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ما زلت

�أنا وزمالئي �أع�ضاء مجل�س الإدارة نعمل على تنفيذ البرنامج الذي تقدمت به لأع�ضاء
الجمعية العمومية العادية التي انعقدت يوم  31يناير 2016م ،من �أجل الفوز بثقة الأع�ضاء
للتر�شح لمن�صب رئي�س اتحاد النا�شرين العرب.
ونحن نوا�صل العمل ال��د�ؤوب لتنفيذ هذا البرنامج ،ويمكن لل�سادة �أع�ضاء الجمعية العمومية مطابقته مع
الأعمال التي قام بها مجل�س الإدارة منذ بداية الدورة الثامنة حتى يومنا هذا ،فقد التزمنا بالآتي:
ا�ستقاللية االتحاد باعتباره �أحد منظمات المجتمع المدني ،وبعده عن التيارات ال�سيا�سية وااليديولوجيات
الفكرية ،فالمهنية وم�صلحة النا�شرين العرب هما الأ�سا�س.
اتحاد النا�شرين العرب هو المظلة الرئي�سية لكل �أع�ضاء االتحادات المحلية.
�إعادة �إحياء لجنة مديري معار�ض الكتب العربية .فقد عقد اجتماعان بالإ�سكندرية (2016م) ،والكويت
(2017م) ،و�سوف يعقد الثالث في �إبريل 2018م في مدينة �أبوظبي.
تعديل بع�ض مواد القانون الأ�سا�س والئحته الداخلية الذي تم يوم  30يناير 2018م ،في القاهرة.
مراجعة �شروط بع�ض المعار�ض العربية للتو�صل �إلى ما هو �أف�ضل للنا�شرين العرب ،ورفع بع�ضها من قائمة
المعار�ض العربية في االتحاد ،لأنها لم تلتزم بتوفير �شروط منا�سبة لهم.
تفعيل ومتابعة لجان االتحاد ور�ؤ�سائها ،و�إ�شراك �أع�ضاء من الجمعية العمومية فيها.
�إعادة �إحياء المكتب التنفيذي ،بعد موافقة الجمعية العمومية ،وجعل اجتماعاته ربع �سنوية لزيادة كفاءة
عمل مجل�س الإدارة الذي يجتمع مرتين في ال�سنة.
التطوير الإداري لكل من مكتب الرئا�سة بالقاهرة ومكتب الأمانة العامة ببيروت ،مع تحديد م�س�ؤوليات
ومهام وا�ضحة لكل من الأمين العام والأمناء الم�ساعدين.
تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني لالتحاد ،وجميع و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وقد و�صل عدد زائري
الموقع �إلى �أكثر من  2مليون زائر.
االهتمام بم�شاركة النا�شرين العرب في المعار�ض الأجنبية الكت�ساب الخبرات المهنية والعلمية ،وبيع
و�شراء الحقوق مع النا�شرين الأجانب ،وقد غطت حكومة ال�شارقة التكلفة ،من خارج اال�شتراكات ،وكان
�آخرها م�شاركتنا في معر�ض باري�س.
حماية حق الم�ؤلف والنا�شر من قرا�صنة التزوير بالتطبيق الجاد والحازم لقانون حماية الملكية الفكرية،
وقد اتخذ اتحاد النا�شرين العرب العديد من االجراءات الحازمة تجاه المزورين.
االهتمام بالدورات التدريبية المهنية للنا�شرين العرب ،و�آخرها الدورة التدريبية وور�شة العمل في حماية
الملكية الفكرية التي عقدت يومي  12ـ  13مار�س الما�ضي في الريا�ض.
م�ساعدة النا�شرين العرب في فتح منافذ للتوزيع غير تقليدية ،مثل م�شروع تحدي القراءة العربي.
تنمية وزيادة الموارد المالية لالتحاد ،وقد تحقق في العامين الما�ضيين فائ�ض مالي.
حث النا�شرين العرب على االن�ضمام �إلى االتحاد ،وقد تحقق ذلك بزيارة عدد الأع�ضاء.
توا�صل �إقامة م�ؤتمرات النا�شرين العرب ،وقد عقد الم�ؤتمر الرابع في يناير  2018بتون�س بم�شاركة وزراء
الثقافة العرب.
التعاون مع جامعة الدول العربية من خالل �إحدى منظماتها وهي (الك�سو) ،بجعل اتحاد النا�شرين العرب
ع�ضو ًا دائم ًا في م�ؤتمرات وزراء الثقافة العرب ،وقد تم ذلك خالل اجتماع وزراء الثقافة العرب في تون�س
( ،)2016حيث طرح االتحاد كل الم�شاكل التي تواجه �صناعة الن�شر العربي للتعاون على ح ّلها.
هذا بع�ض الذي تم تنفيذه من البرنامج االنتخابي ،ولدينا الأمل والقدرة على تحقيق المزيد من الإنجاز،
و�أبرزه تحقيق حلم النا�شر العربي ،في �إن�شاء قاعدة بيانات عن �صناعة الن�شر في العالم العربي ،ومعرفة
الميول القرائية للمواطن العربي.
و�سوف نعمل ونجتهد لتحقيق هذا الحلم �أو بع�ضه قبل نهاية الدورة الثامنة.
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أنشطة مجلس اإلدارة

ُنفذ الكثير ..ولقاءات مثمرة
تح�صين البيت الداخلي التحاد النا�شرين العرب هو الأ�سا�س الذي ُيعتمد عليه في القيام ب�أن�شطة مهمة ،على
م�ستوى المعار�ض وبناء عالقات مهنية وثقافية ،وال �شك في �أن وحدة االتحاد وقوته الع�ضوية تقوم على
النجاح في اتخاذ القرارات المنا�سبة ،على �أن احترام القرار يكمن في تنفيذه .من هذا المنطلق يمكن �أن ننظر
�إلى القرارات التي اتخذت في اجتماعي القاهرة وبيروت عام  2017واجتماع القاهرة عام  2018التي عقدها
مجل�س �إدارة اتحاد النا�شرين العرب .ي�سعى االتحاد دائماً لتنفيذ قراراته ،وما لم ينفذ تتجدد المحاولة
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 والإنجاز الذي يقوم
به مجل�س الإدارة مجتم ًعا والمكتب التنفيذي وكل لجنة على حدة.

المكتب
التنفيذي

ُح��ول��ت الئحتا لجنة الإع�ل�ام ولجنة
ال�م�ع��ار���ض �إل ��ى رئ�ي����س لجنة تعديل
النظام ،ل�ضبطها على النظام الداخلي
لالتحاد .وتمت الموافقة على تحويل
جميع ملفات الأع �� �ض��اء ف��ي الأم��ان��ة
العامة �إلى ملفات �إلكترونية ،وتحميلها
ع �ل��ى  .Dropboxوع� �ق ��دت ث�لاث��ة
اجتماعات للمكتب التنفيذي ،واحد
بالريا�ض و�أثنين عبر برنامج .webEx
كما انعقدت اجتماعات عدة ت�شاورية
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اجتماع المكتب التنفيذي في الريا�ض 2017
الناشرون العرب

�أخرى لأع�ضاء مجل�س الإدارة� ،شهدتها
مدن عربية عدة �أثناء معار�ض الكتب
العربية ،منها الريا�ض وعمان والكويت
وب �ي��روت .و�أع �ي��د �إر� �س��ال اال�ستبيان
المر�سل لتحديث البيانات .و�أر��س��ل
راب��ط للأع�ضاء لتحديث بياناتهم،
وب��ال �ف �ع��ل ق���ام ال �ع �� �ش��رات ب�ت�ح��دي��ث
البيانات ،كما تم عمل ا�ستبيان خا�ص
بالمعار�ض يوزع على �أع�ضاء الجمعية
العمومية في المعر�ض ،لالطالع على
�آراء النا�شرين بالمعر�ض ،وقد تم ذلك
في معار�ض الريا�ض و�أبوظبي و�أربيل
وب�غ��داد وتون�س .بالإ�ضافة �إل��ى ذلك

عقدت �أربعة اجتماعات للجنة تنظيم
و�إعداد الم�ؤتمر ،عبر «ويبك�س» ،لتنظيم
م�ؤتمر النا�شرين العرب الرابع ،وكان
االج�ت�م��اع الخام�س ف��ي الكويت على
هام�ش اجتماع مديري المعار�ض ،وتم
عقد الم�ؤتمر بنجاح في تون�س يومي 8
و 9يناير  ...2018وكل ذلك يدل على
حيوية المكتب التنفيذي لالتحاد.

شئون
مالية وإدارية

على الم�ستويين الإداري والمالي كان
هناك � ً
أي�ضا ن�شاط مميز ،فقد ورد
في تقرير المراقب المالي لالتحاد
الأ�ستاذ محمود غازي �أنه بالتدقيق في
نتيجة ح�ساب الأيرادات والم�صروفات
فى  31دي�سمبر  2017نجد ان االتحاد
ق��د ق��ام بتحقيق فائ�ض ي�ق��در بمبلغ
 34655دوالر ًا ،وهو �أمر جيد و�إيجابى
بالمقارنة بفائ�ض ع��ام  2016ال��ذى
يقدر بمبلغ  20456دوالر ًا ،اى هناك
زي��ادة تقدر ب  ، % 70و�أرج �ع��ه الى
زي��ادة �أن�شطة االتحاد مما زاد قيمة
اال�شتراكات الجديدة و��س��داد بع�ض
المت�أخرين �أكثر من دورتين.

اجتماع مجل�س االدارة في بيروت 2017

ك�م��ا ب�ل��غ ع��دد الأع �� �ض��اء ح�ت��ى نهاية
مار�س  411 2018ع�ضو ًا فاع ًال من
 829ع�ضو ًا بزيادة  83ع�ضو عن نهاية
ال���دورة ال�سابقة ،وع��دد االت �ح��ادات في �إطار دعم االتحاد لأع�ضائه ،فقد
الإقليمية نهاية ال ��دورة ال�سابعة  15قام مجل�س الإدارة ب�إعفاء الأع�ضاء
ات��ح��اد ًا �إقليميا �أ��ص�ب��ح  17ات�ح��اد .ف��ي ك��ل م��ن ليبيا ،ال��ع��راق� ،سورية
وبالتوا�صل مع هيئة ال�شارقة للكتاب ،وال �ي �م��ن م��ن دف��ع اال� �ش �ت��راك��ات ع��ام
للح�صول على دع��م مالي م��ن بداية  .2016ومنحت ن�سبة تخفي�ض % 50
الدورة ،تم تقديم دعم بقيمة � 27ألف على ا�شتراكات عام  2017لكل �أع�ضاء
دوالر تقري ًبا للعام  ،2016والقيمة االتحاد واالت �ح��ادات المحلية � ً
أي�ضا.
الملتقى العربي
نف�سها للعام  ،2017لدعم م�شاركة على �أن يكون التخفي�ض لمن ي�سدد
االتحاد في المعار�ض الدولية ،مثال �أثناء ال��دورة الحالية فقط .وفي حال
لناشري كتب األطفال
معر�ض فرانكفورت ال��دول��ي للكتاب ت�أخر ال�سداد �إلى ما بعد انتهاء
الدورة وفي م�س�ألة عالقة االتحاد بالملتقى
 2016و ،2017ومعر�ض باري�س الدولي الحالية ال تطبق ن�سبة الخ�صم على العربي لنا�شري كتب الأطفال اعتبر
المت�أخرين ،مع ترحيل قيمة الخ�صم
 .2018وا�ستمرت ات�صاالت الرئي�س للدورة القادمة ،وبالقيمة نف�سها ،لمن
واجتماعاته مع الأمين العام لجامعة �سدد من الأع�ضاء في الدورة الحالية
ال��دول العربية ،للح�صول على �إف��ادة قبل االجتماع .و�أق��ر تجميد ع�ضوية
ع�ضوية االتحاد مختومة من الجامعة� .أع�ضاء االتحاد غير الم�سددين لأكثر
م��ن دورت �ي��ن .على �أن يعتبر الع�ضو
األمانة
الممثل لأي اتحاد محلي غير م�سدد
ا�شتراكاته حتى عام  2017عند ح�ضور
العامة
االجتماع المقبل ع�ض ًوا مراق ًبا لي�س له
تقوم الأمانة العامة في االتحاد بدور حق الت�صويت .و�أمهلت ال ُّدور التي عليها
فعال في ربط اللجان ،ومتابعة تنفيذ التزامات مالية لدورتين بواقع $ 600
كل �أن�شطتها بم�ساعدة الأمناء العامين �شه ًرا واحدً ا فقط ،من تاريخ اجتماع
الم�ساعدين .ت�ضبط الأم��ور الإداري��ة مجل�س الإدارة ف��ي ب �ي��روت ،وال��ذي
وتنظم االجتماعات واللقاءات و الأمور عقد بتاريخ  ،2017/5/20لت�سوية
الإدارية .ومن جهة �أخرى عينت موظفة ذممها المالية ل��دى االت �ح��اد ،وذل��ك
م�ساعدة في مكتب الأمانة العامة.
بناء على طلب من ممثلي االتحادات

شئون
العضوية

ف��ي ال�م�ج�ل����س .و�أل �غ �ي��ت الإع� �ف ��اءات
ل�لات�ح��ادات المحلية ،على �أن يبقى
فقط على �إعفاء االتحاد الفل�سطيني.
وعلى م�ستوى ع�ضوية الأع���ض��اء في
غير الدول العربية ،طبق نظام االتحاد
الذي يعتبرها ع�ضوية م�ؤازرة لي�س لها
حق االنتخاب والتر�شح .وتنطبق على
الع�ضو �صفة الع�ضوية العاملة �إن �أفاد
االتحاد العربي المحلي بانت�سابه �إليه.

الناشرون العرب
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مجل�س �إدارة اتحاد النا�شرين العرب
�أن ملتقى نا�شري كتب الأطفال كيان
زميل م�ستقل منف�صل ع��ن االت�ح��اد،
وكلف الدكتور محمد المعالج والأ�ستاذ
نا�صر عا�صي ب�إعداد بروتوكول تعاون
بين الملتقى واالت �ح��اد ،لمعرفتهما
بخ�صو�صية ٍّ
كل من الطرفين ،ف�أعدا
مقترح البروتوكول في  22يناير ،2018
و�سلماه للأمانة العامة.

قرارات
اللجان
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القرارات والتو�صيات التي �صدرت عن
االج�ت�م��اع ال�ث��ان��ي ال��ذي ع�ق��ده مجل�س
�إدارة اتحاد النا�شرين العرب مع لجنة
مديري معار�ض الكتب العربية ،بتاريخ
 16و 17نوفمبر  2017بدولة الكويت،
تحت �شعار «الواقع ...والم�أمول» ،وخرج
بـ  19قرا ًرا و 17تو�صية تخت�ص بمعالجة
م�شكالت المعار�ض ،فقد ق��ام رئي�س
االجتماع �سعد العنزي بمتابعة تنفيذها.
معر�ض الريا�ض 2018

المنازعات والت�سويات التجارية» في
اج �ت �م��اع ب �ي��روت ف��ي ،2017/5/20
و�إ�� �س� �ن ��اده ��ا �إل � ��ى الأ�� �س� �ت ��اذ ��س�ع��ود
المن�صور�« ،أعيد تكليف الزميل �سمير
الجندي برئا�سة اللجنة �أثناء انعقاد
اجتماع مجل�س الإدارة ف��ي القاهرة
يناير . »2018
لجنة تعديل النظام الأ�سا�س اعتمدت
عقد جمعية عمومية ا�ستثنائية على
هام�ش معر�ض القاهرة  ،2018على �أن
ت�ستمر بدرا�سة التعديالت المقترحة
للجنة ال�ع��رب�ي��ة للملكية ال�ف�ك��ري��ة،
وتعر�ضها في اجتماع مجل�س الإدارة
لدرا�ستها ،وق��د عر�ضت التعديالت
على الم�ست�شار القانوني لالتحاد،
لمراجعتها قانون ًيا قبل عر�ضها على
الجمعية العمومية .وبعد طلب اللجنة
من ر�ؤ�ساء كل اللجان �إر�سال �أهدافهم
ولوائحهم �إل��ى الأم��ان��ة العامة ولجنة
تعديل النظام ،لتعديلها بما يتوافق مع
الالئحة الداخلية والنظام الأ�سا�س،
و�صلت ل��وائ��ح لجنة الإع�ل�ام ،ولجنة
المعار�ض ،ولجنة التطوير المهنى،
ولجنة تنمية ال �م��وارد ،ولجنة ف�ض
المنازعات والت�سويات التجارية.

بالن�سبة �إلى القرارات المخت�صة بلجنة
الإعالم ي�ساهم �أع�ضاء مجل�س الإدارة
بالتوا�صل مع لجنة الإع�لام وير�سلون
م�شروعاتهم ومقترحاتهم ،ليكون عمل
المجلة ً
محيطا بجميع �أن�شطة االتحاد.
ونفذ اتفاق �أن يكرم في العدد الحالي
من المجلة الأ�ستاذان قا�سم الرجب
وعدنان �سالم.
و�أ��س�ن��د �إل��ى لجنة الملكية الفكرية
�أم ��ر ت�ع��دي��ل م�ي�ث��اق ال���ش��رف وف��ق ما
ينا�سب الملكية الفكرية ،وينتظر �أن
يتم ذل��ك .وت��م ت�شكيل اللجنة خالل
يناير  2018م��ن� :أ .نبيل عبدالحق
رئي�س ًا� ،أ .عبدالر�ؤوف قدور – �سوريا،
�أ� .سفيان الأ�شقر – الأردن� ،أ� .صباح
�صادق – العراق� ،أ� .أحمد الحمدان
– ال�سعودية� ،أ .على عوين – ليبيا،
�أ� .سليم عبدالحي – م�صر� ،أ� .أحمد
ال�سايغ – المغرب – �أ� .سمير الجندي
– فل�سطين� ،أ .م�صطفى ق�لاب -
ال �ج��زائ��ر� ،أ .خ��ال��د قبيعه  -لبنان.
وال��دك �ت��ور ح���س��ام لطفي الم�ست�شار
القانوني لالتحاد ع�ضو ًا مقرر ًا لخبرته
بالمجال.
وقد �أعيد �إر�سال النظام الداخلي من
للمعارض
قبل الم�ست�شار القانوني بعد �إ�ضافة
التعديالت.
قضايا
ولجهة لجنة ف�ض ال�م�ن��ازع��ات فقد ال يمكن للجنة المعار�ض �إال �أن تكون
ت��م ت�ع��دي��ل ا�سمها �إل ��ى «ل�ج�ن��ة ف�ض حيوية ،كونها تدير المجال الذي يعتمد
الناشرون العرب

النا�شرون في حركتهم ال�سنوية عليه،
وتتابع تقييم الم�شكالت التي تح�صل
ف��ي ك��ل م�ع��ر���ض ،وتعمل على ح��ل ما
�أمكن منها بم�ساعدة مجل�س الإدارة.
من جهة ثانية ا�ستمر التوا�صل مع �إدارة
معر�ض الريا�ض للكتاب ،فقام الأ�ستاذ
محمد ال�سباعي ب��زي��ارة الم�شرف
العام على معر�ض الريا�ض الدكتور
عبدالرحمن العا�صم ،وت��م ا�ستالم
تقرير عن الزيارة من الأ�ستاذ محمد
ال�سباعي ي��وم  13فبراير (�شباط)
 .2017م��ع ��س�ع��ي االت��ح��اد لتحقيق
المطالب التي تم �إر�سالها �ساب ًقا �إلى
�سمو �أمير ج��دة .وتم اعتماد معر�ض
ال�شيخ زايد ،م�صر� ،أربيل� ،إ�سطنبول
وجدة ،واعتماد معر�ض عدن بالتن�سيق
مع االت�ح��اد .و�أق��رت اللجنة م�ساندة
بع�ض دور الن�شر التي تم منعها من
بع�ض المعار�ض دون �إب��داء �أ�سباب،
و�أي�� ً��ض��ا ال�ت��دخ��ل ل��دى �إدارة معر�ض
الكويت ومعر�ض المغرب لم�شاركة
النا�شرين ال�سوريين في المعر�ضين.
واتفق على �إر�سال ر�سالة من الأمانة
العامة �إلى ر�ؤ�ساء االتحادات ،لمطالبة
�أع�ضاء االتحادات ب�إعادة �إر�سال كتبهم
الممنوعة �ساب ًقا �إلى �إدارة المطبوعات
في الكويت .على �أن ي�ستمر التوا�صل
مع �إدارة معر�ضي الدوحة والقاهرة
ح �ت��ى ي �ت��م ال �ح �� �ص��ول ع �ل��ى خ�صم
 % 20للنا�شرين العرب (عام .)2017
وال�ت��وا��ص��ل م��ع �إدارة معر�ض تون�س

معر�ض الكويت 2017

حتى تم الح�صول على خ�صم
لنا�شري البلدان (ليبيا – �سوريا –
اليمن – العراق – فل�سطين) ،و% 20
لباقي �أع�ضاء اتحاد النا�شرين العرب.
وتوا�صل رئي�س االتحاد محمد ر�شاد
مع هيئة ال�شارقة للكتاب ،للح�صول
على جناح مجاني لالتحاد ،والعمل
ج ��ا ٍر ع�ل��ى ك��ل ال�م�ع��ار���ض المعتمدة
م��ن االت �ح��اد ،الح�صول على الجناح
ال �م �ج��ان��ي ،وق��ام��ت �إدارة ��ص��ال��ون
الجزائر بمنح جناح مجاني لالتحاد،
و� ً
أي�ضا الح�صول على جناح مجاني
وا�ست�ضافة كاملة في معر�ض الكويت
.2017
و�ساهمت لجنة المعار�ض � ً
أي�ضا في
حل م�شكلة مرتجعات معر�ض الجزائر
 ،2016وق��ام وف��د م��ن مجل�س �إدارة
االتحاد ،م�ؤلف من الأمين العام ورئي�س
لجنـة المعـار�ض بال�سفر �إلـى الجزائـر
للتفاو�ض حول قيمة الأر�ضيات الخا�صة
بمرتجعات  2015التي بلغت 39000
دوالر ،وقد قام اتحاد النا�شرين العرب
ب�سداد الجزء الم�ستحق من طرفه،
نظير �سداد الأر�ضيات بمبلغ � 10آالف
دوالر .كما حلت � ً
أي�ضا م�شكلة تحويالت
النا�شرين الخا�صة بمعر�ض .2016
و ُي�ستثنى النا�شرون الم�صريون من
الدفع بالدوالر الأمريكي ،ويتم �سداد
التزاماتهم بالعملة الجزائرية ،نظ ًرا
�إل ��ى ق�ي��ود الحكومة الم�صرية على
% 50

الدوالر الأمريكي.
وافق مدير معر�ض بغداد على تخفي�ض
قيمة الم�شاركة بالمعر�ض الع�ضاء
اتحاد النا�شرين العرب  ،بحيث ي�صبح
الجناح المميز  $ 85بدال من $ 100
للمتر ،والجناح العادي  $ 65بدال من
.$ 75
وع �ل��ى م���س�ت��وى ال �م �ع��ار���ض ال��دول �ي��ة
ي�شارك االتحاد في معر�ض فرانكفورت
ب�شكل دائم ،وفي معار�ض �أخرى ب�شكل
متقطع ،فقد �شارك في معر�ض بكين
لعام  2016وقام بتمثيل االتحاد �أمينه
العام .وي�سعى االتحاد لت�أمين جناح
م�ج��ان��ي ف��ي م�ع��ر���ض ب��اري ����س ،وتمت
مرا�سلة �إدارة معر�ض ماليزيا ،وفي
انتظار ال��رد .كما تمت مرا�سلة �إدارة
معر�ض بولونيا لمد االت�ح��اد بقائمة
الأ�سعار لمعر�ض .2018
تم تعميم ر�سالة على جميع النا�شرين
الأع�ضاء لأخذ الر�أى ب�ش�أن المعار�ض
ال��دول �ي��ة ال�ت��ي لديهم رغ�ب��ة ف��ي فتح
�أ�� �س ��واق ب �ه��ا �أو ب �ي��ع ح �ق��وق ترجمة
ف��ى الأع� ��وام ال �ق��ادم��ة ،م�ث��ال �أوروب ��ا
(ف��ران�ك�ف��ورت – لندن – باري�س –
بولونيا)� ،آ�سيا (�أندوني�سيا – ماليزيا
– الهند – بكين)� ،أفريقيا ( نيجيريا
– ال�سنغال – جنوب �أفريقيا) ،و�ستتم
درا�سة الردود ال��ورادة رغم �إنخفا�ض
عددها.
وف��ي �إط� ��ار ال�م�ع��ار���ض ولجنتها ف ��إن

قرارات
عامة

وقد �صدرت عن مجل�س الإدارة قرارات
عامة �أخ��رى� ،إذ تمت الموافقة على
المنظمة الوطنية في الجزائر� ،أما
بخ�صو�ص التمثيل �سيظل كما هو بناء
على تعديالت النظام الداخلي الجديد
التي تمت في  31يناير  .2018وتقرر
عدم قبول �أي منحة �أو دعوة م�شروطة
من �أي جهه خارجية ت�أتي لالتحاد،
�إال بعد موافقة مجل�س الإدارة على
ال���ش��روط المطلوبة .واعتمد تعميم
ر�ؤ�ساء اللجان ر�سائلهم ومقترحاتهم
عبر مكتب الأمانة العامة على �أع�ضاء
مجل�س الإدارة ،وفي حال عدم ا�ستالم
رد بعد فترة �أ�سبوع يكون القرار هو
الموافقة على المقترح .والتزام ر�ؤ�ساء
اللجان التوا�صل م��ع الأم��ان��ة العامة
لمتابعة �أن�شطتهم.
وف��ي �إط��ار العمل على تطوير الموقع
الإل�ك�ت��رون��ي اع� ُت�م��د نقل «ال�سيرفر»
و«دوم �ي��ن» االت �ح��اد �إل��ى �شركة �أكثر
خبرة وبم�ساحة تخزينية وتطبيقات
فنية �أك�ب��ر ،ت�سمح بالتطوير وزي��ادة
تحميل ملخ�صات عن � 100إ�صدار لكل
ع�ضو ف��ي االت �ح��اد ،لتمكن الباحثين
من االطالع عليها عبر محرك البحث
ال��ذي تم تطويره �أي�ض ًا ،وو�صل عدد
دور الن�شر التي �أدخ�ل��ت �إ�صداراتها
في الموقع  61دا ًرا ،وعدد الإ�صدارات
قارب الـ � 3000إ�صدار.
الناشرون العرب
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تقار ير
ونختم �إن �ج��ازات ه��ذا ال�ع��ام المهمة
بم�ؤتمر النا�شرين العرب الرابع ،2018
فقد عقد الم�ؤتمر في تون�س ،بالتعاون
مع وزارة ال�شئون الثقافية التون�سية
وات�ح��اد النا�شرين التون�سيين ،تحت
ع�ن��وان «ال�ك�ت��اب والن�شر ف��ي الوطن
العربى ....الواقع والآفاق» ،وقد خرج
ب �ـ  20ت��و��ص�ي��ة .وق ��ام وزي ��ر ال���ش��ؤون
الثقافية ب��رف��ع ه��ذه التو�صيات الى
رئ��ا��س��ة الجمهورية التون�سية لتبني
تنفيذها و�أي���ض��ا ال��ي وزراء الثقافة
العرب وهيئات اليون�سكو و الإلك�سو
والإي�سي�سكو.

ما لم ينفذ

6

بع�ض ال �ل �ج��ان ن �ف��ذت ك��ل م��ا ت�ق��رر،
وبع�ضها الآخر تعثر في تنفيذ جزء من
القرارات ،لكن المهم ،في النهاية �أن
ما نفذ من قرارات بدا ،في الميزان،
�أكثر بكثير مما لم ينفذ ،وه��ذا دليل
عافية ،و�إن كان الطموح دائ ًما �أن ينفذ
كل ما يقرر.
وفي �إلقاء نظرة على البنود التي لم
تنفذ ن�ستطيع �أن نبرز النقاط التالية:
 في المكتب التنفيذي لم تقم لجنةتعديل النظام بو�ضع اخت�صا�صات
وا��ض�ح��ة للمكتب التنفيذي بقانون
الأ�سا�س المقترح تعديله.
 وف��ي ال�شئون المالية والإداري ��ة لميح�صل التن�سيق بين ر�ؤ��س��اء اللجان
و�أمين ال�صندوق ،كما كان مقر ًرا.
 في مو�ضوع الملتقى العربي لنا�شريكتب الأطفال ،لم يحط مجل�س الإدارة
عل ًما بما ت��م م��ن تعديالت تنظيمية
و�إدارية ومالية.
 في لجنة الإع�لام لم يح�صل تعاونفعلي م��ع رئ�ي����س لجنة الإع �ل�ام من
غالبية �أع�ضاء المجل�س.
 ل��م ي�ت��م ب�شكل �أو�� �س ��ع ،ف��ي لجنةالمعار�ض� ،إعداد درا�سة منف�صلة لكل
الناشرون العرب

تقار ير
معر�ض على حدة و�إعادة تقييمه ،ليتم
من بعده اعتماد المعر�ض من عدمه،
وفقا لل�شروط التي ي�ضعها االتحاد،
و�إعالم النا�شرين بالأمر.
 لم يقم رئي�س لجنة تنمية المواردب��ال�ب�ح��ث ع��ن ج �ه��ات داع �م��ة �أخ ��رى
لم�شروعات و�أن�شطة االتحاد.
 لم يقم رئي�س لجنة التطوير المهنىبتقديم �إح�صائيات لخدمة المهنة
والنا�شرين.
 ه �ن��اك ق� � ��رارات ع��ام��ة ل ��م تنفذ� ً
أي�ضا مثل تكليف ر�ؤ�ساء اللجان عقد
اج �ت �م��اع��ات م��ع ل �ج��ان �ه��م ،م��ع عمل
م�ح��ا��ض��ر ل�لاج�ت�م��اع��ات ال �ت��ي تمت،
وت��وق�ي��ع �أع���ض��اء ك��ل لجنة على هذه
المحا�ضر .وتقديم تقرير كل ثالثة
�شهور للأمين العام الم�ساعد ل�شئون
اللجان.
 لم تح�صل �أي مرا�سلة ب�ش�أن التقريرالثالث ع��ن حركة الن�شر ف��ي الوطن
العربي ،بعد �أن قام االتحاد ب�إ�صدار
تقريرين عامي  2011و.2013

قرارات
االجتماع
السادس
ف��ي ي��وم الإث�ن�ي��ن ال�م��واف��ق  29يناير
2018م ،عقد في القاهرة االجتماع
ال �� �س��اد���س ل�م�ج�ل����س �إدارة ات �ح��اد
النا�شرين العرب في دورت��ه الثامنة
( 2016ـ  )2018وخل�ص �إلى القرارات
التالية:
 1ـ تم اعتماد الئحة �أع�ضاء الجمعية
العامة بالم�سددين حتى  31دي�سمبر

 ،2017وط��رح البنود المعدلة �أو ًال،
وت��أج�ي��ل �أي مقترحات �أخ ��رى خالل
الجمعية ب�ع��د �أخ ��ذ الت�صويت على
مقترحات مجل�س الإدارة.
 2ـ تكليف ال�سيد محمد ال�سباعي
با�ستمرار رئا�سته و�أع�ضاء لجنته في
متابعة تنفيذ تو�صيات الم�ؤتمر الرابع،
والبدء بالتح�ضير للم�ؤتمر الخام�س،
ومخاطبة االت �ح��ادات المحلية لمن
يرغب با�ست�ضافة الم�ؤتمر الخام�س
للنا�شرين العرب ،واختيار متحدثين
ذوي خبرة ومهنية مع مراعاة تنوعهم
من الأقطار العربية �أو ًال ثم الأجنبية،
لمن يرغب من �أع�ضاء المجل�س �إر�سال
مقترحاتهم و�آرائهم ب�ش�أن �إيجابيات
و�سلبيات الم�ؤتمر.
 3ـ اعتماد الميزانية المقدمة والتقرير
ال�م��ال��ي ،تجميد ع�ضوية الم�سددين
�أكثر من دورتين �إلى  197ع�ضو ًا لفترة
مفتوحة ،م��ع اع�ت�ب��اره��ا ف �ت��رات غير
مدفوعة ،وعند تقديم الع�ضو با�شتراك
جديد يتم �سداد الم�ستحقات المت�أخرة
�أو ًال ،والموافقة على �إع�ف��اء االتحاد
االت�ح��اد ال�صومال بن�سبة  % 50من
قيمة ا�شتراك الدورة الثامنة في حال
ال�سداد ف ��ور ًا ،وق��د ق��ام ب�سداد 625
دوالر قيمة اال�شتراك بعد التخفي�ض.
 4ـ ال�م��واف�ق��ة ع�ل��ى �آل �ي��ات الت�شغيل
المقدمة من لجنة الملكية الفكرية،
وت�شكيل اللجنة المقترح ،مع �إلزامها
بعدم ت�سريب �أو ن�شر �أي معلومات ب�أي
�صورة ،عن الق�ضايا التي ُتحقق لحين
ع��ر���ض تو�صية اللجنة ع�ل��ى مجل�س
الإدارة واع�ت�م��اده��ا ك�ق��رار للتنفيذ،
ومخاطبة الأم��ان��ة العامة لمخاطبة
الم�شتكين ال�ستبقاء �أوراقهم �أو �إغالق
ملفات ال�شكوى.
 5ـ تكليف ال���س��ادة ر�ؤو���س��اء اللجان
ب �� �ض��رورة �إر�� �س���ال ت �ق��اري��ر لجانهم
و�أن�شطتهم للجنة الإع�لام ،وخ�صو�ص ًا
لجنة تطوير الأداء المهني التي قامت
ب�ع��دة ن ��دوات ع�ل��ى ه��ام����ش المعار�ض

اجتماع مجل�س االدارة في القاهرة يناير 2018

العربية ،عبر الأم�ي��ن العام الم�ساعد
ل �� �ش ��ؤون ال �ل �ج��ان واع �ت �م��اد ا��س�ت�م��ارة
النا�شر المحدثة وو�ضعها على الموقع
الإلكتروني و�إل��زام النا�شرين بتعبئتها
و�إع ��ادة �إر�سالها لالتحاد واعتبارها
�ضمن الم�ستندات المطلوبة لع�ضوية
االتحاد.
 6ـ رفع اعتماد معر�ض جدة للكتاب قبل
ثالثة �شهور من تاريخ بداية المعر�ض،
كما رفعه من قائمة المعار�ض العربية
والدولية لالتحاد ،لحين التزام �إدارة
ال�م�ع��ر���ض بمعايير م�ع��ار���ض الكتب
العربية و�إب�ل�اغ ذل��ك لإدارة معر�ض
جدة.
 - 7توجيه ال�شكر للدكتور عبدالوهاب
الرا�ضي مدير معر�ض بغداد للكتاب،
ل �ت �خ �ف �ي ����ض ق �ي �م��ة ال��م�����ش��ارك��ة ف��ي

المعر�ض لأع�ضاء االتحاد الم�سددين
ا�شتراكاتهم ،بحيث ي�صبح الجناح
المميز  $ 85بد ًال من  ،$ 100والجناح
العادي  $ 65بد ًال من .$ 75
� - 8إلزام ال�سيد رئي�س لجنة المعار�ض
بتقديم تقرير عن كل معر�ض خالل
�أ�سبوعين على �أق�صى تقدير .كما يتم
اال�ستعانة بموظفة بجناح االتحاد في
معر�ض فرانكفورت تجيد الإنكليزية
والألمانية والعربية ليتم اال�ستفادة
م��ن ال�ج�ن��اح وع �م��ل ل �ق��اءات م��ع دور
الن�شر الأجنبية لعمل �شراكات ل�صالح
النا�شرين العرب وللظهور بتمثيل جيد
الت �ح��اد النا�شرين ال �ع��رب .وتكليف
رئي�س لجنة المعار�ض ولجنة الإعالم
م��ن الآن ب�ت�ق��دي��م خ �ط��ة للمعار�ض
العربية والدولية واالهتمام بمعر�ض

ا�سطنبول ومعر�ض باري�س القادمين،
و�أي�ض ًا تقديم لمقترح م�شاركة االتحاد
بمعر�ض بولونيا وماليزيا.
 9ـ تكليف ال�سيد رئي�س لجنة تطوير
الأداء المهني بمخاطبة المعار�ض
عبر الأمانة العامة بفترة كافية قبل
المعر�ض لطلب تنظيم ن ��دوة ،ليتم
الإعالن عنها للنا�شرين للح�ضور.
الموافقة على �ضم �صفحة دليل الكتاب
العربي ل�صفحة االتحاد.
 10ـ اعتماد طباعة �أل��ف ن�سخة فقط
من كل عدد من المجلة للتوزيع على
الأع�ضاء ومديري المعار�ض وم�س�ؤولي
الثقافة.
 11ـ الموافقة على ا�ست�ضافة �أبوظبي
لالجتماع القادم �أثناء معر�ض �أبوظبي
للكتاب يومي  26و� 27أبريل .2018
 12ـ تم عدم اعتماد االتحاد المهني
لنا�شري ال�م�غ��رب ،وت�ح��وي��ل الأوراق
ب�أكملها للم�ست�شار القانوني لإب��داء
الر�أي القانوني.
 13ـ تعديل البروتوكول المقدم من
قبل الملتقى ال�ع��رب��ي لنا�شري كتب
الأط �ف��ال تبع ًا لما ت��م النقا�ش حوله
بالجل�سة بتعاون ال�سيد نا�صر عا�صي
مع ال�سيد محمد ال�سباعي والدكتور
محمد المعالج ،و�إعادة �إر�ساله لمجل�س
الإدارة لمراجعته.
الناشرون العرب
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تقار ير

تقار ير

 14ـ عر�ض ال�سيد ح��ازم ال�سامرائي
ت�شكيل اللجنة على المجل�س ،وتتك ّون
من الدكتور محمد المعالج وال�سيد
نا�صر عا�صي وال�سيد ب�سام الكردي
والأ���س��ت��اذة ف��اط�م��ة ح�ق�ي��ق وال�سيد
حازم عبد ال�ستار .وتم اعتمادها من
المجل�س.
 15ـ �شارك رئي�س االتحاد فى م�ؤتمر
ال�� ��وزراء ال�م���س��ؤول�ي��ن ع��ن ال �� �ش ��ؤون
الثقافية في الوطن العربي – الإلك�سو
بمذكرة ع��ن الم�شكالت التي تواجه
�صناعة الن�شر في الوطن العربي –
تون�س  -دي�سمبر .2016
و� �ش��ارك ب��ورق��ة ع��ن «�صناعة الن�شر
العربي ك�إحدي ال�صناعات الثقافية
ودوره��ا في تعزيز التوا�صل الثقافي
ال�ع��رب��ي» ع��ام � ,2017أل�ق��اه��ا عنه �أ.
ب�سام الكردي ع�ضو مجل�س الإدارة.
 16ـ � �ش��ارك رئ�ي����س اللجنة العربية
لحقوق الملكية الفكرية بورقة عمل
حول مبادرات تعزز حقوق النا�شرين
والم�ؤلفين ،وجرائم الملكية الفكرية
وتجربة اللجنة العربية لحقوق الملكية
الفكرية ب��ات�ح��اد النا�شرين العرب
بالم�ؤتمر الإقليمى ال�ساد�س لمكافحة
الجرائم الما�سة بالملكية الفكرية في
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا

-16
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ا�ستمارة تحديث
بيانات النا�شر

ب�أبو ظبى في نوفمبر .2016
و�شارك بورقة عمل تحت �شعار «االبداع
الرقمي :الثقافة تتجدد» بجامعة الدول القاهرة الدولي
العربية في ابريل .2016
 17ـ � �ش��ارك رئ�ي����س لجنة ال�ع�لاق��ات واجتماع مجلس
العربية والدولية بح�ضور ندوة بالمعهد
المتو�سطي الأوررب ��ي للبالد العربية اإلدارة السادس
ال ��دورة العا�شرة لجائزة �سيتا ديكا�ستيلو لقطاع دول المتو�سط ،بروما،
زيارة وزير الداخلية
في �أكتوبر .2016
 18ـ � �ش��ارك رئ�ي����س ل�ج�ن��ة الإع�ل�ام المصري
بكلمة عن دور النا�شر العربى بندوة اجتمع وف��د م��ن مجل�س �إدارة اتحاد
ح��ول (ثقافة الحوار الإن�ساني وبناء النا�شرين ال�ع��رب برئا�سة الأ�ستاذ
ال�سالم) في ق�صر اليون�سكو ،بيروت ،محمد ر�شاد مع معالي وزير الداخلية
�أكتوبر .2016
الم�صري ال �ل��واء م�ج��دي عبدالغفار
 19ـ �شارك الأمين العام فى فعاليات بح�ضور عدد من قيادات الوزارة.
ال�م��ؤت�م��ر ال��دول��ي للنا�شرين بعنوان وق��د ط��رح المجتمعون مجموعة من
«ال �ح��زام وال �ط��ري��ق» وم�ع��ر���ض بكين الق�ضايا ج��رت مناق�شتها ،و�أهمها
ال��دول��ى ل�ل�ك�ت��اب  ،2016ف��ي بكين ،حماية الملكية الفكرية وقر�صنة الكتب
�أغ�سط�س .2016
و�إيجاد الحلول والطرق ال�سريعة لحلها
 20ـ �شارك رئي�س االتحاد فى ح�ضور و�أي�ض ًا القر�صنة الإلكترونية وما ين�شر
الجمعية العمومية التحاد النا�شرين من خاللها ب�شكل مخالف للقوانين،
ك��ذل��ك ت �ط��رق المجتمعون �إل ��ى دور
الدولى .2016
 21ـ تمت الم�شاركة بورقة عمل عن النا�شر في حماية المجتمع وخ�صو�صاً
الن�شر فى اليمن ال�سعيد في فبراير النا�شئة من التطرف والق�ضاء على
الإره��اب من خالل من�شورات التوعية
.2017
وم��ن خ�لال الم�ؤتمرات التي يقيمها
االت�ح��اد ،ال��ذي ق��رر الإع ��داد لم�ؤتمر
بعنوان «دور النا�شر في مكافحة الفكر
المتطرف».
كما �أكد معالي الوزير �أن �سيا�سة وزارة
الداخلية هو الت�صدي لحاالت انتهاك
الملكية الفكرية كونها جريمة ثقافية
ووج��ه ال�سادة الم�ساعدين ل�ضرورة
الح�سم والحزم مع
قرا�صنة الكتب
وال �م �ع �ت��دي��ن
ع� �ل� �ي� �ه ��ا م��ن
خ�لال تطبيق
ال � � �ق� � ��ان� � ��ون
الحازم.
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 ...وزيارة النائب العام
المصري

وعلى هام�ش م�ؤتمر القاهرة �أي�ض ًا
اجتمع وف��د م��ن مجل�س �إدارة اتحاد
النا�شرين ال�ع��رب برئا�سة الأ�ستاذ
محمد ر�شاد مع معالي النائب العام في
م�صر الم�ست�شار نبيل �صادق ،وذلك
في مقره في مدينة الرحاب بالقاهرة.
لل�شخ�صيات الر�سمية والثقافية على
وقد �أطلع رئي�س االتحاد معاليه على هام�ش معر�ض القاهرة ،توجه وفد من
وجود مزورين تجاوزوا الكتاب العربي مجل�س �إدارة االتحاد برئا�سة الأ�ستاذ
�إل��ى تزوير الكتاب الأجنبي
بعناوين محمد ر�شاد �إل��ى مقر جامعة ال��دول
و�أع��داد كبيرة ،مما قد يت�سبب الحقاً
العربية ،حيث عقد اجتماع مع معالي
ب��ات�خ��اذ �إج � ��راءات وف��ر���ض عقوبات الأمين العام الأ�ستاذ �أحمد �أبو الغيط
دول�ي��ة �إذا ا�ستمر تف�شي ه��ذه الآف� ً�ة بح�ضور �سفراء وم�ست�شارين �إداريين
الخطيرة .وق��دم رئي�س االتحاد ملفا بالجامعة.
كام ًال عن بع�ض الق�ضايا التي �ضبطت
ف��ي معر�ض القاهرة ال��دول��ي للكتاب �أط �ل��ع رئ�ي����س االت��ح��اد م�ع��ال�ي��ه على
الأخير ،مطالب ًا ب�ضرورة اتخاذ كافة الم�شاكل التي يواجهها قطاع الن�شر
الإجراءات القانونية تجاه المزورين .والكتاب في الوطن العربي� ،شكره على
رعاية االتحاد طالب ًا منه دور ًا �أ�سا�سي ًا
وقد �أثنى معالي النائب العام على دور وفاع ًال في دعم الن�شاطات التي يقيمها
االت�ح��اد ف��ي حماية الملكية الفكرية االتحاد والم�ؤتمرات ،ورعاية جائزة
لما لها من ت�أثير �إيجابي
على م�ستقبل �أف�ضل كتاب ،ال��ذي ينظمها وي�شرف
مجتمعاتنا العربية ،واع��د ًا ب�إ�صدار
كتاب دوري لل�سادة وكالء النيابة في
تطبيق القوانين ال�صارمة لحماية
مهنة الن�شر من الذين ينتهكون حقوق
الملكية الفكرية.

عليها اتحاد النا�شرين العرب ،و�أن
االتحاد ب�صدد تنظيم و�إقامة م�ؤتمر
تحت ع �ن��وان« :دور النا�شر العربي
في مواجهة الفكر المتطرف» ،ف�أثنى
الأم �ي��ن ال �ع��ام على ف�ك��رة الم�ؤتمر،
ورحب في �أن يكون تحت رعاية جامعة
الدول العربية .و�أعرب عن ا�ستعداده
الكامل لتغطية ودعم �أن�شطة االتحاد
وم ��ؤت �م��رات��ه وال�ع�م��ل ع�ل��ى الت�صدي
لظاهرة التزوير للكتاب ودعم حماية
الملكية ال�ف�ك��ري��ة وح �ق��وق ال�م��ؤل��ف
والنا�شر في العالم العرب ،وطرح هذه
الموا�ضيع �أ ثناء انعقاد اجتماعات
وزراء ال�ث�ق��اف��ة ال �ع��رب وع �ل��ى كافة
المعنيين بحماية الملكية الفكرية...

لقاء أحمد أبو الغيط

و�ضمن �أن�شطة وزيارات رئي�س �أع�ضاء
مجل�س �إدارة اتحاد النا�شرين العرب
الناشرون العرب
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األمير فيصل بن مشعل
يفتتح معرض
القصيم األول

افتتح صاحب السمو الملكي األمير الدكتور فيصل بن مشـــعل
بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم معرض القصيم
للكتاب في  5جمادى اآلخرة ،الموافق  22فبراير الجاري ،وأسدل
الستار على فعالياته المتنوعة ،في  6رجب الموافق  3مارس (آذار)
وسجل
 ،2018في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة،
ّ
حضو ًرا تجاوز الـ 950ألف زائر من داخل المنطقة وخارجها ،بحسب
ما جاء في «وكالة األنباء السعودية» ،التي أوردت ً
أيضا أن الزائرين
اقتنوا  1.3مليون نسخة من الكتب المتنوعة.
مادة إعالنية

قرابة
مليون زائر
و  200دار نشر
�شاركت في المعر�ض �أكثر من  200دار
ن�شر ،وزعت على �أجنحتها �أكثر من
� 500ألف عنوان ،في مختلف مناحي
الثقافة والمعرفة ،كما �شهد المعر�ض
توقيع  47كات ًبا وكاتبة على م�ؤلفاتهم
من�صتين للتوقيع ،وكان �صاحب
في ّ
ال�سمو الملكي الأمير الدكتور في�صل
بن م�شعل بن �سعود بن عبدالعزيز �أول
الموقعين على كتبه التي تلقفها �أبناء
منطقة الق�صيم بلهف و�شوق كبيرين.
وف��ي كلمته في افتتاح المعر�ض قال
�صاحب ال�سمو�« :إنه لمن دواعي الفخر
واالعتزاز �أن تحت�ضن الق�صيم ،واحة
النخيل وملتقى الثقافات والح�ضارة
ومنطقة العلم والعلماء� ،أول معر�ض
للكتاب بالمنطقة ،لي�ضاف بذلك
محفل ثقافي جديد بمملكتنا الحبيبة
�إل��ى جانب معر�ضي ال��ري��ا���ض وج��دة
للكتاب».
و�أكد �سموه �أن هذه التظاهرة الثقافية
«ت�سهم في ت�شجيع القراءة واالط�لاع
على كل محتوى ثقافي نافع ،وبال �شك
�سيكون لمثل هذه المعار�ض حا�ضر ًا
وم�ستقب ًال م�سار �آخر للكتاب الرقمي،
لأن الع�صر الحالي هو ع�صر التقنيات
الرقمية في كل المجاالت ،فلقد �صار
بالإمكان قراءة محتويات الكتاب على
جهاز الحا�سوب �أو الأجهزة الكفية ،و�إن
لكال النوعين من الكتب �سواء الرقمي

�أو الورقي فائدته ودوره ومميزاته ،ولأن
الن�شر الإل�ك�ت��رون��ي ي ��زداد ب�سرعة �إذ
ي�سمح بتوزيع المعلومات ون�شرها بتكلفة
ب�سيطة ،فلم يعد هناك عذر الرتفاع ثمن
الكتاب فقد �أ�صبح متاح ًا بنوعيه الورقي
والإلكتروني لكل من يريد �أن ي�سبح في
عالم المعرفة ،غني ًا كان �أو فقير ًا».
وق��د �شهد ال �ح��دث ال��ذي حظي بدعم
ورعاية من �صاحب ال�سمو ،و�أقيم بتنظيم
م��ن �إم � ��ارة منطقة الق�صيم ووزارة
التعليم وجمعية النا�شرين ال�سعوديين
وال�شركة الوطنية للتوزيع� ،إقباال كبي ًرا
منذ ال �ي��وم الأول .كما �شهدت �أروق ��ة
المعر�ض حوارات ثقافية عدة ،وندوات
ومحا�ضرات قيمة ومتنوعة ،ومهرجانات

للطفل ،و�ضم المعر�ض جناح ًا بم�ساحة
300م 2للكتاب المخ ّف�ض ال��ذي �شهد
�إقبا ًال كبير ًا من محبي الكتاب.
وق ��د الم ����س ال �م �ع��ر���ض ت�ط�ل�ع��ات كافة
فئات المجتمع ،من خالل نوعية الكتب
المعرو�ضة ،ودور الن�شر الم�شاركة،
وعناوين الكتب المتنوعة ،الفتًا الى �أن
الجهود الكبيرة التي قدمت من اللجان
الإ� �ش��راف �ي��ة وال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة والتنظيمية
للمعر�ض ،والتن�سيق الحثيث م��ع دور
الن�شر الم�شاركة ،وحالة الوعي وال�شغف
الثقافي عند ال �ق��ارئ� ،أوج ��د مح�ض ًنا
خ�ص ًبا للنجاح .و�أ� �ش��ار �إل��ى �أن جميع
العاملين فيه م��ن ال�شباب والفتيات
ال�سعوديين .و�أع��رب عن �شكره للجهات
الم�شاركة ونخبة المفكرين ورج��االت
الثقافة والأدب ممن �أثروا هذا الحراك
ف��ي الفعاليات الم�صاحبة م��ن ن��دوات
ومحا�ضرات و�أم�سيات قيمة تواكب تطور
الحركة الثقافية في المملكة.
و�أو�ضح �أحمد فهد الحمدان رئي�س جمعية
النا�شريين ال�سعوديين �إن معر�ض الق�صيم
يعتبر تظاهرة ثقافية وحراك ًا ثقافي ًا هو
الأول من نوعه بهذا الم�ستوى ،و�سوف يكون
على قائمة خريطة المعار�ض في المملكة
ال�سعودية وبالموعد نف�سه كل �سنة ،و�سوف
يكون هناك معر�ضان في ال�سنة� ،أحدهما
للكبار في الف�صل الدرا�سي الأول من كل
عام ،والثاني للطفل في الف�صل الدرا�سي

الثاني من كل عام .وتقوم جمعية النا�شرين
ال�سعوديين بالتعاون م��ع وزارة التعليم
بتنظيم معار�ض جامعية داخ��ل الحرم
الجامعي ف��ي جامعات المملكة العربية
ال�سعودية.
وقال �أحمد الحمدان �أنه تم التن�سيق بين
�أمانة مدينة الريا�ض وجمعية النا�شرين
ال�سعوديين على �إقامة تظاهرة ثقافية
في �شوارع مدينة الريا�ض تحت م�سمى
«�شارع الكتاب» ،ت�شارك فيها دور ن�شر
�سعودية ،وتهدف �إل��ى دع��م النا�شرين
ال�سعوديين في التغلب على الم�صاعب
التي يمرون بها ،ون�شر الثقافة ال�سعودية
بين م��واط�ن��ي المملكة ،و�إب� ��راز ال��دور
الثقافي الح�ضاري للمملكة ف��ي عهد
خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان
ب��ن ع�ب��د ال �ع��زي��ز وول ��ي ع �ه��ده الأم �ي��ن
�صاحب ال�سمو الملكي الأمير محمد بن
�سلمان بن عبد العزيز.
وتعتبر جميع المعار�ض والتي تقوم على
تنظيمها جمعية النا�شريين ال�سعوديين
تدل وب�شكل وا�ضح على قوة الن�شر في
المملكة ،وع�ل��ى ال��دع��م المبا�شر من
حكومتنا ال��ر� �ش �ي��دة ،وب���ذات الحركة
الثقافية حيث تتكاتف جميع الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ع�ل��ى �إب� ��راز ه ��ذا ال �ح��راك
الثقافي الكبير.

معارض

معارض
معرض
الجزائر

لجنة المعارض العربية والدولية تنسق مع مديري المعارض

لخفض بدالت األجنحة وتطوير الخدمات
وتقديم تسهيالت للناشر
إعداد :هيئة التحرير

توا�صل لجنة المعار�ض في اتحاد النا�شرين العرب خدمة النا�شر العربي ،من خالل
ت�سهيل ح�ضوره في المعار�ض العربية ،محاولة ،قدر الإمكان� ،إي�صال �صوت النا�شرين
ومقترحاتهم �إلى مديري المعار�ض من خالل ال�شراكة المتم ّيزة التي ن�ش�أت بين
اتحاد النا�شرين العرب و�إدارات المعار�ض العربية ،والتي من �ش�أنها ت�سهيل عر�ض
النا�شر لنتاجه ،والو�صول �إلى القارئ العربي ب�أي�سر ال�سبل .ولمزيد من االطالع على
جهود �أن�شطة اللجنة في هذا الإطار ،ن�ستعر�ض هنا ما حدث على م�ستوى المعار�ض،
خالل الفترة الممتدة من مايو (�أيار)  2017لغاية �صدور هذا العدد.

حاكم ال�شارقة الحا�ضر الدائم في المعار�ض الدولية ...وزيارة لجناح االتحاد في فرانكفوررت

د .محمد صالح المعالج

رئيس لجنة المعارض العربية والدولية

معرض فرانكفورت

وه� ��و ال� �ح ��دث الأب � � ��رز ع��ال �م � ًي��ا ل��دى
المهمومين ب�صناعة الن�شر وحوافظ
المعرفة وثمار المطابع في جهات العالم
المختلفة ،حيث �شارك فيه نحو 7150
دار ن�شر من  106دول ،و ا�ستقبل نحو
� 278أل��ف زائ��ر ،على مدى خم�سة �أ ّي��ام،
وخ�ص�صت الأي��ام الثالثة الأول��ى لكبار
ال ��زوار وال�ضيوف العاملين ف��ي مجال
الت�أليف والن�شر ،في حين ا�ستقبل جميع
ال��زائ��ري��ن م��ن المهتمين والمتابعين
في اليومين الأخيرين .كما ا�ست�ضاف
راع
المعر�ض �أكثر من �ألف كاتب وٍ 600
لت�سجيل الحقوق الفكرية ،وت�سعة �آالف
�صحافي من جميع �أنحاء العالم.
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فرن�سا كانت �ضيف المعر�ض هذا العام،
وحر�ص الرئي�س الفرن�سي ماكرون على
م�شاركة الم�ست�شارة الألمانية ميركل فى
حفل االفتتاح ،وا�س ُتهِ ّل المعر�ض ببرامج
ثقافية متعددة الأن�شطة� ،س ّلطت ال�ضوء
على الثقافة الفرن�سية ،وا�ستمرت طوال
�أيام المعر�ض.
وبالتن�سيق مع رئا�سة اتحاد النا�شرين
العرب والأمانة العا ّمة ولجنة الإع�لام،
ك��ان التح�ضير لم�شاركة االت �ح��اد في
ه��ذه ال�ت�ظ��اه��رة ال�ث�ق��اف�ي��ة ج�� ّي��دً ا ،من
حيث مرا�سلة النا�شرين ،وحثهم على
الم�شاركة ،ومنحهم الفر�صة لعر�ض
�إ��ص��دارات�ه��م ف��ي ال�ج�ن��اح .وت� ّ�م تجهيز
برو�شورات وبو�سترات تعريفية ب�إ�صدارات

جناح االتحاد في فرانكفوررت ولقاء بين الزميل �أحمد فهد الحمدان مع نا�شرين �أجانب 2017
الناشرون العرب

النا�شرين الم�شاركين بالتن�سيق مع لجنة
الإعالم.
�سجلنا في المعر�ض تط ّو ًرا في تقديم جناح
االتحاد ،من حيث الديكور وا�ستقالليته،
وتم ّيزه بموقع وا�ضح ق�صده العديد من
الزائرين يبحثون عن �إ�صدارات عربية.
وعر�ضنا مج ّلة «ال �ن��ا� �ش��رون ال �ع��رب»،
دليل النا�شرين العرب باللغتين العربية
واالنجليزية ،مل�صقات حائطية للتعريف
بالمدن العربية عوا�صم الثقافة العربية.
كانت م�شاركة االت �ح��اد محترمة ،و�إن
كانت متوا�ضعة من حيث م�ساحة الجناح،
ونحن ن�سعى لأن تكون �أو�سع في ال�سنوات
المقبلة.
ح�ضر من مجل�س الإدارة ك ّل من �أ.ب�شار
�شبارو � ,أ� .أحمد فهد الحمدان� ،أ.نا�صر
عا�صي و د .محمد �صالح المعالج وعقدوا
اجتماعات ولقاءات مع عدد من النا�شرين
من مختلف دول العالم ،وقد �شهد الجناح
الأن�شطة التالية:
ت���ش� ّرف�ن��ا ب��زي��ارة ك��ري�م��ة م��ن �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان القا�سمي،
حاكم ال�شارقة� ،أ�شاد خاللها بن�شاطات
االتحاد وم�شاريعه ،م�شج ًعا على مزيد
م��ن ال �ت��واج��د ف��ي م�ث��ل ه ��ذه المحافل

الدولية .وزيارة �سمو ال�شيخة بدور بنت
�سلطان القا�سمي ،وزيارة الأ�ستاذ �أحمد
بن ركا�ض العامري  ،وزيارة ال�سفير علي
عبد اهلل الأحمد �سفير الإم��ارات العربية
المتحدة ب�ألمانيا ،ووفد من غينيا.
وعقد اجتماع مع رئي�س اتحاد النا�شرين
الأت��راك الأ�ستاذ تيفور ،ومعر�ض الهند
الدولي للكتاب.

معرض األردن

�أق� �ي ��م م�ع��ر���ض
ع�� ّم��ان ال��دول��ي
ل � � �ل � � �ك � � �ت� � ��اب،
ب��ت��ن��ظ��ي��م م��ن
وزارة الثقافة
الأردنية واتحاد
�أ .فتحي الب�س
ال � �ن� ��ا� � �ش� ��ري� ��ن
مدير معر�ض الأردن
الأردن�ي�ي��ن و�أم��ان��ة
ع�م��ان ،على م�ساحة ت�صل ال��ى حوالي
 9000متر مربع ،وبم�شاركة حوالي 350
دار للن�شر ،ب�شكل مبا�شر �أو بالتوكيل ،من
 18دول��ة بما فيها الأردن ،وهي التالية:

معر�ض عمان 2017

الأردن ،الإم� ��ارات العربية المتحدة،
اي�ط��ال�ي��ا ،بريطانيا ،ال�صين ،الهند،
المملكة العربية ال�سعودية ،ال �ع��راق،
الكويت ،تركيا ،تون�س� ،سوريا ،فل�سطين،
كندا ،الجزائر ،المغرب ،لبنان ،م�صر.
وتح�ضر في هذه ال��دورة دول��ة الإم��ارات
العربية ،ك�ضيف ��ش��رف ،بوفد ر�سمي
رفيع الم�ستوى من وزارة الثقافة وتنمية
المعرفة ،وق��د دم��ج البرنامج الثقافي
الإم��ارات��ي والأردن� ��ي ،وه��و �شهد تنوع ًا
لمنا�سبة ع ّمان عا�صمة للثقافة الإ�سالمية
ف��ي ال��ع��ام ن�ف���س��ه  .2017وم ��ن �أب���رز
الن�شاطات الم�صاحبة للمعر�ض ،مائدة
م�ستديرة �شارك فيها م��دراء المعار�ض
و�أع�ضاء مجل�س �إدارة اتحاد النا�شرين
العرب وبقية ال�ضيوف تحت عنوان «دور
المعار�ض العربية في الثقافة».
ون�ظ��م الملتقى ال�ع��رب��ي لنا�شري كتب
الأطفال في ال�شارقة ،بم�شاركة الأمينة
العامة للملتقى عائ�شة مغاور ور�شة تحت
عنوان «الإبداع الكتابي لدى الأطفال».

معر�ض الجزائر 2017

ف� ��ي ال� �ج ��زائ ��ر
اجتمعنا بمعالي
وزي� ��ر ال�ث�ق��اف��ة
�أ .حميدو م�سعودي
ال �ج��زائ��ري عز
مدير معر�ض الجزائر
الدين ميهوبي،
بح�ضور الأ� �س �ت��اذ محمد ر� �ش��اد رئي�س
االتحاد ،والأ�ستاذ ب�شار �شبارو الأمين
العام ،والأ�ستاذ حميدو م�سعودي محافظ
ال �� �ص��ال��ون ،والأ���س��ت��اذ �أح �م��د ما�ضي
رئي�س النقابة الوطنية لنا�شري الكتب
في الجزائر ،وطرحنا جميع الم�شاكل
المتعلقة بم�شاركة النا�شرين العرب فى
ال�صالون الدولى للكتاب بالجزائر.

معرض الشارقة

ت��م ط�ل��ب جناح
ل�ل�ات� �ح ��اد م��ن
�إدارة المعر�ض
لمتابعة ��ش��ؤون
الأع� ��� �ض ��اء من
خ��ل��ال�� ��ه ك �م��ا
ح� ��اول�� �ن� ��ا �أن
�أ� .أحمد العامري
ي� ��� �ص� �ب ��ح دوام رئي�س هيئة ال�شارقة للكتاب
ال �م �ع��ر���ض ع �ل��ى ف �ت��رت �ي��ن ب �ن��اء لطلب
الم�شاركين ،كما ال�سماح لنا�شري بع�ض
ال��دول الدفع خ�لال المعر�ض ،كتون�س،
المغرب ،م�صر...

معرض الكويت

اف �ت �ت��ح معر�ض
«الكويت الدولي
ل� �ل� �ك� �ت ��اب» ف��ي
دورت� � ��ه ال � �ـ 42
ي��وم  15نوفمبر
(ت� � ��� � �ش � ��ري � ��ن
الثاني) ،2017
�أ� .سعد العنزي
مدير معر�ض الكويت
و�� �س ��ط م �� �ش��ارك��ة
وا��س�ع��ة م��ن دور ن�شر ع��رب�ي��ة ودول �ي��ة،
وح�ضور كبير من المثقفين والم�س�ؤولين
وال �ق��راء .وق��ال وزي��ر الإع�ل�ام الكويتي
بالوكالة ال�شيخ محمد العبداهلل ال�صباح
خالل االفتتاح �إن هذه الفاعلية �أ�صبحت
ج��ز ًءا من الروزنامة الثقافية العربية،
الناشرون العرب
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معارض

معارض
معرض بيروت

اجتماع مديري معار�ض الكتب العربية في الكويت 2018
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ولي�ست حد ًثا كويت ًيا �أو خليج ًيا فقط ،ال
�س ّيما مع وج��ود م�شاركة وا�سعة من 30
دولة خليجية وعربية و�أجنبية.
و�ض ّمت قاعدة بيانات المعر�ض �أكثر من
� 160أل��ف ع�ن��وان ،منها � 11أل��ف عنوان
جديد �صدرت في  .2017ومن هذه الكتب
ال�ج��دي��دة �أك�ث��ر م��ن  7400ك�ت��اب عربي
و�أكثر من  500كتاب �أجنبي و 1080كتا ًبا
جديدً ا عرب ًيا للأطفال� ،أما كتب الأطفال
الأجنبية الجديدة فتبلغ  1385كتا ًبا.
بخ�صو�ص الكتب التي ّتم منعها ،الحظنا
م��رون��ة �أك �ث��ر ب�ع��د ال�ت�ف��او���ض م��ع �إدارة
وتم تو�ضيح �أن دور المجل�س
المعر�ضّ ،
ال��وط�ن��ي للثقافة وال�ف�ن��ون والآداب هو
تنظيم المعر�ض وت�ق��دي��م الت�سهيالت
الممكنة ل��دور الن�شر وال �ق��راء ،ولي�س
الرقابة التي تخت�ص بها وزارة الإعالم.
يعتبر معر�ض الكويت ال��دول��ي للكتاب
م��ن ال�م�ع��ار���ض ال�ع��رب�ي��ة ال�م�ه�م��ة ،وه��و
ثاني �أق��دم المعار�ض العربية للكتاب،
يحر�ص النا�شرون العرب على الم�شاركة
فيه ،وااللتقاء بالقراء الكويتيين الذين
يحر�صون على اقتناء كل ما هو جديد من
اال�صدارات المحلية والعربية والأجنبية
المتوافرة في المعر�ض.
وت�ن�ف�ي��ذا ل �ق��رارات وت��و��ص�ي��ات اجتماع
الإ� �س �ك �ن��دري��ة ال� ��ذى ع �ق��د ي��وم��ي  5و6
�سبتمبر(�أيلول)  ،2016ك��ان الحدث
الأب � ��رز ع�ل��ى ه��ام����ش م�ع��ر���ض ال�ك��وي��ت
انتظام االجتماع الثاني التحاد النا�شرين
مع مديري المعار�ض العربية ،من �أجل
تح�سين م�شاركة النا�شرين العرب في
المعار�ض ،من خالل حل الم�شكالت التي
تواجههم ،و� ً
أي�ضا رغبة االتحاد في حل
الم�شكالت التي ت�صدر من النا�شرين
العرب ويعتر�ض عليها مديرو المعار�ض،
كل ذلك من �أجل �إقامة معار�ض عربية
الناشرون العرب

بم�ستوى ع��ال من االحترافية المهنية،
للو�صول �إلى الهدف المن�شود.

معرض الدوحة

قمنا بالتوا�صل
م� � � � ��ع م�� ��دي�� ��ر
معر�ض الدوحة،
وخ� ��� �ص� ��� �ص ��ت
م � � �ي� � ��زان � � �ي� � ��ة
ل �ل��اق� � �ت� � �ن � ��اء،
�أ� .إبراهيم ال�سيد
مدير معر�ض الدوحة لفائدة النا�شرين
ال�م���ش��ارك�ي��ن ،بما
يعادل تقري ًبا قيمة �إيجار الجناح ،بعبارة
�أخرى ك�أنما �أ�صبح الجناح مجا ًنا.
اتفقنا مع �إدارة المعر�ض على تخفي�ض
قيمة اال�شتراك بن�سبة  20في المائة لدور
الن�شر الأع�ضاء في اتحاد النا�شرين،
وعدم تحميل النا�شرين �أي �أعباء مالية
�أخرى ،مثل ر�سوم الت�أ�شيرات والتوكيالت
والتخلي�ص الجمركي.
على
كما اتفقنا مع مدير معر�ض الدوحة ّ
تخ�صي�ص تخفي�ض �إ��ض��اف��ي ،لي�صبح
التخفي�ض الإج�م��ال��ي م��ا ي�ع��ادل  35في
المائة.
�إل��ى ذل��ك الحظنا ف��ي المعر�ض مرونة
كبيرة في م�س�ألة الرقابة.

معر�ض بيروت وتكريم للنا�شرين 2017

عميد المعار�ض
العربية ،معر�ض
ب �ي��روت العربي
الدولي للكتاب،
�أقام دورته الـ61
في مركز بيروت
�أ .فادي تميم
ل � �ل � �م � �ع� ��ار�� ��ض
مدير معر�ض بيروت
والترفيه (بيال)،
بم�شاركة  160دار ن�شر لبنانية و 65دار
عربية و�أجنبية .وينظم ه��ذا المعر�ض
النادي الثقافي العربي بالتعاون مع نقابة
اتحاد النا�شرين في لبنان.
وك��ان لفل�سطين ح�ضور مميز عندما
ع �ل��ق ال �ع �ل��م الفل�سطيني ع �ل��ى مدخل
ال�م�ع��ر���ض ،ت�ضامن ًا م��ع ال �ق��د���س ،بعد
�إعالن ترامب الم�ش�ؤوم «القد�س عا�صمة
ل��دول��ة �إ��س��رائ�ي��ل» وق ��رار نقل ال�سفارة
الأم�ي��رك�ي��ة ف��ي فل�سطين المحتلة �إل��ى
القد�س ،وج��اءت المظاهر الفل�سطينية
ا�ستكما ًال لبيان الت�ضامن الذي �صدر عن
النادي والنا�شرين العرب الم�شاركين في
المعر�ض.
ً
جديد هذا العام �أي�ضا �إقامة يوم �أوكراني
لمنا�سبة م��رور � 25سنة على العالقات
الديبلوما�سية بين لبنان و�أوك��ران �ي��ا،
ت�ضمن �أن�شطة عدة ،من عر�ض م�سرحي
مو�سيقي ،وعر�ض كتب �أوكرانية وعرو�ض
فولكلورية.

معرض ج ّدة

�أ�سدل ال�ستار على معر�ض ج ّدة الدولي
للكتاب يوم  24دي�سمبر  ،2017و�أ�صيب
النا�شرون الم�شاركون ب�صدمة كبيرة،
وتذمروا من �ضيق وقت المعر�ض ،وق ّلة

المبيعات ،والتوقيت غير الموفق في
منت�صف ال�شهر� ،إ�ضافة �إلى غالء �إيجار
الأج�ن�ح��ة ،حتى �أن غالبية النا�شرين
لم ي�ستطيعوا تح�صيل �إي�ج��ار الجناح،
وه��ي �سابقة في تاريخ الم�شاركات في
المعار�ض العربية ،وك��ان الو�ضع على
عك�س ما عهدناه في الدورتين ال�سابقتين،
وعك�س ال�سبب الذي جعلنا نعتمده �ضمن
ال��روزن��ام��ة العربية للمعار�ض العربية
للكتاب.
م��ا يمكن ا�ستنتاجه �أنّ ال ��دورة الثالثة
من معر�ض ج ّدة الدولي للكتاب لم تكن
تف
ناجحة على جميع الأ��ص�ع��دة ،ول��م ِ
�إدارة المعر�ض بك ّل العهود المتفق عليها،
لذلك نقترح �إل �غ��اء اعتماد المعر�ض،
وع��دم م�شاركة النا�شرين ف��ي ال��دورة
القادمة ،لحين تحقيق المطالب و�أه ّمها
تخفي�ض �إيجار الجناح ،مع العلم �أ ّنه ّتم
االت�صال بال�س ّيد عبد الرحمن العا�صم
و�أبلغناه بك ّل احتجاجاتنا ،في انتظار
تجاوب الإدارة وال��وزارة ،لكن لم يحدث
�شيء ب�سبب تغيير الم�س�ؤولين ك ّل م ّرة.

معرض القاهرة

ع��ا� �ش��ت مدينة
ال �ق��اه��رة حالة
م� ��ن ال �� �ص �خ��ب
ال� �ث� �ق ��اف ��ي م��ع
فعاليات معر�ض
القاهرة الدولي
�أ .طارق الج ّمال
ل� �ل� �ك� �ت ��اب ،ف��ي
مدير معر�ض القاهرة
دورت � � ��ه ال� � �ـ ،49
ب�أر�ض المعار�ض في مدينة ن�صر ،تحت
�شعار «القوة الناعمة ..كيف؟»
تر�أ�ست االفتتاح الدكتورة �إينا�س عبد
ال��داي��م وزي ��ر ال�ث�ق��اف��ة ،وال��دك �ت��ور عز
الدين ميهوبي وزير الثقافة الجزائري،
وال���س�ف�ي��ر ال �ج��زائ��ري ب��ال�ق��اه��رة نزير
ال�ع��رب��اوي و� �ش��ارك ال ��وزراء ف��ي الجولة
التفقدية بالمعر�ض ،ب�صحبة الدكتور
ه �ي �ث��م ال� �ح ��اج ع� �ل ��ي ،رئ �ي ����س ال�ه�ي�ئ��ة
الم�صرية العامة للكتاب ،والدكتور �أنور
مغيث ،رئي�س المركز القومي للترجمة،
وال��دك �ت��ور �أح �م��د ال���ش��وك��ي ،رئي�س دار
الكتب والوثائق القومية والدكتور �أحمد

رئي�س االتحاد يقلد وزيرة الثقافة الدكتورة اينا�س عبد الدايم درع االتحاد 2018

الكتاب الورقي والقر�صنة الإلكترونية.

مجاهد الم�ست�شار الثقافي لوزير التنمية
المحلية ،والمخرج خالد ج�لال رئي�س
قطاع الإن�ت��اج الثقافي .وح ّلت الجزائر معرض الدار البيضاء
�� � � �ش � � ��ارك ف��ي
�ضيف �شرف على المعر�ض.
ال� �م� �ع ��ر� ��ض م��ا
�شهد معر�ض الكتاب فعاليات ثقافية عدة
يزيد على 700
احتفت بالأدباء والكتاب وال�شخ�صيات
عار�ض ،يمثلون
الفكرية ،و�صل عددها �إلى  1475فعالية،
 45ب � �ل� ��دً ا م��ن
وتطرقت �إل��ى الكثير م��ن المو�ضوعات
ال�ع��ال��م العربي
والق�ضايا الثقافية التي ت�شغل ال�ساحة
�أ .ح�سن
الوزانىالبي�ضاء و�إفريقيا و�أوروبا
مدير معر�ض الدار
الأدب �ي��ة والفكرية ،كما ق � ّدم المعر�ض
و�أم��ري �ك��ا ،ق��دم��وا
الندوات ال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية ر�صيدً ا جاوز  125.000عنوان.
والأم�سيات ال�شعرية والغنائية وبانوراما افتتح �صاحب ال�سمو الملكي ولي العهد
الأف�ل�ام ال�سينمائية� ،إل��ى جانب خيمة الأمير الح�سن هذه التظاهرة الثقافية
خا�صة ل�ل�أط�ف��ال يعر�ض فيها �أن�شطة الكبرى التي �شهدت تنظيم العديد من
تعليمية وترفيهية كالر�سم والغناء وتعليم ال �ن��دوات وال��ور���ش الثقافية وال �ق��راءات
�صناعة الفخار وال�سجاد.
ال�شعرية.
المعر�ض هذا العام كان بم�ستوى متو�سط وق� ��د ت �م �ي��زت ه� ��ذه ال � � ��دورة ب�ت�ك��ري��م
من الناحية التجارية ،كما �أن التعاون ج�م�ه��وري��ة م�صر ال�ع��رب�ي��ة باختيارها
الأمني في �إدخال الكتب كان ممتا ًزا� 75 ،ضيف �شرف المعر�ض ،تثمي ًنا وتقدي ًرا
 %من جمهور المعر�ض من فئة ال�شباب للعمق الح�ضاري المتميز لهذه الدولة
عاما.
من �سن  14وحتى ً 23
وث��رائ �ه��ا ال�ث�ق��اف��ي ،ح�ي��ث خ�ص�ص لها
الالفت هذا العام في معر�ض القاهرة رواق خا�ص داخل ف�ضاء المعر�ض ممثلة
الدولي للكتاب ،الخ�صم الذي ّتم منحه بوفد ر�سمي وثقافي وفني ،ر�أ�سته وزير
لأع�ضاء اتحاد النا�شرين ال�ع��رب ،من الثقافة الم�صرية الدكتورة �إينا�س عبد
 1600دوالر �إل ��ى  1200دوالر� ،أي�ضا ال��داي��م ،وت�ضمن �شخ�صيات م�صرية
ت �ع��اون مباحث الم�صنفات م��ع اتحاد متميزة وفاعلة في الحقل الثقافي والفني
النا�شرين العرب ،فقد ّ
خ�ص�صت مباحث والإعالمي.
الم�صنفات مجموعة من ال�ضباط على
بلغ ع��دد فقرات برنامج المعر�ض 791
بوابات المعر�ض ،لفح�ص ك ّل الكتب التي
تدخل للمعر�ض ،مما �أدى �إلى انخفا�ض
مع ّدل الكتب العربية ال�م��زورة ،وقد ّتم
ر�صد عدد من المحا�ضر من قبل مباحث
الم�صنفات للكتب المزورة التي ظهرت
في المعر�ض.
كما قامت لجنة التطوير المهني باتحاد
معر�ض الدار البي�ضاء 2018
النا�شرين العرب بتنظيم ندوة عن تزوير
الناشرون العرب
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معارض
ً
ن�شاطا ،ت��وزع على ال�ن��دوات واللقاءات
وال �ت��وق �ي �ع��ات� ،إ� �ض��اف��ة �إل ��ى ال�ب��رن��ام��ج
الخا�ص بالأطفال .وبلغ عدد الم�شاركين
في البرنامج الثقافي  1566مداخلة من
مغاربة وعرب و�أجانب.
�أهم ما يلفت انتباه المتجول في المعر�ض
ه��و :ارت�ف��اع ع��دد ال ��زوار  % 50مقارنة
بال�سنة ال�سابقة ،وقد و�صل �إلى 520.000
�أل���ف زائ� ��ر ،وت�غ�ط�ي��ة �إع�لام �ي��ة كبيرة
لمختلف الأن�شطة والفعاليات الثقافية
والأدب�ي��ة والفنية ،ويعود ذل��ك �إل��ى دمج
وزارت��ي الثقافة واالت�صال المغربيتين
بوزارة واحدة.

معرض مسقط

�� � � �ش � � ��ارك ف��ي
ال� ��دورة الثالثة
وال� �ع� ��� �ش ��ري ��ن
ل� � �م� � �ع � ��ر� � ��ض
م�سقط الدولي
ل �ل �ك �ت��اب ال ��ذي
�أ .يو�سف البلو�شي
�أقيم في مركز
مدير معر�ض م�سقط
عمان للم�ؤتمرات
والمعار�ض  783دار ن�شر من  28دولة
عر�ضت � 500أل��ف عنوان بينها  35في
المئة عناوين جديدة .وا�ستقبل المعر�ض
قرابة مليون زائر.
واح�ت�ف��ى المعر�ض ه��ذا ال �ع��ام بمدينة
��ص�لال��ة «��ض�ي�ف��ة ���ش��رف» ،وخ�ص�صت
فقرات للتعريف بثقافتها وتراثها .و�أعلن
في حفل الختام عن م�ب��ادرات القراءة
المجتمعية الفائزة في دورة هذا العام.
وق ��ال رئي�س ات �ح��اد النا�شرين العرب
في مقابلة له «التقيت م�ؤخرا وعدد من
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معر�ض م�سقط 2018
الناشرون العرب

معارض
النا�شرين وزير الإعالم ،معالي الدكتور
عبد المنعم بن من�صور الح�سني ،وذكرت
له �أن المالحظ �أن الحكومة في ال�سلطنة
لديها اهتمام كبير بالكتاب والن�شر،
ولديها �إ�سهامات كبيرة في هذا الجانب
ولكن �صناعة الن�شر على م�ستوى القطاع
الخا�ص �ضعيفة ،وطلبنا منه �أن تكون
هناك جمعية للنا�شرين العمانيين ،ومن
ثم يكون هناك ممثل لل�سلطنة عنها في
مجل�س �إدارة اتحاد النا�شرين العرب،
وقد وعد معالي الوزير ب�أن ي�سعى لذلك.

و�أك��د محمد العتيبي ،مدير المعر�ض،
�أن المعر�ض هذه ال�سنة تميز بعدد من
البرامج المميزة والجديدة ،مثل م�سابقة
ماراثون الترجمة ،حيث تمت ترجمة �أكثر
من  600مقال.
وق��ال� :أجرينا �أرب��ع مراحل من الفلترة
الختيار الدور الم�شاركة ،وا�ستعنا بجمعية
النا�شرين ال�سعوديين واتحاد النا�شرين
العرب ،وكذلك االتحادات القطرية لكل
البلدان العربية ل�ضمان وج��ود �أف�ضل
النا�شرين.

معرض الرياض

معرض البحرين

�أق ��ام ��ت وزارة
ال � � �ث � � �ق� � ��اف� � ��ة
والإع � �ل� ��ام ف��ي
المملكة العربية
ال � �� � �س � �ع� ��ودي� ��ة
معر�ض الريا�ض
د .عبدالرحمن
العا�صم ال��دول��ي للكتاب
مدير معر�ض الريا�ض
ه � � � � ��ذا ال � � �ع� � ��ام
تحت �شعار «الكتاب م�ستقبل التحول»،
ف��ي م��رك��ز ال��ري��ا���ض ال��دول��ي للمعار�ض
والم�ؤتمرات ،وبم�شاركة  520دار ن�شر
م��ن  27دول ��ة ،وح���ض��ور �أك �ث��ر م��ن 911
�أل��ف زائ��ر .وت�ضمن المعر�ض �أكثر من
 80فعالية م�صاحبة خ�ص�صت منها 15
فعالية للقراءة ،و 56ور�شة عمل ،و�سجلت
دولة الإمارات العربية المتحدة ،ك�ضيف
ال�شرف ،ح�ضور ًا الفت ًا للنظر ،فجناها
كان الأكبر وعدد الم�شاركين في الوفد
الإم��ارات��ي كان حوالي  213م�شارك ًا من
المثقفين والأدب��اء والكتاب وال�شعراء،
الذين �ساهموا في �أن�شطة مختلفة.

معر�ض الريا�ض 2018

انطلق الأرب �ع��اء
 28مار�س 2018
معر�ض البحرين
ال��دول��ي ال�ث��ام��ن
ع �� �ش��ر ل �ل �ك �ت��اب
ال � � ��ذي ت �ن �ظ �م��ه
�أ .ب�شار الجا�سم
البحرين ه�ي�ئ��ة ال�ب�ح��ري��ن
مدير معر�ض
ل�ل�ث�ق��اف��ة والآث � ��ار،
و�ضيف ال�شرف لهذه ال ��دورة المملكة
العربية ال�سعودية .وي�شارك فيه 400
دار ن�شر وم�ؤ�س�سة ثقافية وفكرية محلية.
واع �ت��راف � ًا بالعمل الثقافي ف��ي مملكة
البحرين والعالم العربي ف ��إن معر�ض
هذا العام �سوف ي�شهد تكريم �شخ�صيات
و�أعمال ثقافية رائ��دة عبر ثالث جوائز
ه��ي :جائزة البحرين للكتاب� ،إحتفاء
ب �ك � ّت��اب وب��اح �ث �ي��ن ال�م�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال �� �س �ع��ودي��ة ،وج ��ائ ��زة م�ح�م��د البنكي
ل�شخ�صية العام الثقافية ،وجائزة ل�ؤل�ؤ
البحرين التي تق ّدم لم�ؤ�س�سة �أو فرد وفاء
لعمل ال�شيخة لولوة بنت محمد �آل خليفة.

معر�ض البحرين 2018

معرض بغداد

معر�ض بغداد 2018

انطلق ي��وم
�آذار الما�ضي
م�ع��ر���ض ب�غ��داد
ال��دول��ي للكتاب
م� ��ع  600دار
ن �� �ش��ر م�ح�ل�ي��ة،
د .عبدالوهاب
الرا�ضي وعربية ودولية،
مدير معر�ض بغداد
ب � �ي� ��ن �أ� � �ص� ��ال� ��ة
ووك��ال��ة ،ت�صاحبه العديد من الندوات
الثقافية واالقت�صادية والعلمية وتواقيع
الكتب.
جاء المعر�ض تحت �شعار «نقر�أ لنرتقي»
وبتنظيم رئي�س اتحاد النا�شرين العراقيين
ع �ب��دال��وه��اب ال��را� �ض��ي .وق��د اختيرت
دولة الكويت لتكون �ضيفة ال�شرف لهذه
ال��دورة� ،إلى جانب ا�ست�ضافة عدد كبير
من الكتّاب والأدب���اء ،منهم الروائيون
العراقيون محمد خ�ضير� ،أحمد �سعداوي
وعلي بدر والروائية اللبنانية علوية �صبح،
والجزائري وا�سيني الأعرج ،والروائيان
ال �ك��وي �ت �ي��ان ب �ث �ي �ن��ة ال �ع �ي �� �س��ى و� �س �ع��ود
ال�سنعو�سي ،وغيرهم الكثير.

معرض فلسطين
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ين�ضم معر�ض
ف� �ل� ��� �س� �ط� �ي���ن
ال��دول��ي للكتاب
�إل� ��ى م�ج�م��وع��ة
الأن� � ��� � �ش� � �ط � ��ة
ال�ث�ق��اف�ي��ة ال�ت��ي
فل�سطين ت� ��دف� ��ع ع �ج �ل��ة
�أ .نوال حل�س
مديرة معر�ض
الوعي نحو انت�صار
الحق وعودة الأر�ض �إلى �أ�صحابها.
وينطلق المعر�ض ف��ي ن�سخته الحادية

ع�شرة في المكتبة الوطنية ب��رام اهلل،
في  3مايو (�أيار) المقبل ،لكن فل�سطين
حا�ضرة في كل المعار�ض العربية ،كما
هي حا�ضرة في قلوب العرب ،فقد كان
لها جناح خا�ص في معر�ض تون�س ،2017
كذلك الأم��ر في معر�ض م�سقط 2018
ال��ذي ح�ضره وزي��ر الثقافة الفل�سطيني
�إيهاب ي�سي�سو .كما القى جناح فل�سطين
في معر�ض تون�س الدولي للكتاب اهتمام ًا
ك�ب�ي��ر ًا م��ن الم�س�ؤولين التون�سيين ،ال
�سيما وزير الثقافة محمد زين العابدين
الذي زاره و�أب��دى �إعجابه بما تحقق في
فل�سطين من �إنجازات ثقافية.
وك��ان الح�ضور الفل�سطيني في معر�ض
ب �ي��روت ال�ع��رب��ي ال��دول��ي للكتاب 2017
مميز ًا ،وق��د ح�ضر في جناح فل�سطين
عدد من الكتّاب الفل�سطينيين ،ورفعت
ف��ي �أروق ��ة المعر�ض �أع�ل�ام فل�سطين.
والق� ��ى ال �ج �ن��اح اه �ت �م��ام � ًا خ��ا� �ص � ًا من
الجمهور اللبناني.

محمد ال�سباعي درع االتحاد �إلى حاكم
ا�سطنبول ال�سيد وا�صب �شاهين.
اف�ت�ت��ح الجل�سات رئ�ي����س االت �ح��اد التركي
ال�سيد طيفور �أ�سن الذي �أكد �أن الم�شاركة
العربية ارتفعت خالل ثالثة �أع��وام ،مرحب ًا
بالم�شاركين الذين ح�ضروا من العديد من
الدول العربية ،ومثمن ًا ارتفاع الم�شاركين في
المعر�ض �إلى  108نا�شرين من لبنان والأردن
و�سورية وال�سعودية وم�صر والكويت .وح�ضر
البرنامج  225نا�شر ًا ،وت�ضمن ثالث ندوات:
ـ الأولى :تركيا وحقوق الملكية.
ـ الثانية :التجربة التركية في ن�شر كتب
الأطفال في العالم .و�شاركت فيها �شيرين
كريدية �صاحبة دار �أ�صالة -لبنان والتي
تحدثت عن تجربتها الناجحة في الن�شر
خ�صو�ص ًا كتب الأطفال.
ـ الندوة الثالثة :التجربة التركية في ن�شر
الرواية وغيرها في العالم.
وقد �صحب هذا البرنامج جل�سات بين
النا�شرين العرب والأتراك لبيع الحقوق
وتبادل الثقافات.

معرض اسطنبول

��ش��ارك ات�ح��اد النا�شرين ال�ع��رب وعلى
مدى يومين في فعاليات برنامج زمالة
الذي يقام لل�سنة الثالثة على التوالي على
هام�ش معر�ض ا�سطنبول الدولي للكتاب
( 9ـ  18مار�س) .2018
افتتحت فعاليات الم�ؤتمر بح�ضور عدد
كبير م��ن النا�شرين ال�ع��رب والأج��ان��ب
وقد ح�ضر االفتتاح نائب رئي�س االتحاد
�أ.محمد ال�سباعي ممث ًال رئي�س االتحاد،
والأمين العام ب�شار �شبارو والأمين العام
الم�ساعد �أ��.س�ل�ي��م عبد ال�ح��ي ورئي�س
لجنة الإع �ل�ام �أ.ن��ا� �ص��ر ع��ا��ص��ي وق��دم

محمد ال�سباعي يقدم درع االتحاد �إلى حاكم ا�سطنبول
ال�سيد وا�صب �شاهين 2018
الناشرون العرب
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ال�شيخ القا�سمي خالل افتتاحه جناح ال�شارقة في باري�س 2018

معرض باريس

خا�صا» في معر�ض
حلت ال�شارقة «�ضي ًفا ً
باري�س الدولي للكتاب في دروته الثامنة
والثالثين ،لمنا�سبة اختيار اليون�سكو
لمدينة ال�شارقة «عا�صمة العالم للكتاب»
للعام  .2019وق��د تحول ح�ضورها �إلى
مهرجان داخل مهرجان� ،إذ �شارك من
ال�شارقة �أكثر من  150كاتب ًا و�إعالمي ًا
وفنان ًا ومثقف ًا ،لنقل ثقافة وتراث وفنون
الإمارات العربية للعا�صمة الفرن�سية ،وقد

5

جناح اتحاد النا�شرين العرب والملتقى العربي لنا�شري كتب الأطفال في معر�ض باري�س

افتتح البرنامج الثقافي ال�شيخ �سلطان
القا�سمي حاكم ال�شارقة ،وزار الرئي�س
الفرن�سي ماكرون جناح ال�شارقة والتقى
ال�شيخ �سلطان ّ
واطلع على المعرو�ضات
من كتب ولوحات و�أعمال تراثية.
و�إذا ك��ان الح�ضور الإم��ارات��ي متم ّيز ًا
فقد جاء الح�ضور العربي جيدً ا عموم ًا،
خ�صو�ص ًا من ال�سعودية والمغرب والكويت
و�سلطنة ُعمان والجزائر ولبنان.
و� �ش��ارك ات �ح��اد النا�شرين ال �ع��رب في

المعر�ض بجناح خ��ا���ص ،لأول م��رة في
باري�س لفتح باب التعاون بين دور الن�شر
العربية ودور الن�شر الفرن�سية ،وقد
عر�ضت لجنة الإعالم في جناح االتحاد
فيلما وثائقي ًا �أع ّدته خ�صي�ص ًا للمنا�سبة
باللغة ال�ف��رن���س�ي��ة ،ك�م��ا �أن �ج��زت ن�سخ
�أخرى منه بالعربية والإنكليزية لعر�ضها
ف��ي م �ع��ار���ض �أخ� ��رى ع��رب �ي��ة ودول��ي��ة.
كما عر�ضت دل�ي� ً
لا تعريفي ًا بالأع�ضاء
وبو�سترات عن االتحاد.

4
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بيع لدى المنصات
االلكترونية E-platforms

لـدينــا
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مشروعك

تنسيق داخلي
للكتاب

شكري المبخوت لرصانته النقدية

�أهدى الدكتور �شكري
المبخوت ،مدير معر�ض
تون�س الدولي للكتاب ،بلده
تون�س �شرف ح�صوله على جائزة
الملك في�صل العالمية ،وهي من �أهم
الجوائز العالمية� ،إذ ح�صل ما يزيد
على  100من الفائزين بها على جوائز
عالمية �أخرى ،منهم  18فائز ًا حققوا
الفوز بجائزة نوبل .و�شكري المبخوت
هو التون�سي الثاني الذي يحظى ب�شرف
الفوز بهذه الجائزة ،بعد الدكتور
محمد ر�شاد الحمزاوي الذي ح�صل
عليها �سنة .2008
ونال المبخوت هذه الجائزة في فرع
اللغة العربية والأدب ،على مو�ضوع
«الدرا�سات التي تناولت ال�سيرة
الذاتية في الأدب العربي» ،وقد جاء
في بيان الجائزة الذي ن�شر في 10

7

رقم ايداع
ISBN

جائزة الملك فيصل تتوج

يناير � ،2018أنه اختير «لأ�صالته في
معالجة مو�ضوعات ال�سيرة الذاتية
العربية وتحليلها ،وقدرته على تمثل
المنجز النظري وا�ستنطاق القيم
الفنية والفكرية ،وتعدد المداخل
النقدية وتوظيفها في درا�ساته،
ور�صانة اللغة النقدية وجمالياتها بالجائزة العالمية للرواية العربية
في تحليل ال�سيرة» .واعتمد تقييم «بوكر» عن روايته «الطلياني»،
المبخوت على �إ�صداراته الثالث :ال�صادرة عن دار التنوير ،والتي �أنهى
«�سيرة الغائب� ،سيرة الآتي« :ال�سيرة الكاتب الجزء الثاني منها م�ؤخر ًا في
الذاتية في كتاب «الأيام» لطه ح�سين» �إطار تحويلها �إلى �سل�سلة روائية.
طبعة منقحة( ،دار م�سكلياني للن�شر
 ،)2015و«�أحفاد �سارق النار :في
ال�سيرة الذاتية الفكرية» (م�سكلياني
للن�شر  ،)2016و«الزعيم وظالله:
ال�سيرة الذاتية في الأدب التون�سي»
(من�شورات جامعة منوبة .)2017
وكان المبخوت قد فاز عام 2015

6

شاريع

Fax: +961 1 825815

12

تسويق الكتروني

تصنيف الكتاب على
موقع Goodreads

Tel: + 961 1 823720

www.daralmoualef.com
Beirut - Lebanon
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لجنة التطوير المهني تتصدى للقرصنة بالحوار والقانون

وصفحة «دليل الكتاب العربي»
تروّج للتسويق اإللكتروني
إعداد :هيئة التحرير

منذ البداية كانت مهمة لجنة تطوير الأداء المهني �إقامة العديد من
الندوات والجل�سات الحوارية والدورات وور�ش العمل ،لإثراء المعار�ض
بن�شاط عربي مهني ،و�إي�صال كل ما يحتاجه النا�شر ليرقى بعمله ويو�سع
�آفاق ن�شاطه ،ويكون ذلك بم�شاركة كبار النا�شرين والحقوقيين العرب.
ثم كانت مهمتنا � ً
أي�ضا التعريف بالكتاب العربي الم�شارك في المعار�ض
والموزع على مراكز الت�سويق ،من خالل �صفحة متخ�ص�صة في الفي�سبوك،
هي «دليل الكتاب العربي» ،التي تديرها اللجنة وت�شرف عليها.
ومنذ بداية ال�شهر ال�سابع من العام  ،2017وانتهاء بمعر�ض �أبوظبي،
ونجاح اللقاءات بين الأطراف المعنية بالكتاب والمعار�ض ،بد�أنا التخطيط
لحوارات عميقة ومهنية ت�ساهم في تطوير �صناعة الن�شر ،وتدفع عملية
التعاون بين الجميع.

ندوة الشارقة

20

وف��ي ه��ذا الإط��ار عقدت على هام�ش
معر�ض ال�شارقة ال��دول��ي للكتاب الـ
 36ن��دوة ح��واري��ة ح��ول �آل�ي��ة الق�ضاء
على القر�صنة ف��ي ال�ع��ال��م العربي،
تحت عنوان «م ًعا للق�ضاء على الكتاب
المزور»� ،أدارها الأ�ستاذ هيثم حافظ
رئي�س لجنة التطوير المهني في اتحاد
النا�شرين العرب ،و�شارك فيها على
المن�صة كل من ال�سادة ب�شار �شبارو
الأم �ي��ن ال �ع��ام ،فتحي ال�ب����س رئي�س
ات�ح��اد النا�شرين الأردن �ي �ي��ن وح�سن
ياغي مدير دار التنوير ،وح�ضرها ما
يقارب  50نا�ش ًرا عرب ًيا ،وبع�ض الكتّاب
واالعالميين ومدراء المعار�ض.
ودار في الندوة نقا�شات كانت معظمها
تطالب بتعميم القائمة ال�سوداء على
�أع�ضاء الجمعية العمومية ،ليكونوا على
دراية تامة بما يح�صل .وقال الأ�ستاذ
فتحي الب�س �أن النا�شر يتعر�ض لعملية
الناشرون العرب

قر�صنة مبرمجة ،و�أن �إدارة معر�ض
ع ّمان قد قامت بعمل محا�ضر �ضبط
بكل م��ن ثبت بحقه ج��رم القر�صنة
خالل المعر�ض ،متمن ًيا �أن تعمم هذه
التجربة على جميع المعار�ض.
و�أكد الأمين العام الأ�ستاذ ب�شار �شبارو
�أن االتحاد ال يرغب في �أن يتابع �أي
ق�ضية ما دامت ال�شكوى في المحاكم،
ويتعامل مع الق�ضاء ك�سلطة عليا يجب
�أن نن�صاع اليها جمي ًعا.

ندوة على هام�ش معر�ض الكويت حول الن�شر العربي وا�سواق الخليج

هيثم الحافظ

رئيس لجنة التطوير المهني

وت �ح��دث الأ� �س �ت��اذ ح���س��ن ي��اغ��ي عن
ال�صعوبات التي يعانيها النا�شر في
ظل بروز ظاهرة القر�صنة التي �أثرت
ب�شكل �أو ب��آخ��ر على �سمعة النا�شر
العربي في المحافل الدولية.
و�ألمح الأ�ستاذ هيثم حافظ �إلى �أن هذه
الظاهرة تحد من الإبداع العربي ،وعلينا
تعميم ثقافة الملكية الفكرية ،وطلب �أن
يبد�أ ذلك بمعر�ض القاهرة بالتعاون مع
اتحاد النا�شرين الم�صريين.

ندوة حوارية في ال�شارقة حول �آلية الق�ضاء على القر�صنة في العالم العربي

ُن��وق ����ش �أي �� ً��ض��ا ف��ي ال� �ن ��دوة م��و��ض��وع
ال�ت���س��وي��ات ال �ت��ي ت�ت��م ب�ي��ن المعتدي
والمعتدى عليه ،و�أث��ره��ا ال�سلبي في
�صناعة الن�شر ،و�أن ��ه ال ب��د لإدارات
المعار�ض من التعاون مع قرارات اتحاد
النا�شرين العرب .و�أكد المحاورون �أن
اتحاد النا�شرين العرب لي�س مجل�س
الإدارة فقط� ،إنما ي�شمل � ً
أي�ضا جميع
�أع�ضاء الجمعية العمومية.
وتبنى الحا�ضرون فكرة �إطالق �شعار
«معار�ض عربية ب��دون كتب م��زورة»،
وحثت جميع المداخالت والحوارات
على عدم الت�ساهل مع المزور �أ ًيا كان،
و�إع�ط��اء دور �أكبر التحاد النا�شرين
العرب ولمدراء المعار�ض ،و�أن تكون
البداية الحقيقية لمكافحة القر�صنة
اليوم قبل الغد.
وخرج الحا�ضرون بالتو�صيات التالية:
 ال �ت �ع��اون ب �ي��ن م� ��دراء ال�م�ع��ار���ض ندوة الكويتواالت� � �ح � ��ادات م ��ن ج� �ه ��ة ،وم � ��دراء كما عقدت ن��دوة حوارية على هام�ش
المعار�ض واتحاد النا�شرين العرب من معر�ض الكويت بعنوان (الن�شر العربي

جهة �أخ��رى ،للعمل على الق�ضاء على
المقر�صنين.
 متابعة �شركات ال�شحن ومراجعةطرود ال�شحن.
 تعميم القائمة ال�سوداء على �أع�ضاءالجمعية العمومية.
 �إلغاء الت�سويات بين النا�شرين ما�أمكن ،وعدم الت�سامح مع المقر�صنين.
 �إقامة �صندوق للتعاون على الحد منعمليات التزوير.
 تعاون �أع�ضاء االتحاد مع ق��راراتاالتحاد ،وذلك لأن معظم المقر�صنين
غ �ي��ر �أع �� �ض��اء ف��ي االت� �ح ��اد� ،أو هم
�أ�صحاب �شركات وهمية.
 التوعية الثقافية من قبل االتحاداتالمحلية على حقوق الملكية الفكرية.

حوار بين رئي�س االتحاد حول م�شاكل المهنة

و�أ� �س��واق الخليج) ،بح�ضور الأ�ستاذ
محمد ال�سباعي والأ�ستاذ علي ال�شعالي
والأ� �س �ت��اذ �سعد ال �ع �ن��زي ،ح�ضرها
ن��ا� �ش��رون م���ش��ارك��ون ف��ي ال�م�ع��ر���ض،
خل�صت �إلى ما يلي:
 اقتراح جائزة للكتاب العربي تقدممن اتحاد النا�شرين العرب دع ًما لجودة
المنتج العربي ،وتحفيزًا على القراءة
في الوطن العربي ،ورفع م�ستوى الكتاب
العربي ،وت�شجيع النا�شر العربي على
التميز ،وتكون تحت م�سمى (جائزة
اتحاد النا�شرين العرب).
 تثمين ا�ستمرار العمل في �صفحة دليلالكتاب العربي ال�ت��ي الق��ت ا�ستح�سان
النا�شرين والمثقفين العرب ،و�أ�صبح لها
خ�صو�صا ال�صفحات
مكانة في الفي�سبوك
ً
التي تهتم بالكتاب وحركة الن�شر.
 �إطالق �شعار العام المهني لالتحاد،وه��و «مجتمع ي�ق��ر�أ مجتمع يرتقي»،
يعمم على كافة الجهات العاملة في
مجال الن�شر والمعار�ض.

ندوة القاهرة

وافتتحت لجنة التطوير المهني عام
 2018ب �ن��دوة ع�ل��ى ه��ام����ش معر�ض
القاهرة بعنوان (القر�صنة الإلكترونية
والورقية) ،ف��دار الحوار حول ال�سبل
المتاحة حال ًيا للحد من تلك الظاهرة
المتفاقمة .ومن �أهم تو�صياتها:
 ال�ضغط على جوجل حتى ال تظهرالكتب المزورة في ال�صفحات الأولى
للبحث ،حتى لو ا�ستدعى ذلك �إقامة
دعوة ق�ضائية.
 عمل مر�صد للقر�صنة الإلكترونيةوالورقية ،بهدف معرفة حجم الم�شكلة،
لي�صار �إل��ى تحجيمها وال�ب�ح��ث عن
حلول تقنية للحد منها.
 البحث في �أن تكون الكتب الإلكترونيةب�أ�سعارها بديلاً من الكتب المقر�صنة.
 االهتمام بالإعالم ودوره في تعريفالجمهور بحجم الم�شكلة وخطورتها.
الناشرون العرب

21

تقار ير
الحقة يقت�صر على الدور الم�سددة فقط.
وما زلنا م�ستمرين في ت�سويق ال�صفحة
وزيادة عدد المهتمين بها ،ونحر�ص على
�أن يكون المتابعون لها ج��ادي��ن وق��راء
حقيقيين ال مجرد �أرقام وهمية.
�سعينا ل�ل�إع�لان ع��ن ال�صفحة على
هام�ش معار�ض الكتاب في ال�شارقة
والكويت والجزائر وغالبية المعار�ض
العربية ،لكن يبقى ال��دور الأ�سا�سي
للنا�شر ال �ع��رب��ي نف�سه ال ��ذي يهتم
ب��الإع�ل�ان ع��ن م�ن���ش��ورات��ه ال�ج��دي��دة
والقديمة و�إر�سال تقارير عنها ب�شكل
دوري ،لتكون ال�صفحة �أداة للت�سويق
عبر �شبكة الإنترنت ،وقد �أتبعنا م�ؤخ ًرا
�أن ي��ذك��ر ف��ي بطاقة تعريف الكتاب
�سعره ومكان تواجده لت�سهيل الح�صول
عليه .وت�سهيلاً لتفعيل الدور الت�سويقي
لل�صفحة نقترح:
 ربط ال�صفحة بموقع في الإنترنتخا�ص بها ،يقدم كل ما يتعلق بالكتاب
و�أم ��اك ��ن ان �ت �� �ش��اره ،وي�م�ك��ن �أر��ش�ف��ة
ال�صفحة ف��ي مكتبة الكترونية هي
ال �م��وق��ع ال �خ��ا���ص ب��ال�ك�ت��اب ال�ع��رب��ي،

وي ��رب ��ط ب �م��وق��ع ات� �ح ��اد ال�ن��ا��ش��ري��ن
ال �ع��رب .ث��م ت�ك��ون الأر��ش�ف��ة م�صنفة
بح�سب الموا�ضيع وا�سم النا�شر و�سنة
الإ�صدار ،فتكون عملية البحث �أ�سهل.
 �إن�شاء ح�ساب �آخر على �إن�ستغرام،ورب �ط��ه ب��ال���ص�ف�ح��ة ل�ت��و��س�ي��ع دائ ��رة
الإع��ل ��ان ف�ي���ش�م��ل �أو�� �س ��ع ��ش��ري�ح��ة
ممكنة من القراء والمتابعين ،ويف ّعل
التوا�صل المبا�شر بين النا�شرين،
لتقديم خدمات لوج�ستية ت�ساعدهم
ف��ي المعار�ض المتخ�ص�صة للكتاب
والإع �ل��ان ع�ن�ه��ا .ك�م��ا يمكن تفعيل
رادعا لعمليات التزوير
ال�صفحة لتكون ً
وحماية الحقوق ،من خالل التعريف
بالنا�شر الأ�صلي للكتاب.
 يمكن لهذه ال�صفحة �أن تهتم بترويجال�شعار الخا�ص بالكتب المدعومة من
االت �ح��اد ،فتكون ه��ذه الكتب �شرعية
وقانونية ولها قيد خا�ص.
 ت�شجيع ال�ن��ا��ش��ري��ن ل�ل�إع�لان عنمن�شوراتهم ف��ي �صفحة الدليل ،من
خ�لال م�سابقة لأف�ضل كتاب و�أجمل
غالف ،وتخ�صي�ص جوائز للفائزين.

 300مشارك في «أيام الناشرين التربوية»

الفرن�سي و�شركة دار ال��و ّراق .ح�ضر
ال�سيد فرنك طوري�س ،الملحق الثقافي
في ال�سفارة الفرن�سية في الريا�ض،
جان ًبا من الفعاليات وور�شات العمل،
و�أث�ن��ى على ه��ذه ال�م�ب��ادرة الثقافية
ال�ت��رب��وي��ة ،و�أب���دى رغبته ف��ي �إق��ام��ة
مثل هذه الفعاليات في مناطق عدة
م��ن ال�م�م�ل�ك��ة .ك�م��ا ح���ض��ر ور� �ش��ات
العمل العديد من مديري المدار�س
والم�شرفين اللغويين للغات الثالث
ال�ع��رب�ي��ة وال�ف��رن���س�ي��ة واالن�ك�ل�ي��زي��ة.
�شارك في ور�شات العمل �أكثر من 300
مدر�س ومدر�سة وبع�ض الأكاديميين
الجامعيين كمحا�ضرين وم�ستمعين.
وف��ي نهاية ور��ش��ات العمل التدريبية
ُمنح الم�شاركون �شهادات مقدمة من
الجهات الراعية.

دليل الكتاب العربي

�أم � � ��ا ف� ��ي م� ��ا ي�ت�ع�ل��ق
بمهمتنا الأخ��رى ،فقد
ب� ��د�أت ��ص�ف�ح��ة «دل �ي��ل
ال �ك �ت��اب ال �ع��رب��ي» في
الفي�سبوك بتاريخ  ،2016/7/4وو�صل
عدد متابعيها حتى الآن �إلى ما يزيد
على  2000متابع .في البدء واجهنا
م�شكلة الو�صول �إل��ى بنك المعلومات
للكتب ال�م�ن���ش��ورة ل��دى دور الن�شر
العربية ،ولم يكن يتفاعل النا�شرون
مع ال�صفحة ،لكن مع المثابرة �أثبتنا
م�صداقيتنا وح�ضورنا بين المواقع
العربية الم�شابهة ،و�أ�صبحت �صفحتنا
مرج ًعا لتلك المواقع.
�أ�س�سنا منذ البداية لعمل ثقافي معقول،
وح��اول �ن��ا �أن ي �ك��ون ه��ذا ال�ع�م��ل �ضمن
الأن�ظ�م��ة والقوانين ال�ن��اف��ذة ،ال �سيما
ح�ق��وق الملكية ال�ف�ك��ري��ة ،ف�ت�ع��اون��ا مع
لجنة الملكية الفكرية في االتحاد لو�ضع
ا�ستراتيجية لعملنا ،واتفقنا على �أن
يقت�صر الإعالن عن المن�شورات على دور
الن�شر الأع�ضاء في االتحاد ،وفي مرحلة

�أق��ام��ت ��ش��رك��ة دار ال�� ��و ّراق للن�شر
والتوزيع في المملكة العربية ال�سعودية،
بالتعاون مع مكتبة انطوان في لبنان،
والمركز الثقافي الفرن�سي بالريا�ض،
«�أي��ام النا�شرين التربوية» على مدى
يومي  10و  11فبراير (�شباط) .2018
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ً
ومعر�ضا
ت�ضمنت  16ور� �ش��ة ع�م��ل،
للكتاب ،ولقاءات مع ممثلي دور الن�شر
ف��ي ع ��دد م��ن ال � ��دول ،م�ن�ه��ا فرن�سا
وبريطانيا ولبنان.
ويعتبر هذا الن�شاط من ثمار التعاون
ال�م���س�ت�م��ر ب �ي��ن ال �م��رك��ز ال�ث�ق��اف��ي

نجالء الشامسي :نسعى لتربية األجيال على عقلية منفتحة

شراكة
مستمرة مع
الناشرين العرب
انطلقت في  25مار�س 2018

الت�صفيات النهائية للدورة
الثالثة من تحدي القراءة
العربي ،وهي المبادرة العربية الأو�سع
على م�ستوى غر�س ثقافة القراءة في
عقول الأجيال العربية ،التي هي واحدة
من مبادرات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
محمد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي،
والتي تحولت من عربية �إلى عالمية،
عندما �أ�ضيف �إليها العرب المقيمون
في الدول الأجنبية .وقد بلغ عدد الدول
الم�شاركة في المرحلة الحالية  44دولة
( 14عربية و� 30أجنبية).
و�سوف يتم اختيار الطلبة الع�شرة
الأوائل في كل دولة ،على �أن ُيختار،
في مرحلة الحقة ،الفائز الأول في كل
دولة ،تمهيدً ا للت�صفية النهائية و�إعالن

الفائز الأول على م�ستوى الدول م ًعا
للعام .2018
وبلغت جوائز الم�سابقة العام الما�ضي
ثالثة ماليين دوالر ،من بينها مليون
دوالر للمدر�سة الأولى ،و� 150أل ًفا
للفائز الأول في التحدي ،و� 100ألف
لأف�ضل م�شرف.
وقالت ال�سيدة نجالء ال�شام�سي،
الأمين العام لم�شروع تحدي القراءة
العربي�« ،إن تحدي القراءة العربي
نجح منذ �إطالقه في عام  2015في
�أن يتحول �إلى �أكبر مناف�سة معرفية،
تهدف �إلى تربية الأجيال العربية
ال�صاعدة ،على ثقافة القراءة كقيمة
ح�ضارية وفكرية ،بحيث ت�صبح عادة
يومية ،ت�سهم مع الوقت والخبرة في
بناء عقلية منفتحة ،قادرة على التعامل
مع �شتى �أنواع المعارف».
يذكر �أنه ينبغي على كل طالب يدخل
في الم�سابقة �أن يقر�أ  50كتا ًبا ،في

�شتى �أنواع المعارف الأدبية والفكرية
والعلمية ،خارج المنهاج الدرا�سي.
وقد اعتمد م�شروع تحدي القراءة
منذ البداية �شراكة وتعاو ًنا وتن�سي ًقا
مع اتحاد النا�شرين العرب ،وقد اهتم
االتحاد ب�أن يلعب النا�شر العربي �أينما
وجد دوره في توفير الكتب والو�صول
�إلى الطالب ،وتحفيز القراءة من
خالل �أندية ،وت�صويب نوعية الكتب
الموجهة للطالب ،واالهتمام بذوي
االحتياجات الخا�صة ،وعدم �إهمال
الكتاب الرقمي ،و�إقامة معار�ض في
المدار�س ،والتن�سيق مع وزارة التربية
في تنظيم �أن�شطة.
وقد تعامل م�شروع التحدي مع 26
دا ًرا م�صرية 11 ،دا ًرا مغربية40 ،
دا ًرا �أردنية 15 ،دا ًرا �إماراتية9 ،
دور فل�سطينية 9 ،مكتبات بحرينية،
بالإ�ضافة �إلى دور عربية �أخرى
متفرقة .وهنا ر�سم بياني يظهر حجم
التعاون مع كل دولة:

الناشرون العرب
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في مختلف المناطق بفضل ثالث
متطورة وأكثر من  53مح ً
مصانع
ال.
ّ

أنطوان
إنترناشونال
هولدينغ

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

المطبوعات ش.م.ل .وهاشيت
أنطوان ش.م.ل.

مكتبة أنطوان ش.م.ل .تلعب
دوراً
رئيسيا في مجال بيع الكتب
ًّ
بفضل  15فرع ًا تتوزّ ع في مختلف
أنحاء األراض��ي اللبنانية ،من بينها
ف��رع ف��ي الجامعة األميركية في
بيروت ) (AUBوآخ��ر في مدرسة
االنترناشونال كولدج ).(IC
شركة الشرق األوس��ط لتوزيع
ُعد من أبرز
المطبوعات ش.م.ل .ت ّ
وتغطي
موزّ عي الصحف والمجالت،
ّ
أكثر من  600نقطة بيع.

ه��اش��ي��ت أن���ط���وان ش.م.ل.
تشكلت بفضل ش��راك��ة م��ع دار
ّ
النشر الفرنسية الرائدة هاشيت
) ،(Hachette Livreالمصنّ فة ثالثة

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

شركة
الوراق
دار
ّ

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

بدأت مجموعة القباني التجارية
نشاطها ف��ي المملكة العربية
السعودية ع��ام  ،1950ونجحت
مر السنين في اكتساب شهرة
على ّ
عدة مجاالت.
واسم مرموق في ّ
ف����ي ال����ع����ام  ،1953اف��ت��ت��ح��ت
ال��م��ج��م��وع��ة ش���رك���ة «ج���ري���ر»
لصناعة ال��ح��ل��وي��ات وال��ش��وك��وال،
وقد استطاعت أن تثبت وجودها

أط��ل��ق��ت م��ج��م��وع��ة ال��ق��ب��ان��ي
والراجحي أيض ًا شركة «هاشم»
للمقاوالت والتجارة المساهمة
التي كان لها األثر الكبير في النهضة
العمرانية ف��ي المملكة .اقترن
اس��م شركة «ه��اش��م» بمعالم
أن في
رائدة في هذا المجال ،حيث ّ
رصيدها اليوم مشاريع حكومية
عمالقة وإن��ج��ازات فريدة .طاقم
يقدر بحوالى 3000
موظف
ّ
عملها َّ
وع��ام��ل ،ومصانعها المتخصصة
في األعمال المعدنية والخشبية
تتركز في مدن رئيسية كالرياض
ّ
والدمام.
وجدة
ّ
ّ
أما شركة دار الوراق ،التابعة ايض ًا
ّ
لمجموعة القباني ،فتُ عتبر اليوم
واح����دة م��ن أب���رز م��وزّ ع��ي الكتب
في المملكة العربية السعودية،
إذ
تغطي أك��ث��ر م��ن  500نقطة
ّ
بيع م��ن بينها مكتبات ومراكز
تجارية ومحالت ألعاب وصيدليات
ومطارات .باإلضافة إلى ذلك ،تملك
�وراق حقوق العديد من الوكاالت
ال� ّ
ال��ح��ص��ري��ة م��ن دور ن��ش��ر عربية
وأجنبية.

الوراق
دار
ّ
بإدارة
مجموعة نوفل

في العام  ،2018وفي إطار توسيع
ن��ط��اق األع���م���ال ب��ي��ن أن��ط��وان
إنترناشونال هولدينغ وشركة
�وراقُ ،أطلق تحالف بينهما
دار ال� ّ
�����وراق
م���ن خ��ل�ال ش���رك���ة دار ال� ّ
وعهدت إدارتها
للنشر والتوزيع ُ
إل���ى م��ج��م��وع��ة ن��وف��ل (أن���ط���وان
إنترناشونال) .ترتكز هذه الشركة
على استثمار ج��ه��ود الفريقين
وخبرتهما ب��ه��دف تعزيز ج��ودة
المدرسية وتلبية حاجات
الكتب
ّ
القطاع ال��م��درس��ي ف��ي المملكة
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة .م���ن أب���رز
أهدافها:
ّ
تؤمن
التحول إلى
•
ّ
محطة واحدة ّ
للزبون كافة اإلجابات والخدمات
التي يحتاج إليها ،والكتب التي
يطلبها.
يخول
معلوماتي
•تطوير نظام
ّ
ّ
الناشر متابعة مبيعاته بشكل
منتظم.
•استيراد الكتب وغيرها من
المنشورات من الواليات المتحدة
األميركية والمملكة الم ّتحدة
وفرنسا.
•إصدار وبيع كتب تتناسب مع
متط ّلبات السوق وتالئم المناهج
المدرسية المعتمدة.

Moussa Ibn Nousseir St.
Second Bldg n 10
2nd floor - Office n 4
P.O.Box: 250641
Riyadh 11391
Riyadh - Saudi Arabia

www.daralwarrak.com
مادة إعالنية
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الملكية الفكرية هي ملكية
ابتكارات يقوم العقل
الب�شري ب�إنجازها �إغنا ًء
للثقافة العالمية ،منها الآثار الأدبية
والفنية والت�صويرات في ال�صناعة
والتجارة والخدمات ،لخدمة الإن�سان
وت�أمين رفاهيته .ومنها الر�سوم
والنماذج ال�صناعية وعالمات
التجارة وال�صناعة والخدمات .وهذه
اال�ستنباطات تمنح حقوق ًا للأ�شخا�ص
تهدف �إلى حماية �إبداعاتهم الفكرية،
تدعى «حقوق الملكية الفكرية» ،تكون
ملك ًا ح�صر ًّيا للمبدع ،مع �إمكانية
تحويلها �إلى الجهة ال�صالحة لإنتاجها
بموجب عقد موقع من الجانبين،
يح ّدد مدة الإنتاج وتفا�صيل العالقة
بينهما .وهذا ما ي�شجع المبدعين على
متابعة اكت�شافاتهم و�إنجازاتهم ،الأمر
الذي يغني المجتمع الإن�ساني ويحقق
عائدات للمبدع وللمنتج ويجعله يط ّور
نف�سه وابتكاراته.
و�إذا ح�صرنا مو�ضوعنا بالملكية
الأدبية والفنية التي ت�شمل حق الم�ؤلف
في الم�صنفات الأدبية والفنية مهما
تن ّوعت مدار�سها ،نرى �أن المجتمع
الدولي �أق ّر بها من خالل اتفاقيات
دولية متعددة ومتخ�ص�صة بالمو�ضوع.
فالإبداع الب�شري يعتبر ملك ًا للمبدعين،
قانون ًا وحق ًا وواجب ًا ،ال يمكن نزعه
منهم �أو االعتداء عليه دون التع ّر�ض
للمالحقة القانونية ،وتجهد ال�سلطات
والنقابات الم�س�ؤولة في الحفاظ عليه
الناشرون العرب

رئيس لجنة الملكية الفكرية

ومنع �سرقته �أو قر�صنته ،وتطوير
الأجهزة المك ّلفة حماية �أمن الملكية
على مختلف الم�ستويات ،من خالل
ت�أهيل م�ؤ�س�سات الق�ضاء المولجة
بالدفاع عن النا�س ،فتن�ش�أ محاكم
متخ�ص�صة في هذا المو�ضوع.

أهم إنجاز حضاري

�أرقام ًا لكل دار ن�شر ُيدرج �أحدها في
�إحدى �صفحات كل كتاب �أو مو�سوعة
ت�صدرها دار ن�شر ما ،الأمر الذي يمنح
هذه الدار ،والم�ؤلف حتم ًا ،الأحقية
المطلقة في الإنتاج الذي �أ�صدرته،
ويعتبر كل اعتداء عليه عمل قر�صنة
يعاقب عليه المعتدي.

والملكية الفكرية التي تعمل اتحادات األضرار هائلة

النا�شرين على حمايتها ومنع
قر�صنتها ،من خالل ت�شريعات خا�صة
وعامة ،تعتبر من �أهم الإنجازات
الح�ضارية التي ت�ساهم في تطوير
المجتمع ،وتثقيف �أفراده ،ورفع
م�ستواهم عن الجهل والأم ّية والفردية
�إلى نطاق المعرفة والثقافة والعالمية.
لقد بلغ العالم مرحلة في الن�ضوج
الفكري� ،أ�صبح في خاللها كل عمل
�أدبي �أو علمي غير مقت�صر على البيئة
التي ظهر فيها� ،إنما يمتد ب�سرعة �إلى
جميع المجتمعات وال�شعوب ،من خالل
االقتبا�س والترجمة والنقل .وهذا
الأمر ،الذي �أ�صبح عالم ًّيا ومنت�شر ًا،
فر�ض �شروط ًا ينبغي مالحقتها
وحفظها وتنفيذها ،حماية للمبدعين
وحفظ ًا لحقوقهم في الإنتاج الذي
جهدوا ال�ستنباطه ون�شره وتعميمه،
خدمة للأفراد والمجتمعات.
والملكية الفكرية محم ّية عالم ًّيا
الموحد
من خالل الترقيم الدولي
ّ
للكتاب « »ISBNالمعتمد عالم ًّيا عبر
وزارات الثقافة في كل دولة تخ�ص�ص

هذا في النظريات� ،أما التطبيق
كم كبير من التوعية
الفعلي فيلزمه ّ
والتثقيف من خالل تقديم معلومات
متعلقة بالملكية الفكرية ب�أ�سلوب
مب�سط وحديث وعبر المواقع
ّ
الإلكترونية .كما يفر�ض على الدولة
�إطالق مجموعة من الت�شريعات
الوطنية واالتفاقات الدولية ،تهدف
�إلى تحفيز الن�شاط الإبداعي لدى
الإن�سان و�إطالق الطاقات الخالقة
لديه .وحالي ًا ،ومع تزايد الن�شاط
الإلكتروني الذي �س ّهل عملية القر�صنة
واالعتداء على الملكيات الفكرية،
�أ�صبح العمل الحمائي يتطلب جهد ًا
�أكبر وت�شريعات �أمثل و�أجهزة مراقبة
متعددة ،كون �أي �إهمال في هذا الإطار
يدفع تراجع المبدع عن اهتمامه وعدم
بذله مجهود ًا �إ�ضافي ًا خدمة للفرد
والمجتمع.
وبالفعل� ،إن الجهود م�ستمرة من
خالل �سل�سلة عمليات �ضبط يتوالها
مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية

وحماية الملكية الفكرية في مختلف
المناطق ،للحد من عمليات التعدي
على الملكية الفكرية « »WIPOفي
مكافحة هذه الآفة المجتمعية الخطرة
التي ت�ؤدي �إلى خ�سائر و�أ�ضرار هائلة
تلحق بالم�ؤ�س�سات ،وخ�سائر كبيرة
تقدر بماليين الدوالرات تنتج عن هذه
الظاهرة الخطرة.
واالعتداءات على الملكية الفكرية
متنوعة ،منها طبع العمل الأدبي
نف�سه من قبل المعتدي تحت العنوان
عينه ،ومنها طبعة مع تغيير العنوان،
ومنها ن�سخ مقاطع طويلة منه دون
ذكر المرجع الذي نقل عنه ،ومنها
ن�سخ مقاطع عديدة من العمل وذكر
المرجع الذي لحظه �صاحب الحق في
هوام�شه ،فيما ال يملك المعتدي هذا
المرجع ،وذلك بد ًال من ذكر الم�ؤلف
�صاحب الحق.

ح�صلت عليها الدار المعتدية ،الأمر الذي
يمنح �صاحب الحق �إمكانية رفع دعوى
�إلى الق�ضاء المخت�ص وتح�صيل حقوقه.

الحالة الثانية :في معارض
الكتب

ينبغي منع وجود كتب مقر�صنة في
معار�ض الكتب ،وذلك من خالل
�إ�ضافة مذكرة �إلى ملفات الم�شاركة
في �أي معر�ض توقعها جميع دور
الن�شر الم�شاركة في المعر�ض تت�ضمن
تعهد ًا منها بعدم �إدخال �أي كتاب �إلى
المعر�ض ال تملك حق طبعه وتوزيعه،
بمعنى عدم �إدخال �أي كتاب مقر�صن
�إلى المعر�ض.

ـ نموذج عن الكتاب الأ�صلي الذي يملك
حق طبعه.
ـ نموذج عن الكتاب الأ�صلي الذي يملك
حق طبعه.
ـ نموذج عن الكتاب المق ّلد �أو
المقر�صن ،ولي�س �صورة عن غالفه.
ـ الم�ستندات التي تثبت حق الملكية.
ـ م�ستند من �صاحب الحق� ،أي الم�س�ؤول
عن الدار �أو الم�ؤلف ،بال�شكوى.
الحالة الثالثة :في حال
ـ انت�ساب كال الطرفين �إلى �أي اتحاد.
ـ انت�ساب الطرفين �إلى اتحاد النا�شرين ضبط كتب مقرصنة:
العرب.
 م�صادرة الكتب المقر�صنة و�إتالفهاو�إذا �أمكن:
من قبل المعر�ض واتحاد النا�شرين
معالجة التع ّدي
ـ منذ متى بد�أت القر�صنة ،وخ�سائر العرب.
هذه االعتداءات تتطلب
معالجة �صاحب الحق ،واال�ستفادة المادية التي ـ �إقفال جناح دار الن�شر الذي �ضبطت
بهدف �إعطاء ك ّل ذي حق حقه واتخاذ حققها المعتدي.
فيه الكتب المقر�صنة.
التدابير الردعية بحق المعتدي ،من ثانياً ـ المعتدي:
ـ �إ�صدار تعميم بمنعها من الم�شاركة
خالل نقابة النا�شرين العرب ،في حال
كان المعتدي والمعتدى عليه من دول يحق للمعتدي تقديم (�إذا ا�ستطاع) الحق ًا في المعار�ض لفترات محددة،
مختلفة ،وعبر نقابة النا�شرين في دفاعه ليظهر حقه بالملكية ،مع دفوع وذلك على جميع معار�ض الكتب العربية.
الدولة التي ت�ضمهما �سوية ،كذلك عبر �شكلية.
ـ �إحالة الدار المعنية �إلى لجنة الت�أديب
ثالثاً ـ عمل لجنة الملكية الفكرية :في اتحاد النا�شرين العرب التخاذ
الق�ضاء المخت�ص.
التدابير الالزمة لحقه.
وبالفعل ،ت�صدينا لمعالجة حاالت ـ التحقق من القر�صنة.
التعدي على الملكية الفكرية في نقابة ـ اقتراحات عقوبات بحق
المعتدي :الحالة الرابعة :اللجوء إلى
النا�شرين العرب ،عبر حاالت عدة و�ضعه على الالئحة ال�سوداء ،ومنعه من
الم�شاركة في معار�ض الكتب لفترات القضاء
نذكر منها:
معينة� ،أو �شطبه من اتحاد النا�شرين يمكن لدار الن�شر �أو الكاتب الذي
الحالة األولى:
في بلده ومن اتحاد النا�شرين العرب .ي�ؤكد اتحاد المالكين العرب عملية
في حال تقديم �شكوى من قبل دار ن�شر ـ �إ�صدار الئحة بالكتب المقر�صنة ومنع التعدي على ملكيته الفكرية اللجوء �إلى
بحق دار معتدية على حقوقها يفر�ض المعتدي من �إدخالها �إلى معار�ض الق�ضاء المعني لتح�صيل حقوقه من
التحقيق في ال�شكوى التالي:
الدار المعتدية.
الكتاب.
�أو ًال ـ على �صاحب حق الطبع:
ـ تكليف خبير لتقدير حجم ال�ضرر �أخير ًا ،يبقى االلتزام الأدبي من قبل
تقديم الم�ستندات التالية للجنة المادي الذي تعر�ضت له الدار �صاحبة الجميع بعدم التعدي على حقوق الغير،
الملكية الفكرية:
الحق ،وحجم اال�ستفادة المادية التي هو الأهم والأجدى.
الناشرون العرب
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أحمد الحمدان

الحمدان ود .عبدالرحمن العاصم ودرع تقدير ملحمد رشاد
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الحمدان ومحمد رشاد وشهادة تقدير لفتحي البس

د .حسام لطفي

إ

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

وخالل افتتاح الدورة ألقى األستاذ أحمد فهد الحمدان ،رئيس
جمعية الناشرين السعوديين كلمة رحب فيها بالحضور،
مشيراً إلى أهمية إقامة هذه الدورة التدريبية بالنسبة إلى
الناشر العربي ،ومواكبة الناشر العربي للتطورات الجديدة
في عالم النشر ،كما ألقى األستاذ محمد رشاد رئيس اتحاد
الناشرين العرب كلمة تناول فيها ضرورة تناول موضوع
حقوق الملكية الفكرية واستمرار الجهود المتعلقة
بمكافحة القرصنة ،واالهتمام بموضوع التعدي على الحقوق،
ثم ألقى الدكتور عبد الرحمن بن ناصر العاصم وكيل وزارة
الثقافة واإلعالم للشؤون الثقافي كلمة ،تحدث فيها عن
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
القانونية والمهنية ،وهم :الدكتور عبداهلل الالمي ،الدكتور
حسام محمود لطفي ،األستاذ عبيداهلل العبيداهلل ،الدكتور
عمرو محمد شكري ،واألستاذ فتحي البس.
تسعى جمعية الناشريين السعوديين و اتحاد الناشرين العرب
من خالل هذه الدورة وورشة العمل إلى تقديم المفاهيم
والمعلومات التي يحتاجها الناشر والعامل في حقوق الملكية
الفكرية ،وتوضيح األنظمة والقوانين واألدوات التي تدعم
متناس تفحص التجارب
هذه الحقوق ووسائل حفظها ،غير
ٍ
المحلية واالقليمية والدولية ،وأشكال القرصنة في كل تلك
األقطار ،وأحدث ما توصل إليه العالم اليوم من أدوات النشر
واإلتاحة ومكافحة التزوير.
إن نظام الملكية الفكرية يتيح بيئة تساعد على ازدهار اإلبداع
واالبتكار وتنمية اقتصادية مستدامة.

اإن كتاب عبد اهلل العروي «مجمل تاريخ المغرب» ،لي�س كتاب ًا 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 ،قدّم عبد اهلل العروي محاولة في التركيب ،تقوم على منهج جديد
في قراءة �صيرورة الزمن والوثيقة والحدث ،اإنه اإعادة نظر بعين النقد
والتحليل.

ال�ص ِ ُّ
وف الطَّ يِّبُ  .فهذا الف ُ
ِرا�ش اأَ ْريَحُ من َ
ذاك.
 َ ْن هنا اأَ ُّيهَا ُّال�صراج ،فيما نزع ُميي الدِّ ين ُب ْرن َُ�صهُ،
علَّق اأبو الع َّبا�ش َ�ص ْوطَ ُه اإىل جانب ِّ
وجل�ش على حا َّف ِة الفِرا�ش مُ�صتقب ًال القِ ْب َل َة باأورادٍ تَطْ ُر ُد ال�صَّ ياطنيِ .اأغلق اأزرا َر
ال�صو ِفيّة،
اند�ش اأبو الع َّبا�ش ف عبا َء ِت ِه ُّ
قمي�صه الأزرق ،املُطَ َّر ِز بالبيا�ش ،فيما َّ
َني بِرِ يقِ ِه
ال�صراجِ ل ُيطْ فِئَ ال ُّذبَا َل َة ِب َك ْب َ�ص ٍة من اإ ِْ�ص َب َع ْي ِه امل َب َّلل ْ ِ
بعد اأن نَه�ش اإىل ِّ
ميِي الدِّ ينِ َنوْمَ هُ؛ َ ْل
خَ ْو َف اأن تَنت�ص َر رائح ُة الزَّيت ف الغُرف ِة ف ُت َنغ َ
ِّ�ش على ُ ْ
َّ
ا�ص ِت ْلقَاوؤُهُ َما املُتقاطِ ع
ا
أن
ا
ك
،
ر
ال�ص
َتكُنِ الدَّ نْدَ َن ُة لتنقطِ َع هكذا ،مثلما خَ مَدَ �صو ُء ِّ َاجِ
ْ
 را ُأ�ش الواحد مُقابل لِراأ�ش الآخرِ  -قد اأَ ْل َه َم ُه َما �صفا ًء اأبل َغ ف ذِ كْرِ اهللِ .كانني اآخِ َر ما تلفَّظ به اأبو الع َّبا�ش ،وهو يتاأهَّ ب للنَّوم:
التَّ�صم ُ
 اأَحَ دِ َّي ُة حَ ْمدِ ال َواحِ دِ ف و َْحدَ ا ِن َّي ِتهِ ،و َْحدَ ا ِن َّي ُة حَ ْمدِ الأَحَ دِ ف اأَحَ دِ َّي ِتهِ.َني مِ نَ الغطيط؛ َ ْل ُي َعق ِّْب ُميي
ُثمَّ خَ مد فانْخرط ف فخيخٍ وبخيخٍ قَرِ يب ْ ِ
الدِّ ين ،كاأنَّه َ�ص َ َب اأغوا َر العُمق ف قول اأبِي الع َّبا�ش ،ولكنه تاأ َّملَ وقت ًا قبل اأن ينام.
ولعل ذَ َ
ني كان املُحفِّزَ  ،الَّذي حَ ثَّ ابنَ عربي ،على اإن�صاء ٍ
كتاب ف بيت
اك التَّ�صم َ
ا َملقْدِ ِ�ش :هو كتابُ “الأَل ِِف” واأُ ُّ�ص ُه “الأَحَ دِ يَّة”.

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
�الأولى ولكن من خلل �لبحث في �لموؤ�ض�ضات �الجتماعية و�القت�ضادية و�لت�ضريعية لكي
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؟
بون �ضا�ضع ذلك �لذي �ضن�ضتخل�ضه حينما نحول �لمنظار من معيارية تفتر�س �أن
ما ينبغي �أن يكون قد ح�ضل فعل في �لتاريخ �إلى ما ح�ضل فعل و�أريد له عبر طهر�نية
�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.
جولة هو هذ� �لكتاب بين �أطو�ء موؤ�ض�ضات �الإ�ضلم� :لق�ضاء و�ل�ضر�ئب و�ل�ضجون
لنفهم كيف تحاورت �ل�ضريعة مع �لمجتمع و�ل�ضلطة .و�لهدف ب�ضيط ومتو��ضع �إنه فقط
محاولة للفهم.
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املشاركون يف الدورة التدريبية وورشة العمل عن حقوق امللكية الفكرية يف السعودية

اأين الم�ضمون؟
انفلت ونحن نجري وراءه بدون اأمل .الم�ضمون الحق ال ما نتخيّله م�ضمون ًا وهو
�ضورة باهتة لما ذوي واندثر ولم يبق منه اإال �ضذرات محنّطة في الكلمات والجمل،
في االأبيات واالأمثال .ال نملك �ضوى الكلمة والكلمة ذات معان مختلفة وكذلك الجملة
وكذلك المقطع وكذلك ال�ضفحة .ماذا اأفعل اأنا وقد غدر بنا المو�ضوع وبقينا بال
اإيمان؟ اأعطيك مراآة وعليك اأنت اأن تعك�س فيها حياتك..
[علي نور� ،س ]261
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ونحن العرب
لم نكن اأبد ًا اأجالف ًا حتى في جاهليتنا� .ضاركنا في الح�ضارة القديمة بالنيابة حتى
قبل اأن ن�ضاهم فيها باالأ�ضالة .طال بنا الزمن وعفّت 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..
[�ضرحان �س ]225

عا�س اإدري�س ع�سرين �سنة تحت االحتالل وع�سرين �سنة في ظل
اال�ستقالل.
ثم مات ،اأو قلْ  ،تبخر في الهواء ،تارك ًا اأوراق ًا 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.
محاولة ،ربما يائ�سة ،للتخل�س من اأنماط التعبير والعودة اإلى
معاينة االأ�سياء.

االإ�ضالم ..االإ�ضالم فوق ال�ضومعة يرى وينتظر ،يرى ما يقع في االأودية المحيطة
به ،يتاألّم ويقول اإنا هلل واإنا اإليه راجعون ..ال ي�ضتعجل وال ي�ضتبطئ واإنما ينتظر ب�ضبر
اأمر اهلل.
[ال�ضيخ العوني �س ]201

عبداهلل العروي
�لدولة �لديمقر�طية تتكلم عن �ل�صيا�صة قليالً ،لكنها تمار�صها كثير ً�� .أما عندنا فالحا�صل هو
�لعك�س.
لم يح�صل عندنا بعد �لفطام �ل�صروري بين �لغريزة و�لعقل .بين �التباع و�ال�صتقالل .لم
ننتقل من �لتوكّل �إلى �لهمّة ،من �لمبايعة �إلى �لمو�طنة .وما يجعل �ل�صيا�صة بئي�صة هو بال�صبط
�صموليتها .فال تتكوّن نخبة �صيا�صيّة تتاأهّ ل وتتجدّد با�صتمر�ر.
في ظل �الأميّة� ،ل�صيا�صة طاغية ومنحطّ ة .في ظل �لديمقر�طية ،مجال �ل�صيا�صة �صيّق وقيمتها
عالية .فالديمقر�طية تحرّر �ل�صيا�صة ،تنقذها من كل ما لي�س منها .فت�صبح �لريا�صة ريا�صة
و�لفن فن ،وكذلك �لعمل و�لفل�صفة� ...أما �إذ� طغت �ل�صيا�صة على �لكلّ ،جرّت �لك ّل معها �إلى
�لح�صي�س .فالعالقة بين �لديمقر�طية و�الإبد�ع �أعمق مما يُت�صور.

من �ل�صهل �ال�صتظهار بالبديهيات� :لوطنية �صعور و�صلوك وتطلّع.
�ل�صعور هو �العتز�ز بالذ�ت وباالأجد�د.
�ل�صلوك هو �الإيثار و�لت�صحية.
�لتطلّع هو طلب �لحرية و�لتقدّم و�لرفاهية.
كل هذ� �صحيح ولكن في فتر�ت محدّدة ومن زو�يا مختلفة ،وربما متعار�صة .ثم �إن هذ�
�لتحليل يغفل ظاهرة مريبة.
كيف يمكن للوطنية ،مهما يكن م�صمونها� ،أن تكون بعد �أن لم تكن؟
هذ� معطى �أوّلي ،و�إ ّال ما �لد�عي �إلى توعية ،تب�صير ،دعوى؟

قال عبداهلل مت�سائالً :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 .عموم ًا احلكم عليه االآن �سابق الأوانه
ويجب اأن نتعامل معه بحذر حتى نتعرف عليه اأكرث� .سوف نلتقي به غد ًا 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 بطيئ ًا 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 قائالً :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 انطالق ًا من الواقع.
وكتب عنها د �سحمي الهاجري يف جريدة اجلزيرة قائالً :تاأتي الكتابة للحفر
يف طيات الزمن واملكان ا�ستـذكــار ًا 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�س ًا حدث يف بنية
الن�ص.

ق�سمنا موؤلف (المعنى والداللة) بَا َبيْن ،دعونا اأولهما بـ(المفردات
والمعرفة) ،وثانيهما بـ(الت�سوية والنفْخة) .ا�ستمل الجزء االأول على
ف�سلين؛ اأولهما( :الزيتونة المباركة) ،وثانيهما( :ال�سراج الوهاج)،
تناولنا في الف�سل االأول ق�سايا لغوية اأ�سا�سية تتعلق بن�ساأة اللغة في
عالئقها بو�سائل االإدراك الح�سية اأوالً ،وبالملكات الذهنية ثانيًا؛ وبانتقالها
من الق�سدية اإلى الرمزية ،ومن الب�ساطة اإلى التعقيد ،ومن الح�سية اإلى
التجريد ثالثًا ...في اإطار روؤيا االت�سال /االنف�سال الهند�سية ،اأو المخاتلة
الناتجة من عملية ريا�سية :اال�ستقاق/التفا�سل/التكامل؛ وهذا يعني اأن
مفردات المعجم عبارة عن تَدَ اخُ الَت وا�سحة اأو م�ستنبطة؛ َوا َأمَّا الف�سل
الثاني فهو تطبيق لما ورد في الف�سل االأول؛ وقد جزاأناه اإلى حقبتيْن؛
اأ�سمينا اأوالهما بـ(تعميم) ،وثانيتهما بـ( َت ْنعِيم) .تناولنا في االأولى،
باإجمال ،مفاهيم اليقطين ،والتقطين ،والتن�سيق؛ لننظر من خاللها اإلى
ً
وتداخال ،وتن�سيقًا؛ ومن حيث اإن المعجم عبارة
اللغة باعتبارها ت�سابكًا،
َ�ص له معنى ،مخففين من اآراء ما َبعْد الحداثيين الذين َن َعوْا معنى
عن ن ٍّ
الن�ص ،بل راأينا اأن له معاني ودالالت َن ْمنَحُ هَا َل ُه بِحَ �سَ بِ َاأ ْوفَاقٍ متفق عليها؛
واأما «تنعيم» ،فدققنا فيه مفاهيم الرمْ زِ  ،وال ُع ْنوَان ،وال َو ْقفَة وال�سمت..
مازجين بين التحليل الل�ساني /المو�سيقي.

على �سكل جواب عن ت�سا�ؤالت �سيدة اأجنبيّة م�سلمة ،يكتب العر�ي هذا الكتاب� .هي ت�سا�ؤالت
�خ�سو�سا اأن ال�سيّدة:
تتنا�ل �سورة االإ�سالم� .كيف يقدّم نف�سه� ،كيف ينظر اإلى االأديان االأخرى،
ً
م�سلمة ،بحكم االنتماء� ،تعي�ش في محيط تتعدد فيه االأديان.
عبر الر ّد يطرح العر�ي ت�سوّره ال�سخ�سي ،الفردي ،متجا�ز ًا ما يمكن اأن ن�سميّه ثوابت ،اإلى
رَحَ ا َب ِة حريّة التفكير �الفهم ،اأمين ًا لمنهجه التاريخاني الذي «يعني اكت�ساف الواقع المجتمعي
الذي ال يُدرك حق ًا اإال في منظور التاريخ ،فما يحرّك 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 تعدّدنا في مذاهب ��سِ يَع؟
�خ�سو�سا بالغرب ،حيث
كيف نواجه االإ�سكاالت الجديدة ،المعا�سرة في عالقتنا باالآخر،
ً
التما�ش بين االأديان �تتقارب الجغرافيا اإلى حد لم يعد في االإمكان االنفالت منه؟ تلك
يزداد
ّ
بع�ش اأ�سئلة هذا الكتاب.

يقول المدققون اإن كتاب مونت�صكيو كان متجاوز ًا حتى عند �صدوره ،وهو
اليوم اأكثر تجاوز ًا بعد التحوالت التي طراأت على مناهج التاريخ اأثناء القرن
التا�صع ع�صر.
الت�أمالت جزء من م�صروع اأو�صع تج�صد الحق ًا في كتاب روح القوانين.
ما هي عالقات كل قانون اأعلى (كل د�صتور ،كل �صريعة) بالعوامل الموجودة
معه ،المناخ ،االقت�صاد ،االأخالق ،االأعراف ،الطقو�س الدينية ،الذهنية
العامة ...اإلخ .تاريخ روما� ،صهادة الرومان على اأنف�صهم ،هو اأول مختبر
يجرب فيه الموؤلف �صحة فر�صياته في هذا المجال.

لم اأختر اعتباط ًا الن�ش الذي يحمل في االأ�سل عنوان عقيدة ق�ش من جبال ال�سافوا لنقله اإلى
اللغة العربية .يخ�سع هذا االختيار لخطّ ٍة نقدية ذكرتها في منا�سبات عدّة� .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 الحاج ُز المعتقد الديني �بعده كان المانع �س َّد اال�ستعمار.
ما الفائدة اإذن لنا ،قرّاء العربية ،من نقل ن�ش جان ـ جاك ر��سو؟ المفيد بالن�سبة اإلينا هو
القيام بتجربة ذهنية معيّنة ت�ساعدنا على فهم كتاب ر��سو �كتابات اإ�سالمية �سبيهة به.
فير�سم ر��سو لنف�سه هنا ،عقيد ًة ب�سيطة ،بيّنة� ،سادقة ،توفق بين العقل �الوجدان ،ت�سمن
للفرد الطماأنينة �للمجتمع الوحدة �اال�ستقرار.

عىل الرغم من أن هذا الكتاب يتخذ من املغرب منوذجا لقراءة أنرثبولوجية عاملة ،إال أن مساءلة
املناهج واملفاهيم األنرثبولوجية ومستويات تنزيلها عىل أرض الواقع هو أحد االنشغاالت
املركزية التي شغلت الباحث األنرثبولوجي حسن رشيق .وبقدر ما أن الكتاب قراء ٌة لنصوص
أنرثبولوجية موضوعها املغرب ،إال أنه يف جوهره مقاربة نقدية وتفاعلية تقوم عىل نقد
مبادئ أسس طروحات انرثبولوجية وتفكيكها من منطلق سوسيولوجيا املعرفة .وحيث أنه
ال توجد مقاربة أنرثبولوجية متعالية عن الزمان واملكان ،مفصولة عن ظواهر ثقافية ملموسة،
فضّ ل 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 ،فم َّد بذلك جرسا رفيعا بني النظرية والتطبيق عرب محاورة أسامء
المعة يف الدرسني السوسيولوجي (كارل بوبر ،كارل مانهايم ،روبري مريتون ،رميون بودون)...
واألنرثبولوجي املعارص (نظريات إفنس بريتشارد ،كليفورد ﮔـريتز  ،إرنست ﮔـيلرن )...وهذا ما
يجعل هذا الكتاب يتجاوز إطار الدراسة ،ممثال يف املغرب منوذجا ،ليندرج يف تاريخ أشمل
لألنرثبولوجيا الغربية ونظرياتها ومفاهيمها .فهو بحق رحلة وإسهام نظري يف معرفة تطور
املنظورات األنرثبولوجية يف نظرتها لثقافة اآلخر ،واستكشافها له بغية استيعابه ومت ُّثلِه.

مل تاأت مقاومة م�شروع احلداثة والنه�شة من جانب ال�شعوب واملجتمعات
اأو من اأغلبيتها ،واإمنا جاءت كما ال يخفى على عاقل من قبل ثالث قوى
رئي�شية :االمربيالية الغربية اأوال ويف مقدمها اإ�شرائيل ،والنظم العربية
التقليدية �شبه االإقطاعية ثانيا ،والقوى االجتماعية العربية التي ت�شررت
بالفعل من اإجراءات اال�شالح التحديثي التي اتخذتها احلكومات الوطنية:
اإزاحة النخب االر�شتقراطية اأو �شبه االر�شتقراطية واالإقطاعية ال�شائدة
واإحالل نخبة جديدة ،من اأ�شول ريفية غالباً ،و�شطى و�شعبية ،حملها،
وت�شجيع ثقافة املواطنية احلديثة ،يف مواجهة ثقافة املراتبية والهرمية
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
التحديثية .وهي التي قادته واأدارت �شوؤونه منذ ال�شبعينيات من القرن
املا�شي وال تزال .وخياراتها ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية والثقافية
والعلمية والتقنية هي امل�شوؤولة الرئي�شية عما يعي�شه العامل العربي اليوم.
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.

الدار البيضاء  -املغرب  -زنقة التيكر

+212 522810406

+212 522810407

Email: markazkitab@gmail.com

لبنان  -بريوت  -الحمراء  -شارع املقديس  -بناء بلبييس

+961 1747422

+961 1747433
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إضاءات على تعديالت
القانون والالئحة والنظام المالي
المهندس سفيان عمر االشقر/
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مما ال �شك فيه �أن �إج��راء
تعديالت دوريه على النظام
الأ�سا�س والالئحة والنظام
ال �م��ال��ي الت �ح��اد ال �ن��ا� �ش��ري��ن ال �ع��رب
�أم��ر ه��ام و��ض��روري ج��دً ا ،كي تواكب
ه��ذه التعديالت التطور الكبير الذي
يطر�أ في مهنة الن�شر ،والم�ستجدات
الحا�صلة في تعدد �أن��واع الكتب ،من
ورق ��ي وال �ك �ت��رون��ي و�سمعي وب�صري
وغ� �ي ��ره .ك �م��ا �أن ال �ب �ن��ود المتعلقة
ب��الأع���ض��اء واالت� �ح ��ادات ت�ح�ت��اج �إل��ى
خ�صو�صا مع الأع��داد
تحديث دائ��م،
ً
الكبيرة المنتظمة تحت مظلة االتحاد.
وعليه فقد ت�شكلت لجنة تعديل النظام
بناء على القرار رق��م  3ال�صادر من
مكتب الرئا�سة ،من التالية ا�سما�ؤهم:
 - 1المهند�س �سفيان عمر اال�شقر
(رئي�سا)
ً
 - 2اال�ستاذ جوزيف �صادر (ع�ض ًوا)
- 3اال�ستاذ محمد جبر (مقر ًرا)
- 4اال�ستاذ احمد الحمدان (ع�ض ًوا)
 - 5اال�ستاذ فتحي الب�س (ع�ض ًوا)
- 6اال� �س �ت��اذ ال��دك �ت��ور ح���س��ام لطفي
الناشرون العرب

رئيس لجنة تعديل القانون

(م�ست�شا ًرا لالتحاد)
وقد با�شرت اللجنة و�ضع خطة عمل،
قدمتها للمجل�س ،وعقدت اجتماعات
ع��دة ف��ي ع�م��ان وب �ي��روت ،بع�ض هذه
االجتماعات ا�ستمر ثالثة �أيام متتالية.

أهم التعديالت

�أهم الأم��ور التي جرى عليها التعديل
هي:
� - 1أ�ضيفت تعريفات جديدة كثيرة
خ�صو�صا في ما
في القانون والالئحة،
ً
يخ�ص الكتاب و مهنة الن�شر والع�ضوية.
 - 2ف��ي م��ا ي�خ����ص ب ��اب الع�ضوية
�أ�ضيفت ع�ضوية مراقب ،كما �أعيدت
�صياغة الكثير م��ن البنود المتعلقة
بع�ضوية الأفراد و�شروطها� ،سواء كان
لهم اتحادات في بلدانهم �أم ال .كذلك
الأم��ر بخ�صو�ص ع�ضوية االت�ح��ادات
ف��ي ات�ح��اد النا�شرين ال �ع��رب ،و ُفتح
باب الع�ضوية للنا�شرين العرب الذين
يزاولون المهنة في مكان �إقامتهم في
ال��دول غير العربية .وكذلك �أعيدت

��ص�ي��اغ��ة ال �ب �ن��ود ال�م�ت�ع�ل�ق��ة ب�ح�ق��وق
وام �ت �ي��ازات الع�ضوية و�إ�سقاطها �أو
تجميدها.
 - 3بخ�صو�ص لجنة الت�أديب والتظلم،
ال ت �خ �ف��ى ع �ل��ى �أح� ��د �أه �م �ي �ت �ه��ا في
حفظ ال�ع�لاق��ة المهنية والأخ�لاق�ي��ة
بين �أع�ضاء االت �ح��اد ،ونتيجة للعدد
�زام��ا
ال�ت���ص��اع��دي ل�ل�أع���ض��اء ك ��ان ل� ً
تطوير البنود المتعلقة بت�شكيل اللجنة،
وطريقة عملها ،وات�خ��اذ ال �ق��رارات،
الحتواء الق�ضايا الحا�صلة ،بما يكفل
العدالة للأع�ضاء.
 - 4في ما يتعلق بعملية االنتخابات،
�أعيد �ضبط �شروط االنتخابات ،حيث
يطلب من الع�ضو المتقدم النتخابات
مجل�س االدارة �أن ت�ك��ون ق��د م�ضت
على ع�ضويته �سنتان ،ويقدم ا�ستمارة
للتر�شح �إلى مكتب الأمانة العامة.
� - 5أقرت تو�صيات ال�سيد عبدالر�ؤوف
قدور� ،أمين ال�صندوق ،وكذلك المكتب
اال��س�ت���ش��اري ال�م��ال��ي ل�لات�ح��اد ،التي
قدمت للجنة ،والمتعلقة بتعديل بع�ض
البنود في النظام المالي لالتحاد.

 - 6وف��ي ما يخ�ص و�سائل االت�صال
اع�ت�م��دت و��س��ائ��ل االت���ص��ال الحديثة
والبريد االلكتروني كو�سائل قانونية،
ف��ي م��ا ي�خ����ص ال�م�ج�ل����س و�أع �� �ض��اء
الجمعية العمومية ،م�ج��اراة للتطور
ال�سريع في هذا القطاع ،وعدم الت�أخر
في �إي�صال المعلومة للأع�ضاء.
 - 7ا�ستلمت لجنة ت�ع��دي��ل النظام
ال�ل��وائ��ح ال��داخ�ل�ي��ة م��ن معظم لجان
االت� �ح���اد ،وب��ا���ش��رت درا� �س �ت �ه��ا في
اجتماع خ�ص�ص لهذا الأمر ،وو�ضعت
اللجنة ت�صو ًرا كاملاً لهذه اللوائح،
�ام��ا لطريقة عملها ف��ي ما
و�إط� ��ا ًرا ع� ً
يخ�ص ت�شكليها و�أهدافها ،ون�شاطاتها
و�إيرادها وم�صاريفها و قنوات التوا�صل
المعتمده بين �أع�ضائها ،واعتمدت من
طرف مجل�س االتحاد.
 - 8كان هناك ت�صور قدمته اللجنة
بخ�صو�ص التمثيل الن�سبي النتخابات
�أع���ض��اء المجل�س ،حتى ي�ك��ون �أكثر
خ�صو�صا �أن عدد
عدالة و�إن�صا ًفا،
ً
�أع�ضاء المجل�س الذي يناهز ثالثين
ع���ض� ًوا كبير ،ويعيق العمل المهني
واالداري .وللأ�سف تم االعترا�ض عليه
من طرف المجل�س.

في فندق «الربفييرا» ببيروت ،بح�ضور
الم�ست�شار القانوني لالتحاد الدكتور
ح�سام لطفي .واتفق على ما يلي:
 تعديل الن�صاب في النظام الداخلي،ت�سهيلاً لأعمال المجل�س ،على �أن يكون
بالثلث زائد واحد بعد ن�صف �ساعة من
موعد االجتماع.
 مرا�سلة رئي�س االتحاد لالتحاداتالمحلية ،م��ن �أج��ل تفعيل الأع���ض��اء
المعينين م��ن ق�ب�ل�ه��ا ،ف�ك��ل ع�ضو ال
يح�ضر م��ن دون ع ��ذر م �ب��رر لثالث
جل�سات يتوجب على االتحاد المحلي
تعيين ممثل فاعل عن االتحاد اً
بدل منه.
 �إر� � �س� ��ال ال �م �� �س �ت �� �ش��ار ال �ق��ان��ون��يالتعديالت المطلوبة مع جدول مقارنة
االجتماعان الخامس
و�أ��س�ب��اب تو�ضيحية للتعديل� ،سواء
والسادس
كان قانون ًيا �أو لغو ًيا ،ليناق�ش من قبل
�أما في ما يخ�ص االجتماعين الخام�س �أع�ضاء مجل�س الإدارة عبر البريد
وال�ساد�س ،فقد ح�صل ما يلي:
الإلكتروني ،فيت�سنى للأمانة العامة
ع �ق��د ف ��ي  20م��اي��و (�أي � � ��ار) � 2017إر�سال الدعوات لعقد جمعية عمومية
االجتماع الخام�س لمجل�س �إدارة اتحاد ا�ستثنائية على هام�ش معر�ض القاهرة
النا�شرين العرب في دورت��ه الثامنة.2018 ،

وف� ��ي  29ي �ن��اي��ر (ك ��ان ��ون ال �ث��ان��ي)
 2018م عقد اجتماع مجل�س الإدارة
ال�ساد�س لالتحاد في دورت��ه الثامنة،
ف��ي ف �ن��دق «ان�ت��رك��ون�ت�ي�ن��ان�ت��ل �سيتي
�ستارز» بالقاهرة ،ا�ستعر�ضنا فيه ما
تم خ�لال االجتماع الخام�س للجنة،
وراجعنا التعديالت الواردة من ال�سيد
محمد ر��ش��اد وال�سيد ب�شار �شبارو،
وتم االنتهاء من التعديالت المقترحة
ب��ال���ص��ورة النهائية ،و�أر��س�ل�ت�ه��ا �إل��ى
الم�ست�شار القانوني لل�صياغة .ولم
�أ�ستلم مالحظات جوهرية من �أع�ضاء
الجمعية العمومية ،ولم �أ�ستلم �سوى
بع�ض المالحظات اللغوية والإمالئية
خ�ل�ال ال �ف �ت��رة ال �م �م �ن��وح��ة ،وق ��د تم
تنفيذها.
وف��ي ه��ذا االجتماع وج��ه ال�شكر �إل� ّ�ي
و�إل ��ى �أع���ض��اء لجنة تعديل القانون
الأ� �س��ا���س ،على الجهد ال��ذي بذلناه
للو�صول �إلى المقترحات المقدمة من
�أع�ضاء الجمعية العمومية اال�ستثنائية.
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والناشرون مدينون له

الشيخ زايد صديق الكتاب
ال يزال
حيًا في
صروح
الثقافة

في �إطار االحتفاالت التي تقيمها دولة الإمارات العربية المتحدة
تحت عنوان « 2018عام زايد» ،لمنا�سبة مئوية ميالد ال�شيخ زايد
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان (طيب اهلل ثراه) ،م�ؤ�س�س الدولة
وب��ان��ي مجدها ،ق��ررت �إدارة معر�ض �أبوظبي ال��دول��ي للكتاب �أن
يكون ال�شيخ زايد (ال�شخ�صية المحورية) في ال��دورة الثامنة والع�شرين
للمعر�ض ،التي تنطلق في � 25أبريل (ني�سان) الجاري.

32

وفي المنا�سبة� ،أح ّيي ،با�سمي وبا�سم مجل�س �إدارة اتحاد النا�شرين العرب،
روح هذا الرجل العظيم ،الذي ترك ب�صمة مميزة ،لي�س في تاريخ الإمارات
والخليج العربي وح�سب� ،إنما في تاريخ الأمة العربية ،وقد ُعرف عنه �أنه،
كقائد عربي ،كان ج ّل همه �أن ي�شمل الجميع بعطفه وتفكيره وغيرته ،فقد
عمل و�سعه على �إبعاد ال�شرور والمخاطر والتوتر والحروب عن المنطقة .هو
الذي ترك �أث� ًرا طي ًبا في نفو�س �شعبه ،وحقق لبلده مكانة هامة ،لي�س على
م�ستوى االنتعا�ش االقت�صادي وح�سب� ،إنما على م�ستوى التنمية والتطور

الناشرون العرب

والعمران والأم��ن .كما كانت �سمعته
خارج الإمارات عطرة ،فعرف بحيويته
«�إن الكتاب
وعروبته و�إن�سانيته ،وهو الذي �أح�سن
هو وعاء العلم
التعامل مع ال�سيا�سة الدولية الخارجية
والح�ضارة والثقافة
ب��ذك��اء وح�ن�ك��ة ،ف��ي �سبيل �أن يحمي
والمعرفة والآداب
منطقة الخليج ،بل المنطقة
العربية والفنون ،والأمم ال تقا�س
من العوا�صف الدولية ،ويحقق
ال�سالم بثرواتها المادية وحدها،
واال��س�ت�ق��رار فيها .ب��ذل م��ا ا�ستطاع
و�إنما تقا�س ب�أ�صالتها
في �سبيل ذل��ك ،فكان �صاحب نخوة،
الح�ضارية،
بل �صاحب ب�صمة يمكن �أن ن�سميها
والكتاب هو �أ�سا�س
«ب�صمة العقل الإماراتي» التي تحولت
هذه الأ�صالة ،والعامل
�إل��ى �سيا�سة عامة ،عنوانها االنفتاح
الرئي�س على ت�أكيدها».
مع الآخر ،والتطلع �إلى الم�ستقبل من
خالل العلم والتخطيط.
ال�شيخ زايد
ويهمنا كنا�شرين� ،أن نفخر ب�أن ال�شيخ
زايد كان �صديق الكتاب والثقافة ،وقد
قال ذات يوم وهو يتجول في معر�ض من�صة مهمة للقاء النا�شرين و�صانعي
�أبوظبي للكتاب�« :إن الكتاب هو وعاء الكتاب ،وت�ح� َّو َل �إل��ى ملتقى لموزعي
العلم والح�ضارة والثقافة والمعرفة الكتب وتجاره ،وح�ض ًنا ثقاف ًيا للكثير
والآداب وال �ف �ن��ون ،والأم���م ال تقا�س من الأن�شطة التي يغتني بها المعر�ض
بثرواتها المادية وحدها ،و�إنما تقا�س ويغني بها رواده.
ب�أ�صالتها الح�ضارية ،وال�ك�ت��اب هو ال نن�سى ونحن نتردد �سنو ًيا على هذا
�أ�سا�س هذه الأ�صالة ،والعامل الرئي�س المعر�ض المتميز� ،أن ال�شيخ زايد هو
على ت�أكيدها» .هذا القول بات ً
نبرا�سا وا�ضع لبنته الأولى عام � ،1981أي بعد
يهتدي ب��ه ق��ادة الفكر ف��ي الإم ��ارات ع�شر �سنوات على توحيد الإم ��ارات
العربية ،ومديرو �ش�ؤون الدولة.
العربية ،وق��د �أطلق عليه في البداية
كانت الثقافة هد ًفا للمغفور له ال�شيخ ا��س��م «م�ع��ر���ض ال�ك�ت��اب الإ� �س�لام��ي»،
زاي ��د ،وق��د �أراده� ��ا �أن ت�ك��ون طري ًقا
لمواطنيه ،لي�صلوا عبرها �إلى الرفعة،
ويحققوا �أحالمهم بتطوير الإن�سان
وتنميته .وه��و في الوقت ال��ذي ي�شدد
ع�ل��ى ال�ت�م���س��ك ب��ال �ت��راث وال�ت�ق��ال�ي��د
منفتحا على
وال�سلوك الإ�سالمي بدا
ً
ال �ح �ي��اة وح� ��وار ال�ث�ق��اف��ات الأخ� ��رى،
م��وج� ًه��ا مواطنيه على التوفيق بين
الدين والحياة .فقد كان �صاحب ر�ؤية
ثاقبة ف��ي التعامل م��ع الآخ��ر وتنوعه
الثقافي والح�ضاري.
لل�شيخ زايد الف�ضل الأ�سا�س في غر�س
واحد من �أهم معار�ض الكتب العربية
وال��دول �ي��ة� ،أع �ن��ي «م�ع��ر���ض �أب��وظ�ب��ي
ال��دول��ي ل�ل�ك�ت��اب» ،ال ��ذي ب��ات ي�شكل

ق �ب��ل �أن ي �ت �ح��ول ع ��ام  1986بطلب
م�ن��ه �إل ��ى «م�ع��ر���ض �أب��وظ �ب��ي ال��دول��ي
للكتاب» ،وي�صبح ع��ام  1993حد ًثا
�سنو ًيا مه ًما يقام في مركز �أبوظبي
الوطني للمعار�ض ،ويتحول �إلى معر�ض
نموذجي في تعامله مع الكتاب بانفتاح
ثقافي ،و�صل �إلى �إلغاء الرقابة ،وفتح
�أبواب الحوار الحر داخل �أروقته ،في
الندوات واللقاءات المفتوحة وور�ش
العمل ،لتتفتّح عقول رواده وتثمر وع ًيا
جديدً ا.
يدين «معر�ض �أبوظبي الدولي للكتاب»،
ك�م��ا ي��دي��ن ال �ن��ا� �ش��رون ال �ع��رب لهذا
الرجل الفذ ،وق��د احتفلنا مع �إدارة
المعر�ض عام  2015باليوبيل الف�ضي
لهذا المعر�ض ،تحت �شعار ي�ستحقه
كبي ٌر ترك �أحالمه تتفاعل في عقول
مواطنيه« :ال�شيخ زاي��د :ن��ور ي�ضيء
الم�ستقبل».
ل��م يفكر ال�شيخ زاي��د ف��ي المعر�ض
�إال ك�م���ش��روع لتحويل �أب ��و ظ�ب��ي �إل��ى
مركز للثقافة� ،أ�سا�سها حركة ن�شر
وا�سعة ،فهو كان يعتبر �أن تعليم النا�س
وتثقيفهم في ح� ّد ذات��ه ث��روة كبيرة،
و�أن العلم والثقافة �أ�سا�س تقدم الأمة
و�أ�سا�س الح�ضارة ،وحجر الزاوية في
بناء الأم��م .ه��ذا ما �أراده ل�ل�إم��ارات
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بال علم وثقافة .وهو بقي يواكب معر�ض ي�صل للم�ؤلف ،فالكتّاب والمبدعون
الجائزة ،ثروة الرجال
الكتاب ،متفقدً ا هذا البنيان الثقافي العرب باتوا يتطلعون �إلى هذه
�سيرة ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
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ك��ي تتمتع بم�ستقبل م�شرق ،وتتطلع
�إلى حياة كريمة .ومن يتابع ما يجري
في الإم��ارات العربية كلها من انفتاح
وا�ضح على تكثيف العمل الثقافي� ،إلى
جانب تكثيف العمل االقت�صادي ،يفهم
�أن �أفكار ال�شيخ زايد انت�شرت في عقول
الإماراتيين ،فاندفعوا �إلى نهل المعرفة
من م�صادرها المختلفة.
ي�ستعيد «م�ع��ر���ض �أب ��و ظ�ب��ي ال��دول��ي
للكتاب» هذا العام �سيرة المغفور له،
وي�سلط ال�ضوء ،من خالل العديد من

الأن�شطة المتميزة ،على �أثره الفكري
وت�أثيره في الخلف ال�صالح والقيادات
التي تلته ،هو ال��ذي �أم��ر � ً
أي�ضا ببناء
�أ�سا�س ثقافي �آخر في �أبو ظبي ،ي�شكل
ع�لام��ة مهمة ف��ي ال �ت��اري��خ الثقافي
ل�ل��إم��ارات ،ه��و «المجمع الثقافي»،
ونعرف ما لهذا ال�صرح الثقافي من
�أث ��ر ال �ي��وم ع�ل��ى التح�صيل الثقافي
والمعرفي ،وما �صدر عنه من نفائ�س
�أغنت المكتبة العربية ،وقد بات انت�شار
المراكز الثقافية والفنية في �أبوظبي

والإم ��ارات العربية �أ�شبه بتظاهرات
ال تفاجئ �أح ��دً ا ،وت�ستمر على م��دار
ال�سنة ،فقد اعتدنا �أن نتلقف الكثير
من الأخبار ال�سعيدة في هذا المجال،
ونحن ن�ستذكر دائ ًما �أنها لي�ست �إال من
هدي �أفكاره ور�ؤاه.
كان ال�شيخ زايد يرفع بناء في الدولة
ف �ي��وازي��ه � �ص��رح ث �ق��اف��ي ،ي�ب�ن��ي على
الأر�ض وال ين�سى بناء النفو�س ،م�ؤكدً ا
�أن الدولة ال تتقدم وال يتقدم �أبنا�ؤها
ويثبت ح�ضورهم على م�ستوى العالم

ال��ذي حر�ص على �أن يتطور �سنة بعد
�سنة ،وكان يعتقد �أن العزة والمجد لن
يكونا بالمال وح��ده ،ويقول�« :إن �أكبر
ا�ستثمار للمال هو ا�ستثماره في خلق
الأجيال من المتعلمين والمثقفين».
واع�ت��را ًف��ا بمكانة ال�شيخ زاي��د ودوره
ف��ي ب�ن��اء ال��دول��ة والإن �� �س��ان ،وف�ضله
على المعر�ض ،ت�ق��رر �إن���ش��اء جائزة
ب��ا��س�م��ه ه��ي «ج ��ائ ��زة ال���ش�ي��خ زاي��د
للكتاب» ،وه��ي ج��ائ��زة رفيعة «تمنح
كل �سنة ل�صناع الثقافة ،والمفكرين،
والمبدعين ،والنا�شرين ،وال�شباب،
عن م�ساهماتهم في مجاالت التنمية،
وال �ت ��أل �ي��ف ،وال �ت��رج �م��ة ف��ي ال�ع�ل��وم
الإن�سانية التي لها �أثر وا�ضح في �إثراء
الحياة الثقافية والأدبية واالجتماعية،
وذلك وفق معايي َر علمية ومو�ضوعية»،
وه ��ي ج��ائ��زة ع�ل�م�ي��ة ت�ستمر ب��دع��م
ورع��اي��ة من «هيئة �أبوظبي لل�سياحة
وال�ث�ق��اف��ة» .وتبلغ القيمة الإجمالية
لها �سبعة ماليين درهم �إمارتي ،وهو
مبلغ لي�س قليلاً �أب��دً ا .وقد باتت هذه
الجائزة من الجوائز العالمية المهمة،
وعلى الم�ستوى العربي �أط�ل��ق عليها
البع�ض ا�سم «نوبل العرب» ،وقد باتت
م�صداقيتها وقيمتها المعنوية �أه��م
بكثير من المبلغ المالي الكبير الذي

ي �ت �ق��دم رئ �ي ����س و�أع �� �ض��اء
م�ج�ل����س �إدارة ات �ح��اد
النا�شرين العرب ب�أطيب
التهاني �إل ��ى الفائزين
�أع�ضاء اتحاد النا�شرين
ال�ع��رب بجائزة ال�شيخ زاي��د
للكتاب :2018
 )1جائزة ال�شيخ زايد ــ فرع الن�شر
والتقنيات الثقافية .ف��ازت بها دار
التنوير للطباعة والن�شر والتوزيع

(ب�ي��روت ،تون�س ،القاهرة)
وت�ع��د ه��ذه ال ��دار م�ؤ�س�سة
تنويرية �أ�سهمت في ن�شر
الثقافة العربية و�إي�صالها
�إل ��ى المتلقي م�ح�ف��زة على
ال �ت ��أل �ي��ف وال �ت��رج �م��ة م��ع حفظ
الملكية الفكرية للم�ؤلفين والمترجمين.
 )2جائزة ال�شيخ زايد ــ فرع الآداب،
فاز بها الكاتب ال�سوري خليل �صويلح
عن روايته "اختبار الندم" ال�صادرة

عن دار ها�شيت �أنطوان/نوفل ـ بيروت.
 )3جائزة ال�شيخ زايد ــ فرع الم�ؤلف
ال���ش��اب ،ف��از بها ال��روائ��ي الم�صري
�أحمد القرمالي عن روايته "�أمطار
�صيفية" ال���ص��ادرة ع��ن مكتبة ال��دار
العربية للكتاب ـ القاهرة.
 )4جائزة ال�شيخ زايد ــ فرع الترجمة،
فاز بها المترجم التون�سي ناجي العونلي
عن كتاب نظرية ا�ستطيقية الذي نقله
من الألمانية �إلى العربية ال�صادر عن

من�شورات دار الجمل ـ بيروت.
 )5جائزة ال�شيخ زاي��د ــ فرع الفنون
والدرا�سات النقدية ،فاز بها الباحث
المغربي محمد المختار م�شبال عن
كتابه في "بالغة الحجاج" نحو مقاربة
ب�لاغ�ي��ة حجاجية لتحليل الخطاب
ال�صادر عن دار كنوز المعرفة للن�شر
والتوزيع ـ عمان.
 )6ج��ائ��زة ال�شيخ زاي��د ـ �ـ ف��رع �أدب
الطفل والنا�شئة ف��ازت بها الكاتبة
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ويحلمون في الح�صول عليها ،كون من
يفوز بها ي�صبح محط اهتمام القراء
العرب ،فيحقق االنت�شار ،وي�صل �إلى
جمهور �أو�سع ،حتى �أنه يحظى باهتمام
�أكبر بترجمة م�ؤ َّلفه الفائز �إلى لغات
�أجنبية ،فتتحقق له نجومية يطمح �إليها
كل مبدع .فهذه الجائزة منذ ت�أ�س�ست
عام  ،2007باتت هدية مهمة للإبداع
العربي ،ت�ؤكد ب�صمة ال�شيخ زايد في
تقدير العقل والفكر والعلم والمعرفة،
وتعبر عن �سلوك الإمارات بمنح في�ض
من خيرها لمحيطها العربي.
يبقى ال�شيخ زايد �أ ًبا لكل تقدم يجري
في الإمارات ،ف�أفكاره ما زالت م�ستمرة
وم�ؤثرة في الأجيال التي تعاقبت بعده،
ف�ه��و لي�س م�ج��رد ذاك ��رة تعبر �أم��ام
الب�صائر والأذه��ان� ،إنما حياة تلم�س
في كل بيت �إم��ارات��ي ،وف��ي كل �صرح
اقت�صادي �أو ثقافي.
يبقى ال�شيخ زايد ،بالن�سبة �إلينا ،نحن
ال�ن��ا��ش��ري��ن� ،صاحب �إرث ال ين�سى،
و�أفكار ال تجف .كان �صديق الكتاب،
الكتاب و�ص ّن ُاعه �أوفياء لذكراه،
ويبقى ِ
وحري�صين على �أن يكون على الدوام
�شخ�صية محورية.

محمد ر�شاد

رئي�س اتحاد النا�شرين العرب
الإماراتية ح�صة خليفة المهيري عن
كتابها "الأينوراف" ال�صادر عن دار
الهدهد للن�شر والتوزيع ـ دبي.
 )7جائزة ال�شيخ زايد ــ فرع الثقافة
ال�ع��رب�ي��ة ف��ي ال�ل�غ��ات الأخ� ��رى ،ف��از
بها الباحث الألماني داغ نيكوالو�س
ها�س عن كتابه ال�صادر بالإنكليزية
"ال�شيوع والإن�ك��ار :العلوم والفل�سفة
العربية في ع�صر النه�ضة الأوروبية".
من �إ�صدارات دار هارفرد للن�شر.

 طيب اهلل ثراه – �سيرة ملهمة فيتنمية الإن�سان والحفاظ على الجذور
والأ�صول العربية والإ�سالمية .هو
�صاحب ر�ؤية بعيدة النظر منذ بدايته.
ففي منت�صف القرن الما�ضي في
�إمارة �أبو ظبي ،بد�أ بتعاي�ش مع حياة
الب�سطاء من مواطنيه من المزارعين،
فتو�سع في حفر الآبار لري الب�ساتين
وقدم م�شروعات تنموية زراعية
وتعليمية نقلت مواطنيه و�إمارة �أبو
ظبي نقلة نوعية.
ثم وحد مع ال�شيخ را�شد �آل مكتوم
االتحاد الإماراتي ،ليبد�أ ع�صر جديد
في بالده ،مبن ًيا على التخطيط
العلمي.
ثم توجهه مع ال�شيخ جابر الأحمد
ال�صباح بفكرة ان�شاء مجل�س التعاون
الخليجي ،ليظهر كيان �إقليمي م�ؤثر.
ترك ال�شيخ زايد  -رحمه اهلل  -في
بالده ومنطقته وكل الدول الإ�سالمية
والعربية ر�سالة خير ،فنجد ا�سمه
ً
مرتبطا بم�شروعات ومبادرات تنموية
وثقافية وخيرية ،وتوجد م�سابقات
ثقافية تنموية تحمل ا�سمه ،وال يخلو
بلد �إ�سالمي �أو عربي من مدر�سة �أو
م�ست�شفى �أو مبادرة تنموية �أو م�شروع
م�ؤثر �أو �شارع يحمل ا�سمه.
قدم ال�شيخ زايد فك ًرا رفيع الم�ستوى،
و� اً
أ�س�سا علمية لبناء
أعمال رائدة ،و� ً
جيل قادر على التطوير .و�أذكر
مقولته «�إن تعليم النا�س وتثقيفهم في
حد ذاته ثروة كبيرة نعتز بها ،فالعلم
ثروة ،ونحن نبني الم�ستقبل على
�أ�سا�س علمي».
هو قائد م�ؤثر في الفكر العربي
،قدم الكثير للإن�سانية وي�ستحق منا
التقدير.
رحمه اهلل وجعل مثواة الجنة
�سعود عبدالعزيز المن�صور
رئي�س لجنة الموارد
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االجتماع الثاني مع مديري المعارض العربية في الكويت:

أوقفوا تدهور صناعة النشر

إعداد :ناصر عاصي

انعقد م�ؤتمر مديري معار�ض الكتب العربية اتحاد النا�شرين العرب يومي  16و 17نوفمبر 2017م ،في دولة الكويت ،و�شارك
فيه  19مدي ًرا ،مع �أع�ضاء مجل�س �إدارة االتحاد وعدد من مندوبي االتحادات المحلية .وهو الم�ؤتمر الثاني الذي تميز،
مع الم�ؤتمر الذي �سبقه في اال�سكندرية ،بما انتهى �إليه من قرارات وتو�صيات تر�سخ التفاهم والتعاون بين الطرفين.
وكان الم�ؤتمر الأول قد عقد يومي  5و� 6سبتمبر � /أيلول 2016م ،في مكتبة الإ�سكندرية ،و�ش ّرف المجتمعين بافتتاحه
وزير الثقافة الم�صري ال�سابق حلمي النمنم ،والدكتور �إ�سماعيل �سراج الدين مدير مكتبة الإ�سكندرية ،والدكتور خالد
عزب رئي�س قطاع الم�شروعات في مكتبة الإ�سكندرية .كما �شارك في الم�ؤتمر  17مدي ًرا ،مع �أع�ضاء مجل�س �إدارة اتحاد
النا�شرين العرب .وانتهى هو الآخر �إلى �إ�صدار قرارات وتو�صيات �صيغت ب�شكل م�شترك ،وهدف المجتمعون منها الو�صول
�إلى قوا�سم م�شتركة تكون لم�صلحة ن�شر الكتاب وو�صوله �إلى القارئ ،بكل الت�سهيالت الممكنة.
و�إذا كنا عر�ضنا في العدد ال�سابق من المجلة وقائع م�ؤتمر الإ�سكندرية ،ف�إننا نعر�ض هنا وقائع الم�ؤتمر الثاني الذي عقد
في الكويت ،مع المقارنة بين التو�صيات التي �صدرت في هذا الم�ؤتمر ب�سابقتها ال�صادرة عن الم�ؤتمر الأول.
عقد م�ؤتمر الكويت تحت �شعار «الواقع
والم�أمول» ،وفي �ضوء تفاقم �أزمة الن�شر
يوما بعد يوم ،و�شروط اال�شتراك في
ً
المعار�ض العربية التي تزداد �صعوبة
و�إربا ًكا للنا�شر ،من ارتفاع غير منطقي
في ر�سوم اال�شتراك� ،إلى ازدياد في كلفة
ال�شحن وال�سفر والإقامة والنفقات الأخرى
الكثيرة ،مع تراجع في المبيعات ،وازدياد
في عزوف الم�ؤ�س�سات الر�سمية والمكتبات
العامة عن تخ�صي�ص ميزانيات لالقتناء،
مما بد�أ ي�ؤثر �سل ًبا وب�شكل كبير في م�شاركة
دور الن�شر في المعار�ض العربية.
ومع ذلك تبقى ال�شراكة �ضرورية وملحة
بين فريقي الم�ؤتمر ،ويبقى �إنجاح
المعار�ض العربية مطل ًبا مه ًما لهما ،وعلى
الطرفين �أن يتطلعا �إلى التعاون من �أجل
تذليل المعوقات وحل الم�شكالت التي
يواجهها النا�شرون العرب ،بعدما �أ�صبحت
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المعار�ض العربية من �أهم منافذ توزيع
�إنتاج النا�شرين ،على حد قول رئي�س اتحاد
النا�شرين العرب محمد ر�شاد.

كلمة
محمد صالح
العسعوسي

كلمة االفتتاح كانت لراعي الم�ؤتمر محمد
�صالح الع�سعو�سي الأمين العام الم�ساعد
لقطاع الثقافة في الكويت.
رحب الع�سعو�سي بالح�ضور ،ناقلاً تحيات
الأمين العام للمجل�س الوطني للثقافة
والفنون والآداب ،الأ�ستاذ علي اليوحة،
الذي حالت دون ح�ضوره بع�ض االرتباطات
الم�سبقة ،ونوه بعقد الم�ؤتمر على هام�ش
الدورة الثانية والأربعين لمعر�ض الكتاب،

«حيث تحت�ضن دولة الكويت كعادتها
مثل هذه االجتماعات وهذه التظاهرات
الثقافية التي ت�سهل وتناق�ش �أمور اتحاد
النا�شرين وهموم النا�شر الذي نعتقد ب�أن
طرحه مثل هذه الق�ضايا وهذه الهموم
كفيل ب�أن يفتح �أبوا ًبا و�آفا ًقا لتطوير �صناعة
الكتاب ب�شكل عام».
وتمنى الع�سعو�سي «�أن يتكلل الم�ؤتمر
بالنجاح ،ويتو�صل �إلى الحلول المرجوة،
وخ�صو�صا في المجل�س
ونحن في الكويت،
ً
الوطني للثقافة والفنون والآداب� ،سنكون
حا�ضرين وداعمين لت�سهيل الق�ضايا
المطروحة ك ّلها ،بما يخدم �صناعة الكتاب
اً
و�صول �إلى تحقيق
وتطوير هذه الطباعة،
الهدف الثقافي من �إقامة هذه المعار�ض
وهذه التظاهرات الثقافية”.

كلمة
محمد رشاد

في كلمته �شكر رئي�س االتحاد الأ�ستاذ
محمد ر�شاد با�سمه وا�سم زمالئه �أع�ضاء
اتحاد النا�شرين العرب ،ومديري معار�ض
الكتب العربية� ،صاحب ال�سمو ال�شيخ جابر
المبارك الحمد ال�صباح ،رئي�س مجل�س
الوزراء في دولة الكويت ،على تف�ضله
الناشرون العرب

برعاية االجتماع الثاني في الدورة الثامنة
لمجل�س �إدارة اتحاد النا�شرين العرب
ومديري معار�ض الكتب العربية .كما
رفع �آيات ال�شكر والتقدير لمعالي وزير
الإعالم الكويتي محمد الجبري ،و�أمين
عام المجل�س الوطني للثقافة والفنون
والآداب الأ�ستاذ علي اليوحة ،والأمين العام
الم�ساعد الأ�ستاذ محمد �صالح الع�سعو�سي،
والأ�ستاذ �سعد العنزي ،ومديري معار�ض
الكتب العربية.
وقال ر�شاد“ :على الرغم من �أن القرارات
والتو�صيات التي �صدرت عن اجتماع
الإ�سكندرية والتي �صاغها ممثلون عن
مديري المعار�ض ،وممثلون من اتحاد
النا�شرين العرب ،ف�إن معظم المعار�ض
العربية لم تن ِّفذ منها �شي ًئا .ودعونا ن�صارح
بع�ضنا ً
بع�ضا ،ب�أن ن�ؤكد �أننا ،نا�شرين
ومديري معار�ض ،ينبغي �أن نكون فريقاً
واحدً ا ،بل �شركاء في م�س�ؤولية �إقامة
المعار�ض ونجاحها .ولكن ربما يغيب عن
مديري المعار�ض العربية حقيقة الو�ضع
الحالي للمعار�ض في معظم البلدان
العربية ،والتي هي على النحو التالي:
 1. 1تراجع كبير في مبيعات النا�شرين،
يزداد �سنو ًّيا في كل معر�ض ،منذ �ست
�سمي “الربيع العربي”،
�سنوات ،وبعد ما ِّ
الذي �أ�ضر بالأن�شطة االقت�صادية لغالبية
الدول العربية ،وكان �أكثرها �ضر ًرا ما
تعر�ضت له �صناعة الن�شر العربي� ،إذ
فقدت �أ�سوا ًقا كبيرة للنا�شرين مثل (ليبيا
– العراق – �سوريا – اليمن).
 2. 2انخفا�ض حاد في ميزانيات الدول،
وال�سيما المخ�ص�صة ل�شراء الكتب،
نتيجة تراجع �أ�سعار النفط ،وتزايد العجز
المالي وارتفاع تكاليف المعي�شة ،الأمر

الذي �أدى بالمواطن العربي �إلى تقليل
�إنفاقه على �أ�سا�سيات حياته المعي�شية،
وابتعد عن الكماليات و�أولها الكتاب.
 3. 3ت�سابق غالبية المعار�ض في ما بينها
على زيادة قيمة ر�سوم �إيجارات الأجنحة،
مع فر�ض �أعباء مالية �إ�ضافية على النا�شر
العربي من ر�سوم الت�أ�شيرات والتوكيالت
وم�صروفات التخلي�ص والنقل.
 4. 4ارتفاع تكاليف ال�سفر والإقامة في
الفنادق وم�صروفات �شحن الكتب من بلد
النا�شر.
 5. 5تراجع و�إحجام من بع�ض دور الن�شـر
عن الم�شاركة ب�صورة مبا�شرة في
المعار�ض ،لأن م�شاركتها تح ّملها خ�سائر
كبيرة ،وربما ت�شارك عبر التوكيالت،
وهذا ي�ضعف المعار�ض � ً
أي�ضا.
 6. 6على الرغم من �أن المعار�ض العربية
�أ�صبحت من �أهم منافذ توزيع النا�شر
العربي ،وربما يكون بالن�سبة �إلى بع�ضهم
المنفذ الوحيد ،ف�إن المالحظ تراجع
عدد العناوين الجديدة التي ي�صدرها
النا�شرون العرب نتيجة للأو�ضاع
االقت�صادية والخ�سائر التي يتحملها في
ال�سنوات الأخيرة.
 7. 7ت�سابق بين معظم المعار�ض العربية
على زيادة عدد الم�شاركين ،دون النظر
�إلى العدد المتوقع من الزائرين ،وينجم
عن هذا ال�سباق من �أجل ملء الم�ساحات
بالم�شاركين ،تواج ُد المزورين وتجار
الكتب غير الم�سجلين باالتحادات
المحلية �أو اتحاد النا�شرين العرب،
والذين ال يعنيهم االلتزام بقواعد مهنة
الن�شر و�آدابها ،مع انتهاكهم حقوق
الملكية الفكرية.

 8. 8مالحظة �سماح معظم المعار�ض العربية
بم�شاركة �أ�صحاب الألعاب ال�سحرية
والترفيهية ،مما ي�ؤدي �إلى ان�صراف
الزائرين عن �أجنحة الكتب.
� 9. 9ضخامة حجم الإنفاق على الفاعليات
الثقافية والفنية ،وطغيانه على الن�شاط
الرئي�سي للمعر�ض وهو الكتاب ،وربما
تقليلها يخفف العبء المالي عن النا�شر.
 10.10عجز معظم مديري المعار�ض عن
م�ساندة النا�شر العربي تجاه تغ ّول الرقابة
في كل بلد عربي ،الأمر الذي ي�ؤدي �إلى
تقليل مبيعاته.
 11.11عدم ا�ستجابة معظم مديري المعار�ض
العربية لإنهاء ت�ضارب المعار�ض وتداخل
مواعيدها كبداية ونهاية ،مما ي�سبب عب ًئا
مال ًّيا وبدن ًّيا على النا�شر العربي.
 12.12تفرقة في التعامل مع النا�شر العربي،
مقارنة بالتعامل مع النا�شر الأجنبي في
بع�ض المعار�ض العربية”.
وتابع رئي�س اتحاد النا�شرين العرب“ :نحن
نعلم وندرك �أن هناك م�شكالت كبيرة لدى
مديري المعار�ض العربية من النا�شرين
العرب ،بل هناك بع�ض الق�صور من
اتحاد النا�شرين العرب في حل بع�ض هذه
الم�شكالت ،مع ت�أكيد ا�ستعدادنا التام لحل
هذه الم�شكالت ،من خالل تعاونكم معنا.
و�أبرز هذه الم�شكالت التي يواجهها مديرو
معار�ض الكتب العربية هي:
 1. 1عدم التزام بع�ض النا�شرين ب�شروط
المعار�ض و�أنظمتها.
 2. 2قيام بع�ض النا�شرين باختراق قوانين
البلد الم�ضيف و�أنظمته و�سيادته ،وذلك
بعدم احترام القيم والعادات والتقاليد.
 3. 3عر�ض بع�ض النا�شرين كت ًبا تن�شـر
الأفكار الهدامة �أو ت�سطح الم�ستوى
الثقافي.
 4. 4عر�ض بع�ض النا�شرين كت ًبا ت�سـيء �إلى
الحكام ونظام الحكم في البلد الم�ضيف.
 5. 5تحايل بع�ض النا�شرين بالم�شاركة بعدة
تراخي�ص� ،سواء من بلدهم �أو من بلدان
�أخرى للح�صول على �أكثر من مكان في
المعر�ض ،وعر�ض الكتب نف�سها في
�أماكن متفرقة.
الناشرون العرب
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 6. 6بع�ض النا�شرين ربما ي�ؤجرون من
الباطن بع�ض الأجنحة للغير.
 7. 7تدخل بع�ض ممثلي االتحادات المحلية
للتو�صية بم�شاركة دور ن�شر لي�س لديها ما
يدعو �إلى قبول م�شاركتها.
 8. 8تالعب بع�ض النا�شرين ومغاالتهم في
�أ�سعار الكتب.
 9. 9تزايد م�شاركة المزورين وتجار الكتب
في المعار�ض ،ب�سبب تق�صير االتحادات
المحلية وتقاع�سها عن تزويد �إدارات
المعار�ض ب�أ�سماء ه�ؤالء المخالفين،
والذين ال ي�ستحقون الم�شاركة في
المعار�ض.
 10.10عدم التن�سيق بين االتحادات المحلية
و�شركات ال�شحن في االلتزام بمواعيد
�شحن الكتب ،ما يت�سبب في ت�أخر و�صول
�شحنات النا�شرين �إلى المعار�ض.
وخل�ص ر�شاد �إلى القول� :إذا ا�ستمر و�ضع
المعار�ض العربية � -أو �أ�سواق الكتب-
على ما هو عليه الآن ،فلن يتحقق الهدف
الأ�سا�سي من المعار�ض في ن�شر الثقافة
والعلم بين �أبناء الوطن العربي ،والت�أ�سي�س
لمجتمع عربي قارئ يوظف ثقافته لخدمة
بلده ...لذا ن�أمل في اجتماعنا الثاني هذا
�أن نعمل م ًعا من �أجل حل الم�شكالت لكل
من النا�شرين ومديري المعار�ض ،وخير
دليل لنا على حل هذه الم�شكالت قرارات
وتو�صيات اجتماع الإ�سكندرية ،حتى ن�صل
�إلى ما نن�شده جمي ًعا من ارتقاء م�ستوى
معار�ضنا العربية”.

كلمة
هيثم الحاج

ثم تكلم الدكتور هيثم الحاج ،رئي�س الم�ؤتمر
الأول /الإ�سكندرية فقال“ :ربما �أ�شار
الأ�ستاذ محمد ر�شاد منذ قليل �إلى عدم
تنفيذ الكثير من التو�صيات من قبل مدراء
المعار�ض �أو النا�شرين ،وربما يكون ذلك
ب�سبب ق�صور في طريقة �صناعة التو�صيات،
و�أظن �أن علينا �أن نطور هذه الآلية ،و�أن
تكون التو�صيات والقرارات واقعية ،ويمكننا
تنفيذها بالفعل ،و�أن تكون � ً
أي�ضا باال�شتراك
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الحقيقي بين وجهتي النظر ،بين النا�شرين
ومديري المعار�ض ،حتى ال ت�صبح كمن
يركبون �سفينة بع�ضهم في �أعالها وبع�ضهم
الآخر في �أ�سفلها ،ربما ت�ؤدي بع�ض القرارات
�إلى توقف بع�ض المعار�ض ،وهذا ما ال نرجوه
بالطبع .نحن بالفعل في �سفينة واحدة،
نرجو �أن تتم رحلتها ،و�أن تكون هذه الرحلة
بال �أي عواطف �أو �أي �أعا�صير ،و�أن يكون
وا�ضحا بالن�سبة �إلينا جمي ًعا”.
خط �سيرها
ً
وختم الحاجِ « :ل َم نعمل الآن على معار�ض
مهنية �أو �سوق للن�شر �أو على �أحداث ثقافية
�أو مجرد �أحداث تجارية لترويج الكتاب؟ �أنا
�أظن �أن علينا في البداية �أن نحدد منهجنا
ور�ؤيتنا لما نريد �أن نفعل ،كي نبد�أ فعله
ب�شكل منظم».

كلمة
سعد العنزي

وبعد �أن رحب الأ�ستاذ �سعد العنزي،
رئي�س االجتماع الثاني /الكويت بالح�ضور
وال�ضيوف ،قال“ :الكويت ،ومنذ عقود
طويلة� ،أخذت على عاتقها ن�شر الثقافة
والمعرفة في ربوع الوطن العربي ،من خالل
�سال�سل �إ�صداراتها التي و�صلت �إلى كل بيت
عربي”.
واعتبر العنزي �أن مواجهة الإرهاب
والتطرف تكون بالثقافة والمعرفة واالنفتاح
والتنوير ،والعمل على �أن يظل الكتاب
�سالحا قو ًيا في مواجهة �آلة الحرب ،كما
ً
ر�أى “�أن �صناعة الثقافة والن�شر تعد ركيزة
�أ�سا�سية لأي م�شروع ح�ضاري ،و�أنها المدخل
الرئي�سي لأي تقدم �أو رقي ...وعلى الرغم
من التطور الحا�صل في حركة الن�شر عرب ًيا،
وتنوع و�سائله و�أدواته ،ف�إنه ال يزال يعاني
م�شكالت عامة ،اقت�صادية ومهنية ،تتعدد
وتختلف باختالف البلدان العربية ،وتفاوت
م�ستوى الثقافة فيها”.
وقال العنزي�« :إن الهدف الرئي�سي من هذا
االجتماع خلق م�ساحة للنقا�ش والتحاور
حول �أهم ق�ضايا الكتاب العربي ،م�شكالته
وهمومه ،والتحديات التي تواجهه ،وكذلك
ق�ضايا النا�شرين ،وا�ستعرا�ض الم�شكالت

والتفا�صيل الفنية التي تعتر�ض تنظيم
معار�ض الكتب العربية ،ونحن على ثقة ب�أن
اتحاد النا�شرين العرب – في ظل رئا�سته
الحالية – ي�سعى لمواجهة الم�شكالت
القائمة بفاعلية �أكبر ،وجهود حقيقية
تهدف �إلى �ضمان م�شاركة �أع�ضاء االتحاد
في الأن�شطة والبرامج والفاعليات الثقافية
المختلفة كافة ،والعمل على تفعيل �أدوات
الن�شر وتطويرها ،و�صناعة الثقافة في
الوطن العربي”.
وتمنى في الختام “�أن تثمر مناق�شاتنا
قرارات قابلة للتنفيذ وفق جدول زمني
محدد ،و�أن يكون اجتماعنا هذا بداية
لخارطة طريق جديدة تراعي م�صلحة
النا�شرين والمثقفين والقراء العرب ،وتعمل
على تطوير معار�ض الكتاب في وطننا
العربي الكبير”.

كلمة
بشار شبارو

وفي تر�ؤ�سه للجل�سة الأولى قال الأ�ستاذ
ب�شار �شبارو� ،أمين عام اتحاد النا�شرين
العرب�“ :إننا جمي ًعا �أمام تحديات مهنية
كثيرة �أهمها القر�صنة ،الت�سويق والتوزيع،
العزوف عن القراءة ،التقدم التقني،
الرقابة وغيرها الكثير ،لكن هذه النقاط
�أ�سا�سية ويجب �أن نهتم بها في هذا اللقاء
اليوم وغدً ا”.
ثم تال �شبارو قرارات وتو�صيات م�ؤتمر
الإ�سكندرية ال�سابق ،ليكون المجتمعون على
ب ّينة من �أمرهم ،فيدركوا ما نفذ من هذه
القرارات والتو�صيات وما لم ينفذ.

كلمة
محمد المعالج

وبعدما �أكد الدكتور محمد �صالح المعالج،
رئي�س لجنة المعار�ض العربية والدولية،
حر�ص النا�شر العربي ال�شديد على الم�شاركة
في جميع المعار�ض ،رغم ال�صعوبات التي
تقف حائلاً دون ت�سويق الكتاب العربي في
هذه المعار�ض ،قال“ :اجتمعنا اليوم لمزيد

من تطوير ال�شراكة بين مختلف �إدارات
المعار�ض العربية للكتاب والنا�شرين
العرب ،بما يحقق الم�صلحة الم�شتركة،
وفر�صة لر�صد الم�شاكل التي ي�شهدها
النا�شر العربي في المعار�ض العربية،
حتى نتمكن من معرفة ما تو�صلنا �إليه بعد
اجتماعنا الأ ّول ،وما ن�أمل �أن نك ّمل تحقيقه
في الم�ستقبل”.
وركز المعالج في كلمته على الأمور التي
اتفق عليها ولم تنفذ ،فعر�ضها كما يلي:
يتم ت�شريك اتحاد النا�شرين العرب
« -لم ّ
في اختيار النا�شرين الم�شاركين في غالبية
المعار�ض.
يتم ت�شريك اتحاد النا�شرين العرب
 لم ّفي الهيئة العليا للمعار�ض العربية.
 لم تقم ك ّل المعار�ض بفر�ض طلب �سج ّلتجاري على الم�شاركين �أو �إثبات ع�ضويتهم
في اتحاد النا�شرين العرب للت�أكد من
قانونية الدار ووجودها.
 م�شكلة م�شاركة النا�شر ال�سوري والليبيلم يقع ح ّلها من مختلف �إدارات المعار�ض
العربية.
 التفاعل �إيجا ًّبا مع قرارات االتحاد فييخ�ص المزورين والقائمة ال�سوداء من
ما ّ
طرفهم».
ثم عدد المعالج الم�شكالت العا ّمة التي
يواجهها الم�شتركون في المعار�ض:
«  -ارتفاع تكاليف الأجنحة.
 �إلغاء ر�سوم الت�أ�شيرات و التوكيالت �إ�سوةبمعر�ض �أبوظبي.
 عدم ت�شكيل لجان تن�سيق بين االتحادوالمعار�ض.
 م�شكلة الأمن وال�سرقات في بع�ضالمعار�ض ،وعدم توفير كاميرات مراقبة
وتنبيه في كل القاعات.
 عدم توفير �صناديق �شكاوى وا�ستبيانفي كل معر�ض ،ي�ستطيع من خالله النا�شر
تقديم مالحظاته بغية تطوير المعر�ض.
 قبول الم�ؤ�س�سات التي ت�شارك بالألعاب،خ�صو�صا تلك التي ت�ؤثر في �صحة الأطفال».
ً
و�أكد المعالج ،في ختام كلمته� ،أن على
النا�شرين واجبات ،و�أن اتحاد النا�شرين
العرب يحر�ص على عدم ت�سجيل �أي

تجاوزات من طرف النا�شرين ،وعلى تعاون
دائم مع �إدارات المعار�ض لمنعها.

كلمة
ناصر عاصي

واعتبر الأ�ستاذ نا�صر عا�صي ،رئي�س
لجنة الإعالم والعالقات العامة� ،أن
النا�شر �صاحب ر�سالة معرفية ثقافية
لخدمة المجتمع ون�شر �أعمال تتنا�سب مع
مجتمعاتنا ،وتن ّمي �أفكارنا وتثقف مجتمعنا.
وقال�“ :إن هناك نا�شرين �أ�سا�ؤوا للمهنة،
وهم �أق ّل ما يقال فيهم تجار كتب� ،أو بائعو
كتب� ،أو مزورون ومقر�صنون لهذه الكتب� .إن
النا�شر يتكبد م�صاريف كبير ًة لدى م�شاركته
أثبتت درا�ساتنا مع
في � ّأي معر�ض ،ولقد � ْ
ن�سبة كبيرة من النا�شرين �أن مبيعات كتبهم
في المعار�ض ،بعد ح�سم الم�صاريف التي
ت�صل �إلى ما بين  70و ،% 80وهم بالتالي
يبيعون كتبهم بكلفة الطباعة من دون � ّأي
ربح ،وهذا الأمر �سي�صل بالجميع �إلى عدم
الإنتاج والتوقف عن العمل”.
وعدد عا�صي البنود التي تتعلق بم�صاريف
النا�شر ،ليخل�ص �إلى التقليل من �أهمية
الم�شاركة في المعار�ض� ،إذا لم تكن هناك
ت�سهيالت و�إجراءات للتخفيف من هذه
الم�صاريف .وت�ساءل“ :في ظ ّل ما جرى
طرحه نت�ساءل ،هل �إقامة المعر�ض �أمر
يعنينا ك�شركاء فيه؟ وهل الأن�شطة الثقافية
الم�صاحبة والمهمة جدًّا من النواحي كاف ًة،
والتي تتيح لعدد �أكبر من الجمهور الح�ضور
�إلى المعر�ض �سي�ستفيد منها النا�شر
بالتوازي مع اال�ستفادة المهنية �أو الفكرية
من هذه الأن�شطة؟ وهل ما جرى طرحه
من م�صاريف كبيرة على النا�شر وال�سعي
�إلى تقليلها لمتابعة النا�شر م�سيرته �أمر
يجب الوقوف عنده ومعالجته؟ وهل يمكننا
المطالبة ب�أن يكون النا�شر ع�ضو االتحاد
مميزًا عن باقي العار�ضين لأنه ملتزم
بالتفا�صيل الأدبية والفكرية كاف ًة ويحترم
قوانين المعر�ض ،ويلتزم بها ،وهو بالمطلق
لي�س كالمكتبة العار�ضة �أو الجهات الر�سمية
�أو التجارية مثل المطابع وغير ذلك؟”.
وعن كلفة �إيجار الجناح في المعار�ض

وموا�صفات العر�ض ،ر�أى عا�صي�“ :أن
القيمين على المعر�ض يعتبرون �أنهم
حققوا المطلوب عندما ال يتجاوز �إيجار
المتر المربع مئة دوالر �أمريكي ،لكن هل
موا�صفات المعر�ض من حيث تفا�صيل �إقامة
ال�صالة والتجهيزات والإ�ضاءة والمواقف
والخدمات والإعالنات والجهات الإعالمية
والجهات الداعمة متنا�سبة �أو متكافئة بين
المعار�ض؟ �س�ؤال يجب طرحه للنقا�ش
و�أعتقد ،في بع�ض الأحيان� ،أن كلفة المتر
قد تكون �ضعف � ّأي معر�ض �آخر لك ّنه ي�ؤمن
تفا�صيل كثير ًة تعود على جميع العار�ضين
بالخير وبالمبيع الجيد ،وقد يكون �سعر
الجناح �أق ّل من مئة دوالر وال ي�ستفيد � ّأي
نا�شر من الم�شاركة فيه لعدم وجود � ّأي
خدمات ،و�أه ّمها تن�شيط حركة البيع من
خالل الجمهور والم�ؤ�س�سات والجهات
المعنية بالكتاب.
“النا�شر قادر على �إنتاج ون�شر �أعمال
كثيرة ومهمة ،لكنه يحتاج �إلى دعم في
التوزيع و�إي�صال الكتاب �إلى �أكبر �شريحة
من النا�س ،وبالتالي يكون النا�شر قد حقق
مبيعات �أف�ضل ،وتم ّكن من ن�شر ثقافة �أو�سع
و�أمثل ،و�أعتقد �أن جميع الزمالء يوافقونني
الر�أْي.
“لذا ،ف�إننا نطلب الم�ساعدة على �إعداد
�إح�صاءات مفيدة لمعرفة �أو�ضاع الن�شر
والنا�شرين ،واالهتمام الم�شترك بحقوق
الملكية الفكرية ،ومنع قر�صنة ال ُكتب ،ومنح
�أع�ضاء االتحاد امتيازات خا�ص ًة ت�ؤهلهم
تقديم الأف�ضل واالرتقاء بمهنة الن�شر،
وبهذا ن�ستطيع �أن نح ّقق �أهدافنا الم�شتركة
بوجود نا�شر �صاحب مهنة راقية ور�سالة
هادفة”.

المؤتمر الثالث
فـي أبوظبي

تر�أ�س الجل�سة الثانية الأ�ستاذ محمد
ر�شاد رئي�س اتحاد النا�شرين العرب ،ودار
نقا�ش حول مقترحات مديري معار�ض
الكتب العربية ومالحظاتهم حول م�شاركة
النا�شرين في هذه المعار�ض ،وقد تق ّرر
ت�شكيل لجنة م�ؤلفة من ال�سادة :ب�شار
الناشرون العرب
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تقار ير

تقار ير

مقررات وتوصيات االجتماع الثاني مع
مديري المعارض
�أ .ب�شار جا�سم
مدير معر�ض البحرين

�أ .جا�سم البوعينين
نائب مدير معر�ض الدوحة

�أ .محمد ال�شحي
مدير معر�ض �أبو ظبي

�أ .حميدو م�سعودي
مدير معر�ض الجزائر

�أ .ب�شار �شبارو
الأمين العام

د .محمد المعالج
رئي�س لجنة المعار�ض

خطوات ثابتة لكن بطيئة
�صدرت عن الم�ؤتمر الثاني الذي عقد بين مديري معار�ض الكتب العربية وممثلي
اتحاد النا�شرين العرب ،في الكويت ،يومي  16و 17نوفمبر /ت�شرين الثاني  2017م،
مجموعة من القرارات والتو�صيات ،نقدم هنا مقارنة بينها وبين تلك التي �صدرت
عن الم�ؤتمر الأول الذي عقد في مكتبة الإ�سكندرية ،يومي  5و� 6سبتمبر� /أيلول 2016
م ،لنخل�ص �إلى �أن عدد ًا من القرارات والتو�صيات بقي كما هو ،فكرر الم�ؤتمر الثاني
بع�ض ما ورد في الم�ؤتمر الأول ،وبع�ضه الثاني ن ّقح فتغيرت فيه كلمات �أو عبارات،
وبع�ضه الثالث �أ�ضيف كبند جديد ،في حين �أن بع�ض قرارات الم�ؤتمر الأول انتقلت
�إلى تو�صيات الم�ؤتمر الثاني .وما نعر�ضه هنا ي�ؤكد عدم تنفيذ غالبية القرارات
والتو�صيات ال�سابقة من قبل الطرفين.

في القرارات:

�أ� .أحمد الحمدان
�أ .نا�صـر عـا�صى
نائب الرئي�س رئي�س لجنة الإعالم والعالقات العامة
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جا�سم ،جا�سم �أبو العينين ،محمد ال�شحي،
حميدو م�سعودي ،ب�شار �شبارو ،محمد
�صالح المعالج� ،أحمد فهد الحمدان ونا�صر
عا�صي ،لإعداد القرارات التي جرى
النقا�ش حولها في الم�ؤتمر .وقد �شارك
في هذه الجل�سة ال�سادة مديرو معار�ض
الكتب العربية و�أع�ضاء مجل�س �إدارة اتحاد
النا�شرين العرب.
�أما الجل�سة الختامية فتر�أ�سها الأ�ستاذ
ً
م�ستعر�ضا
�سعد العنزي ،رئي�س الم�ؤتمر،
ما تو�صلت �إليه لجنة �إعداد القرارات
فاتحا باب النقا�ش حولها،
والتو�صياتً ،
ل�صياغتها ب�شكل نهائي ،واعتماد القرارات
والتو�صيات التي �صدرت عنها ،للعمل على
تنفيذها من ِق َبل مديري معار�ض الكتب
العربية واتحاد النا�شرين العرب.
وفي نهاية الم�ؤتمر �أعلن مدير معر�ض �أبو
ظبي الدولي للكتاب الأ�ستاذ محمد ال�شحي
ا�ست�ضافة االجتماع الثالث الذي �سيحدد
تاريخه بالت�شاور مع االتحاد.
الناشرون العرب

تكررت البنود التالية:

 اعتماد ا�سم «لجنة مديري معار�ض الكتب العربية واتحاد النا�شرين العرب» ،وتتكونمن مديري المعار�ض العربية وممثلي اتحاد النا�شرين العرب.
 التعاون والتن�سيق والت�شاور بين مديري المعار�ض العربية واتحاد النا�شرين العرب. و�ضع معايير وا�ضحة لم�شاركة النا�شرين العرب في المعار�ض ،على �أن يوقع طلب�أع�ضاء اتحاد النا�شرين العرب من طرف �إدارة المعر�ض ،و�أن يطلب ال�سجل التجاري
من دور الن�شر الم�شاركة في المعر�ض لغير الأع�ضاء للت�أكد من قانونية الدار ،وحقيقة
وجودها الواقعي ،وعدم كونها وهمية ،وللت�أكد من عدم تكرار العناوين بالأجنحة للنا�شر
الواحد.
 التن�سيق ودعوة الم�ؤ�س�سات والجامعات والمدار�س �إلى زيارة المعر�ض القتناءاحتياجاتهم منه.
 االلتزام ب�إلغاء المعرو�ضات ال�سحرية و�ألعاب الأطفال والت�سجيالت ال�صوتية والمرئيةغير التعليمية.
 توفير كل و�سائل االت�صال وخدمات الإنترنت في المعر�ض. االهتمام بذوي االحتياجات الخا�صة �سواء كانوا عار�ضين �أو زائرين. االهتمام بالدعاية والإعالن عن المعر�ض لفترة كافية. �إر�سال قوائم النا�شرين الم�شاركين في المعر�ض �إلى �شركات ال�شحن ،على �أن يلتزموا�شحن كتب النا�شرين المقبولين فقط ،وتكون بيانات كراتين ال�شحن وا�ضحة عليها.
� -إلزام النا�شرين بعدم �شحن �أي عنوان ّتم منعه من قبل �إدارة المعر�ض.

القرارات التي ت�ضمنت تعدي ً
ال هي:

 -عقد اجتماع لجنة مديري المعار�ض العربية بالتعاون مع اتحاد النا�شرين العرب

وب�صفة (�سنوية) (بد ًال من دورية).
 اعتماد اتحاد النا�شرين العرب الممثل الر�سمي للنا�شرين ،بمالديه من بيانات ومعلومات ،من خالل دليل النا�شرين العرب ،و�أن
تكون �أولوية الم�شاركة في المعار�ض العربية لأع�ضائه (بالتعاون مع
االتحادات المحلية).
 التو�سع في تنظيم البرامج والندوات المهنية المرتبطة ب�صناعةالن�شر (�شرط تفاعل النا�شرين مع هذه الأن�شطة والتركيز في �إقامة
الور�ش المتعلقة بالت�سويق الرقمي في و�سائل التوا�صل االجتماعى).
 التطبيق الحازم لمكافحة االعتداء على حقوق الملكية الفكريةواعتماد قرارات اتحاد النا�شرين العرب ،والعمل على توقيع
مذكرات تفاهم تت�ضمن ذلك( ،مع �إعداد بنود موحدة لتنفيذها
عبر المعار�ض ،ومع الرجوع لالتحادات المحلية في حال كانت
الدور من البلد نف�سه ،للف�صل في الحالة التي �ضبطها ،وفي حال
اختالف بلد النا�شر يف�صل بها اتحاد النا�شرين العرب .و�إذا لم يتم
ح�سم النزاع لإدارة المعر�ض �سحب الكتاب من المعر�ض وت�سليمه
للنا�شرين في نهاية المعر�ض)( .الإ�ضافة بين هاللين).
 العمل على التن�سيق الإعالمي بين اتحاد النا�شرين العربو�إدارات المعار�ض العربية (واالتحادات المحلية).

القرارات الجديدة التي لم تكن موجودة في قرارات الم�ؤتمر
ال�سابق هي:

 ُي ِع ُّد اتحاد النا�شرين العرب ا�ستبيا ًنا في كل معر�ض ،بالإيجابياتوال�سلبيات ،ويلتزم �إر�سال النتائج �إلى مدير المعر�ض للموافقة قبل
الن�شر.
 تلتزم �إدارات المعار�ض باعتماد بطاقة نا�شر كجزء من الطلباتالتي تطلب لقبول الم�شاركة في المعر�ض.
 في حال وجود دعم للم�شاركات الخارجية للنا�شرين تعطىالفر�صة لنا�شرين جدد ،بالتن�سيق مع اتحاد النا�شرين العرب،
قدموا م�ستوى مختل ًفا في هذه ال�صناعة حتى يطلعوا على تجارب
جديدة في عالم الن�شر.
 يقت�صر �إ�صدار ت�أ�شيرات المعار�ض لموظفي الدار فقط.�أما بع�ض قرارات الم�ؤتمر الأول التي كررت في تو�صيات الم�ؤتمر
الثاني فهي:
ـ مراعاة الأعباء المالية على النا�شرين من ناحية ر�سوم اال�شتراك
ور�سوم الت�أ�شيرات وم�صروفات ال�شحن والتخلي�ص ،وذلك الرتفاع
ر�سوم اال�شتراك وم�صاريف ال�سفر والإقامة وال�شحن.
ـ ال�سماح للنا�شر ب�سداد ر�سوم اال�شتراك في �أثناء المعر�ض ،ومن ال
يلتزم �سيتم و�ضعه على القائمة ال�سوداء ،لمنعه من الم�شاركة في
جميع المعار�ض العربية.
ـ التن�سيق بين مديري المعار�ض العربية ل�ضمان عدم تداخل مواعيد
بدايات ونهايات المعار�ض.
ـ �إيجاد �آليات جديدة للح ّد من الرقابة المفرطة على الكتب والتي
تمنع عر�ض الكتب التي يطلبها القراء.

ـ �إمكانية �إر�سال بريد �إلكتروني في قاعدة بيانات تحتوي على الجهات
الر�سمية ،من م�ؤ�س�سات وجامعات ،ترغب في زيارة المعر�ض ،حتى
ُيتمكن االت�صال بهم.

في التوصيات

تكررت التو�صيات التالية:

 تخفي�ض ر�سوم اال�شتراك في المعار�ض على �أال يتجاوز �سعرالمتر .$110
 م�شاركة اتحاد النا�شرين العرب في اللجان المنظمة لإقامةالمعار�ض ك�شريك �أ�سا�سي.
 �إلغاء ر�سوم الت�أ�شيرات للمعار�ض �أ�سوة بمعار�ض كثيرة في العالمالعربي.
 �إلغاء ر�سوم التوكيالت ،على �أال تتجاوز توكيلين للنا�شر الواحد. العمل على ت�سهيل م�شاركة النا�شرين ال�سوريين والليبيينوالعراقيين واليمنيين في اال�شتراك في المعار�ض التي منعوا منها
بتعليمات محددة.
 النظر في �إعفاء النا�شرين من ر�سوم التخلي�ص كما كان يحدثفي الما�ضي مع �إ�صدار خطاب من �إدارة المعر�ض �إلى الجمارك
ل�سرعة الإفراج عن �شحنات الكتب.

و�أ�ضيفت التو�صيات التالية:

 �إن�شاء قاعدة بيانات للكتاب العربي لتبادل الحقوق ،ت�ساعدخ�صو�صا �أثناء م�شاركتهم في
النا�شرين على بيع حقوق الكتب،
ً
المعار�ض الدولية والإقليمية التي تنظم البرامج المتعلقة ببيع
الحقوق ،وتكون باللغتين العربية والإنجليزية.
 �إر�سال قوائم دور الن�شر الم�شاركة في المعار�ض العربية التحادالنا�شرين العرب ،لإبداء الر�أي والم�شورة في حال وجود مخالفات
على تلك الدور.
 الطلب من النا�شرين اعتماد قائمة �أ�سعار موحدة بالدوالرالأمريكي ،مع مراعاة القوة ال�شرائية والتكلفة المترتبة عليهم في
م�شاركاتهم في المعار�ض العربية ،على �أال تكون االختالفات مبال ًغا
فيها.
 عقد �شراكات ومذكرات تفاهم بين اتحاد النا�شرين العربوالمكتبات في الدول العربية ،بدعم من مديري المعار�ض ،بالإ�ضافة
�إلى عقد جل�سات حوارية �أثناء المعار�ض ،لتبادل المعلومات
والتعرف على الطلبات.
 العمل على �إر�سال مندوبين يعملون في دور الن�شر العربية ،وعلىّ
اطالع تام ب�إ�صدارات الدار ،وي�ستطيعون الرد على ا�ستف�سارات
الجمهور ،على �أن تتوافق مهنهم مع طبيعة هذه المهنة.
 تفعيل برنامج اال�ست�ضافة للنا�شرين الجدد ،بالتعاون معاتحاد النا�شرين العرب للذين يقدمون م�ستوى رفي ًعا في �إنتاجهم
المعرفي� ،أ�سوة ببع�ض المعار�ض الدولية والعربية و�إ�شراكهم في
البرامج المهنية.
الناشرون العرب
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صمم بشكل جميل وبأجواء تقترب من عوالم الطفل

مكتبة األطفال في

تسعى إلى توسيع مدارك أبناءنا

في عصر التطور المعرفي المتسارع ،تلعب القراءة دوراً بارزاً

في تعزيز نمو الطفل بصورة سليمة على جميع المستويات
سواء أكانت اجتماعية ،أو علمية ،أو نفسية ،ألنها تساهم
بشكل مباشر في توسيع مدارك الطفل وصقل مواهبه،
وأيض ًا أظهرت الدراسات أن القراءة المبكرة لها تأثير إيجابي
على تعلم الطفل الحق ًا في الحياة.
ومن هذا المنطلق وتطبيق ًا لمقولة «التعلم في
الصغر كالنقش على الحجر» أطلقت ذات السالسل
إحدى اســـــتراتــــيجــيــتــها من خالل إنشاء دار
«ذات السالسل كدز» إيمان ًا منها في دعم ثقافة
الطفل وتعنى المكتبة بكتب األطفال لتعزيز العالقة
مادة إعالنية

بين الطفل والكتاب والتقريب بينهما ،حيث سخرت الدار كل
ما لديها من إمكانيات إلعداد القسم بالشكل الذي يحقق
أهدافه في زرع أهمية القراءة في وجدان أطفالنا .ووضع
ّ
يتمثل في تأمين
القائمون على القسم نصب عينهم هدف ًا
مادة أدبية جميلة للطفل في مختلف مراحله العمرية حيث
تتوزع الكتب ما بين القصص المتنوعة ،والكتب العلمية
المبسطة الخاصة باألطفال ،باللغتين العربية واإلنجليزية.
أما المميز في قسم األطفال فهناك ركن خاص لألطفال
جدا الذين ال يعرفون القراءة حيث تكون معظم
الصغار ّ ً
الكتب والقصص مزينة بالصور والرسوم ،ومع بعض
الكلمات البسيطة ،حتى يتمكن األبوين المرافقين لألطفال

أن يقرؤوا لهم بفترة تواجدهم في
القسم ،حيث يمسك األطفال الكتاب،
وينظرون إلى الصور والرسوم بكل
متعة حتى يتعودون على حب الكتاب
والمطالعة في جو رائع توفره المكتبة
لهم.
كما يهدف «قسم األطفال» إلى
تقديم أنشطة وفعاليات متعددة وفي
األوقات المناسبة تعمل على نشر
ثقافة المطالعة الحرة بين األطفال،
لرواد
وتوفير وسائل المطالعة والتعلم ّ
المكتبة في مختلف المجاالت لتعزيز
التواصل بين المكتبة والمدرسة بما
يحقق أهداف وغرس القيم والمثل
السامية .كما أن المكتبة تبذل ما
في وسعها لدعم المدارس من خالل
تنظيم زيارات مدرسية للطالب
خصوص ًا في مراحلهم األولى ،وأيض ًا
تبنت المكتبة العديد من الفعاليات
المخصصة لألطفال للقراءة ضمن
خطتها االستراتيجية في نشر حب
القراءة لألطفال ،والجدير بالذكر
أن تلك الفعاليات تقام في جميع
المناسبات والعطالت التي تهدف
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thatalsalasilbookstore

لشغل أوقات الفراغ عن طريق الترفيه ،والتثقيف ،والتعليم،
وإكسابهم المزيد من المهارات ،وأغلب الكتب المستخدمة
في تلك الفعاليات هي باللغة العربية باإلضافة إلى بعض
الكتب اإلنجليزية .وكذلك تساهم تلك الفعاليات في
توسيع رقعة الق ّراء ،وكذلك إتاحة الفرصة لالستفادة
من الكتب.
تقع المكتبة في مجمع األفنيوز ،وقد صممت بشكل
جميل وبديكورات ملونة جاذبة لألطفال تقترب من
عوالم الطفل ،وإضاءة مناسبة ،والعلو واتساع فضاء
المكان ،مما يمنح األطفال فسحة للتأمل والخيال
باعتبارهما رديفين لمتعة القراءة .ويزدحم القسم بشكل
بالرواد األطفال وأهاليهم في ايام العطل ،حيث يشعر
كبير
ّ
الكثير من األطفال بأن المكان بمثابة بيتهم الثاني ،ألنها فيها
البهجة المعرفية ،والفنية ،واالستمتاع في الوقت.
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مؤتمر الناشرين العرب الرابع في تونس

ضرورة دعم الحكومات للكتاب

محمد السباعي /نائب رئيس االتحاد

جل�سة االفتتاح

عقد في العا�صمة التون�سية ,تون�س ,م�ؤتمر النا�شرين
العرب الرابع في التا�سع والعا�شر من �شهر كانون الثاني
/يناير  2018م .وذلك بعد اعتماد العر�ض المقدم من
قبل وزارة الثقافة التون�سية في اجتماع مجل�س �إدارة االتحاد الذي
انعقد في بيروت بتاريخ  . 2017-5-20وقرر المجل�س ت�شكيل
لجنة برئا�سة ال�سيد رئي�س االتحاد مكونة من ال�سادة:
 محمد ال�سباعي ,نائب الرئي�س ب�شار �شبارو ,الأمين العام د .محمد المعالج ,رئي�س لجنة المعار�ض نا�صر عا�صي ,رئي�س لجنة الإعالم هيثم حافظ ,رئي�س لجنة التطوير المهني �سفيان الأ�شقر ,رئي�س لجنة تعديل النظام ناهد محمود ,مديرة مكتب القاهرةوان�ضم �إليهم الح ًقا كل من:
 د .خالد عزب ،ع�ض ًوا د .خالد جبر ،الأمين العام الم�ساعد.وقد كلف ال�سيد رئي�س االتحاد ال�سيد محمد ال�سباعي ،نائب
الرئي�س ،بتر�ؤ�س اللجنة وبا�شرت عملها بتاريخ  2017-7-6م.
وعقدت اللجنة عدة اجتماعات دورية تم خاللها االتفاق على
عنوان الم�ؤتمر ومحاوره وال�ضيوف المحا�ضرين والم�شاركين،
وجرى رفع تلك االقتراحات �إلى وزارة الثقافة التون�سية ،ال�شريك
الأ�سا�سي ،في تنظيم الم�ؤتمر واالتفاق على العنوان الأ�سا�سي
وهو :الكتب والن�شر في الوطن العربي الواقع والآفاق.
وزير الثقافة التون�سي د .محمد زين العابدين
اليوم األول :الثالثاء 2018-1-9
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وبعد حفل االفتتاح عقد لقاء مغلق ما بين
معالي وزير الثقافة ،الدكتور محمد زين
العابدين ،و�أع�ضاء مجل�س الإدارة الحا�ضرة
للم�ؤتمر ،تناول االجتماع الق�ضايا والعوائق
التي يواجهها النا�شرون العرب وكيفية
دعم الم�س�ؤولين والوزراء الم�س�ؤولين عن

الناشرون العرب

الثقافة العربية لطلبات النا�شرين ونتائج
م�ؤتمراتهم ،ووعد معالي الوزير �أن تكون
الندوة التي �ستعقد بعد نهاية الم�ؤتمر
محو ًرا لمناق�شة تل ّقي الق�ضايا ،كما تط ّرق
الحديث عن ال�سبل الكفيلة بتطوير معر�ض
تون�س للكتاب و�أبدى الوزير كامل ا�ستعداد
وزارته لدعم المقترحات كافة التي يقدمها
اتحاد النا�شرين ممث ًال بلجنة المعار�ض
العربية والدولية كما وعد بتبني تو�صيات
م�ؤتمر مديري المعار�ض العربية الذي عقد
في الكويت وقد �شكر ال�سيد رئي�س االتحاد
معالي الوزير على �إتاحته الفر�صة للقائه
ولقاء وزراء الثقافة العرب وعر�ض عليهم
ق�ضايا النا�شرين وهمومهم .وبعد ا�ستراحة
الغداء انطلقت �أعمال الم�ؤتمر وفق المحاور
المقررة على النحو التالي :
المحور األول:

مكونات صناعة النشر
رئي�س الجل�سة :محمد ر�شاد

• الم�ؤلف و�أثره في �صناعة الن�شر
خالد ميالد «كاتب و م�ؤلف» تون�س
• النا�شر و�أثره في �صناعة الن�شر
محمد ر�شاد «رئي�س اتحاد النا�شرين
العرب» م�صر

جل�سة المحور الأول

• الطابع و�أثره في �صناعة الن�شر
نا�صر عا�صي «رئي�س مجل�س �إدارة
المجموعة الطباعية» لبنان
• الموزع و�أثره في �صناعة الن�شر
فادي حاج « »INTERFORUMفرن�سا
• الترجمة بين الن�شر والإبداع
توفيق العلوي «معهد تون�س للترجمة» تون�س
• �صناعة الكتاب في الوطن العربي
الواقع والمعوقات والآفاق
مبروك بوطقوقة «م�ؤلف جامعي» الجزائر
�أهم النقاط التي خل�ص �إليها المحور الأول
  .1الدعم النف�سي والمادي للم�ؤلف وتذليل
ال�صعاب �أمامه من �أجل الإنتاجية والإبداع.
   .2الدعم الحكومي للنا�شر الذي يتعامل
في �أكثر من حلقة وهو �صاحب ر�سالة
ويعمل في ظروف �صعبة وع�صيبة.
�   .3إن�شاء متحف ل�صناعة الكتاب وكيفية
تطويرها عبر الع�صور.
  .4االهتمام بالغالف المترجم مع مراعاة
الثقافة المترجم منها والمترجم �إليها.
   .5العمل على �إن�شاء معهد مهني للكتاب.
�   .6إن�شاء مر�صد في كل بلد عربي ،وربط
هذه المرا�صد عبر اتحاد النا�شرين العرب.

جل�سة المحور الثاني

المحور الثاني:

المكتبات العربية
وسياسات التزويد
والفهرسة ISBN

رئي�س الجل�سة :هيثم حافظ

• رجاء بن �سالمة(هاجر ال�سحلي)
«مديرة المكتبة الوطنية التون�سية» تون�س
دار الكتب الوطنية -تون�س
• قا�سم ترا�س «مدير الترقيم المعياري
الدولي للكتاب � »ISBNسوريا
ممثل الـ  isbnالإقليمي �-سوريا
• ال�شاذلي بن زويتين «نا�شر تون�سي» تون�س
�أهم النقاط التي خل�ص �إليها المحور الثاني
�   .1إن�شاء مكتب �إقليمي يربط وكاالت
 ISBNالعربية بع�ضها ببع�ض.
 .2العمل على �إن�شاء �أر�شيف وبيانات
للكتاب العربي و�إ�صداراته.
� .3إن�شاء ور�شات للنا�شر العربي تحث
على ا�ستخدام الترقيم الدولي.
 .4الطلب من النا�شرين تفعيل ISBN
والعمل على �أن تكون جميع �إ�صدارات
النا�شرين العرب لها . ISBN

الناشرون العرب
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جل�سة المحور الثالث

المحور الثالث:

النشر والتسويق الورقي
والرقمي والكتاب الصوتي،
األبعاد والمستقبل

جل�سة المحور الرابع

ببع�ضها الآخر.
   .5بناء ج�سر توا�صل بين اتحاد
النا�شرين العرب من جهة واالتحادات
المحلية من جهة �أخرى مع اتحادات
الكتاب في العالم العربي.

رئي�س الجل�سة :ب�شار �شبارو

المحور الرابع:

وفرات  -لبنان» لبنان
• L'édition en science humaine

رئي�س الجل�سة :فتحي الب�س

• الكتاب ال�صوتي
أزمة المضمون في
�سيب�ستيان ال�سويد /ال�سويد
• الكتاب الورقي� /صالح �شبارو «نيل الكتاب العربي
publishing in human science
«L’Harmattan »Denis Pryen
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• نحو مفهوم ت�سويق �شمولي للمعرفة
يتجاوز فكرة الو�سيط :مقاربة لمالمح
ال�صراع بين الو�سيط الورقي والإلكتروني؟
عاطف عبيد «م�ؤ�س�سة بتانة للن�شر» م�صر
• من ق�ضايا الثقافة الرقمية
د .محمد �سعد برغل «�إعالمي» تون�س
• الكتاب االلكتروني /محمد الفريح,
«مدير �إدارة الن�شر والترجمة �شركة
العبيكان للن�شر» ال�سعودية
�أهم النقاط التي خل�ص �إليها المحور الثالث
   .1الدعوة �إلى تفاعل النا�شرين مع
الكتب ال�صوتية والتي عليها طلب �شديد
في غير دولة عربية.
  .2تفعيل الكتاب الرقمي والبيع الرقمي
في المن�صات الإلكترونية و�إيجاد �سوق لها.
   .3الدعم الحكومي للكتاب الورقي
و�إيجاد �سوق لت�سويقه والعمل على
الإعالن والإعالم عنه.
نواد
  .4بناء رابطة للقراء العرب� ،إن�شاء ٍ
للقراء عبر العالم العربي وو�صل بع�ضها
الناشرون العرب

• عالقة الم�ضمون بانح�سار القراءة في
الوطن العربي�/أحمد بزون «�صحافي و
ناقد و م�ؤلف» بيروت	 
• الن�ص الإبداعي العربي بين جموح
الكاتب نحو التجريب والتحرر وانتظارات
القارئ� /سمير بن علي «كاتب و�إعالمي
ونا�شر تون�سي » تون�س	 
�صالح الحمايدي «رئي�س اتحاد الكتّاب
التون�سيين » تون�س
�أهم النقاط التي خل�ص �إليها المحور الرابع
  .1تلبية الكتاب لحاجات ومتطلبات
وخ�صو�صا حاجات الجيل
الع�صر الحديث
ً
ال�صاعد وال�شباب في العالم العربي.
  .2العمل على الدعاية والإعالن للت�سويق
للكتاب في جميع و�سائل الإعالن �سواء
كانت مرئية �أو م�سموعة �أو �إلكترونية.
�  .3إن�شاء م�شروع ثقافي عربي ي�سعى
لحل م�شكلة القراءة.
 .4مراعاة العوامل
البيئية والثقافية
للم�ؤلف.
 .5احت�ضان الكتَاب
من قبل الحكومات
العربية.
جل�سة المحور الخام�س

جل�سة المحور ال�ساد�س

المحور الخامس:

الملكية الفكرية ....
السرقات الفكرية والقرصنة
رئي�س الجل�سة :محمد ال�سباعي

• حرية الن�شر /خو�سيه بورجينو «�أمين
عام اتحاد الن�شرين الدوليين» �سوي�سرا
خالد البلبي�سي «دار المنهل» الأردن
• التجربة التون�سية في م�س�ألة الملكية
الفكرية /يو�سف بن �إبراهيم «الم�ؤ�س�سة
التون�سية للملكية الفكرية والحقوق
الم�شابهة» تون�س
• ال�سرقات الفكرية والقر�صنة  /ح�سام
لطفي «م�ست�شار اتحاد النا�شرين العرب»
م�صر
جمعة محمود الزريقي «دكتور في �ش�ؤون
الق�ضاء و م�ؤلف ليبي» طرابل�س
�أهم النقاط التي خل�ص �إليها المحور الخام�س
�- 1إن�شاء هيئة متخ�ص�صة ب�إدارة �ش�ؤون
الملكية الفكرية في اتحاد النا�شرين
العرب تتمتع ب�صالحيات وا�سعة وم�ستقلة
في هذا المجال .يتم تخ�صي�ص ميزانية
لدعم جهودها بالتن�سيق مع المعار�ض
العربية والمنظمات الدولية  .وتوفير
كوادر م�ؤهلة وخبيرة في التعامل مع
ق�ضايا الملكية الفكرية ت�ؤهلها للبت
واتخاذ القرارات.
- 2ن�شر الوعي بمفهوم الملكية الفكرية

و�ضرورة حمايتها با�ستخدام و�سائل متطورة.
- 3تقديم م�ساعدات فنية وقانونية
 - 4عقد الندوات والمحا�ضرات
(للمعنيين) ,ي�شارك فيها محامون وق�ضاة
ومخت�صون و�أ�صحاب حقوق ومخترعون.
- 5تطبيق و�إنفاذ قوانين الملكية الفكرية
- 6تحويل الق�ضايا للجهات المخت�صة
التخاذ ما يلزم من �إجراءات مدنية وجزاءات
ق�ضائية مدنية لحجز المواد و�إتالفها.
- 7التن�سيق والتعاون الكامل مع الهيئات
والمنظمات العربية والدولية العاملة في
هذا المجال .
- 8على النا�شرين التوا�صل في ما بينهم
و�إيجاد و�سائل قانونية للحماية الفكرية
ومكافحة القر�صنة
اليوم الثاني :األربعاء 2018-1-10

جل�سة المحور ال�سابع /الندوة الأولى

 - 3طلب الدعم الحكومي لفتح مكتبات
عمومية في المغرب العربي.
� - 4إن�شاء �صندوق مالي لدعم الترجمة.
المحور السابع :الندوة األولى

تحديات صناعة النشر
في العالم العربي
رئي�س الجل�سة :فادي تميم

• فتحي الب�س «دار ال�شروق» الأردن	 
• �إيهاب القي�سي «مدير معر�ض �أربيل»
العراق	 
• �سعد العنزي «معر�ض الكويت الدولي

للكتاب» الكويت
�أهم النقاط التي خل�صت �إليها الندوة
الأولى من المحور ال�سابع:
 - 1العمل على فتح �أ�سواق جديدة
للكتاب.
� - 2إيجاد �أر�ضية بين النا�شرين وبين
النا�شرين والم�ؤلفين.
� - 3إقامة محا�ضرات وور�ش عمل
بالتعاون مع اتحاد النا�شرين العرب.
 - 4الم�ساهمة في محاربة التزوير.
 - 5عزل ال�سيا�سة عن الثقافة.
 - 6من �أهم الم�شاكل �أن هناك 18
ً
معر�ضا بلغة واحدة وكلها تجارية.

على هامش المؤتمر

لقاء مع اتحاد الناشرين الدوليين

المحور السادس:

واقع حركة النشر في
المغرب العربي

رئي�س الجل�سة :ب�سام الكردي

• عن الجزائر  /د� .آ�سية مو�ساي
«من�شورات اختالف» الجزائر
• عن تون�س  /من�صف بن عياد
«اتحاد النا�شرين التون�سيين» تون�س
• عن المغرب  /عبد الجليل ناظم
«اتحاد النا�شرين المغاربة» المغرب
�أهم النقاط التي خل�ص �إليها المحور ال�ساد�س
 - 1مراعاة الو�ضع الجغرافي لنا�شري
دول المغرب العربي.
 - 2ت�سهيل انتقال كتب دول المغرب
العربي بين بلدان المغرب العربي.

وفي نهاية اليوم الأخير للم�ؤتمر عقد مجل�س �إدارة اتحاد النا�شرين العرب اجتماعً ا
مغل ًقا مع �أمين عام اتحاد النا�شرين الدوليين ورئي�س لجنة حماية الفكرية في االتحاد
الدولي بح�ضور ال�شيخة بدور القا�سمي ،رئي�سة جمعية النا�شرين الإماراتيين ،وال�سيدة
�سميرة عا�صي ،رئي�سة نقابة النا�شرين اللبنانيين  ،وقدم ال�سيد خو�سييه بورجينو
نبذة عن �أهداف اتحاد النا�شرين الدوليين التي من �أهمها حرية الن�شر وحماية حقوق
الملكية الفكرية ،وحث االتحادات الإقليمية العربية والتي لم تن�ضم بعد �إلى االتحاد
الدولي على العمل لتحقيق ال�شروط الالزمة لالنت�ساب  ,واتفق الطرفان على ا�ستمرار
التوا�صل بين االتحادين وتبادل المعلومات والخبرات .
الناشرون العرب
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على هامش المؤتمر

على هامش المؤتمر

لفخامة رئيس الجمهورية التونسية محمد الباجي قايد السبسي

ندوة الوزراء المسؤولين عن
الشؤون الثقافية في الوطن العربي

زيارة وفد االتحاد للقصر الرئاسي وتقديم درع االتحاد

جل�سة المحور ال�سابع /الندوة الثانية

جل�سة المحور الثامن

�إدارة المعلومات واالت�صال بالمنظمة
المحور السابع :الندوة الثانية
العربية للتربية والثقافة والعلوم» تون�س
الرقابة في العالم العربي
رئي�سة الجل�سة :ال�شيخة بدور القا�سمي • ال�صحافة العربية و�أهمية رفد دعم
�صناعة الن�شر العربية /محمد علي
• �إيمان حميدان « م�ؤ�س�سة القلم الدولي» فرحات «�صحافي» لبنان
• Kristenn Einarsson
• الكتاب والإعالم الإذاعي ال�شبابي /جيهان
 .Chair, IPA Freedom to Publish Coالخوني «مديرة �إذاعة ال�شباب» تون�س
• الرقابة على الكتاب العربي..
• �أثر و�سائل الإعالم التقليدية والمعا�صرة
الحد من الحرية و�إعاقة الن�شر
في الكتب (عر�ض ا�ستق�صائي)
�أحمد ال�شهاوي «�شاعر و�إعالمي» م�صر محمد فريح «مدير �إدارة الن�شر والترجمة
�شكري مبخوت «كاتب» تون�س
�شركة العبيكان للن�شر» ال�سعودية
�أهم النقاط التي خل�صت �إليها الندوة� :أهم النقاط التي خل�ص �إليها المحور الثامن
 - 1من حق كل كاتب �أن يكتب ما يراه وال
يحق لأيٍّ كان مراقبته ،فالحرية الفردية
�أ�سا�س الت�صورات الديمقراطية والمدنية.
 - 2ي�ستحيل على الرقيب في وقتنا مؤتمر الناشرين العرب الرابع
الحالي بعد انت�شار الإنترنت في جميع اختتم م�ؤتمر النا�شرين العرب الرابع والذي
�أقيم في العا�صمة التون�سية �أعماله تحت عنوان
�أنحاء العالم �أن يفعل �شي ًئا.
 - 3الحد من حرية الن�شر والتعبير (الكتاب والن�شر في الوطن العربي ....الواقع
والآفاق) برعاية كريمة من فخامة الرئي�س/
انتقا�ص من �شخ�صية الأمة.
ٌ
الباجي قائد ال�سب�سي رئي�س الجمهورية
 - 4تفعيل دور المجتمع المدني في التون�سية ،وذلك بعد يومين من المحا�ضرات
التعبير الثقافي وحرية الن�شر.
والنقا�شات والحوارات �شارك فيها ممثلون
عن :وزارة ال�ش�ؤون الثقافية التون�سية ،اتحاد
 - 5رفع �سقف الحريات.
النا�شرين العرب ،اتحاد النا�شرين التون�سيين،
 - 6عقد م�ؤتمرات حول حرية الن�شر.

توصيات

المحور الثامن:

الوسائط اإلعالمية والكتاب

رئي�س الجل�سة :ناجي البغوري

• دور و�سائل التوا�صل االجتماعي في
تنمية �صناعة الن�شر في العالم العربي /
د.من�صور مهني «باحث جامعي وكاتب
ومترجم» تون�س
• دور التكنولوجيات الحديثة في دعم
الن�شر العربي /محمد الجمني «مدير
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المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
(الإلك�سو) ،واتحادات النا�شرين العربية،
وم�س�ؤولي بع�ض المكتبات الوطنية ،ومديري
معار�ض الكتب العربية ،واتحاد النا�شرين
الدوليين ،بالإ�ضافة �إلى مجموعة كبيرة من
النا�شرين ،والمفكرين ،والأدباء ،والإعالميين،
والقانونيين.
وقد افتتح الم�ؤتمر �أعماله �صباح الثالثاء 9
يناير 2018م بكلمة �ألقاها كل من :معالي وزير
ال�ش�ؤون الثقافية التون�سي ،الدكتور محمد زين
العابدين ،ورئي�س اتحاد النا�شرين العرب،
الأ�ستاذ محمد ر�شاد ،ورئي�س اتحاد النا�شرين
التون�سيين ،الدكتور محمد �صالح المعالج،

 - 1و�ضع ت�صور م�شترك حول العمل
والكتاب والثقافة 	.
 - 2و�ضع ا�ستراتيجية متكاملة ت�ضم
القطاعات الفاعلة كافة في المجتمع 	.
 - 3دعم �صناعة الن�شر العربية.
 - 4تمثل التطبيقات الجوالة ،مث ًال،
فر�ص جديدة للت�سويق عبر الن�شر الورقي
والإلكتروني ب�صفة متوازية.
� - 5إمكانية ت�أدية الن�شر الإلكتروني دو ًرا
رافدً ا وداع ًما للكتاب.
 - 6تكنولوجيا الحو�سبة ال�سحابية:
�سهولة النفاذ �إلى المحتويات والخدمات
الرقمية
وبح�ضور الأ�ستاذ الدكتور عبد اللطيف عبيد،
ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وقد تناول الم�ؤتمر عدة مو�ضوعات حول
�صناعة الن�شر ،خالل يومين من النقا�شات
والحوارات ت�ضمنت  8محاور نقا�شية بم�شاركة
عربية ودولية متميزة ،ب�ستة و�أربعين متحدث ًا،
وتمثلت المحاور التي نوق�شت المحاور التالية:
المحور الأول :مكونات �صناعة الن�شر.
المحور الثاني:المكتبات العربية و�سيا�سات
التزويد والفهر�سة.
المحور الثالث:الن�شر والت�سويق الورقي
والرقمي والكتاب ال�صوتي ،الأبعاد والم�ستقبل.
المحور الرابع� :أزمة الم�ضمون في الكتاب
العربي.
المحور الخام�س :الملكية الفكرية ..ال�سرقات
والقر�صنة.
المحور ال�ساد�س :واقع حركة الن�شر في
المغرب العربي.
المحور ال�سابع :المعار�ض العربية و�أثرها في
حركة الن�شر في الوطن العربي.
المحور الثامن :الو�سائط الإعالمية والكتاب.
�أما الجل�سة الأخيرة فدارت حول (الرقابة
في الوطن العربي ،القيود على �أ�شكال التعبير
الثقافي وت�أثيرها في الإبداع) .
وبعد �أن �أكد الح�ضور على عروبة مدينة القد�س
ورف�ضهم �آى تعديل في هويتها انتهوا �إلى

قام وفد من اتحاد النا�شرين
العرب برئا�سة الأ�ستاذ
محمد ر�شاد رئي�س االتحاد
وع�ضوية كل من ال�سيد ب�شار
�شبارو ،الأمين العام ،وال�سيد
محمد ال�سباعي ،نائب
الرئي�س ،وال�سيد احمد فهد
الحمدان ،نائب الرئي�س،
والدكتور محمد �صالح المعالج ،رئي�س لجنة المعار�ض العربية والدولية ،وبح�ضور
ال�سيدة �سميرة عا�صي ،رئي�سة نقابة النا�شرين في لبنان ،وال�شيخة بدور القا�سمي،
رئي�سة جمعية النا�شرين الإماراتيين ،بزيارة لق�صر قرطاج الرئا�سي ،والتقى
الوفد فخامة رئي�س الجمهورية ،وقدم الأ�ستاذ محمد ر�شاد درع االتحاد لفخامة
الرئي�س و�شكره على ا�ست�ضافة تون�س لم�ؤتمر النا�شربن العرب الرابع ،كما �أعرب
فخامة الرئي�س عن �سروره بلقاء المثقفين العرب وا�ستعداد بالده لدعم �أي جهد
وعمل يرفع من �ش�أن الثقافة العربية .
التو�صيات التالية:
 - 1تفعيل ا�إتفاقية تي�سير انتقال الإنتاج
الثقافي العربي لعام 1987م ،فيما ت�ضمنته من:
�أ -منحه �أولوية النقل بين الأقطار العربية.
ب  -تمتعه بتعريفات نقل مخف�ضة ال تزيد على
 %25من تعريفات النقل المفرو�ضة على ال�سلع
الأخرى.
 - 2كفالة حق حرية التعبير والإنتاج الثقافي
والمعرفي العربي طب ًقا للمواثيق الدولية،
ومجاراة لمتطلبات ع�صر المعرفة وتقنيات
االت�صال ،وتما�ش ًيا مع حرية التجارة العالمية.
 - 3و�ضع برامج قومية لت�شجيع وتحفيز القراءة
لدى المواطن العربي وال�سيما الأطفال.
 - 4التو�سع في �إن�شاء المكتبات العامة
والجامعية والمدر�سية.
� - 5إ�سناد طباعة ون�شر الكتاب المدر�سي
للنا�شرين العرب.
 - 6تخ�صي�ص ح�ص�ص درا�سية للمطالعة
الحرة وجعلها �ضمن �أن�شطة الطالب في
التقويم.
 - 7كفالة حرية الن�شر و�أ�شكال التعبير
للمبدعين بما ال يتعار�ض مع التوازن الم�أمول
بين حرية المبدع و�صون الهوية.
� - 8إلغاء الرقابة على الكتب العلمية والتعليمية،
مع الإهتمام بثقافة الرقيب فيما عدا ذلك من
الم�ؤلفات.

 - 9تنمية الثقافة المجتمعية ب�أهمية حقوق
الملكية الفكرية وتفعيلها.
 - 10التنفيذ ال�صارم للقوانين المعنية بحقوق
الملكية الفكرية مع تبني عقوبة مالية تتمثل
في رد المتعدي لمثل ما عاد عليه من منفعة
من جراء التعدي ،بخالف التعوي�ضات المالية
المنا�سبة.
� - 11إن�شاء �إدارة لحماية الملكية الفكرية
ومحاربة القر�صنة ،مهمتها فر�ض احترام
حقوق الملكية الفكرية في �صناعة الن�شر.
� - 12إن�شاء مر�صد للثقافة العربية ير�صد
حركة الن�شر في الوطن العربي.
 - 13عمل قاعدة بيانات عن �صناعة الن�شر في
الوطن العربي.
� - 14إعداد درا�سات ميدانية عن الميول
القرائية لدى المواطن العربي.
 - 15تو�سيع الم�شاريع القومية التي ت�شجع
وتحفز القراءة.
 - 16االهتمام بالم�سابقات المحلية والعربية
والدولية في مجالي الت�أليف والترجمة بهدف
تطوير الم�ضمون العربي.
 - 17التوعية ب�أهمية الن�شر على محاور ثالثة:
الورقي وال�صوتي والرقمي.
 - 18تكاتف الجهات المعنية ر�سمي ّا على
ال�صعيدين الوطني والعربي لتفعيل التو�صيات
المتقدمة.

تحت �سامي �إ�شراف �سيادة الرئي�س محمد الباجي
قايد ال�سب�سي ،رئي�س الجمهورية التون�سية ،وفي
�إط��ار رئا�سة تون�س للدورة ال�ـ  20لم�ؤتمر ال��وزراء
الم�س�ؤولين عن ال�ش�ؤون الثقافية في الوطن العربي
نظمت وزارة ال�ش�ؤون الثقافية والمنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم ندوة فكرية بعنوان «دور
الكتاب والن�شر في تنمية واقع الثقافة العربية».
ح�ضر فاعليات الندوة الفكرية عدد من وزراء
الثقافة العرب ور�ؤ� �س��اء البعثات الدبلوما�سية
المعتمدين في تون�س ،ورئي�س اتحاد النا�شرين
ال �ع��رب ،محمد ر� �ش��اد ،وح�ي��اة ق�ط��اط ،مديرة
الثقافة ف��ي المنظمة العربية للتربية والعلوم
والثقافة «الألك�سو» ،وعبد اللطيف عبيد ،الأمين
العام الم�ساعد في جامعة الدول العربي .
وف��ي كلمة �ألقاها بالمنا�سبة �شدّد محمد زين
العابدين على حر�ص وزارة ال�ش�ؤون الثقافية
م��ن خ�لال عملها �ضمن فريق حكومة الوحدة
الوطنية ،على تطبيق ف�صول الد�ستور التون�سي
التي ت�ؤ ّكد على �أهمية دور الدولة في المحافظة
على الموروث الثقافي و�ضمان حرية الإبداع ،وفي
ت�شجيع الفاعلين في الحقل الثقافي على مزيد
والرقي بالقطاع وتكريم الثقافة الوطنية
الت�أ ّلق
ّ
بعيدًا من منطق العنف والتطرف.
وك ��ان لرئي�س االت �ح��اد الأ� �س �ت��اذ محمد ر��ش��اد
محا�ضرة بعنوان «الكتاب العربي ،واقعه و�آفاقه»،
تطرق خاللها �إلى واقع الكتاب والن�شر في العالم
العربي وال�صعوبات ال�ت��ي يواجهها النا�شرون
ال�ع��رب كما عر�ض التو�صيات التي نجمت عن
م�ؤتمر النا�شرين العرب ،الرابع ال��ذي عقد في
تون�س يومي  9و 10يناير  ،2018وط��ال��ب وزراء
الثقافة العرب بتبني هذه التو�صيات والعمل على
تذليل ال�صعاب والمعوقات التي تواجه مهنة الن�شر
في العالم العربي.
الناشرون العرب
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أعالم

أعالم

رواد النشر في العراق
من ّ

قاسم محمد الرجب

عصامي رسم مشواره المعرفي بمهارة
حين تذكر بغداد ومكاتبها ال يمكن �أن تتخطى ا�سم الرجب ،فهو علم من �أعالم الثقافة ورائد من رواد الن�شر
في العراق .ولد �سنة 1919م في بغداد ،ودخل المدار�س الحكومية ،ولم ي�ستمر في م�شواره التعليمي من
خالل المدار�س الحكومية� ،إنما عمل في بداية حياته في «المكتبة العربية» المعروفة في بغداد ،ل�صاحبها
نعمان الأعظمي ،وعمل �أي�ضاً في مطابع هذه المكتبة ،وقد ا�ستفاد كثيراً من عمله ،فقر�أ الكثير من الكتب كما ذكر
هو في مذكراته ،وتع ّرف �إلى الكثير من ال�شخ�صيات الثقافية ،مما �شجعه على التفكير في افتتاح مكتبة �صغيرة،
فتم له ذلك وافتتحها في �سوق ال�سراي (�سوق الوراقين) الذي تغور جذوره �إلى حقبة الدولة العبا�سية ،فهذا ال�سوق
هو مجمع لأ�صحاب المكتبات الذين دخلوا عالم المطبوعات والمخطوطات بيعاً و�شراء ،وتوا�صلوا مع المترددين
عليهم فكان الرجب من نهاية ثالثينيات القرن الع�شرين �إلى وفاته من �ألمعهم.
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�ساهم الرجب مع ر�شيد عالي الكيالني
ف��ي ث��ورت��ه �ضد الإنكليز حتى انتهاء
الثورة فعاد �إلى عمله في مكتبته التي
تحمل ا�سم «مكتبة المثنى» ،وقد انتقل
�إلى مكان �أو�سع و�أجمل في و�سط �شارع
المتنبي (دار تراثية) ،فحولها �إلى
الناشرون العرب

مكتبة فاقت مثيالتها �سعة وتنظيم ًا،
�إ�ضافة �إل��ى كونه ك��ان حري�ص ًا على
�أن يوفر لها �أم�ه��ات الكتب التي كان
ي�ستوردها من م�صر ولبنان وتركيا
و�سوريا والهند و�إيران ودول �أخرى.
لم يكن الرجب نا�شر ًا وبائع ًا وتاجر ًا

للكتب ف�ح���س��ب ،ب��ل ك ��ان و ّراق� � � ًا له
م�ع��رف��ة وا��س�ع��ة ب�ع�ن��اوي��ن وم�ضامين
الكتب التي يتداولها ،فغالب ًا عندما
كان ُي�س�أل ير�شد الطالب والباحثين
�إل��ى الكتب التي تحتوي ما يحتاجون
�إل�ي��ه ف��ي بحوثهم ،فهو نا�شر مثقف

ع��رف بالن�شاط وال��ذك��اء والمثابرة،
هدفه ر�سم ��ص��ورة ج��دي��دة للم�شوار
المعرفي ال��ذي يرنو �إل�ي��ه ف��ي خدمة
الثقافة والمعرفة� ،إ�ضافة �إلى طموحه
ال�شخ�صي الم�شروع في ك�سبه الحالل.
خ��دم قا�سم الرجب المكتبة العربية
عندما �أق��دم على �إع��ادة طبع نفائ�س
كتب ال�ت��راث ال�ن��ادرة بالأوف�ست ،في
الكثير من المدن (باري�س و�إ�سطنبول
وم �� �ص��ر وب� �ي ��روت وط� �ه ��ران ودل �ه��ي
وبغداد) وغيرها من الحوا�ضر ،مما
جعل �سهولة اقتنائها ب�أ�سعار زهيدة
م��ن قبل الباحثين وال �ق � ّراء وط�لاب
المعرفة ،ول�ع� ّل ذك��ر بع�ض م��ن هذه
ال�ك�ت��ب يبين ق ��درة ال��رج��ل ونظرته
الم�ستقبلية ال�صائبة ،منها:
 •«البدء والتاريخ».
 •«زبدة ك�شف الممالك وبيان الطرق
والم�سالك» للظاهري.
 •«تقويم البلدان» البن �أيوب �صاحب
حماة.
 •«علم الفلك وتاريخه عند العرب».
 •«الممالك والمالك» البن خردانية.
 •«تاج التراجم في طبقات الحنفية».
 •«نظم العقيان في �أعيان الأعيان».
 •«�إن���ش��اء ال��دوائ��ر وملحقاته» البن
عربي.
 •«م�خ�ت���ص��ر ك �ت��اب ال �ب �ل��دان» الب��ن
الفقيه.
والكثير من الكتب التي تكفلت بذكرها
فهار�س مجلة المكتبة التي �أ�صدرها
المرحوم الرجب عام 1960م.
ولع ّل ه��ذه المجلة �أه��م ما �أنجز هذا
الرجل ،فهي �أول مجلة عراقية تعنى
بالكتّاب والكتب ،ول��ون ثقافي فريد
تق ّبله القراء بالغبطة وال�سرور ،لي�س
ف��ي ال��ع��راق ف�ح���س��ب ،ب��ل ف��ي جميع
الأق�ط��ار العربية ودوائ��ر اال�ست�شراق
الأج �ن �ب��ي وج�م�ي��ع المعنيين ب���ش��ؤون
الثقافة وتيارات الفكر في العالم ،وعلى

مدى  12عام ًا من �صدورها ما فتئت
تحمل ر�سالة الفكر و��س�ف��ارة الأدب
في البالد العربية والأجنبية ،م�ؤدية
ر�سالتها الثقافية بما د�أبت على ن�شره
من بحوث وموا�ضيع تت�سم بالجدية
والطرافة ،وعنيت بت�سجيل التيارات
الأدبية ب�إيجاز ،و�أغنت عالمنا ب�أخبار
الأدب والفكر والفن والثقافة ،ودعت
�إل��ى �إح�ي��اء ال�ت��راث العربي الأ�صيل،
والك�شف عن كنوزه وذخائره ،وللمجلة
�أبواب ثابتة منها:

مطالعات في الكتب ،ور�سائل الق ّراء،
و�أخبار ثقافية ،وحياة الفكر والثقافة،
و�أنباء الكتب والكتاب ،وظهر حديث ًا،
وال �ك �ت��ب ال �ج��دي��دة ،و�أخ� �ب ��ار الأدب
والأدباء في كل مكان ،والكتب العراقية
ال�صادرة حديث ًا ،وكتب ن��ادرة �أعادت
طبعها «م�ك�ت�ب��ة ال �م �ث �ن��ى» .ول ��م تكن
مكتبة الرجب مكان ًا لبيع و�شراء الكتب
المختلفة فح�سب� ،إنما منتدى ثقافي ًا
يلتقي فيه كبار �أدب��اء وعلماء ومثقفي
و�سيا�سيي البلد ،والعديد من الباحثين
و�ضيوف العراق ،يتذاكرون ويتناق�شون
في �أهم الن�شاطات الثقافية والعلمية
ف��ي ال �ع��راق وال�ب�ل��دان الأخ� ��رى ،ومن
ه��ذه ال�شخ�صيات الدكتور م�صطفى
جواد وعبا�س العزاوي وكوركي�س عواد

والدكتور �أحمد �سو�سة وغيرهم من
�أعالم الأدب والثقافة.
كان قا�سم الرجب يجمع مهارة التاجر،
وذك��اء المحترف ،ون�شاط ال�شباب،
وجمال الل�سان ،وح�سن الع�شرة ،ونبل
ومروءة الع�صامي الذي �أدار م�ؤ�س�سته
بجهد متوا�صل ،حتى ذاع �صيته في
مجال عمله في ال�ع��راق وخ��ارج��ه .له
عالقات وا�سعة مع النا�شرين العرب
ف��ي معظم ال�ب�ل��دان ال�ع��رب�ي��ة� ،أم�ث��ال
ال�م��رح��وم الخانجي وح�سن �إي��ران��ي
وح�سين عا�صي وح�سن الزين وبهيج
ع�ث�م��ان وم�ح�م��د ال�م�ع�ل��م وم�صطفى
�أحمد� ...إ�ضافة �إلى �أ�صحاب مكتبات
الكتب القديمة ف��ي دم�شق وب�ي��روت
والقاهرة والإ�سكندرية...
ا��ش�ت�ه��ر ب��ام�ت�لاك��ه مكتبة �شخ�صية
�� �ض� �خ� �م ��ة ،ت� ��� �ض ��م �آالف ال �ك �ت��ب
والمخطوطات ال �ن��ادرة ،حتى �أ�صبح
خ �ب �ي��ر ًا ل �ل �ن��وادر وال�م�خ�ط��وط��ات في
العراق والوطن العربي ،وف��ي الكثير
من الأحيان ت�ستعين به دوائ��ر الدولة
وال � � ��وزارات وال���ش�خ���ص�ي��ات لتقييم
وت�صنيف و�إن�شاء مكتباتها...
ا�ستمر في عمله بهذا الن�شاط والهمة
ح�ت��ى انتقلت روح ��ه �إل ��ى ب��ارئ�ه��ا في
 ،1974/4/1وهو في بيروت لمتابعة
�أعماله التجارية وم�شاريعه الطباعية،
ت��ارك � ًا ��ص��رح� ًا ث�ق��اف�ي� ًا ك �ب �ي��ر ًا ،حيث
تعتبر مكتبته من �أكبر مكتبات العراق
والوطن العربي ،ففيها ع�شرات �آالف
الكتب والمخطوطات النف�سية.
لكن ��ش��اءت الأق���دار �أن تتحول هذه
المكتبة بما تحويه م��ن نفائ�س �إل��ى
ب�ق��اي��ا ك�ت��ب م �ح��روق��ة ورم � ��اد ،حيث
التهمتها النيران �صبيحة يوم الجمعة
الم�صادف  ،1999/8/20ولم تترك
�شيئ ًا من محتوياتها.
الناشرون العرب
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أعالم

أعالم

التراث

عدنان سالم..

سبق عق ُله عم َله

ناشر تنويري ديموقراطي معاصر
مجرد نا�شر يقوم ب�أعمال تجارية� ،إنما
مثقف كبير من �أرك��ان مثقفي الأم��ة
العربية ،ا�ستطاع �أن يتوجه بمن�شوراته
مهموما
لمناق�شة الر�أي والر�أي الآخر،
ً
ب�إ�شكاليات الفكر العربي و�أزماته ،وقد
�أدار �سل�سلة ح��وارات �أطلقها من دار
الفكر ،تحت عنوان �سل�سلة "حوارات
لقرن جديد" ،كان ذلك عام ،1998
وه��و م��ن الم�ؤمنين ب�أهمية احتكاك
الأفكار والآراء وتزويجها ،بعيدً ا عن
الفكر الأحادي.
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�آخ���ر م��ا ح�ظ��ي ب��ه المفكر
ال �� �س��وري ورائ���د الن�شر في
ال �ع��ال��م الإ���س�ل�ام��ي محمد
ع��دن��ان � �س��ال��م�� ،ص��اح��ب دار الفكر
ال�سورية ،تكريم رفيع الم�ستوى في
ال �ج��زائ��ر ،حيث ت��وج ب��و��س��ام العالم
الجزائري في طبعته العا�شرة ،وذلك
في حفل نظم على �شرفه بقاعة الأوبرا
بالجزائر العا�صمة ،بح�ضور م�ست�شار
رئي�س الجمهورية محمد ب��وغ��ازي،
ووزراء و�شخ�صيات علمية ووطنية.
وذل� ��ك ب���س�ب��ب ال �ج �ه��ود ال �ت��ي بذلها
م��ن �أج��ل جمع ون�شر �أع�م��ال المفكر القراءة
ال �ج��زائ��ري م��ال��ك ب��ن ن�ب��ي الكاملة ،كان مو�ضوع القراءة
و�إ� �ص��داره��ا ف��ي �أرب�ع��ة مجلدات ،عن في مقدم اهتماماته،
دار الفكر التي يديرها ف��ي �سوريا ،وق��د �أل ��ف ف��ي ذل��ك
وذلك بعد � 44سنة على رحيله ،بعدما ك � �ت� ��ا ًب� ��ا ب� �ع� �ن ��وان
ترك ابن نبي �أث ًرا كبي ًرا في الأجيال" ،القراءة �أول"،
خ�صو�صا جيل ال�شباب ال�سوري.
ً
� � �ص� ��در ع � ��ن دار
كان محمد عدنان �سالم من المعجبين الفكر ،في طبعات
أ�سا�سا ،مهتم ث�ل�اث ،ف�ه��و ي��رى
بفكر مالك بن نبي ،فهوً � ،
بالفكر والمفكرين في حياته ،لم يكن �أن ال� �ق ��راءة من
الناشرون العرب

�أولويات حياة الإن�سان ،ال تقل �أهمية
ع��ن � �ض��رورة الأك� ��ل وال �� �ش��رب ،وه��ي
مقيا�س لتح�ضر ال�شعوب ،ورمز للتقدم،
ومنبع من منابع العلم والمعرفة ،وهي
التي تحدد معالم هوية المجتمع ،على
�أن ال�شعب الذي ال يقر�أ ،في ر�أي��ه ،ال
ي�ستطيع �أن يعرف نف�سه وال غيره.
كان �سالم مهت ًما في م�ؤلفاته و�إ�صدارات
داره بالمو�ضوعات ال�ساخنة والراهنة
في الثقافة العربية والعالمية ،فتنوعت
مو�ضوعات داره بين الفكر وال�سيا�سة
واالقت�صاد واالجتماع والإ�سالم،
و�� �ش ��ارك ف ��ي ال�ك�ت��اب��ة
ع��ن��ده ك��ت��اب م�ت�ن��وع��و
الم�شارب واالتجاهات،
م� ��ن الإ� � �س �ل�ام� ��ي �إل� ��ى
المارك�سي ،وا�ستقطب
ك� �ت ��ا ًب ��ا م� ��ن ال �م �� �ش��رق
والمغرب العربيين ،وكان
مهت ًما بالأطفال وال�شباب
�إلى جانب الأجيال الأخرى.

وفي الوقت ال��ذي اهتم بكتب التراث
والإ�سالم ،كان اهتمامه الأب��رز بكتب
ت���ض��يء الم�ستقبل وت�ه�ت��م ب��الإب��داع
والعلوم ،بم�س�ؤولية تامة وتب ًعا لمعايير
مدرو�سة ،فهو لم يتعامل مع التراث
بتقدي�سه� ،إنما �أراد دائ� ًم��ا �أن يكون
أ�سا�سا يعتمد عليه في اللحاق
التراث � ً
ب��رك��ب العلم ال�ح��دي��ث والتطلع نحو
الم�ستقبل .كان يرى �أن يعت�صر التراث
ويمخ�ضه لي�ستخرج م�ن��ه م��ا ينفع
الب�شرية ،بعيدً ا عن التم�سك بالأفكار
الميتة فيه ،وبعيدً ا عن التعامل معه
ك�سلعة مربحة في �سوق تطلبه ،وبعيدً ا
ع��ن التهافت عليه م��ن �أج��ل الهروب
من الواقع� ،أو من �أجل الوقوف عنده
وح�سب .فهو ك��ان يدعو �إل��ى التنقيب
في كنوز التراث ،و�إلى �صونه ب�صفته
جذو ًرا ل�شجرة الم�ستقبل ،وكان يذهب
�إل��ى ال �ت��راث وعيناه مفتوحتان على
الم�ستقبل ،ي��أخ��ذ منه م��ا يدفع �إل��ى
الإبداع.

دار الفكر

بعدما عا�ش محمد عدنان �سالم ن�شوة
اال�ستقالل عام  1946ومرحلة البناء،
ثم عا�صر نكبة فل�سطين عام ،1948
وانخرط �أثناء درا�سته الجامعية في
ال�ح��راك الطالبي ،م�ت��أث� ًرا بالحياة
الجامعية الثقافية الف ّوارة في جامعة
دم�شق ،وبال�صراع الأيديولوجي الذي
محتدما وجار ًفا في ذلك الوقت،
كان
ً

ب�ت�ي��ارات��ه المختلفة ،وع�ن��دم��ا تخ َّرج
من كلية الحقوق عام  ،1954وبعدما
�أم�ضى خدمته الإجبارية في الجي�ش لم
تقنعه المحاماة ولم يمار�سها �إال �ستة
�شهور من العامين (،)1957-1956
ت�أثر بعدها ب�أفكار ال�شيخ محي الدين
القليبي التون�سي الذي ا�ستقبله �سالم
في منزله لفترة طويلة؛ وك��ان ال�شيخ
معرو ًفا با�ستنها�ض ال�شباب العربي
والم�سلم للدفاع عن تاريخه وح�ضارته
وحقه في الوجود ،ودفعه للجهاد في
فل�سطين وم�ق��اوم��ة االح �ت�لال حيثما
ك ��ان .ت�ح��ت ه��ذا ال�ت��أث�ي��ر ات �ج��ه �إل��ى
ؤ�س�سا دار
ممار�سة البناء الثقافي م� ً
الفكر عام  ،1957وتابع العمل فيها مع
محمد الزعبي و�أحمد الزعبي ،تحت
�شعار" :افعل الممكن �إلى �أق�صى حد
ممكن".
و�ضعت دار الفكر منذ �أيامها الأول��ى
خطوطا عري�ضة لأهدافها ،انح�صرت
في نقاط هامة وعلى ر�أ�سها:
تزويد المجتمع باحتياجاته المعرفية
ل�ل���ص�غ��ار وال �ك �ب��ار ،ال��ح��وار وال�ف�ك��ر
الم�ستنير المحترم للتراث والآخ��ر،
احترام حقوق الملكية الفكرية لت�شجيع
الإب� � ��داع ،ت�ب�ن��ي الأع� �م ��ال ال�م�ج��ددة
والم�ست�شرفة للم�ستقبل .وف��ي مجال
التطبيق اعتمدت ال��دار على معايير
�أ�سا�سية لم تخرج عنها ،هي معايير
الإب� ��داع وال�ع�ل��م وال �ح��اج��ة ،ومعايير
التدقيق اللغوي لكل كتاب ،ومعايير
التخطيط للم�ستقبل ،وهند�سة الأبحاث
والأف �ك��ار ،وغلفت كل ذل��ك بم�ضمون

الحديث ال�شريف�( :إن اهلل يحب �إذا
عمل �أحدكم عملاً �أن يتقنه).
وم ��ا ل�ب�ث��ت ال�م�ط�ب�ع��ة ال �ي��دوي��ة ال�ت��ي
ب��د�أت ال��دار تجربتها بها �أن تطورت،
فا�ستقدم الأ�ستاذ �سالم مطبعة �آلية،
وتطورت دار الفكر في مجال الطباعة
مع الأجهزة الحديثة ،ثم خطت خطوة
نوعية ف��ي مجال الطباعة ،ف�أدخلت
�إل��ى دم�شق ،بل �إل��ى �سوريا لأول مرة
ف��ي ت��اري��خ طباعتها �أج �ه��زة لل�صف
الت�صويري ال�ضوئي في ال�سبعينيات،
وكانت ال�سباقة بعد ذلك �إلى اعتماد
الطباعة الحا�سوبية ،وعلى �إثر ذلك،
و�صالتها،
تو�سعت ات���ص��االت ال ��دار ِ
ف�ق��ام��ت ب ��أع �م��ال ن�شر م�شتركة مع
م�ؤ�س�سات عديدة ،كالمعهد العالمي
للفكر الإ�سالمي ،ومركز جمعة الماجد
للثقافة والتراث في دبي ،ودار �صادر
في بيروت ،ومعهد غوته الألماني.
وقد بلغت من�شوراتها حتى اليوم �أكثر
م��ن �أل�ف�ي��ن وخم�سمئة ع �ن��وان ،وق��د
تجاوز عدد م�ؤلفيها  500م�ؤل ًفا للكبار
و 100م ��ؤل��ف ل�ل�أط �ف��ال ،م��ن �أ�شهر
الكتّاب ف��ي ال��وط��ن العربي والعالم.
وغطت جميع �أنواع المعرفة ،واهتمت
بالأحداث الجارية وبهموم الأمة ،هذا
غير ال�سال�سل والمو�سوعات والن�شر
الإل �ك �ت��رون��ي .وق ��د ب��ات��ت ال� ��دار من
الم�ؤ�س�سات الكبرى على م�ستوى العالم
العربي ،وقد بلغ ر�أ�سمالها في ميزانية
العام .)$ 4.255.319( 2016
�أقامت دار الفكر الكثير من الأ�سابيع
الثقافية لتقدم تفاعلاً بين الم�ؤلفين
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أعالم

أعالم
�أ�س�س �شركة �أفكار
لتقديم الأل �ع��اب ال �ج��ادة ل�ل�أط�ف��ال،
تراعي انتماءه وخ�صو�صيته .فكانت
لعبة (تحت ال��رم��اد) وه��ي �أول لعبة
عربية ب�صناعة ��س��وري��ة ،و�أ� �ص��درت
ال��دار ع��ددًا من الكتب والبرمجيات
والألعاب ثالثية الأبعاد.
وبالتوازي مع التحول الإلكتروني في دار
الفكر� ،أعلن محمد عدنان �سالم موقفه
من الكتاب الإلكتروني العربي الراهن،
معتب ًرا �أن��ه لي�س بخير ،ويغلب على
الكتب الإلكترونية العربية حال ًيا كو ُنها
مقر�صنة من كتب ورقية ،ونتيجة لعدم
�سيادة قوانين حماية الملكية الفكرية
في �أغلب �أنحاء العالم العربي ،ف�إن
جميع �أطراف عملية الن�شر (الم�ؤلفون
ودور الن�شر والموزعون) ال يف�ضلون
خو�ض تجربة �إ�صدار كتب �إلكترونية؛
لأن م�صيرها �أن تنت�شر ب�شكل مجاني
بين القراء ويخ�سر الجميع ،كما ي�شير
�إلى وجود �إ�شكالية كبيرة في قارئات
الكتب الإلكترونية عند ا�ستعمالها مع
الكتب العربية.
AFKAR Media

والقراء ،وتكرم من ي�ستحق التكريم
م��ن ك �ت��اب �ه��ا ،ف �ه��ي ت���ؤم��ن بالثقافة
التي تتحرك على الأر���ض في �صميم
المجتمع وتعي�ش ق�ضاياه ،ال الثقافة
ال�ن�خ�ب��وي��ة ،وب��ال�ت�ف��اع��ل ب�ي��ن منتجي
الأف �ك��ار وق��رائ �ه��ا .لقناعة �صاحبها
ب�أهمية الثقافة ك�شرط م��ن �شروط
�إي �ق��اظ الأم ��ة وب�ن��ائ�ه��ا وتح�صينها،
وتعميم فكرة الحوار المتعدد الثقافات
فيها .وق��د اهتمت بالمعرفة كرافعة
للمجتمع في عالم باتت المعرفة فيه
مقيا�سا ح�ضار ًيا ،وتقنيات االت�صال
ً
ت�صل �إلى عمق ن�سيج المجتمع.

االتجاه اإللكتروني

وتابعت ال��دار م�سيرتها ف��ي الع�صر مبادرات
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االلكتروني ،عندما علم محمد عدنان
�سالم �أن ع�صر الكتاب ال��ورق��ي ب��د�أ
باالنحدار ،ف�أن�ش�أ المواقع« :فكر»fikr.
« ، comف��رات»  ،furat.comوكانت
م��ن �أوائ ��ل ال�م��واق��ع الإلكترونية على
ال�شبكة ال �ت��ي ت �ق��دم ال �ع��رو���ض على
الكتب للقراء ،وموق ًعا لحماية الملكية
ال �ف �ك��ري��ة  arabpip.orgوم��وق �ع��ا
للأطفال يعنى ب�آمالهم وتطلعاتهم
«عالم زمزم»،zamzamworld.com
وموقعا للدكتور محمد �سعيد رم�ضان
البوطي  ، bouti.comو�آخ��ر للدكتور
وهبة الزحيلي  ، zuhaili.comوموقع
«تحت الرماد» .undreash.com
وعندما َع ِل َم �أن �أطفالنا تحولوا من
قراءة الورق �إلى قراءة ال�شا�شات التي
ت�سحرهم ب�ألوانها و�أ�شكالها و�ألعابها
الناشرون العرب

�سنويا بمنا�سبة اليوم العالمي للكتاب
وح�ق��وق ال�م��ؤل��ف ،وفيه تقدم جائزة
للم�ؤلف المبدع وجائزة للرواية ،وتدعو
�إل�ي��ه المفكرين وال�ك�ت��اب والفنانين
للتحدث ف��ي م��و��ض��وع يعتمد �شعا ًرا
�سنو ًيا للدار ،وقد كان هذا التقليد لـ
 10موا�سم ثقافية.
د .ال��ط��ف��ل وال��ك��ت��اب :اهتمت ال��دار
بفئة الأط� �ف ��ال ،فخ�ص�صت ِق�س ًما
ُي�صدر كت ًبا موجهة لهم ،يراعي فيها
الجوانب المعرفية والإدراك�ي��ة للطفل
(القيم والمبادئ الأخالقية).
يكتف محمد ع��دن��ان �سالم ب��دار
ل��م ِ
الفكر ،التي لم تت�سع لكل طموحاته،
ف�أ�س�س مع �شريكه عبد الرحيم مكاوي
"الدار ال�سودانية للكتب" ،وغدت من
الدور ال�شهيرة هناك .كما كان له في
اليمن م�ساهمات بت�أ�سي�س دار للن�شر
انبثقت عن دار الفكر ،وكان لها �ش�أنها،
عرفت با�سم "دار الحكمة اليمانية"،
ومنذ قامت دار الفكر في الخم�سينيات
تطلع م�ؤ�س�سوها �إلى الآفاق� ،إذ لم تكن
دم�شق لت�سعهم ...ف�سرعان ما افتتحوا
مكتبا لهم في القاهرة �أيام الوحدة مع
م�صر ،وكذلك في الجزائر ،وتفرع عن
الدار :دار الفكر المعا�صر في بيروت،
ودار الفكر المعا�صر في دبي.

توا�صل دار الفكر �أن�شطتها الثقافية
والإع�لام�ي��ة عبر مهرجانها الثقافي
ال �� �س �ن��وي ال �م��واك��ب ل �ل �ي��وم ال�ع��ال�م��ي
ل�ل�ك�ت��اب ،وع �ب��ر ن��دوات �ه��ا وحفالتها هموم الناشرين
للتوقيع .وقامت بمبادرات عدة لتمتين وتبلور ن�شاط محمد عدنان �سالم في
عالقة القارئ بالكتاب ،منها:
عالم الن�شر وعالقاته الطيبة بالنا�شرين
�أ .ب��ن��ك ال��ق��ارئ ال��ن��ه��م� :أن�شئ عام ب��أن ر�أ���س اتحاد النا�شرين ال�سوريين
 1996لت�شجيع ال�شباب على القراءة ،)2011-1991( ،و�شغل من�صب نائب
وو�صل عدد الم�شتركين فيه �إلى  14000رئي�س اتحاد النا�شرين العرب (-1995
م�شترك ،في  94دولة ،و�أعطيت جائزة  ،)2006ورئي�س اللجنة العربية لحماية
�سنوية لأف�ضل قارئ.
الملكية الفكرية ( ،)2006-1995ثم
ب .الإح�����ي�����اء ال���ث���ق���اف���ي (الإع��������ارة رئي�س الجمعية ال�سورية للملكية الفكرية
المجانية للكتب)� :أن�ش�أتها ال��دار ( ،)2010 – 2008ثم رئي�س الملتقى
كمكتبة لال�ستبدال والإعارة المجانية العربي لنا�شري كتب الأطفال (2008
وت�شجيع الجيل الجديد على القراءة – .)2011
وبناء مجتمع قارئ.
وك��ان��ت ل��ه �آراء م�ه�م��ة ف��ي �صناعة
ج .الأ���س��ب��وع الثقافيُ :تقيمه ال��دار الن�شر وه �م��وم النا�شر ال�ع��رب��ي ،بل

كان يتطلع دائ ًما �إلى م�ستقبل �صناعة
الن�شر ف��ي ظ��ل ال�ت�ح��والت الخطيرة
وال�م�ت���س��ارع��ة وت�ح��ول�ه��ا م��ن وعائها
ال��ورق��ي �إل ��ى �أوع�ي�ت�ه��ا الإل�ك�ت��رون�ي��ة.
�إذ ر�أى ��ض��رورة ت�سليط ال�ضوء على
�أهمية تطوير الكتاب الورقي ،ودعمه
باللون وال���ص��ورة وب��راع��ة الإخ ��راج،
ورب �م��ا ب ��إ� �ض��اف��ة ال �� �ص��وت وال�ح��رك��ة
لتثبيت قدمه في المناف�سة ،وخو�ض
معركة �إعادة الكتاب �إلى الأيدي ،التي
تراخت عن حمله بعد مغادرتها مقاعد

ال��در���س ،لتنخرط ف��ي �أم �ي��ة الحقة،
ل��م تعد مقبولة ف��ي ع�صر االنفجار
المعرفي المتنامي والمت�سارع .وهو من
الداعين �إل��ى بناء م�ؤ�س�سات التوزيع
الكفيلة ب�إراحة النا�شر والأق��در على
توفير �أقنية الإي�صال ،والتغلب على
ك��ل م�شكالت ال��رق��اب��ات المتباينة،
والقر�صنة الم�ست�شرية.
ودع��ا �سالم النا�شر العربي �إل��ى �أن
يكون ل��ه م�شروعه الثقافي الوا�ضح
و�أدواته الفنية والعلمية المتطورة ،كما

دعا النا�شرين �إلى مزيد من التالحم
والتعاون والتخطيط لإنقاذ �سفينتهم
م��ن ال �غ��رق ،ول�ضمان م�ستقبل �آم��ن
لمهنة �صناعة الن�شر.
وا�ست�شرف ف��ي م�ستقبل الن�شر �أن
النا�س �سوف يقترب بع�ضهم من بع�ض،
وي �ت �ع��ارف��ون ،وت �ت �م��ازج ال�ح���ض��ارات،
و� �س��وف ت�سقط الم�سافات والأب �ع��اد
وال� �ح ��دود و� �س��ائ��ر ال �ق �ي��ود .و�سيلوذ
الإن�سان بالقراءة طوق نجاة يع�صمه
م��ن ال �غ��رق ف��ي ط��وف��ان المعلوماتية
ال� �ه ��ادر م��ن ح��ول��ه .و� �س �ي��ذه��ب ورق
ال �ك �ت��اب ،وم� ��داد ال �ك��ات��ب ،ومق�ص
الرقيب ،وتعليمات الو�صي ،وقوانين
المطبوعات ،وقوالب (الأيديولوجيات)
�إلى متاحف التاريخ مع الدينا�صورات.
و�سينك�سر احتكار الحقيقة والمعرفة،
وينعم النا�س بنعمة االختالف ،وتتعدد
ال�خ�ي��ارات �أم ��ام المتلقي ،ف�لا يبقى
�أ�سير ال�صوت الواحد ،والر�أي الواحد،
بل �سي�صغي �إلى ال�صوت الآخر ويتفهم
الر�أي الآخر ،وي�سود الحوار.

شهادات في محمد عدنان سالم
التجاري ،فقد �أن�ش�أ مع �إ�صداراته �صلة بالقارئ ،تحثه
على القراءة وتعرفه بقيمتها في م�سار ر�سالة ثابتة� ،إنها
ر�سالة تبليغ الثقافة الإ�سالمية لقارئ �أوعى من م�ؤلف،
ومفكر �أو�سع من مقتب�س وناقل.
عمر م�سقاوي  /الو�صي على تراث مالك بن نبي

نا�شر مثقف� ،صاحب ر�ؤيا وخبرة كبيرة اكت�سبها على
عاما ،مكنته من التمييز بين الغث وال�سمين
مدى �ستين ً
في ما ين�شر ،وبما ينفع .وهو نا�شر تنويري ،يقف �ضد
التطرف بكل �أ�شكاله .وه��و نا�شر ديموقراطي ،ي�ؤمن
بالنقد واالختالف ،واالعتراف بالآخر ،ين�شر لكل الكتّاب
على اختالف مواهبهم وعقائدهم ،وهو نا�شر ع�صري،
ي�ؤمن ب�ضرورة الأخ��ذ بالأ�ساليب الحديثة في الن�شر ،لقد ر�أي��ت في �أخ��ي الأ�ستاذ عدنان واح��دً ا ممن �سبق
ويدعو �إلى الن�شر االلكتروني وعبر �شبكات الإنترنت .عقله عمله ،وغلب طموحه �إمكانه ،وات�سع فكره ،وا�ستنار
وهو نا�شر عالمي تفوق محل ًيا وعرب ًيا ثم اتجه دول ًيا �إلى عقله ،وت�شعبت ثقافته .ف�صاحب المكتبة �أ�صبح �صاحب
ترجمة كتبه من العربية �إلى العديد من اللغات الأجنبية ،م�شروع (اق��ر�أ) .والنا�شر �أ�صبح �صاحب ر�سالة تر�صد
وع ّرب كت ًبا �أجنبة.
ال�سرقات الفكرية .و�صاحب الفكر �أ�صبح �صاحب دعوة
محمد ر�شاد  /رئي�س اتحاد النا�شرين العرب واعية ،و�صاحب م�ؤلفات تمتع وتث ّقف .و�صاحب الدعوة
�أ�صبح �صاحب مو�سم ثقافي؛ ي�شجع على القراءة ويكافئ
ا�ستطاع الأ�ستاذ عدنان �سالم النا�شر للكتاب� ،أن يمنح عليها ،وي�شجع الإبداع الأدبي ويخ�صه بالجوائز ،ويقيم
حركة الن�شر معناها الح�ضاري والثقافي .و�إذا كنت من المحا�ضرات والندوات والحوارات ويكرم العلماء.
مازن المبارك  /ع�ضو مجمع اللغة العربية
متابعي جهوده ف�إنني �أرى فيه �أكثر من نا�شر في المفهوم
الناشرون العرب
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أعالم

أعالم

مؤلفات محمد عدنان سالم
 - 1القراءة � اً
أول /عام 1993

 - 2هموم نا�شر عربي /عام 1994

 - 3الكتاب العربي وتحديات الثقافة /عام 1996

 - 4ت�سريع القراءة وتنمية اال�ستيعاب (باال�شتراك) 1996 /

 - 5الكتاب في الألفية الثالثة ال ورق!! وال حدود!! /عام
2000

� - 6أمريكا والإرهاب /عام ( 2002ترجم للإنجليزية)
 - 7على خط التما�س مع الغرب/عام 2005
 - 8القر�صنة في ع�صر اقت�صاد المعرفة  /عام 2006
 - 9وللحج مقا�صد ..لو نجتهد لتلبيتها /عام 2007
 - 10القد�س مالمح جيل يت�شكل /عام 2009
 - 11حرية الن�شر و�إ�شكالية الرقابة على الفكر /عام
2011

 - 12القد�س ( 2048رواية مفتوحة) /عام 2011

 - 14فن الن�شر و�صناعة الكتاب (مرجع �أ�سا�سي للكتّاب
والمحررين والمحققين والنا�شرين)  /عام 2015
 - 15نحن والقر�آن ومتغيرات ع�صر المعرفة  /عام 2016
� - 16أبنا�ؤنا في المهاجر ،بين االن�سالخ من الجذور
والوعي بالذات /عام 2017
وا�شترك في ت�أليف كتب و�أ�شرف عليها ،منها:
 - 1المعجم المفهر�س لمعاني القر�آن العظيم.
 - 2ت�سريع القراءة وتنمية اال�ستيعاب.
 - 3معجم تف�سير كلمات القر�آن.
 - 4اال�ستن�ساخ ،جدل العلم والدين والأخالق.
 - 5التف�سير الوجيز لمعاني القر�آن العزيز.
 - 6معجم كلمات القر�آن العظيم.
 - 7المو�سوعة القر�آنية المي�سرة.
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مجلداً تجليداً
فني ًا فاخراً

موسوعة احلضارة اإلسالمية

املوسوعة األحدث واألشمل ملعالم احلضارة اإلسالمية في التاريخ
الكاتب :أحمد أمين

عدد الصفحات5352 :

قياس الكتاب 28 :سم.

• 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.
شعت على كل المناطق التي بلغها اإلسالم.
• الحضارة اإلسالمية التي ّ
معمقة للحياة العقلية لألمة العربية منذ ما قبل اإلسالم.
• دراسات
ّ
• 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.

الجوائز
�إن التنوع الذي اعتمدته دار الفكر هو الذي حقق لها نيل
جوائز عدة ،منها:
� .1أربع جوائز من م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي :اثنتان
عن �أف�ضل كتاب مترجم �إل��ى العربية ،واثنتان لأف�ضل
كتاب م�ؤلف بالعربية في العلوم.
 .2جوائز عدة لح�سن اختيارها لمو�ضوع الكتاب ولجودة
طباعته.
 .3جائزة �أف�ضل نا�شر عربي من وزارة الثقافة الم�صرية
(الهيئة الم�صرية العامة للكتاب) عام .2002

24

� - 13آفاق التغيير والع�صر الرقمي  /عام 2011

 .4جائزة النا�شر النموذجي في معر�ض طهران الدولي.
 .5جائزة كتاب الجراحة التنظيرية ،عام .2000
 .6جائزة كتاب هروبي �إلى الحرية عام .2003
 .7جائزة كتاب الجينوم الب�شري عام .2006
 .8جائزة ال�شارقة لأف�ضل كتاب عربي عام .2010
و�أط�ل�ق��ت ال ��دار ج��ائ��زة �سنوية ل�ل��رواي��ة؛ �أ� �ص��درت من
خاللها عددًا من الروايات ،بع�ضها لم يجاوز كتّابها �سن
الع�شرين.

الجزء األول :فجر اإلسالم :حضارة العرب في الجاهلية ـ عالقة العرب مع
باقي الشعوب ـ القرآن ـ الحديث ـ الفقه ـ 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.
الجزء السادس :البيئة االجتماعية وحركة العلوم في القرن الرابع
هجري ـ الفقه والتصوف ـ إخوان الصفاء ـ تاريخ وجغرافيا ـ اقتصاد وتجارة ـ
قضاء وإدارة.

الجزء السابع :الحضارة األندلسية.
الجزء الثامن :المعتزلة ـ السنة ـ الشيعة ـ التصوف ـ الخوارج ـ المرجئة.
الجزء التاسع :يوم اإلسالم :الدعوة اإلسالمية ـ سيرة النبي ـ الخلفاء
الراشدون ـ الدولة األموية ـ الدولة العباسية ـ مستقبل اإلسالم.
الجزء العاشر :إلى ولدي :رسائل أحمد أمين إلى ولده حول اإلسالم.
من جزء  11ولغاية  :23فيض الخاطر :كل شيء عن اإلسالم من خالل
مفاهيم العالمة أحمد أمين.
الجزء  :24الفهرس العام.

بريوت  -لبنان  -فرن الشباك  -بناية قسطون  -الشارع الرئييس Tel: 961 1 581121
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مقاالت

مقاالت

بعد مئة عام من «وعد بلفور»

المقدسيون يدافعون
بكل السبل لحماية وجودهم
سمير الجندي /رئيس لجنة فض المنازعات

قبل �أكثر من مئة عام وتحديدً ا في ومنذ ذلك التاريخ ،وال�شعب
العام  ،1917قام وزير خارجية الفل�سطيني يعاني الت�شريد والقتل
بريطانيا �آنذاك ،اللورد ريت�شارد والظلم واال�ضطهاد والتع�سف
بلفور ،باعطاء وعد لليهود ب�إقامة وطن ال�سيا�سي ،وم�صادرة �أرا�ضيه لبناء
قومي لهم في فل�سطين ،جاء فيه�« :إن الم�ستوطنات وجلب �أعداد كبيرة من
حكومة �صاحب الجاللة تنظر بعين يهود العالم ليحلوا مكان �شعب فقد
العطف �إلى ت�أ�سي�س وطن قومي لل�شعب كل �أ�سباب العون والحماية .لكن هذا
اليهودي في فل�سطين .و�ستبذل كل ال�شعب تحمل ما ال تقدر على تحمله
جهدها لت�سهيل تحقيق هذه الغاية .الجبال ،ف�صمد بوجه الم�ؤامرات،
على �أن يفهم جل ًيا �أنه لن ي�ؤتى بعمل من وبقي على �أر�ضه يحمي وجوده بثبات غطرسة «ترامب»
�ش�أنه �أن ينتق�ص من الحقوق المدنية و�إيمان وعقيدة .وت�أ�س�ست دولة وقعت القد�س � ًإذا بيد المحتلين و�صار
والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير الكيان ال�صهيوني على جزء كبير من الم�سجد الأق�صى المبارك تحت رحمة
اليهودية المقيمة الآن في فل�سطين ،وال �أرا�ضي فل�سطين في العام  .1948ال�صهاينة ،يد ّن�س بب�ساطير قطعان
الحقوق �أو الو�ضع ال�سيا�سي الذي يتمتع وبقيت ال�ضفة الغربية من نهر الأردن الم�ستوطنين وجنود العدو كل يوم،
تحت ال�سيطرة الأردنية ،وقطاع غزة وعلى مر�أى من الم�سلمين ،من دون ان
به اليهود في البلدان الأخرى».
تحت ال�سيطرة الم�صرية� ،إلى �أن
جاءت حرب حزيران ،واحتل الكيان
ال�صهيوني ما تبقى من فل�سطين� ،أي
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة و�شرقي
القد�س ،كما احتل �سيناء الم�صرية
والجوالن ال�سوري ،فاكتملت بهذا
االحتالل ال�سيطرة على كامل التراب
الفل�سطيني.
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يحركوا �ساك ًنا .وبعد عامين من احتالل
المدينة المقد�سة من قبل ال�صهاينة
وتحديدا بتاريخ  1969/8/21اقتحم
�أحد ال�صهاينة الم�سجد الأق�صى وهو
من �أ�صل �أ�سترالي ،يدعى «دين�س مايكل
روهان» ،و�أ�شعل النيران في الم�صلى
القبلي ،ف�أتت على منبر �صالح الدين
التاريخي ،وعلى م�سمع ومر�أى من
العالم ،ولم يحرك الم�سلمون �ساك ًنا.
ومنذ بدء ال�صراع في هذه البقعة
عقدت الم�ؤتمرات والمفاو�ضات
وو�ضعت القرارات لإنهاء ال�صراع
بحل ير�ضي كل الأطراف ،ف�أجمع
المجتمع الدولي على حل الدولتين،
و�إقامة دولة فل�سطينية على الأرا�ضي
الفل�سطينية التي احتلت عام ،1967
بما فيها القد�س ال�شرقية ،بجانب دولة
الكيان .ولم تنفذ �أي قرارات من �ش�أنها
�إن�صاف الحق الفل�سطيني...
والآن ،وبعد م�ضي مئة عام على
وعد بلفور ال�سيئ الذكر ،وبعد مئات
الجوالت والم�ؤتمرات التفاو�ضية؛ ي�أتي
الرئي�س الأمريكي «ترامب» لي ّدعي �أن
القد�س عا�صمة للكيان ال�صهيوني،
و�أنه �أوعز لحكومته بنقل ال�سفارة
الأمريكية �إلى المدينة المقد�سة .وبهذا
يكون قد ق�ضى على �أي فر�صة لإقامة
دولة فل�سطينية ،متجاهلاً م�شاعر
ماليين الم�سلمين والعرب ،وهو لما
يزل م�ستم ًرا بغطر�سته ،ومتابعة ما
يمكن ت�سميته عه ًرا �سيا�س ًيا.
�إننا كمقد�سيين وفل�سطينيين وعرب
وم�سلمين نرف�ض هذا االعتراف،
ون�ص ّر على �أن تبقى القد�س عنوا ًنا
للوحدة الوطنية الفل�سطينية ،ورمزًا
�أبد ًيا للعروبة والإ�سالم ،يحج �إليها
الم�سلمون والم�سيحيون من كل �أرجاء
العالم .وقد حافظ المقد�سيون على
تراث المدينة العتيقة ،ف�أنت �أينما
ت�سير ي�سير معك التاريخ العربي
الإ�سالمي والم�سيحي ،وال تزال �أ�سواق
وخانات ومدار�س وحوانيت وخانقات

وتكايا و�أزقة المدينة العتيقة على ما
كانت عليه ،على الرغم من محاوالت
ال�صهاينة الم�ستميتة لطم�س معالم
هويتها ،بهدف تهويدها .وقد حاول
المحتل ال�صهيوني �أن يطلق على
ال�شوارع �أ�سماء غير �أ�سمائها الأ�صلية،
ويحاول بناء كني�س هنا �أو هناك
لليهود ،ويعمل على �إخراج ال�سكان
الأ�صليين وطردهم.

أهل الرباط وحدهم

�أما �أحياء القد�س التي تقع خارج �أ�سوار
المدينة العتيقة التي رممها وجدد
بناءها الحديث ال�سلطان العثماني
�سليمان القانوني ،فيقطنها �أهل
القد�س ،وقد زرع فيها ال�صهاينة بع�ض
الب�ؤر اال�ستيطانية ،التي ق�ضمت جز ًءا
من الأر�ض ،في محاولة منهم لفر�ض
واقع ال نقبل به �أبدً ا .ثم جاء بناء العدو
لجدار حول �أحياء القد�س ،يعزلها
عن محيطها الفل�سطيني ،ويبتلع ما
أرا�ض .و�أقام خلف الجدار
تبقى من � ٍ

مد ًنا ا�ستيطانية �ضخمة ،لزيادة
�أعداد ال�صهاينة على �أرا�ضي القد�س
اً
ا�ستكمال لفر�ض الأمر
ال�شرقية،
الواقع ...كل هذا يحدث ،والكيان
ال�صهيوني يتجاهل نداءات اال�ستنكار
والرف�ض الدولي لممار�ساته .ويبقى
�أهل الرباط وحدهم في الخندق
الأمامي بالقد�س ال�شريف ،يدافعون
عن كرامة العرب والم�سلمين جمي ًعا...
ون�سمع في الآونة الأخيرة عن نية
الإدارة الأمريكية نقل �سفارتها �إلى
القد�س ،في �أوا�سط �أيار المقبل،
وقد يح�ضر الرئي�س ترامب �شخ�ص ًيا
مرا�سم النقل ،ما يجعل عامنا هذا
�أ�سود حزي ًنا ،وير�سم على جبين
�أمتنا عالمات العار .لكن المقد�سيين
لن يقبلوا هذا الواقع المر ،و�سوف
ينتف�ضون ،مت�شبثين ب�أعمدة المدينة
ورمزيتها الدينية والتاريخية،
ومندفعين �إلى العمل بكل ال�سبل
لحماية وجودهم ،ولن ت�ستطيع قوة في
العالم �أن تجردهم من مدينتهم.
الناشرون العرب
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الحراك الثقافي

دار الحكمة  -لندن

و�أقول لكم في هذه العجالة �إن الحراك
الثقافي في مدينة القد�س ال تماثله �إال
قلة من المدن العربية ،ففي معظم
مقاهي المدينة مكتبة لروادها ،وثمة
ندوات و�أندية ثقافية ومكتبات في كل
حي من �أحياء المدينة ،و�أخ�ص بالذكر
«ندوة اليوم ال�سابع» التي تقام مرة
في الأ�سبوع كل يوم خمي�س منذ العام
 ،1991ولم تنقطع �إال في �شهر رم�ضان
المبارك ،وقد �أ�صدرت ما يقارب 16
كتا ًبا عن جل�ساتها .كما تعقد ندوة
�شبابية مرة بال�شهر في �أحد الأحياء
المقد�سية با�سم «دواة على ال�سور»،
وندوة «النادي ال�صحافي» التي تقام
كل يوم �أربعاء .وغيرها من الأندية
الثقافية الكثيرة...
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بنقل السفارة واعتبار القدس عاصمة اسرائيل
ال يزال قرار «ترامب» اعتبار القد�س عا�صمة لدولة
�إ�سرائيل ونقل ال�سفارة الأميركية من تل �أبيب �إلى
القد�س يتفاعل على الم�ستويين الر�سمي وال�شعبي
في عدد من الدول العربية ،بعد �أن رف�ضته  128دولة،
و�صوتت �ضده في الأمم المتحدة ،في الجل�سة التي عقدت
بتاريخ  21د�سمبر (كانون الأول) الما�ضي ،كما �أن تظاهرات
كثيرة انطلقت في العالم تعبر عن رف�ضها للقرار الذي �أ�شعل
انتفا�ضة فل�سطينية جديدة.
وبد ًال من �أن ير�ضخ الرئي�س الأميركي لل�ضغوط ا�ستمر في
توكيد قراره ،وقد �صدر عن م�س�ؤولين في وزارة الخارجية
الأميركية �أنه «�سيتم حتم ًا» نقل ال�سفارة الأميركية من تل
�أبيب �إلى القد�س المحتلة في �أيار /مايو المقبل ،م�ؤكدين �أنّ
وزير الخارجية ريك�س تيلر�سون �صادق قبل �أيام على الخطة
الأمنية الخا�صة بنقل مقر ال�سفارة.
وا�ستنكار ًا للقرار �أ�صدر رئي�س ومجل�س �إدارة اتحاد النا�شرين
العرب بيان ًا با�سم االتحاد ،اعتبر فيه القرار مخالف ًا لكل
الحقائق والثوابت التاريخية ب�أن القد�س عربية منذ فجر
التاريخ ،وهي في قلب كل العرب من م�سلمين وم�سيحيين،

رايهر فون

رحلـة
جـي
إلى ح ِّ

الناشرون العرب يرفضون القرار األمريكي
كما �أن القرار � ً
أي�ضا يخالف كل المواثيق والقرارات الدولية
ال�صادرة عن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ،و�أن القرار
ي�ستفز م�شاعر العرب والم�سلمين ،وينفذ مخططات �إ�سرائيل
التو�سعية .و�أعلن االتحاد في بيانه:
«�إن كل الم�سلمين والم�سيحيين يقفون وي�ساندون �أ�شقاءهم
في فل�سطين ،ويدعمونهم بكل الإمكانات �ضد هذا
القرارحبوبي
أحمد ال
الغا�شم الذي يق�ضي على تحقيق ال�سالم بين العرب والعدو
الإ�سرائيلي» .ونا�شد اتحاد النا�شرين الدوليين واالتحادات
الإقليمية في كل بلدان العالم والمنظمات الدولية العاملة
في حقل الثقافة والمعرفة والك ّتاب والمفكرين �أ�صحاب
المبادئ الحرة« :الوقوف �ضد هذا القرار الباطل ،ومطالبة
الواليات المتحدة الأمريكية بالرجوع عن هذا القرار الجائر
للعرب والم�سلمين».
و�أكد االتحاد «�أنه �سوف يتخذ الإجراءات والمواقف التي
تقوي وتعزز من عروبة القد�س ،مهما حاولت �إ�سرائيل
و�أذنابها تهويدها ،وذلك من خالل المعار�ض الدولية
بالبرامج والكتب والحوارات مع زمالئهم النا�شرين في
بلدان العالم �أجمع».

م�ؤ�س�س و�صاحب دار احلكمة

رح
رحلة لـــة حـج
إلى المناطق السا يِّ إىل مــــ

ولم تكن الثقافة ولن تكون بعيدة عن
ال�صراع القائم في القد�س ،وبالت�أكيد
�سوف يقاتل المثقفون بالكلمة وكل
�أنواع الفنون ،ولن يكون الكتاب خارج
ال�صراع ،فهو �أداة لتطوير الذات
والذائقة الفل�سطينية المقد�سية ،وقد
برزت ظواهر �إبداعية �شبابية عدة في
المدينة� ،إال �أنها كانت معزولة ب�شكل
يكاد يكون كل ًيا عن محيطها العربي
الفل�سطيني ،ولم تكن في المدينة
دار ن�شر لتُخرج الأعمال الإبداعية
�إلى النور ،فجاءت فكرة ت�أ�سي�س دار
الجندي للن�شر والتوزيع في القد�س في
العام  2011لت�سد الفراغ الحا�صل على

هذا الم�ستوى ،و�أخذت على عاتقها
حمل الر�سالة المقد�سية الفل�سطينية
�إلى العالم ،عبر ا�شتراكها في جميع
المعار�ض العربية والدولية لتحقيق
هذه الغاية ،بم�ساندة من اتحاد
النا�شرين العرب ومن اتحاد النا�شرين
الأردنيين تحديدً ا .وح�صلت على
جائزة �أف�ضل دار ن�شر عربية في مجال
الرواية من معر�ض ال�شارقة الدولي
للكتاب في العام  ،2013كما ح�صلت
على جائزة �أف�ضل دار ن�شر عربية عام
 2015من المعر�ض نف�سه ،وت�سلمت
درع المعر�ض من �سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن محمد القا�سمي ،حاكم
ال�شارقة ،في حفل افتتاح المعر�ض في
نوفمبر العام .2015
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صناعة النشر

تع ّزز التواصل الثقافي العربي
محمد رشاد /رئيس اتحاد الناشرين العرب

وجه رئي�س اتحاد النا�شرين
العرب كلمة في ملتقى
�صياغة ر�ؤى للعمل الثقافي
العربي الذي عقد في الدار البي�ضاء
في  28و 29نوفمبر � ،2017ألقاها
بالنيابة عنه ب�سام الكردي ع�ضو
مجل�س �إدارة االتحاد وذلك بدعوة
من المنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم (الإلك�سو) ،وكانت بعنوان
«�صناعة الن�شر العربي ك�إحدي
ال�صناعات الثقافية ودورها في تعزيز
التوا�صل الثقافي العربي» ،نعر�ض هنا
ملخ�صا لما جاء فيها:
ً
�إن فكرة تحويل الأعمال والمواد
الثقافية �إلى �سلع ثقافية موجهة �إلى
الجماهير الوا�سعة تنتج ب�أ�ساليب
ال�صناعة الحديثة التي تدخل فيها
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ولقد �أ�صبح م�صطلح ال�صناعات
م�صطلحا فن ّيا ومهن ّيا ،يعنى
الثقافية
ً
العمل التجاري واالقت�صادي القائم
على الإنتاج الثقافي لل�شـركات ور�أ�س
المال والقدرات التقنية والب�شرية
والم�ؤ�س�سات.
وتحدد اليون�سكو م�صطلح ال�صناعات
الثقافية بـ«تلك ال�صناعات التي
تجمع بين ابتكار الم�ضامين و�إنتاجها
واالتجار بها» ،وهي ذات طبيعة ثقافية
غير قابلة لتغيير م�ضامينها ومحمية
بقانون حقوق الم�ؤلف ،ويمكن �أن تكون
في �شكل ب�ضاعة �أو خدمة .وي�شمل ذلك
الطباعة والن�شـر والو�سائط المتعددة
والو�سائل ال�سمعية والب�صـرية،
والمنتجات الفوتوغرافية وال�سينمائية
والرق�ص ،وكذلك الحرف اليدوية
والفنون والعمارة ،والمتاحف والآثار
(ال�سياحة الثقافية والإعالنات) ،وهو
كل ما يرتبط بالعمل الإبداعي.

ر�ؤو�س �أموال كبيرة ،ويكون لها ممول
وعمالة كبيرة ،وتمر بمراحل متعددة
حتى تخرج في �صورتها النهائية ،حيث
تتحول الأعمال الإبداعية والفكرية من
الطرق التقليدية التي ينتجها المبدع
الفرد �إلى �صناعة ي�شارك فيها �آخرون،
ليظهر لجمهور عري�ض من خالل
و�سائط مختلفة ،تلتزم ب�آليات ال�سوق،
وتولد ثروة فكرية وفنية وثقافية وتحقق
توا�صلاً كبي ًرا بين المبدع والجمهور.
ولم تعد ال�صناعات الثقافية مقت�صرة
على النخب بل و�صلت �إلى قطاعات
وا�سعة من الجماهير التي تنتمي �إلى
مختلف الطبقات ،بغ�ض النظر عن
معرفة متلقي القراءة الجدد ،وتغير
محتوى المنتج الثقافي في ر�سالته ،صناعة النشر العربي
و�أ�صبح له ت�أثير كبير على المجتمع.
يت�ضح مما �سبق ذكره �أن �صناعة

ب�سام الكردي ع�ضو مجل�س �إدارة االتحاد
الناشرون العرب

الن�شر العربي من ال�صناعات الثقافية،
ويعتبر الكتاب الو�سيلة الأولى للثقافة
والتعليم ،بل الوعاء الجامع وال�شامل
لكل مكونات الثقافة ،غير �أن التحديات
التي تواجه �صناعة الن�شر في الوطن
العربي كثيرة ومت�شعبة ،ولي�س من �سبيل
لمواجهتها �إال بالتعاون بين النا�شرين
واتحادهم ،وتعاون الحكومات العربية مع
اتحاد النا�شرين العرب ،فمعظم الم�شكالت
حلها بيد الحكومات العربية ،وبالتعاون مع
اتحاد النا�شرين العرب وعلى �سبيل المثال:
 - 1تراجع عادة القراءة لدى �أبناء
الوطن العربي :والحل �أن تقوم
الحكومات بو�ضع م�شروعات لها �آليات
محددة لت�شجيع وتحفيز الأطفال
عموما على القراءة
والتالميذ والن�شء ً
منذ ال�صغر ،لت�صبح عادة �أ�صيلة
متر�سخة لدى �أبنائها ،مع �إف�ساح
مجال �أكبر في و�سائل الإعالم المرئية
والمقروءة والم�سموعة لعر�ض الكتب
ومناق�شتها مع م�ؤلفيها ور�ساميها.
 - 2ارتفاع ن�سبة الأمية في الوطن
العربي :نحتاج �إلى خطة �صارمة
محددة الزمن من الحكومات للتخل�ص
من هذه الآفة الخطيرة التي ال تزال
تهدد م�ستقبلنا.
 - 3عزوف المتعلمين والمثقفين
عن القراءة :الت�صدي لهذه الم�شكلة
يكون ب�إن�شاء المكتبات في الوزارات
والم�ؤ�س�سات ،والتو�سع في �إن�شاء
المكتبات العامة.
 - 4تعاظم �أجهزة الرقابة وت�شددها
في معظم البلدان العربية :على
الحكومات �أن تتخلى عن الطريقة
التقليدية في الرقابة على الكتب ،واتباع
�أ�ساليب جديدة تراعي م�ستحدثات
التقدم التكنولوجي ،مع احترام القيم
والعادات والتقاليد في كل بلد عربي،
وهو ما يحر�ص عليه اتحاد النا�شرين
العرب ويحث �أع�ضاءه على مراعاته.
 - 5تف�شي ظاهرة التزوير واالعتداء
على حقوق الملكية الفكرية :على

الحكومات العربية �أن ت�ضطلع بدورها
في الت�صدي لهذه الظاهرة ،وفي
توعية �شعوبها في �أهمية احترام
حقوق الملكية الفكرية ،بل يطالب
اتحاد النا�شرين العرب �أن تدمج
حقوق الملكية الفكرية �ضمن المناهج
الدرا�سية للطالب.
 - 6االرتفاع الم�ستمر في معدل
ال�ضرائب والر�سوم الجمركية:
�ضرورة �أن تعمل الحكومات العربية
على تخفي�ضها �أو �إلغائها.
 - 7االرتفاع الم�ستمر في �أ�سعار

الدعاية والإعالن عن الكتب في و�سائل
الإعالم :ال بد من �أن تعي الحكومات
والم�ؤ�س�سات الإعالمية �أن و�ضع �أ�سعار
رمزية في مقابل الإعالن عن الكتب ،هو
ل�صالح المجتمع في ارتقائه وت�شجيعه
على القراءة في المقام الأول.
 - 8ندرة المكتبات العامة وتوا�ضع
ميزانيات �شراء الكتب :ينبغي �أن تهتم
الحكومات العربية بالتو�سع في �إن�شاء
المكتبات العامة ،بحيث يتنا�سب
عددها مع تعداد �سكان كل حي �أو
منطقة.

الناشرون العرب
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أما اتحاد الناشرين العرب فعليه االضطالع بدوره بالعمل على:
	•االهتمام بالدورات التدريبية المهنية للنا�شرين.
	•م�ساعدتهم في فتح منافذ توزيع غير تقليدية في الأ�سواق التجارية.
	• االنفتاح والتعاون مع االتحادات والنقابات الإقليمية والدولية.
	• االهتمام بم�شاركة النا�شرين العرب في المعار�ض الأجنبية الكت�ساب الخبرات المهنية والعلمية ،وبيع و�شراء
الحقوق مع النا�شرين الأجانب.
	• �إعداد درا�سات علمية ومهنية للت�صدي ل�شروط بع�ض المعار�ض العربية التي ال تحقق م�صالح النا�شرين العرب.
	• �إن�شاء مواقع �إلكترونية للبيع من خالل �شبكة الإنترنت.
	• ا�ستخدام المواقع والجرائد الإلكترونية للدعاية والإعالن والترويج عن الكتب دون �أية تكلفة يتحملها النا�شرون.
	•االهتمام ب�إقامة الندوات الثقافية وحفالت توقيع الكتب.

تعزيز التواصل
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�إن �أمتنا العربي تمر الآن بظروف
ع�صيبة ،وهذا �أدعى �إلى التعاون
والتوا�صل بين الدول العربية ،والأمل
في �صناع الثقافة من ُكتاب ومفكرين
وفنانين ونا�شرين للخروج من هذا
النفق المظلم ،بتقديم الر�ؤى والأفكار
التنويرية ومحاربة الجهل والظالمية،
ون�شـر الثقافة العربية والح�ضارة
الإ�سالمية القائمة على الت�سامح
والو�سطية وقبول الآخر ونبذ العنف،
مع ن�شـر العلم والمعرفة.
ولتفعيل دور ال�صناعات الثقافية
العربية في التوا�صل والتعاون الثقافي
العربي بين البلدان العربية ينبغي
ن�ضيف �إلى ما �سبق من مقترحات
الآتي:
 - 1اعتماد اتحاد النا�شرين العرب
الممثل الر�سمي للنا�شرين العرب،
فهو من�ش�أ بتو�صية من اللجنة الثقافية
بجامعة الدول العربية.
 - 2و�ضع اتفاقية تي�سير انتقال الإنتاج
الثقافي العربي ،مو�ضع التطبيق ،بعد
�أن حظيت بموافقة المنظمة العربية
الناشرون العرب

للتربية والثقافة والعلوم في م�ؤتمرها
العام في دورته التا�سعة المنعقدة في
تون�س بتاريخ  22 / 12 / 1987م.
 - 3منح الإنتاج الثقافي والمعرفي
العربي حق حرية التعبير طب ًقا
للمواثيق الدولية ،ومجاراة لمتطلبات
ع�صر المعرفة وتقنيات االت�صال،
وتم�ش ًيا مع حرية التجارة العالمية.
 - 4التو�صية لدى وزراء التربية
والتعليم العالي في �إ�سناد طباعة
ون�شـر الكتاب المدر�سي للنا�شرين
العرب ،وذلك للخروج بالمناهج
التعليمية من نظام التلقين والحفظ
�إلى نظام الإدراك التفاعلي ،ومن
�ضيق المقررات المدر�سية �إلى �سعة
المراجع والم�صادر ،وكذلك االهتمام
بالمكتبات الجامعية والمدر�سية،
وتخ�صي�ص ح�ص�ص درا�سية
للمطالعة ،وجعلها �ضمن �أن�شطة
الطالب في التقويم.
 - 5التو�صية لدى وزراء الداخلية
ب�ضـرورة الحزم في تطبيق قوانين
الملكية الفكرية ،وت�سهيل ح�صول
النا�شرين العرب على ت�أ�شيرات دخول

للبلدان العربية.
� - 6إقامة معار�ض للكتب في المدن
العربية التي تكون عا�صمة للثقافة
العربية ،ينظمها وي�شرف عليها اتحاد
النا�شرين العرب ،وبالتعاون مع وزارة
الثقافة في كل بلد عربي.
 - 7تبني �إقامة ور�ش وندوات
متخ�ص�صة في �صناعة الن�شـر لرفع
الم�ستوى المهني للنا�شرين.
 - 8تبني وزراء الثقافة العرب قرا ًرا
ب�إن�شاء قاعدة بيانات عن �صناعة
الن�شـر في العالم العربي ،تتولى
المنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم «�أاللك�سو» �إعدادها ،وقرا ًرا
�آخر ب�إعداد درا�سة ميدانية عن الميول
القرائية لدى المواطن العربي.
 - 9تبني المنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم (�أاللك�سو) م�ؤتمر
اتحاد النا�شرين العرب ،لي�صبح �ضمن
�أولوياتها ،ويتبنى قراراته وتو�صياته
وزراء الثقافة العرب ،وينفذها ك ٌّل في
بلده ،كما يعتمد وزراء الثقافة قرارات
وتو�صيات م�ؤتمر مديري معار�ض
الكتب العربية.

إصداراتنا

الحديثـة

Email: info@mominoun.com +212 537778827
اململكة املغربية  -الرباط  -أكدال  -تقاطع زنقة بهت وشارع فال ولد عمري عامرة ب ،طابق  ،4جانب مسجد بدر -ص.ب +212 537779954 10569
Email: publishing@mominoun.com +961 1747433
لبنان  -بريوت  -الحمراء  -شارع املقديس  -بناء بلبييس  -ص.ب +961 1747422 113-6306

www.mominoun.com
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الرقمية..

ثورة جديدة في عالم الكتاب
إذا تغير القارئ تغيرت صناعة النشر
بشار شبارو/

أمين عام اتحاد الناشرين العرب

لقد بنى العالم الحديث كل ما هو النشر الرقمي أو
منجزاته المعرفية والعلمية
والثقافية على اخ�ت��راع �آل��ة اإللكتروني؟
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الطباعة ،ه��ذا االخ�ت��راع ال��ذي �سمح
بن�شر ال�ق��راءة وانتقال المعرفة بين
بني الب�شر ،له تدين الح�ضارة وبف�ضله
انت�شرت الأفكار وارتقى الإن�سان في
�أنحاء المعمورة.
لقد ظلت الطباعة والكتاب الورقي
الو�سيلة الأ��س��ا��س�ي��ة لإي �� �ص��ال العلم
والفل�سفة والآداب والفنون حتى ظهور
الرقمية �أو الن�شر الإلكتروني ،ليعرف
العالم ب�أكمله واحدة من �أكبر الثورات،
ثورة الع�صر الرقمي التي نعي�ش حاليا
بداية تفا�صيلها ،والتي �ستقلب بدون
�شك واق��ع الن�شر في بلداننا العربية
كما قلبته في العالم.
فما هو الن�شر الرقمي وم��ا هي �أب��رز
م��زاي��اه وع�ي��وب��ه؟ ن�ستعر�ض ف��ي هذه
ال�م�ق��ال��ة �أب���رز م��ا يميز ه��ذا العالم
المتمدد ب�سرعة جنونية.
الناشرون العرب

الن�شر الإلكتروني هو عملية تخزين
رق��م��ي ل �ل �م �ع �ل��وم��ات ون �� �ش��ره��ا عبر
�شبكات االت�صال ،وق��د ت �ك��ون ه��ذه
المعلومات على �شكل ن�صو�ص �أو �صور
�أو ر�سوم �أو حتى فيديوهات.
قد يكون الن�شر الرقمي مواز ًيا للن�شر
خال�صا،
الورقي ،وقد يكون ن�ش ًرا رقم ًيا ً
�أي م��ن دون م�ط�ب��وع��ات ورق �ي��ة .وال
َّ
�شك ف��ي �أن ه��ذا الن�شر ا�ستفاد من
ال�ت�ط� ّور التكنولوجي ال�م��ذه��ل ال��ذي
عرفته الو�سائط الرقمية ،من �أجهزة
الحا�سوب �إلى الهواتف الذك ّية الن ّقالة
ال�م��ز ّودة ب�أنظمة الت�شغيل التي تتيح
قراءة هذه الم�ضامين ،مرو ًرا بجميع
الألواح والقارئات ،ف�أ�صبح هذا الجهاز
ال�ن� ّق��ال خفيف ال ��وزن بمثابة مكتبة
كاملة متن ّقلة.
�إنّ هذه التقنية تتيح الكثير من المزايا

ال�ت��ي جعلت ه��ذه الو�سيلة الحديثة
تنمو ب�شكل ره�ي��ب ف��ي مختلف بقاع
ال �م �ع �م��ورة ،ل�ي���ص�ب��ح ع���ص��رن��ا ه��ذا
ع�صر الرقمية بال منازع .فلم يعرف
عالم الب�شر،عبر مراحله التاريخية
مت�سارعا
المختلفة والمتتابعة تطو ًرا
ً
في مجال من المجاالت مثلما عرفه
عالم الو�سائط الرقمية.
فقد تم �إح�صاء  3.77مليار م�ستخدم
للإنترنت في العالم في مار�س .2017
وي��ق��در ع ��دد م���س�ت�خ��دم��ي الأج��ه��زة
الجوالة ب 5مليار �شخ�ص ،ن�صفهم
ي�ستخدمون هواتف ذكية� ،أي �أن حوالي
ثلثي �سكان العالم �أ�صبح لديهم هاتف
جوال.
وق��د ب�ل��غ ع��دد ت�ن��زي�لات التطبيقات
الجوالة عبر العالم م��ا ي�ق��ارب 200
مليار عملية تنزيل �سنة .2017
علما ب ��أن المحتوى الرقمي المتوفر
حاليا على الإنترنت ،وهو هائل الحجم
يت�ضاعف حاليا كل ثمانية �أ�شهر.

�إن��ن��ا ن �ق��ف ال��ي��وم م��ذه��ول �ي��ن �أم ��ام
القدرات الالمتناهية لهذه التقنية في
تجاوز جميع ما يعيق عملية الطباعة
والتوزيع ،و�إي�صال الكتاب �إلى قارئه
االفترا�ضي ،ب�شكل ال يقارن مع و�صول
الكتب الورقية �إلى قارئها التقليدي.
عمليا توجد ع ّدة �أ�شكال لعمل ّية الن�شر
ال��رق�م��ي �أه � ّم �ه��ا ،MOBI، PDF :و
 .ePUBعل ًما �أنّ ال�شكل الأخ�ي��ر هو
الم�سيطر حال ًّيا لما يتمتع به من �سهولة
ال��ق��راءة وال�ب�ح��ث وو� �ض��ع الهوام�ش
والتعديالت والم�شاركات.
وه �ن��اك م� ��واد رق �م �ي��ة م��دف��وع��ة� ،أو
مدفوعة جزئ ًّيا ،وهناك مواد مجانية
متاحة للجميع ،كما �أن��ه يمكن �شراء
بحث �أو ف�صل واحد من ف�صول الكتاب.
عل ًما �أن هذه المحتويات ت�ستفيد من
التطوير والإ�ضافة با�ستمرار.

مزايا النشر الرقمي

	•ع��دم الحاجة �إل��ى الطباعة� ،أي
توفير تكاليف مال ّية كثيرة تتط ّلبها
عمل ّية الطباعة.
	•حماية �أك �ب��ر للبيئة م��ن التل ّوث
ال��ذي ت�س ّببه المطابع والأح�ب��ار،
بالإ�ضافة �إلى قطع الأ�شجار وما
ي�ستتبعه.
	•ت�ج��اوز قيود ال��رق��اب��ة و�سيا�سات

الح ّد من انت�شار الكتاب.
	•ت�� �ج� ��اوز ع���راق� �ي���ل ال �ج �م��رك��ة
وال�ضرائب المبا�شرة على الكتاب
الورقي خالل االنتقال من بلد �إلى
�آخر.
	•��س�ه��ول��ة ا� �س �ت �خ��دام ال�ن���ص��و���ص
ال��رق �م � ّي��ة ف��ي ع �م �ل � ّي��ات البحث
والتوثيق ،م ّما يجعل هذه التقنية
�أن� ��� �س ��ب م���ا ي �م �ك��ن ل�ل�ب��اح�ث�ي��ن
والأكاديميين ،تكبي ًرا وت�صغي ًرا
للحجم بح�سب الحاجة.
	•ع� ��دم ال� �ح ��اج ��ة �إل�� ��ى م �ك �ت �ب��ات
وم�ساحات وا�سعة لتخزين الكتب
ال��ورق� ّي��ة ،فجهاز ب�سيط الحجم
ي�ستطيع تحميل مئات المراجع
وال�ك�ت��ب و�إت��اح�ت�ه��ا بعمل ّية بحث
ب�سيطة.
	•�إم�ك��ان�ي��ة رقمنة الكتب ال �ن��ادرة
ً
حفظا
وال �م �خ �ط��وط��ات الثمينة
و�أر�شفة ،والتي ُتعتبر كنو ًزا تراثية،
لحمايتها من التلف ب�سبب كثرة
اال�ستخدام و�إتاحتها للجميع.
	•عدم اال�ضطرار �إلى زيارة مكتبات
بعيدة في عوا�صم العالم لالطالع
على مخطوطات ن ��ادرة ،بغر�ض
البحث والتحقيق بعدما �أ�صبحت
متاحة رقم ًيا.
	•ت �ج��اوز جميع ع�ق�ب��ات ال �ت��وزي��ع،

و�إمكانية الو�صول المبا�شر �إلى
عدد كبير من القراء والمكتبات
وم���راك���ز ال �م �ع �ل��وم��ات وج �ه��ات
االقتناء في مختلف بقاع الأر�ض.
	•تعزيز ا�ستخدام وظ��ائ��ف تقنية
ج��دي��دة ،في مجاالت تكنولوجيا
المعلومات واالت�صاالت وخبراء
التوا�صل االجتماعي (للترويج
ل �ل �ك �ت��ب ال��رق �م �ي��ة) وال �ت �� �س��وي��ق
الإلكتروني � ً
أي�ضا.
ت�شجع من�صات ال�ب�ي��ع الرقمي
	• ّ
ت�سويق الكتب التي يق ّل �سعرها عن
 10دوالر للكتاب الواحد ،عبر جعل
ن�صيب النا�شر �ضعفي ن�صيب
المن�صة� ،أم ��ا اذا ت �ج��اوز �سعر
الكتاب الع�شرة دوالرات في�صبح
ن�صيب النا�شر الثلث مقابل ثلثين
للمن�صة ،بهدف ت�شجيع النا�شر
على تخفي�ض �سعر كتبه لتن�شيط
نموذجا».
حركة المبيع« .الأمازون
ً
	•�إمكانية تجربة �إ� �ص��دار جديدة
بتكلفة �أق ّل ،لعدم الحاجة للن�سخة
الورقية ،بع�ض دور الن�شر الأوروبية
ت�صدر الرقمي ثم تتبعه بالورقي
�إن نجح الإ�صدار.
	•�إمكانية ا�ستخدام ال�صيغة نف�سها
للطبع ح�سب الطلب.
	•مرونة في الت�سعير و�إمكانية تغيير
الأ�سعار ب�سرعة وم � ّرات عديدة،
الناشرون العرب
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مقاالت
ومرونة عرو�ض الخ�صم.
	•تو ّفر بيانات البيع و�إتاحتها لتحليل
المبيعات ب�شكل مد ّقق.
	•ن�سبة �أرب��اح �أعلى� :إذا كان �سعر
اً
مقبول يمكن في
الكتاب الرقمي
�أغ�ل��ب الأح� ��وال �أن يح�صل على
ن�سبة ربح �أعلى من قرينه الورقي.
	•فتح �أ� �س��واق ج��دي��دة غير متاحة
عبر الت�سويق الورقي.

عيوب النشر الرقمي

بديه ًيا ،ترتبط عيوب الن�شر الرقمي
عموما.
بعيوب العالم الرقمي وم�شاكله ً
الجهل الإلكتروني :تحتاج المطالعة
إلماما بهذه
عبر الو�سائط الرقم ّية � ً

العيب الأ�سا�سي للن�شر
الرقمي فهو التغيير
م�س
الجوهري الذي ّ
�صورة الكتاب
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متاحا
التكنولوجيا ،وقد ال يكون هذا ً
للجميع،
خ�صو�صا لمن هم في �سنّ
ً
متق ّدمة� ،إ�ضافة �إلى فئات اجتماعية
�أخ ��رى ال تتوفر لها البنية التحتية
التكنولوجية ،ب�سبب الفقر والحرمان
م��ن �أول ��وي ��ات ال �ح �ي��اة� ،أو ال �ق��درات
االق �ت �� �ص��ادي��ة ال���ض�ع�ي�ف��ة ل�ب�ل��دان�ه��ا،
�أو ال �ظ��روف الع�سكرية ل �ل��دول التي
تفتر�سها الحروب .وبالتالي ف�إنّ عدم
و��ص��ول الإن�ت��رن��ت وخدماته �إل��ى هذه
البلدان �إ�ضافة �إل��ى البلدان الفقيرة
وال���ش��رائ��ح الفقيرة ف��ي المجتمعات
النامية ،ي�ش ّكل عائ ًقا �أم��ام انت�شار
ثقافة الن�شر الرقمي.
القر�صنة :يعتقد معظم النا�س �أنّ
اني
المتواف َر على �شبكة الإنترنت ّ
مج ٌّ
بال�ضرورة� ،أو ّ
يغ�ضون الطرف عن �أنه
م�سروق ومخالف لقانون الن�شر ،وينتهك
الناشرون العرب

مقاالت
حقوق الملكية الفكرية ،م ّما ت�س ّبب في
انت�شار ظاهرة القر�صنة الرقمية ،و�أ ّثر
�سل ًبا على حقوق النا�شرين والم�ؤ ّلفين
على ح � ّد � �س��واء .وبالتالي ف� ��إنّ عدم
فعالية ال�ضوابط الأخالقية والإجرائية
ف��ي ح��قّ ال�ق��را��ص�ن��ة ،يجعل ال �ق��ارئ
ي�ستولي على الكتاب الم�سروق مجا ًنا،
ويتخلى عن �إجراءات �شراء حق قراءته
عبر الإنترنت ،ما ي�ضعف �سوق الكتاب
الرقمي .وت�ستعمل �أغلبية
ّ
من�ص).ات النشر الرقمي في
البيع نظام حماية للكتب (DRM
ال�سرقات الأدبية� :أ�صبحت ال�سرقة السياق العربي
الأدبية �أكثر �سهولة ،مع توفر هذا الكم عراقيل كثيرة تجابه ال�سياق الثقافي
المرعب من المعلومات والمقاالت على وال�سيا�سي واالقت�صادي العربي حال ًيا،
هذا الف�ضاء الرقمي ال�شا�سع ،ف�أ�صبح فهو محا�صر بك ّل م��ا ي�ش ّكل حاجزً ا
من الممكن ال�سطو على �أفكار الغير �أمام انت�شار المعرفة والثقافة .الو�ضع
وجهودهم .وق��د ا�ستدعى ه��ذا �إنتاج
تطبيقات متطورة ج��دً ا لك�شف هذه
الن�شر الرقمي
ال�سرقات التي تتم الآن ب�شكل يومي.
الخبراء بتقليل التوا�صل المبا�شر مع
ه��ذه الأج �ه��زة ،وت�ح��دي��دً ا للأطفال،
والخطرال�صحي لي�س ج�سمان ًيا فقط
(ي�ؤثرعلى النظر والخاليا الع�صبية
م �ث�ًل�اً ) ب��ل نف�سي �أي �� ً��ض��ا ،ف��ال�ق��راءة
الرقمية تعني غياب التوا�صل المبا�شر
بين الب�شر م��ن ج�ه��ة ،وبينهم وبين
الطبيعة من جهة �أخرى.

تبديل الجوهر الإن�ساني التقليدي
ل��ل��ك��ت��اب� :أ ّم��ا العيب الأ�سا�سي للن�شر

م�س
الرقمي فهو التغيير الجوهري الذي ّ
�صورة الكتاب ،فمن �شيء ملمو�س مادي
ون�شم رائحة الحبر بين
نقلب �صفحاته ّ
ّ
�سطوره� ،إلى حالة ال مادية ككل الأ�شياء
التي تنتمي �إلى العالم االفترا�ضي ،فنحن
الرقمي في مكان ما،
ال نحتفظ بالكتاب
ّ
وال يمكن �أن ينتقل من يد �إلى يد �أخرى،
مثلما يحدث مع الكتاب الورقي .وهذا
م�ل�ح��وظ ت �ح��دي �دًا للكتب ذات القيمة
المخ�ص�صة للإهداء.
الفنية والكتب
ّ
ال��وظ��ائ��ف :يتخ ّلى العالم المعا�صر
ع��ن ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال��وظ��ائ��ف ،ك��ذل��ك
عالم الن�شرالرقمي �سي�شهد انح�سا َر
الكثير من الوظائف في الم�ستقبل في
مجاالت التن�ضيد والطباعة وال�شحن
وال �ت��وزي��ع ...و�إن ك��ان يفتح مجاالت
لوظائف �أخرى �أ�سلفنا ذكرها.
الأ�ضرار ال�صحية :تت�صاعد م�ؤخ ًرا
وتيرة التحذيرات من مخاطر القراءة
ال��رق �م �ي��ة وال �ت �ع��ام��ل ال �ط��وي��ل الأم ��د
م��ع الأج �ه��زة الإل �ك �ت��رون �ي��ة ،وين�صح

هو الح ّل ال�سحري
لم�شاكل
انتقال الكتاب

االقت�صادي يتدهور في �أغلب البلدان،
بل وي�ستم ّر في التدهور ،وي��ؤ ّث��ر هذا
�سل ًبا في �صناعة الكتاب ،التي ُينظر
�إليها كعالة على الدولة ،و ُتعتبر �صناع ًة
غير منتجة للر�أ�سمال .وك ّلما تراجعت
م��داخ �ي��ل ال ��دول ��ة ،رف �ع��ت ي��ده��ا عن
دع��م الثقافة� ،إ�ضافة �إل��ى العراقيل
البيروقراطية والجمركية وال�ضريبية
وانعدام �شبكات التوزيع وتق ّل�ص عدد
المكتبات ب�شكل م�ت���س��ارع ،وك��ذل��ك
الرقابة ال�صارمة .جميع هذه الم�شاكل
تنتفي ك ّل ًيا في حال دخل قطاع الن�شر
الع�صر الرقمي .فالكتاب الرقمي ال
يح ّده �شيء ،وه��و ال يتط ّلب �إمكانات
مال ّية كبيرة ،ويبقى �سعر �إنتاجه في ك ّل
الورقي،
الأحوال �أق ّل من �سعر الكتاب
ّ
ويمكن ل ّأي ق��ارئ يملك حا�سو ًبا �أو
هات ًفا ذك� ًي��ا الح�صول عليه ،لحظة

دور الناشر

ّ
متخطيا
�إطالقه في الف�ضاء الرقمي،
الكثير من العقبات ،فال يمكن للرقابة
م�صادرته ،وال يحتاج �إلى �شبكة توزيع
و�إج� � ��راءات ب�ي��روق��راط�ي��ة وتقليدية
�أخرى .على �سبيل المثال كتاب «النار
وال �غ �� �ض��ب» ،ف �ق��د � �ص��درت الن�سخة
الرقمية العربية المقر�صنة (رغ��م
ت�شوهها اللغوي) ثاني يوم بعد �صدور
الن�سخة الرقمية والورقية الإنجليزية،
لتنت�شر في جميع بقاع العالم ب�سرعة
البرق ،وخ�لال يومين �صدرت ن�سخة
�صوتية مخت�صرة.
يبدو الن�شر الرقمي الح ّل ال�سحري
لم�شاكل ان�ت�ق��ال ال �ك �ت��اب ،وح�صول
المواطن العربي على م�صادر المعرفة
خ�صو�صا �إذا
ب�شكل �أي�سر و�أ��س�ه��ل.
ً
اطلعنا على الإح�صائيات التي تقول
�إن هناك  176مليون عربي ي�ستخدمون
الإنترنت� ،أي بن�سبة  42بالمائة من
مجموع ال�سكان.
ولكن دون هذا الحل الكثير من العقبات
نوجزها في النقاط التالية:
متاحا
	•اعتبار كل ما هو على النت ً
ب�شكل م�ج��ان��ي ،وع��دم ا�ستعداد
المواطن العربي ب�شكل عام لعملية
� �ش��راء �أي� ��ة ب���ض��اع��ة ع��ن ط��ري��ق
الإن �ت��رن��ت .و�إذا ا�ستثنينا دول
الخليج العربي ،ف�إن ال�شراء عبر
الإنترنت �ضعيف جدً ا في غالبية
دول الوطن العربي.

	•القر�صنة الرقمية التي �أ�صبحت
ظ��اه��رة م��رع �ب��ة ت �ه��دد �صناعة
الكتاب برمتها ،ف��وج��ود الكتاب
مقر�ص ًنا على �صفحات الإنترنت
ي�ضعف �أية عملية �شراء قانونية.
	•عدم ثقة النا�شرين في المن�صات
المتواجدة عرب ًيا وتوج�سهم من
ال�ق��ر��ص�ن��ة ،وم ��ن �إم �ك��ان �ي��ة ع��دم
تح�صيل حقوقهم كاملة ،فن�سبة
الكتب الرقمية من الن�شر الورقي ال
يتعدى  30بالمائة مقابل �أكثر من
 90بالمائة بالن�سبة للنا�شر الغربي.
	•ع��دم انت�شار الو�سائط الرقمية
التي تعتبر من �أدوات الرفاهية،
فهي غير متوفرة لدى الجميع.
	•ع���دم ان �ت �� �ش��ار ب �ط��اق��ات ال��دف��ع
الم�صرفي ف��ي كثير م��ن ال��دول
العربية ،بالإ�ضافة �إلى �سيا�سات
�صرف تمنع من تحويل العمالت
ال�صعبة في بع�ض البلدان.
	•عدم تبلور مفهوم اقت�صاد المعرفة
وتحويل الثقافة �إلى منتج ي�ساهم
في تطوير الدخل المحلي.
	•نق�ص ملحوظ في اليد العاملة ذات
الخبرة في الن�شر الرقمي والبرمجة
الإلكترونية ومكافحة القر�صنة.
	•ع��دم توفر ميزانيات ثابتة لدى
الجهات الداعمة والممولة لفكرة
المحتوى العربي.

بين مزايا وعيوب الن�شر الرقمي،
ي��ق��ف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي �أم����ام تح ٍّد
ع�صري جديد ،ف�إما االنتماء �إليه
�أو البقاء على الهام�ش .وا�ستيعاب
الن�شر الرقمي واال�ستفادة الكاملة
م��ن ك�� ّل �إيجابياته يم ّر �أولاً عبر
م����ح����ارب����ة ال���ق���ر����ص���ن���ة وت�������ش���ارك
ال���ج���ام���ع���ات وم�����راك�����ز ال���ب���ح���وث
ال��ع��رب��ي��ة ف��ي اال���س��ت��ث��م��ار ف��ي ه��ذا
المجال.
�إن ال��ظ��روف الحالية ف��ي بلداننا
ت����ع����دُّ ح����ال����ة م�����ؤات����ي����ة ل���ل���دخ���ول
�إل���ى ال��ع�����ص��ر ال��رق��م��ي ،ف��ال��ث��ورات
العربية ا�ستخدمت هذه الو�سائل
ب����اق����ت����دار ،وا����س���ت���ط���اع���ت خ��ل��خ��ل��ة
ال���ب���ن���ى ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة ال��م��ت��ك��ل�����س��ة
لمختلف ال�سلطات� ،إ���ض��اف��ة �إل��ى
وجود غالبية كا�سحة من ال�شباب
المتعط�شين لكل �أن��واع المعارف،
بما فيها تلك التي كانت تخ�ضع
ل��ل��رق��اب��ة وم��خ��ت��ل��ف ال��و���ص��اي��ات،
�سواء الدينية �أو ال�سيا�سية.
ك���ث���ي��� ًرا م���ا ن�����ش��ك��و ت����� ّأخ����ر و���ص��ول
ال��ط��ب��اع��ة �إل����ى م��ن��ط��ق��ت��ن��ا ،ونعلم
� ّأن ���س��ب��ب��ه ك����ان ت���خ��� ّوف �أ���ص��ح��اب
القرار ،ولكن ،في النهاية ،تقبلنا
ه���ذه ال���ت���ط���ورات ،وه����ذا م���ن �أه���م
�أ�سباب وج��ود مهنتنا ،على النحو
ذات����ه ،ال ب��د م��ن �ألاّ ن��ت��خ��وف من
الكتاب الرقمي ،يجب �أن نتفادى
ن���ق���ا����ش ال����ورق����ي ����ض��� ّد ال���رق���م���ي،
ون��ع��م��ل ل��ن��ج��اح االث��ن��ي��ن ف�سيظل
لالثنين مكانتهما و�سوقهماّ � .إن
دَور النا�شر الأ�سا�سي ه��و تقديم
ال��م��ح��ت��وى ال��ث��ق��اف��ي وال��م��ع��رف��ي
ل��م��واك��ب��ة م��ت��ط��ل��ب��ات وط��م��وح��ات
القارئ المعا�صر ،التي ال تتوقف
عن التجدد المت�سارع ،في حلقة
الن�شر �إذا تغ ّير القارئ يتغ ّير معه
الن�شر والنا�شر معاً.
الناشرون العرب
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هل تحل مبادرة «دار المعارف»
مشكلة تسويق الكتاب في مصر؟
سعيد عبدو/
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يعاني الكتاب العربي من �أزمة ت�سويق
كبيرة ،تزايدت كثي ًرا بعد الحرب على
العراق الذي كان ي�شكل مركزً ا عرب ًيا
مه ًما لت�سويق الكتاب العربي ،ثم
تفاقمت �أكثر بعد الحروب التي طاولت
�سوريا واليمن وليبيا ،والأزمات التي
نتجت عن عدم اال�ستقرار واهتزاز
الأنظمة في دول عربية �أخرى ،وقد
باتت الم�شكالت االقت�صادية �سب ًبا في
خف�ض القدرة ال�شرائية ،بالإ�ضافة �إلى
ما ا�ستجد بعد ثورة االت�صاالت من
تحول عن الكتاب والبحث عن الثقافة
في و�سائل بديلة ،وعدا ذلك ف�إن غياب
ال�سجاالت الفكرية التي كانت �سائدة
في العالم ،وتوالي الهزائم التي �أ�صيب
بها العرب في مراحل مختلفة ،كانت
�سب ًبا �إ�ضاف ًيا في ا�شتداد �أزمة ت�سويق
الكتاب.
ويمكن �أن نتحدث عن �أن النق�ص في
الحريات في عدد من الأنظمة العربية
ي�ساهم في تراجع م�ضمون الكتاب
والطلب عليه ،كما ي�ساهم في و�ضع
الناشرون العرب

عضو مجلس اإلدارة في اتحاد الناشرين العرب

الحواجز �أمامه فال ي�صل �إلى القارئ.
لكن هناك �أ�سباب �أخرى يمكن
ذكرها ،منها عدم الكفاية الإعالنية
والإعالمية ،واعتماد الت�سويق على
الجهود الذاتية لكل نا�شر اً
بدل من
�شبكات التوزيع المتبعة في العالم.
وهذا يهمنا في التجربة التي �أريد
التحدث عنها.

النشر صناعة

لكن قبل ذلك �أريد �أن �أ�ؤكد �أن ن�شر
الكتاب مهنة قديمة ،ور�سالة تحمل
الفكر الإن�ساني وتن�شر المعرفة وتحفظ
التاريخ وت�ضيء الدنيا بالعلم ،والذراع
الكبيرة لن�شر الثقافة المتنوعة.
وهي � ً
أي�ضا �صناعة .نعم �صناعة
متكاملة الأركان ،لأنها ت�ضم في
مراحلها �صناعة الورق والأحبار
والطباعة بكافة و�سائلها والتوزيع
والت�سويق ب�آلياته .ويعمل في كل مرحلة
من هذه المراحل �أعداد كبيرة من
العمال� .إنها مهنة �سامية كونها ت�ساهم

في بناء الإن�سان ،وتحفظ الح�ضارات
ال�سابقة ،وت�ساهم في بناء ح�ضارات
جديدة .كما �أنها ترعى المبدعين
والمفكرين وتحقق �أحالمهم بن�شر
نتاجهم في العالم.
�إذن ،من خالل كل هذه الأركان
المهمة تقوم مهنة ت�شكل وجداننا،
وت�ؤثر في م�سار حياتنا ،وت�شكل �أهم
مقومات القوى الناعمة التي تملكها
م�صر .وهي بذلك ت�ستحق منا وقفة
ت�أمل مرة ومرات ،وتفح�ص الم�صاعب
والم�شاكل التي ت�ؤرق القائمين عليها،
و�إلقاء ال�ضوء على جوانب كثيرة منها،
تمهيدً ا لتقديم الحلول المنا�سبة،
والم�ساهمة في تطويرها.
لكن الأحالم �شيء والواقع �شيء �آخر،
فعدد النا�شرين الم�صريين المقيدين
في اتحاد النا�شرين ( )833نا�ش ًرا،
وبعد مراجعة �أخيرة �أ�صبح العدد
حوالي ( )540نا�ش ًرا م�سجلاً  ،الم�سدد
منهم ا�شتراك االتحاد حوالي ()350
نا�ش ًرا� .أي هناك حوالي  300نا�شر
يعملون في المهنة وغير م�سجلين في
االتحاد .من هذه القراءة الب�سيطة
للأرقام تت�ضح العالقة الملتب�سة
بين النا�شر واالتحاد ،ويبرز ال�س�ؤال:
لماذا ان�سحب هذا العدد من االتحاد؟
وهل هذا االتحاد طارد �أم جاذب
للأع�ضاء؟ وماذا يقدم من خدمات �أو
حلول للم�شاكل التي يعي�شها النا�شرون؟
كلها �أ�سئلة ت�سمعها في �أو�ساط �أ�صحاب
مهنة الن�شر في م�صر.

التسويق

وبحكم انتمائي �إلى هذه المهنة
ومعاي�شتي لما تعانيه من خلل في
اقت�صاديات �صناعتها ،بدءا من مواد
الإنتاج (ورق� ،أحبار ،م�ستلزمات
الطباعة من خامات �أخرى) ،وانتهاء
ب�آالت الطباعة وماكيناتها ،ف�إن
مكونات هذه ال�صناعة كلها م�ستوردة
من الخارج ،ويفتر�ض بنا �أن ندفع
�أثمانها بالعملة ال�صعبة ،وبعد تعويم
الدوالر ت�ضاعفت الأ�سعار ب�شكل
ي�صعب قبوله.
وهذا ي�ؤثر في قدرة الكتاب الم�صري
على المناف�سة في الخارج واال�ستمرار
داخل م�صر� .إ�ضافة �إلى �ضعف
الت�سويق وبطء دورته ،ف�ضلاً عن
م�شكلة التزوير وانتهاك حقوق الملكية
الفكرية الم�ست�شرية في �أ�سواقنا.
وم�شكلة هذه ال�صناعة عندنا ت�سحب
نف�سها على العالم العربي كله ،ومعها
�سل�سلة الم�شكالت المتراكمة بفعل
الظروف االقت�صادية وال�سيا�سية
وغيرها في الوطن العربي ،فتتكون
منظومة هائلة من التحديات التي ال
بد من ال�سير بها ال�ستمرار ونمو هذه
ال�صناعة.
ولنبد�أ بالع�صب الأ�سا�سي وهو
الت�سويق� .أ�ؤكد �أن �أكثر من % 90
من النا�شرين الم�صريين ال يمتلكون
مكتبات ،بل يمار�سون ن�شاطهم من
خالل مكتب �صغير� .أما الباقون
فبع�ضهم يمتلك مكتبة �أو دار ن�شر
كبيرة لديها �سل�سلة من المكتبات.
يحتاج النا�شر بالت�أكيد �إلى مكتبات
تعر�ض له كتبه ،فال تكفيه الم�شاركة في
المعار�ض المحلية والعربية والدولية
التي لها م�شكالتها هي الأخرى ،من
حيث تكلفة النقل و�إيجارات الأجنحة
وكلفة العمالة ،وهذا ي�ساوي من 60
�إلى  80%من �سعر الغالف ،وعدا
ً
�شروطا معينة،
ذلك يفر�ضون علينا

ويدخلون في تقييم الكتاب ،وتتدخل
ال�سيا�سات في اختيار النا�شر ...لذا
ن�أمل �أن تنت�شر المكتبات على �أو�سع
نطاق في محافظات م�صر.

المبادرة

لذا كانت مبادرة «دار المعارف»،
�أعرق دور الن�شر في م�صر والوطن
عاما) ،حا�ضرة لخدمة
العربي (ً 126
الثقافة تحت �شعار رفعته هو «�أ�سرة
تقر�أ �أمة تنه�ض» ،واقتحمت به
الم�شكلة الأ�سا�سية التي ت�ؤرق النا�شر،
وتتلخ�ص هذه المبادرة بت�سويق الكتاب
من خالل فروع الدار التي تزيد على
فرعا على م�ستوى الجمهورية.
ً 23
وبنا ًء على رغبة العديد من النا�شرين
الم�صريين كانت المبادرة التي
بد�أت من الإ�سكندرية ،في فرع �سعد
زغلول ،حيث خ�ص�صت م�ساحة ت�صل
�إلى  300متر مربع ،ان�ضم �إليها
�أكثر من  72نا�ش ًرا ،م�ساهمين في
الخطوة الأولى للمبادرة ،وقد وجهت
الدعوة للم�شاركة �إلى كل النا�شرين
الم�صريين ،مع تحديد م�ساحات
موحدة لكل النا�شرين ،في حين تقوم
دار المعارف بالبيع والعر�ض وتوفير
�أماكن للندوات طوال فترة المعر�ض،
وترتيب حفالت التوقيع يوم ًّيا لم�ؤلفي
هذه الدور الم�شاركة .وقد تك ّون فريق
عمل من النا�شرين الم�شاركين لإدارة

هذه المبادرة ،ليطمئنوا ب�أنها تعود
بالفائدة على الجميع.
كان اختيار ال�شعار «�أ�سرة تقر�أ �أمة
تنه�ض» موف ًقا ،وقد دعونا كلاً من
وزير الثقافة ال�سابق حلمي النمنم
لرعاية هذه المبادرة و�إدارة مكتبة
الإ�سكندرية عرو�س البحر الأبي�ض،
و�أ�صررنا على �أن تكون انطالقة هذا
الن�شاط وتلك الحركة الثقافية المهمة
من عرو�س الثقافة الم�صرية ،ودعونا
�إليها المثقفين وال�شباب والم�ؤلفين
والمبدعين.
ثم توالت التجربة في بنها و�أ�سيوط،
لتعود مرة ثانية م�ؤخ ًرا �إلى حرم
جامعة اال�سكندرية ،و�سوف تتوالى
الخطوات منتقلة �إلى باقي محافظات
الجمهورية مثل الإ�سماعيلية،
وال�شرقية ،ومحافظات قبلى� ،سوهاج،
�أ�سوان وقنا ،بهدف نقل الكتاب �إلى
القارئ الم�صري �أينما كان ،وتو�سيع
دائرة القراءة للكتاب الم�صرى ،ون�شر
الثقافة بين �أبناء الوطن ،مع تقديم
خ�صم  20%على كافة الإ�صدارات،
بما فيها �إ�صدارات «دار المعارف».
هي خطوة جماعية ترحب بالجميع من
�أجل ت�شجيع ودعم القارئ الم�صري،
وكذلك دعم هذه ال�صناعة في م�صرنا
الغالية التي ت�ستحق م َّنا كل جهد،
فالثقافة هي فن بناء الإن�سان ،وهي
مهمتنا الأولى التي ال نحيد عنها �أبدً ا.

الناشرون العرب
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مقاالت

مقاالت

المكتبات الرقم ّية

بصفتها رفوفًا شبك ّية لتجميع أوعية المعرفة
خالد عزب /مكتبة االسكندرية

�إذا كان من تعريف لمعنى الثورة في الحديث عن ت�أثير المعلومات ّية
واال ّت�صاالت المتط ّورة ،فالأرجح �أن��ه يتعلق بتغلغلها في ثنايا الحياة
اليوم ّية ،بداية من العلوم وو�صو ًال �إلى المنازل ،وتغيير مناحيها ك ّلها.
ولعل �شيئاً لم يت�أثر بتلك الثورة �أكثر من الأ�شياء الم ّت�صلة بالكتابة
وتناقل المعلومات والمعارف ،وهي �أمور تقف المكتبة في القلب منها.
ويعتبر االنتقال في المكتبة من �صورتها التقليد ّية الم�ستندة �إلى تراكم
الكتب� ،إلى م�شهد ّية رقم ّية تنبع من قلب ثورة المعلومات ّية واال ّت�صاالت،
نموذجاً مك ّثفاً عن تلك الثورة.
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ف ��ي ذل���ك ال �� �س �ي��اق�� ،ص��در
�أخير ًا كتاب من ت�أليف عربي
عنوانه «المكتبات الرقم ّية:
تحديات الحا�ضر و�آفاق الم�ستقبل» عن
«مكتبة الملك فهد» في الريا�ض ،وهو
من ت�أليف الدكتور عبد المجيد بوعزة.
ويتم ّيز بكثافة مادته و�سهولته في طرح
م��و��ض��وع��ات��ه ،م��ا يجعله م��دخ� ً
لا �إل��ى
التع ّرف �إلى �أ�سا�س ّيات ذلك المجال.
ووفــق الكتـــابّ ،
يدل مفهـــوم المكتبـــة
الرقم ّية  Digitl Libararyعلى نظام
معلوماتي ت�ك��ون فيه م ��وارد المكتبة
م �ت��واف��رة ف��ي �شكل ق��اب��ل لأن يعالج
بوا�سطة الكومبيوتر .وفي ذلك النظام،
ت�ستند وظ��ائ��ف االق �ت �ن��اء وال�ح�ف��ظ
واال�سترجاع والإت��اح��ة وغيرها� ،إل��ى
تقنيات ال َر ْق َم َنة .Digitization
وي�شير الم�ؤ ّلف �إلى �أنّ المكتبة الرقم ّية
(ال �ت��ي ت �ع��رف �أي �� �ض � ًا ت �ح��ت م�س ّمى
االفترا�ض ّية ُ )Virtual Libraryع ّر َفت
ب�أكثر من طريقة ك ��أن تو�صف ب�أ ّنها
مجموعة �إلكترون ّية ّ
منظمة تت�أ ّلف من
الناشرون العرب

مواد مو ّزعة ومخزّنة على �شبكة ات�صال
رق�م��ي م��ا ي ّمكن م��ن ال��و��ص��ول �إليها
والبحث فيها .كذلك ج��رى تعريفها
ب�أنها «مكتبة بال ج��دران» ،و«الرفوف
االفترا�ض ّية التي تخت�صر الم�سافة بين
الو�صول �إلى الكتاب وعمليات اقتنائه»
وغيرهما.

وب ��ذا ،يتب ّين �أنّ م�صطلح «المكتبة
الرقم ّية» ا�ستخدم �أو ًال للإ�شارة �إلى
ط��ري�ق��ة ف��ي ال�ت��رم�ي��ز تت�ضمن و�ضع
المحتوى الورقي في ملفات وبيانات
رقم ّية .وتدريج ًا ،تراكم مفهوم قوامه
�أ ّن �ه��ا م�ساحة لالنتقال م��ن الإت��اح��ة
المبا�شرة للكتب �إلى �إتاحتها من ُبعد،
�إ�ضافة �إل��ى ت�ط� ّور ف��ي �شكل المكتبة
ون�شاطاتها بمعنى انتقالها �إل��ى �صيغ
افترا�ض ّية.

مراوحة بين الرقمي
واالفتراضي

تملك ت�ل��ك المكتبة وج� ��ود ًا م��اد ّي � ًا،
ب��ل ه��ي ع �ب��ارة ع��ن ن�صو�ص رقم ّية
�أت �ي �ح��ت ل �ل �ع��ر���ض ب��وا� �س �ط��ة تقنية
«الن�ص المترابط» («هايبرتك�ست»
 )Hypertextال��ذي يجعلها متاحـة

على �شبكة الإنترنت.
وي� ّ�ط �ل��ع ال �ج �م �ه��ور ع �ل��ى محتوياتها
م��ن ُب �ع��د ،ب��ل ال ي�ك��ون اال ّت �� �ص��ال بها
�إال عبر الكومبيوتر ،م��ا يتيح �أي�ض ًا
�إمكان الح�صول على الكتب ون�سخها
�إلكترون ّي ًا.
وي�شير الكاتب �إلى �أنّ عمليات البحث
في المكتبات الرقم ّية تتط ّلب ا�ستخدام
�أدوات متط ّورة ،هي التي ظهرت مع
انت�شار الـ «ويب».
وت �� �ش �م��ل م��ج�� ّل��دات م �ف �ه��ر� �س��ة وف��ق
م��و��ض��وع��ات�ه��ا ،وم �ح � ّرك��ات ال�ب�ح��ث،
و�أدوات التفتي�ش الفائقة («ميتا�سير�ش»
� ،)Meta Searchإ�ضافة �إلى اعتماد
�� ُ�س � ُب��ل رق �م � ّي��ة ف ��ي �إع� � ��داد ك���ش��وف
المعلومات .وتنه�ض بتلك المهمات
برمج ّيات مخت�صة تحمل م�س ّميات
كالعناكب وزواح ��ف ال �ـ «وي��ب» Web
 ،Crawlersوال��دي��دان الإلكترون ّية
والبـــرامج الم�ؤتمتة لتجميع المعلومات
ومتـــابعتها وه��ي ال�ت��ي ي���ش��ار �إليها
م �ج��از ًا با�سم «روب��وت��ات الإن�ت��رن��ت»،
على رغم كونها مجرد برامج رقم ّية!
وث ّمة من يرى �أ ّن��ه ال توجد اختالفات
بين م�صطلحي «المكتبات الرقم ّية»
و«المكتبات االفترا�ض ّية»� .إذ ي�ؤ ّكد
الدكتور �سعد الهجر�سي (وهو مخت�ص
م���ص��ري ب��ال�م�ك�ت�ب��ات ،ي�ح�م��ل درج��ة
دكتوراه فــي المكتبات والمعلومات)
�أ ّن��ه «في معايير دقيقـــة ،هما وجهان
ي�ع� ّب��ران ع��ن مفهوم واح ��د» .وهناك
�أي���ض� ًا م��ن يعتبر �أنّ بينهــما عالقة
ت��رادف ،لكنها ال تتم من دون تجاوز.

ويرجع ذلك �إلى ارتباط الرقمي ب�آل ّية
�صنع الن�ص ،فيرافق تنفيذ الأفكار،
ث��م يتابـــع ن�شرها عبر الحا�سوب.
وين�سجم هذا الو�صـــف مع م�صطلح
المكتبات الرقم ّية .في المقابل ،يرتبط
االفترا�ضي بمكان وجود المكتبة ،وهو
ي�شير �إلى �أنها موجودة حق ًا في عالم
الإلكترون ّيات ،على رغم �أنها ال ترى
عيان ًا وال تملك وجود ًا ماد ّي ًا تقليد ّي ًا.
وا� �س �ت �ط��راد ًا ،ي �ت �ن��اول ال �ك��ات��ب �أه��م
الق�ضايا المتّ�صلة بمو�ضوع المكتبات
الرقم ّية ،خ�صو�ص ًا بيئتها وتنظيمها
ومجموعاتها ،والمعالجة الببليوغراف ّية
للوثائق ،و�آليات ا�سترجاع المعلومات،
وطرق القراءة الحديثة ،والمجموعات
الخا�صة ،وحفظ مجموعات الكتب،
واالنعكا�سات الفكرية التي �أفرزتها
المكتبات االفترا�ض ّية.

وجه شبكي للجمهور

في خ�ضم تلك البيئة الرقم ّية يجدر
ال �ت �� �س��ا�ؤل :ه��ل ح��دث��ت ق�ط�ي�ع��ة بين
المكتبات التقليدية والمكتبات الرقم ّية
على م�ستوى الوظائف؟ ي��ورد الكاتب
ر�أي ًا لمخت�ص غربي مفاده �أنّ التغيير
الكبير الذي ح�صل مع ظهور المكتبات

الرقم ّية يتم ّثل ف��ي الف�صل الزمني
والف�ضائي بين المجموعات الوثائق ّية
من جهة ،وبين المكتب ّيين من الجهة
الأخ��رى� .إذ ب��ات الأخ�ي��رون مدعوين
�إلى التعامل مع موارد المعلومات ِمن
وتقل�ص دوره��م الفني التقليدي
ُبعد،
ّ
ال�م�ت�م� ّث��ل ف��ي �إدارة ال�م�ج�م��وع��ات،
لم�صلحة نهو�ضهم بدور الو�سيط.
نف�س ُم���ش��ا ِب��ه ،ي��رى الكاتب �أنّ
وف��ي ٍ
ال��وظ��ائ��ف التقليد ّية للمكتبة ت�شهد
حالي ًا تغيير ًا في ال�شكل ولي�س الأ�صل،
بمعنى �أنّ مه ّمات المكتبة باتت تتمحور
على المجموعات الإلكترون ّية مع ما
يتبعها م��ن تقديم خ��دم��ات للجمهور
عبر ال�شبكة.
وع� �ل ��ى ن� �ط ��اق وا� � �س� ��عُ ،ي��ن� َ�ظ��ر �إل ��ى
االن�ت�ق��اء واق�ت�ن��اء م ��وارد المعلومات
م��ن �شبكة ال� �ـ«وي ��ب» ،ب��اع�ت�ب��اره من
�أب � ��رز وظ��ائ��ف ال�م�ك�ت�ب��ة ال��رق �م � ّي��ة،
فيما ت�ت�م�ح��ور ال��وظ��ائ��ف الرئي�س ّية
لنظيراتها التقليد ّية في اقتناء �أوعية
المعلومات (لفائف البرديات� ،أوراق
المخطوطات ،الكتب ،)...بما يتوافق
مع حاجات الم�ستفيدين منها.
وا��س�ت�ط��راد ًا ،ت�شمل معايير االقتناء
�أ�شياء كجودة الوعاء المعرفي وكلفته.
الناشرون العرب
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ومع ظهور الإنترنت ،طرحت م�شكلة
كيفية التعرف �إلى الجمهور ومالمحه
واختيار الموارد المنا�سبة له .وعلى
ال�شبكة ،ي �ب��دو ذل��ك ال�ج�م�ه��ور غير
معروف تمام ًا ،خ�صو�ص ًا �أن �أف��راده
يح�صلون على خدمات المعلومات ِمن
ُبعد ،ما يعني عدم ح�ضورهم ج�سد ّي ًا
�إلى المكتبة.
وب� ��ذا� � ،ص��ار ل��زام�� ًا ع�ل��ى المكتبات
الرقم ّية �إنجاز درا�سات وا�سعة للتع ّرف
�إلى الم�ستفيدين الذين يدخلون موقع
المكتبة على ال�شبكة ،وه��ي غالب ًا ما
ت�ستند �إلى عدد زيارات الفرد ،ون�شاطه
على الـ«ويب» ،والمعلومات
التي يطلبها وغيرها.
ع� �ل ��ى غ� � � ��رار ن �ظ �ي��رت �ه��ا
ال �ت �ق �ل �ي��د ّي��ة ،ي���ش�م��ل عمل
المكتبة ال��رق�م� ّي��ة م�س�ألة
اختيار الم�صادر ،بل �إنها
تع ّو�ض الم�صادر الورق ّية،
ب ��ل ح �ت��ى ب �ع ����ض الأوع� �ي ��ة
الإل �ك �ت��رون � ّي��ة ك��الأق��را���ص
المدمجة ،عبر اعتمادها
ع�ل��ى م���ص��ادر ع�ل��ى �شبكة
االنترنت .كما يتولى موقعها
ال�شبكي �إعالم الجمهور عن
م�صادر �إلكترون ّية تراها
مه ّمة ،بف�ضل ا�ستفادتها من تقنيات
«تر�صد المواقع» �أو اليقظة
تتع ّلق بـ
ّ
المعلومات ّية .ويعني ذل��ك الم�صطلح
ال�ع�م��ل ب��ا��س�ت�م��رار ع�ل��ى متابعة تلك
ال��م��وارد الإل �ك �ت��رون � ّي��ة ،لجهة ظهور
م�صادر جديدة �أو �إح��داث تغييرات
وتب ّدالت في ما هو قائم منها.
وتنخرط المكتبة الرقم ّية �أي�ض ًا في
وظيفة فهر�سة ال�م���ص��ادر .وبهدف
تعريف الجمهور بم�صادر المعلومات
العامة المتو ّفرة على الإنترنت ،تعمل
المكتبات ال��رق�م� ّي��ة ع�ل��ى فهر�ستها
مخ�ص�صة
وو��ض�ع�ه��ا ف��ي ��ص�ف�ح��ات
ّ
ل��ل��رواب��ط الإل� �ك� �ت ��رون� � ّي ��ة .وه �ن��ال��ك
تجارب مهمة في الفهر�سة من بينها
الناشرون العرب

تقار ير
«الم�شروع التعاوني لفهر�سة الموارد»

Cooperation Resource Catalog

الذي ي�سمح بذلك على �شكل المخطط
التقني المعروف با�سم «دب�ل��ن ك��ور»
 Dublin Coreال� ��ذي ت�ستخدمه
«مكتبة الكونغر�س» .ويتيح المخطط

هل حدثت قطيعة بين
المكتبات التقليدية
والمكتبات الرقم ّية على
م�ستوى الوظائف؟

�إ�شكال ّية
الوعاء المعرفي
في
المخازن الرقم ّية
ا� �س �ت �خ��دام م �ج �م��وع��ة � �ص �غ �ي��رة من
الكلمات ك��ي ت�صف الطيف الوا�سع
لم�صادر الـ«ويب»� ،إ�ضافة �إلى م�صادر
�أخرى كالكتب والأ�سطوانات المدمجة
واللوحات الفن ّية وغيرها.
ويتيح «الم�شروع التعاوني »...تجديد
الروابط الإلكترون ّية ،و�إن�شاء �صفحات
«وي� ��ب» تت�ضمن �أج � ��زا ًء م��ن ق��اع��دة

معلوماته� ،إ�ضافة �إلى تو�صيف الموارد.
وت�ن�ه����ض ال�م�ك�ت�ب��ة ال��رق �م � ّي��ة �أي �� �ض � ًا
ب��وظ �ي �ف��ة اال ّت�����ص��ال و�إدارة ح�ق��وق
الملك ّية الفكر ّية .كما يهتم المخت�ص
بالمعلومات بم�س�ألة حق الو�صول �إلى
الموارد الإلكترون ّية في �أ�شكالها ك ّلها.
وكذلك تتـــو ّلى المكتبة الرقم ّية �إنتاج
م��وارد �إلكترونية كما تجعلها متاحة
عبر ال�شبكة .وتعمـــل على ن�شر �أوعية
المعرفة ال��ورق � ّي��ة ال�ت��ي تملكها بعد
تحويلها �إل��ى هيئة رقم ّية ،خ�صو�ص ًا
الأطروحات الجامع ّية ،والكتب التي ال
تخ�ضع لحقوق الت�أليف المالي .وبقول
�آخ � ��ر ،ي���ض�ح��ي مخت�ص
المعلومات ن��ا��ش��ر ًا يتابع
عملية ال َر ْق َم َنة ،بما فيها
اخ �ت �ي��ار ال �ن �� �ص��و���ص ،مع
م��راع��اة ج��وان��ب الملكية
الفكر ّية فيها.
وف��ي ال�سياق عينه ،تهتم
المكتبة االفترا�ض ّية بحفظ
ال �م��وارد الرقم ّية� ،آخ��ذة
بعين االع�ت�ب��ار المخاطر
التي تتعر�ض لها ،ويمكن
�أن تت�سبب ف��ي �ضياعها.
�إذ تت�أ ّثر �أوع�ي��ة المعرفة
ال��رق�م� ّي��ة ب��ال�ت�ط��ور التقني والتغيير
ال�سريع في التجهيزات الإلكترون ّية،
خ�صو�ص ًا نوع ّية الحوا�سيب وبرمج ّيات
الكومبيوتر .ونتج ِمن ذلك �أن بع�ض
الن�صو�ص الرقم ّية ب��د�أت تختفي لأنه
لم يعد بالإمكان قراءتها ب�سبب تغير
طرق الترميز وظهور معايير جديدة
في التع ّرف �إليها .وكخال�صة� ،صار
المخت�ص بالمعلومات مدعو ًا لإع��ادة
ت�سجيل المعلومات الرقم ّية بانتظام في
�أوعية معرفة جديدة ،وفق ًا لما ي�ستج ّد
من تحديثات في برامج الكومبيوتر
والإنترنت.
(عن جريدة الحياة ،الأحد10 ،
دي�سمبر /كانون الأول )2017
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منصة االتقان
عمر سالم باجخيف /عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب

تراثنا الإ�سالمي ذو �صبغة دينية تعك�س �صورتها على العالم الإ�سالمي
منحى
�أو ًال والإن�ساني ثانياً؛ ولذلك كان اال�ضطالع بتحقيقه ون�شره
ً
من مناحي العبادة.
فالم�شتغلون في هذا الميدان ي�شعرون ب�سعادة غامرةَ ،يغ ِب َطهم عليها الآخرو َن،
وهذا ال�شعور هو الذي دفعهم �إلى الت�ضحية ب�أنف�س الأوقات وتطويع الملَ َكات
والمواهب في �سبيل الو�صول �إلى هذا الهدف النبيل.
ولنا في هذا المقام �أن نتغ َّنى بقول المتنبي:
و�إذا كانت النفو�س كباراً تعبت في مرادها الأج�سام
وال� �ح ��ر� ��ص ع �ل��ى � �س�ل�ام��ة ال� �ت ��راث
الإ� �س�لام��ي م��ن الت�صحيف
وال � �ت � �ح� ��ري� ��ف وال��ت��غ��ي��ي��ر
والتبديل� ..أ�صله ثابت في
الكتاب العزيز ،حين �أَ َم َرنا
ب��ال �ت �ح��ري وال� �ت� ��أك ��د من
الخبر المنقول� ،أو الن�ص
المقبول.
ولذا اهتم علماء الإ�سالم
م �ن��ذ ال � ِق� َ�دم ب �ن��اح �ي��ة
ال�ضبط واالت�ق��ان فيما
ي �ن �ق �ل��ون ،وه���ل ع�ل��وم
ال �ح��دي��ث والأ��س��ان�ي��د
وع�� � �ل� � ��وم ال�� �ج� ��رح
والتعديل وذلك الكم
ال�ه��ائ��ل م��ن ق��واع��د
ن �ق��ل ال� �ع� �ل ��م� ..إال
م��ن �أج ��ل �إي���ص��ال
ال�ن���ص��و���ص �إلينا
م� � � � �ب� � � � � َّر�أ ًة ع��ن
و�صمة التحريف
والتبديل؟!
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وال مراء �أن الثقافة الإ�سالمية من عهد
انبثاقها كانت قائمة على هذا الأ�سا�س
المتين ،وعلى هذا المنهج الوثيق �سار
العلماء في كل ع�صر وم�صر ،وهذه
�إح��دى خ�صائ�ص الأم��ة الإ�سالمية،
وميزة التراث الإ�سالمي ،ال يزاحمه
في هذا �شرق وال غرب.
وف���ي ع �� �ص��رن��ا ال �ح��ا� �ض��ر ال �م �ق��ارن
للثورة ال�صناعية والح�ضارية تهي�أ
لنا ما لم يتهي�أ لمن �سبقنا من ناحية
فنون الطباعة وو�سائل الن�شر ،وتنوع
الآالت التي تر�سم م�ؤلفات الأقدمين
والمعا�صرين ،فكانت هذه الثورة في
ع��ال��م الن�شر ف��ري��دة غير م�سبوقة،
فامتلأت المكتبات والخزائن بمئات
الآالف م ��ن الأ�� �س� �ف ��ار وال �ك �ت��ب في
�شتى الميادين ،وت�سابق النا�شرون
والمحققون م�ع� ًا �إل��ى �إب ��راز ال�ت��راث
الإ� �س�لام��ي ف��ي �أب �ه��ى ح�ل�ل��ه ،و�أج�م��ل
حليته ،و�أح�سن زينته.
بيد �أن ثلة من المهتمين بن�شر التراث
�سبق مطبعي وم��ادي تعجلوا
وتحقيق ٍ
ِ

 ُوخ ِلق الإن�سان من عجل -فن�شروا،
ف�ح���ص��ل ب �ت��ر وت���ص�ح�ي��ف وت�ح��ري��ف
و�أخ� �ط ��اء ط �ب��ع ،ف�ق� َّل��ل ه ��ذا التغيير
وال �ت �ح��ري��ف م��ن م �ك��ان��ة ال�ن��ا��ش��ري��ن
وال�م�ح�ق�ق�ي��ن م� �ع� � ًا ،وب�ع���ض�ه��م ك��ان
ح��ري���ص� ًا ع�ل��ى �إخ��راج��ه ع�ل��ى النحو
المر�ضي� ،إال �أنه و َك َل التحقيق �إلى من
ِّ
تتقا�صر كفاءتهم العلمية عن تحقيق
ذلك ال�سفر فاعتراه الخلل ،وارت َّد على
الن�ص فع َّكر �صفو و�ضاءته؛ بما �ألحق
به من �أخ�ط��اء ،والجناية في المقام
الأول مع�صوبة بعمامة النا�شر؛ لأنه
المدير المبا�شر.
وهاهنا خاطرة مهمة تتعلق بتحقيق
ال� �ت ��راث ،و�أن �أول م��ن ق ��ام ب��ه هم
الم�ست�شرقون ،وه��ذا ادع��اء مخالف
للواقع.
ف �م��ن خ�ل�ال ا� �س �ت �ع��را� �ض �ن��ا ل�ت��راث�ن��ا
المخطوط ..نالحظ �أن المخطوطات
القديمة  -وبع�ضها ق��ارب الأل��ف عام
 ق��د ح��وت ق��واع��د التحقيق ب�أجلى�صورها ،مع الدقة والتثبت �إلى الغاية
والنهاية.
الحوا�شي
الكتب
وكثير ًا ما ن�شاهد على ِ
َ
ال�شارح َة والمبين َة للن�ص ،وهذا نوع من
التحقيق المعرفي والتدقيق العلمي.
وك� �ث� �ي ��رة ه ��ي ال �م �خ �ط��وط��ات ال �ت��ي
ُع�ن��ي العلماء بها م��ن خ�لال تدوين
ال �م�لاح �ظ��ات ال �ق �ي �م��ة وال�ت�ن�ب�ي�ه��ات
النفي�سة المكملة ،والإ�ضافات التي ال
بد منها ،وكل هذا يعتبر من �أعلى �أنواع
التحقيق.
ول��ذا فقد درج��ت دار المنهاج على
�إثبات هذه الأمور في من�شوراتها التي
ت�صدرها محققة؛ �إت �م��ام � ًا للفائدة
وتبيان ًا للمعارف ،و�إي�ضاح ًا لجهود �أهل
العلم ال�سابقين.
ثم �إننا من ناحية �أخ��رى نجد مقابلة
الن�ص في الهوام�ش وتبيان المغايرات،
وه��ذا ي��دل على �أن الكتاب ق��د قوبل
على ن�سخة �أخرى ،وكذلك نجد تحديد

وتو�ضيح �أن ه��ذا الكتاب قوبل على
ن�سخة الم�ؤلف �أو ن�سخة قريبة من عهد
الم�ؤلف .وكذلك ال�سماعات والإجازات
والتملكات على المخطوطات كلها
ت�شير من قريب �أو بعيد �إلى التحقيق.
وهذه عجالة لعلنا نفرد لها حلقات في
مقبل الأيام لت�سليط ال�ضوء على هذه
المغالطة التي انطلت على الكثير من
المثقفين.
وب��ال��رغ��م م��ن ت��واف��ر المطابع وكثرة
الو�سائل المتاحة �إال �أن الخلل كثير ًا
م��ا ي �ت��راءى ف��ي نتائج اال�ستعجال �أو
الإهمال ،بل �إن بع�ض المطابع القديمة
التي عرفت بالعناية بالتراث كمطابع
ب��والق وال�ع��ام��رة والميمنية والحلبي
و�أترابها في الهند وغيرها� ..صارت
طبعاتها في هذه الأي��ام �أغلى و�أنف�س

الن�سخ ،ويت�سابق �أول��و المعرفة �إل��ى
اقتناء مطبوعاتها على ِق َدمها؛ ب�سبب
�صحة الن�ص ون��درة الأخ �ط��اء فيها،
رغ��م �شح الو�سائل الفنية؛ ذل��ك لأن
الهدف الأ�سمى �صحة النقل ،والعناية
بالأ�صل.
وال �أن�ك��ر �أن ف��ي ب�لادن��ا الحبيبة ثلة
م��ن ال�ن��ا��ش��ري��ن ال�م��رم��وق�ي��ن و�ضعوا
الهناء على النقب ،و�أع �ط��وا القو�س
باريها ،فوكلوا خدمة التراث �إلى �أولي
االخ�ت���ص��ا���ص ،فتربعوا على من�صة
الإتقان وال�صيانة عما وقع فيه البع�ض،
حتى �أ�ضحى الكتاب ال�سعودي غرة في
جبين العلم ،و�شهد لهم بذلك �شعوب
و�شعوب.
واهلل ولي التوفيق
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الناشرون العرب

ب�ت��وزي��ع «ا� �س �ت �م��ارة ن��ا��ش��ر» ع�ل��ى دور
الن�شر العربية للو�صول �إلى �إح�صائية
دقيقة بهذا الخ�صو�ص ،وكان م�ؤتمر
النا�شرين العرب الرابع الذي عقد في
تون�س في �شهر يناير (كانون الثاني)
الما�ضي قد �أقر �ضمن تو�صياته بند ًا
يت�ضمن «ع �م��ل ق��اع��دة ب �ي��ان��ات عن
�صناعة الن�شر فى الوطن العربي ،وهو
بند قديم جديد ،لأن االتحاد �أعلن منذ
ت�أ�سي�سه واحدة من مهامه ،تحت الرقم
 ،23تن�ص على�« :إن�شاء قاعدة بيانات
عن �صناعة الن�شر في العالم العربي
(عدد النا�شرين والم�ؤلفين والموزعين
والمطابع والمكتبات) وعدد العناوين
ال�صادرة �سنو ًيا».
وال �شك في �أن تنفيذ «ا�ستمارة نا�شر»
التي وزعها االتحاد على �أع�ضائه ت�أتي
في �سياق واحدة من مهامه الأ�سا�سية.
تتكرر التو�صية نف�سها غير �أن العبرة
ت�ب�ق��ى ف ��ي ال �ت �ن �ف �ي��ذ ،و�� �س ��وف ت�ك��ون
ا�ستجابة دور الن�شر بتعبئة اال�ستمارة

�أهمية هذه اال�ستمارة� ،إذا لبى كل النا�شرين العرب تعبئتها بم�س�ؤولية
و�أمانة ،في �أنها تقدم الفوائد التالية:
� 1إح�صاء كامل لدور الن�شر العربية ،المنت�سبة منها �إلى
اتحاد النا�شرين وغير المنت�سبة.

 2معرفة تاريخ ت�أ�سي�س حركة الن�شر في العالم العربي،
وبالتالي تدرج هذه الحركة وانتقالها من بلد عربي �إلى �آخر،
وطبيعة توزيعها على المدن في كل دولة ،ثم نوعية ترخي�ص
هذه الدور.
 3ت�أمين خدمة التوا�صل بين الدور ،ون�شر العناوين و�أرقام
االت�صال وو�سائل التوا�صل كافة ،لتكون متاحة في موقع
االتحاد وفي المواقع المهنية الرديفة.

لتنظيم المهنة وتطويرها
وحفظ حقوق الكتاب
الكل يعلم �أن��ه م��ن ال�صعب
على �أي باحث �أن ي�صل �إلى
ال��رق��م ال�صحيح للعناوين
التي �صدرت عن دور الن�شر في العالم
العربي ،وتت�ضارب الأرقام المطروحة،
ول �م��ا ت ��زل �إح �� �ص��اءات ال�ك�ت��ب التي
ت�صدرها دور الن�شر العربية متفاوتة
ج��د ًا ،وال نثق ب ��أي �إح�صائية تطرح
الرقم الدقيق للعناوين الجديدة التي
ت�صدر كل �سنة� ،أو تقدم معلومات عن
�صناعة الن�شر في الوطن العربي...
وه���ذا م��ا ي�ع��رق��ل �أي خ�ط��ة لتطوير
�آلية الن�شر وت�صويب م�ساره .وتكثر
الأ��ص��وات التي تطالب المعنيين عن
الثقافة العربية ،ال �سيما المنظمة
ال�ع��رب�ي��ة للتربية وال�ث�ق��اف��ة وال�ع�ل��وم
(الألك�سو) ،بالقيام بهذه المهمة ،لكن
دون جدوى ،في حين نجد �صورة وافية
وبالأرقام الدقيقة عن �صناعة الن�شر
ف��ي الكثير م��ن ال ��دول المتقدمة...
ل ��ذا ق ��ام ات �ح��اد ال�ن��ا��ش��ري��ن ال�ع��رب

مقاالت

الخطوة الأول ��ى ال�ت��ي م��ن �ش�أنها �أن
ت�ساعد في حل العديد من الم�شكالت
التي يت�أفف منها الجميع ،والتي ت�ساعد
الدار�سين على تقديم تو�صيف �صحيح
لأزمة �صناعة الن�شر والقراءة ،تعتمد
عليها �أي خطوة لتطوير هذا القطاع.
ي� �ه ��دف االت � �ح� ��اد م���ن خ �ل��ال ه��ذه
اال�ستمارة �إلى تجميع المعلومات ،من
�أج��ل تقديم ال�م��ادة الأ�سا�سية لقيام
مر�صد علمي دقيق لواقع و�إمكانيات
النا�شرين العرب ،ال ت�ستفيد منه لجان
االتحاد في تطوير �أن�شطتها وح�سب،
�إنما تكون م��ادة واف��رة ومتوفرة لأي
دار� ��س وب��اح��ث ف��ي � �ش ��ؤون الن�شر �أو
الثقافة العربية ،على �أن يز َّود االتحاد
الح �ق � ًا ب�ك��ل م��ا ي�ستجد ��س�ن��وي� ًا من
معلومات .فالمعلومات التي توفرها
دار الن�شر عن الكتاب ،وتاريخ �صدوره،
وح�ق��وق ت�أليفه وع��دد ن�سخه ،ت�شكل
خطوة مهمة ف��ي منع قر�صنة حقوق
الملكية الفكرية.

 4معرفة طبيعة الدار ك�شركة تجارية ،للوقوف �أمام ماهية
المالكين والإدارة و�إتاحة الأ�سماء الم�س�ؤولة عنها ،بمن في
ذلك مفو�ض الدار لدى اتحاد النا�شرين.

 5الوقوف عند حجم الدار ومعرفة فروعه (�إن وجدت)
في الدول العربية� ،أو خارجها.
 6تحديد الر�ؤية التي تدفع عمل كل دار ،على �أن يحفز
التفكير فيها من لي�س لدى �أ�صحابها ر�ؤية في�سعون للتو�صل
�إليها ،فمجموعة الر�ؤى بت�شابهها �أو افتراقها تغني البعد
الفكري لحركة الن�شر العربية.

وتحا�سب
� 7إن تحديد �أهداف دور الن�شر ي�ضيء مهامها،
َ
تحا�سب نف�سها على �أ�سا�سها ،فال خطة عمل من دون
�أو ِ
�أهداف تحدد م�سبقاً.

الدور ربما ينقذها من �أزمة .وال نن�سى �أن بع�ض الجوائز
تحجب �أو تلغى ب�سبب غياب جودة الكتاب المن�شور في
اخت�صا�ص الجائزة.

� 10إن تقديم �إح�صائية كاملة للكتب ال�صادرة عن كل
دار منذ ت�أ�سي�سها حتى نهاية العام  ،2017ي�سهل عملية تقديم
�إح�صاء �شامل لحجم �صناعة الن�شر في العالم العربي ،كما
�أن ت�صنيف الكتب ال�صادرة عن كل دار يقدم هوية الدار لمن
يهمه الأمر من الباحثين عن الم�صادر والمراجع ،كما ي�ضع
الباحث �أمام طبيعة الكتب الرائجة وخيارات دور الن�شر،
كما ت�ؤكد طبيعة القراءة وتنوعها بين الأدب وال�سيا�سة وعلم
النف�س وعلم االجتماع والدين والتراث وكتب الفنون بما فيها
فن الطبخ والكتب الأكاديمية ،وحجم �إ�صدارات كتب الأطفال،
وما �إلى ذلك من �إح�صائيات تقدم �صورة وافية عن اتجاهات
الثقافة العربية واهتمامات القارئ العربي.
� 11إح�صاء الكتب المترجمة الذي يظهر نوعية الكتب
الأجنبية الأكثر ت�أثير ًا في القارئ العربي ،والم�ؤلفين الأكثر
رواج ًا ،وتاريخ حركة الترجمة وتطورها في بالدنا بين
مرحلة و�أخرى.

 12ت�س�أل اال�ستمارة عن نظام ت�صنيف الإ�صدارات في
الدار ،وتحفز على ا�ستخدام نظام موحد هو «نظام ديوي»،
كونه من �أ�شهر و�أي�سر �أنظمة الت�صنيف الم�ستخدمة في
المكتبات ،ولأنه الأكثر ا�ستخدام ًا ومالءمة لتبادل المعلومات
على �صعيد عالمي ،في �أكثر من  ١٣٥دولة ،ومترجم �إلى
العربية ،والأو�سع انت�شار ًا في المكتبات العامة والمتخ�ص�صة
والجامعية في العالم العربي.

 8تحديد طبيعة عالقة الدار بالمجتمع ال بد من �أن يرتكز على
فهم القيمين على الدار لطبيعة هذا المجتمع الذي ي�صدرون له  13التعريف ب�أن�شطة دور الن�شر في المعار�ض العربية
كتبهم ،بعيد ًا عن عمليات الن�شر الفو�ضوية والع�شوائية.
والدولية ،بالإ�ضافة �إلى م�شاركتها في الم�ؤتمرات وور�ش العمل
المهنية ،من �أجل الوقوف على �أهمية كل دار وحاجاتها ،كي
 9و�إذا كانت اال�ستمارة تت�ضمن �إح�صاء الجوائز التي فازت ي�ستطيع االتحاد و�ضع خطط لتطويرها ،وت�سهيل ا�شتراكها في
بها الدار ،ف�إن ذلك من �ش�أنه �أن يقدم �صورة عن م�ستوى الدار �أن�شطة جماعية ،وتعامل الجهات الدولية معها.
وجودة ما تقدم من من�شورات .و�إذا كانت الجوائز تحفز على
الإبداع في الت�أليف والإخراج والر�سم ،ف�إن الم�ستوى العالي  14التعامل مع �أ�صحاب الدور من خالل �سيرة مخت�صرة
للكتاب يحفز هو الآخر مانحي الجوائز على اال�ستمرار في لهم موجودة لدى االتحاد ،تتحدد فيها الإنجازات والمنا�صب
عطائهم وزيادة قيمة الجوائز ،مما يقدم دفع ًا مالي ًا لبع�ض التي ح�صلوا عليها.
الناشرون العرب

79

االتحاد موثقًا
نا�صر عا�صي

رئي�س لجنة الإعالم
والعالقات العامة

إستراحة
إستراحة

�أ�صدرت لجنة الإعالم ثالثة �أعداد رزينة من مجلة «النا�شرون العرب» ،و�إذا �سمحت الظروف
�ست�صدر العدد الرابع ،ليتزامن وانعقاد الجمعية العمومية المقبلة التي �ستقام على هام�ش
معر�ض القاهرة للكتاب ،في �شهر يناير (كانون الثاني)  ،2019وينتخب خاللها مجل�س �إدارة
جديد لدورة تا�سعة.
هي ب�صمة و�ضعتها لجنة الإعالم خالل الفترة المن�صرمة ،فلطالما عملتُ وزمالئي في مجل�س الإدارة
على دعم المجلة ،وقد �ساهموا معي في الرعاية الإعالنية ،وفي توفير المادة الإعالمية ،وفي تقديم
الخبرات المهنية الهامة...
ولطالما حلمنا منذ بدايات االتحاد عام  ،1995في �أن ن�صل �إلى تغطية وتوثيق كل �أن�شطة االتحاد،
لن�ؤ�س�س ً
تاريخا مكتو ًبا وم�صو ًرا نعتمد عليه في االنتقال �إلى مراحل متقدمة لخدمة �صناعة الن�شر
وثقافة الأجيال .وقد عملنا بكل جوارحنا من �أجل �إتمام هذه المهمة ،فلم نترك منا�سبة لالتحاد وال
اجتماعا وال م�ؤتم ًرا �إال وتابعناها ول ّبينا ما يتطلبه الأمر من ح�ضور �إعالمي يرقى �إلى م�ستوى طموحاتنا،
ً
وما يلزم من �أر�شفة ن�صية وفوتوغرافية...
�إنه �أمر مهم جد ًا �أن نمتلك هذا الأر�شيف الوا�سع من المن�شورات وال�صور والفيديوهات والوثائق المهنية
التي نحر�ص عليها ،و�أخي ًرا ولي�س �آخ ًرا فيلم وثائقي عن االتحاد ،يع ّرف به وبهيكليته ،وي�شكل مادة
فنية نطل بها على من يهتم بالتعامل معنا ،يعر�ض ب�شكل بارز في �أجنحة االتحاد� ،أثناء م�شاركاته في
المعار�ض العربية والدولية.
يوما عن اجتماعات �أو م�ؤتمرات �أو لقاءات هامة لمجل�س الإدارة ،مع جهات ر�سمية �أو مدراء
لم نت�أخر ً
معار�ض �أو معنيين بالكتاب .كنا حا�ضرين بال�صوت وال�صورة والبيان ،مثابرين ومتابعين لكل خطوات
مجل�س الإدارة واجتماعاته ،وقد �أنجزنا م ًعا الكثير ،وال �شك في �أننا �أخفقنا في �أمور ،لكننا تخطيناها،
و�أكملنا الم�سيرة ،ول ّما نزل نعمل بكل طاقتنا لتحقيق �أهدافنا النبيلة!
ترافقنا في م�ؤتمرات وندوات ولقاءات �أ�ضاءت مفا�صل مهنة الن�شر وم�شكالتها ،وغ�صنا في الأعماق
والتفا�صيل ،وطرحنا ق�ضايا جادة ،وخل�صنا �إلى نتائج مفيدة.
كانت لجنة الإعالم حا�ضرة لتنفيذ ما هو مطلوب منها ،بال�شكل الأف�ضل ،والأ�سلوب الذي يراعي م�صلحة
االتحاد ،بال مداهنة وال ق�صائد مديح ،بل بروح نقدية �أحيا ًنا ،وبم�س�ؤولية عالية ،وحياد �إال لم�صلحة
االتحاد العامة.
وا�ستمرت متابعتنا ،ندفع الى االمام من يعمل وي�ساهم وينتج ،وننبه من يراوح مكانه ،ثم ن�ؤ�شر �إلى من
يعرقل� ،أو يت�أخر عن ركب تقدم االتحاد وتطوره.
قدما ،ملتزمين بما يمليه علينا �ضميرنا ،ومندفعين لتحقيق المزيد من الآمال التي
وما زلنا نتابع ال�سير ً
ن�صبو �إليها جمي ًعا ،ونخطط لها ،في �سبيل �أن يكون اتحادنا قوة ،وقراراتنا �أقوى .فنحن اليوم� ،إزاء ما
يعاني منه قطاع الن�شر من �أزمات �صعبة� ،أحوج �إلى ال�صدق والتفاني في العمل ،والحر�ص على التعاون
بين الجميع.
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