
 

  

 الؽريمُ...ُالحضورُُ   

ُالؽويت..ُُلدولةُُِالؽبقرُُُبدايًةُالشؽرُُ

ُُلؾؿجؾسُِ ُ..ُوأداِبُُوالػـونُُِلؾثؼافةُُِالوصـي 

ُ..ُلؾؽتاِبُُالؽويتُالدولُُِضُِعرُِلؿَُ

ُ.ورطايته.ُثدَُهذاُالحَُُستضافةُِٓ

ُ

ُسعداٌءُبُؽمُيفُهذاُآجتؿاِعُالذيُاختركاُلهُُطـواكًاُ،

ُه!!ُوالؿلموُلُوهوُالذيُكلمُلُتحؼقَؼه!!وهوُالواقُعُالذيُكعقُشُ

ُطؾقهُ ُالذيُكعّوُل ُالجؿقِل ُالؾؼاِء ُلفذا ُطـواٍن ُيفُالؿجؾِسُٓختقاِر ُإىلُكؼاِشـا وبالعودِة

كثقرًا،َُصَرْحـاُُتسؿقاٍتُطدًة،ُمـفاُصـاطُةُالـشِرُوالتحدياُت،ُوغقُرُذلكُالؽثقر،ُوكانَُتعؾقؼيُ

ُتوزيُعه.ُوأطرُضُآكذاَكُبلكـاُكؿتفُنُالـَّْشَرُوتسؿق ُالؽتاِبُومنَُثمَّ ُالـشِرُوصـاطُة ُتـاُهيُمفـُة

هذهُالتػاصقَلُُٕبرَزُيفُكؾؿتيُهذهُأنُالـاشَرُصاحُبُرسالٍةُمعرفقٍةُثؼافقٍةُلخدمِةُالؿجتؿِع،ُ

ُتلمقُنُمادٍةُطبَرُمملٍفُأوُباحٍثُأوُمادٍةُمنُخالِلُكتاٍبُبؾغٍةُأجـبقٍةُوترمجُتُهُ ودوَرُهُإساسيَّ

ُكشُرُأطؿاٍلُتتـاسُبُمعُمجتؿعاتِـاُوُتـّؿيُأفؽاَركاُوُتثؼُفُمجتؿَعـا.إىل ُُالؾغِةُالعربقة.ُالؿفم 
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ُُٓ ُلألسِف ُالعوائُل ُوهذه ُبه ُُيػَتخُر ُلؾعوائِل ُوإْرٌث ُكسبقًّا ُطائؾقٌة ُهيُمفـٌة بالؿختصِر

لحػاُظُطؾقفاُومتابعُةُتؿؾُكُالؿعرفَةُلؾعؿِلُبؿفـٍةُأخرىُمعتبرًةُأنُالـشَرُرسالٌةُسامقٌةُيجُبُا

ُمسقرِةُأباِءُوإجداد،ُوهذاُأمٌرُقدُيعرُفُهُالؽثقُرُمنُالحاضريَنُيفُاجتؿاِطـاُهذا.

ُالـظِرُيفُ ُأكاُوغالبقُةُزمالئيُُٓبدُُمنُإطادِة ُالطويِلُالذيُكعقُشُه إذن،ُبعدُهذاُالسرِد

اُوهوُم ُمفؿًّ ُفقهُأنُهـاكُكاشرينُقدُالعالقِةُمعُالـاشِر،ُوهـاُُأريُدُأنُُأضقَفُأمرًا ؿآُُشكَّ

ُماُيؼاُلُفقفمُتجاُرُكتاٍبُأوُبائعوُكتٍبُأوُ أساؤواُلؾؿفـِةُوُيعدوَنُأكػَسفمُكاشرينُوهمُأقل 

ُمزورونُومؼرصـونُلفذهُالؽتب.

ُأيفاُالسادةُ

َُمعِرٍض،ُولؼدُأثبتْتُدراساُتـاُمعُ إنُالـاشَرُيتؽبُدُمصاريَفُكبقرًةُلدىُمشاركتِهُيفُأي 

و70ُُبٍةُكبقرٍةُمنُالـاشرينُأنُمبقعاِتُُكتبِفمُيفُالؿعارِضُبعدُحسِمُالؿصاريِفُتصُلُإىلُكس

ُربٍحُ،ُوهذاُإمُرُسَقصُلُبالجؿقِعُإىل80ُُ %ُوبالتالُيبقعونُُكتَبُفمُبؽؾػِةُالطباطِةُمنُُدوِنُأي 

ُطدِمُاإلكتاِجُوالتوقِفُطنُالعؿل.

ُبؿراحَلُطدٍة،ُأمهُفا:وإلصداِرُكتاٍبُجديٍدُمملٍفُأوُمترجٍمُ ُيؿر 

 مصاريُفُالؿملِفُأوُالباحِث. .1

ُقؾِةُالؿترمجقنُالؿمهؾقنُلذلكُ. .2  مصاريُفُالترمجِةُيفُضل 

ُالعؿِلُ .3 ُلتجفقِز ُالػـقِة ُإموِر ُمن ُوغقُرها ُوتـؼقٌح ُوتصامقُم إخراٌج

 لؾطباطة.
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 صباطُةُالؽتاِبُودفُعُالتؽالقِفُمنُورٍقُوتجؾقٍدُوغقره. .4

 )مستودطاتُومصاريف(.ُتخزيُنُالؽتاِبُ .5

ُالؿشاركُةُيفُالؿعارِضُتتطؾُبُالتالُ:ُُُُُُُُُُُ ُثمَّ

 تعبئَةُالؽتِبُوصـدقَتفاُوإطداَدُكشوٍفُهباُ. .1

 إيجاَرُالجـاِحُُ)ستاكدُولوازمُ(ُ. .2

3. ُ ُإمُر ُيحتاُج ُوقد ُالجـاِح ُإلدارِة ُمنموضػًا ُبعِضُُأكثر ُيف شخٍص

 إحقان.

 مصاريَفُالسػِرُواإلقامة. .4

 تعبئِةُالؽتِبُالؿتبؼقةُوصـدقَتفا.ُإطادةَُ .5

 مصاريَفُإطادِةُشحِنُالؽتِبُإىلُمصدِرهاُ. .6

ُ

ُماُجرىَُصرَحُهُكتساءُل،ُهلُإقامُةُالؿعرِضُأمٌرُيعـقـاُكشركاٍءُفقه؟ ُيفُضل 

ُمنُالـواحيُكافًة،ُوالتيُتتقُحُلعددٍُ ا ُجدَّ ُوالؿفؿُة ُالؿصاحبُة ُالـشاصاُتُالثؼافقُة وهِل

ُالجؿفورُِ ُمَن ُأوُُأكبَر ُالؿفـقُة ُآستػادُة ُكؿا ُالـاشُر ُمـفا ُسقستػقُد ُالؿعرِض ُإىل الحضوَر

الػؽريُةُمنُهذهُالـشاصات؟ُوهلُماُجرىَُصرُحُهُمنُمصاريَفُكبقرٍةُطىلُالـاشِرُوالسِعيُإىلُ

تؼؾقؾِفاُلؿتابعِةُالـاشِرُمسقرَتُهُأمٌرُيجُبُالوقوُفُطـَدُهُُومعالجُتُه؟ُوهلُيؿؽـُـاُالؿطالبُةُبلنُ

يؽوَنُالـاشُرُطضُوُآتحاِدُُمـؿقزًاُمنُُباقيُالعارضقَنُٕكُهُمؾتزٌمُبالتػاصقِلُإدبقِةُوالػؽريِةُ
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كافًةُويحترُمُقواكقَنُالؿعرِض،ُويؾتزمُهُبا،ُوهوُبالؿطؾِقُلقسُكالؿؽتبِةُالعارضِةُأوُالجفاِتُ

ُالرسؿقِةُأوُالتجاريِةُمثِلُالؿطابِعُوغقِرُذلك؟

ُالؿعارُضُوكؾ ُػُةُإيجاِرُالجـاحُ.ثمَّ

ُالؿئَةُ ُيتجاوَز ّٓ ُأ ُوطىلُأساِس ُمـه ُالؿتِر ُأو ُالجـاِح ُإيجاِر ُبؼقؿِة ُتباحثـا ُأن ُسبَق لؼد

أهنمُُحؼؼواُهذهُالؼقؿَة،ُولؽنُهلُمواصػاُتُالؿعرِضُُالؼقؿونُطىلُالؿعرضدوٓر،ُويعتبُرُ

ُوا ُوالؿواقِف ُواإلضاءِة ُوالتجفقزاِت ُالصالِة ُإقامِة ُتػاصقُل ُواإلطالكاِتُمنُحقُث لخدماِت

ُيجُبُ ُسماٌل ُالؿعارِض؟؟؟ ُبقن ُتتؽافُل ُأو ُتتـاسُب ُالداطؿِة ُوالجفاِت ُاإلطالمقِة والجفاِت

ُمعرٍضُآخَرُ ُِضعَفُأي  ُقدُتؽوُن ُالؿتِر ُأنُكؾػَة ُيفُبعِضُإحقاِن، ُلؾـؼاِشُوأطتؼُد، صرُحُه

ُالعارضقنُبالخقِرُوبالؿبقِعُالجقِد،ُوقد يؽوُنُسعَرُُلؽـّهُيممُِنُتػاصقَلُكثقرًةُتعوُدُطىلُمجقِعُ

ُخدماٍت،ُ ُأي  ُوجوِد ُفقهُلعدِم ُمنُالؿشاركِة ُكاشٍر ُأي  ُدوٓرُوُٓيستػقُد ُمنُمئِة ُأقلَّ الجـاِح

ُوأمهَّفاُتـشقُطُحركِةُالبقِعُمنُخالِلُالجؿفوِرُوالؿمسساِتُوالجفاِتُالؿعـقِةُبالؽتاب.

ُطنُِ ُصَدرْت ُوالتي ُأيديـا ُبقن ُالتي ُوالتوصقاِت ُالؼراراِت ُإىل اجتؿاِعُُوبالعودِة

ُوجزءًاُ ُالؿشتركَة ُمصالِـَحــا ُيخدُم ُمـفا ُكبقرًا ُجزءًا ُهـاك ُفنن ُالؿاضي، ُطام اإلسؽـدرية

ُيفُمصؾحِةُإصراِفُكافة. ُيحتاُجُُإىلُمتابعٍةُوتوضقٍحُوكؼاٍشُ،ُلؽـفاُيفُغالبقتِفا،ُتصب 

ُُُُُ 

 

ُ
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ُصـاطةُالـشر/أيُصـاطةُالؽتابُ.

ُلؾـا ُوالؿؼايقِس ُالؿعايقِر ُضؿِن ُتختؾُفُمن ُوُهـا ُالؽتاِب ُصـاطُة ُأيضًا ُتدخُل شِر

اُلـشِرُكتابِهُلؽيُ الؿؼايقُسُبقَنُكاشٍرُوآخَر،ُفالـاشُرُصاحُبُالؿفـِةُيحتاُجُإىلُوقٍتُصويٍلُجدًّ

ُمعُ ُيتـاسُب ُبشؽٍل ُلؿضؿوكِه ُومعالجًا ُالؾغوية، ُالشوائِب ُمن ُخالقًا ُطالقٍة ُبجودٍة ُبه يخرَج

ُأخطاءٍُ ُأي  ُوُٓتشوُبُه ُالتجؾقِدُُخبرتِه، ُوكوِع ُالؿـاسِبُلؿضؿوكِِه ُالورِق ُاختقاُر ُكذلكُ فـقٍة،

ُُهـاكُبعَضُالـاشريَنُ ُلؽنَّ ُبالؽتِبُإجـبقِة. ُُقوِرَن ُما ُلقليتُيفُالؿستوىُالؿطؾوِبُإذا أيضًا

لألسفُُيرسؾونُُكُتَبفمُلطباطتِفاُمنُدوِنُآصالِعُطىلُمضؿوكِفاُبشؽٍلُدققٍق،ُومنُدوِنُأيُ

ُإلك ُكانُمتابعٍة ُمفؿا ُكؾػًة ُبلقل  ُالؽتاُب ُيصدُر ُالحالِة ُوُيفُهذه ُإمثِل، ُالؽتاِبُبالشؽِل تاِج

ُمضؿوُكُهُأوُموضوُطُه،ُضاربقَنُباحتراِمُالؿفـِةُُطْرَضُالحائط.

ُأخقرًاُ.....ُ

ُيفُ ُس ُيتؽدَّ ُالذي ُالؽتاِب ُهنايُة ُبل ُالبحِث، ُهذا ُهنايَة ُلقَس ُولؽْن ُالـفايِة ُإىل كصُل

تيُأصبحتُطبئًاُمالقًاُُباإلضافِةُاىلُكؾػِةُالؽتابُ.ُوالسبُبُقؾُةُالتوزيِعُوطدُمُالؿستودطاِتُال

ُكبقٍر،ُ ُتـاقٍض ُيف ُكدخُل ُوهـا ُلتصريػه. ُمؽتباٍت ُأو ُالؽتاِب ُبتوزيِع ُُتعـى ُشركاٍت وجوِد

ُالجفِلُ ُلؿحاربِة ُإيجابقًا ُيفُالؿجتؿِعُوأنُيمّديُدورًا ُالؼدوَة ُأنُيؽوَن فالؿطؾوُبُمنُالـاشِر

ُلدىُوا ُيعْد ُمل ُ ُأخرى ُكاحقٍة ُومن ُكاحقٍة، ُمن ُهذا ُطؾقه، ُلؾؼضاِء ُالذيُكسعىُمجقعًا لتطرِف

ُهـاكُالؽثقُرُ ُ.ُوفعالً ُوتلمقِنُالؿصاريِفُالالزمِةُإلكتاِجُأطؿالِه ُالؼدرَةُطىلُآستؿراِر الـاشِر

ُلؾ ُيؼال ُالذهبيُكؿا ُالعصِر ُيفُأثـاء ُالتيُُجؿَعْت ُالـاشرينُيستعؿؾونُأرصَدَتفم ُيفُمن ـشِر
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سبعقـقاتُوثؿاكقـقاتُالعصِرُالؿاضيُحقُثُكاكِتُإموُرُكافًةُمختؾػًةُكؾقًّاُطنُالتيُكعقشفاُ

ُحالقًا.

ُختامًاُ:ُ

ُالـاشَرُ ُُتساطُد ُلؾؽتاِب ُوالداطؿِة ُالراطقِة ُالؿمسساِت ُمن ُالؽثقَر ُبلّن ُكؼاٌط ُُتطِرُح قد

لطباطِةُأيضًاُ،ُولؽنُبحسِبُاطتؼادي،ُوتدطُؿُهُبؽؾػِةُالحؼوِقُوالترمجِةُويفُبعضُإحقاِنُبا

ُوإيصاِلُ ُبالتوزيِع ُدطٍم ُإىل ُويحتاُج ُومفؿٍة ُكثقرٍة ُأطؿاٍل ُوكشِر ُإكتاِج ُطىل ُقادٌر ُالـاشَر فنن

َنُمنُ الؽتاِبُإىلُأكبِرُشريحٍةُمنُالـاس،ُوبالتالُيؽوُنُالـاشُرُقدُحؼَقُمبقعاٍتُأفضَلُوتؿؽَّ

ُقَعُالزمالِءُيوافؼوكـيُالرْأَيُ.كشِرُثؼافٍةُأوسَعُوأمثَلُوأطتؼُدُأنُمج

ُمػقدةٍُ ُإحصاءاٍت ُإطدادِ ُطىل ُوالؿساطدَة ُلؾـاشِر ُومؼايقَس ُمعايقَر َُوْضَع ُكطؾُب ُفنكـا لذا،

ُ.لؿعرفِةُأوضاِعُالـشِرُوالـاشرينُوآهتؿاَمُالؿشترَكُبحؼوِقُالؿؾؽقِةُالػؽريِةُوإزالَةُمغتصبي

ُاُ ُآتحاِد ُأطضاِء ُومـَح ُالوجوِد ُمن ُإفضِلُالؽتِب ُلتؼديِم ُتمهؾ ُفم ُخاصًة متقازاٍت

ُكاشٍرُصاحِبُمفـٍةُراققٍةُ ُبوجودِ َقُأهداَفـاُالؿشتركَة ُكستطقُعُأنُكحؼَّ ُالـشِر،ُوهبذا ُبؿفـِة وآرتؼاِء

ُورسالٍةُهادفة.

ُ

ُ

ُطاصيُكاصرُُُ                   ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُرئقسُلجـةُآطالمُوالعالقاتُالعامةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ
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