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افتتاحية

كلمة أ. محمد رشاد
رئيس اتحاد الناشرين العرب :

مــع بدايــة المعــارض ال يســعنا إال أن نكــون كلنــا أمــل أن القــادم أفضــل 
ففاتحــة الخيــر كانــت بمعرضــي عمــان الدولــي للكتــاب  و معــرض 
ــر  ــن كس ــرب م ــرين الع ــاد الناش ــن اتح ــّرة تمّك ــذي ألّول م ــطين ال فلس
الحاجــر بتواجــد رئيــس اإلتحــاد و كان الحضــور رفقة الزمالء  الناشــرين 
كلمســة دعــم إلخواننــا الفلســطينيين الذيــن لطالمــا عانــوا مــن التضييــق 
و االحتــالل و الحصــار  و يجــدر اإلشــارة أّنــه رغــم التحديــات و الظــروف 
العصيبــة التــي تمــر بهــا دولــة فلســطين الشــقيقة ،إاّل أنهــا نجحــت مــن 
إقامــة معــرض يليــق بالكتــاب العربــي و رّحــب كل القائميــن علــى إلدارة 
المعــرض بــكل المشــاركين العــرب و نخــّص بالذكــر الحفــاوة و الترحيــب 
ــذه  ــّوج ه ــذي ت ــاس ال ــود عب ــس محم ــة الرئي ــن فخام ــاه  م ــذي القين ال
الرعايــة فاســتقبلنا مــع وفــد مــن مــدراء المعــارض العربيــة و رؤســاء 
ــوم  ــة و العل ــام الثقاف ــاد بوس ــس اإلتح ــد رئي ــّم تقلي ــد ت ــادات و ق االتح
ــة  ــاد لفخام ــداء درع االتح ــدورة بإه ــاد ب ــس اإلتح ــام رئي ــون و ق و الفن

الرئيــس
ــا  ــاركين فيه ــكّل المش ــاح و ل ــة النج ــارض العربي ــي المع ــن لباق متمنيي

ــق ــص التوفي خال

كلمة د. محمد صالح المعالج
رئيس لجنة اإلعالم والعالقات العامة : 

مرحبــا بكــم فــي نشــرتنا لشــهر ســبتمبر التحــاد الناشــرين العــرب الصــادرة 
ــّدم  ــى أن نق ــن عل ــل جاهدي ــه نعم ــن خالل ــي م ــالم و الت ــة اإلع ــن لجن ع
ــل  ــي نأم ــم والت ــأنها إفادتك ــن ش ــم وم ــي تهمك ــطة الت ــار واألنش كّل االخب
ان تســتمتعوا بقــراءة اخبارهــا، كمــا نرحــب بإســتقبال اي تعليقــات او 

ــل. ــو األفض ــرة نح ــذه النش ــين ه ــا تحس ــات يمكنه اقتراح
مع خالص الوّد واالحترام
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 مكان المعرض  ض لمعر ا  مع  التواصل  مالحظات 
  وقت المعرض 

 من  إلى  اسم المعرض  
 معتمد من االتحاد

ribf@moc.gov.sa  معرض الرياض الدولي للكتاب 2022/09/29 ← 2022/10/08 السعودية –الرياض 
 معتمد من االتحاد

bookfair.istanbul@gmail.com   2022/10 ← 2022/10/09 تركيا -إسطنبول/ 10  معرض إسطنبول الدولي السابع للكتاب العربي  
 معتمد من االتحاد

info@sibf.com  معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022/11/02 ← 2022/11/13 اإلمارات العربية المتحدة  –الشارقة 
 معتمد من االتحاد 

kutbookfairt@nccal.gov.kw    2022معرض الكويت الدولي للكتاب   2022/11/16 ← 2022/11/26 الكويت 
االتحادمعتمد من   

info@iraqintbookfair.com 2022 العراق/ 21 /17 ← 2022/ 21  معرض العراق الدولي للكتاب 07/
 معتمد من االتحاد

fairs@gebo.gov.eg  3202 مصر  –القاهرة /02/06 ← 3202  2023معرض القاهرة الدولي للكتاب   01/24/
 باتحاد الناشرين العرب لجنة المعارض العربية والدولية تصدر عن  
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ــاب  ــي للكت ــورت الدول ــرض فرانكف ــرب بمع ــرين الع ــاد الناش ــاح اتح ــاركة بجن • المش
م  2022

ــه والتعريــف باإلصــدارات  ــدور االتحــاد وأعضائ ــرض فرانكفــورت فرصــة للتعريــف ب ــر المشــاركة فــي مع تعتب

ــض  ــة بع ــوق ترجم ــاء حق ــج إلعط ــة التروي ــوق ومحاول ــادل الحق ــة وتب ــر الغربي ــدور النش ــال ب ــة واالتص العربي

ــة. ــات األوروبي ــى اللغ ــة إل ــدارات العربي اإلص

ــارقة  ــة الش ــة هيئ ــي برعاي ــة ه ــل الدولي ــاركتنا بالمحاف ــهو أن مش ــا الس ــق، ال يمكنن ــذا الطري ــي ه ــي ف وإذ نمض

للكتــاب وال  يســعنا إال ان يتقــّدم االتحــاد رئيســا و أعضــاءا بجزيــل الشــكر و العرفــان لصاحــب الســمو الشــيخ 

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة فهــو عاشــق الثقافــة ومحــب 

ــت  ــدور بن ــيخة ب ــمّو الش ــن س ــدود م ــر المح ــم غي ــا الدع ــن عالي ــا أن نثم ــب علين ــة و يتوج ــة الصادق للكلم

الســلطان القاســمي  و التــي نلمــس منهــا كل اهتمــام، و بهــذه المناســبة يســّرنا اإلعــالن أن اتحــاد الناشــرين 

العــرب ســيقوم بتكريمهــا بجنــاح االتحــاد خــالل المعــرض كثانــي امــرأة  تــرأس اتحــاد الناشــرين الدولييــن  و 

أول امــرأة عربيــة تتولــى  هــذا المنصــب الرفيــع   وفــي إطــار رؤيتهــا تجــاه قطــاع النشــر، وجهودهــا الحثيثــة في 

قطــاع النشــر العالمــي مــن خــالل سلســلة مــن المبــادرات الكبيــرة التــي أنجزتهــا كمــا ســيتّم تكريــم األســتاذة 

كلوديــا كيســر Claudia Kaiser نائبــة رئيــس معــرض فرانكفــورت الدولــي للكتــاب لمجهوداتهــا و تعاونهــا 

إلنجــاح مشــاركة اتحــاد الناشــرين العــرب بمعــرض فرانكفــورت و كل الناشــرين العــرب

ــه بصــدد التجهيــز لديكــور جنــاح إتحــاد الناشــرين العــرب الــذي تبلــغ مســاحته 36 متــر مربــع  مــع العلــم أّن

كمــا ســبق إعالمكــم مــن طــرف شــركة عالميــة وســيكون  كالتالــي و ذلــك كمــا أشــرنا بدعــم مــن هيئــة الشــارقة 

للكتــاب

المعارض 



• فتح باب المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023
ــه 54  ــي دورت ــاب ف ــي للكت ــرة الدول ــرض القاه ــي مع ــتراك ف ــاب االش ــح ب ــم فت  ت

المقــرر إقامتــه فــي الفتــرة مــن 24 ينايــر وحتــى 6 فبرايــر 2023 فــي مركــز 

مصــر للمعــارض الدوليــة فــي التجمــع الخامــس، بدايــة مــن 15 ســبتمبر وحتــى 

ــر 2022، وعلــى الناشــرين المســجلين علــى منصــة المعــرض ولديهــم  15 أكتوب

حســاب مراجعــة حســاباتهم، بــدًء مــن فتــح بــاب االشــتراك فــي المعــرض، 

والناشــرين الذيــن ليــس لهــم حســاب علــى منصــة المعــرض عليهــم، البــدء 

ــة. ــم بالمنص ــاب له ــجيل حس بتس

ــار  ــرض، اختي ــتعداد للمع ــار االس ــي إط ــاب، ف ــة للكت ــة العام ــت الهيئ ــد أعلن و ق

ــه  ــي للكتــاب فــي دورت الشــاعر صــالح جاهيــن، شــخصية معــرض القاهــرة الدول

الـــ54، والتــي تحــل المملكــة األردنيــة الهاشــمية ضيــف شــرف بهــا



• إختتام معرض فلسطين الدولي للكتاب 2022 
تــّم إختتــام  يــوم 24 ســبتمبر، فعاليــات معــرض فلســطين الدولــي الثانــي عشــر للكتــاب علــى أرض المكتبــة الوطنيــة فــي ســردا والــذي تواصــل  لمــدة  

10  أيــام  تحــت شــعار »فلســطين الوطــن.. القــدس العاصمــة«، حيــث  حّلــت  تونــس ضيــف شــرف  علــى المعــرض وافتتــح المعــرض عضــو اللجنــة 

ــيف،  ــو س ــف أب ــة عاط ــر الثقاف ــة وزي ــك برفق ــرو، وذل ــو عم ــاد أب ــاس، زي ــود عب ــس محم ــن الرئي ــاًل ع ــطينية، ممث ــر الفلس ــة التحري ــة لمنظم التنفيذي

والحبيــب بــن فــرح ســفير جمهوريــة تونــس، ومحافــظ محافظــة رام اللــه والبيــرة ليلــى غنــام، ورئيــس اتحــاد الناشــرين العــرب محمــد رشــاد، وعــدد 

مــن المســؤولين الفلســطينيين والعــرب، ورؤســاء اتحــادات ناشــرين ومعــارض كتــب عربيــة، ونخبــة مــن الناشــرين والمثقفيــن والمهتميــن.

جــاء المعــرض بعــد أربــع ســنوات مــن االنقطــاع بســبب جائحــة كورونــا وفــي ظــل التصعيــد اإلســرائيلي والتضييقيــات والحصــار المفــروض علــى أبنــاء 



شــعبنا فــي قطــاع غــزة و إحتــوى المعــرض 350 دار نشــر وتوكيــل ومؤسســات مــن فلســطين وتونــس 

واألردن ومصــر وقطــر والمغــرب والكويــت والشــارقة ولبنــان والعــراق والســعودية وكنــدا وإيطاليــا 

و شــارك  فــي هــذا المعــرض 150 أديبــًا وكاتبــًا عربيــًا فــي مجموعــة مــن النــدوات الثقافيــة، وهــم 

ــا، باإلضافــة إلــى مجموعــة  مــن فلســطين، تونــس، وســوريا، والعــراق، واألردن، ومصــر، وأريتيري

مــن الفعاليــات التابعــة لفضــاء األطفــال

وكان رئيــس دولــة فلســطين محمــود عبــاس، أطلــق النســخة الثانيــة عشــرة مــن معــرض فلســطين 

الدولــي للكتــاب، وذلــك خــالل اســتقبال ســيادته فــي مقــر الرئاســة بمدينــة رام اللــه، رئيــس اتحــاد 

ــة  ــس أهمي ــد الرئي ــة  وأك ــارض العربي ــر والمع ــدراء دور النش ــاد، وم ــد رش ــرب محم ــرين الع الناش

ــا«. وأشــاد  ــز بعــد غيــاب بســبب جائحــة »كورون المعــرض وانعقــاده بحضــور عربــي الفــت وممي

ســيادته باختيــار تونــس ضيــف شــرف لهــذا المعــرض، مؤكــدا أن زيــارة األشــقاء العــرب لفلســطين 

هــي دعــم لصمــود شــعبنا  وشــدد الرئيــس علــى الــدور المميــز للثقافــة فــي إبــراز الــدور الحضــاري 

لشــعبنا ونضالــه وســعيه للتحــرر وإقامــة دولتــه المســتقلة مؤّكــدا أيضــا علــى دور اإلتحــاد كجمعيــة 

تســاند القضيــة الفلســطينية و تدعمهــا .





•   اجتمــاٌع مــع معالــي وزيــر الثقافــة الفلســطيني الدكتــور عاطــف أبــو ســيف علــى هامــش معــرض 

فلســطين الدولــي للكتــاب فــي دورتــه الثانيــة عشــرة
بتاريــخ الســابع عشــر مــن ســبتمبر/ أيلــول تــّم عقــد اجتمــاٌع مــع معالــي وزيــر الثقافــة الفلســطيني الدكتــور عاطــف أبــو ســيف 

علــى هامــش معــرض فلســطين الدولــي للكتــاب فــي دورتــه الثانيــة عشــرة المنعقــدة فــي الفتــرة مــن 14 إلــى 24/9/2022 

بنــاًء علــى مطلــب رئيــس اتحــاد الناشــرين العــرب األســتاذ محمــد رشــاد. حضــر االجتمــاع األســتاذ خالــد جبــر األميــن العام 

المســاعد، واألســتاذ أحمــد الســايغ واألســتاذ بكــر زيــدان أعضــاء مجلــس اإلدارة واألســتاذ ســامح دنديــس رئيــس جمعيــة 

ــام  ــر ع ــر مدي ــير زاه ــتاذ بش ــن واألس ــرين األردنيي ــاد الناش ــس اتح ــارس رئي ــو ف ــر أب ــتاذ جب ــطينيين واألس ــرين الفلس الناش

ديــوان الوزيــر. تــم عقــد االجتمــاع فــي مقــر الــوزارة للتباحــث فيمــا يخــص الناشــرين العــرب المشــاركين فــي المعــرض، 

ــروف  ــًرا للظ ــة نظ ــارض العربي ــي المع ــوة بباق ــة أس ــور األجنح ــن أج ــاء م ــرين واإلعف ــوزارة للناش ــم ال ــى دع ــل عل والعم

االقتصاديــة العصيبــة التــي تمــر بهــا قطاعــات األعمــال وخاصــة قطــاع النشــر جــراء جائحــة كورونــا والحــرب األوكرانيــة 

الروســية، باإلضافــة إلــى طلــب دعــم المعــرض مــن خــالل عمليــات الشــراء الرســمية مــن الجامعــات والبلديــات. وفــي نفــس 

الســياق توجــه رئيــس االتحــاد بضــرورة الوقــوف بجانــب جمعيــة الناشــرين الفلســطينيين لتحقيــق مطالبهــم والتــي تعــزز 

ــَن وزيــر الثقافــة الدكتــور عاطــف أبــو ســيف دوَر اتحــاد الناشــرين العــرب ودعمه  مــن صمودهــم فــي مهنتهــم. مــن جانبــه ثمَّ

للقضيــة الفلســطينية والناشــر الفلســطيني ودعوتــه للناشــرين لحضــور معــرض فلســطين لكســر الحصــار مــن خــالل متابعتــه 

لنشــاط االتحــاد، وأفــاد بــأن اتحــاد الناشــرين العــرب هــو حائــط الصــد األول لــكل محــاوالت التغريــب وطمــس الهويــة 

ــاد  ــس اتح ــام رئي ــاء ق ــة اللق ــي نهاي ــطينيين. وف ــرب والفلس ــرين الع ــات الناش ــي احتياج ــأن يلب ــيادته ب ــد س ــة، ووع العربي

الناشــرين العــرب بتقديــم درع تقديــري باســم اتحــاد الناشــرين العــرب تقديــًرا لجهــود معاليــه فــي دعــم الثقافــة





•   إعفــاء الناشــرين المشــاركين فــي معــرض فلســطين الدولــي للكتــاب مــن رســوم 

األجنحــة

ــطينية،  ــة الفلس ــر الثقاف ــيف وزي ــو س ــف أب ــور عاط ــي الدكت ــع معال ــره  م ــابق ذك ــاع الس ــى االجتم ــارة إل باإلش

ومطالبــة رئيــس اتحــاد الناشــرين العــرب بإعفــاء الناشــرين المشــاركين فــي معــرض فلســطين الدولــي للكتــاب 

ــا مــن أعبائهــم،  ــا لمشــاركتهم وتخفيًف المنعقــد فــي الفتــرة مــن 14 وحتــى 24 ســبتمبر/ أيلــول 2022 تدعيًم

فقــد وافــق معالــي الوزيــر بإعفــاء الناشــرين المشــاركين بالمعــرض مــن رســوم إيجــار األجنحــة. 

ــرض  ــة للمع ــة المنظم ــس اللجن ــر ورئي ــي الوزي ــر لمعال ــكر والتقدي ــرب بالش ــرين الع ــاد الناش ــدم اتح وإذ يتق

ــرض.  ــي إدارة المع ــن ف ــع العاملي ــاري وجمي ــالم العط ــتاذ عبدالس األس

كل الشكر والتقدير لوزارة الثقافة الفلسطينية ولدولة فلسطين



• تأجيــل معــرض الخرطــوم الدولــي للكتــاب فــي دورتــه 
ــام 2022  17 لع

ــام  ــه 17 لع ــي دورت ــاب ف ــي للكت ــوم الدول ــرض الخرط ــل مع ــّم تأجي ت

2022 إلــى موعــد ســيتم تحديــده الحًقــا، وذلــك لألســباب التاليــة: 

 -1الســيول والفيضانــات التــي اجتاحــت البــالد واألضــرار المترتبــة 

ــا.  عليه

-2 تقلــب الفاصــل المــداري والــذي ينــذر بغــزارة األمطــار ومــا يترتــب 

عليهــا. 

-3 قيــام المعــرض فــي التاريــخ المحــدد لــه يــؤدي إلــى تعقيــد الترتيبات 

لالرتباطــات  المعــرض  فــي  األجانــب  الناشــرين  بمشــاركة  الخاصــة 

ــم.  ــة به الخاص

-4 منــح مزيــد مــن الوقــت لمزيــد مــن الترتيبــات الفنيــة واإلداريــة 

لتقديــم دورة متميــزة. 



• تأجيل السداد لفترة إقامة معرض الكويت 45
وباإلشــارة إلــى إقامــة معــرض الكويــت الدولــي للكتــاب فــي 

دورتــه ٤٥ فــي الفتــرة مــن ١٦ إلــى ٢٦ نوفمبــر ٢٠٢٢، يرجــى 

العلــم بأنــه تــم تأجيــل ســداد الرســوم للناشــرين إلــى فتــرة إقامة 

المعــرض وبهــذه المناســبة نتقــّدم بخــاص الشــكر والعرفــان 

المشــرفين  وكل  للكتــاب  الدولــي  الكويــت  معــرض  إلدارة 

ــرين  ــروف الناش ــت ظ ــي راع ــة الت ــادرة الكريم ــذه الب ــه له علي

ــرض ــرة المع ــداد لفت وأمهلتهــم الس



• إختتام فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 

ــدس  ــعار )الق ــت ش ــاب 21 تح ــي للكت ــان الدول ــرض عم ــم مع ــبتمبر، اختت ــوم 10 س ــان، ي ــة عم ــي العاصم ف

عاصمــة فلســطين( وســط ارتيــاح كبيــر مــن منظميــه ودور النشــر المشــاركة التــي بلغــت 400 دار نشــر، علــى 

ــرض. ــاح المع ــوم األول إلفتت ــذ الي ــرًا من ــام كبي ــذا الع ــور ه ــال الجمه ــث كان إقب ــام؛ حي ــداد 10 أي امت

وتضمــن المعــرض فعاليــات عــدة منهــا: توقيــع كتــب وإصــدارات جديــدة أدبيــة وأكاديميــة وتعليميــة، 

ونشــاطات ثقافيــة متنوعــة مــن أمســيات شــعرية ونــدوات وفعاليــات فنيــة لألطفــال، وتوفــرت عناويــن نــادرة 

ــا  ــة، كم ــة والفكري ــفية والتاريخي ــة والفلس ــن الديني ــت بي ــبة، وتنوع ــعار مناس ــة وبأس ــب ضخم ــات كت وكمي

تواجــدت الروايــات وكتــب القانــون واألدب والتربيــة.

ــه لمجتمعــات مختلفــة  ــداول الكتــاب وتوســيع نطــاق الوصــول ب ــز حركــة ت ــى تعزي هــذا وهــدف المعــرض إل

مــن دول العالــم وبأســعار تفضيليــة، باإلضافــة إلــى تعزيــز التواصــل الفكــري مــع الثقافــات واللغــات األخــرى 

حــول العالــم.

وقــد شــهدت أروقــة المعــرض وأقســامه حضــور لعــدد مــن طــالب المــدارس معّبريــن عــن رغبتهــم فــي معرفــة 

ــر  ــول أكث ــؤال والفض ــى الس ــم عل ــا يحفزه ــرض، مم ــا المع ــة أركان وزواي ــرى بكاف ــة األخ ــات المتنوع الثقاف

ــره. ــه وتقدي للذهــاب نحــو اآلخــر ومعرفت



متفرقات 

• تكريم رئيس اتحاد الناشرين العرب

و يأتــي أيضــا هــذا التكريــم تقديــرا مــن فخامــة الرئيــس محمــود عبــاس إلتحــاد الناشــرين العــرب كجمعيــة 

ــذي يســاندها مــن خــالل نشــاطاته. ــرا لالتحــاد ال ــة الفلســطينية و تقدي ــى بالقضي ــة تعن ثقافي





•   تطبيق على الهاتف التحاد الناشرين العرب 
فــي إطــار خلــق ســبل جديــدة و مبتكــرة تتماشــى مــع وســائل االتصــال الحديثــة 

و اســتكماال لــدور االتحــاد فــي دعــم الناشــرين األعضــاء ،نبشــركم ببــدء تفعيــل 

تطبيــق إتحــاد الناشــرين العــرب و قــد تــّم تحميلــه علــى متجــري آبــل و جوجــل 

ويهــدف هــذا التطبيــق إلــى التواصــل بيــن مجلــس إدارة اتحــاد الناشــرين 

المهتميــن  العموميــة بصــورة خاصــة وبجميــع  ا لجمعيــة  العــرب وأعضــاء 

بمجــال النشــر بصــورة عامــة، لالطــالع علــى كل مــا يخــص االتحــاد مــن بيانــات 

وأخبــار وأنشــطة علــى كافــة األصعــدة مــن شــراكات ومبــادرات ومعــارض 

ونــدوات ومؤتمــرات وورش عمــل، والمشــاركة فــي اســتبيانات الــرأي، وإرســال 

ــكاوى . ــات او الش المقترح

كمــا يتيــح التطبيــق بيانــات شــركات ودور النشــر األعضــاء باالتحــاد، وتحميــل 

إصداراتهــم ســواء إدخالهــا كملــف موحــد، أو كخانــات مفصلــة لتتيــح عمليــات 

البحــث.

ولكــي يتــم التعامــل مــع التطبيــق لألعضــاء الفاعلييــن يتــّم تعميــم ملــف 

توضيحــي مفصــل عــن التطبيــق: أهدافــه، خاصّياتــه، كيفيــة إســتعماله .......
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