
 

 

   سعادة األستاذ /محمد صالح العسعوسي

 األمين العام المساعد للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

 سعادة األستاذ/ سعد العنزي

 مدير معرض الكويت الدولي للكتاب

 عادة/ مديرو معارض الكتب العربيةأصحاب الس

 زمالئي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب

 

 تحية طيبة وبعد،

فأتشرف أن أتقدم باسمي واسم زمالئي أعضاء اتحاد الناشرين العرب، ومديري معارض الكتب 

جلس العربية، بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ/ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس م

الوزراء بدولة الكويت على تفضله برعاية االجتماع الثاني في الدورة الثامنة لمجلس إدارة اتحاد 

 الناشرين العرب ومديري معارض الكتب العربية.

كما يسعدنا جميعًا أن نرفع آيات الشكر والتقدير لمعالي الوزير، سمو الشيخ وزير اإلعالم رئيس 

وكل االحترام والتقدير لمعالي األمين العام األستاذ علي اليوحه . واآلدابالمجلس الوطني للثقافة والفنون 

لموافقته الكريمة على انعقاد اجتماع مديري معارض الكتب العربية واتحاد الناشرين العرب، والشكر 

وسي بتوفير كل الدعم لهذا االجتماع، والتقدير لسعادة األمين العام المساعد األستاذ محمد صالح العسع

 والشكر موصول لسعادة األستاذ سعد العنزي، لما قام به من جهد كبير في إعداد وتنظيم االجتماع.

والشكر واالمتنان لكم يا أصحاب السعادة مديري معارض الكتب العربية على تفضلكم بحضور 

 االجتماع الثاني.

 السادة الحضور:

كمديري معارض الكتب العربية، واتحاد الناشرين العرب في ضيافة دولة  ها نحن جميعًا نجتمع

م، 2016سبتمبر )أيلول(  5 – 6الكويت، تنفيذًا لقرارات وتوصيات اجتماع اإلسكندرية الذي عقد يومي 

 بأن يكون االجتماع سنويّا يعقد في كل عام في بلد عربي.

اده جوٌّ من األخوة واأللفة بين مديري المعارض واسمحوا لي أن أذكركم باجتماع اإلسكندرية الذي س

وأعضاء اتحاد الناشرين العرب، وكان الهدف لدى الجميع هو إنجاح االجتماع من أجل تحسين مشاركة 

الناشرين العرب في المعارض العربية من خالل حل المشكالت التي تقابلهم، وأيًضا رغبة االتحاد في 

رين العرب تجاه مديري معارض الكتب.. كل ذلك من أجل إقامة صدر من الناشحل المشكالت التي ت  



 

معارض عربية بمستو عال من االحترافية المهنية للوصول إلى الهدف المنشود، وهو نشر العلم والثقافة 

 بين أبناء الوطن العربي. 

ورغم أن القرارات والتوصيات التي صدرت عن اجتماع اإلسكندرية والتي صاغها ممثلون عن 

 ري المعارض، وممثلون من اتحاد الناشرين العرب، إال أنه لم تنفذ في معظم المعارض العربية.مدي

ودعونا نتصارح بعضنا بعًضا، بأن نؤكد أننا ناشرون ومديرو معارض ينبغي أن نكون فريقًا واحدًا، 

 بل شركاء في مسئولية إقامة المعارض ونجاحها.

ية حقيقة الوضع الحالي للمعارض في معظم البلدان ولكن ربما يغيب عن مديري المعارض العرب

 العربية على النحو التالي:

ما  هناك تراجع كبير في مبيعات الناشرين، ويزداد سنويّا في كل معرض، منذ ست سنوات، بعد -1

يسمى الربيع العربي الذي أضر باألنشطة االقتصادية لغالبية الدول العربية، وكان أكثرها ضرًرا 

 –العراق  –صناعة النشر العربي، إذ فقدت أسواقًا كبيرة للناشرين مثل )ليبيا ما تعرضت له 

 اليمن(. –سوريا 

هناك انخفاض حاد في ميزانيات الدول، وخاصة المخصصة لشراء الكتب نتيجة تراجع أسعار  -2

ل النفط، وزاد العجز المالي وارتفاع تكاليف المعيشة، األمر الذي أدى بالمواطن العربي إلى تقلي

 إنفاقه على أساسيات حياته المعيشية، وابتعد عن الكماليات وأولها الكتاب.

تبارت معظم المعارض فيما بينها في زيادة قيمة رسوم إيجارات األجنحة، مع فررض أعبراء ماليرة  -3

 إضافية على الناشر العربي من رسوم التأشيرات والتوكيالت ومصروفات التخليص والنقل.

 واإلقامة بالفنادق ومصروفات شحن الكتب من بلد الناشر.ارتفاع تكاليف السفر  -4

هناك تراجع وإحجام من بعض دور النشـر المشاركة بصورة مباشرة بالمعرارض، ألن مشراركتها  -5

 تحملها خسائر كبيرة، وربما تشارك عبر التوكيالت، وهذا يضعف المعارض أيًضا.

اشر العربي، وربما يكون بالنسبة رغم أن المعارض العربية أصبحت من أهم منافذ توزيع الن -6

للبعض المنفذ الوحيد، إال أن المالحظ تراجع عدد العناوين الجديدة التي يصدرها الناشرون 

 العرب نتيجة لألوضاع االقتصادية والخسائر التي يتحملها في السنوات األخيرة.

هناك تسابق بين معظم المعارض العربية في زيادة عدد المشاركين دون النظر للعردد المتوقرع مرن  -7

الزائرين، وهذا السباق من أجل ملء المساحات بالمشاركين، ينجم عنره تواجرد المرزورين وتجرار 

ام الكتب غيرر المسرجلين باالتحرادات المحليرة أو اتحراد الناشررين العررب، والرذين ال يعنريهم االلترز

 بقواعد وآداب مهنة النشر، مع انتهاكهم حقوق الملكية الفكرية.

يالحظ في معظم المعارض العربية بالسماح بمشاركة أصحاب األلعاب السحرية والترفيهية، مما  -8

 يؤدي إلى انصراف الزائرين عن أجنحة الكتب.

لرئيسي للمعرض وهو طغيان وضخامة حجم اإلنفاق على الفعاليات الثقافية والفنية، على النشاط ا -9

 الكتاب، وربما تقليلها يخفف العبء المالي عن الناشر.



 

لم يستطع معظم مديري المعارض مساندة الناشر العربي تجاه تغول الرقابة في كل بلد عربري،  -10

 األمر الذي يؤدي إلى تقليل مبيعاته.

عيدها لم يستجب معظم مديري المعارض العربية في إنهاء تضارب المعارض وتداخل موا -11

 كبداية ونهاية، مما يسبب عبئًا ماليّا وبدنيّا على الناشر العربي.

هناك تفرقة في التعامل مع الناشر العربي، مقارنة بالتعامل مع الناشر األجنبي في بعض  -12

 المعارض العربية. 

 

 السادة الحضور:

 العربية.هذا بعض ما يعانيه الناشر العربي في اآلونة األخيرة عند اشتراكه بالمعارض 

ونحن نعلم وندرك أن هناك مشكالت كبيرة لدى مديري المعارض العربية من الناشررين العررب، برل 

هنرراك بعررض القصررور مررن اتحرراد الناشرررين العرررب فرري حررل بعررض هررذه المشرركالت، مررع التأكيررد أننررا علررى 

ه المشركالت التري استعداد تام لحل هذه المشكالت من خالل تعاونكم مع اتحاد الناشرين العرب. وأبررز هرذ

 يواجهها مديرو معارض الكتب العربية هي:

 عدم التزام بعض الناشرين بشروط المعارض وأنظمتها. -1

قيام بعض الناشررين براختراق قروانين البلرد المضريف وأنظمتره وسريادته، وذلرك بعردم احتررام القريم  -2

 والعادات والتقاليد.

 تسطيح المستوى الثقافي. بعض الناشرين يعرض كتبًا تنشـر األفكار الهدامة أو -3

 بعض الناشرين يعرض كتبًا تسـيء إلى الحكام ونظام الحكم في البلد المضيف. -4

تحايل بعض الناشرين بالمشاركة بعدة تراخيص، سواء من بلردهم أو بلردان أخررى للحصرول علرى  -5

 أكثر من مكان في المعرض، وتعرض نفس الكتب في أماكن متفرقة.

 من الباطن بعض األجنحة للغير. بعض الناشرين ربما يؤجرون -6

ترردخل بعررض ممثلرري االتحررادات المحليررة للتوصررية بمشرراركة دور نشررر لرريس لررديها مررا يرردعو لقبررول  -7

 مشاركتها.

 تالعب بعض الناشرين ومغاالتهم في أسعار الكتب. -8

تزايد مشاركة المزورين وتجار الكترب فري المعرارض لتقصرير االتحرادات المحليرة وتقاعسرها عرن  -9

 ارات المعارض بأسماء هؤالء المخالفين، والذين ال يستحقون المشاركة بالمعارض.تزويد إد

عدم التنسيق بين االتحادات المحلية وشركات الشحن في االلتزام بمواعيرد شرحن الكترب، والتري  -10

 يتسبب في تأخر وصول شحنات الناشرين للمعارض.  

  -أو أسرواق الكترب  –ا هرو عليره اآلن وأصدقكم القول إنه إذا استمر وضع المعارض العربيرة علرى مر

والتي أثرت بقوة كبيرة في تراجع صناعة النشر العربي ألنهرا جعلرت القرارل العربري ال يقتنري الكتراب إال 



 

من المعارض التي تقام كل عام، فلرن يتحقرق الهردف األساسري مرن المعرارض فري نشرر الثقافرة والعلرم برين 

 عربي قارل يوظف ثقافته لخدمة بلده.أبناء الوطن العربي، ولن يؤسس لمجتمع 

لذا نأمل في اجتماعنا الثاني هذا أن نعمل معًا من أجل حل المشكالت لكل من الناشرين ومديري 

المعارض، وخير دليل لنا لحل هذه المشكالت قرارات وتوصيات اجتماع اإلسكندرية، حتى نصل إلى ما 

 ننشده جميعًا من ارتقاء مستوى معارضنا العربية.

وختاًما لكم منا جميعًا الشكر والتقدير، مع تفاؤلي بنجاح اجتماعنا الثاني هذا، بما يطرحه من 

مناقشات وأفكار ورؤى تجعلنا ننتقل إلى مستقبل أفضل لصناعة النشر وازدهارها مع تقدم ورقي 

 المعارض العربية.

الناشرررين العرررب،  مرررة أخرررى أتقرردم بخررالص الشرركر والتقرردير باسررمي واسررم زمالئرري أعضرراء اتحرراد

 وأصحاب السعادة مديري معارض الكتب العربية لكل من رعى وساهم في انعقاد هذا االجتماع.

وشكر وتقدير خالص منرا جميعًرا إلرى حضرـرة صراحب السرمو الشريخ صرباح األحمرد الجرابر الصرباح 

لالجتمراع الثراني أمير دولة الكويت )حفظه هللا( وحكومة وشعب الكويت الشرقيق علرى استضرافته الكريمرة 

 لمديري معارض الكويت العربية واتحاد الناشرين العرب.

 

 وهللا ولي التوفيق

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 

 رئيس االتحاد

 محمد رشاد

 

 


