الرابطة الدولية للناشرين المستقلين
اإلعالن الدولي للناشرين والناشرات المستقلين 4102
"معا ً إلحياء ودعم التنوع البيبليوغرافي"

تتابعت المؤتمرات الدولية للنشر المستقل على مدى عامين ( )2102/2102من خالل سبع ورشات
تمهيدية مخصصة لمواضيع محددة ،قد جرت في غواداالجارا (المكسيك) وفي باريس (فرنسا) وفي
بولونيا (إيطاليا) وفي واغادوغو(بوركينا فاسو) وفي فرانكفورت (ألمانيا) وفي أبو ظبي (اإلمارات
العربية المتحدة) وتالها لقاء ختامي ،تم برعاية اليونسكو ،ونُظم في كاب تاون (جنوب إفريقيا) بين 01
و 20ايلول سبتمبر .2102
لقد تناولت تلك الورشات التمهيدية والتي استُكملت بمجموعات عمل ،مواضيع تم اختيارها وتصنيفها
كأولويات من قبل الناشرين وهي :النشر الرقمي ،السياسات العامة للكتاب ،النماذج االقتصادية لدور
النشر المستقلة ،أدب اليافعين ،النشر باللغة الوطنية والمحلية ،الشراكات المتضامنة في مجال النشر،
و"الكتاب العادل" والتبرع بالكتب .وقد سمحت هذه األنشطة باإلضافة إلى تبادل اآلراء ،بصياغة أدوات
عمل وتوصيات موجهة للسلطات العامة والمنظمات الدولية ومحترفي مهنة الكتاب ،تمت مناقشتها
والتصديق عليها من قبل الناشرين في كاب تاون في أيلول سبتمبر  .2102ومجمل هذه المقترحات هدف
إلى الدفاع عن التنوع البيبليوغرافي والترويج له على المستوين الوطني والدولي على حد سواء .وقد
ت ّوج هذا المسار بصياغة اإلعالن الدولي للناشرين والناشرات المستقلين .2102
في العشرين من أيلول سبتمبر  2102قام الناشرون المستقلون ( 01مشاركا ً يمثلون ثمانية وثالثين
بلداً) ،والحاضرون في كاب تاون بصياغة مشتركة إلعالنهم السياسي بلغات العمل الثالثة ،وهذا النص
هو ثمرة ما يزيد عن أربع ساعات من التفكير المشترك وإعادة النظر بكثير من المسائل ،ومناقشة أمور
لغوية وثقافية متبادلة ،وقد تم ذلك باحترام متبادل كبير .بعد ذلك تم التصديق على إعالن  4102من قبل
الحاضرين وعن بعد من الناشرين والناشرات الغائبين عن االجتماع .ثم تمت ترجمته إلى عدة لغات
(الفرنسية ،االنجليزية ،االسبانية ،البرتغالية ،العربية ،الفارسية واإليطالية )...ووقعه اليوم  211ناشر/ة
من  24بلداً.

اإلعالن الدولي للناشرين والناشرات المستقلين 4102
معا ً إلحياء ودعم التنوع البيبليوغرافي.

تمهيد
الكتاب عامل أساسي في بناء وبث المعارف ،وفي تطوير الفكر النقدي وتكوين الكائن البشري .وهو
بالتالي ليس مجرد بضاعة .فلكونه من الثروات الثقافية فإنه يساهم في اقتصاد خاص وال يجب أن يكون
خاضعا ً بشكل حصري لقوانين السوق .فتصميمه وإنتاجه وتسويقه بشكله الورقي أو الرقمي تجعل منه
عملية تستمر لمدة طويلة ،وهو يتوجه لألجيال الحالية ولألجيال المقبلة على حد سواء.
إن الناشر المستقل هو من يقّر سياسة النشر لديه بحرية كاملة ،وبشكل مستقل وسيادي .ومقاربته ليست
فقط تجارية .وبذلك فإنه يشكل مع بقية الفاعلين في حلقة الكتاب ضمانة لإلبداع المتجدد وللذاكرة ولحماية
معارف الشعوب .وهو يعمل من أجل تحقيق ديموقراطية الكتاب كما من أجل نشر تعددي ونقدي مما
يجعل منه حرفيا ً مبدعا ً في مجال التنوع البيبليوغرافي األساسي .وهو يعطي األولوية لمعايير النوعية
واالستمرارية على معايير الكمية والسرعة.
ومع ذلك فإن الناشرين المستقلين صاروا عرضة بشكل متزايد للهشاشة نتيجة للسياسات النيوليبرالية
وخصخصة قطاع النشر .ولقد تضاعفت حالة الهشاشة هذه في السنوات األخيرة مع القفزة التي حققها
الفاعلون في مجال النشر الرقمي والذين يعتبرون المضامين الثقافية مجرد أدوات في خدمة مصالحهم
المالية.
كذلك فإن التطورات السياسية تؤثر أيضا ً على مستقبل الفاعلين الثقافيين .ففي بعض البالد ،كان للتغيرات
الديموقراطية أثرها في فتح فضاءات حرة كما سمحت بظهور جيل جديد من الناشرين المستقلين .بالمقابل،
في بالد أخرى أثرت الصراعات بشكل قاس على نشاط النشر وعلى حرية التعبير التعددية.
في هذا السياق مع ذلك ،استطاع النشر المستقل أن يجدد نفسه وأن يسمح بانبثاق أصوات التنوع .وإن كان
النشر المستقل ما زال يحافظ على حيويته فذلك ألنه يلبي ضرورة ،وأيضا ً ألن الناشرين عرفوا كيف
يجندوا أنفسهم من أجل إسماع أصواتهم وكيف يتحدوا .إن التضامن مطلوب اليوم أكثر من أي وقت
مضى.

اإلعالن
نحن الناشرين والناشرات األربعمائة القادمين من خمس وأربعين بلداً والمجتمعين في إطار الرابطة
الدولية للناشرين المستقلين ،وبمناسبة المؤتمر الدولي الثالث للنشر المستقل المنعقد في كاب تاون في

إفريقيا الجنوبية من  01وحتى  20أيلول سبتمبر  ،2102نؤكد من جديد رغبتنا بأن نعمل معا ً من أجل
حماية التنوع البيبليوغرافي والترويج له.
في عام  2112كان اعتماد اليونسكو لميثاق حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي ،والذي تلته
المصادقة عليه من عديد من الدول ،قد مثل مرحلة هامة في االعتراف بخصوصية المضامين الثقافية
وبدور الناشر المستقل .ولكيال يبقى هذا الميثاق حبراً على ورق ،يتطلب هذا اإلعالن أن يستكمل هذا
الميثاق بسياسات عامة استباقية.
إننا نطلب من حكومات البالد التي تكون فيها السياسات الوطنية للكتاب ضعيفة أو غائبة أن تضع بأسرع
وقت ممكن سياسات وطنية للكتاب تكون مالئمة للتطور الثقافي ولتحقيق ديموقراطية الكتاب والقراءة.
يجب أن يشارك في صياغة هذه السياسات وتطبيقها ،بشكل متكامل ومباشر ،كل الفاعلين في سلسلة إنتاج
الكتاب .كما عليها أن تدعم خيوط إنتاج الكتاب في كل بلد وأن تساهم في دعم اإلنتاج المحلي وتوزيع
الكتاب وجعله في متناول الجميع ،وذلك على األخص من خالل إجراءات تنظيمية وضريبية مناسبة ،ومن
خالل تحقيق تكاثر فضاءات القراءة ،وعلى األخص المكتبات العامة .كما أن هذه السياسات يجب أن
تسري على الكتاب الورقي كما الكتاب الرقمي وأن تشجع على تكاملهما.

ومن الضروري أيضا في سياق العولمة أن تُستكمل السياسات الوطنية بسياسات إقليمية ودولية .وهذه
األخيرة يجب أن تسمح بانتقال األعمال بشكل عادل ،وأن تنظم سوق الكتاب لكي تلتف على جشع
المجموعات الكبيرة الدولية ،الورقية منها والرقمية.
إنه لمن األساسي أن يتم صياغة وتطبيق قوانين متوازنة فيما يتعلق بحقوق المؤلف ،وهي قوانين تسمح
بحماية حقوق المبدعين مع تأمين الوصول إلى المعرفة في الوقت ذاته.
يجب علينا أن نضاعف االنتباه وأن نبتكر مزيداُ من األفكار من أجل إحباط أي نوع من قمع الكالم .ومن
التحديات ذات األولوية النضال ضد كل شكل من اشكال الرقابة (سواء كانت ممارسة من قبل الدولة أو
كانت إدارية أو دينية أو اقتصادية ،وصوالً إلى الرقابة الذاتية).
إن التحكم بالفكر ال يمر عبر الرقابة فقط .ففي سياق من فيض المعلومات ،وتمركز وسائل اإلعالم وتنميط
المحتوى ،من األساسي أن نجهد لكيال تؤدي حرية التعبير إلى إسماع أصوات المجموعات أو السلطات
المسيطرة فقط .نحن الناشرين المستقلين ،ندافع عن العدالة في التعبير لكي يتم سماع تعددية األصوات
التي تشكل ضمانة للتنوع البيبليوغرافي.
إن المهيمنين على صناعة النشر الرقمي مثل أمازون وغوغل وآبل ال يجب أن يتحرروا من القوانين
واإلجراءات الضريبية المتبعة في البالد .ونحن نطالب السلطات العامة والمنظمات الدولية أن تضع
قوانين تساعد على الترويج للتنوع البيبليوغرافي لكي يستطيع الناشرون وأصحاب المكتبات أن يتابعوا
لعب دورهم الذي ال يمكن االستغناء عنه كفاعلين وكوسطاء لمصلحة الثقافة.
يجب أال يتم انتقال الكتب باتجاه واحد فقط وأال يُعاد إنتاج منطق السيطرة وال معاقبة تطور األسواق
المحلية والصناعات الوطنية .إننا ننادي بإعادة توازن التبادل بين البالد ذات التصدير الواسع للكتب
والبالد المستوردة.

في مجال الكتاب المدرسي ،ما زالت الدولة والمجموعات الكبيرة الدولية تتحكم بأكثرية األسواق في بالد
الجنوب رغم الضغط الذي تقوم به التجمعات المحترفة ووجود بعض اإلجراءات السياسية .ومن المل ّح أن
يتم السماح للناشرين المحليين المستقلين أن يتملكوا هذا االنتاج الضروري لبناء اقتصاد محلي للكتاب
ولتطور قطاعات أخرى لها صلة بالنشر تحصل على أرباح أقل وتتعرض إلى مخاطر أكبر .ويبدو هذا
ضروريا بشكل خاص من أجل تطور جيل الشباب الذين يجب أن يحققوا ذاتهم مع المقررات المدرسية.
وفي مجال تقديم هبات من الكتب الورقية وغيرها من الحوامل (القارئات واأللواح ).والمحتوى الرقمي
من دول الشمال إلى دول الجنوب وفي دول الجنوب بين بعضها البعض ،وعلى الرغم من أنه يستند على
مبدأ العطاء االجتماعي ،إال أنه يساهم أيضا ً في تحقيق نوع من السيطرة الثقافية .فمنذ عدة سنوات ،كان
للتحذيرات التي أطلقها المحترفون في الجنوب ،واقتراحاتهم من أجل تقديم هبات أخرى على شكل كتب،
أن ساهمت في تغيير هذه الممارسات .ومن الضروري مواصلة وضع هذه المنظومة موضع الرفض
والتساؤل من أجل االستجابة بشكل مستدام لتطلعات القراء واحتياجاتهم.
ومقابل ظواهر الجشع ،يصبح التضامن االحترافي بين الناشرين المستقلين مصدر قوة .يجب علينا أن
نط ّور أدواتنا وأن نشجع على نقل الكفاءات وتبادل المهارات والموارد.
إن تدفق الترجمة والتبادل بين اآلداب وتيارات الفكر في البالد المختلفة هو عامل كبير في تحقيق المعرفة
المتبادلة ،وشرط أساسي لتطور الحس النقدي والديموقراطية .ومن الضرورة بمكان أن يتم تطوير وتقوية
صناديق دعم الترجمة .فتقديم المساعدة لتدفق الترجمة وتبادلها يشجع على الحوار بين الثقافات وعلى
الحفاظ على التنوع البيبليوغرافي.
إن النشر المشترك حسب مبدأ "الكتاب العادل" يسهّل انتقال المحتويات وتبادل األفكار .وهو يسمح بتقاسم
المهام وكلف النشر والطباعة ،وعبر ذلك ،بتقديم كتب ذات أسعارعادلة لجماهير أوسع .ونحن مقتنعون
بأنه يجب أن نطور هذه الممارسات ،وعلى األخص عبر اللجوء إلى صناديق دعم النشر المشترك.
ما زال النشر باللغات المحلية والوطنية مهمشا ً في حين أنه يلعب دوراً أساسيا ً في التربية والتنمية
االجتماعية المستدامة .ويجب أن نجعل من ذلك رافعة لتحفيز نقل المعارف واالستقاللية ،والعمل على أن
يستطيع كل شعب الوصول إلى القراءة بلغته األصلية.
إننا نناشد الناشرين المستقلين في كل مكان في العالم أن يتوحدوا إلى جانب المؤلفين واصحاب المكتبات
المستقلة ومكتبيي المكتبات العامة وغيرهم من الفاعلين في سلسلة الكتاب ،وذلك ضمن جمعيات وتجمعات
تسمح بإحياء ودعم التنوع البيبليوغرافي في آن معا ً.
وفي النهاية ،إنه من مسؤوليتنا ،نحن الناشرين المستقلين أن نضع قيد الممارسة المبادئ التي ذكرناها
وأن ندافع عن نمط نشر يحترم حقوق اإلنسان والبيئة .كما أن لدينا أيضا ً مسؤولية تجاه القراء والجماهير
األكثر بعداً عن الكتاب ،ألن الديموقراطية تتعلق بشكل أساسي باستطاعة كل فرد أن يمتلك المعرفة .معا ً
يجب أن نراهن على قدرتنا على العمل ،وأن نضاعف من قدرتنا على االبتكار.
في يوم السبت  21أيلول سبتمبر  ،2102كاب تاون (جنوب إفريقيا)
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