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املقدمة:
يعد معرض الكتاب  book fairيف أي أمة مبثابة املؤشر املساعد يف قياس احلالة الثقافية و االدبية اليت تعيشها و متر
بها ،وهو أيضا انعكاس واضح الزدهار و رواج حركات و عمليات التأليف و النشر و التوزيع اليت تتم يف االمة .يكاد يكون
لكل دولة معرضها اخلاص بالكتاب لعرض إنتاجها من الكتب اليت متثل مجيع اجملاالت احلياتية ،جبانب إتاحة الفرصة
لعرض إنتاج الدول األخرى أيضا من كتب ترتجم فلسفتها و بيئتها و حركتها العلمية و الثقافية ،مما يساعد يف معرفة الدول
و الشعوب ببعضها البعض عن طريق ما تتضمنه هذه الكتب ،سواء تلك الكتب الصادرة منهم أو تلك الصادرة عنهم .يُنظر
دائما إىل معارض الكتب على أنها ذلك امللتقي املعريف و الثقايف و األدبي الكبري الذي جيمع من كل حدب و صوب العلماء و
املفكرين و املبدعني و األدباء و الباحثني ،و حتى العوام من الناس ،يف مكان واحد تذوب فيه الفوارق العلمية و حتى
الشكلية بينهم ،و هو بذلك أي ضا فرصة حقيقية لتالقي القاصي و الداني ،و اجلمع بينهما يف مشهدا ثقافيا تتالشي فيه
احلواجز بينهما و جيمعهما الفكر ملناقشة كتاب ما ،أو قضية ما ،أو حتى هم ما ،مما يثري بذلك املعرفة بينهما ،و من ثم
والدة صداقة و تعاون حتت مساء املعرض.
على صعيد أخر ،يعد معرض الك تاب مقياسا هاما يتبعه املهتمون و املعنيون بإنتاج و نشر و توزيع الكتاب ،كالناشرين و
غريهم ،للوقوف على اهتمام كل من الدولة و الشعب بالكتاب ،األمر الذي يساعدهم على التفكري باخلوض أو املشاركة فيه
من عدمه .فاألمة اليت تقرأ وتهتم بالقراءة ،جندها تهتم بكل ما من شأنه املساعدة يف ذلك ،كاالهتمام بصناعة القراءة ،على
سبيل املثال ،و ما تتطلبه هذه الصناعة من أدوات و عمليات و خدمات عرض و تسويق و ما شابه ذلك ،و ال شك أن ذلك
يساعد أفرادها يف االخنراط يف "جمتمع أقرأ لتتعلم"!
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على كل حال ،ال تقتصر املعارض – كما قد يُفهم من أمسها – على عرض الكتب فقط ،بل تتعدي هذا املفهوم الضيق – هكذا
جيب أن يكون – لتشمل كل الوسائل املتاحة و املمكنة من تنويه و إعالن و خدمات وما شابه ذلك ،و ال تُقام املعارض فقط
لعرض الكتاب ،بل غالبا ما يصاحبها فعاليات و أنشطة و ندوات ثقافية و مهرجانات فنية متعددة مناسبة لبيئة الكتاب و
خادمة له من حيث التعريف به و أهميته و تقديره.
أثناء بعثيت الدراسية يف الواليات املتحدة األمريكية للحصول على درجيت املاجستري و الدكتوراه ،و كذلك أثناء عملي كأستاذ
مساعد يف قسم علوم املكتبات بكلية الرتبية األساسية بدولة الكويت ،و كذلك أثناء زيارتي إىل بعض الدول العربية ،خاصة دول
اخلليج العربية ،فضال عن زيارتي املتكررة إىل الوطن (مجهورية مصر العربية) ،كانت هناك فرص – و إن كانت قليلة – لزيارة
معارض الكتاب بتلك الدول .كان لكل زيارة ظروفها اخلاصة ،خاصة من ناحية التوقيت ،و إن كان الغرض و اهلدف منها
واحدا .قبل البدء ،أود اإلشارة إىل إنين ال أقوم هنا بعقد مقارنة بني ما رأيته من معارض للكتاب بتلك الدول ،ليس لضيق
الوقت أو لقلة املساحة املخصصة للكتابة أو حتى لضعف القدرة علي املقارنة ،و إمنا ألسباب ليست خبافية علي اجلميع،
تتمثل يف فلسفة و ثقافة و ظروف كل دولة يف عرض ما لديها من كتب ،و كذلك يف عرض ما يرد إليها من كتب خاصة بالدول
األخرى .كذلك ،علينا أن نعرف ،أن هناك عنصران أساسيان للمقارنة بني شيئني أثنني ،أو حتى أكثر ،إال و هما التشابه و
االختالف ،و ال تتحقق أي مقارنة حقيقة بدونه ما أو أحدهما علي اإلطالق ،فإن عرضنا لعنصر التشابه بني معارض الكتاب
املوجودة بالواليات املتحدة األمريكية و مثيالتها بالدول العربية ،على سبيل املثال ،لوجدنا قليل من التشابه و كثري من
االختالف .يرجع املختصون و املعنيون بأمر معارض الكتب األجنبية بوجه عام و العربية بوجه خاص قلة هذا التشابه و كثرة
هذا االختالف إىل ما يُعرف بـ "ثقافة" و "صناعة" عرض الكتاب ،اللتان تؤثران بقوة يف عملية اإلقبال عليها ،و من ثم يف عملية
اقتنائها ،خاصة لو أننا عرفنا أن بعض الدول تعتمد اعتمادا كبري على هذه املعارض لتسويق و بيع الكتب بها ،كجمهورية مصر
العربية ،على سبيل املثال ،إذ أن  %01من حجم مبيعات الكتب فيها يتم عرب معرض عاصمتها للكتاب ،معرض القاهرة
الدولي للكتاب (جريس ،)1112 ،هذا إن مل يكن  ،%21كما يؤكد يف ذلك الدكتور ناصر األنصاري رئيس املعرض (جريدة
األهرام .)1112 ،مازال هناك الكثري م ن العمل أمام معارض الكتاب العربية للقيام به حنو التعامل مع عرض أوعية املعلومات
املختلفة ،و السيما سيدها ،الكتاب ،حتى تصل إىل أن تُأخذ كنموذجا يُحتذي به يف التمثيل و االستشهاد "اجليد"!

معارض الكتب  ...وقفة عند املُسمي و التبعية !
ختتلف – بصفة عامة – مُسميات معارض الكتاب من معرض ألخر ،خاصة تلك اليت تُعقد حتت تغطية دولية .لذلك ،ليس من
املستغرب أن تدرج كثري من هذه املعارض لفظة "دولي" يف املًسمي اخلاص بها ،كـ"معرض القاهرة الدولي للكتاب" و "معرض
فيينا الدولي للكتاب" على سبيل املثال  .كذلك ،تُسمي كثري من هذه املعارض بأمساء البلدان اليت تُعقد بها ،كـ"معرض أمريكا
الدولي للكتاب" ،أو بأمساء العواصم ،كـ"معرض مسقط الدولي للكتاب" و "معرض الدوحة الدولي للكتاب" ،أو بأمساء املدن
ألكربي ،كـ "معرض فرانكفورت الدولي للكتاب" ،و إن كانت هناك بعض املعارض ال تسلك مثل هذا املسلك ،و إمنا سلكت
مسلكا أخر ،كاألخذ أوال باسم الوعاء نفسه (الكتاب) مع ذكر اسم البلد الحقا ،كـ "املعرض الثقايف الدولي للكتاب يف الصني" و
"معرض الكتاب العربي بسوريا" .بالرغم من الوهلة األوىل لقراءة مُسمي املعرض األخري اليت توحي باقتصار هذا املعرض على
الكتب العربية فقط دون الكتب األجنبية األخرى ،إال أن ذلك ليس بصحيح متاما ،إذ أن املعرض ميتد ليشمل و يعرض كتب
–

–
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أخري غري عربية ،و يؤكد ذلك "معرض بريوت العربي للكتاب" ،الذي يعد ثاني أكرب معرض للكتاب يف العامل العربي بعد
معرض القاهرة الدولي للكتاب ،ع لي حد قول بدر الدفاعي سكرتري اجمللس القومي للثقافة و الفنون و اآلداب بدولة الكويت يف
مقابلة صحفية له مع نوارة فاتهوفا ( .)1110من اجلدير بالذكر ،أنه من املمكن أن يكون هناك للبلد الواحد أكثر من معرض
واحد للكتاب ،كما نري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،اليت يوجد بها معرضني دوليني كبريين ،هما معرض "الشارقة
الدولي للكتاب" ،و كذلك "معرض أبو ظيب الدولي للكتاب" ،و اللذان يُعقدان يف شهر واحد ،أكتوبر من كل عام!
غالباً ما تتبع و ختضع معارض الكتب لإلشراف الكامل من قِبل احلكومة ،فضال عن رقابة رمسية تصل حلد التدخل مبصادرة
كتب ذات توجه خمالف أو معارض هلا .هناك جهات و وزارت حكومية معينة يُخول إليها مهمة تنظيم معارض الكتب و
االشراف عليها .من الوزارات احلكومية املخول إليها هذه املهمة يف بعض الدول ،وزارة الثقافة ،كما هو احلال يف معرض الدار
البيضاء الدولي للكتاب الذي تنظمه "وزارة االتصال و الثقافة املغربية" ،و معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تنظمه "اهليئة
العامة للكتاب" التابعة لوزارة الثقافة املصرية ،أو وزارة اإلعالم ،كما هو احلال يف معرض البحرين الدولي للكتاب ،الذي ينظمه
" اجمللس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب بالبحرين" التابع لوزارة اإلعالم البحرينية .مع ذلك ،يوجد عدد ليس بكبري ال
خيضع – بصالعربية:ة – لإلشراف احلكومي ،كما هو احلال يف معرض عمان الدولي للكتاب ،الذي ينظمه و يشرف عليه
"إحتاد الناشرين األردنيني" ،و معرض بريوت العربي للكتاب ،الذي ينظمه و يديره "إحتاد الناشرين اللبنانيني" ،و كذلك
معرض فرانكفورت الدولي للكتاب الذي ينظمه “إحتاد الناشرين األملان".

التوقيت و املُدد الزمنية ملعارض الكتاب العربية :
من حيث التوقيت ،ترتكز معظم معارض الكتاب العربية يف الفرتة من أكتوبر حتى مارس من كل عام .يكفي القول أن شهراً
واحد ،كشهر فرباير ،حيتضن ثالثة من أكرب هذه املعارض ،معرض القاهرة و معرض الرياض ومعرض الدار البيضاء ،للحد الذي
يشهد أحيانا تداخال بني هذه املعارض الثالث ،األمر الذي يؤثر بدوره على الناشرين ،بكل تأكيد ،من حيث استعدادهم و
جاهزيتهم للتنقل بني املعرض و األخر ،و ينعكس كذلك سلبا على تواجدهم تواجدا مشرفا أمام كل من إدارة املعرض و اجلمهور.
يؤكد الصحفي حممد فريد (جريدة القبس الكويتية) أن اختيار التوقيت مرتبط غالبا باألحوال و الظروف املادية للجمهور الذي
يقصد املعرض ،فكلما كان الوقت يف األسبوع األول من الشهر أو األسبوع األخري منه ،كلما تضاعفت أعداد الزوار و زادت
املبيعات ،باعتبار أن الطبقة الواسعة من هذا اجلمهور من املوظفني و الطالب الذين حيصلون على رواتبهم أو مصروفهم يف بداية
أو نهاية الشهر (فريد.)1112 ،
من هنا ،يؤكد الدكتور يوسف بن عبد اهلل العليان على ضرورة التنسيق يف مواعيد معارض الكتاب املقامة يف الدول العربية ،إذ
يبدأ ،على سبيل املثال ،معرض الرياض الدولي للكتاب قبل أن ينتهي معرض مسقط الدولي للكتاب ،و ينطلق معرض أبو ظيب
الدولي للكتاب قبل أن ينتهي معرض الرياض الدولي للكتاب ،الذي يتبعه معرض عدن الدولي مباشرة .ال شك أن هذا التداخل
يف املواعيد مع غياب التنسيق الالزم ،يؤثر سلبا على دور النشر و على املهتمني بالكتاب ،و حتى علي املتابعة و التغطية
اإلعالمية ،كما يؤثر بدوره على الكتاب نفسه ،ذلك أننا يف حاجة إىل تواصل دائم مع الكتاب عرب شهور السنة ،و أن ال ترتكز
كثري من املعارض يف شهر واحد و تبقي األشهر األخرى خاوية من إقامة أي معرض بها ( .)1112كانت هلذه املشكلة حترك
عُقد مبدينة الرياض السعودية يف العشرون من فرباير من العام  ،1112الذي جاء يف شكل ملتقي ،سُمي بـ "االجتاهات
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احلديثة يف تنظيم معارض الكتاب الدولية" .جاء امللتقي ،الذي محل عنوان " اتفاق على تطوير معارض الكتاب العربية و إلغاء
الرقابة ..و اختالف حول التوقيت" ،ليناقش ،كما هو واضح من عنوانه ،أسلوب عمل و تطوير معارض الكتاب العربية من
حيث الشكل و املضمون ،و أيضا تقليص دور الرقابة على مطبوعات و معروضات املعارض ،جبانب العمل على جتنب ظاهرة
"التداخل" اليت تشهدها هذه املعارض يف توقيتاتها ،وذلك ملساعدة اجلميع ،أفراد و ناشرين ،يف االستفادة القصوى من كل
معرض يُقام على حده (اهلرسان.)1112 ،
من حيث املدة الزمنية و عدد أيام العرض و كذلك املساحة ،ترتاوح مدد العرض مبعارض الكتاب العربية من ستة أيام إىل سبعة
عشر يوما ،أقلها ما نشهده يف معرض أبو ظيب الدولي للكتاب ( 2أيام) ،و أطوهلا ما نشهده يف معرض بريوت العربي للكتاب
( 20يوما) ،و ترتاوح ذلك من حيث املساحة من 211م 1إىل ما يقرب من 02111م ،1أصغرها معرض القاهرة الدولي
لكتب األطفال (211م ،)1و أكربها معرض القاهرة الدولي للكتاب (02221م .)1التالي ،بيان مفصل ملعارض الكتاب
العربية من حيث املدد الزمنية – بالتقريب – و مكانها و كذلك مساحتها (مرتبا وفق عدد أيام كل معرض ،األقل فاألكثر)
(وزارة التعليم العالي السعودية:)1110 ،
الزمان
عدد االيام

(ليست فرتات ثابتة

(تقريبا)

وإمنا تدور حول هذا الوقت)
النصف األخري من مارس

00111م2
011م2

املساحة

أسم املعرض

املكان

معرض أبو ظيب الدولي للكتاب

أبو ظيب

 6أيام

معرض القاهرة الدولي لكتب االطفال

القاهرة

 7أيام

النصف األخري من نوفمرب

معرض الرياض الدولي للكتاب

الرياض

 01أيام

النصف األخري من فرباير

01111م2

معرض الدار البيضاء الدولي للكتاب

الدار البيضاء

 01أيام

النصف األخري من فرباير

00111م2

معرض تونس الدولي للكتاب

تونس

 01أيام

النصف األخري من أبريل

06111م2

معرض عمان الدولي للكتاب

عمان

 01أيام

النصف األول من أكتوبر
(كل سنتني)

0011م2

معرض صنعاء الدولي للكتاب

صنعاء

 01أيام

النصف األخري من أكتوبر

0011م2

معرض الكتاب العربي بسوريا

دمشق

 01أيام

النصف األخري من أكتوبر

7011م2

معرض البحرين الدولي للكتاب

املنامة

 01أيام

النصف األخري من مارس
(كل سنتني)

0111م2

معرض مسقط الدولي للكتاب

مسقط

 00يوما

النصف األخري من فرباير

0111م2

املعرض الدولي للكتاب باجلزائر

اجلزائر

 00يوما

نهاية أكتوبر ألوائل ديسمرب

01111م2

معرض الدوحة الدولي للكتاب

الدوحة

 00يوما

نهاية ديسمرب ألوائل يناير

01111م2

معرض الكويت الدولي للكتاب

الكويت

 00يوما

النصف األخري من نوفمرب

00111م2

معرض الشارقة الدولي للكتاب

الشارقة

 00يوما

النصف األول من ديسمرب

06111م2

معرض القاهرة الدولي للكتاب

القاهرة

 00يوما

نهاية يناير ألوائل فرباير

76061م2

معرض بريوت العربي للكتاب

بريوت

 07يوما

النصف األول من ديسمرب

01111م2
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مما الشك فيه ،تؤثر املساحات املكانية اليت يشغلها أي معرض كتاب يف كم املعروض من الكتب و املواد االخرى املرتبطة به.
فعلى سبيل املثال ،وصلت مساحة معرض فرانكفورت الدولي للكتاب يف دورته الواحدة و الستون ،اليت عُقدت يف العاشر من
أكتوبر العام  1110إىل 202071م ،1و هو بذلك يعد أكرب معرض يف العامل من حيث املساحة ،األمر الذي ساعد على
اشرتاك عدد كبري من الدول فيه ،وصل يف العام نفسه إىل "مائة و عشرة دولة" ،و كذلك عدد الناشرين ( ،)0222و بالتالي
أنعكس ذلك إجيابا على عدد الكتب اليت عُرضت ،و اليت وصلت لـ  ،272111اليت كان منها  212111كتاب عُرض
ألول مرة (شبكة النبأ املعلوماتية.)1110 ،
يرتدد كثريا أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد ثاني أكرب و عددالكتاب على مستوي العامل من حيث املساحة بعد معرض
فرانكفورت ،إال أن هذا األمر يف حاجة إىل تصحيح ،فإذا كان معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد الثاني من بعد معرض
فرانكفورت من حيث املساحة ( 00111م 1تقريبا) ،فأين يقع معرض طهران الدولي للكتاب الذي تبلُغ مساحته
72111م ، 1و الذي أشرتك يف دورته العشرون ،اليت عُقدت يف األول من مايو للثاني عشر منه ،العام  .1112وفقا
إلحصائيات املعرض ،كان عدد الدول املشرتكة " "22دولة و عدد دور النشر " "1227دار نشر .يف العام نفسه (،)1112
عُقدت الدورة األربعون ملعرض القاهرة الدولي للكتاب ،و لكن مبشاركة " "12دولة فقط ،ميثلون " "022ناشر ،على مساحة
قُدرت وقتها بـ " 22111م( !"1جريدة األهرام.)1112 ،

معارض الكتاب العربية :حراج كبري للبضائع األجنبية و حرج أكرب للثقافة العربية !
يقف رواد معارض الكتاب العربية ،خاصة هؤالء النابهون و املدركون ملا يرونه و يدور حوهلم ،أمام سؤاال كبريا دائما يرددونه
ألنفسهم عن ما إذ ا كانت معارض الكتاب العربية يف حقيقتها سوقا أم معرضا للكتاب؟ يؤكد املهندس إبراهيم املعلم ،رئيس
إحتاد الناشرين العرب و نائب رئيس االحتاد الدولي للناشرين و صاحب دار الشروق للنشر يف مقابلة له مع الصحفية جهاد
فاضل (جريدة الراية القطرية) ،أن معرض القاهرة الدولي للكتاب ،يعد سوقا أقرب منه إىل معرضا للكتاب ،فالسوق هي ذلك
املكان املخصص لبيع السلع و املنتجات – قدمية كانت أو حديثة – أما املعرض ،فهو ذلك املكان املخصص فقط لعرض الكتب،
على أن يتم االتفاق بني العارض و الراغب يف الشراء على الطريقة اليت تتم بها عملية البيع ،نقدا أو بأي وسيلة أخري مقبولة.
كذلك ،سوق الكتب عبارة عن مكتبات وُجدت لبيع الكتب ،و يف هذه السوق جتد كتبا يزيد عمرها عن عشرات السنني ،يف
حني أن املعرض يُفرتض إال يعرض إال كتبا حديثة أو مناذج من الكتب احلديثة (فاضل.)1121 ،
تتجاور يف معارض الكتاب العربية – بطريقة ملفتة للنظر جدا – املطبوعات من الكتب مع مواد و منتجات و بضائع أخري
ليست هلا أي صلة بهذه املطبوعات ،من قريب أو من بعيد ،بل و تتنافس هذه املواد و هذه البضائع مع الكتاب جلذب أكرب
عدد من اجلمهور ،مستعملة بذلك مكربات صوت ضخمة و شرائط كاسيت منفرة إلضفاء جو من الضوضاء ،الذي أعتاد عليها
بعض من هذا اجلمهور ،و أصبح مرتبطا بها عند اشرتاكه يف أي مناسبة! من هذه املواد ،املأكوالت املختلفة بأنواعها املتعددة
ذات الروائح الشديدة ،و كذلك املشروبات املعدنية و الغازية ،و أيضا املسليات و احللويات!!! أذكر إنين مل أتعامل مع أحدى
املطاعم املتخصصة و الشهرية يف األكلة املصرية الشهرية "الكشري" إال على أرض معرض القاهرة الدولي للكتاب ،و احلال كذلك
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مع كثري من زائريه ،خاصة الوافدين عليه من أماكن بعيدة ،كما لو أننا قد ذهبنا فقط لتلبية نداء املعدة من أكل الكشري ،بدال
من تلبية نداء العقل و الوجدان من قراءة كتاب ما أو حضور ندوه بشأنه! من املواد أيضا انتشار كبري لبضائع دول جنوب شرق
أسيا ،كاألجهزة احلاسوبية الصغرية و القواميس االلكرتونية و املفكرات االلكرتونية ،جبانب البوسرتات و اإلعالنات الضخمة و
املختلفة و كذلك أسطوانات األغاني و األفالم ،و أيضا العطور و البخور يف مشهد يؤكد أن معارضنا العربية للكتاب أصبحت
سوقا للبضائع األجنبية أكثر منها معارض للكتاب ،فضال عن مزامحة كثري من املوظفني املتطفلني ،كموظفي البنوك ،على سبيل
املثا ل ،و حماوالتهم و استمالتهم لرواد املعرض لفتح حساب أو لعرض اخلدمات اليت يقدمها بنوكهم هلم ،هذا باإلضافة إىل
االنتشار غري احلضاري لعربات اإلسعاف – اليت ال نعلم هويتها ،عامة كانت أو خاصة ،جتارية كانت أو خريية – تنادي
أيضا عرب مكربات الصوت الضخمة للتربع بالدم يف مشهد غري حضاري ال جنده يف معارض الدول املتحضرة ،مرة مقابل كوب من
العصري و مرة أخري مقابل مبلغا زهيدا من املال بطريقة تنم و تكشف عن االجتار بدم املتربع! مما ال شك فيه ،يتنايف كل هذا
مع قدسية املعرض و قدسية املادة اليت أُنشأ من أجلها و سُمي بها ،إال و هي الكتاب!
لألسف الشديد ،لقد باتت معارضنا العربية للكتاب يف حالة ال يُرثى هلا على كافة األصعدة ،فضال عن غياب الكثري من
مالحمها و أهدافها اليت قامت من أجلها .لقد أصبحت ما يشبه بـ "احلراج" الكبري ،الذي وسع كل شيء ،بدءا من الكتاب
نفسه – الذي ضاعت مالحمه بني صخب األشياء األخرى  -مرورا باملطاعم و مأكوالتها ومشروباتها شديدة الرائحة و احملالت
و منتجاتها املتعددة و عروضها و البنوك واملستشفيات و موظفيها املتطفلني و الباعة اجلائلني و منادو السلع ،و انتهاءً باملتسولني
املتطفلني يف مشهد يؤكد – حبق – كم باتت معارضنا العربية للكتاب "سويقة" تُقام و تنفض سنويا و اخلاسر األكرب فيها هو
الكتاب ،األمر الذي وضع الثقافة العربية يف حرج شديد أمام الثقافات العاملية األخرى ،و رجع بهيبتها و مبكانتها إىل اخللف
بعد أن كانت أحدي أقدم و أهم و أكرب و أعرق الثقافات اليت شهدها املاضي "البعيد"!
يف مقابلة له مع الصحفية إستربق أمحد (جريدة القبس الكويتية) بشأن معارض الكتاب العربية بصفة عامة و معرض الكويت
الدولي للكتاب ،يؤكد الناقد و الصحفي عالء اجلابر أن ما ينقص معارضنا العربية أن تغري جلودها من تلك احلانات و
"الدكاكني" – على حد استخدامه – اليت تبيع أوراقا مضمومة بأغلفة زاهية إىل أجنحة للنقاش واملتعة و احلوار ،ينقصها كذلك
أن تتحول إىل احتفالية حقيقية حتتفي بها الدولة كلها على اختالف طوائفها و توجهاتها ،ال أن تنزوي يف قاعات بائسة نائية
ال يعلم و ال ينعم بها إال قلة من الناس ،ينقصها كذلك االلتحام احلقي قي مع الناس و جذبهم و استقطابهم بكل الطرق و الوسائل
املمكنة إىل القراءة و اإلطالع و خلق عالقة فعلية مع الكتاب (أمحد .)1117 ،و بشهادة شاهد من أهلها ،يؤوبوق:اتب االردني
موسي احلوامدة ( )1112بأن معرض عمان العربي للكتاب ما هو إال مكانا لعرض الكتب على الرفوف فقط ،و ما أجنحته
املختلفة و املنتشرة إال أكشاك و حانات للبيع فقط ليس أكثر!
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معارض الكتاب العربية :سوق وبوق :
"قرب أتفرج أنا مش بهرج ...أي حاجة جبنيه و نص"!
"قرب قرب ويال واحد ..أي كتاب جبنيه واحد  ...قرب يا أستاذ قرب يا دكتور"!
يف مقابلة هلا مع الصحفي مجال القصاص (جريدة الشرق األوسط السعودية) ،تشبه الكاتبة سارة ربيع معرض القاهرة الدولي
للكتاب ،خاصة يف دورته الثانية و األربعون لعام  ، 1121بسوق اجلمعة الشعيب الشهري يف القاهرة ،حيث تزاحم املعرض
السلع التجارية واملنتشر ة يف املعرض بشكل مبالغ فيه ،وذلك على حساب عرض الكتب واجمللدات ،فنشاهد أكشاكا صغرية
تباع فيها املأكوالت واملشروبات بشكل خميف ،وتتنوع ما بني املشويات الطازجة والدجاج املقلي و البيتزا ،ويف بعضها جتد ركنا
خمصصا للمأكوالت الشامية إرضاء للناشرين العرب القادمني من بالد الشام كسوريا و لبنان .أما عن سور األزبكية ،فرتى سارة
ربيع ،أنه حتول إىل سويقة عشوائية بالفعل ،فالنداءات على الكتب خترتق االذن وبنغمات متفاوتة من قبيل« :قرب قرب ويال
يال أي كتاب جبنيه واحد ،قرب يا أستاذ قرب يا دكتور» .مؤيدا هلا ،يؤكد الدكتور يوسف العليان ( – )1112متهكما –
بأن الكتب الرتاثية و كذلك اجملالت و الصحف القدمية املنتشرة بكثرة يف هذا السور "سور األزبكية" ،إمنا تُباع بالكيلو يف
مشهد يوحى بتدني التعامل مع الكتاب ،خاصة القديم الذي حيمل يف نفوس الكثري منا مكانة كبرية ،فضال عن ما حيمله من
محيمية عظيمة!
حيزن املرء – لألسف الشديد – عندما يري معارضنا العربية للكتاب و قد باتت مسرحا و مرتعا للتسكع و التنزه ،األمر الذي
باعد بينها و بني ما وُضع هلا من أهداف ثقافية جليلة .يري الكاتب السعودي الدكتور مجيل مغربي إن فكرة إقامة املعارض
فكرة استهالكية ،تستغل نزعة حب التسكّع والنزهة واإلغراء على الشراء ،املوجودة لدي الكثري من الشعوب العربية ،جملرد
اقتناء جمموعة من الكتب ،وقذفها على أحد رفوف املكتبة دون فائدة علمية ،بل رمبا بذلك حنجب الفائدة عن عالِم أو باحث
يسعى إىل احلصول عليها .ولذلك تقتصر فكرة املعارض على دول العامل الثالث ،أو الدول النامية .عكس ما يتوهمه كثري من
الناس ،فإن فكرة معارض الكتاب اليت تتفاخر الدول العربية بإجنازها ،تبدو  -كما يتصور مغربي  -فكرة متخلّفة وبدائية يف
زمن إذ ابة احلواجز وحتطيم احلدود ،والغزو املعريف إىل غرفة مكتبك عرب زر الكمبيوتر .إن فكرة معارض الكتاب تعيدنا إىل عصر
التدوين على االحجار واجللود ،ونقلها من موضع إىل موضع ،ألنها ببساطة الطريقة الوحيدة اليت ال يتوفر سواها لنقل املعلومة
(مغربي.)1121 ،

تنظيم معارض الكتاب العربية :عندما يغيب الفكر و التخطيط و تعتلي العشوائية القمة !
يعد تنظيم املعارض – أي كانت طبيعتها وبيئتها و حجمها و اهلدف منها – حرفة و مهنة مل تألفها الدول العربية على النحو
الذي نراه يف دول أجنبية أخري ،و نري هذا جيدا وبوضوح عندما تستعني الدول العربية  -بصورة تكاد تكون دائمة  -خبربات
الدول املتقدمة يف إقامة و تنظيم املعارض ،و كذلك االحتفاليات الثقافية و العسكرية و الرياضية ألكربي .أن ما يُطلق عليه "ثقافة
العرض" بصفة عامة و "ثقافة املعرض" بصفة خاصة ،ما هي إال صناعة كاملة يُطلق عليها ما يُعرف أيضا بـ "صناعة العرض"،
تلك الصناعة املؤلفة من آليات عمل منظمة و مرتبة على حنو يضمن هلا حتقيق اهلدف املوضوع و املرجو حتقيقه .فال تقتصر
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املعارض املتخصصة ،كمعرض الكتاب هنا على سبيل املثال ،على التفكري يف عرض الكتاب فقط بهدف بيعه أو تصفحه ،و إمنا
التفكري أيضا يف كل ما من شأنه أن ييسر الوصول هلذا الكتاب من طُرق و مواصالت ،فضال عن التفكري يف إتاحة اخلدمات
األساسية املساعدة و املكملة يف عملية الوصول ،كتوفري ساحات النتظار سيارات اجلمهور ،و السماح لذوي االحتياجات اخلاصة
بالدخول بسياراتهم اجملهزة يف حال عدم توفري – دائما ال تعرف املعارض العربية ما يُعرف بـ "ثقافة خدمة ذوي االحتياجات
اخلاصة" – سيارات حترك جمهزة هلم ،كذلك إبراز معامل و مباني املعرض و أجنحته و سراياته املختلفة للجمهور بوضع
العالمات اإلرشادية الدليلية الواضحة و متعددة اللغات ،و ذلك لضمان الوصول إىل الكتاب احملدد و القاعة احملددة ،و من ثم
االقتناء اآلمن له ،أو حتى التصفح اجليد له .على كل حال ،تنم الطريقة اليت يتم بها عرض الكتاب عن فكر و خربة صاحبها
يف جذب و استقطاب القارئ ،فتساعد هذه الطريقة مبا ال شك فيه إىل فهم جيد حملتوي الكتاب فضال عن تقديره .يف مقابلة له
مع الصحفي أمحد محيدة (جريدة القبس الكويتية) ،يؤكد الروائي فؤاد قنديل أن أكثر السلبيات امللحوظة و امللموسة بشدة يف
معرض القاهرة الدولي للكتاب على مجيع مدار دوراته  -على حد قوله  -اليت وصلت ألثنني و أربعون دورة حتى اآلن ،هي
غياب العالمات اإلرشادية الالزمة بأماكن دور النشر ،فضال عن تواجد أمين مكثف و مبالغ فيه ،قد شوه بعرباته و مدرعاته
ومتاريسه احلديدية (!؟) الغرض الثقايف الذي من شأنه أُقيم هذا املعرض "الدولي" الكبري (محيدة !)1121 ،بالرغم من أن
املعرض حدث ثقايف حبت و رواده مثقفون يبحثون عن اجلديد يف عامل الفكر و النشر ،إال أنه قد أرتبط بشدة مبشهد سيارات
األمن املركزي اليت حتاصر مداخله و خمارجه املتعددة ،مع انتشار كبري هلؤالء املخربون السريون و انتشار أكرب ألجهزة االتصال
الالسلكي اليت يتباهي بها الضباط و يعملون على إ ظهارها بطريقة تكشف عن رغبتهم يف إعالن أن "األمن مستتب" يف مشهد،
قلما نراه يف معارض الكتاب األجنبية ،يوحي كم بات املعرض ثكنة عسكرية حمصنة ،هذا جبانب مشهد التفتيش "الذاتي"
املهني للجمهور ،الذي ضايق الكثري منه ،مما أوقع بعضه يف مشادة كالمية مع املفتشني بضرورة احرتامهم لذاتية وخصوصية
رواد املعرض و زائريه ،تقديرا على األقل هلدفهم الثقايف النبيل الذي من أجله قد قدموا لزيارة املعرض! حتت عنوان "يف معرض
الكتاب  ..األمن قبل الكتاب و فوق املثقفني" ،تؤكد الصحفية سارة سند (جريدة اليوم السابع املصرية) بأنه مل يكن خبُلد
عكاشة [ وزير الثقافة املصري الذي عهد أليه الرئيس املصري مجال عبد الناصر مهمة قيام معرض القاهرة الدولي للكتاب ،العام
 ]2727أن يكون هذا املعرض الثقايف يف األساس ،مكانا تتحكم يف فتحه و إغالقه مباحث أمن الدولة ،تارة بني مصادرة
الكتب ،و تارة أخري بني الندوات الثقافية و السياسية (سند .)1117 ،كما سبق ،نرى كما لو أن الكتاب صار العدو احلقيقي
لألمن ،فجهز له العدة حملاصرته و لتخويف و ترهيب مرتديه و زائريه!
يف زيارته ملعرض القاهرة الدولي للكتاب ،خلص الكاتب حممد سيد بركة (موقع "مفكرة اإلسالم" االلكرتوني) سوء تنظيم
املعرض حتت عنوان "ختبط و عشوائية و رحلة عذاب" ،فيقول" :مهازل معرض الكتاب هذا العام [ ]1110مستمرة ..يتزايد
الزحام  ..و تعم الفوضى أرجاء املكان ..اجلمهور تائه  ..الكل يسأل وال أحد جييب  ..غياب تام للوحات االرشادية ..
العارضون مستاءون من التنظيم ،فاألماكن املخصصة هل م ضيقة و األرفف متهالكة و اإلضاءة سيئة" (بركة .)1110 ،يف مسألة
التنظيم أيضا ،تؤكد الطحاوي ( )1112أن حدثا حبجم معرض الكتاب يُمكن أن يُوظف بطريقة أو بأخرى لتحسني صورة
القراءة لدي األفراد ،و التأكيد على أهميتها ،لكن يف ظل وجود التنظيم السيئ ،و كذلك الندوات اليت يغلب عليها احلس
احلكومي و مهادنة تيارات معينة ،فقد املعرض الكثري من بريقه و رونقه ،و تشاطرها أيضا املرتمجة مروي صربي يف مقابلة هلا
مع الصحفي مجال القصاص ،بأن معرض القاهرة الدولي للكتاب كم كان سيئا على مستوي التنظيم ،فهو – على حد تعبريها –
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كـ "املولد" ا لذي يتيه فيه املرء يف ظل عدم وجود أي دليل إرشادي لدور النشر املشاركة و كذلك للقاعات اليت تشارك فيها،
فضال عن دليل ألماكن عقد الندوات الثقافية (القصاص .)1121 ،ال يقف األمر عند تنظيم املعرض ذلك التنظيم العادي ،إذ
يؤكد املهندس إبراهيم املعلم رئيس إحتاد الناشرين العرب و نائب رئيس االحتاد الدولي للناشرين و صاحب دار الشروق للنشر،
كم أن معرض القاهرة الدولي للكتاب ،الذي يعد الثاني بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب كما ذكرنا ،سوقا كبرية و مهمة
للكتاب ،لكن يُعاب عليه تنظيمه ،الذي يتسم بالالعصرية ،و كذلك خلوه من اجلاذبية ،جبانب افتقاده ألي نوع من مظاهر
التطور ،و قد يكون هذا ما دفعه للمطالبة بدراسة حتويله إىل شركة مساهمة غري حمملة بأعباء و قيود البريوقراطية ،فال يوجد –
على حد علمه – بالعامل كله ما يُعرف بـ "اهليئة العامة للكتاب" ،فمعرض فرانكفورت ،كما يؤكد ،شركة مساهمة ال تستهدف
الربح ،و لكن العائد املادي من املعرض يُستخدم جزء منه لتطويره ،و اجلزء األخر يف تشجيع الدول الصغرية للمشاركة يف
املعرض (الشروق.)1121 ،
دليل أخر على عدم التنظيم اجليد الذي تشهده معارضنا العربية للكتاب ،ما قامت به إدارة معرض مسقط الدولي للكتاب يف
دورته الثانية عشر ،الذي عُقد يف فرباير من العام  1110باالعتذار ألحدي و ثالثون دار نشر – بعد أن مت قبوهلا بالفعل – و
ذلك بعد أن تبني إلدارة املعرض عدم مقدرته على استيعاب هذه الدور ،و هذا إمنا يدل بوضوح على القصور الكبري الذي شهده
ختطيط و تنظيم هذا املعرض ،بال رغم من أن تنظيم إدارة املعرض يأتي من قِبل ثالث جهات حكومية كربى (وزارة اإلعالم،
وزارة الرتاث والثقافة ،جامعة السلطان قابوس) ،األمر الذي حيمِّله مسؤولية أكرب ،األمر الذي يعين أيضا أن مستواه مل يكن
حبجم و ثقل تلك اجلهات الثالثة الكربى!
ال يقتصر فشل املعارض العربية للكتاب على التنظيم املادي فقط ،بل أمتد ليشمل التنظيم اإلداري أيضا ،فليس أدل من ذلك
على االعتذار الذي قدمه الكاتب الفرنسي الكبري جان ماري لوكليزيو ،و احلائز على جائزة نوبل يف اآلداب ،بشأن احلضور و
املشاركة يف الدورة احلادية و األربعون ملعرض القاهرة الدولي للكتاب ،العام  ،1117بسبب تأخر دعوة احلضور له ،اليت مل
تصله إال قبل بدء املعرض بأيام قليلة ،األمر الذي أجربه عن االعتذار و ذلك الرتباط أجندته بكثري من االجتماعات و السفريات
اليت مل يستطع إلغائها أو حتى التفكري يف إرجائها نتيجة دعوة مفاجئة أتت له! (عبد الرمحن.)1121 ،
من صور التنظيم السيئ اليت تشهده معارضنا العربية للكتاب ،حدوث كثري من التخبط و االرتباك ،فكثريا ما تقوم إدارة معرض
القاهرة الدولي للكتاب ،على سبيل املثال ،بتمديد فرتة املعرض أيام أخري بعد انتهاء الفرتة احملددة له ،و خري مثال علي هذا
ما قامت به اإلدارة بتمديد فرتة املعرض يف دورته الـ  21اليت عُقدت يف السابع و العشرون من شهر يناير  1121مخسة أيام
أخري ( نظرا إلخفاق املعرض يف حتقيق نسبة معقولة من املستقبلني وبالتالي أيضا يف نسبة املبيعات و ذلك لغيابهم لظروف الربد
و االمتحانات و مباريات كأس األمم األفريقية ،اليت غالبا تُعقد يف هذه الفرتة كل سنتني!) ،فبدال من انتهائه يف السابع من
فرباير من العام نفسه كما كان حمدد له سلفا ،انتهى املعرض يف الثاني عشر من فرباير  ،1121و هذا مما ال شك فيه يعرب عن
مدي القصور البالغ و الواضح يف التصور املستقبلي إلدارة املعرض ،فضال عن مدي العجز الشديد املاثل يف رؤيتها يف التعامل مع
املستجدات ،خاصة و أن كثري من الناشرين ،خصوصا العرب ،مل يستفيدوا من فرتة التمديد هذه ،ألنهم – ببساطة شديدة –
كانوا قد أغلقوا أجنحتهم اخلاصة بهم يف املعرض يف املوعد الرمسي النتهائه ،و ذلك الرتبا طهم مبواعيد سابقة خاصة مبعارض
أيضا تلي املعرض "معرض القاهرة"  ،كمعرض الرياض الدولي للكتاب و معرض الدار البيضاء الدولي للكتاب .يف احلقيقة ،من
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الصعب أن يُنظم معرض كبري يف حجم معرض القاهرة الدولي للكتاب يف ذروة فصل الشتاء ،حيث الربد القارص و الشديد ،فضال
عن هط ول األمطار اليت يعاني منها كل من الناشرين و الباعة ،خاصة هؤالء الباعة الذين يعرضون معروضاتهم من الكتب يف
العراء ،كما نري ذلك بوضوح يف اجلزء اخلاص من املعرض بسور األزبكية ،و كذلك اجلمهور أثناء تنقله بني أروقة املعرض
املتسمة بالبعد بني بعضها البعض ،فضال كذلك عن توقيت املعرض ،الذي يأتي يف األسبوع األول من امتحانات الطالب
(اجلمهور الغالب للمعرض) باملدارس و اجلامعات ،فضال أيضا عن توقيته أثناء مباريات كأس أمم أفريقيا ،اليت كم جترب كثري
من املصريني و العرب و األفارقة أيضا على مالزمة بيوتهم و االستمتاع بها ،جبانب جتنبهم لربودة الطقس الشديدة .فبال شك،
تؤثر مثل هذه العوامل تأثريا كبريا يف حجم زيارة املعرض و اإلقبال عليه ،و من ثم يف حركة البيع و االقتناء ،و هذا ظهر بوضوح
يف دورة املعرض الثانية و األربعون اليت شهدت ،كما يؤكد حلمي النمنم نائب رئيس اهليئة العامة للكتاب املسئولة عن املعرض،
بأن رواد املعرض يف هذه الدورة وصل ملليون و مثامنائة ألف زائر بعد أن شهد يف أحدي دورته السابقة مخسة ماليني زائر.
لقد أدت كل هذه العوامل إىل إصابة معرض القاهرة الدولي للكتاب بالشيخوخة املبكرة ،اليت أصابت كل ركن من أركانه ،األمر
الذي يستدعي ضرورة التفكري يف إجياد و تقديم رؤية جديدة ،و إال فسيستمر املعرض يف االحندار من عام إىل آخر ،ففي ظل
غياب فلسفة جديدة و واضحة له ،سيستمر املعرض يف فقدان أكرب للجماهري له على مدار الدورات القادمة ،مما يؤثر على مكانته
الدولية اليت ما زال يتمسك بها (جريس!)1112 ،
يف حوار للكاتب و املفكر اإلسالمي حممد بن حامد االمحري مع جملة العصر ،يؤكد أنه قد زار معرض القاهرة الدولي للكتاب
ألول مرة يف دورته األربعون اليت عُقدت يف العام  ، 1112و كم سر من الكم املعروض من الكتب ،و لكنه يف نفس الوقت أكد أن
قذارة املعرض كانت مرعبة حقا ،و ال تتناسب باملرة مع احلدث و املوضوع ،فإذا كانت أهم احتفالية ثقافية عربية تتم يف قذارة
و "زبالة" – كما أدلي بالنص – حتيط بكل مكان ،فأين الثقافة و أين املثقفون ،هذا جبانب أن اإلضاءة يف بعض القاعات كانت
ضعيفة ،مما أثر بدوره على عناوين الكتب و بالتالي يف الوصول إليها ،فضال عن تصفحها جيدا (جملة العصر.)1112 ،

أي نوع من الكتب تضمه معارضنا العربية للكتاب ؟
املالحظ و املراقب منا ملا يُعرض من مطبوعات مبعارض الكتاب العربية ،جيد أن معظم هذه املطبوعات تركز بشدة على
موضوعات معينة قلما وُجد هلا مثيال يف املعارض االجنبية االخرى .يأتي على رأس هذه املطبوعات الكتاب الديين الذي يشهد
طغيانا منقطع النظري و يتصدر املبيعات بنسبة ملحوظة ،سواء كان ذلك يف شكل ورقي أو إلكرتوني ،و هذا مرده إلحساس دور
النشر بأن هذه الكتب صاحلة لكل زمان و مكان ،خاصة كتب الركائز منها .من جانب أخر ،معظم رواد معارض الكتاب العربية
هي من الشباب الذين ميثلون جزءا كبري من الشعب ،و الذي ميثل جزءا كبريا منهم أيضا التيار االسالمي .جبانب ذلك ،جند
انتشارا كبريا جدا لكتب قلما وُجدت يف معارض الكتاب األجنبية األخرى ،ككتب الطبخ و املأكوالت والوالئم و التجميل ،و
كذلك كتب األغاني و األلغاز و النكات و كتب رنات التلفون احملمول ،يف داللة واضحة أيضا ،على استجابة الناشرين
للموضوعات اليت تسيطر على السوق و توجه ذوقه ،كموضوع التلفون احملمول و أكسسواراته و كل ما يتعلق به! لقد صار
"تنوعالعربية .يف املعروض من املطبوعات صفة تتحلي بها املعارض االجنبية للكتاب ،و تفتقر إليها – لألسف الشديد –
معارضنا العربية!
–

–
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معارض الكتاب العربية  ...مشاكل و حتديات :
هناك بعض املشاكل و التحديات ألكربي اليت تواجه معارضنا العربية للكتاب ،و اليت من شأنها التأثري على فرص انتشارها و
االقبال عليها ،إن مل يكن االميان بها! التالي جمموعة من أهم هذه املشاكل و هذه التحديات:
االمية :يف أبسط و أوسع معانيها ،ال تقتصر األمية على تلك األمية األجبدية ،بل هناك األمية القرائية والثقافية و التكنولوجية ،اليت
تعين إملاما باأل جبدية ،و لكن يف نفس الوقت تعين جهال و فشال و قصورا يف القراءة و التعلم و التثقف و االستيعاب و املسايرة
التكنولوجية و فهم معطيات العصر اجلديدة .على كل حال ،تعد األمية بكافة أشكاهلا من أخطر املشاكل اليت حتد من تقدم
العامل العربي و تؤخر من نهضته ،إذ حتذر املن ظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم (االلكسو) اليت تتخذ من تونس مقرا هلا ،يف
تقرير هلا يف العام  ،1112بأن األمية يف العامل العربي تعد من أعلى نسب األمية يف العامل ،إذ تناهز ثلث عدد السكان (211
مليون نسمة) ،أو  %17.0من مجلتهم (حللي.)1112 ،
ضعف صناعة النشر و غياب صناعة القارئ :وفقا لتقارير إحتاد الناشرين األمريكيني ) ،Association of American Publishers (AAPللعام ،1112
وصلت أرباح الناشرين بالواليات املتحدة األمريكية وحدها إىل  12مليار و  122مليون و  12ألف دوالر (،)AAP, 2010
هذه إمنا األرباح اليت تعين و تؤكد وجود صناعة للنشر ناجحة يف هذا البلد الواحد! أما عن حجم صناعة النشر يف العامل العربي
جمتمعا و مداوالت سوق الكتاب فيه بيعا و شراءً ،فال تتجاوز  2ماليني دوالر أمريكي سنويا ،وفيما يصل عدد النسخ املطبوعة
من الكتاب العربي الواحد من  2111إلي  2111نسخة ،جند يف مقابلها  22ألف نسخة يف دول الغرب (فؤاد.)1121 ،
يؤكد لنا األستاذ الناشر فتحي البس مدير دار الشروق للنشر و التوزيع يف حوار له مع الصحفي و الكاتب رشاد أبو شاور (جريدة
صوت العروبة – جريدة عربية تصدر بالواليات املتحدة األمريكية) ،كم تعاني صناعة النشر العربية من أزمة خانقة تتفاقم
باستمرار ،بعد أن أصبح الكتاب يف رأس سلم قائمة الشطب عند األزمات ،ويف آخر سلم املشرتيات يف حالة الرخاء! و يؤكد
كذلك على احتياج الكتاب ،كمنتج ثقايف خاص ،إىل سوق واسعة ،ولكن لألسف ،فإن سوق الكتاب العربي مقطعة األوصال ،بني
أجزاء متفاوتة يف السعة والقوة الشرائية ،ومستوى التعليم والثقافة ،وتطبق فيها قوانني خمتلفة ،سواء من حيث الرقابة ،أو من
حيث االسترياد والتصدير ،فأحيانا يصدر الكتاب وينتظر أعواما ليدخل إىل بعض الدول بسبب صرامة الرقابة وضيق أفقها ،أو
بسبب عدم توفر اخلدمات اللوجستية ،على العكس متاما من ما نراه يف حترك املخدرات األسلحة عرب احلدود العربية بسهولة
أكثر من الكتاب! كذلك يؤكد البس على الدور اخلطري الذي تلعبه مشكلة التوزيع يف هذه الصناعة ،إذ يؤكد أن دور توزيع
املطبوعات ،و كذلك املكتبات املتخصصة يف بيع الكتب تعد قليلة جدا ،خاصة يف ظل انتقاء املوزعني وأصحاب املكتبات للكتب
األكثر مبيعا ،يف نظرهم ،وبالتالي ال جتد الكثري من الكتب اجلادة فرصة للعرض داخل البلد املنتج ،أو يف البلدان األخرى .لذلك
يقبل الناشرون على االشرتاك يف املعارض ،خاصة األجنبية ،حيث تنجو الكتب "أحيانا" من قبضة الرقابة ويتمكنون من عرض
إصداراتهم ،لكن لألسف ،حتى املعارض أصبحت ال حتقق اهلدف ،حيث تلجأ إدارات املعارض إىل فرض رسوم اشرتاك مرتفعة
جدا ،تشكل مع كلف الشحن والسفر واإلقامة ،عبئا ماليا كبريا ،خاصةً وأن اإلقبال على هذه املعارض بدأ يرتاجع بشكل
ملحوظ ،ويضيع املشرتي اجلاد بني آالف العناوين فال حيظى الكتاب بفرصة معاينة واسعة .لألسف الشديد ،لقد ولّت تلك
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األيام اليت كانت الدول تستضيف الكتاب وناشريه وتتعامل مع املعرض على أنه تظاهرة ثقافية تنفق عليه إلجناحها .حتى الدول
الغنية بدأت تفكر بتغطية مصاريف موظفيها وأجهزتها من اشرتاكات الناشرين .يف نفس الوقت يطالب الناشر بتقديم حسومات
للقراء .كل ذلك أفرز ظاهرة خطرية وهي البيع بأسعار مرتفعة لتغطية الكلف ،وكذلك إىل ظاهرة فساد خطرية حيث يلجأ البعض
إىل رشوة أعضاء اللجان املكلفة بالشراء ،فيكون الشراء مكثفا من أجنحة وضعيفا يف أجنحة أخرى .يرتافق ذلك مع ظاهرة العزوف
عن القراءة ألسباب كثرية أهمها نظام التعليم التلقيين والقدرة الشرائية املتناقصة لدى املواطن العربي وحالة االحباط والقهر من
الظروف العامة وسقوط املشاريع الفكرية الكربى (أبو شاور.)1112 ،
يؤكد الشاعر و الكاتب فتحي عبد السميع ،أمني عام أدباء مصر ،أنه ينبغي علينا النظر يف فكرة معارض الكتب يف إطار
متكامل ،يشكل فيه القارئ مركز الدائرة ،فكل ما يرتبط بالكتب يبقي بال قيمة من دون القارئ ،فهو القلب إن سكن كل شيء
 ،و إن نبض نبض كل شيء ،و إذا نظرنا إىل القلب ،و هو القارئ هنا ،لوجدناه مصابا بكل األمراض .أن نسبة األمية العالية يف
العامل العربي دليل واضح على غياب صناعة القارئ ،و غياب هذه الصناعة هي بكل تأكيد نتيجة منطقية النتشار األمية ،فاملرء
ال يولد قارئا بالفطرة ،بل يف حاجة إلي تعليم كيفية و مهارة القراءة .يف الغرب مثال ،نري كم يكون الكتاب مالزما للفرد أينما
يتوجه و يتنقل ،وقد ينسي الكثري أو البعض من الزاد ،إال أنه ال ينسي أبدا  -هكذا جيب أن يكون  -خري الزاد ،الكتاب ،و
قد يكون هذا ما يفسر ملاذا تعد صناعة الكتاب صناعة رائجة و مزدهرة للغاية يف الغرب (شبلول.)1117 ،
يف مقولة شهرية للكاتب الفرنسي فولتري ،عند إجابته عن سؤال وُجه له عمن سيقود اجلنس البشري مستقبال ،أجاب :الذين
يعرفون كيف يقرؤون! أن املتأمل جيدا إلجابة فولتري ،يدرك أن األمر ليس فقط يف أمر نقرأ ،و إمنا يف "كيف نقرأ" أيضا ،أعين
أننا نقرأ كثريا ،و لكن هل نقرأ بطريقة صحيحة ،و هل لو قرأنا بهذه الطريقة ،هل نعي ما نقرأ؟ هل نتحقق من ما نقرأ؟ هل
نتعلم من ما نقرأ؟ هل حنقق اهلدف من ما نقرأ؟ لو كانت االجابة علي كل ما سبق ،أو حتى على بعض منها ،هل كان حالنا و
وضعنا حنن العرب هو ما حنن عليه اآلن من تأخر و ختلف؟! أظن االجابة ليست خافية على أحد ،و الذي يري غري ذلك،
فهو بالتأكيد ال يري! لو قرأ العربي و أنتفع مبا قرأ ،النعكس ذلك – بكل تأكيد  -على حياته و عمله و دراسته .هناك بعض
من الدالئل و املؤشرات اليت تظهر وضع اإلنسان العربي و مكانته بني أمم سعت للقراءة و أحبتها فأنتجت و ازدهرت ،أما أمة
"تقرأ" هربت من أن تقرأ ،فتخلفت و تراجعت و عاشت – و ال تزال – على التسول العلمي و الثقايف و التكنولوجي ،فضال عن
اجملاالت احلياتية األخرى! يف تقرير خطري للتنمية البشرية الصادر عن األمم املتحدة ،تظهر البالد العربية – جمتمعة – يف
ذيل قائمة بالد الع امل من حيث متوسط القراءة لكل فرد ،فوفقا إلحصائيات وتقارير التنمية البشرية ،كما تنقل لنا الكاتبة أمل
فؤاد (جملة أخر ساعة املصرية)  ،يساوي متوسط القراءة لكل فرد يف املنطقة العربية عشر دقائق يف السنة (!؟) ،ومعدل القراءة
لديه ربع صفحة (!؟) ،مقابل  21ألف دقيقة يف السنة للفرد يف الغرب! ومعدل الكتب  22كتابا لألمريكي و 0كتب
للربيطاني ،كما يصل عدد ما يقرأه االسرائيلي سنويا إلي  0كتب أيضا! ،أنه ال يزيد الوقت املخصص للقراءة االطالعية عند
الطفل العربي ،دون احتساب وقت القراءة املدرسية ،علي  2دقائق يف العام! ،أما حجم الكتب املخصصة له ،فهو  211كتاب
يف السنة مقابل  222121كتاب للطفل األمريكي و 2222للطفل الربيطاني و 1222للطفل الفرنسي و 2222للطفل
الروسي ،و احملزن حقا أن عدد الكتب املطبوعة يف أسبانيا سنويا يوازي ما قام العرب بطبعه منذ عهد اخلليفة املأمون العباسي
حتى يومنا هذا (!؟)  ،و أن ما تستهلكه دار نشر فرنسية واحدة من الورق يفوق ما تستهلكه مطابع الدول العربية جمتمعة
(!؟) ،و أن إمجالي ما تنتجه الدول العربية ال يساوي أكثر من  222باملائة من االنتاج العاملي من الكتب ،بينما نسبة سكان
الوطن العربي إلي نسبة سكان العامل هي  222باملائة! (فؤاد.)1121 ،
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يف تقرير خطري أيضا صادر عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية العام  ،1112و أوردته قناة اجلزيرة ،يتبني لنا العجز العربي
الواضح يف اللحاق بالركب العاملي يف جمال اإلبداع و االبتكار ،الذي هو مبا الشك فيه جماال قائما على القراءة و انعكاسا حقيقيا
هلا أيضا ،فريصد لنا التقرير وضعنا العربي يف هذا اجملال ،إذ حصلت الدول العربية ( 221مليون نسمة) جمتمعة على 202
براءة اخرتاع يف عام واحد ( ،)1112يف حني سجلت إسرائيل ( 2مليون نسمة)  -العدو التارخيي للعرب واملسلمني  -وحدها
يف نفس العام أيضا ،رصيدا وصل إىل  2221براءة اخرتاع ( نعم ،إسرائيل ،اليت تصرف  1211دوالر على تعليم و تأهيل
الفرد ،مقابل  221دوالرًا عند العرب ،و اليت ختصص (إسرائيل) أيضا أكثر من ستة مليارات دوالر للبحث العلمي مبا يوازى
 %2.2من ناجتها القومي ،أما الوطن العربي جمتمعاً فيخصص مليارًا ونصف املليار تقريباً أي أقل من ( %.2ثالثة من عشر يف
املائة فقط) من ناجته القومي! األمر الذي جعلها (إسرائيل) تتبوأ مكانات رفيعة و مرموقة عامليا علي صعيد التأليف والنشر ،فقد
كشفت الدراسات أنها باتت الدولة األوىل يف العامل يف جمال النشر العلمي مقارنة بنسبة السكان ،فعدد العلماء الناشرين للبحوث
العلمية قد وصل إىل  .)%022من اجلدير بالذكر ،أن اليابان كانت قد أتت يف املقدمة برصيد  12002براءة اخرتاع ،تلتها
أملانيا برصيد  ،22212ثم فرنسا ( ،)2220فربيطانيا ( ،)2220فهولندا ( ،)2227فالسويد ( ،)2222فسويسرا
( ،)2221فكندا ( ،)1722فإيطاليا ( ،)1727ففنلندا ( ،)1227فأسرتاليا (( )1112قناة اجلزيرة اإلخبارية،
.)1117
حول انعدام القراءة لدي العرب ،ذكر الدكتور عبد القادر حامت وزير اإلعالم املصري السابق أنه كم تأثر و تأمل كثريا للمقولة
الشهرية اليت كان يرددها القائد اإلسرائيلي األشهر يف تاريخ إسرائيل "موشي ديان" ،الذي قال "مادام العرب ال يقرؤون ،فما
هناك من خطر حقيقي يهدد دولة إسرائيل" ،أو كما ينقلها عنه اآلخرون :العرب أمة ال تقرأ" ،األمر الذي دفع كل من وزير
اإلعالم (الدكتور عبد القادر حامت) و وزير الثقافة (الدكتور ثروت عكاشة) يف ذلك الوقت إىل الرد الصحيح ،خاصة بعد اهلزمية
اليت حلقت باجليش املصري عام  ، 2720ليبطال ما كان حيلو لديان ترديده و التغين به أمام العامل ،إذ عهد وزير اإلعالم،
من ناحية ،إلنشاء مراكز ترمجة كربي تعين برتمجة الكتب األجنبية ،خاصة اإلسرائيلية ،حتت هدف "أعرف عدوك" (فؤاد،
 ،)1121و عهد وزير الثقافة ،من ناحية أخري ،إىل الدكتورة سهري القلماوي ،أول سيدة مصرية حتصل على درجة الدكتوراه
من اجلامعات املصرية ،و اليت كانت تشغل وقتها رئيس هيئة الكتاب ،إىل ضرورة إقامة معرض دولي سنوي للكتاب يُقام يف
العاصمة املصرية ليعرب عن قوة مصر الثقافية ،و قد كان ذلك يف العام  ،2727و أُسندت مهمة رئاسته هلا ،ومنذ هذا التاريخ
( )2727حتى وقتنا احلالي ( ، )1121مل ينقطع املعرض أو يغيب ،حتى يف ظل ما شهدته مصر بعد ذلك من حروب و
كوارث و أحداث اقتصادية عصيبة كادت تفتك باملعرض ،و كم كان مجيال من إدارة املعرض يف دورته األربعني ،عندما قرر
االحتفاء مبرور  21عاما على قيامه ،أن حيتفي بالدكتورة سهري القلماوي ،كأول رئيس له بتكرميها و اختاذها شخصية املعرض
يف هذه الدورة .لقد خلص الناشر فتحي البس ظاهرة عزوف املواطن العربي عن القراءة ألسباب كثرية ،أهمها نظام التعليم
التلقيين والقدرة الشرائية املتناقصة لدى املواطن العربي وحالة اإلحباط والقهر من الظروف العامة وسقوط املشاريع الفكرية
الكربى.

22

–

–

1122

الرقابة و املصادرة:تعد مشكلة الرقابة على الكتب و مصادرتها يف بعض األحيان واحدة من أهم املشاكل و التحديات – إن مل تكن األهم على
االطالق – اليت تواجه املطبوع العربي بوجه عام ،إبتداءً من التفكري فيه مرورا بتأليفه إنتهاءً بنشره فتوزيعه و عرضه .على حد
قول الصحفية إستربق أمحد ،ال تعد هناك أي أهمية لوظيفة الرقابة يف الدولة ،و بالتالي ال أهمية أو نفع هلؤالء املوظفون
العاملون بها  ،بل أنهم يستنزفون كثريا من ميزانية الدولة خاصة يف ظل هذه الثورة اخلارقة يف عامل االتصاالت اليت تفتح الباب
علي مصراعيه لكافة املعلومات املختلفة بالنفاذ إىل األفراد ،دون أي رقابة تستطيع إيقافها (أمحد .)1117 ،أن من املفارقات
الطريفة اليت شهدتها الرقابة على الكتب يف الدول العربية ،كما ينقل  -ضاحكا  -رضا عوض صاحب دار رؤية للنشر و
التوزيع ألمرية الطحاوي ،ما شهده كتاب خاص بالطهو ،كان يوزعه عوض يف أحدي املعارض العربية قبل حنو  22عاما من
وقوع مصادرة له ،و عندما أستفسر عن سبب املصادرة ،أندهش عوض بشدة من تفسري إدارة املعرض اليت قامت مبصادرة الكتاب
بأن الكتاب كان حيمل غالفا لتورتة (قالب حلوي) ،و قد زُين بنجمة سداسية ،مما فسر على أنه ميثل دولة إسرائيل
(الطحاوي .)1112 ،يف حقيقة األمر ،هناك عالقة بني الرقابة و املصادرة ،فلو رأت الرقابة سببا ما مينع من عرض الكتاب،
يتم ذلك دون أن يلحق الكتاب باملعرض أصال ،و إن أكتشف عرض الكتاب بعد عدم إجازته للعرض ،يتم هنا مصادرته كنتيجة
منطقية و طبيعية ،و لكن أن تتم عملية املصادرة بعيدا عن أسباب منطقية أو حتى أساب حددتها الرقابة ،فهذا يُعترب حبق تعد
شديد اخلطورة علي الفكر لتحقيق مأرب و مصلحة ما لفكر أو توجه معني.
كذلك ،يؤكد عوض أن املبدع نفسه يراقب عمله ،ممارسا بذلك مبا يُعرف بـ "الرقابة الذاتية" ،و قبل أن يبدأ فيه ،أو حتى
أثناء العمل فيه يضع – بقصد أو بدون – مرعيات و ضوابط اجملتمع الذي يعيش فيه نصب عينييه .قد نتدخل أحيانا ملعاجلة
أي تشوهات تلحق باجلنني يف رحم أمه ،أو حتى بتعديل وضعه ،و لكن يتعذر الوضع  -يف أحيانا كثرية – بأن تتم مثل هذه
املعاجلة أو هذا التعديل بعد الوالدة و إخراج اجلنني إىل احلياة .هذه نفس فكرة العمل اإلبداعي الذي يُمكن التحرك بشأنه أثناء
تأليفه ،و لكن إن خرج للتداول و للعرض يف املكتبات و يُصادر ،فهو أمر مرفوض ،خاصة أنه قد مت الرتخيص له رقابيا و
إجازته للتداول ،و ال أظن أن هناك ناشرا عاقال يصر على نشر عمل ما و هو يعلم أنه لن حيقق له أي عائد يُذكر ،حتى و لو
كان عائدا أدبيا ،أو أنه يقوم بنشر عمال ما و هو يعلم أن أمره سيؤول إىل املصادرة!
يف موقف أخر يؤكد خطورة الفكر الرقابي املتأصل يف عقليات و نفوس احلكوميني العرب ،تروي لنا الكاتبة بدرية الشطي يف
مقال هلا جبريدة الشرق األوسط السعودية ،جاء حتت عنوان "جدار الرقابة" ،تروي تذكرها اجليد ملا قام به أحدي موظفي مطار
الرياض الدولي منذ عشر سنوات تقريبا بكسر جمسم صغري لوجه فيلسوف إغريقي كان حبوزتها ،ممعناً – كما تقول – يف تأكيد
سلطته الوظيفية ،اليت أكدت كم أنها كانت ال تنسجم أبدا مع مفهوم إهانة البشر ،و كذلك تذكرها ألحدي موظفي مكتب
الرقابة يف املطار نفسه ،الذي سأهلا عن تلك الكتب اليت كانت حبوزتها ،و عن طبيعة هذه الكتب و أسئلة أخري بعيدة متاما
عن طبيعة عمله كموظف مسئول ،كتلك األسئلة املتعلقة مبرجعها القبلي على سبيل املثال ،و كذلك ما إذا كانت حتمل تصريح
م ن اجلامعة ،اليت كانت تدرس فيها لدرجة املاجستري ،أو أي جهة يُمكن الرجوع إليها ،بالرغم من إنها قد نقلت إليه إنها
تعمل باحثة اجتماعية ،األمر الذي يدفعها لقراءة الكثري من الكتب املتعلقة مبهنتها جبانب حتضريها لدرجة املاجستري (البشر،
 .)1112املوقف نفسه – إن مل يكن أفظع – كان قد حدث معي أثناء أحدي إجازتي الصيفية ملصر قادما من الكويت ،على
وجه التحديد ،صيف  ،1117عندما كنت أمحل معي يف حقيبة احلاسب احملمول هارد ديسك متحرك (سعة واحد
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تريابايت)  ،الذي كان ملفتا للنظر ،نظرا لكرب حجمه ،األمر الذي أسال لعاب أحدي موظفي مطار القاهرة الدولي املكلفني
ليكونوا أول من تصطدم بهم عند دخولك مصر ،مما أدي إىل إثارة "حفيظته األمنية" ،و سألين عن أهمية حتركي مبثل هذه
"املستودعات املعلوماتية" الكبرية ،اليت ميكن هلا – كما ختيل هو خاصة بعد أن عرف مين حجم الديسك (أكثر من تريليون
بايت) أن "تغرق البالد" على حد تعبريه!!! و ما كان منه إال االصرار على تشغيل القرص للتأكد من أن ما بداخله من معلومات
"يتسق" و "يتفق" مع النظام العام للبلد!!! مع إنين كنت قد شرحت له طبيعي عملي – املدونة أصال يف جواز سفري – لكن
بال أدني اكرتاث منه و من كان معه ،و كم كانت مهزلة عندما قام باإلطالع و بعض من معه على كل ملفاتي و أعمالي و
حماضراتي و مشاريعي البحثية ،و حتى صوري و صور أسرتي الشخصية ،و كم أمحد اهلل على أنين كنت ال احتفظ – وقتها –
بأي شيء يُمكن أن يقودني إىل ما ال تُحمد عقباه ،كمقاطع فيديو ذات صلة حبقوق اإلنسان أو أي مقاالت أو قصائد شعر أو أي
أغنيات ممنوعة! أمل يعلم هؤالء املوظفون مبطاراتنا العربية املنتشرة بكثرة هنا وهناك أننا نعيش اآلن عصرا مفتوحا على
مصراعيه ،عاملا بدون جدران أو حدود تعزله عن بعضه البعض ،عاملا ذابت فيه معاني العزلة و اإلغالق ،فكيف يتوهمون أن
"يراقبون" فكرا طائرا بألف جناح يطري و حيلق بهم هنا و هناك ،و كيف هلم أن يتتبعون قلما مسافرا فوق احلواجز و املتاريس
يستطيع النفاذ بسرعة أسرع من الضوء إىل أي مكان بالعامل ،خمرتقا ما بلغته هذه احلواجز و هذه املتاريس من قوة و حصانة!
أن الرقابة يف بالدنا العربية بوج ه عام ،و يف معارضنا العربية للكتاب بوجه خاص إمنا تتم حتت عدة ذرائع ،تارة أخالقية و
تارة أخري دينية و تارة أمنية و تارة أخري سياسية ،هذا يف الوقت الذي نري فيه كافة الدساتري العربية  -بال استثناء واحد -
"تدعي" بأنها تكفل حريات الفكر و التعبري و النقد ،و إن كانت تقوم بذلك حقا ،و لكن يف ظل ما يروق هلا من طُرق يف
التطبيق لألنظمة اليت تتبين و ترعى هذه الدساتري! إن أردت البحث يف أي حمرك حبث على االنرتنت على كلمة "رقابة" أو
"مصادرة" ،ستجد ماليني النتائج ،اليت يبلغ نصيب العامل العربي منها  %71على األقل ،إن مل يكن أكثر! و إذا نظرنا إىل
الكتب اليت تصادرها أنظمتنا العربية ،لوجدنا نسبة كبرية منها تتم مصادرتها اعتمادا على عنوانها ،الذي قد يتخذه أو يتبناه
املؤلف ،أو حتى قد يقرتحه الناشر بأن يكون براقا أو ملفتا ،و ذلك ضمانا لتحقيق نسبة مبيعات كبرية ،و هما ال يعرفان بأنهم
بذلك قد يدفعان بالعمل إىل املصادرة نظرا لتمايزه البني حتى و لو كان ذلك يف عنوانه فقط ،أو حتى يف صورة الغالف اخلاصة
به ،كما رأينا يف املثل أعاله .أكاد أتذكر موقفا خاصا بالرقابة معي ،كم كان عصيبا عليّ يف شدته و يف وقعه و أيضا يف نتائجه،
و ذلك جرا ء تفكري صادق مين يف اإليقاظ من العفن اليت تشهده جامعاتنا و مؤسساتنا العربية على صعيد التدريس و وضع
االختبارات! كان ذلك أثناء انتدابي للتدريس بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية الرتبية النوعية جبامعة جنوب الوادي مبدينة قنا
املصرية (صعيد مصر) ،و ذلك لتدريس مقرر "بناء و تنمية املقتنيات" ،و كان ذلك يف شتاء عام  .1112و نظرا ألن املادة
"كالمية" و أيضا "جدلية" يف طبيعتها ،و كم أنها يف حاجة للتدليل و االستشهاد مبواقف و خربات املكتبات و أمنائها يف
عملياتهم اخلاصة جتاه بناء و تنمية مقتنيات مكتباتهم ،أحضرت سؤاال مقاليا حيث الطالب (بنني و بنات) على التفكري فيما
يفعلون لو أُسندت هلم مهمة أمانة أو إدارة مكتبة ما يف أحدي األماكن النائية مبصر ،و وضعت أمامهم الدورية الشهرية اليت
تصُدر يف لندن و حتمل عنوان"الرتبية اجلنسية" – إلمياني الشديد بأن مثل هذه الدورية قد تقابل املكتبة أثناء عملية التزويد
اخلاصة بها ،كمكتبات كليات الرتبية و الطب و الفنون ،على سبيل املثال ،اليت تكتظ مبوضوعات تشبه موضوع الدورية أعاله،
جبانب رغبيت يف معرفة كيف يفكر الطالب يف مثل هذه املقتنيات .و طلبت من الطالب اختاذ قرارا بشأن هذه الدورية ،هل
تُقبل لكي تكون ضمن مقتنيات املكتبات؟ أم تُرفض و تُستبعد؟ ،و طلبت كذلك منهم أن يبينوا األسباب اجلوهرية لقبوهلم
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الدورية أو حتى لرفضهم هلا! و لضمان واقعية السؤال و االمتثال له كحالة حقيقية أمام الطالب و يُراد البت فيها ،أرفقت مع
السؤال – مستعينا مبوقع الدورية الرمسي على االنرتنت  -صورة للغالف ،اليت تكتسي به الدورية ،والذي كان متاحا أيضا
على موقعها على االنرتنت  ،و كانت الصورة يف شكل سريالي ،يعرب عن مزيج شكلي و لوني ،ليس أكثر ،كطبيعة أي غالف
تكتسي به أي دورية! و ألن الطالب مجيعا كانوا متوقعني و مدركني لنوعية هذه األسئلة مين ،حلديثنا املستفيض عن مثل هذه
القضايا يف التزويد باملقتنيات يف املكتبات املصرية على وجه اخلصوص ،تعاملوا مع اإلجابة بشيء من احلب و االنسجام ،خاصة
و أن كل الطالب كان قد أدركوا أنهم يف نضال إلثبات و جهة نظرهم حيال قبول أو رفض هذه الدورية .و لكن يشاء القدر أن
مير عميد الكلية بنفسه ،ال أعرف بالصدفة أم أنه أتي لإلطالع على ورقة االختبار ،اليت رُوج هلا يف مجيع أحناء الكلية بأنين
"قد وضعت امتحانا يف "اجلنس" لطالب الكلية احملافظني" ,و أنين مل أكتف بذلك ،بل قمت بوضع صور "إباحية" لـ "أعضاء
جنسية صرحية" لتقليب و إثارة الطالب – هذا ما كان يُقال بالضبط – .و ما كان من العميد "العامل" و "املعلم" و "الفاهم" و
"املتفهم" إال أن قام باستدعاء "األمن" ،و ال أعرف يف احلقيقة من أستدعي من؟! بالرغم كونه عميدا لكلية تكتظ بكثري من
اللوحات السريالية و األعمال الفنية (كلية الرتبية النوعية) ،مل يقف سيادته باملرة عند فهم الشكل املوجود جبانب السؤال ،و ال
حتى قام بتوجيه سؤاال لنفسه :أ يُعقل أن يقوم مدرس مقرر  -أي كانت قواه العقلية  -بوضع صور جنسية صرحية  -كما حب
و أحبوا أن يروا ذلك  -و أين ،يف اختبار رمسي موجه للطالب يف قاعة اختبارات كربي مراقبة من قِبل مدرسني و موظفني
آخرين بالكلية!!! على كل حال ،أنتهي وقت االختبار ،و بدال أن يطلبين العميد "للحوار" معه حول املوضوع لو احتكمنا يف
ذلك للعقل و ملبادئ و أصول االختالف يف وجهات النظر ،جتنبين ذلك باملرة و قام باستدعاء الطالب و "نهرهم" بشدة – بال
أي نوع من أي حوار حيفظ حق طالبنا العربي – ألنهم مل يطلبوا إلغاء االمتحان ،إال أن سيادته قد تفاجأ برد قوي – مل يتوقعه
– من قِبل الطالب بأن السؤال كان من صميم املنهج و أنين كنت قد دربتهم على مثل هذه األسئلة و على مثل هذه املواقف ،إال
أن سيادته مل يروق له ما مسعه من ال طالب ،فكان يريد أن يسمع شيئا على هواه ،و قام بالتحفظ على ورق االختبارات ،و كما
قيل ،أن األمن (!؟) قد أجربه على تأدييب ،و حتى يتم ذلك ،كان لزاما عليه خماطبة رئيس اجلامعة رمسيا بصورة من "اختبار
اجلنس" اخلاص بي (!!!؟) ،و بالفعل مت ،و الذي على أثره مت "حتقيق" رمسي يف "أهدايف" و نواياي" من وضع مثل هذا
االختبار ،و كانت اجلامعة بكافة كلياتها بل و كثري من اجلامعات املصرية األخرى يف وضع "ترقب" عن ماذا سوف تكون عليه
النتيجة حيال هذا "األثم" الكبري الذي قام به هذا "اخلارج" األكرب عن "خط اجملتمع"!! و مت التحقيق ،و كانت النتيجة
"معروفة و معلنة مسبقا"  ،إذ كان احملقق يشغل منصب املستشار القانوني لرئيس اجلامعة ،و الذي مل يتفهم باملرة هلديف
احلقيقي من االختبار ،الذي كان يكمن يف "إيقاظ" الطالب من سباته العميق و أن يتناول األمور بتفكري صحيح و أن يعرض
اإلجابة على األسئلة بصدق و واقعية و شفافية .كان األجدر باحملقق أن يشكل جلنة متخصصة من أصحاب التخصص ،و ما
أكثرهم يف مصر ،للوقوف على األمر و مناقشة و تفهم املقرر و األسئلة اليت من املمكن أن ترتمجه ،إال أن هذا مل حيدث باملرة ،و
متت إدانيت بعقوبة "اللوم"  !!!...ملاذا؟ ألني قد فكرت يف تغيري منطية متخلفة متبعة يف طرح األسئلة  ...ملاذا؟ ألنين أردت
اخلروج بالطالب والطالبة من ذلك النفق الضيق يف فهم األمور و التعامل معها ...ملاذا؟ ألنين أحببت أن ال أكون "تقليديا" يف
التفكري و التدريس و األنشطة الطالبية! لألسف الشديد ،لقد امتدت أيدي الرقابة و املصادرة لتنال من كل شيء يف عاملنا
العربي ،ليس فقط يف جمال املطبوعات و التفكري و التعليم و حتى يف وضع أسئلة االختبارات ،بل يف جماالت أخري كثرية! أي
جمتمع هذا الذي يُصادر فيه فكر أفراده نتيجة إلقدامهم يف "حتريك" و "تغيري" الساكن من األمور السيئة و املتخلفة اليت تنعم
بها و تعيشها بالدنا العربية و كلنا – لألسف الشديد – نعي ذلك و ال حنرك ساكنا ..و ملاذا حنرك و حنن نعلم أن هناك
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"لوما" منتظرا ،إن مل يكن أكثر من ذلك!!! نسيت أن أذكر أن االختبار قد وُزعت أوراق أجابته على مدرس أخر ،الذي
"أُجرب" على التخلص من هذا االختبار حتى و لو مبنح الطالب أعلي الدرجات ،و بالفعل مت ،و حصل كثري من الطالب على
درجات عالية بطريقة عشوائية ال تعرب عن احلق أبدا ،أو عن تعب هؤالء الطالب يف مذاكرة املنهج ،وإمنا ترتجم ذلك "الرتاخي
الشديد" و امل هادنة األشد من قِبل هذا املدرس ،الذي هادن املوقف للفوز بشيء ما يف الضمري باعتباره ممثال ملدرسة الرقابة و
تلميذا جنيبا يف فصل املصادرة بها!!!
على كل حال ،مهما بلغت قوة الرقابة و صرامة و بطش املصادرة ،إال أن هذا ال مينع أبدا وصول الفكر و املطبوع يف النهاية إىل
الفرد ليقرأ و يتعلم ،خاصة يف ظل ما ينعم به هذا العصر من تكنولوجيا كبرية و عظيمة عملت على إذابة جليد اجلهل و فكت
هذا االنغالق الضيق الذي وُضع ليخدم أصحابه فقط .يف بعض األحيان ،كم يكون الرقيب على الفكر أو املصادر لرأي،
املضمون:خري داعم يف إشهار اإلصدارات و األعمال الفكرية و إدخال أصحابها دائرة الضوء من أوسع األبواب ،خاصة يف ظل
فضول القراء ملعرفة أسباب تدخل الرقابة علي األعمال و منعها أو حتى مصادرتها ،عمال بالقول املشهور "املمنوع مرغوب ،و هذا
ما قد حدث معي بالفعل"!

معارض الكتاب العربية :دعوة زائر إلصالح ما تبقي من الشكل و املضمون :
بعد زياراتي لبعض معارض الكتاب األجنبية و العربية ،أتقدم مبجموعة من األفكار واالقرتاحات ،مطالبا كل من يعمل يف
معارضنا العربية للكتاب ،سواء على الصعيد اإلداري أو التنظيمي أو ما شابه ذلك ،بالتفكري و النظر فيها بشيء من اجلدية،
بهدف إصالح ما تبقي لنا ،على األقل يف مالمح الشكل و املضمون:
 ضرورة تطوير "البنية الثقافية" للبلد الذي يُقام فيه املعرض ،و ذلك من حيث إنشاء املكتبات أو تدعيم املوجود منهابالفعل ،و كذلك تعزيز دور النشر ،فال يُعقل أن يُعقد معرضا دوليا للكتاب يف بلد يفتقر لوجود املنشتت الثقافية املناسبة،
كاملكتبات و دور النشر ،و اليت جيب أن تتناسب مع حدث جليل مثله ،مع إقامة الندوات و تعزيز و تنشيط حركات التأليف و
الرتمجة من و إلي اللغة العربية ،و العمل على التعريف باألخر و فهمه و تقديره و تقدير االختالف معه "ثقافة االختالف"!

 -حتديد اهلدف الرئيس للمعرض و العمل على حتقيقه بدال من أن يصبح هدفا للنزهة و التسكع و لقاء هذا بذاك الحتساء

مشروب أو للمشاركة يف أحدي الوجبات ،حتى ال يطيح ذلك عن اهلدف االساس الذي أقيم من أجله املعرض.

 -إعادة النظر بعمق يف املواقع احلالية ملعارض الكتاب العربية لكي تكون أكثر مالئمة ،جبانب ختصيص املوقع لعرض

الكتاب فقط و ما حييط بذلك ،على أن ال ميتد ألي مادة أخري ،فال يُعقل أن يكون املكان املخصص لعرض الكتاب هو نفسه
ذلك املكان املخصص أيضا لعرض األثاث مرة و عرض األجهزة مرة أخري ،و هذا ما نشهده بوضوح يف أرض املعارض مبدينة
نصر بالقاهرة ،اليت خُصصت لتأوي معرض القاهرة الدولي للكتاب و لتأوي أيضا مواد و منتجات أخري ،كالسلع و األجهزة و
ما شابه ذلك ،األمر الذي خلق بدوره يف ذهن اجلمهور أن الكتاب صار كأي سلعة عادية تُباع و تُشرتي و جتري عليها
عمليات العرض و الطلب ،و كذلك ال فصال ،و قد يكون هذا أحد األسباب اليت دفعت باهليئة العامة للكتاب املسئولة عن إدارة
معرض القاهرة الدولي للكتاب بالتفكري – حتت ضغط كل من الناشرين و أيضا اجلمهور – يف تغيري مكان املعرض احلالي من
أرض املعارض احلالية إىل قاعة املؤمترات مبدينة نصر أيضا ،أو إىل ساحة دار األوبرا بني صندوق التنمية و مركز الرتمجة ،إال
أن هذا النقل تعرتيه مشكلة كبرية تتمثل يف التكلفة الكبرية اليت تصل إىل أربعة مليارات جنيه مصري ( 022مليون دوالر
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تقريبا)  ،على حد تقدير الدكتور حلمي النمنم ،نائب رئيس اهليئة العامة للكتاب (املسئولة األوىل و املباشرة عن تنظيم و إدارة
املعرض) أثناء حماورته الصحفية مع الصحفية فتحية الدخاخين (جريدة املصري اليوم املصرية) يؤكد الصحفي يسري حسان
(جريدة املساء املصرية) االنتقال معرض القاهرة الدولي للكتاب لوجهته اجلديدة مبثابة فرصة ليكون املعرض أكثر هدوءا و تنظيما
بعيدا عن هذه "السويقة" – على حد تعبريه – اليت تقام كل عام و تنفض دون أن حيدث شيء (الدخاخين !)1121 ،من
اجلدير بالذكر ،أن معرض القاهرة الدولي للكتاب ظل يُعقد منذ دورته األوىل ،اليت عُقدت يف العام  2727حتى دورته
اخلامسة عشر اليت عُقدت يف العام  2722بأرض املعا رض الدولية باجلزيرة ،ولكن نظرا لإلقبال الشديد الذي القاه ،سواء على
صعيد الدول املشاركة و الناشرين أو علي صعيد اجلمهور الزائر ،و كذلك نظرا للفعاليات و األنشطة اليت شهدها و ضاقت بها
تلك األرض املخصصة له بأرض املعارض باجلزيرة ( 1111م ،)1أجته التفكري إىل زيادة رقعة األرض الستيعاب أكرب للناشرين
و للجمهور ،فكان احلل يف النقل ملكان أخر ،و كان املكان املقرتح أرض املعارض مبدينة نصر ( 22111م ،)1و كان ذلك
ابتداء من دورته السادسة عشر ،اليت عُقدت يف العام ( 2722جريدة األهرام.)1112 ،

 -ختفيف الرقابة – أي كان نوعها – مع العمل على تقليص دورها – إن مل يكن إلغائها – و العمل على تشجيع التفكري و

احلوار بدال من ذلك.

 -إسناد إدارة املعرض إىل شركة متخصصة يف هذا النوع من االدارة .أشاطر متاما ما نقله الروائي و الكاتب عالء األسواني

لسارة سند الصحفية (جريدة اليوم السابع املصرية) ،بأنه جيب أن يتوىل إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب شركة خاصة
متخصصة يف أمور معارض الكتاب ،مشريا إىل أنه جيب أن يتجرد املعرض من القيد احلكومي ،و ما ميثله هذا القيد من إعاقة
واضحة للحركة الثقافية اليت جيب أن يشهدها املعرض ،فعلى سبيل املثال جيب جتريد املعرض من "العسكرة" اليت تتم بها
إدارته ،خاصة يف ظل نظام و قانون الطوارئ املفروض منذ ( 2722سند.)1117 ،

 -ضرورة التنسيق التام يف مواعيد عقد معارض الكتب املقامة يف البالد العربية ،و العمل على منع أي وقوع أو تداخل بينها،

حتى ميكن االستفادة القصوى من كل معرض على حده ،سواء من قِبل الناشر أو الزائر.

 -احلاجة ملعرض عربي دائم للكتاب يف كل عاصمة عربية بالتنسيق بني الدول العربية و بعضها البعض.

 إقامة معارض فرعية للمعارض ألكربي اليت تُعقد بالعواصم العربية أو مدنها ألكربي ،أو حتى حملية لكل مدينة ،و ذلكتشجيعا النتشار الثقافة بها ،و أيضا جتنبا ملشاكل االزدحام اليت يشهدها املعرض الرئيس أو املركزي الذي يُعقد بالعاصمة غالبا.

 -إن شاء جريدة لكل معرض للتعريف به و بتفاصيل دورته ،كأماكن و قاعات العرض املختلفة ،و كذلك عقد ندواته و

أنشطته ،و كذلك أسعار و خصومات الناشرين ،مع تقديم خدمات ثابتة يف كل عدد يومي تصدره اجلريدة من قِبل إدارة
املعرض ،كأرقام التلفونات اهلامة بالناشرين و عناوينهم ،و أسعار العمالت املختلفة ،و معرفة أحوال الطقس ،و ذلك ملساعدة
اجلمهور الزائر ،خاصة هؤالء غري املقيمني بصورة دائمة يف بلد املعرض.

 -دعوة أصحاب الكتب املعروضة للحديث مع اجلمهور ،سواء يف شكل ندوة مباشرة و خمصصة هلذا الغرض أو يف رواق و

قاعة دار النشر صاحبة إصدار الكتاب ،إذ يساعد ذلك – مبا ال يدع جماال للشك – كل من القارئ و صاحب العمل و الناشر
أيضا ،فمن ناحية صاحب العمل و الناشر ،تتحقق نسبة عالية من املبيعات بتوقيع صاحب العمل عليها ،على سبيل املثال،
فضال عن الرتويج للعمل بصورة أسرع ،و من ناحية اجلمهور ،يساعد ذلك يف إقباله بطريقة أسرع علي العمل املؤلف ،و كذلك
االهتمام حبفظ النسخة اليت يوقعها من املؤلف شخصيا .كذلك  ،ال شك يف أنه كلما زاد األقبال على املعروض من املطبوعات،
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كلما شجع ذلك العارضني و الناشرين على ختفيض األسعار و تقديم بعض العروض املناسبة ،كشحن الكتب على سبيل املثال بال
مقابل أو شراء كتابني و الثالث بال مقابل ،أو أي شيء من هذا القبيل!

-دعوة املبدعني و املتخصصني بأمر و عملية القراءة للحديث عن القراءة و أهميتها و حمفزاتها و الكيفية السليمة اليت تتم بها.

تشجيع الطالب على زيارة املعرض و حثهم على االستفادة منه .أذكر إنين كثريا ما أوجه الطالب الذين أقوم بالتدريس هلم( قسم علوم املكتبات املعلومات بكلية الرتبية األساسية بدولة الكويت) لزيارة املعرض و تصفح مقتنياته املختلفة و اختيار بعض
منها و عمل كشافا ألحدها أو حتى مستخلصا ،و ذلك مقابل درجات حمددة تُحسب من أعمال و أنشطة املقرر العملية ،أو حتى
تُحسب كمكافأة للطالب و تشجيعا له على زيارة املعرض و بالتالي ارتباطه به.

-املراجع:القراءة اليت كانت موجودة مبدارسنا قدميا – إن كانت مُفعلة يف األصل – إىل سابق عهدها ،مع تقديرها تقديرا

كافيا و تعيني املؤهلني لتدريسها و إلقائها ،و ذلك لغرس هذه الثقافة اهلامة يف نفوس الطالب منذ الصغر.
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