��وؤون  المعنيين  وج��م��ي��ع  الأج��ن��ب��ي 

الثقافة وتيارات الفكر في العالم، وعلى 

فتئت  ما  �ضدورها  من  عامًا   12 مدى 

الأدب  و���ض��ف��ارة  الفكر  ر�ضالة  تحمل 

موؤدية  والأجنبية،  العربية  البالد  في 

ن�ضره  داأبت على  بما  الثقافية  ر�ضالتها 

بالجدية  تت�ضم  وموا�ضيع  بحوث  من 

التيارات  بت�ضجيل  وعنيت  والطرافة، 

باأخبار  واأغنت عالمنا  باإيجاز،  الأدبية 

ودعت  والثقافة،  والفن  والفكر  الأدب 

الأ�ضيل،  العربي  ال��ت��راث  اإح��ي��اء  اإل��ى 

والك�ضف عن كنوزه وذخائره، وللمجلة 

اأبواب ثابتة منها:

من  وغيرهم  �ضو�ضة  اأحمد  والدكتور 

اأعالم الأدب والثقافة.

كان قا�ضم الرجب يجمع مهارة التاجر، 

ال�ضباب،  ون�ضاط  المحترف،  وذك��اء 

ونبل  الع�ضرة،  وح�ضن  الل�ضان،  وجمال 

ومروءة الع�ضامي الذي اأدار موؤ�ض�ضته 

في  �ضيته  ذاع  حتى  متوا�ضل،  بجهد 

له  وخ��ارج��ه.  ال��ع��راق  في  عمله  مجال 

العرب  النا�ضرين  مع  وا�ضعة  عالقات 

اأم��ث��ال  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ب��ل��دان  ف��ي معظم 

اإي��ران��ي  وح�ضن  الخانجي  ال��م��رح��وم 

وبهيج  الزين  وح�ضن  عا�ضي  وح�ضين 

وم�ضطفى  ال��م��ع��ل��م  وم��ح��م��د  ع��ث��م��ان 

اأ�ضحاب مكتبات  اإلى  اإ�ضافة  اأحمد... 

وب��ي��روت  دم�ضق  ف��ي  القديمة  الكتب 

والقاهرة والإ�ضكندرية...

�ضخ�ضية  مكتبة  ب��ام��ت��الك��ه  ا���ض��ت��ه��ر 

ال��ك��ت��ب  اآلف  ت�������ض���م  ����ض���خ���م���ة، 

اأ�ضبح  حتى  ال��ن��ادرة،  والمخطوطات 

خ��ب��ي��رًا ل��ل��ن��وادر وال��م��خ��ط��وط��ات في 

الكثير  وف��ي  العربي،  والوطن  العراق 

الدولة  دوائ��ر  به  ت�ضتعين  الأحيان  من 

لتقييم  وال�����ض��خ�����ض��ي��ات  وال�������وزارات 

وت�ضنيف واإن�ضاء مكتباتها...

والهمة  الن�ضاط  بهذا  عمله  في  ا�ضتمر 

في  ب��ارئ��ه��ا  اإل���ى  روح���ه  انتقلت  ح��ت��ى 

لمتابعة  بيروت  في  وهو   ،1974/4/1
الطباعية،  التجارية وم�ضاريعه  اأعماله 

ت��ارك��ًا ���ض��رح��ًا ث��ق��اف��ي��ًا ك��ب��ي��رًا، حيث 

تعتبر مكتبته من اأكبر مكتبات العراق 

اآلف  ع�ضرات  ففيها  العربي،  والوطن 

الكتب والمخطوطات النف�ضية.

هذه  تتحول  اأن  الأق����دار  ���ض��اءت  لكن 

اإل��ى  نفائ�س  م��ن  تحويه  بما  المكتبة 

ب��ق��اي��ا ك��ت��ب م��ح��روق��ة ورم�����اد، حيث 

الجمعة  يوم  �ضبيحة  النيران  التهمتها 

تترك  ولم   ،1999/8/20 الم�ضادف 

�ضيئًا من محتوياتها.

القّراء،  ور�ضائل  الكتب،  في  مطالعات 

واأخبار ثقافية، وحياة الفكر والثقافة، 

حديثًا،  وظهر  والكتاب،  الكتب  واأنباء 

الأدب  واأخ���ب���ار  ال��ج��دي��دة،  وال��ك��ت��ب 

والأدباء في كل مكان، والكتب العراقية 

اأعادت  ن��ادرة  وكتب  حديثًا،  ال�ضادرة 

تكن  ول���م  ال��م��ث��ن��ى«.  »م��ك��ت��ب��ة  طبعها 

مكتبة الرجب مكانًا لبيع و�ضراء الكتب 

ثقافيًا  منتدى  اإنما  فح�ضب،  المختلفة 

ومثقفي  وعلماء  اأدب��اء  كبار  فيه  يلتقي 

و�ضيا�ضيي البلد، والعديد من الباحثين 

و�ضيوف العراق، يتذاكرون ويتناق�ضون 

والعلمية  الثقافية  الن�ضاطات  اأهم  في 

ف��ي ال��ع��راق وال��ب��ل��دان الأخ����رى، ومن 

م�ضطفى  الدكتور  ال�ضخ�ضيات  ه��ذه 

جواد وعبا�س العزاوي وكوركي�س عواد 
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المفكر  ب��ه  ح��ظ��ي  م��ا  اآخ����ر 

في  الن�ضر  ورائ����د  ال�����ض��وري 

محمد  الإ����ض���الم���ي  ال��ع��ال��م 

الفكر  دار  ���ض��اح��ب  ���ض��ال��م،  ع��دن��ان 

في  الم�ضتوى  رفيع  تكريم  ال�ضورية، 

العالم  ب��و���ض��ام  ت��وج  حيث  ال��ج��زائ��ر، 

وذلك  العا�ضرة،  طبعته  في  الجزائري 

في حفل نظم على �ضرفه بقاعة الأوبرا 

م�ضت�ضار  بح�ضور  العا�ضمة،  بالجزائر 

ب��وغ��ازي،  محمد  الجمهورية  رئي�س 

ووطنية.  علمية  و�ضخ�ضيات  ووزراء 

بذلها  ال��ت��ي  ال��ج��ه��ود  ب�����ض��ب��ب  وذل����ك 

المفكر  اأع��م��ال  ون�ضر  جمع  اأج��ل  م��ن 

الكاملة،  ن��ب��ي  ب��ن  م��ال��ك  ال��ج��زائ��ري 

عن  مجلدات،  اأرب��ع��ة  ف��ي  واإ���ض��داره��ا 

�ضوريا،  ف��ي  يديرها  التي  الفكر  دار 

44 �ضنة على رحيله، بعدما  وذلك بعد 

الأجيال،  في  كبيًرا  اأثًرا  نبي  ابن  ترك 

ا جيل ال�ضباب ال�ضوري. خ�ضو�ضً

كان محمد عدنان �ضالم من المعجبين 

بفكر مالك بن نبي، فهو، اأ�ضا�ًضا، مهتم 

يكن  لم  والمفكرين في حياته،  بالفكر 

مجرد نا�ضر يقوم باأعمال تجارية، اإنما 

الأم��ة  مثقفي  اأرك���ان  من  كبير  مثقف 

العربية، ا�ضتطاع اأن يتوجه بمن�ضوراته 

لمناق�ضة الراأي والراأي الآخر، مهموًما 

باإ�ضكاليات الفكر العربي واأزماته، وقد 

دار  من  اأطلقها  ح��وارات  �ضل�ضلة  اأدار 

"حوارات  �ضل�ضلة  عنوان  تحت  الفكر، 

 ،1998 عام  ذلك  كان  جديد"،  لقرن 

احتكاك  باأهمية  الموؤمنين  م��ن  وه��و 

عن  بعيًدا  وتزويجها،  والآراء  الأفكار 

الفكر الأحادي.

القراءة
القراءة  مو�ضوع  كان 

في مقدم اهتماماته، 

وق���د األ���ف ف��ي ذل��ك 

ك����ت����اًب����ا ب���ع���ن���وان 

اأول"،  "القراءة 
دار  ع�����ن  �����ض����در 

الفكر، في طبعات 

ث����الث، ف��ه��و ي��رى 

من  ال���ق���راءة  اأن 

اأهمية  تقل  ل  الإن�ضان،  حياة  اأولويات 

ع��ن ���ض��رورة الأك����ل وال�����ض��رب، وه��ي 

مقيا�س لتح�ضر ال�ضعوب، ورمز للتقدم، 

ومنبع من منابع العلم والمعرفة، وهي 

التي تحدد معالم هوية المجتمع، على 

ل  راأي��ه،  في  يقراأ،  ل  الذي  ال�ضعب  اأن 

ي�ضتطيع اأن يعرف نف�ضه ول غيره.

كان �ضالم مهتًما في موؤلفاته واإ�ضدارات 

والراهنة  ال�ضاخنة  بالمو�ضوعات  داره 

في الثقافة العربية والعالمية، فتنوعت 

وال�ضيا�ضة  الفكر  بين  داره  مو�ضوعات 

والقت�ضاد والجتماع والإ�ضالم، 

و����ض���ارك ف���ي ال��ك��ت��اب��ة 

ع���ن���ده ك���ت���اب م��ت��ن��وع��و 

والتجاهات،  الم�ضارب 

م����ن الإ�����ض����الم����ي اإل����ى 

وا�ضتقطب  المارك�ضي، 

ك����ت����اًب����ا م����ن ال��م�����ض��رق 

وكان  العربيين،  والمغرب 

وال�ضباب  بالأطفال  مهتًما 

اإلى جانب الأجيال الأخرى.

التراث
التراث  بكتب  اهتم  ال��ذي  الوقت  وفي 

بكتب  الأب��رز  اهتمامه  كان  والإ�ضالم، 

ب���الإب���داع  وت��ه��ت��م  الم�ضتقبل  ت�����ض��يء 

لمعايير  وتبًعا  تامة  بم�ضوؤولية  والعلوم، 

التراث  مع  يتعامل  لم  فهو  مدرو�ضة، 

يكون  اأن  دائ��ًم��ا  اأراد  اإنما  بتقدي�ضه، 

اللحاق  يعتمد عليه في  اأ�ضا�ًضا  التراث 

نحو  والتطلع  ال��ح��دي��ث  العلم  ب��رك��ب 

الم�ضتقبل. كان يرى اأن يعت�ضر التراث 

ينفع  م��ا  م��ن��ه  لي�ضتخرج  ويمخ�ضه 

بالأفكار  التم�ضك  عن  بعيًدا  الب�ضرية، 

معه  التعامل  عن  وبعيًدا  فيه،  الميتة 

ك�ضلعة مربحة في �ضوق تطلبه، وبعيًدا 

الهروب  اأج��ل  م��ن  عليه  التهافت  ع��ن 

عنده  الوقوف  اأجل  من  اأو  الواقع،  من 

التنقيب  اإل��ى  يدعو  ك��ان  فهو  وح�ضب. 

ب�ضفته  �ضونه  واإلى  التراث،  كنوز  في 

جذوًرا ل�ضجرة الم�ضتقبل، وكان يذهب 

على  مفتوحتان  وعيناه  ال��ت��راث  اإل���ى 

اإل��ى  يدفع  م��ا  منه  ي��اأخ��ذ  الم�ضتقبل، 

الإبداع.

دار الفكر
بعدما عا�س محمد عدنان �ضالم ن�ضوة 

البناء،  ومرحلة   1946 ال�ضتقالل عام 

 ،1948 عام  فل�ضطين  نكبة  عا�ضر  ثم 

في  الجامعية  درا�ضته  اأثناء  وانخرط 

بالحياة  م��ت��اأث��ًرا   الطالبي،  ال��ح��راك 

جامعة  في  الفّوارة  الثقافية  الجامعية 

الذي  الأيديولوجي  وبال�ضراع  دم�ضق، 

الوقت،  كان محتدًما وجارًفا في ذلك 

ج  تخرَّ وع��ن��دم��ا  المختلفة،  ب��ت��ي��ارات��ه 

وبعدما   ،1954 عام  الحقوق  كلية  من 

اأم�ضى خدمته الإجبارية في الجي�س لم 

�ضتة  اإل  يمار�ضها  ولم  المحاماة  تقنعه 

 ،)1957-1956( العامين  من  �ضهور 

الدين  ال�ضيخ محي  باأفكار  بعدها  تاأثر 

�ضالم  ا�ضتقبله  الذي  التون�ضي  القليبي 

ال�ضيخ  وك��ان  طويلة؛  لفترة  منزله  في 

العربي  ال�ضباب  با�ضتنها�س  معروًفا 

والم�ضلم للدفاع عن تاريخه وح�ضارته 

في  للجهاد  ودفعه  الوجود،  في  وحقه 

حيثما  الح��ت��الل  وم��ق��اوم��ة  فل�ضطين 

ك���ان. ت��ح��ت ه���ذا ال��ت��اأث��ي��ر ات��ج��ه اإل��ى 

دار  موؤ�ض�ًضا  الثقافي  البناء  ممار�ضة 

الفكر عام 1957، وتابع العمل فيها مع 

تحت  الزعبي،  واأحمد  الزعبي  محمد 

حد  اأق�ضى  اإلى  الممكن  "افعل  �ضعار: 

ممكن".

الأول��ى  اأيامها  منذ  الفكر  دار  و�ضعت 

انح�ضرت  لأهدافها،  خطوطا عري�ضة 

في نقاط هامة وعلى راأ�ضها:

المعرفية  باحتياجاته  المجتمع  تزويد 

ل��ل�����ض��غ��ار وال��ك��ب��ار، ال���ح���وار وال��ف��ك��ر 

والآخ��ر،  للتراث  المحترم  الم�ضتنير 

احترام حقوق الملكية الفكرية لت�ضجيع 

الإب������داع، ت��ب��ن��ي الأع���م���ال ال��م��ج��ددة 

مجال  وف��ي  للم�ضتقبل.  والم�ضت�ضرفة 

معايير  على  ال��دار  اعتمدت  التطبيق 

معايير  هي  عنها،  تخرج  لم  اأ�ضا�ضية 

ومعايير  وال��ح��اج��ة،  وال��ع��ل��م  الإب����داع 

ومعايير  كتاب،  لكل  اللغوي  التدقيق 

التخطيط للم�ضتقبل، وهند�ضة الأبحاث 

بم�ضمون  ذل��ك  كل  وغلفت  والأف��ك��ار، 

اإذا  يحب  اهلل  )اإن  ال�ضريف:  الحديث 

عمل اأحدكم عماًل اأن يتقنه(.

وم���ا ل��ب��ث��ت ال��م��ط��ب��ع��ة ال��ي��دوي��ة ال��ت��ي 

تطورت،  اأن  بها  تجربتها  ال��دار  ب��داأت 

اآلية،  مطبعة  �ضالم  الأ�ضتاذ  فا�ضتقدم 

وتطورت دار الفكر في مجال الطباعة 

مع الأجهزة الحديثة، ثم خطت خطوة 

فاأدخلت  الطباعة،  مجال  ف��ي  نوعية 

مرة  لأول  �ضوريا  اإل��ى  بل  دم�ضق،  اإل��ى 

لل�ضف  اأج��ه��زة  طباعتها  ت��اري��خ  ف��ي 

ال�ضبعينيات،  في  ال�ضوئي  الت�ضويري 

اعتماد  اإلى  ذلك  بعد  ال�ضباقة  وكانت 

ذلك،  اإثر  وعلى  الحا�ضوبية،  الطباعة 

التها،  و�ضِ ال���دار  ات�����ض��الت  تو�ضعت 

مع  م�ضتركة  ن�ضر  ب��اأع��م��ال  ف��ق��ام��ت 

العالمي  كالمعهد  عديدة،  موؤ�ض�ضات 

للفكر الإ�ضالمي، ومركز جمعة الماجد 

�ضادر  ودار  دبي،  في  والتراث  للثقافة 

في بيروت، ومعهد غوته الألماني.

اأكثر  اليوم  حتى  من�ضوراتها  بلغت  وقد 

وق��د  ع��ن��وان،  وخم�ضمئة  األ��ف��ي��ن  م��ن 

للكبار  500 موؤلًفا  تجاوز عدد موؤلفيها 

اأ�ضهر  م��ن  ل��الأط��ف��ال،  م��وؤل��ف  و100 

والعالم.  العربي  ال��وط��ن  ف��ي  الكّتاب 

واهتمت  المعرفة،  اأنواع  جميع  وغطت 

بالأحداث الجارية وبهموم الأمة، هذا 

والن�ضر  والمو�ضوعات  ال�ضال�ضل  غير 

الإل��ك��ت��رون��ي. وق���د ب��ات��ت ال����دار من 

الموؤ�ض�ضات الكبرى على م�ضتوى العالم 

العربي، وقد بلغ راأ�ضمالها في ميزانية 

.)$ العام 2016 )4.255.319 

الأ�ضابيع  من  الكثير  الفكر  دار  اأقامت 

الموؤلفين  بين  تفاعاًل  لتقدم  الثقافية 

عدنان سالم.. 

ناشر تنويري ديموقراطي معاصر
سبق عقُله عمَله
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التكريم  ي�ضتحق  من  وتكرم  والقراء، 

بالثقافة  ت���وؤم���ن  ف��ه��ي  ك��ت��اب��ه��ا،  م���ن 

�ضميم  في  الأر���س  على  تتحرك  التي 

الثقافة  ل  ق�ضاياه،  وتعي�س  المجتمع 

ب��ي��ن منتجي  وب��ال��ت��ف��اع��ل  ال��ن��خ��ب��وي��ة، 

�ضاحبها  لقناعة  وق��رائ��ه��ا.  الأف��ك��ار 

�ضروط  م��ن  ك�ضرط  الثقافة  باأهمية 

وتح�ضينها،  وب��ن��ائ��ه��ا  الأم����ة  اإي��ق��اظ 

وتعميم فكرة الحوار المتعدد الثقافات 

كرافعة  بالمعرفة  اهتمت  وق��د  فيها. 

فيه  المعرفة  باتت  عالم  في  للمجتمع 

الت�ضال  وتقنيات  ح�ضارًيا،  مقيا�ًضا 

ت�ضل اإلى عمق ن�ضيج المجتمع.  

االتجاه اإللكتروني
الع�ضر  ف��ي  م�ضيرتها  ال���دار  وتابعت 

اللكتروني، عندما علم محمد عدنان 

ب��داأ  ال��ورق��ي  الكتاب  ع�ضر  اأن  �ضالم 

fikr.»بالنحدار، فاأن�ضاأ المواقع: »فكر

وكانت   ،furat.com »ف��رات«   ،  com
على  الإلكترونية  ال��م��واق��ع  اأوائ���ل  م��ن 

على  ال��ع��رو���س  ت��ق��دم  ال��ت��ي  ال�ضبكة 

الملكية  لحماية  وموقًعا  للقراء،  الكتب 

وم��وق��ع��ا   arabpip.org ال��ف��ك��ري��ة 

وتطلعاتهم  باآمالهم  يعنى  لالأطفال 

 ،zamzamworld.com»زمزم »عالم 

رم�ضان  �ضعيد  محمد  للدكتور  وموقعا 

للدكتور  واآخ��ر   ،  bouti.com البوطي 

، وموقع   zuhaili.com الزحيلي  وهبة 

.undreash.com »تحت الرماد«

من  تحولوا  اأطفالنا  اأن  َعِلَم  وعندما 

قراءة الورق اإلى قراءة ال�ضا�ضات التي 

واألعابها  واأ�ضكالها  باألوانها  ت�ضحرهم 

 AFKAR Media اأفكار  �ضركة  اأ�ض�س 

ل��الأط��ف��ال،  ال��ج��ادة  الأل��ع��اب  لتقديم 

فكانت  وخ�ضو�ضيته.  انتماءه  تراعي 

لعبة  اأول  وه��ي  ال��رم��اد(  )تحت  لعبة 

واأ���ض��درت  ���ض��وري��ة،  ب�ضناعة  عربية 

والبرمجيات  الكتب  من  ع��دًدا  ال��دار 

والألعاب ثالثية الأبعاد.

وبالتوازي مع التحول الإلكتروني في دار 

الفكر، اأعلن محمد عدنان �ضالم موقفه 

من الكتاب الإلكتروني العربي الراهن، 

على  ويغلب  بخير،  لي�س  اأن��ه  معتبًرا 

الكتب الإلكترونية العربية حالًيا كوُنها 

مقر�ضنة من كتب ورقية، ونتيجة لعدم 

الفكرية  الملكية  حماية  قوانين  �ضيادة 

فاإن  العربي،  العالم  اأنحاء  اأغلب  في 

جميع اأطراف عملية الن�ضر )الموؤلفون 

يف�ضلون  ل  والموزعون(  الن�ضر  ودور 

اإلكترونية؛  كتب  اإ�ضدار  تجربة  خو�س 

ب�ضكل مجاني  تنت�ضر  اأن  لأن م�ضيرها 

بين القراء ويخ�ضر الجميع، كما ي�ضير 

قارئات  في  كبيرة  اإ�ضكالية  وجود  اإلى 

مع  ا�ضتعمالها  عند  الإلكترونية  الكتب 

الكتب العربية.

مبادرات
الثقافية  اأن�ضطتها  الفكر  دار  توا�ضل 

الثقافي  مهرجانها  عبر  والإع��الم��ي��ة 

ال�����ض��ن��وي ال��م��واك��ب ل��ل��ي��وم ال��ع��ال��م��ي 

وحفالتها  ن��دوات��ه��ا  وع��ب��ر  ل��ل��ك��ت��اب، 

للتوقيع. وقامت بمبادرات عدة لتمتين 

عالقة القارئ بالكتاب، منها:

عام  اأن�ضئ  الــنــهــم:  الــقــارئ  بــنــك  اأ . 

القراءة،  على  ال�ضباب  لت�ضجيع   1996
وو�ضل عدد الم�ضتركين فيه اإلى 14000 

م�ضترك، في 94 دولة، واأعطيت جائزة 

�ضنوية لأف�ضل قارئ.

الـــثـــقـــافـــي )االإعــــــــارة  االإحـــــيـــــاء  ب . 

ال��دار  اأن�ضاأتها  للكتب(:  المجانية 

المجانية  والإعارة  لال�ضتبدال  كمكتبة 

القراءة  على  الجديد  الجيل  وت�ضجيع 

وبناء مجتمع قارئ.

ال��دار  ُتقيمه  الثقافي:  االأ�ــشــبــوع  ج. 

للكتاب  العالمي  اليوم  بمنا�ضبة  �ضنويا 

جائزة  تقدم  وفيه  ال��م��وؤل��ف،  وح��ق��وق 

للموؤلف المبدع وجائزة للرواية، وتدعو 

والفنانين  وال��ك��ت��اب  المفكرين  اإل��ي��ه 

�ضعاًرا  يعتمد  م��و���ض��وع  ف��ي  للتحدث 

ل�  التقليد  هذا  كان  وقد  للدار،  �ضنوًيا 

10 موا�ضم ثقافية.
ال��دار  اهتمت  والــكــتــاب:  الــطــفــل  د. 

ِق�ضًما  فخ�ض�ضت  الأط���ف���ال،  بفئة 

فيها  يراعي  لهم،  موجهة  كتًبا  ُي�ضدر 

للطفل  والإدراك��ي��ة  المعرفية  الجوانب 

)القيم والمبادئ الأخالقية(.

ب��دار  �ضالم  ع��دن��ان  محمد  يكتِف  ل��م 

طموحاته،  لكل  تت�ضع  لم  التي  الفكر، 

فاأ�ض�س مع �ضريكه عبد الرحيم مكاوي 

من  وغدت  للكتب"،  ال�ضودانية  "الدار 
الدور ال�ضهيرة هناك. كما كان له في 

للن�ضر  دار  بتاأ�ضي�س  م�ضاهمات  اليمن 

انبثقت عن دار الفكر، وكان لها �ضاأنها، 

اليمانية"،  الحكمة  "دار  با�ضم  عرفت 

ومنذ قامت دار الفكر في الخم�ضينيات 

تطلع موؤ�ض�ضوها اإلى الآفاق، اإذ لم تكن 

دم�ضق لت�ضعهم... ف�ضرعان ما افتتحوا 

مكتبا لهم في القاهرة اأيام الوحدة مع 

م�ضر، وكذلك في الجزائر، وتفرع عن 

الدار: دار الفكر المعا�ضر في بيروت، 

ودار الفكر المعا�ضر في دبي.

هموم الناشرين
في  �ضالم  عدنان  محمد  ن�ضاط  وتبلور 

عالم الن�ضر وعالقاته الطيبة بالنا�ضرين 

ال�ضوريين  النا�ضرين  اتحاد  راأ���س  ب��اأن 

نائب  من�ضب  و�ضغل   ،)2011-1991(

رئي�س اتحاد النا�ضرين العرب )1995-

2006(، ورئي�س اللجنة العربية لحماية 
ثم   ،)2006-1995( الفكرية  الملكية 

رئي�س الجمعية ال�ضورية للملكية الفكرية 

الملتقى  رئي�س  ثم   ،)2010 –  2008(

 2008( الأطفال  كتب  لنا�ضري  العربي 

.)2011 –
�ضناعة  ف��ي  م��ه��م��ة  اآراء  ل��ه  وك��ان��ت 

بل  ال��ع��رب��ي،  النا�ضر  وه��م��وم  الن�ضر 

م�ضتقبل �ضناعة  اإلى  دائًما  يتطلع  كان 

الخطيرة  ال��ت��ح��ولت  ظ��ل  ف��ي  الن�ضر 

وعائها  م��ن  وت��ح��ول��ه��ا  وال��م��ت�����ض��ارع��ة 

ال��ورق��ي اإل���ى اأوع��ي��ت��ه��ا الإل��ك��ت��رون��ي��ة. 

على  ال�ضوء  ت�ضليط  ���ض��رورة  راأى  اإذ 

ودعمه  الورقي،  الكتاب  تطوير  اأهمية 

الإخ���راج،  وب��راع��ة  وال�����ض��ورة  باللون 

ورب��م��ا ب��اإ���ض��اف��ة ال�����ض��وت وال��ح��رك��ة 

وخو�س  المناف�ضة،  في  قدمه  لتثبيت 

معركة اإعادة الكتاب اإلى الأيدي، التي 

تراخت عن حمله بعد مغادرتها مقاعد 

لحقة،  اأم��ي��ة  ف��ي  لتنخرط  ال��در���س، 

النفجار  ع�ضر  ف��ي  مقبولة  تعد  ل��م 

المعرفي المتنامي والمت�ضارع. وهو من 

التوزيع  موؤ�ض�ضات  بناء  اإل��ى  الداعين 

على  والأق��در  النا�ضر  باإراحة  الكفيلة 

على  والتغلب  الإي�ضال،  اأقنية  توفير 

المتباينة،  ال��رق��اب��ات  م�ضكالت  ك��ل 

والقر�ضنة الم�ضت�ضرية. 

اأن  اإل��ى  العربي  النا�ضر  �ضالم  ودع��ا 

الوا�ضح  الثقافي  م�ضروعه  ل��ه  يكون 

واأدواته الفنية والعلمية المتطورة، كما 

التالحم  اإلى مزيد من  النا�ضرين  دعا 

�ضفينتهم  لإنقاذ  والتخطيط  والتعاون 

اآم��ن  م�ضتقبل  ول�ضمان  ال��غ��رق،  م��ن 

لمهنة �ضناعة الن�ضر.

اأن  الن�ضر  م�ضتقبل  ف��ي  وا�ضت�ضرف 

النا�س �ضوف يقترب بع�ضهم من بع�س، 

وي��ت��ع��ارف��ون، وت��ت��م��ازج ال��ح�����ض��ارات، 

والأب��ع��اد  الم�ضافات  ت�ضقط  و���ض��وف 

و�ضيلوذ  ال��ق��ي��ود.  و���ض��ائ��ر  وال���ح���دود 

يع�ضمه  نجاة  طوق  بالقراءة  الإن�ضان 

المعلوماتية  ط��وف��ان  ف��ي  ال��غ��رق  م��ن 

ال���ه���ادر م���ن ح���ول���ه. و���ض��ي��ذه��ب ورق 

ومق�س  ال��ك��ات��ب،  وم�����داد  ال��ك��ت��اب، 

وقوانين  الو�ضي،  وتعليمات  الرقيب، 

المطبوعات، وقوالب )الأيديولوجيات( 

اإلى متاحف التاريخ مع الدينا�ضورات. 

والمعرفة،  الحقيقة  احتكار  و�ضينك�ضر 

وينعم النا�س بنعمة الختالف، وتتعدد 

يبقى  ف��ال  المتلقي،  اأم���ام  ال��خ��ي��ارات 

اأ�ضير ال�ضوت الواحد، والراأي الواحد، 

بل �ضي�ضغي اإلى ال�ضوت الآخر ويتفهم 

الراأي الآخر، وي�ضود الحوار.   

شهادات في محمد عدنان سالم

على  اكت�ضبها  كبيرة  وخبرة  روؤيا  �ضاحب  مثقف،  نا�ضر 

مدى �ضتين عاًما، مكنته من التمييز بين الغث وال�ضمين 

�ضد  يقف  تنويري،  نا�ضر  وهو  ينفع.  وبما  ين�ضر،  ما  في 

يوؤمن  ديموقراطي،  نا�ضر  وه��و  اأ�ضكاله.  بكل  التطرف 

بالنقد والختالف، والعتراف بالآخر، ين�ضر لكل الكّتاب 

على اختالف مواهبهم وعقائدهم، وهو نا�ضر ع�ضري، 

الن�ضر،  في  الحديثة  بالأ�ضاليب  الأخ��ذ  ب�ضرورة  يوؤمن 

الإنترنت.  �ضبكات  وعبر  اللكتروني  الن�ضر  اإلى  ويدعو 

وهو نا�ضر عالمي تفوق محلًيا وعربًيا ثم اتجه دولًيا اإلى 

ترجمة كتبه من العربية اإلى العديد من اللغات الأجنبية، 

وعّرب كتًبا اأجنبة. 

محمد ر�شاد / رئي�س اتحاد النا�ضرين العرب

اأن يمنح  ا�ضتطاع الأ�ضتاذ عدنان �ضالم النا�ضر للكتاب، 

حركة الن�ضر معناها الح�ضاري والثقافي. واإذا كنت من 

متابعي جهوده فاإنني اأرى فيه اأكثر من نا�ضر في المفهوم 

تحثه  بالقارئ،  �ضلة  اإ�ضداراته  مع  اأن�ضاأ  فقد  التجاري، 

على القراءة وتعرفه بقيمتها في م�ضار ر�ضالة ثابتة، اإنها 

اأوعى من موؤلف،  ر�ضالة تبليغ الثقافة الإ�ضالمية لقارئ 

ومفكر اأو�ضع من مقتب�س وناقل.

عمر م�شقاوي / الو�ضي على تراث مالك بن نبي

�ضبق  ممن  واح��ًدا  عدنان  الأ�ضتاذ  اأخ��ي  في  راأي��ت  لقد 

عقله عمله، وغلب طموحه اإمكانه، وات�ضع فكره، وا�ضتنار 

عقله، وت�ضعبت ثقافته. ف�ضاحب المكتبة اأ�ضبح �ضاحب 

تر�ضد  ر�ضالة  �ضاحب  اأ�ضبح  والنا�ضر  )اق��راأ(.  م�ضروع 

ال�ضرقات الفكرية. و�ضاحب الفكر اأ�ضبح �ضاحب دعوة 

الدعوة  و�ضاحب  وتثّقف.  تمتع  موؤلفات  و�ضاحب  واعية، 

اأ�ضبح �ضاحب مو�ضم ثقافي؛ ي�ضجع على القراءة ويكافئ 

عليها، وي�ضجع الإبداع الأدبي ويخ�ضه بالجوائز، ويقيم 

المحا�ضرات والندوات والحوارات ويكرم العلماء.

مازن المبارك / ع�ضو مجمع اللغة العربية
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مؤلفات محمد عدنان سالم

الجوائز

1 - القراءة اأوًل/ عام 1993
2 - هموم نا�ضر عربي/ عام 1994

3 - الكتاب العربي وتحديات الثقافة/ عام 1996
4 - ت�ضريع القراءة وتنمية ال�ضتيعاب )بال�ضتراك( / 1996
- الكتاب في الألفية الثالثة ل ورق!! ول حدود!!/ عام   5

2000
6 - اأمريكا والإرهاب/ عام 2002 )ترجم لالإنجليزية(

7 - على خط التما�س مع الغرب/عام 2005
8 - القر�ضنة في ع�ضر اقت�ضاد المعرفة / عام 2006

9 - وللحج مقا�ضد.. لو نجتهد لتلبيتها/ عام 2007
10 - القد�س مالمح جيل يت�ضكل/ عام 2009

عام  الفكر/  على  الرقابة  واإ�ضكالية  الن�ضر  حرية   -  11
2011

12 - القد�س 2048 )رواية مفتوحة(/ عام 2011

13 - اآفاق التغيير والع�ضر الرقمي / عام 2011
- فن الن�ضر و�ضناعة الكتاب )مرجع اأ�ضا�ضي للكّتاب   14

والمحررين والمحققين والنا�ضرين( / عام 2015

15 - نحن والقراآن ومتغيرات ع�ضر المعرفة / عام 2016
الجذور  من  الن�ضالخ  بين  المهاجر،  في  اأبناوؤنا   -  16

والوعي بالذات/ عام 2017

وا�ضترك في تاأليف كتب واأ�ضرف عليها، منها:

1 - المعجم المفهر�س لمعاني القراآن العظيم.
2 - ت�ضريع القراءة وتنمية ال�ضتيعاب.

3 - معجم تف�ضير كلمات القراآن.
4 - ال�ضتن�ضاخ، جدل العلم والدين والأخالق.

5 - التف�ضير الوجيز لمعاني القراآن العزيز.
6 - معجم كلمات القراآن العظيم.
7 - المو�ضوعة القراآنية المي�ضرة.

اإن التنوع الذي اعتمدته دار الفكر هو الذي حقق لها نيل 

جوائز عدة، منها:

1. اأربع جوائز من موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي: اثنتان 
لأف�ضل  واثنتان  العربية،  اإل��ى  مترجم  كتاب  اأف�ضل  عن 

كتاب موؤلف بالعربية في العلوم.

2. جوائز عدة لح�ضن اختيارها لمو�ضوع الكتاب ولجودة 
طباعته.

3. جائزة اأف�ضل نا�ضر عربي من وزارة الثقافة الم�ضرية 
)الهيئة الم�ضرية العامة للكتاب( عام 2002.

4. جائزة النا�ضر النموذجي في معر�س طهران الدولي. 
5. جائزة كتاب الجراحة التنظيرية، عام 2000.

6. جائزة كتاب هروبي اإلى الحرية عام 2003.
7. جائزة كتاب الجينوم الب�ضري عام 2006.

8. جائزة ال�ضارقة لأف�ضل كتاب عربي عام 2010.
اأ���ض��درت من  ل��ل��رواي��ة؛  ال���دار ج��ائ��زة �ضنوية  واأط��ل��ق��ت 

خاللها عدًدا من الروايات، بع�ضها لم يجاوز كّتابها �ضن 

الع�ضرين.
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مادة إعالنية

الجزء األول: فجر اإلسالم: حضارة العرب في الجاهلية � عالقة العرب مع 
باقي الشعوب � القرآن � الحديث � الفقه � الفرق الدينية.

الجزء الثاني: الحضارة اإلسالمية في العصر العباسي األول.
الجزء الثالث: الحركة العلمية في العصر العباسي األول.

الجزء الرابع: العقائد والمذاهب الدينية في العصر العباسي األول.
الجزء الخامس: الحياة االجتماعية والفكرية في عهد الخليفة المتوكل.
الرابع  القرن  في  العلوم  وحركة  االجتماعية  البيئة  السادس:  الجزء 
هجري � الفقه والتصوف � إخوان الصفاء � تاريخ وجغرافيا � اقتصاد وتجارة � 

قضاء وإدارة.

الجزء السابع: الحضارة األندلسية.
الجزء الثامن: المعتزلة � السنة � الشيعة � التصوف � الخوارج � المرجئة.

الخلفاء   � النبي  سيرة   � اإلسالمية  الدعوة  اإلسالم:  يوم  التاسع:  الجزء 
الراشدون � الدولة األموية � الدولة العباسية � مستقبل اإلسالم.

الجزء العاشر: إلى ولدي: رسائل أحمد أمين إلى ولده حول اإلسالم.
من جزء 11 ولغاية 23: فيض الخاطر: كل شيء عن اإلسالم من خالل 

مفاهيم العالمة أحمد أمين.
الجزء 24: الفهرس العام.

      

موسوعة احلضارة اإلسالمية
املوسوعة األحدث واألشمل ملعالم احلضارة اإلسالمية في التاريخ

 24
مجلداً  تجليداً 

فنيًا فاخراً

• الموسوعة األولى في العالم العربي التي تؤرخ
   للحضارة اإلسالمية في مختلف جوانبها: التراث ـ التقاليد ـ التاريخ ـ الجغرافيا ـ الدين ـ اللغة ـ اإلنجازات.

• الحضارة اإلسالمية التي شّعت على كل المناطق التي بلغها اإلسالم.
• دراسات معّمقة للحياة العقلية لألمة العربية منذ ما قبل اإلسالم.

• تركيز على الثقافة األدبية والدينية والفلسفية، والعمران والعلوم والفقه في مختلف جوانبها.
• دراسات عن حركة نقل الحضارات السامية واليونانية والفارسية والهندية والسريانية وحفظها

   للعالم ثالثة أقسام: الحياة العقلية لألمة العربية * الحياة السياسية لها * حياتها األدبية.

الكاتب: أحمد أمين  عدد الصفحات:  5352       قياس الكتاب: 28 سم.



في  وتحديًدا  عام  مئة  من  اأكثر  قبل 

خارجية  وزير  قام   ،1917 العام 

ريت�ضارد  اللورد  اآنذاك،  بريطانيا 

بلفور، باعطاء وعد لليهود باإقامة وطن 

قومي لهم في فل�ضطين، جاء فيه: »اإن 

بعين  تنظر  الجاللة  �ضاحب  حكومة 

العطف اإلى تاأ�ضي�س وطن قومي لل�ضعب 

كل  و�ضتبذل  فل�ضطين.  في  اليهودي 

الغاية.  هذه  تحقيق  لت�ضهيل  جهدها 

على اأن يفهم جلًيا اأنه لن يوؤتى بعمل من 

المدنية  الحقوق  من  ينتق�س  اأن  �ضاأنه 

الطوائف غير  بها  تتمتع  التي  والدينية 

اليهودية المقيمة الآن في فل�ضطين، ول 

الحقوق اأو الو�ضع ال�ضيا�ضي الذي يتمتع 

به اليهود في البلدان الأخرى«. 

وال�ضعب  التاريخ،  ذلك  ومنذ 

والقتل  الت�ضريد  يعاني  الفل�ضطيني 

والتع�ضف  وال�ضطهاد  والظلم 

لبناء  اأرا�ضيه  وم�ضادرة  ال�ضيا�ضي، 

من  كبيرة  اأعداد  وجلب  الم�ضتوطنات 

فقد  �ضعب  مكان  ليحلوا  العالم  يهود 

هذا  لكن  والحماية.  العون  اأ�ضباب  كل 

تحمله  على  تقدر  ل  ما  تحمل  ال�ضعب 

الموؤامرات،  بوجه  ف�ضمد  الجبال، 

بثبات  وجوده  يحمي  اأر�ضه  على  وبقي 

دولة  وتاأ�ض�ضت  وعقيدة.  واإيمان 

كبير من  ال�ضهيوني على جزء  الكيان 

 .1948 العام  في  فل�ضطين  اأرا�ضي 

الأردن  نهر  الغربية من  ال�ضفة  وبقيت 

غزة  وقطاع  الأردنية،  ال�ضيطرة  تحت 

اأن  اإلى  الم�ضرية،  ال�ضيطرة  تحت 

الكيان  واحتل  حزيران،  حرب  جاءت 

اأي  فل�ضطين،  من  تبقى  ما  ال�ضهيوني 

و�ضرقي  غزة  وقطاع  الغربية  ال�ضفة 

الم�ضرية  �ضيناء  احتل  كما  القد�س، 

بهذا  فاكتملت  ال�ضوري،  والجولن 

التراب  كامل  على  ال�ضيطرة  الحتالل 

الفل�ضطيني. 

غطرسة »ترامب«
وقعت القد�س اإًذا بيد المحتلين و�ضار 

الم�ضجد الأق�ضى المبارك تحت رحمة 

قطعان  بب�ضاطير  يدّن�س  ال�ضهاينة، 

يوم،  كل  العدو  وجنود  الم�ضتوطنين 

وعلى مراأى من الم�ضلمين، من دون ان 

يحركوا �ضاكًنا. وبعد عامين من احتالل 

ال�ضهاينة  قبل  من  المقد�ضة  المدينة 

اقتحم   1969/8/21 بتاريخ  وتحديدا 

الأق�ضى وهو  الم�ضجد  اأحد ال�ضهاينة 

من اأ�ضل اأ�ضترالي، يدعى »دين�س مايكل 

الم�ضلى  في  النيران  واأ�ضعل  روهان«، 

الدين  فاأتت على منبر �ضالح  القبلي، 

من  ومراأى  م�ضمع  وعلى  التاريخي، 

العالم، ولم يحرك الم�ضلمون �ضاكًنا. 

البقعة  هذه  في  ال�ضراع  بدء  ومنذ 

والمفاو�ضات  الموؤتمرات  عقدت 

ال�ضراع  لإنهاء  القرارات  وو�ضعت 

فاأجمع  الأطراف،  كل  ير�ضي  بحل 

الدولتين،  حل  على  الدولي  المجتمع 

الأرا�ضي  على  فل�ضطينية  دولة  واإقامة 

 ،1967 عام  احتلت  التي  الفل�ضطينية 

بما فيها القد�س ال�ضرقية، بجانب دولة 

الكيان. ولم تنفذ اأي قرارات من �ضاأنها 

اإن�ضاف الحق الفل�ضطيني... 

على  عام  مئة  م�ضي  وبعد  والآن، 

مئات  وبعد  الذكر،  ال�ضيئ  بلفور  وعد 

الجولت والموؤتمرات التفاو�ضية؛ ياأتي 

اأن  ليّدعي  »ترامب«  الأمريكي  الرئي�س 

ال�ضهيوني،  للكيان  عا�ضمة  القد�س 

ال�ضفارة  بنقل  لحكومته  اأوعز  واأنه 

الأمريكية اإلى المدينة المقد�ضة. وبهذا 

لإقامة  اأي فر�ضة  قد ق�ضى على  يكون 

م�ضاعر  متجاهاًل  فل�ضطينية،  دولة 

لما  وهو  والعرب،  الم�ضلمين  ماليين 

ما  ومتابعة  بغطر�ضته،  م�ضتمًرا  يزل 

يمكن ت�ضميته عهًرا �ضيا�ضًيا. 

وعرب  وفل�ضطينيين  كمقد�ضيين  اإننا 

العتراف،  هذا  نرف�س  وم�ضلمين 

عنواًنا  القد�س  تبقى  اأن  على  ون�ضّر 

ورمًزا  الفل�ضطينية،  الوطنية  للوحدة 

اإليها  يحج  والإ�ضالم،  للعروبة  اأبدًيا 

اأرجاء  كل  والم�ضيحيون من  الم�ضلمون 

على  المقد�ضيون  حافظ  وقد  العالم. 

اأينما  فاأنت  العتيقة،  المدينة  تراث 

العربي  التاريخ  معك  ي�ضير  ت�ضير 

الإ�ضالمي والم�ضيحي، ول تزال اأ�ضواق 

وخانقات  وحوانيت  ومدار�س  وخانات 

ما  على  العتيقة  المدينة  واأزقة  وتكايا 

من محاولت  الرغم  على  عليه،  كانت 

معالم  لطم�س  الم�ضتميتة  ال�ضهاينة 

حاول  وقد  تهويدها.  بهدف  هويتها، 

على  يطلق  اأن  ال�ضهيوني  المحتل 

ال�ضوارع اأ�ضماء غير اأ�ضمائها الأ�ضلية، 

هناك  اأو  هنا  كني�س  بناء  ويحاول 

ال�ضكان  اإخراج  على  ويعمل  لليهود، 

الأ�ضليين وطردهم.

أهل الرباط وحدهم
اأما اأحياء القد�س التي تقع خارج اأ�ضوار 

وجدد  رممها  التي  العتيقة  المدينة 

العثماني  ال�ضلطان  الحديث  بناءها 

اأهل  فيقطنها  القانوني،  �ضليمان 

القد�س، وقد زرع فيها ال�ضهاينة بع�س 

البوؤر ال�ضتيطانية، التي ق�ضمت جزًءا 

لفر�س  الأر�س، في محاولة منهم  من 

واقع ل نقبل به اأبًدا. ثم جاء بناء العدو 

يعزلها  القد�س،  اأحياء  حول  لجدار 

ما  ويبتلع  الفل�ضطيني،  محيطها  عن 

الجدار  خلف  واأقام  اأرا�ٍس.  من  تبقى 

بعد مئة عام من »وعد بلفور«

المقدسيون يدافعون
بكل السبل لحماية وجودهم

سمير الجندي/ رئيس لجنة فض المنازعات

لزيادة  �ضخمة،  ا�ضتيطانية  مدًنا 

القد�س  اأرا�ضي  على  ال�ضهاينة  اأعداد 

الأمر  لفر�س  ا�ضتكماًل  ال�ضرقية، 

والكيان  يحدث،  هذا  كل  الواقع... 

ال�ضتنكار  نداءات  يتجاهل  ال�ضهيوني 

ويبقى  لممار�ضاته.  الدولي  والرف�س 

الخندق  في  وحدهم  الرباط  اأهل 

يدافعون  ال�ضريف،  بالقد�س  الأمامي 

عن كرامة العرب والم�ضلمين جميًعا... 

نية  عن  الأخيرة  الآونة  في  ون�ضمع 

اإلى  �ضفارتها  نقل  الأمريكية  الإدارة 

المقبل،  اأيار  اأوا�ضط  في  القد�س، 

�ضخ�ضًيا  ترامب  الرئي�س  يح�ضر  وقد 

هذا  عامنا  يجعل  ما  النقل،  مرا�ضم 

جبين  على  وير�ضم  حزيًنا،  اأ�ضود 

المقد�ضيين  لكن  العار.  اأمتنا عالمات 

و�ضوف  المر،  الواقع  هذا  يقبلوا  لن 

المدينة  باأعمدة  مت�ضبثين  ينتف�ضون، 

والتاريخية،  الدينية  ورمزيتها 

ال�ضبل  بكل  العمل  اإلى  ومندفعين 

لحماية وجودهم، ولن ت�ضتطيع قوة في 

العالم اأن تجردهم من مدينتهم. 
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الناشرون العرب يرفضون القرار األمريكي

 بنقل السفارة واعتبار القدس عاصمة اسرائيل

ل يزال قرار »ترامب« اعتبار القد�س عا�ضمة لدولة 

اإ�ضرائيل ونقل ال�ضفارة الأميركية من تل اأبيب اإلى 

القد�س يتفاعل على الم�ضتويين الر�ضمي وال�ضعبي 

دولة،   128 رف�ضته  اأن  بعد  العربية،  الدول  من  عدد  في 

عقدت  التي  الجل�ضة  في  المتحدة،  الأمم  في  �ضده  و�ضوتت 

بتاريخ 21 د�ضمبر )كانون الأول( الما�ضي، كما اأن تظاهرات 

كثيرة انطلقت في العالم تعبر عن رف�ضها للقرار الذي اأ�ضعل 

انتفا�ضة فل�ضطينية جديدة.

ا�ضتمر في  لل�ضغوط  الأميركي  الرئي�س  اأن ير�ضخ  وبدًل من 

الخارجية  وزارة  في  م�ضوؤولين  �ضدر عن  وقد  قراره،  توكيد 

تل  من  الأميركية  ال�ضفارة  نقل  حتمًا«  »�ضيتم  اأنه  الأميركية 

اأبيب اإلى القد�س المحتلة في اأيار/ مايو المقبل، موؤكدين اأّن 

وزير الخارجية ريك�س تيلر�ضون �ضادق قبل اأيام على الخطة 

الأمنية الخا�ضة بنقل مقر ال�ضفارة.

وا�ضتنكارًا للقرار اأ�ضدر رئي�س ومجل�س اإدارة اتحاد النا�ضرين 

لكل  مخالفًا  القرار  فيه  اعتبر  التحاد،  با�ضم  بيانًا  العرب 

فجر  منذ  عربية  القد�س  باأن  التاريخية  والثوابت  الحقائق 

وم�ضيحيين،  العرب من م�ضلمين  قلب كل  التاريخ، وهي في 

ا يخالف كل المواثيق والقرارات الدولية  كما اأن القرار اأي�ضً

ال�ضادرة عن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، واأن القرار 

ي�ضتفز م�ضاعر العرب والم�ضلمين، وينفذ مخططات اإ�ضرائيل 

التو�ضعية. واأعلن التحاد في بيانه:

اأ�شقاءهم  »اإن كل الم�شلمين والم�شيحيين يقفون وي�شاندون 

القرار  هذا  �شد  االإمكانات  بكل  ويدعمونهم  فل�شطين،  في 

الغا�شم الذي يق�شي على تحقيق ال�شالم بين العرب والعدو 

واالتحادات  الدوليين  النا�شرين  اتحاد  ونا�شد  االإ�شرائيلي«. 

العاملة  الدولية  والمنظمات  العالم  بلدان  كل  في  االإقليمية 

اأ�شحاب  والمفكرين  والكّتاب  والمعرفة  الثقافة  حقل  في 

المبادئ الحرة: »الوقوف �شد هذا القرار الباطل، ومطالبة 

الواليات المتحدة االأمريكية بالرجوع عن هذا القرار الجائر 

للعرب والم�شلمين«.

واأكد االتحاد »اأنه �شوف يتخذ االإجراءات والمواقف التي 

اإ�شرائيل  حاولت  مهما  القد�س،  عروبة  من  وتعزز  تقوي 

الدولية  المعار�س  خالل  من  وذلك  تهويدها،  واأذنابها 

في  النا�شرين  زمالئهم  مع  والحوارات  والكتب  بالبرامج 

بلدان العالم اأجمع«.

الحراك الثقافي
عن  بعيدة  تكون  ولن  الثقافة  تكن  ولم 

ال�ضراع القائم في القد�س، وبالتاأكيد 

وكل  بالكلمة  المثقفون  يقاتل  �ضوف 

الكتاب خارج  يكون  ولن  الفنون،  اأنواع 

الذات  لتطوير  اأداة  فهو  ال�ضراع، 

وقد  المقد�ضية،  الفل�ضطينية  والذائقة 

برزت ظواهر اإبداعية �ضبابية عدة في 

ب�ضكل  معزولة  كانت  اأنها  اإل  المدينة، 

العربي  محيطها  عن  كلًيا  يكون  يكاد 

المدينة  في  تكن  ولم  الفل�ضطيني، 

الإبداعية  الأعمال  لُتخرج  ن�ضر  دار 

دار  تاأ�ضي�س  فكرة  فجاءت  النور،  اإلى 

الجندي للن�ضر والتوزيع في القد�س في 

العام 2011 لت�ضد الفراغ الحا�ضل على 

عاتقها  على  واأخذت  الم�ضتوى،  هذا 

الفل�ضطينية  المقد�ضية  الر�ضالة  حمل 

جميع  في  ا�ضتراكها  عبر  العالم،  اإلى 

لتحقيق  والدولية  العربية  المعار�س 

اتحاد  من  بم�ضاندة  الغاية،  هذه 

النا�ضرين العرب ومن اتحاد النا�ضرين 

على  وح�ضلت  تحديًدا.  الأردنيين 

جائزة اأف�ضل دار ن�ضر عربية في مجال 

الدولي  ال�ضارقة  معر�س  من  الرواية 

ح�ضلت  كما   ،2013 العام  في  للكتاب 

على جائزة اأف�ضل دار ن�ضر عربية عام 

وت�ضلمت  نف�ضه،  المعر�س  من   2015
درع المعر�س من �ضمو ال�ضيخ الدكتور 

حاكم  القا�ضمي،  محمد  بن  �ضلطان 

ال�ضارقة، في حفل افتتاح المعر�س في 

نوفمبر العام 2015. 

واأقول لكم في هذه العجالة اإن الحراك 

الثقافي في مدينة القد�س ل تماثله اإل 

معظم  ففي  العربية،  المدن  من  قلة 

وثمة  لروادها،  مكتبة  المدينة  مقاهي 

كل  في  ومكتبات  ثقافية  واأندية  ندوات 

حي من اأحياء المدينة، واأخ�س بالذكر 

مرة  تقام  التي  ال�ضابع«  اليوم  »ندوة 

العام  منذ  يوم خمي�س  كل  الأ�ضبوع  في 

1991، ولم تنقطع اإل في �ضهر رم�ضان 
 16 يقارب  ما  اأ�ضدرت  وقد  المبارك، 

ندوة  تعقد  كما  جل�ضاتها.  عن  كتاًبا 

الأحياء  اأحد  في  بال�ضهر  مرة  �ضبابية 

ال�ضور«،  على  »دواة  با�ضم  المقد�ضية 

تقام  التي  ال�ضحافي«  »النادي  وندوة 

الأندية  من  وغيرها  اأربعاء.  يوم  كل 

الثقافية الكثيرة...
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هاينريش  العمر  من  والثالثين  الرابع  ابن  رغبة 

فرايهر فون مالتسان "في التقصي بعمق وعناية في 

دفعته  العربية"  وباألخص  الشرقية  الشعوب  حياة 

في عام 1860 إلى الرحلة الشاقة نحو مكة، المدينة التي 

"لم يرها إال إثنا عشر أوروبي فقط".

 ،)1865( الرحالت  أدب  من  المترجم  الكتاب  هذا 

يتحدث عن رحلة الحج ومناسكه كاإلحرام والوقوف على 

األلمانى.  الرحالة  خالل  من  الجمرات  ورمي  عرفة  جبل 

هاينرش فون مالتسان Heinrich von Malzan. وهو ايًضا مستشرق 

وعالم آثار واسع االهتمامات، وكذلك شاعر وكاتب روائي.  زار مكة 

الحجيج في جبل عرفات وكّرس  باسم جزائري ووقف مع  متنكرا 

حياته   كرس  العربي.  المغرب  دراسة  في  للتعمق  طويلة  سنوات 

إلى عالم الرحلة والعلم والمعرفة. بدأ رحلتة في الرابعة والعشرين 

من عمره، جاب في رحالته األولي القارة األوربية لكنه كان يتطلع 

اللغات  تعلم  على  دراسته  أثناء  عكف  فقد  الشرق،  إلى 

كتاباته  جميع  وتوحي  العربية،  مقدمتها  وفي  الشرقية 

المستمرة  إقامته  برر  ما  وهذا  وعالمه  بالشرق  بتعلقه 

في  العديدة  ورحالته  العربي  المغرب  في  والمتقطعة 

عقدين  مدى  على  العربية  والجزيرة  العربي  المشرق 

من حياته قضى معظمها في الجزائر، ويعد من أفضل 

عشر.  التاسع  القرن  في  وفهموها  الجزائر  عرفوا  من 

ر له فرصة االتصال مع  كّما أن تعلمه للغة العربية يسَّ

أبناء الشعب الجزائري بجميع طبقاته.

رحلـة حجِـّي

إلىمـكـة
هاينريش فرايهر فون مالتسان

رحلة إلى المناطق الساحلية 

والداخلية لبالد الحجاز 

ترجمة د. ريـهــام نبيل سـالم                مراجعة د. عبد اهلل ابو هشه

دار احلكـمـــة 
 لنـدن

رحلـة حجِـّي

إلىمـكـة
هاينريش فرايهر فون مالتسان

رحلة إلى المناطق الساحلية 

والداخلية لبالد الحجاز 

ترجمة د. ريـهــام نبيل سـالم

مراجعة د. عبد اهلل ابو هشه

دار احلكـمـــــة
 لنـدن

���� ��� ������.indd   1

1/13/18   7:42 PM

DAR ALHIKMAPublishing & Distribution
88 Chalton StreetLondon NW1 1HJ Tel.: +44 (0) 20 7383 4037 E-Mail: hikma_uk@yahoo.co.uk Website: www.hikma.co.uk

دار احلكـمـــة - لنـدن

أحمد الحبوبيمـذكـرات
ات

كـر
مـذ

بي
حبو

د ال
حم

أ

قي
عرا

ال ب 
شع

ى ال
إل ر 

تذا
اع  

الة
رس

دن
لنـ

ة - 
كم

احل
دار 

أحمد الحبوبيمـذكـرات

بغداد -  سنة 2017ماالساسية بجامعة املستنرصية - »احمد الحبوبي« بكلية الرتبية شهادة املاجستري عن موضوع الباحثة ثناء جابر وحصولها عيل 

الحاكمني هي  وتعاقب  العراق  تاريخ  وامللموسة طوال  املحسوسة  الظاهرة 

وجود معارضة شعبية قوية ورصاع واحرتاب يأخذ أشكاًل مختلفة بني ما يسمَّى 

حكومة وأهايل.. أو ُسلطة وشعب.. وكأنهام فريقان متخاصامن.. الحكومة بجانب 

تستجيب..  ل  والحكومة  مطالب..  له  دامئًا  فالشعب  آخر..  بجانب  والشعب 

والشعب له أهداف وطموحات.. والحكومة تعمل ضدها وتَُطّوح بها ويحصل 

وثورات شعبية أو انقالبات عسكرية...الصدام.. ويأخذ هو اآلخر أشكاًل مختلفة.. مظاهرات.. وإرضابات.. وعصيان.. 

محطات  نجد   1921 سنة  الوطني  الحكم  منذ  العراق  تاريخ  وباستعراض 

القرن  ففي عرشينات  الحكومات وحاربها..  العراقي ضد  الشعب  بها  مفصليّة وقف 

املايض عارض الشعب الحكومة وامتنع عن انتخابات املجلس التأسييس إلبرام املعاهدة 

مع بريطانيا وإقرار الدستور... إىل انقالب )بكر صدقي( سنة 1936.. إىل حركة مايس 

انتفاضة  إىل  املعاهدة...  وثبة 1948 وإسقاط  إىل  الشعب معها..  سنة 1941 ووقف 

ترشين 1952.. إىل معارضة الشعب العراقي حلف بغداد 1955.. إىل هبَّة الشعب ضد 

حكومته انتصاًرا ملرص إبان العدوان الثاليث عليها وحتى بعد 14 متوز التي ظن الشعب 

أنها الخالص من كل متاعبه سقطت هي األخرى يف احرتاب ورصاع عىل السلطة.. وكل 

حكومة تأيت من حزٍب يستويل عىل الحكم والسلطة تسعى لتثبيت أركان حكمها عىل 

حساب بقية الشعب... هذا ما حصل يف 8 شباط 1963 وما حصل يف 17 متوز 1968 وما 

َجرَّ ذلك من محٍن ومآيس عىل الشعب الذي راح يعاين من حكم ديكتاتوري دموي...

تَنَْبي يف سنة 2003 قوى خارجية طامعة إىل احتالل  الحتمية أن  النتيجة  كانت 

العراق تحت شعار »الحرية للعراق« واملجيء بعنارص متعاونة ومتفاهمة ومتناغمة 

تحكم العراق وشعب العراق.. وتزرع فيه الُفرقة والتشظي من خالل مبدأ املحاصصة 

احرتاٍب  يف   - العادة  هي  كام   - الجدد  الحاكمون  ووقع  و»الِعرقية«...  »الطائفية« 

عنه  تخلَّف  وعشائري..  ومناطقي  وقومي  ومذهبي  وطائفي  ومصلحي  »عقيدي« 

وخوف  وبطالة  وإفالس  وتجويع  وتهريب  ورسقة   .. ومايل  إداري  فساد  منه  وانبثق 

وإرهاب داعيش ... ومليشيات وعنرتيات وبطولت فارغة...

كل هذه املصاعب والخطايا والكبائر التي ارتكبها حكام العراق مبختلف العصور 

بحق العراق وطنًا ومواطنًا وتجرَّعها الشعب العراقي طوال هذا التاريخ... أل يستحق 

منا  السابقون  لحكمه...  ينا  تصدَّ الذين  نحن  له  نعتذر  أن  املستظام..  الشعب  هذا 

.. نعم يجب أن نعتذر  الُغصص واملنّغصات.. نحن »أبناؤه«  لنا وجرعناه  ونطلب والالحقون  العظيم  الشعب  منه الغفران ل النسيان. لهذا 

الشعب اعتذار إلى رسالة 
العراقي
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النا�ضرين  اتحاد  رئي�س  وجه 

ملتقى  في  كلمة  العرب 

الثقافي  للعمل  روؤى  �ضياغة 

البي�ضاء  الدار  في  عقد  الذي  العربي 

األقاها   ،2017 نوفمبر  و29   28 في 

ع�ضو  الكردي  ب�ضام  عنه  بالنيابة 

بدعوة  وذلك  التحاد  اإدارة  مجل�س 

والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  من 

بعنوان  وكانت  )الإلك�ضو(،  والعلوم 

كاإحدي  العربي  الن�ضر  »�ضناعة 

ال�ضناعات الثقافية ودورها في تعزيز 

التوا�ضل الثقافي العربي«، نعر�س هنا 

ا لما جاء فيها: ملخ�ضً

والمواد  الأعمال  تحويل  فكرة  اإن 

اإلى  موجهة  ثقافية  �ضلع  اإلى  الثقافية 

باأ�ضاليب  تنتج  الوا�ضعة  الجماهير 

فيها  تدخل  التي  الحديثة  ال�ضناعة 

ممول  لها  ويكون  كبيرة،  اأموال  روؤو�س 

متعددة  بمراحل  وتمر  كبيرة،  وعمالة 

حتى تخرج في �ضورتها النهائية، حيث 

تتحول الأعمال الإبداعية والفكرية من 

المبدع  ينتجها  التي  التقليدية  الطرق 

الفرد اإلى �ضناعة ي�ضارك فيها اآخرون، 

خالل  من  عري�س  لجمهور  ليظهر 

و�ضائط مختلفة، تلتزم باآليات ال�ضوق، 

وتولد ثروة فكرية وفنية وثقافية وتحقق 

والجمهور.  المبدع  بين  كبيًرا  توا�ضاًل 

ولم تعد ال�ضناعات الثقافية مقت�ضرة 

قطاعات  اإلى  و�ضلت  بل  النخب  على 

اإلى  تنتمي  التي  الجماهير  من  وا�ضعة 

عن  النظر  بغ�س  الطبقات،  مختلف 

وتغير  الجدد،  القراءة  متلقي  معرفة 

ر�ضالته،  في  الثقافي  المنتج  محتوى 

واأ�ضبح له تاأثير كبير على المجتمع.

ال�ضناعات  م�ضطلح  اأ�ضبح  ولقد 

يعنى  ومهنّيا،  فنّيا  الثقافية م�ضطلًحا 

القائم  والقت�ضادي  التجاري  العمل 

وراأ�س  لل�ض�ركات  الثقافي  الإنتاج  على 

والب�ضرية  التقنية  والقدرات  المال 

والموؤ�ض�ضات.

ال�ضناعات  اليون�ضكو م�ضطلح  وتحدد 

التي  ال�ضناعات  ب�»تلك  الثقافية 

واإنتاجها  الم�ضامين  ابتكار  بين  تجمع 

والتجار بها«، وهي ذات طبيعة ثقافية 

ومحمية  م�ضامينها  لتغيير  قابلة  غير 

بقانون حقوق الموؤلف، ويمكن اأن تكون 

في �ضكل ب�ضاعة اأو خدمة. وي�ضمل ذلك 

المتعددة  والو�ضائط  والن�ض�ر  الطباعة 

والب�ض�رية،  ال�ضمعية  والو�ضائل 

وال�ضينمائية  الفوتوغرافية  والمنتجات 

اليدوية  الحرف  وكذلك  والرق�س، 

والآثار  والمتاحف  والعمارة،  والفنون 

الثقافية والإعالنات(، وهو  )ال�ضياحة 

كل ما يرتبط بالعمل الإبداعي.

صناعة النشر العربي
�ضناعة  اأن  ذكره  �ضبق  مما  يت�ضح 

صناعة النشر 
تعّزز التواصل الثقافي العربي

محمد رشاد/ رئيس اتحاد الناشرين العرب 

الن�ضر العربي من ال�ضناعات الثقافية، 

للثقافة  الأولى  الو�ضيلة  الكتاب  ويعتبر 

وال�ضامل  الجامع  الوعاء  بل  والتعليم، 

لكل مكونات الثقافة، غير اأن التحديات 

الوطن  في  الن�ضر  �ضناعة  تواجه  التي 

�ضبيل  من  ولي�س  ومت�ضعبة،  كثيرة  العربي 

النا�ضرين  بين  بالتعاون  اإل  لمواجهتها 

مع  العربية  الحكومات  وتعاون  واتحادهم، 

اتحاد النا�ضرين العرب، فمعظم الم�ضكالت 

مع  وبالتعاون  العربية،  الحكومات  بيد  حلها 

اتحاد النا�ضرين العرب وعلى �ضبيل المثال:

اأبناء  لدى  القراءة  عادة  تراجع   -  1
تقوم  اأن  والحل  العربي:  الوطن 

الحكومات بو�ضع م�ضروعات لها اآليات 

الأطفال  وتحفيز  لت�ضجيع  محددة 

والتالميذ والن�سء عموًما على القراءة 

اأ�ضيلة  عادة  لت�ضبح  ال�ضغر،  منذ 

اإف�ضاح  مع  اأبنائها،  لدى  متر�ضخة 

مجال اأكبر في و�ضائل الإعالم المرئية 

الكتب  لعر�س  والم�ضموعة  والمقروءة 

ومناق�ضتها مع موؤلفيها ور�ضاميها. 

الوطن  في  االأمية  ن�شبة  ارتفاع   -  2
�ضارمة  خطة  اإلى  نحتاج  العربي: 

محددة الزمن من الحكومات للتخل�س 

تزال  ل  التي  الخطيرة  الآفة  هذه  من 

تهدد م�ضتقبلنا.

والمثقفين  المتعلمين  عزوف   -  3
الم�ضكلة  لهذه  الت�ضدي  القراءة:  عن 

الوزارات  في  المكتبات  باإن�ضاء  يكون 

اإن�ضاء  في  والتو�ضع  والموؤ�ض�ضات، 

المكتبات العامة.

وت�شددها  الرقابة  اأجهزة  تعاظم   -  4
على  العربية:  البلدان  معظم  في 

الطريقة  عن  تتخلى  اأن  الحكومات 

التقليدية في الرقابة على الكتب، واتباع 

م�ضتحدثات  تراعي  جديدة  اأ�ضاليب 

التقدم التكنولوجي، مع احترام القيم 

بلد عربي،  كل  في  والتقاليد  والعادات 

النا�ضرين  اتحاد  ما يحر�س عليه  وهو 

العرب ويحث اأع�ضاءه على مراعاته.

- تف�شي ظاهرة التزوير واالعتداء   5
على  الفكرية:  الملكية  حقوق  على 

اأن ت�ضطلع بدورها  الحكومات العربية 

وفي  الظاهرة،  لهذه  الت�ضدي  في 

احترام  اأهمية  في  �ضعوبها  توعية 

يطالب  بل  الفكرية،  الملكية  حقوق 

تدمج  اأن  العرب  النا�ضرين  اتحاد 

حقوق الملكية الفكرية �ضمن المناهج 

الدرا�ضية للطالب. 

معدل  في  الم�شتمر  االرتفاع   -  6
الجمركية:  والر�شوم  ال�شرائب 

العربية  الحكومات  تعمل  اأن  �ضرورة 

على تخفي�ضها اأو اإلغائها.

اأ�شعار  في  الم�شتمر  االرتفاع   -  7

الدعاية واالإعالن عن الكتب في و�شائل 

الحكومات  تعي  اأن  من  بد  ل  االإعالم: 

اأ�ضعار  و�ضع  اأن  الإعالمية  والموؤ�ض�ضات 

رمزية في مقابل الإعالن عن الكتب، هو 

وت�ضجيعه  ارتقائه  في  المجتمع  ل�ضالح 

على القراءة في المقام الأول.

وتوا�شع  العامة  المكتبات  ندرة   -  8
ميزانيات �شراء الكتب: ينبغي اأن تهتم 

اإن�ضاء  في  بالتو�ضع  العربية  الحكومات 

يتنا�ضب  بحيث  العامة،  المكتبات 

اأو  حي  كل  �ضكان  تعداد  مع  عددها 

منطقة.

ب�شام الكردي ع�شو مجل�س اإدارة االتحاد
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تعزيز التواصل
بظروف  الآن  تمر  العربي  اأمتنا  اإن 

التعاون  اإلى  اأدعى  وهذا  ع�ضيبة، 

والأمل  العربية،  الدول  بين  والتوا�ضل 

ومفكرين  ُكتاب  من  الثقافة  �ضناع  في 

هذا  من  للخروج  ونا�ضرين  وفنانين 

النفق المظلم، بتقديم الروؤى والأفكار 

التنويرية ومحاربة الجهل والظالمية، 

والح�ضارة  العربية  الثقافة  ون�ض�ر 

الت�ضامح  على  القائمة  الإ�ضالمية 

العنف،  ونبذ  الآخر  وقبول  والو�ضطية 

مع ن�ض�ر العلم والمعرفة.

الثقافية  ال�ضناعات  دور  ولتفعيل 

الثقافي  والتعاون  التوا�ضل  العربية في 

ينبغي  العربية  البلدان  بين  العربي 

مقترحات  من  �ضبق  ما  اإلى  ن�ضيف 

الآتي:

العرب  النا�ضرين  اتحاد  اعتماد   -  1
العرب،  للنا�ضرين  الر�ضمي  الممثل 

فهو من�ضاأ بتو�ضية من اللجنة الثقافية 

بجامعة الدول العربية.

2 - و�ضع اتفاقية تي�ضير انتقال الإنتاج 
بعد  التطبيق،  مو�ضع  العربي،  الثقافي 

العربية  المنظمة  بموافقة  حظيت  اأن 

موؤتمرها  في  والعلوم  والثقافة  للتربية 

المنعقدة في  التا�ضعة  العام في دورته 

تون�س بتاريخ 1987 / 12 / 22 م.

والمعرفي  الثقافي  الإنتاج  منح   -  3
طبًقا  التعبير  حرية  حق  العربي 

لمتطلبات  ومجاراة  الدولية،  للمواثيق 

الت�ضال،  وتقنيات  المعرفة  ع�ضر 

وتم�ضًيا مع حرية التجارة العالمية.

التربية  وزراء  لدى  التو�ضية   -  4
طباعة  اإ�ضناد  في  العالي  والتعليم 

للنا�ضرين  المدر�ضي  الكتاب  ون�ض�ر 

بالمناهج  للخروج  وذلك  العرب، 

والحفظ  التلقين  نظام  من  التعليمية 

ومن  التفاعلي،  الإدراك  نظام  اإلى 

�ضعة  اإلى  المدر�ضية  المقررات  �ضيق 

المراجع والم�ضادر، وكذلك الهتمام 

والمدر�ضية،  الجامعية  بالمكتبات 

درا�ضية  ح�ض�س  وتخ�ضي�س 

اأن�ضطة  �ضمن  وجعلها  للمطالعة، 

الطالب في التقويم.

الداخلية  وزراء  لدى  التو�ضية   -  5
قوانين  تطبيق  في  الحزم  ب�ض�رورة 

ح�ضول  وت�ضهيل  الفكرية،  الملكية 

النا�ضرين العرب على تاأ�ضيرات دخول 

للبلدان العربية.

المدن  في  للكتب  معار�س  اإقامة   -  6
للثقافة  عا�ضمة  تكون  التي  العربية 

العربية، ينظمها وي�ضرف عليها اتحاد 

وبالتعاون مع وزارة  العرب،  النا�ضرين 

الثقافة في كل بلد عربي.

وندوات  ور�س  اإقامة  تبني   -  7
لرفع  الن�ض�ر  �ضناعة  في  متخ�ض�ضة 

الم�ضتوى المهني للنا�ضرين.

قراًرا  العرب  الثقافة  وزراء  تبني   -  8
�ضناعة  عن  بيانات  قاعدة  باإن�ضاء 

تتولى  العربي،  العالم  في  الن�ض�ر 

والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة 

وقراًرا  اإعدادها،  »األلك�ضو«  والعلوم 

اآخر باإعداد درا�ضة ميدانية عن الميول 

القرائية لدى المواطن العربي.

للتربية  العربية  المنظمة  تبني   -  9
موؤتمر  )األلك�ضو(  والعلوم  والثقافة 

اتحاد النا�ضرين العرب، لي�ضبح �ضمن 

وتو�ضياته  قراراته  ويتبنى  اأولوياتها، 

وزراء الثقافة العرب، وينفذها كلٌّ في 

بلده، كما يعتمد وزراء الثقافة قرارات 

معار�س  مديري  موؤتمر  وتو�ضيات 

الكتب العربية.

أما اتحاد الناشرين العرب فعليه االضطالع بدوره بالعمل على: 

الهتمام بالدورات التدريبية المهنية للنا�ضرين.• 

م�ضاعدتهم في فتح منافذ توزيع غير تقليدية في الأ�ضواق التجارية.• 

 النفتاح والتعاون مع التحادات والنقابات الإقليمية والدولية.• 

 الهتمام بم�ضاركة النا�ضرين العرب في المعار�س الأجنبية لكت�ضاب الخبرات المهنية والعلمية، وبيع و�ضراء • 

الحقوق مع النا�ضرين الأجانب.

 اإعداد درا�ضات علمية ومهنية للت�ضدي ل�ضروط بع�س المعار�س العربية التي ل تحقق م�ضالح النا�ضرين العرب.• 

 اإن�ضاء مواقع اإلكترونية للبيع من خالل �ضبكة الإنترنت.• 

 ا�ضتخدام المواقع والجرائد الإلكترونية للدعاية والإعالن والترويج عن الكتب دون اأية تكلفة يتحملها النا�ضرون.• 

الهتمام باإقامة الندوات الثقافية وحفالت توقيع الكتب.• 
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كل  الحديث  العالم  بنى  لقد 

والعلمية  المعرفية  منجزاته 

اآل��ة  اخ��ت��راع  على  والثقافية 

�ضمح  ال��ذي  الخ��ت��راع  ه��ذا  الطباعة، 

بين  المعرفة  وانتقال  ال��ق��راءة  بن�ضر 

بني الب�ضر، له تدين الح�ضارة وبف�ضله 

في  الإن�ضان  وارتقى  الأفكار  انت�ضرت 

اأنحاء المعمورة.

الورقي  والكتاب  الطباعة  ظلت  لقد 

العلم  لإي�����ض��ال  الأ���ض��ا���ض��ي��ة  الو�ضيلة 

والفنون حتى ظهور  والآداب  والفل�ضفة 

ليعرف  الإلكتروني،  الن�ضر  اأو  الرقمية 

العالم باأكمله واحدة من اأكبر الثورات، 

ثورة الع�ضر الرقمي التي نعي�س حاليا 

بدون  �ضتقلب  والتي  تفا�ضيلها،  بداية 

العربية  بلداننا  في  الن�ضر  واق��ع  �ضك 

كما قلبته في العالم.

اأب��رز  هي  وم��ا  الرقمي  الن�ضر  هو  فما 

هذه  ف��ي  ن�ضتعر�س  وع��ي��وب��ه؟  م��زاي��اه 

العالم  ه���ذا  يميز  م��ا  اأب����رز  ال��م��ق��ال��ة 

المتمدد ب�ضرعة جنونية.

ما هو النشر الرقمي أو 
اإللكتروني؟

هو عملية تخزين  الإلكتروني  الن�ضر 

ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ون�����ض��ره��ا عبر  رق���م���ي 

ه��ذه  ت��ك��ون  وق���د  �ضبكات الت�ضال، 

المعلومات على �ضكل ن�ضو�س اأو �ضور 

اأو ر�ضوم اأو حتى فيديوهات.

للن�ضر  موازًيا  الرقمي  الن�ضر  يكون  قد 

ا،  الورقي، وقد يكون ن�ضًرا رقمًيا خال�ضً

ول  ورق��ي��ة.  م��ط��ب��وع��ات  دون  م��ن  اأي 

من  ا�ضتفاد  الن�ضر  ه��ذا  اأن  ف��ي  �ضكَّ 

ال��ذي  ال��م��ذه��ل  التكنولوجي  ال��ت��ط��ّور 

اأجهزة  من  الرقمية،  الو�ضائط  عرفته 

الحا�ضوب اإلى الهواتف الذكّية النّقالة 

تتيح  التي  الت�ضغيل  باأنظمة  ال��م��زّودة 

بجميع  مروًرا  الم�ضامين،  هذه  قراءة 

الألواح والقارئات، فاأ�ضبح هذا الجهاز 

مكتبة  بمثابة  ال���وزن  خفيف  ال��ن��ّق��ال 

كاملة متنّقلة. 

اإّن هذه التقنية تتيح الكثير من المزايا 

الحديثة  الو�ضيلة  ه���ذه  جعلت  ال��ت��ي 

بقاع  مختلف  ف��ي  ره��ي��ب  ب�ضكل  تنمو 

ال��م��ع��م��ورة، ل��ي�����ض��ب��ح ع�����ض��رن��ا ه��ذا 

يعرف  فلم  منازع.  بال  الرقمية  ع�ضر 

التاريخية  مراحله  الب�ضر،عبر  عالم 

مت�ضارًعا  تطوًرا  والمتتابعة  المختلفة 

عرفه  مثلما  المجالت  من  مجال  في 

عالم الو�ضائط الرقمية.

3.77 مليار م�ضتخدم  اإح�ضاء  فقد تم 

لالإنترنت في العالم في مار�س 2017. 

وي���ق���در ع���دد م�����ض��ت��خ��دم��ي الأج���ه���زة 

ن�ضفهم  �ضخ�س،  مليار  ب5  الجوالة 

ي�ضتخدمون هواتف ذكية، اأي اأن حوالي 

ثلثي �ضكان العالم اأ�ضبح لديهم هاتف 

جوال.

التطبيقات  ت��ن��زي��الت  ع���دد  ب��ل��غ  وق���د 

 200 ي��ق��ارب  م��ا  العالم  عبر  الجوالة 

مليار عملية تنزيل �ضنة 2017.

المتوفر  الرقمي  المحتوى  ب��اأن  علما 

حاليا على الإنترنت، وهو هائل الحجم 

يت�ضاعف حاليا كل ثمانية اأ�ضهر.

الرقمية..
ثورة جديدة في عالم الكتاب

إذا تغير القارئ تغيرت صناعة النشر
بشار شبارو/  أمين عام اتحاد الناشرين العرب

اإن���ن���ا ن��ق��ف ال���ي���وم م��ذه��ول��ي��ن اأم����ام 

القدرات الالمتناهية لهذه التقنية في 

الطباعة  عملية  يعيق  ما  جميع  تجاوز 

قارئه  اإلى  الكتاب  واإي�ضال  والتوزيع، 

الفترا�ضي، ب�ضكل ل يقارن مع و�ضول 

الكتب الورقية اإلى قارئها التقليدي.

عمليا توجد عّدة اأ�ضكال لعملّية الن�ضر 

و  ،MOBI، PDF اأه��ّم��ه��ا:  ال��رق��م��ي 

هو  الأخ��ي��ر  ال�ضكل  اأّن  علًما   .ePUB
ا لما يتمتع به من �ضهولة  الم�ضيطر حالًيّ

الهوام�س  وو���ض��ع  وال��ب��ح��ث  ال���ق���راءة 

والتعديالت والم�ضاركات.

وه���ن���اك م����واد رق��م��ي��ة م��دف��وع��ة، اأو 

مجانية  مواد  وهناك  جزئيًّا،  مدفوعة 

�ضراء  يمكن  اأن��ه  كما  للجميع،  متاحة 

بحث اأو ف�ضل واحد من ف�ضول الكتاب. 

من  ت�ضتفيد  المحتويات  هذه  اأن  علًما 

التطوير والإ�ضافة با�ضتمرار.

مزايا النشر الرقمي 
اأي •  الطباعة،  اإل��ى  الحاجة  ع��دم 

توفير تكاليف مالّية كثيرة تتطّلبها 

عملّية الطباعة.

التلّوث •  م��ن  للبيئة  اأك��ب��ر  حماية 

والأح��ب��ار،  المطابع  ت�ضّببه  ال��ذي 

وما  الأ�ضجار  قطع  اإلى  بالإ�ضافة 

ي�ضتتبعه.

و�ضيا�ضات •  ال��رق��اب��ة  قيود  ت��ج��اوز 

الحّد من انت�ضار الكتاب.

ت�����ج�����اوز ع����راق����ي����ل ال���ج���م���رك���ة • 

وال�ضرائب المبا�ضرة على الكتاب 

الورقي خالل النتقال من بلد اإلى 

اآخر.

���ض��ه��ول��ة ا���ض��ت��خ��دام ال��ن�����ض��و���س • 

البحث  ع��م��ل��ّي��ات  ف���ي  ال��رق��م��ّي��ة 

التقنية  هذه  يجعل  مّما  والتوثيق، 

اأن�������ض���ب م����ا ي��م��ك��ن ل��ل��ب��اح��ث��ي��ن 

وت�ضغيًرا  تكبيًرا  والأكاديميين، 

للحجم بح�ضب الحاجة.

ع�����دم ال���ح���اج���ة اإل������ى م��ك��ت��ب��ات • 

الكتب  لتخزين  وا�ضعة  وم�ضاحات 

الحجم  ب�ضيط  فجهاز  ال��ورق��ّي��ة، 

المراجع  مئات  تحميل  ي�ضتطيع 

بحث  بعملّية  واإت��اح��ت��ه��ا  وال��ك��ت��ب 

ب�ضيطة.

ال��ن��ادرة •  الكتب  رقمنة  اإم��ك��ان��ي��ة 

حفًظا  الثمينة  وال��م��خ��ط��وط��ات 

واأر�ضفة، والتي ُتعتبر كنوًزا تراثية، 

كثرة  ب�ضبب  التلف  من  لحمايتها 

ال�ضتخدام واإتاحتها للجميع.

عدم ال�ضطرار اإلى زيارة مكتبات • 

بعيدة في عوا�ضم العالم لالطالع 

بغر�س  ن���ادرة،  مخطوطات  على 

اأ�ضبحت  بعدما  والتحقيق  البحث 

متاحة رقمًيا.

ال��ت��وزي��ع، •  ع��ق��ب��ات  جميع  ت��ج��اوز 

اإلى  المبا�ضر  الو�ضول  واإمكانية 

والمكتبات  القراء  من  كبير  عدد 

وم����راك����ز ال��م��ع��ل��وم��ات وج��ه��ات 

القتناء في مختلف بقاع الأر�س.

تقنية •  وظ��ائ��ف  ا�ضتخدام  تعزيز 

تكنولوجيا  مجالت  في  ج��دي��دة، 

وخبراء  والت�ضالت  المعلومات 

)للترويج  الجتماعي  التوا�ضل 

ل��ل��ك��ت��ب ال���رق���م���ي���ة( وال��ت�����ض��وي��ق 

ا. الإلكتروني اأي�ضً

الرقمي •  ال��ب��ي��ع  من�ضات  ت�ضّجع 

ت�ضويق الكتب التي يقّل �ضعرها عن 

10 دولر للكتاب الواحد، عبر جعل 
ن�ضيب  �ضعفي  النا�ضر  ن�ضيب 

�ضعر  ت��ج��اوز  اذا  اأم���ا  المن�ضة، 

في�ضبح  دولرات  الع�ضرة  الكتاب 

ن�ضيب النا�ضر الثلث مقابل ثلثين 

النا�ضر  ت�ضجيع  بهدف  للمن�ضة، 

لتن�ضيط  كتبه  �ضعر  تخفي�س  على 

حركة المبيع. »الأمازون نموذًجا«.

جديدة •  اإ���ض��دار  تجربة  اإمكانية 

بتكلفة اأقّل، لعدم الحاجة للن�ضخة 

الورقية، بع�س دور الن�ضر الأوروبية 

بالورقي  تتبعه  ثم  الرقمي  ت�ضدر 

اإن نجح الإ�ضدار.

نف�ضها •  ال�ضيغة  ا�ضتخدام  اإمكانية 

للطبع ح�ضب الطلب.

مرونة في الت�ضعير واإمكانية تغيير • 

عديدة،  وم��ّرات  ب�ضرعة  الأ�ضعار 

الناشرون العربالناشرون العرب
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ومرونة عرو�س الخ�ضم. 

توّفر بيانات البيع واإتاحتها لتحليل • 

المبيعات ب�ضكل مدّقق.

�ضعر •  كان  اإذا  اأعلى:  اأرب��اح  ن�ضبة 

في  يمكن  مقبوًل  الرقمي  الكتاب 

على  يح�ضل  اأن  الأح����وال  اأغ��ل��ب 

ن�ضبة ربح اأعلى من قرينه الورقي.

متاحة •  غير  ج��دي��دة  اأ���ض��واق  فتح 

عبر الت�ضويق الورقي.

عيوب النشر الرقمي
الرقمي  الن�ضر  عيوب  ترتبط  بديهًيا، 

بعيوب العالم الرقمي وم�ضاكله عموًما. 

الجهل االإلكتروني: تحتاج المطالعة 

بهذه  اإلماًما  الرقمّية  الو�ضائط  عبر 

حقوق الملكية الفكرية، مّما ت�ضّبب في 

انت�ضار ظاهرة القر�ضنة الرقمية، واأّثر 

والموؤّلفين  النا�ضرين  على حقوق  �ضلًبا 

عدم  ف���اإّن  وبالتالي  ���ض��واء.  ح��ّد  على 

فعالية ال�ضوابط الأخالقية والإجرائية 

ال��ق��ارئ  ال��ق��را���ض��ن��ة، يجعل  ف��ي ح���ّق 

الم�ضروق مجاًنا،  الكتاب  ي�ضتولي على 

ويتخلى عن اإجراءات �ضراء حق قراءته 

عبر الإنترنت، ما ي�ضعف �ضوق الكتاب 

ات  من�ضّ اأغلبية  وت�ضتعمل  الرقمي. 

 .)DRM( البيع نظام حماية للكتب

ال�ضرقة  اأ�ضبحت  االأدبية:  ال�شرقات 

الأدبية اأكثر �ضهولة، مع توفر هذا الكم 

المرعب من المعلومات والمقالت على 

هذا الف�ضاء الرقمي ال�ضا�ضع، فاأ�ضبح 

الغير  اأفكار  على  ال�ضطو  الممكن  من 

اإنتاج  ه��ذا  ا�ضتدعى  وق��د  وجهودهم. 

هذه  لك�ضف  ج��ًدا  متطورة  تطبيقات 

ال�ضرقات التي تتم الآن ب�ضكل يومي. 

التقليدي  االإن�شاني  الجوهر  تبديل 

للن�ضر  الأ�ضا�ضي  العيب  اأّم���ا  لــلــكــتــاب: 

الرقمي فهو التغيير الجوهري الذي م�ّس 

�ضورة الكتاب، فمن �ضيء ملمو�س مادي 

بين  الحبر  رائحة  ون�ضّم  �ضفحاته  نقلب 

�ضطوره، اإلى حالة ل مادية ككّل الأ�ضياء 

التي تنتمي اإلى العالم الفترا�ضي، فنحن 

ل نحتفظ بالكتاب الرقمّي في مكان ما، 

ول يمكن اأن ينتقل من يد اإلى يد اأخرى، 

وهذا  الورقي.  الكتاب  مع  يحدث  مثلما 

القيمة  ذات  للكتب  ت��ح��دي��ًدا  م��ل��ح��وظ 

�ضة لالإهداء. الفنية والكتب المخ�ضّ

المعا�ضر  العالم  يتخّلى  الــوظــائــف: 

ع���ن ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال���وظ���ائ���ف، ك��ذل��ك 

انح�ضاَر  �ضي�ضهد  الن�ضرالرقمي  عالم 

الكثير من الوظائف في الم�ضتقبل في 

وال�ضحن  والطباعة  التن�ضيد  مجالت 

مجالت  يفتح  ك��ان  واإن  وال��ت��وزي��ع... 

لوظائف اأخرى اأ�ضلفنا ذكرها.

موؤخًرا  تت�ضاعد  ال�شحية:  االأ�شرار 

وتيرة التحذيرات من مخاطر القراءة 

ال��رق��م��ي��ة وال��ت��ع��ام��ل ال��ط��وي��ل الأم���د 

وين�ضح  الإل��ك��ت��رون��ي��ة،  الأج���ه���زة  م��ع 

مع  المبا�ضر  التوا�ضل  بتقليل  الخبراء 

لالأطفال،  وت��ح��دي��ًدا  الأج��ه��زة،  ه��ذه 

فقط  ج�ضمانًيا  لي�س  والخطرال�ضحي 

الع�ضبية  والخاليا  النظر  )يوؤثرعلى 

ف��ال��ق��راءة  ��ا،  اأي�����ضً نف�ضي  ب��ل  م��ث��اًل( 

الرقمية تعني غياب التوا�ضل المبا�ضر 

وبين  وبينهم  ج��ه��ة،  م��ن  الب�ضر  بين 

الطبيعة من جهة اأخرى.

النشر الرقمي في 
السياق العربي

الثقافي  ال�ضياق  تجابه  كثيرة  عراقيل 

وال�ضيا�ضي والقت�ضادي العربي حالًيا، 

حاجًزا  ي�ضّكل  م��ا  بكّل  محا�ضر  فهو 

اأمام انت�ضار المعرفة والثقافة. الو�ضع 

متخّطيا  الرقمي،  الف�ضاء  في  اإطالقه 

الكثير من العقبات، فال يمكن للرقابة 

م�ضادرته، ول يحتاج اإلى �ضبكة توزيع 

وتقليدية  ب��ي��روق��راط��ي��ة  واإج������راءات 

»النار  المثال كتاب  اأخرى. على �ضبيل 

الن�ضخة  ����ض���درت  ف��ق��د  وال��غ�����ض��ب«، 

)رغ��م  المقر�ضنة  العربية  الرقمية 

بعد �ضدور  يوم  ثاني  اللغوي(  ت�ضوهها 

الإنجليزية،  والورقية  الرقمية  الن�ضخة 

ب�ضرعة  العالم  بقاع  جميع  في  لتنت�ضر 

ن�ضخة  �ضدرت  يومين  وخ��الل  البرق، 

�ضوتية مخت�ضرة.

ال�ضحري  الحّل  الرقمي  الن�ضر  يبدو 

وح�ضول  ال��ك��ت��اب،  ان��ت��ق��ال  لم�ضاكل 

المواطن العربي على م�ضادر المعرفة 

اإذا  ا  خ�ضو�ضً واأ���ض��ه��ل.  اأي�ضر  ب�ضكل 

تقول  التي  الإح�ضائيات  على  اطلعنا 

اإن هناك 176 مليون عربي ي�ضتخدمون 

من  بالمائة   42 بن�ضبة  اأي  الإنترنت، 

مجموع ال�ضكان.

ولكن دون هذا الحل الكثير من العقبات 

نوجزها في النقاط التالية:

اعتبار كل ما هو على النت متاًحا • 

ا�ضتعداد  وع���دم  م��ج��ان��ي،  ب�ضكل 

المواطن العربي ب�ضكل عام لعملية 

����ض���راء اأي����ة ب�����ض��اع��ة ع���ن ط��ري��ق 

دول  ا�ضتثنينا  واإذا  الإن��ت��رن��ت. 

عبر  ال�ضراء  فاإن  العربي،  الخليج 

غالبية  في  جًدا  �ضعيف  الإنترنت 

دول الوطن العربي. 

اأ�ضبحت •  التي  الرقمية  القر�ضنة 

�ضناعة  ت��ه��دد  م��رع��ب��ة  ظ���اه���رة 

الكتاب  ف��وج��ود  برمتها،  الكتاب 

الإنترنت  �ضفحات  على  مقر�ضًنا 

ي�ضعف اأية عملية �ضراء قانونية.

المن�ضات •  في  النا�ضرين  ثقة  عدم 

من  وتوج�ضهم  عربًيا  المتواجدة 

ال��ق��ر���ض��ن��ة، وم���ن اإم��ك��ان��ي��ة ع��دم 

فن�ضبة  كاملة،  حقوقهم  تح�ضيل 

الكتب الرقمية من الن�ضر الورقي ل 

من  اأكثر  مقابل  بالمائة   30 يتعدى 

90 بالمائة بالن�ضبة للنا�ضر الغربي.

الرقمية •  الو�ضائط  انت�ضار  ع��دم 

الرفاهية،  اأدوات  من  تعتبر  التي 

فهي غير متوفرة لدى الجميع.

ع����دم ان��ت�����ض��ار ب��ط��اق��ات ال��دف��ع • 

ال��دول  م��ن  كثير  ف��ي  الم�ضرفي 

�ضيا�ضات  اإلى  بالإ�ضافة  العربية، 

العمالت  تحويل  من  تمنع  �ضرف 

ال�ضعبة في بع�س البلدان.

عدم تبلور مفهوم اقت�ضاد المعرفة • 

ي�ضاهم  منتج  اإلى  الثقافة  وتحويل 

في تطوير الدخل المحلي.

نق�س ملحوظ في اليد العاملة ذات • 

الخبرة في الن�ضر الرقمي والبرمجة 

الإلكترونية ومكافحة القر�ضنة.

لدى •  ثابتة  ميزانيات  توفر  ع��دم 

لفكرة  والممولة  الداعمة  الجهات 

المحتوى العربي.

دور الناشر
بين مزايا وعيوب الن�شر الرقمي، 

يــقــف الــوطــن الــعــربــي اأمــــام تحدٍّ 

ع�شري جديد، فاإما االنتماء اإليه 

اأو البقاء على الهام�س. وا�شتيعاب 

الن�شر الرقمي واال�شتفادة الكاملة 

عبر  اأواًل  يمّر  اإيجابياته  كــّل  مــن 

مــــحــــاربــــة الـــقـــر�ـــشـــنـــة وتـــ�ـــشـــارك 

الـــجـــامـــعـــات ومـــــراكـــــز الـــبـــحـــوث 

الــعــربــيــة فــي اال�ــشــتــثــمــار فــي هــذا 

المجال.

بلداننا  فــي  الحالية  الــظــروف  اإن 

تــــعــــدُّ حــــالــــة مــــوؤاتــــيــــة لـــلـــدخـــول 

اإلـــى الــعــ�ــشــر الــرقــمــي، فــالــثــورات 

الو�شائل  هذه  ا�شتخدمت  العربية 

بــــاقــــتــــدار، وا�ـــشـــتـــطـــاعـــت خــلــخــلــة 

الـــبـــنـــى الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــمــتــكــلــ�ــشــة 

اإلــى  اإ�ــشــافــة  ال�شلطات،  لمختلف 

وجود غالبية كا�شحة من ال�شباب 

المعارف،  اأنــواع  لكل  المتعط�شين 

تخ�شع  كانت  التي  تلك  فيها  بما 

لــلــرقــابــة ومــخــتــلــف الــو�ــشــايــات، 

�شواء الدينية اأو ال�شيا�شية.

كـــثـــيـــًرا مـــا نــ�ــشــكــو تــــاأّخــــر و�ــشــول 

اإلــــى مــنــطــقــتــنــا، ونعلم  الــطــبــاعــة 

اأ�ــشــحــاب  تـــخـــّوف  كــــان  �ــشــبــبــه  اأّن 

تقبلنا  النهاية،  في  ولكن،  القرار، 

هـــذه الـــتـــطـــورات، وهــــذا مـــن اأهـــم 

النحو  على  مهنتنا،  وجــود  اأ�شباب 

اأاّل نــتــخــوف من  ذاتــــه، ال بــد مــن 

نتفادى  اأن  يجب  الرقمي،  الكتاب 

نـــقـــا�ـــس الــــورقــــي �ـــشـــّد الـــرقـــمـــي، 

االثــنــيــن ف�شيظل  لــنــجــاح  ونــعــمــل 

اإّن  و�شوقهما.  مكانتهما  لالثنين 

تقديم  هــو  االأ�شا�شي  النا�شر  َدور 

الــمــحــتــوى الــثــقــافــي والــمــعــرفــي 

لــمــواكــبــة مــتــطــلــبــات وطــمــوحــات 

تتوقف  ال  التي  المعا�شر،  القارئ 

حلقة  في  المت�شارع،  التجدد  عن 

الن�شر اإذا تغّير القارئ يتغّير معه 

الن�شر والنا�شر معاً.

العيب االأ�شا�شي للن�شر 

الرقمي فهو التغيير 

الجوهري الذي م�ّس 

�شورة الكتاب

الن�شر الرقمي 

هو الحّل ال�شحري 

لم�شاكل

 انتقال الكتاب

متاًحا  هذا  يكون  ل  وقد  التكنولوجيا، 

�ضّن  في  هم  لمن  ا  خ�ضو�ضً للجميع، 

اجتماعية  فئات  اإلى  اإ�ضافة  متقّدمة، 

التحتية  البنية  لها  تتوفر  ل  اأخ���رى 

والحرمان  الفقر  ب�ضبب  التكنولوجية، 

ال��ق��درات  اأو  ال��ح��ي��اة،  اأول���وي���ات  م��ن 

الق��ت�����ض��ادي��ة ال�����ض��ع��ي��ف��ة ل��ب��ل��دان��ه��ا، 

التي  ل��ل��دول  الع�ضكرية  ال��ظ��روف  اأو 

عدم  فاإّن  وبالتالي  الحروب.  تفتر�ضها 

هذه  اإل��ى  وخدماته  الإن��ت��رن��ت  و���ض��ول 

الفقيرة  البلدان  اإل��ى  اإ�ضافة  البلدان 

المجتمعات  ف��ي  الفقيرة  وال�����ض��رائ��ح 

انت�ضار  اأم���ام  عائًقا  ي�ضّكل  النامية، 

ثقافة الن�ضر الرقمي.  

اأّن  النا�س  معظم  يعتقد  القر�شنة: 

مّجانيٌّ  الإنترنت  �ضبكة  على  المتوافَر 

ون الطرف عن اأنه  بال�ضرورة، اأو يغ�ضّ

م�ضروق ومخالف لقانون الن�ضر، وينتهك 

القت�ضادي يتدهور في اأغلب البلدان، 

هذا  وي��وؤّث��ر  التدهور،  في  وي�ضتمّر  بل 

ُينظر  التي  الكتاب،  �ضناعة  في  �ضلًبا 

اإليها كعالة على الدولة، وُتعتبر �ضناعًة 

غير منتجة للراأ�ضمال. وكّلما تراجعت 

م��داخ��ي��ل ال���دول���ة، رف��ع��ت ي��ده��ا عن 

العراقيل  اإل��ى  اإ�ضافة  الثقافة،  دع��م 

وال�ضريبية  والجمركية  البيروقراطية 

عدد  وتقّل�س  التوزيع  �ضبكات  وانعدام 

وك��ذل��ك  م��ت�����ض��ارع،  ب�ضكل  المكتبات 

الرقابة ال�ضارمة. جميع هذه الم�ضاكل 

الن�ضر  كّلًيا في حال دخل قطاع  تنتفي 

ل  الرقمي  فالكتاب  الرقمي.  الع�ضر 

اإمكانات  يتطّلب  ل  وه��و  �ضيء،  يحّده 

مالّية كبيرة، ويبقى �ضعر اإنتاجه في كّل 

الورقّي،  اأقّل من �ضعر الكتاب  الأحوال 

اأو  حا�ضوًبا  يملك  ق��ارئ  لأّي  ويمكن 

لحظة  عليه،  الح�ضول  ذك��ًي��ا  هاتًفا 
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اأزمة ت�ضويق  يعاني الكتاب العربي من 

كبيرة، تزايدت كثيًرا بعد الحرب على 

عربًيا  مركًزا  ي�ضكل  كان  الذي  العراق 

ثم  العربي،  الكتاب  لت�ضويق  مهًما 

تفاقمت اأكثر بعد الحروب التي طاولت 

التي  والأزمات  وليبيا،  واليمن  �ضوريا 

واهتزاز  ال�ضتقرار  عدم  عن  نتجت 

وقد  اأخرى،  عربية  دول  في  الأنظمة 

باتت الم�ضكالت القت�ضادية �ضبًبا في 

خف�س القدرة ال�ضرائية، بالإ�ضافة اإلى 

من  الت�ضالت  ثورة  بعد  ا�ضتجد  ما 

تحول عن الكتاب والبحث عن الثقافة 

في و�ضائل بديلة، وعدا ذلك فاإن غياب 

�ضائدة  كانت  التي  الفكرية  ال�ضجالت 

في العالم، وتوالي الهزائم التي اأ�ضيب 

كانت  مختلفة،  مراحل  في  العرب  بها 

ت�ضويق  اأزمة  ا�ضتداد  اإ�ضافًيا في  �ضبًبا 

الكتاب. 

النق�س في  اأن  اأن نتحدث عن  ويمكن 

الحريات في عدد من الأنظمة العربية 

الكتاب  م�ضمون  تراجع  في  ي�ضاهم 

و�ضع  في  ي�ضاهم  كما  عليه،  والطلب 

الحواجز اأمامه فال ي�ضل اإلى القارئ. 

يمكن  اأخرى  اأ�ضباب  هناك  لكن 

الإعالنية  الكفاية  عدم  منها  ذكرها، 

على  الت�ضويق  واعتماد  والإعالمية، 

من  بدًل  نا�ضر  لكل  الذاتية  الجهود 

العالم.  في  المتبعة  التوزيع  �ضبكات 

اأريد  التي  التجربة  في  يهمنا  وهذا 

التحدث عنها.

النشر صناعة
ن�ضر  اأن  اأوؤكد  اأن  اأريد  ذلك  قبل  لكن 

تحمل  ور�ضالة  قديمة،  مهنة  الكتاب 

الفكر الإن�ضاني وتن�ضر المعرفة وتحفظ 

التاريخ وت�ضيء الدنيا بالعلم، والذراع 

الكبيرة لن�ضر الثقافة المتنوعة.

�ضناعة  نعم  �ضناعة.  ا  اأي�ضً وهي 

في  ت�ضم  لأنها  الأركان،  متكاملة 

والأحبار  الورق  �ضناعة  مراحلها 

والتوزيع  و�ضائلها  بكافة  والطباعة 

والت�ضويق باآلياته. ويعمل في كل مرحلة 

من  كبيرة  اأعداد  المراحل  هذه  من 

العمال. اإنها مهنة �ضامية كونها ت�ضاهم 

الح�ضارات  وتحفظ  الإن�ضان،  بناء  في 

ح�ضارات  بناء  في  وت�ضاهم  ال�ضابقة، 

المبدعين  ترعى  اأنها  كما  جديدة. 

بن�ضر  اأحالمهم  وتحقق  والمفكرين 

نتاجهم في العالم.

الأركان  هذه  كل  خالل  من  اإذن، 

وجداننا،  ت�ضكل  مهنة  تقوم  المهمة 

اأهم  وت�ضكل  حياتنا،  م�ضار  في  وتوؤثر 

تملكها  التي  الناعمة  القوى  مقومات 

وقفة  منا  ت�ضتحق  بذلك  وهي  م�ضر. 

تاأمل مرة ومرات، وتفح�س الم�ضاعب 

عليها،  القائمين  توؤرق  التي  والم�ضاكل 

واإلقاء ال�ضوء على جوانب كثيرة منها، 

المنا�ضبة،  الحلول  لتقديم  تمهيًدا 

والم�ضاهمة في تطويرها.

لكن الأحالم �ضيء والواقع �ضيء اآخر، 

المقيدين  الم�ضريين  النا�ضرين  فعدد 

نا�ضًرا،   )833( النا�ضرين  اتحاد  في 

العدد  اأ�ضبح  اأخيرة  مراجعة  وبعد 

حوالي )540( نا�ضًرا م�ضجاًل، الم�ضدد 

ا�ضتراك التحاد حوالي )350(  منهم 

نا�ضر   300 حوالي  هناك  اأي  نا�ضًرا. 

في  م�ضجلين  وغير  المهنة  في  يعملون 

الب�ضيطة  القراءة  هذه  من  التحاد. 

الملتب�ضة  العالقة  تت�ضح  لالأرقام 

ال�ضوؤال:  ويبرز  والتحاد،  النا�ضر  بين 

لماذا ان�ضحب هذا العدد من التحاد؟ 

جاذب  اأم  طارد  التحاد  هذا  وهل 

لالأع�ضاء؟ وماذا يقدم من خدمات اأو 

حلول للم�ضاكل التي يعي�ضها النا�ضرون؟ 

كلها اأ�ضئلة ت�ضمعها في اأو�ضاط اأ�ضحاب 

مهنة الن�ضر في م�ضر.

التسويق
المهنة  هذه  اإلى  انتمائي  وبحكم 

في  خلل  من  تعانيه  لما  ومعاي�ضتي 

مواد  من  بدءا  �ضناعتها،  اقت�ضاديات 

م�ضتلزمات  اأحبار،  )ورق،  الإنتاج 

وانتهاء  اأخرى(،  خامات  من  الطباعة 

فاإن  وماكيناتها،  الطباعة  باآلت 

م�ضتوردة  كلها  ال�ضناعة  هذه  مكونات 

ندفع  اأن  بنا  ويفتر�س  الخارج،  من 

تعويم  وبعد  ال�ضعبة،  بالعملة  اأثمانها 

ب�ضكل  الأ�ضعار  ت�ضاعفت  الدولر 

ي�ضعب قبوله.

 وهذا يوؤثر في قدرة الكتاب الم�ضري 

على المناف�ضة في الخارج وال�ضتمرار 

�ضعف  اإلى  اإ�ضافة  م�ضر.  داخل 

عن  ف�ضاًل  دورته،  وبطء  الت�ضويق 

م�ضكلة التزوير وانتهاك حقوق الملكية 

الفكرية الم�ضت�ضرية في اأ�ضواقنا.

ت�ضحب  عندنا  ال�ضناعة  هذه  وم�ضكلة 

ومعها  كله،  العربي  العالم  على  نف�ضها 

بفعل  المتراكمة  الم�ضكالت  �ضل�ضلة 

وال�ضيا�ضية  القت�ضادية  الظروف 

فتتكون  العربي،  الوطن  في  وغيرها 

ل  التي  التحديات  من  هائلة  منظومة 

ونمو هذه  ل�ضتمرار  بها  ال�ضير  من  بد 

ال�ضناعة. 

وهو  الأ�ضا�ضي  بالع�ضب  ولنبداأ 

 %  90 من  اأكثر  اأن  اأوؤكد  الت�ضويق. 

يمتلكون  ل  الم�ضريين  النا�ضرين  من 

من  ن�ضاطهم  يمار�ضون  بل  مكتبات، 

الباقون  اأما  �ضغير.  مكتب  خالل 

ن�ضر  دار  اأو  مكتبة  يمتلك  فبع�ضهم 

كبيرة لديها �ضل�ضلة من المكتبات.

مكتبات  اإلى  بالتاأكيد  النا�ضر  يحتاج 

تعر�س له كتبه، فال تكفيه الم�ضاركة في 

والدولية  والعربية  المحلية  المعار�س 

من  الأخرى،  هي  م�ضكالتها  لها  التي 

الأجنحة  واإيجارات  النقل  تكلفة  حيث 

 60 من  ي�ضاوي  وهذا  العمالة،  وكلفة 

وعدا  الغالف،  �ضعر  من   80% اإلى 

معينة،  �ضروًطا  علينا  يفر�ضون  ذلك 

وتتدخل  الكتاب،  تقييم  في  ويدخلون 

لذا  النا�ضر...  اختيار  في  ال�ضيا�ضات 

اأو�ضع  على  المكتبات  تنت�ضر  اأن  ناأمل 

نطاق في محافظات م�ضر. 

المبادرة
المعارف«،  »دار  مبادرة  كانت  لذا 

والوطن  م�ضر  في  الن�ضر  دور  اأعرق 

العربي )126 عاًما(، حا�ضرة لخدمة 

»اأ�ضرة  هو  رفعته  �ضعار  تحت  الثقافة 

به  واقتحمت  تنه�س«،  اأمة  تقراأ 

الم�ضكلة الأ�ضا�ضية التي توؤرق النا�ضر، 

وتتلخ�س هذه المبادرة بت�ضويق الكتاب 

على  تزيد  التي  الدار  فروع  خالل  من 

الجمهورية.  م�ضتوى  على  فرًعا   23
وبناًء على رغبة العديد من النا�ضرين 

التي  المبادرة  كانت  الم�ضريين 

�ضعد  فرع  في  الإ�ضكندرية،  من  بداأت 

زغلول، حيث خ�ض�ضت م�ضاحة ت�ضل 

اإليها  ان�ضم  مربع،  متر   300 اإلى 

في  م�ضاهمين  نا�ضًرا،   72 من  اأكثر 

وجهت  وقد  للمبادرة،  الأولى  الخطوة 

النا�ضرين  كل  اإلى  للم�ضاركة  الدعوة 

م�ضاحات  تحديد  مع  الم�ضريين، 

تقوم  النا�ضرين، في حين  لكل  موحدة 

وتوفير  والعر�س  بالبيع  المعارف  دار 

المعر�س،  فترة  طوال  للندوات  اأماكن 

لموؤلفي  يوميًّا  التوقيع  حفالت  وترتيب 

هذه الدور الم�ضاركة. وقد تكّون فريق 

الم�ضاركين لإدارة  النا�ضرين  عمل من 

تعود  باأنها  ليطمئنوا  المبادرة،  هذه 

بالفائدة على الجميع.

اأمة  تقراأ  »اأ�ضرة  ال�ضعار  اختيار  كان 

من  كاًل  دعونا  وقد  موفًقا،  تنه�س« 

النمنم  حلمي  ال�ضابق  الثقافة  وزير 

مكتبة  واإدارة  المبادرة  هذه  لرعاية 

الأبي�س،  البحر  عرو�س  الإ�ضكندرية 

هذا  انطالقة  تكون  اأن  على  واأ�ضررنا 

الن�ضاط وتلك الحركة الثقافية المهمة 

ودعونا  الم�ضرية،  الثقافة  من عرو�س 

والموؤلفين  وال�ضباب  المثقفين  اإليها 

والمبدعين.

واأ�ضيوط،  بنها  في  التجربة  توالت  ثم 

حرم  اإلى  موؤخًرا  ثانية  مرة  لتعود 

تتوالى  و�ضوف  ال�ضكندرية،  جامعة 

اإلى باقي محافظات  الخطوات منتقلة 

الإ�ضماعيلية،  مثل  الجمهورية 

وال�ضرقية، ومحافظات قبلى، �ضوهاج، 

اإلى  الكتاب  نقل  بهدف  وقنا،  اأ�ضوان 

وتو�ضيع  كان،  اأينما  الم�ضري  القارئ 

دائرة القراءة للكتاب الم�ضرى، ون�ضر 

تقديم  مع  الوطن،  اأبناء  بين  الثقافة 

الإ�ضدارات،  كافة  على   20% خ�ضم 

بما فيها اإ�ضدارات »دار المعارف«.

هي خطوة جماعية ترحب بالجميع من 

الم�ضري،  القارئ  ودعم  ت�ضجيع  اأجل 

وكذلك دعم هذه ال�ضناعة في م�ضرنا 

جهد،  كل  ا  منَّ ت�ضتحق  التي  الغالية 

وهي  الإن�ضان،  بناء  فن  هي  فالثقافة 

مهمتنا الأولى التي ل نحيد عنها اأبًدا. 

مقاالت مقاالت



ف���ي ذل����ك ال�����ض��ي��اق، ���ض��در 

اأخيرًا كتاب من تاأليف عربي 

الرقمّية:  »المكتبات  عنوانه 

تحديات الحا�ضر واآفاق الم�ضتقبل« عن 

وهو  الريا�س،  في  فهد«  الملك  »مكتبة 

من تاأليف الدكتور عبد المجيد بوعزة. 

ويتمّيز بكثافة مادته و�ضهولته في طرح 

اإل��ى  م��دخ��اًل  م��ا يجعله  م��و���ض��وع��ات��ه، 

التعّرف اإلى اأ�ضا�ضّيات ذلك المجال.

ووف��ق الكت���اب، يدّل مفه���وم المكتب���ة 

نظام  على   Digitl Libarary الرقمّية 

المكتبة  م���وارد  فيه  ت��ك��ون  معلوماتي 

يعالج  لأن  ق��اب��ل  �ضكل  ف��ي  م��ت��واف��رة 

بوا�ضطة الكومبيوتر. وفي ذلك النظام، 

وال��ح��ف��ظ  الق��ت��ن��اء  وظ���ائ���ف  ت�ضتند 

اإل��ى  وغيرها،  والإت��اح��ة  وال�ضترجاع 

.Digitization تقنيات الَرْقَمَنة

وي�ضير الموؤّلف اإلى اأّن المكتبة الرقمّية 

م�ضّمى  ت��ح��ت  اأي�����ض��ًا  ت��ع��رف  )ال���ت���ي 

الفترا�ضّية Virtual Library( ُعّرَفت 

باأّنها  تو�ضف  ك��اأن  طريقة  من  باأكثر 

من  تتاأّلف  منّظمة  اإلكترونّية  مجموعة 

مواد موّزعة ومخّزنة على �ضبكة ات�ضال 

اإليها  ال��و���ض��ول  م��ن  يّمكن  م��ا  رق��م��ي 

تعريفها  ج��رى  كذلك  فيها.  والبحث 

و»الرفوف  ج��دران«،  بال  »مكتبة  باأنها 

الفترا�ضّية التي تخت�ضر الم�ضافة بين 

اإلى الكتاب وعمليات اقتنائه«  الو�ضول 

وغيرهما.

»المكتبة  م�ضطلح  اأّن  يتبّين  وب���ذا، 

اإلى  لالإ�ضارة  اأوًل  ا�ضتخدم  الرقمّية« 

و�ضع  تت�ضمن  ال��ت��رم��ي��ز  ف��ي  ط��ري��ق��ة 

وبيانات  ملفات  في  الورقي  المحتوى 

رقمّية. وتدريجًا، تراكم مفهوم قوامه 

الإت��اح��ة  م��ن  لالنتقال  م�ضاحة  اأّن��ه��ا 

المبا�ضرة للكتب اإلى اإتاحتها من ُبعد، 

المكتبة  �ضكل  ف��ي  ت��ط��ّور  اإل��ى  اإ�ضافة 

�ضيغ  اإل��ى  انتقالها  بمعنى  ون�ضاطاتها 

افترا�ضّية.

مراوحة بين الرقمي 
واالفتراضي

م��ادّي��ًا،  وج����ودًا  المكتبة  ت��ل��ك  تملك 

رقمّية  ن�ضو�س  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  ب��ل 

تقنية  ب��وا���ض��ط��ة  ل��ل��ع��ر���س  اأت���ي���ح���ت 

)»هايبرتك�ضت«  المترابط«  »الن�س 

متاح�ة  يجعلها  ال��ذي   )Hypertext

المكتبات الرقمّية
خالد عزب/ مكتبة االسكندرية

بصفتها رفوفًا شبكّية لتجميع أوعية المعرفة

المعلوماتّية  تاأثير  عن  الحديث  في  الثورة  لمعنى  تعريف  من  كان  اإذا 

الحياة  ثنايا  في  بتغلغلها  يتعلق  اأنــه  فاالأرجح  المتطّورة،  واالّت�شاالت 

اليومّية، بداية من العلوم وو�شواًل اإلى المنازل، وتغيير مناحيها كّلها. 

بالكتابة  المّت�شلة  االأ�شياء  من  اأكثر  الثورة  بتلك  يتاأثر  لم  �شيئاً  ولعل 

وتناقل المعلومات والمعارف، وهي اأمور تقف المكتبة في القلب منها. 

ويعتبر االنتقال في المكتبة من �شورتها التقليدّية الم�شتندة اإلى تراكم 

الكتب، اإلى م�شهدّية رقمّية تنبع من قلب ثورة المعلوماتّية واالّت�شاالت، 

نموذجاً مكّثفاً عن تلك الثورة.

على �ضبكة الإنترنت.

محتوياتها  ع��ل��ى  ال��ج��م��ه��ور  وي��ّط��ل��ع 

م��ن ُب��ع��د، ب��ل ل ي��ك��ون الّت�����ض��ال بها 

اأي�ضًا  يتيح  م��ا  الكومبيوتر،  عبر  اإل 

ون�ضخها  الكتب  على  الح�ضول  اإمكان 

اإلكترونّيًا.

البحث  عمليات  اأّن  اإلى  الكاتب  وي�ضير 

في المكتبات الرقمّية تتطّلب ا�ضتخدام 

مع  ظهرت  التي  هي  متطّورة،  اأدوات 

انت�ضار ال� »ويب«.

وت�����ض��م��ل م���ج���ّل���دات م��ف��ه��ر���ض��ة وف��ق 

م��و���ض��وع��ات��ه��ا، وم��ح��ّرك��ات ال��ب��ح��ث، 

واأدوات التفتي�س الفائقة )»ميتا�ضير�س« 

اعتماد  اإلى  اإ�ضافة   ،)Meta Search
���ُب���ل رق���م���ّي���ة ف���ي اإع�������داد ك�����ض��وف  ����ضُ

المهمات  بتلك  وتنه�س  المعلومات. 

م�ضّميات  تحمل  مخت�ضة  برمجّيات 

 Web »وي���ب«  ال���  وزواح���ف  كالعناكب 

الإلكترونّية  وال���دي���دان   ،Crawlers
والب���رامج الموؤتمتة لتجميع المعلومات 

اإليها  ي�����ض��ار  ال��ت��ي  وه���ي  ومت���ابعتها 

الإن��ت��رن��ت«،  »روب��وت��ات  با�ضم  م��ج��ازًا 

رقمّية!  برامج  مجرد  كونها  رغم  على 

اختالفات  توجد  ل  اأّن��ه  يرى  من  وثّمة 

الرقمّية«  »المكتبات  م�ضطلحي  بين 

يوؤّكد  اإذ  الفترا�ضّية«.  و»المكتبات 

الدكتور �ضعد الهجر�ضي )وهو مخت�س 

م�����ض��ري ب��ال��م��ك��ت��ب��ات، ي��ح��م��ل درج��ة 

والمعلومات(  المكتبات  ف��ي  دكتوراه 

وجهان  هما  دقيق���ة،  معايير  »في  اأّن��ه 

وهناك  واح����د«.  مفهوم  ع��ن  ي��ع��ّب��ران 

عالقة  بينه��ما  اأّن  يعتبر  م��ن  اأي�����ض��ًا 

ت��رادف، لكنها ل تتم من دون تجاوز. 

اإلى ارتباط الرقمي باآلّية  ويرجع ذلك 

الأفكار،  تنفيذ  فيرافق  الن�س،  �ضنع 

الحا�ضوب.  عبر  ن�ضرها  يتاب���ع  ث��م 

م�ضطلح  مع  الو�ض���ف  هذا  وين�ضجم 

المكتبات الرقمّية. في المقابل، يرتبط 

الفترا�ضي بمكان وجود المكتبة، وهو 

عالم  في  حقًا  موجودة  اأنها  اإلى  ي�ضير 

ترى  ل  اأنها  رغم  على  الإلكترونّيات، 

عيانًا ول تملك وجودًا مادّيًا تقليدّيًا.

وا���ض��ت��ط��رادًا، ي��ت��ن��اول ال��ك��ات��ب اأه��م 

المكتبات  بمو�ضوع  المّت�ضلة  الق�ضايا 

وتنظيمها  بيئتها  خ�ضو�ضًا  الرقمّية، 

ومجموعاتها، والمعالجة الببليوغرافّية 

المعلومات،  ا�ضترجاع  واآليات  للوثائق، 

وطرق القراءة الحديثة، والمجموعات 

الكتب،  مجموعات  وحفظ  الخا�ضة، 

اأفرزتها  التي  الفكرية  والنعكا�ضات 

المكتبات الفترا�ضّية.

 وجه شبكي للجمهور
يجدر  الرقمّية  البيئة  تلك  خ�ضم  في 

ال��ت�����ض��اوؤل: ه���ل ح��دث��ت ق��ط��ي��ع��ة بين 

المكتبات التقليدية والمكتبات الرقمّية 

الكاتب  ي��ورد  الوظائف؟  م�ضتوى  على 

التغيير  اأّن  مفاده  غربي  لمخت�س  راأيًا 

الكبير الذي ح�ضل مع ظهور المكتبات 

الزمني  الف�ضل  ف��ي  يتمّثل  الرقمّية 

الوثائقّية  المجموعات  بين  والف�ضائي 

الجهة  من  المكتبّيين  وبين  جهة،  من 

الأخ��ي��رون مدعوين  ب��ات  اإذ  الأخ���رى. 

ِمن  المعلومات  موارد  مع  التعامل  اإلى 

التقليدي  الفني  دوره��م  وتقل�ّس  ُبعد، 

ال��م��ج��م��وع��ات،  اإدارة  ف���ي  ال��م��ت��م��ّث��ل 

لم�ضلحة نهو�ضهم بدور الو�ضيط.

اأّن  الكاتب  ي��رى  ُم�����ض��اِب��ه،  نف�ٍس  وف��ي 

ت�ضهد  للمكتبة  التقليدّية  ال��وظ��ائ��ف 

ال�ضكل ولي�س الأ�ضل،  حاليًا تغييرًا في 

بمعنى اأّن مهّمات المكتبة باتت تتمحور 

ما  مع  الإلكترونّية  المجموعات  على 

للجمهور  خ��دم��ات  تقديم  م��ن  يتبعها 

عبر ال�ضبكة.

وع���ل���ى ن���ط���اق وا�����ض����ع، ُي���ن���َظ���ر اإل���ى 

المعلومات  م���وارد  واق��ت��ن��اء  الن��ت��ق��اء 

من  ب��اع��ت��ب��اره  ال����»وي���ب«،  �ضبكة  م��ن 

اأب�����رز وظ���ائ���ف ال��م��ك��ت��ب��ة ال��رق��م��ّي��ة، 

الرئي�ضّية  ال��وظ��ائ��ف  ت��ت��م��ح��ور  فيما 

اأوعية  اقتناء  في  التقليدّية  لنظيراتها 

اأوراق  البرديات،  )لفائف  المعلومات 

يتوافق  بما  الكتب...(،  المخطوطات، 

مع حاجات الم�ضتفيدين منها.

القتناء  معايير  ت�ضمل  وا���ض��ت��ط��رادًا، 

اأ�ضياء كجودة الوعاء المعرفي وكلفته.
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 اإ�شكالّية 

الوعاء المعرفي

 في

 المخازن الرقمّية

هل حدثت قطيعة بين 

المكتبات التقليدية 

والمكتبات الرقمّية على 

م�شتوى الوظائف؟

م�ضكلة  طرحت  الإنترنت،  ظهور  ومع 

الجمهور ومالمحه  اإلى  التعرف  كيفية 

وعلى  له.  المنا�ضبة  الموارد  واختيار 

غير  ال��ج��م��ه��ور  ذل���ك  ي��ب��دو  ال�ضبكة، 

اأف��راده  اأن  خ�ضو�ضًا  تمامًا،  معروف 

يح�ضلون على خدمات المعلومات ِمن 

ج�ضدّيًا  ح�ضورهم  عدم  يعني  ما  ُبعد، 

اإلى المكتبة.

المكتبات  ع��ل��ى  ل���زام���ًا  ���ض��ار  وب����ذا، 

الرقمّية اإنجاز درا�ضات وا�ضعة للتعّرف 

موقع  يدخلون  الذين  الم�ضتفيدين  اإلى 

ما  غالبًا  وه��ي  ال�ضبكة،  على  المكتبة 

ت�ضتند اإلى عدد زيارات الفرد، ون�ضاطه 

والمعلومات  ال�»ويب«،  على 

التي يطلبها وغيرها.

ع���ل���ى غ��������رار ن��ظ��ي��رت��ه��ا 

ي�����ض��م��ل عمل  ال��ت��ق��ل��ي��دّي��ة، 

م�ضاألة  ال��رق��م��ّي��ة  المكتبة 

اإنها  بل  الم�ضادر،  اختيار 

الورقّية،  الم�ضادر  تعّو�س 

ب���ل ح��ت��ى ب��ع�����س الأوع���ي���ة 

الإل��ك��ت��رون��ّي��ة ك��الأق��را���س 

اعتمادها  عبر  المدمجة، 

�ضبكة  ع��ل��ى  م�����ض��ادر  ع��ل��ى 

النترنت. كما يتولى موقعها 

ال�ضبكي اإعالم الجمهور عن 

تراها  اإلكترونّية  م�ضادر 

تقنيات  من  ا�ضتفادتها  بف�ضل  مهّمة، 

اليقظة  اأو  المواقع«  د  »تر�ضّ ب�  تتعّلق 

الم�ضطلح  ذل��ك  ويعني  المعلوماتّية. 

تلك  متابعة  ع��ل��ى  ب��ا���ض��ت��م��رار  ال��ع��م��ل 

ظهور  لجهة  الإل��ك��ت��رون��ّي��ة،  ال���م���وارد 

تغييرات  اإح���داث  اأو  جديدة  م�ضادر 

وتبّدلت في ما هو قائم منها.

في  اأي�ضًا  الرقمّية  المكتبة  وتنخرط 

وبهدف  ال��م�����ض��ادر.  فهر�ضة  وظيفة 

المعلومات  بم�ضادر  الجمهور  تعريف 

تعمل  الإنترنت،  على  المتوّفرة  العامة 

فهر�ضتها  ع��ل��ى  ال��رق��م��ّي��ة  المكتبات 

�ضة  مخ�ضّ ���ض��ف��ح��ات  ف��ي  وو���ض��ع��ه��ا 

ل���ل���رواب���ط الإل���ك���ت���رون���ّي���ة. وه��ن��ال��ك 

بينها  من  الفهر�ضة  في  مهمة  تجارب 

ا���ض��ت��خ��دام م��ج��م��وع��ة ���ض��غ��ي��رة من 

الوا�ضع  الطيف  ت�ضف  ك��ي  الكلمات 

لم�ضادر ال�»ويب«، اإ�ضافة اإلى م�ضادر 

اأخرى كالكتب والأ�ضطوانات المدمجة 

واللوحات الفنّية وغيرها.

تجديد  التعاوني...«  »الم�ضروع  ويتيح 

الروابط الإلكترونّية، واإن�ضاء �ضفحات 

ق��اع��دة  م��ن  اأج�����زاًء  تت�ضمن  »وي����ب« 

معلوماته، اإ�ضافة اإلى تو�ضيف الموارد.

وت��ن��ه�����س ال��م��ك��ت��ب��ة ال��رق��م��ّي��ة اأي�����ض��ًا 

ح��ق��وق  واإدارة  الّت�������ض���ال  ب��وظ��ي��ف��ة 

المخت�س  يهتم  كما  الفكرّية.  الملكّية 

اإلى  الو�ضول  حق  بم�ضاألة  بالمعلومات 

الموارد الإلكترونّية في اأ�ضكالها كّلها.

اإنتاج  الرقمّية  المكتبة  تت���وّلى  وكذلك 

متاحة  تجعلها  كما  اإلكترونية  م��وارد 

اأوعية  ن�ضر  على  وتعم���ل  ال�ضبكة.  عبر 

بعد  تملكها  ال��ت��ي  ال��ورق��ّي��ة  المعرفة 

خ�ضو�ضًا  رقمّية،  هيئة  اإل��ى  تحويلها 

الأطروحات الجامعّية، والكتب التي ل 

وبقول  المالي.  التاأليف  لحقوق  تخ�ضع 

مخت�س  ي�����ض��ح��ي  اآخ�����ر، 

يتابع  ن��ا���ض��رًا  المعلومات 

فيها  بما  الَرْقَمَنة،  عملية 

اخ��ت��ي��ار ال��ن�����ض��و���س، مع 

الملكية  ج��وان��ب  م��راع��اة 

الفكرّية فيها.

تهتم  عينه،  ال�ضياق  وف��ي 

المكتبة الفترا�ضّية بحفظ 

اآخ��ذة  الرقمّية،  ال��م��وارد 

المخاطر  الع��ت��ب��ار  بعين 

ويمكن  لها،  تتعر�س  التي 

�ضياعها.  ف��ي  تت�ضبب  اأن 

المعرفة  اأوع��ي��ة  تتاأّثر  اإذ 

والتغيير  التقني  ب��ال��ت��ط��ور  ال��رق��م��ّي��ة 

الإلكترونّية،  التجهيزات  في  ال�ضريع 

خ�ضو�ضًا نوعّية الحوا�ضيب وبرمجّيات 

بع�س  اأن  ذلك  ِمن  ونتج  الكومبيوتر. 

لأنه  تختفي  ب��داأت  الرقمّية  الن�ضو�س 

تغير  ب�ضبب  قراءتها  بالإمكان  يعد  لم 

جديدة  معايير  وظهور  الترميز  طرق 

�ضار  وكخال�ضة،  اإليها.  التعّرف  في 

لإع��ادة  مدعوًا  بالمعلومات  المخت�س 

ت�ضجيل المعلومات الرقمّية بانتظام في 

اأوعية معرفة جديدة، وفقًا لما ي�ضتجّد 

الكومبيوتر  برامج  في  تحديثات  من 

والإنترنت.

)عن جريدة الحياة، االأحد، 10 

دي�شمبر/ كانون االأول 2017(

الموارد«  لفهر�ضة  التعاوني  »الم�ضروع 

 Cooperation Resource Catalog
الذي ي�ضمح بذلك على �ضكل المخطط 

ك��ور«  »دب��ل��ن  با�ضم  المعروف  التقني 

ت�ضتخدمه  ال����ذي   Dublin Core
المخطط  ويتيح  الكونغر�س«.  »مكتبة 
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مادة إعالنية



منصة االتقان
عمر سالم باجخيف/ عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب

تراثنا االإ�شالمي ذو �شبغة دينية تعك�س �شورتها على العالم االإ�شالمي 

اأواًل واالإن�شاني ثانياً؛ ولذلك كان اال�شطالع بتحقيقه ون�شره منحًى 

من مناحي العبادة. 

فالم�شتغلون في هذا الميدان ي�شعرون ب�شعادة غامرة، َيغِبَطهم عليها االآخروَن، 

اإلى الت�شحية باأنف�س االأوقات وتطويع الملََكات  وهذا ال�شعور هو الذي دفعهم 

والمواهب في �شبيل الو�شول اإلى هذا الهدف النبيل.

ولنا في هذا المقام اأن نتغنَّى بقول المتنبي: 

           واإذا كانت النفو�س كباراً          تعبت في مرادها االأج�شام

الناشرون العربالناشرون العرب
7677

مقاالتمقاالت

وال���ح���ر����س ع���ل���ى ����ض���الم���ة ال���ت���راث 

الت�ضحيف  م��ن  الإ���ض��الم��ي 

وال����ت����ح����ري����ف وال���ت���غ���ي���ي���ر 

في  ثابت  اأ�ضله  والتبديل.. 

َمَرنا 
َ
اأ حين  العزيز،  الكتاب 

ب��ال��ت��ح��ري وال���ت���اأك���د من 

الن�س  اأو  المنقول،  الخبر 

المقبول. 

ولذا اهتم علماء الإ�ضالم 

م��ن��ذ ال��ِق��َدم ب��ن��اح��ي��ة 

فيما  والت��ق��ان  ال�ضبط 

ي��ن��ق��ل��ون، وه����ل ع��ل��وم 

ال��ح��دي��ث والأ���ض��ان��ي��د 

وع�������ل�������وم ال�����ج�����رح 

الكم  والتعديل وذلك 

ال��ه��ائ��ل م��ن ق��واع��د 

اإل  ال���ع���ل���م..  ن��ق��ل 

م��ن اأج���ل اإي�����ض��ال 

اإلينا  ال��ن�����ض��و���س 

اأًة ع��ن  م���������ب���������رَّ

التحريف  و�ضمة 

والتبديل؟! 

ول مراء اأن الثقافة الإ�ضالمية من عهد 

انبثاقها كانت قائمة على هذا الأ�ضا�س 

المتين، وعلى هذا المنهج الوثيق �ضار 

وهذه  وم�ضر،  ع�ضر  كل  في  العلماء 

الإ�ضالمية،  الأم���ة  خ�ضائ�س  اإح���دى 

يزاحمه  ل  الإ�ضالمي،  التراث  وميزة 

في هذا �ضرق ول غرب. 

وف����ي ع�����ض��رن��ا ال��ح��ا���ض��ر ال��م��ق��ارن 

تهياأ  والح�ضارية  ال�ضناعية  للثورة 

ناحية  �ضبقنا من  لمن  يتهياأ  لم  ما  لنا 

وتنوع  الن�ضر،  وو�ضائل  الطباعة  فنون 

الأقدمين  موؤلفات  تر�ضم  التي  الآلت 

في  الثورة  هذه  فكانت  والمعا�ضرين، 

م�ضبوقة،  غير  ف��ري��دة  الن�ضر  ع��ال��م 

بمئات  والخزائن  المكتبات  فامتالأت 

في  وال��ك��ت��ب  الأ����ض���ف���ار  م���ن  الآلف 

النا�ضرون  وت�ضابق  الميادين،  �ضتى 

ال��ت��راث  اإب���راز  اإل���ى  م��ع��ًا  والمحققون 

الإ���ض��الم��ي ف��ي اأب��ه��ى ح��ل��ل��ه، واأج��م��ل 

حليته، واأح�ضن زينته. 

بيد اأن ثلة من المهتمين بن�ضر التراث 

تعجلوا  وم��ادي  مطبعي  �ضبٍق  وتحقيِق 

فن�ضروا،  عجل-  من  الإن�ضان  وُخِلق   -

ف��ح�����ض��ل ب��ت��ر وت�����ض��ح��ي��ف وت��ح��ري��ف 

التغيير  ه���ذا  ف��ق��لَّ��ل  ط��ب��ع،  واأخ���ط���اء 

وال��ت��ح��ري��ف م���ن م��ك��ان��ة ال��ن��ا���ض��ري��ن 

وال��م��ح��ق��ق��ي��ن م���ع���ًا، وب��ع�����ض��ه��م ك��ان 

ح��ري�����ض��ًا ع��ل��ى اإخ���راج���ه ع��ل��ى النحو 

، اإل اأنه وَكَل التحقيق اإلى من  المر�ضيِّ

تحقيق  عن  العلمية  كفاءتهم  تتقا�ضر 

ذلك ال�ضفر فاعتراه الخلل، وارتدَّ على 

األحق  بما  و�ضاءته؛  �ضفو  ر  فعكَّ الن�س 

المقام  في  والجناية  اأخ��ط��اء،  من  به 

لأنه  النا�ضر؛  بعمامة  مع�ضوبة  الأول 

المدير المبا�ضر.

بتحقيق  تتعلق  مهمة  خاطرة  وهاهنا 

هم  ب��ه  ق���ام  م��ن  اأول  واأن  ال���ت���راث، 

مخالف  ادع���اء  وه��ذا  الم�ضت�ضرقون، 

للواقع. 

ف��م��ن خ����الل ا���ض��ت��ع��را���ض��ن��ا ل��ت��راث��ن��ا 

المخطوطات  اأن  نالحظ  المخطوط.. 

عام  الأل��ف  ق��ارب  وبع�ضها   - القديمة 

باأجلى  التحقيق  ق��واع��د  ح��وت  ق��د    -

الغاية  اإلى  والتثبت  الدقة  مع  �ضورها، 

والنهاية. 

وكثيرًا ما ن�ضاهد على الكتِب الحوا�ضَي 

ال�ضارحَة والمبينَة للن�س، وهذا نوع من 

التحقيق المعرفي والتدقيق العلمي. 

وك���ث���ي���رة ه����ي ال���م���خ���ط���وط���ات ال��ت��ي 

تدوين  خ��الل  م��ن  بها  العلماء  ُع��ن��ي 

ال��م��الح��ظ��ات ال��ق��ي��م��ة وال��ت��ن��ب��ي��ه��ات 

ل  التي  والإ�ضافات  المكملة،  النفي�ضة 

بد منها، وكل هذا يعتبر من اأعلى اأنواع 

التحقيق. 

على  المنهاج  دار  درج���ت  فقد  ول���ذا 

التي  الأمور في من�ضوراتها  اإثبات هذه 

للفائدة  اإت��م��ام��ًا  محققة؛  ت�ضدرها 

وتبيانًا للمعارف، واإي�ضاحًا لجهود اأهل 

العلم ال�ضابقين.

مقابلة  نجد  اأخ��رى  ناحية  من  اإننا  ثم 

الن�س في الهوام�س وتبيان المغايرات، 

قوبل  ق��د  الكتاب  اأن  على  ي��دل  وه��ذا 

على ن�ضخة اأخرى، وكذلك نجد تحديد 

على  قوبل  الكتاب  ه��ذا  اأن  وتو�ضيح 

ن�ضخة الموؤلف اأو ن�ضخة قريبة من عهد 

الموؤلف. وكذلك ال�ضماعات والإجازات 

كلها  المخطوطات  على  والتملكات 

اأو بعيد اإلى التحقيق.  ت�ضير من قريب 

وهذه عجالة لعلنا نفرد لها حلقات في 

هذه  على  ال�ضوء  لت�ضليط  الأيام  مقبل 

الكثير من  على  انطلت  التي  المغالطة 

المثقفين.

وكثرة  المطابع  ت��واف��ر  م��ن  وب��ال��رغ��م 

كثيرًا  الخلل  اأن  اإل  المتاحة  الو�ضائل 

اأو  ال�ضتعجال  نتائج  ف��ي  ي��ت��راءى  م��ا 

الإهمال، بل اإن بع�س المطابع القديمة 

كمطابع  بالتراث  بالعناية  عرفت  التي 

والحلبي  والميمنية  وال��ع��ام��رة  ب��ولق 

�ضارت  وغيرها..  الهند  في  واأترابها 

واأنف�س  اأغلى  الأي��ام  هذه  في  طبعاتها 

اإل��ى  المعرفة  اأول���و  ويت�ضابق  الن�ضخ، 

ب�ضبب  ِقَدمها؛  على  اقتناء مطبوعاتها 

فيها،  الأخ��ط��اء  ون���درة  الن�س  �ضحة 

لأن  ذل��ك  الفنية؛  الو�ضائل  �ضح  رغ��م 

والعناية  النقل،  الأ�ضمى �ضحة  الهدف 

بالأ�ضل.

ثلة  الحبيبة  ب��الدن��ا  ف��ي  اأن  اأن��ك��ر  ول 

و�ضعوا  ال��م��رم��وق��ي��ن  ال��ن��ا���ض��ري��ن  م��ن 

القو�س  واأع��ط��وا  النقب،  على  الهناء 

باريها، فوكلوا خدمة التراث اإلى اأولي 

من�ضة  على  فتربعوا  الخ��ت�����ض��ا���س، 

الإتقان وال�ضيانة عما وقع فيه البع�س، 

حتى اأ�ضحى الكتاب ال�ضعودي غرة في 

�ضعوب  بذلك  لهم  و�ضهد  العلم،  جبين 

و�ضعوب.

واهلل ولي التوفيق



ال�ضعب  م��ن  اأن��ه  يعلم  الكل 

اإلى  ي�ضل  اأن  باحث  اأي  على 

للعناوين  ال�ضحيح  ال��رق��م 

التي �ضدرت عن دور الن�ضر في العالم 

العربي، وتت�ضارب الأرقام المطروحة، 

ول��م��ا ت���زل اإح�������ض���اءات ال��ك��ت��ب التي 

متفاوتة  العربية  الن�ضر  دور  ت�ضدرها 

تطرح  اإح�ضائية  ب��اأي  نثق  ول  ج���دًا، 

التي  الجديدة  للعناوين  الدقيق  الرقم 

ت�ضدر كل �ضنة، اأو تقدم معلومات عن 

العربي...  الوطن  في  الن�ضر  �ضناعة 

لتطوير  خ��ط��ة  اأي  ي��ع��رق��ل  م��ا  وه����ذا 

وتكثر  م�ضاره.  وت�ضويب  الن�ضر  اآلية 

عن  المعنيين  تطالب  التي  الأ���ض��وات 

المنظمة  �ضيما  ل  العربية،  الثقافة 

وال��ع��ل��وم  وال��ث��ق��اف��ة  للتربية  ال��ع��رب��ي��ة 

)الألك�ضو(، بالقيام بهذه المهمة، لكن 

دون جدوى، في حين نجد �ضورة وافية 

الن�ضر  �ضناعة  عن  الدقيقة  وبالأرقام 

المتقدمة...  ال���دول  م��ن  الكثير  ف��ي 

ل���ذا ق���ام ات��ح��اد ال��ن��ا���ض��ري��ن ال��ع��رب 

»استمارة الناشر«
لتنظيم المهنة وتطويرها 

وحفظ حقوق الكتاب
ناصر عاصي/ رئيس لجنة اإلعالم والعالقات العامة

16- عدد العناوين املرتجمة ال�شادرة عن الدار لغاية عام  2017 :

اأدب

�شيا�شة

اأكادميى

عام

اأطفال

علوم

اأخرى

مطلوب لئحة مف�شلة بهذه العناوين )ا�شم الكتاب + املوؤلف + �شنة الن�شر + عدد ال�شفحات(

17- هل اإ�شدارات الدار م�شنفة ح�شب نظام ديوي... اأذكر التفا�شيل: ...............................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

18- تعريف خمت�شر عن م�شاركة الدار يف املعار�س العربية والدولية واأي ن�شاطات اأخرى تعنى باملوؤمترات وور�س العمل .

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

19- تعريف باأ�شحاب الدار واملنا�شب املهنية التي ح�شلوا عليها: .....................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

20- اأنا املوقع اأدناه، اأتعهد باأن املعلومات كافة الواردة يف هذه ال�شتمارة �شحيحة وعلى م�شوؤوليتي.

ال�شم: ........................................... التاريخ: ................................. التوقيع: .................................

مالحظات

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

تاريخ النت�شاب لالحتاد: ............................................... رقم ع�شوية الحتاد: ....................................

1- ا�شم الدار باللغة العربية: ..........................................................................................................ا�شتمارة  نا�شر

2- ا�شم الدار باللغة الإجنليزية: .........................................................................................................

3- تاريخ تاأ�شي�س الدار: ...................... البلد: ................... املدينة: .................... نوع ال�شركة: ....................

4- هاتف: ...................................... فاك�س: .................................... جوال: ...................................

5- الربيد الإلكرتوين: ............................................ املوقع الإلكرتوين: ...............................................

6- اأ�شماء ال�شركاء: .....................................................................................................................

7- املدير العام للدار: ............................................................. جوال: ..............................................

8- املفو�س لدى الحتاد: .......................................................... جوال: .............................................

9- فروع الدار / ال�شركة / �شراكة مع جهة اأخرى داخل البلد وخارجها / �شراكة اأحد ال�شركاء مع جهة اأخرى .....................

..........................................................................................................................................

10- الروؤية: ............................................................................................................................

..........................................................................................................................................

11- الهدف: ............................................................................................................................

..........................................................................................................................................

12- امل�شاركة املجتمعية: ...............................................................................................................

..........................................................................................................................................

13- اجلوائز التي ح�شلت عليها الدار : ا�شم اجلائزة / تاريخها: .....................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
14- عدد العناوين ال�شادرة عن الدار منذ تاأ�شي�شها ولغاية عام 2010 :

اأدب

�شيا�شة

اأكادميي

عام

اأطفال

تراث

اأخرى

مطلوب لئحة مف�شلة بهذه العناوين )ا�شم الكتاب + املوؤلف + �شنة الن�شر + عدد ال�شفحات(
15- عدد العناوين ال�شادرة عن الدار من عام 2011 لغاية عام  2017 :

اأدب

�شيا�شة

اأكادميي

عام

اأطفال

تراث

اأخرى

مطلوب لئحة مف�شلة بهذه العناوين )ا�شم الكتاب + املوؤلف + �شنة الن�شر + عدد ال�شفحات(

التاريخ: ....../ ....../ .........

ب��ت��وزي��ع »ا���ض��ت��م��ارة ن��ا���ض��ر« ع��ل��ى دور 

اإح�ضائية  اإلى  للو�ضول  العربية  الن�ضر 

موؤتمر  وكان  الخ�ضو�س،  بهذا  دقيقة 

النا�ضرين العرب الرابع الذي عقد في 

الثاني(  )كانون  يناير  �ضهر  في  تون�س 

بندًا  تو�ضياته  �ضمن  اأقر  قد  الما�ضي 

عن  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  »ع��م��ل  يت�ضمن 

�ضناعة الن�ضر فى الوطن العربي، وهو 

بند قديم جديد، لأن التحاد اأعلن منذ 

تاأ�ضي�ضه واحدة من مهامه، تحت الرقم 

23، تن�س على: »اإن�ضاء قاعدة بيانات 
العربي  العالم  في  الن�ضر  �ضناعة  عن 

)عدد النا�ضرين والموؤلفين والموزعين 

العناوين  وعدد  والمكتبات(  والمطابع 

ال�ضادرة �ضنوًيا«.

ول �ضك في اأن تنفيذ »ا�ضتمارة نا�ضر« 

التي وزعها التحاد على اأع�ضائه تاأتي 

في �ضياق واحدة من مهامه الأ�ضا�ضية.

العبرة  اأن  غير  نف�ضها  التو�ضية  تتكرر 

ت��ب��ق��ى ف���ي ال��ت��ن��ف��ي��ذ، و����ض���وف ت��ك��ون 

ال�ضتمارة  بتعبئة  الن�ضر  دور  ا�ضتجابة 

اأن  �ضاأنها  م��ن  ال��ت��ي  الأول���ى  الخطوة 

الم�ضكالت  العديد من  ت�ضاعد في حل 

التي يتاأفف منها الجميع، والتي ت�ضاعد 

الدار�ضين على تقديم تو�ضيف �ضحيح 

تعتمد  والقراءة،  الن�ضر  �ضناعة  لأزمة 

عليها اأي خطوة لتطوير هذا القطاع.

ي���ه���دف الت����ح����اد م����ن خ�����الل ه���ذه 

من  المعلومات،  تجميع  اإلى  ال�ضتمارة 

لقيام  الأ�ضا�ضية  ال��م��ادة  تقديم  اأج��ل 

واإمكانيات  لواقع  دقيق  علمي  مر�ضد 

النا�ضرين العرب، ل ت�ضتفيد منه لجان 

وح�ضب،  اأن�ضطتها  تطوير  في  التحاد 

لأي  ومتوفرة  واف��رة  م��ادة  تكون  اإنما 

اأو  الن�ضر  ���ض��وؤون  ف��ي  وب��اح��ث  دار����س 

د التحاد  الثقافة العربية، على اأن يزوَّ

من  ���ض��ن��وي��ًا  ي�ضتجد  م��ا  ب��ك��ل  لح��ق��ًا 

توفرها  التي  فالمعلومات  معلومات. 

دار الن�ضر عن الكتاب، وتاريخ �ضدوره، 

ت�ضكل  ن�ضخه،  وع��دد  تاأليفه  وح��ق��وق 

حقوق  قر�ضنة  منع  ف��ي  مهمة  خطوة 

الملكية الفكرية.

اأهمية هذه اال�شتمارة، اإذا لبى كل النا�شرين العرب تعبئتها بم�شوؤولية 

واأمانة، في اأنها تقدم الفوائد التالية:

اإلى  منها  المنت�ضبة  العربية،  الن�ضر  لدور  كامل  اإح�ضاء   1
اتحاد النا�ضرين وغير المنت�ضبة.

العربي،  العالم  الن�ضر في  تاأ�ضي�س حركة  تاريخ  معرفة   2
وبالتالي تدرج هذه الحركة وانتقالها من بلد عربي اإلى اآخر، 

وطبيعة توزيعها على المدن في كل دولة، ثم نوعية ترخي�س 

هذه الدور.

تاأمين خدمة التوا�ضل بين الدور، ون�ضر العناوين واأرقام   3
موقع  في  متاحة  لتكون  كافة،  التوا�ضل  وو�ضائل  الت�ضال 

التحاد وفي المواقع المهنية الرديفة.

معرفة طبيعة الدار ك�ضركة تجارية، للوقوف اأمام ماهية   4
واإتاحة الأ�ضماء الم�ضوؤولة عنها، بمن في  المالكين والإدارة 

ذلك مفو�س الدار لدى اتحاد النا�ضرين.

الوقوف عند حجم الدار ومعرفة فروعه )اإن وجدت(   5
في الدول العربية، اأو خارجها.

يحفز  اأن  على  دار،  كل  عمل  تدفع  التي  الروؤية  تحديد   6
للتو�ضل  في�ضعون  روؤية  اأ�ضحابها  لدى  لي�س  من  فيها  التفكير 

البعد  تغني  افتراقها  اأو  بت�ضابهها  الروؤى  فمجموعة  اإليها، 

الفكري لحركة الن�ضر العربية.

اإن تحديد اأهداف دور الن�ضر ي�ضيء مهامها، وتحا�َضب   7
دون  من  عمل  خطة  فال  اأ�ضا�ضها،  على  نف�ضها  تحا�ِضب  اأو 

اأهداف تحدد م�ضبقًا.

8 تحديد طبيعة عالقة الدار بالمجتمع ل بد من اأن يرتكز على 
فهم القيمين على الدار لطبيعة هذا المجتمع الذي ي�ضدرون له 

كتبهم، بعيدًا عن عمليات الن�ضر الفو�ضوية والع�ضوائية.

واإذا كانت ال�ضتمارة تت�ضمن اإح�ضاء الجوائز التي فازت   9
بها الدار، فاإن ذلك من �ضاأنه اأن يقدم �ضورة عن م�ضتوى الدار 

وجودة ما تقدم من من�ضورات. واإذا كانت الجوائز تحفز على 

العالي  الم�ضتوى  فاإن  والر�ضم،  والإخراج  التاأليف  في  الإبداع 

في  ال�ضتمرار  على  الجوائز  مانحي  الآخر  هو  يحفز  للكتاب 

لبع�س  ماليًا  دفعًا  يقدم  مما  الجوائز،  قيمة  وزيادة  عطائهم 

الجوائز  بع�س  اأن  نن�ضى  ول  اأزمة.  من  ينقذها  ربما  الدور 

في  المن�ضور  الكتاب  جودة  غياب  ب�ضبب  تلغى  اأو  تحجب 

اخت�ضا�س الجائزة.

كل  عن  ال�ضادرة  للكتب  كاملة  اإح�ضائية  تقديم  اإن   10
دار منذ تاأ�ضي�ضها حتى نهاية العام 2017، ي�ضهل عملية تقديم 

العربي، كما  العالم  الن�ضر في  �ضامل لحجم �ضناعة  اإح�ضاء 

اأن ت�ضنيف الكتب ال�ضادرة عن كل دار يقدم هوية الدار لمن 

يهمه الأمر من الباحثين عن الم�ضادر والمراجع، كما ي�ضع 

الن�ضر،  دور  وخيارات  الرائجة  الكتب  طبيعة  اأمام  الباحث 

كما توؤكد طبيعة القراءة وتنوعها بين الأدب وال�ضيا�ضة وعلم 

النف�س وعلم الجتماع والدين والتراث وكتب الفنون بما فيها 

فن الطبخ والكتب الأكاديمية، وحجم اإ�ضدارات كتب الأطفال، 

وما اإلى ذلك من اإح�ضائيات تقدم �ضورة وافية عن اتجاهات 

الثقافة العربية واهتمامات القارئ العربي.

الكتب  الكتب المترجمة الذي يظهر نوعية  اإح�ضاء   11
الأجنبية الأكثر تاأثيرًا في القارئ العربي، والموؤلفين الأكثر 

بين  بالدنا  في  وتطورها  الترجمة  حركة  وتاريخ  رواجًا، 

مرحلة واأخرى.

ت�ضاأل ال�ضتمارة عن نظام ت�ضنيف الإ�ضدارات في   12
الدار، وتحفز على ا�ضتخدام نظام موحد هو »نظام ديوي«، 

في  الم�ضتخدمة  الت�ضنيف  اأنظمة  واأي�ضر  اأ�ضهر  من  كونه 

المكتبات، ولأنه الأكثر ا�ضتخدامًا ومالءمة لتبادل المعلومات 

اإلى  ومترجم  دولة،   ١٣٥ من  اأكثر  في  عالمي،  �ضعيد  على 

العربية، والأو�ضع انت�ضارًا في المكتبات العامة والمتخ�ض�ضة 

والجامعية في العالم العربي.

العربية  المعار�س  في  الن�ضر  دور  باأن�ضطة  التعريف   13
والدولية، بالإ�ضافة اإلى م�ضاركتها في الموؤتمرات وور�س العمل 

اأهمية كل دار وحاجاتها، كي  الوقوف على  اأجل  المهنية، من 

ي�ضتطيع التحاد و�ضع خطط لتطويرها، وت�ضهيل ا�ضتراكها في 

اأن�ضطة جماعية، وتعامل الجهات الدولية معها.

14 التعامل مع اأ�ضحاب الدور من خالل �ضيرة مخت�ضرة 
لهم موجودة لدى التحاد، تتحدد فيها الإنجازات والمنا�ضب 

التي ح�ضلوا عليها.
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اأ�ضدرت لجنة الإعالم ثالثة اأعداد رزينة من مجلة »النا�ضرون العرب«، واإذا �ضمحت الظروف 

�ضتقام على هام�س  التي  المقبلة  العمومية  الجمعية  وانعقاد  ليتزامن  الرابع،  العدد  �ضت�ضدر 

معر�س القاهرة للكتاب، في �ضهر يناير )كانون الثاني( 2019، وينتخب خاللها مجل�س اإدارة 

جديد لدورة تا�ضعة.

هي ب�ضمة و�ضعتها لجنة الإعالم خالل الفترة المن�ضرمة، فلطالما عملُت وزمالئي في مجل�س الإدارة 

على دعم المجلة، وقد �ضاهموا معي في الرعاية الإعالنية، وفي توفير المادة الإعالمية، وفي تقديم 

الخبرات المهنية الهامة... 

التحاد،  اأن�ضطة  كل  وتوثيق  تغطية  اإلى  ن�ضل  اأن  في   ،1995 عام  التحاد  بدايات  منذ  حلمنا  ولطالما 

الن�ضر  �ضناعة  لخدمة  متقدمة  مراحل  اإلى  النتقال  في  عليه  نعتمد  وم�ضوًرا  مكتوًبا  تاريًخا  لنوؤ�ض�س 

اإتمام هذه المهمة، فلم نترك منا�ضبة لالتحاد ول  اأجل  وثقافة الأجيال. وقد عملنا بكل جوارحنا من 

اجتماًعا ول موؤتمًرا اإل وتابعناها ولّبينا ما يتطلبه الأمر من ح�ضور اإعالمي يرقى اإلى م�ضتوى طموحاتنا، 

وما يلزم من اأر�ضفة ن�ضية وفوتوغرافية... 

اإنه اأمر مهم جدًا اأن نمتلك هذا الأر�ضيف الوا�ضع من المن�ضورات وال�ضور والفيديوهات والوثائق المهنية 

مادة  وي�ضكل  وبهيكليته،  به  يعّرف  التحاد،  عن  وثائقي  فيلم  اآخًرا  ولي�س  واأخيًرا  عليها،  نحر�س  التي 

فنية نطل بها على من يهتم بالتعامل معنا، يعر�س ب�ضكل بارز في اأجنحة التحاد، اأثناء م�ضاركاته في 

المعار�س العربية والدولية.

لم نتاأخر يوًما عن اجتماعات اأو موؤتمرات اأو لقاءات هامة لمجل�س الإدارة، مع جهات ر�ضمية اأو مدراء 

معار�س اأو معنيين بالكتاب. كنا حا�ضرين بال�ضوت وال�ضورة والبيان، مثابرين ومتابعين لكل خطوات 

مجل�س الإدارة واجتماعاته، وقد اأنجزنا مًعا الكثير، ول �ضك في اأننا اأخفقنا في اأمور، لكننا تخطيناها، 

واأكملنا الم�ضيرة، ولّما نزل نعمل بكل طاقتنا لتحقيق اأهدافنا النبيلة!  

اأ�ضاءت مفا�ضل مهنة الن�ضر وم�ضكالتها، وغ�ضنا في الأعماق  ترافقنا في موؤتمرات وندوات ولقاءات 

والتفا�ضيل، وطرحنا ق�ضايا جادة، وخل�ضنا اإلى نتائج مفيدة. 

كانت لجنة الإعالم حا�ضرة لتنفيذ ما هو مطلوب منها، بال�ضكل الأف�ضل، والأ�ضلوب الذي يراعي م�ضلحة 

التحاد، بال مداهنة ول ق�ضائد مديح، بل بروح نقدية اأحياًنا، وبم�ضوؤولية عالية، وحياد اإل لم�ضلحة 

التحاد العامة.

وا�ضتمرت متابعتنا، ندفع الى المام من يعمل وي�ضاهم وينتج، وننبه من يراوح مكانه، ثم نوؤ�ضر اإلى من 

يعرقل، اأو يتاأخر عن ركب تقدم التحاد وتطوره.

وما زلنا نتابع ال�ضير قدًما، ملتزمين بما يمليه علينا �ضميرنا، ومندفعين لتحقيق المزيد من الآمال التي 

ن�ضبو اإليها جميًعا، ونخطط لها، في �ضبيل اأن يكون اتحادنا قوة، وقراراتنا اأقوى. فنحن اليوم، اإزاء ما 

يعاني منه قطاع الن�ضر من اأزمات �ضعبة، اأحوج اإلى ال�ضدق والتفاني في العمل، والحر�س على التعاون 

بين الجميع. 

االتحاد موثقًا
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