
 

 2022 /6/ 19: في القاهرة

 

 

 

 27ال  للنشر والكتابالمعرض الدولي تقرير 

 2022 الرباط  

افتتح السيد محمد   ية،غربلكة الممفي الرباط العاصمة وتحت رعاية جاللة الملك محمد السادس ملك الم

والثقافة  الشباب  وزير  بنسعيد   المهدي 

لعام  في    ، والرياضة يونيو  من  الثاني 

ال  2022 والكتاب دولي  المعرض    للنشر 

الرباط دورته    في  ب27ال  في  حضور  ، 

أندري أزوالي الملكي  ومديرة    ،المستشار 

ل السيدة  عن   ،مفتقرطيفة  المعرض  ووفد 

الشرف من    ،ضيف  الشخصيات وحشد 

حضر   ،ةالدبلوماسيو  والسياسيةالوزارية  

رئيس   رشاد  محمد  األستاذ  اتحاد  أيًضا 

 عضاء مجلسأوعدد من  الناشرين العرب  

في    ةراداإل   عدد و،  معرضالالمتواجدين 

المع مدراء  العربيةمن  أ.   ارض  للكتاب 

، أ. جاسم البوعينين مدير معرض الدوحة، أ. أحمد الرواحي مدير معرض  الكويتعنزي مدير معرض  سعد ال

   .نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتابد. أحمد بهي الدين فارس مدير معرض عمان،  ، أ. جبر أبومسقط

وحل األدب  قافة اإلفريقية، ، وعاصمة للثعالم اإلسالميفي اللثقافة لاط عاصمة تفي هذه الدورة بالربحت

تقديًرا  الحالية ضيف شرف الدورة  األفريقي

المغربية وثقافات البلدان  للروابط الثقافية 

  من خالل تقديم ومناقشة واقع اإلفريقية

 فينمثق األفريقي، واللقاء المباشر مع األدب

الدول األفريقية حول قضايا  ن مختلف م

 .األدب والفكر األفريقيين

قدرت ب  مساحة  على  أقيم المعرض  

مربع  20000 ومتر  مدار    استمر،  على 

حتى الساعة العاشرة صباًحا    من  ثمانية أيام

د من  لب  55  غير مباشر، يمثلون  439ا، ومباشرً   اعارضً  273ا، بينهم  عارضً   712بمشاركة   ،مساءً الثامنة  الساعة  



 

واآل واألفريقي  العربي  واألمريكي،العالم  معرض  الرفوف    نزي،  رواق   300عدد  ب  المعرض   فيتشارك    سيوي 

الدورة تسليم جائزة ابن   كما شهدت هذه  ،المعرفةغّطت مجمل حقول    عنـوان  100.000ما يزيد عن  لهذا العام  

 .بطوطة ألدب الرحالت والجائزة الوطنية للقراءة

باإلضافة إلى ن مواقع الرباط التاريخية واألثرية  معات كبرى استوحت أسمائها  قاأربع  ويضم المعرض  

باإلضافة  ندوات  لقاعات ل  كما ضم المعرض ست قاعات ثقافية وسترواق وزارة الثقافة ورواق ضيف الشرف،  

 .لى نشاطات متعلقة بأدب الطفلإ

المعرض   افتتاحه    الذيبلغ عدد زوار  اختتامو وحييون  3يوم  للجمهور  تم  ، زائر   202,089فعالياته    تى 

مدينة الرباط، بعدما اعتادت مدينة الدار البيضاء على    فيالكتاب    ومن المعروف أن هذه أول دورة تقام لمعرض

 .لمدة عامين بسبب جائحة كورونا دام توقف بعد، 1989المعرض منذ عام  استضافة

  مد مح  ستاذاأل  استقبلللمعرض  الجولة االفتتاحية    أثناءو

العرب  ر الناشرين  اتحاد  رئيس  محمد    الوزير  معاليشاد 

  ، الدار المصرية اللبنانية  جناحفي  له  المرافقين  و  المهدي بنسعيد

وإعفائهم لسيادته    والتقدير  كرشالب  هوتوج الناشرين  دعم  على 

ر وعلى  من  األجنحة  إيجار  ثمرت أالتي  المبذولة  الجهود  سوم 

ا  الثقافي  العرس  هذا  افتتاح  الشكر   ،يغربملعلى   وتوجيه 

السادس    والتقدير محمد  الملك  لجاللة  السامية أيًضا  لرعايته 

العالم    الحديث عن النشر وصناع الكتاب في  وتطرق  ،للمعرض

 بهذه المهنة. بشدةتحدق صبحت أ والتحديات التي  العربي

رشاد    محمد  األستاذ  االتحاد  قام  تفقدية برئيس  جولة 

األ وبرفقة  هادي  محمد  بألستاستاذ  كر اذ 

اإلدزيدان   مجلس    أيام ثاني    ارةأعضاء 

الناشرين  روقة  أ لب  غأعلى    المعرض

  ، العرض  صاالت  فيالمشاركين  

آية    لالطمئنان وسؤالهم عن  الزمالء  على 

 ات،مالحظ  أيو  أ  طلباتمت و  أاحتياجات  

توقيع   حفل  في  شاركنا  الجولة  وخالل 

 .مصر - دار العين بجناحكتاب 

 

 



 

س د رئيرشا  محمد  شارك االستاذكما  

معالي  دعوة  تلبية  في  العرب  الناشرين  اتحاد 

السيد المغربية  الثقافة  المهدي    وزير  محمد 

افتتاح  بمناسبة  العشاء  مأدبة  على  بنسعيد 

عاصمة إوكذلك    ،معرضال الرباط  عالن 

الحفل ممثلين فريقية وشمالثقافة اإل ل حضور 

والدبلوماسيين،   العربية  الدول  عن  وسفراء 

ح م ضوكذلك  المعارض  ميز  ور  لمدراء 

 العربية المتواجدين في افتتاح معرض الرباط.

الثقافة  عالي  م  اجتماع واتحاد    المغربيوزير 

 الناشرين العرب 

يونيفي   ا ع  اجتمو  الخامس من  الثقافة  المهمعالي وزير  بنألستاذ محمد  لطيفة مفتقر    األستاذةو  سعيددي 

رئاسة  رب بالع  ندارة اتحاد الناشريإمجلس  مع  مديرة المعرض  

رشاد  األ محمد  ف  روبحضوستاذ  أبو  جبر  رئيس ارس  األستاذ 

والدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس  ردنيين  اتحاد الناشرين األ

لجنة   وعض  ألستاذ أحمد سعيداو،  الهيئة المصرية العامة للكتاب

المهني  لمعارضا التطوير  لجنة  عضو  السعيد  أحمد  ، واألستاذ 

 :  يما يلجاء فيه  ،ساعة استمر االجتماع لمدة

البداية    األستاذ محمد رشادفي  ثم ،  رالحضو يف  تعرب  قام  ومن 

السادس  تقديم   محمد  الملك  لجاللة  والعرفان  الشكر  آيات  أسمى 

مدى حرص جاللته    عكس  ذيوال  ورعايته للمعرضعلى دعمه  

الثقافة  على منشكر  التوجيه  لك  وكذ  ،دعم  الوزير   لكل  السيد 

ا مديرة  رسا  على  معرضلوالسيدة  الناشرين  تبنيهم  اتحاد  لة 

الناش اعفاء  في  من  العرب  على أرين  وكذلك  األجنحة  جور 

شكره    عربأبدوره  للمعرض،  التنظيم  حسن   عن  الوزير 

ومجلس   بالرئيس  ممثالً  العرب  الناشرين  على  إالتحاد  دارته 

الحثيث خد التواصل  في  امكانياتهم  وتكريس  للناشرين  متهم 

 . شرينالتحقيق مطالب الن

  ها:منمواضيع لى عدة إ االجتماع  وقد تطرق

منح    -1 السوريينلتأشيرات  عدم  يمكن    ،لناشرين  ن أفال 

بالسياسة الثقافة  الناشر  ،ترتبط  اتحاد  في  شعارنا  ين  ألن 

تفرق(    )الثقافةالعرب   والسياسة  المنظومة   ولنتجمع  تكتمل 



 

دولي   معرض  ظلألي  مناء  اقص  في  السي  مجموعة  بسبب  من   وأفاد  ،سة االناشرين  ليس  هذا  أن  الوزير 

السوريينارات  تأشييجاد حلول لمسألة  إ  مع محاولة  وزارةال  اختصاص القادمة في    لناشرين  وكذلك    ،الدورات 

 يين.  عادة النظر في قبول مشاركة الناشرين العراقإ

ا -2 من زاوية  الكتب  أن    وأفاد   ،والزمانلمكان  مستقبل معرض  والمكان  تحديد  الوزير  بعد يقع  سالتاريخ 

 بالمعرض.ودراسة نتائج هذه الدورة وذلك بالتشاور مع كل االطراف المهنية المعنية الدورة الحالية انتهاء 

بالغ موضوع  وهو    والتقاليدتخالف القيم والعادات    كانت ال   إذاوعدم منعها  نواع المعرفة  أمشاركة كافة   -3

 العربي.  واالصدارات للقارئر كافة االنتاجات افتوت ىتحتحقيق ذلك في الدورات القادمة ب  مع تمنياتنا ،يةهماأل

الن تنظيم  هايوفي  من  عليه  والقائمين  بالمعرض  االشادة  تم  ة 

 ين. وبرامج مهنية وثقافية تخص الناشر

األستاذ محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب   امق

والثقافة  اح  جنابزيارة   والعلوم  للتربية  اإلسالمية    -لمنظمة 

يونيالخفي  و  اإليسيسك من  سالم  ى  والتق و  امس  الدكتور  مع 

العام    المالك الدولي   علىمنظمة  للاألمين  المعرض  هامش 

الرباط   في  والكتاب  التحديات  -للنشر  لمناقشة  لتي ا  المغرب 

 .النشرالطباعة وتواجه صناعة 

 فيةالفعاليات الثقا

(، ومتابعة اإلصدارات الجديدة  19ريقية ) األف (، واحتفااًل باآلداب30عدة ندوات ) دورةهذه ال  المعرض في تضمن

(، والمغرب  5(، وليالي الشعر والموسيقى )4)   االحتفالية(، واللحظات  4(، والمحاورات )16(، والترجمة )26)

 إضافة إلى أنشطة ومحاور أخرى. .(.2ومؤنث اإلبداع )(، 2(، واألصوات األدبية الجديدة )5المتعدد )

(، ويبلغ عدد المتدخلين األجانب من النساء 243)من الرجال  (، و80غاربة من النساء )ويبلغ عدد المتدخلين الم

 (.100( ومن الرجال )37)

بالطفل   الخاصة  األنشطة  عدد  وورشة   226وبلغ  الكتب،  وورشة  المتجدّدة،  والطاقة  المعمار،  حول:  نشاًطا، 

إللكتروني... إلخ. وقد بلغ عدد  ة األمن اورشة الرسم الرقمي، وورشالرسوم المتحركة، وورشة رسم الخرائط، و

 ب. متدخاًل مغربيًا وأربعة متدخلين أجان 13المتدخلين في محور الطفل 

 من أجل قطاع أكثر مرونة تأمالت  –ندوة النشر في زمن كورونا 

تأمالت من أجل   -روناالنشر في زمن كو بعنوان ندوة  شارك األستاذ محمد رشاد في السادس من يونيو في

أيًضا،  قطاع أكثر مرونة السابق  وشارك فيها  المغاربة  الناشرين  اتحاد  ناظم رئيس  واألستاذ   األستاذ عبد الجليل 

فكار  أالناشر  تبني  همية  أستاذ محمد رشاد في ورقته  حيث تناول األ  ،ن المغاربة طارق سليكي رئيس اتحاد الناشري

تكنولتطويرية جديدة و التواصل   أدركنانحن جميعًا  و  ،وجيا متطورةحديثة وذات  التكنولوجيا في  استخدام  أهمية 

توقف مسيرة  مور التي تسهم في عدم  من األوغيرها  ة واالشتراك في منظومة الشحن  لكتروني إوتصميم منصات  

 . جائحة كورونافي ظل  نتاجاإل



 

تطرق  أو رإيضاً  تبنت  التي  الجهات  شكر  عسالى  التخفيف  في  االتحاد  الفترة لة  هذه  خالل  الناشرين  ن 

األجنحة   إيجارات  قيمة  من  الناشرين  وإعفاء 

حذوه   حذت  ما  الرباط  إوهذا  معرض  كما  دارة 

حة  بوظبي والدوأو  الشارقة  ة معارضدارإفعلت  

والرياضوالجزا للناشرين،    بإعفاء  ئر  كامل 

 %. 50خصم بوالقاهرة وعمان وتونس وبغداد 

  رونا خلقت زمة كوأوقد ال يغيب عن الذهن أن  

مكانية توافر خدمة  إعض الحلول في النشر مثل  ب

 الطباعة عند الطلب وذلك عند بعض الناشرين.  

المقابل   مناسبة    فإنهاوفي  وفرصة  مناخ  خلقت 

ال ومقرصنلقطاع  دون  ين  الكتب    ى أدن مزوري 

  رقابة.و أمسؤولية 

البد من   ولذلك  ،جنبية النشر األ  سواقألبة  نس سوق النشر العربي ضعيف بال  بأنكما صرح األستاذ محمد رشاد  

 الكتاب.ة في تسويق القائمين على هذه الصناعة العمل الجاد على تطوير هذا القطاع باتباع السبل الجديد

 رين العرب إليسيسكو واتحاد الناشبحث آفاق التعاون بين ا

ا لبحث  د الناشرين العرب، اجتماعً عقدت منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو( واتحا     

اجه هذه الصناعة  آفاق التعاون بين المنظمة واالتحاد، لدعم صناعة الطباعة والنشر، في ظل التحديات التي تو

  .لى الهوية الثقافيةالمحورية في الحفاظ ع

والكتاب   في جناح اإليسيسكو بالمعرض الدولي للنشر  في السادس من يونيو، الذي انعقد  الجتماعحضر ا

األ الرباط،  المغربية  محمد رشاد، رئيس    ستاذبالعاصمة 

العرب الناشرين  إدارة االتحاد، اتحاد  ، وأعضاء بمجلس 

الناشرين  اتحاد  رئيس  فارس  أبو  جبر  واألستاذ 

الهيئة  ألردنيينا الدين نائب رئيس  ، والدكتور أحمد بهي 

للكتاب العامة  المشاركين ، وعدالمصرية  الناشرين  د من 

اإليسيسكو،    ،المعرضفي   محمد  ومن  الدكتور  حضر 

العابدين واالتصال  زين  الثقافة  قطاع  عن   رئيس  نيابة 

للمنظمة، سالم    الدكتور العام  المدير  المالك،  محمد   بن 

نجيب   العام، والسيد  للمدير  الثقافي  المستشار  الغياتي، 

 .اإلعالم والتواصل المؤسسيوالسيد سامي القمحاوي، مدير إدارة 

اللوكان   الصناعة   قاءمحور  هذه  تواجه  التي  التحديات  ظل  في  والنشر،  الطباعة  صناعة  دعم  حول 

تاح على بحث جميع المقترحات في د واالنف عداعن االستالجانبان    وأعرب،  الحفاظ على الهوية الثقافيةو  المحورية

  سبيل شراكة قوية بين اإليسيسكو واتحاد الناشرين العرب.



 

تم مناقشة عدة م قترحات حيث 

في الطباعة والنشر، أو    للتعاون، سواء 

الكتاب  معارض  في  المشاركة  في 

اإليسيسكو،   في  األعضاء  بالدول 

اإلخصوصً  القارة  في  وكذلك ا  فريقية، 

ممكانيإمدى   في شاركة  ة  اإليسيسكو 

اتحاد  لمؤتمر  السادس  االجتماع 

في   عقده  المنوي  العرب،  الناشرين 

فكرة    الشارقة، طرح  ة مكانيإوكذلك 

مؤتمر   اإليسيسكوعقد  واالتحاد   بين 

القادم    خالل حول    كوذل  ، 2023العام 

الطباعة  صناعة  تواجه  التي  التحديات 

 والنشر.   

االتفاق تم  االجتماع  ختام  اعل  وفي  مواصلة  بين  ى  وتطويرللقاءات  وتنفيذية   الجانبين  تعاونية  خطط 

 .واتحاد الناشرين العرب اإليسيسكووبرامج عملية بين 

 " قضية تزوير "المكتبة الخضراءضبط 

بغلق معرض الرباط الدولي للكتاب  يمسؤولام ق

الحافظ  جناح   قضية    تأكدهم بعد  سوريا    –دار  من 

قام   حيث  ا  نالمسؤوليالتزوير  دار  لمعارف بمؤسسة 

عن تزوير اصدارهم " المكتبة الخضراء " بعد    باإلبالغ

ا واقعة  من  العناوعد  بلتزوير  تأكدهم  من  عدد  ين شراء 

 . المعرض الدار في جناح بفاتورة رسمية من 

بين   التواصل  واتحاد وبعد  الرباط  معرض  ادارة 

العرب   اإلتم  الناشرين  الالزمة  اتخاذ  وعمل  جراءات 

 . على الفور الق الجناحإغومحضر ضبط 

 شكوى دار الحكماء للنشر 

المعرض    إلدارة شكوى    مصر  -ينالتابعة لمجلس حكماء المسلم  للنشرالحكماء  دار  قدمت  و  ع من يونيالسابفي  

المعرض، وعلى  أ  يدُّعون في  تباع  كتب مزورة  لهم  ذلك وجهت  أن  بكر استدعاء  المعرض  دارة  إثر  لألستاذ 

مكتبة من المغرب ودار نشر من    ه توجدوجد أنبعد الكشف  ولضبط الواقعة،  منسق االتحاد في المعرض    زيدان

بالتراضي طراف كافة  وكيل، وقد تم حل االشكال ودياً مع األدون تصلية  األشورات دار الحكماء  مصر تبيع من

مشاكل وبالفعل كان   عدم وجودوالتأكد من  يوم التالي  في الطراف  مراجعة األ  وتم  ،والتفاهم على طريقة للتعاون

 ذلك.



 

 لمعرض الرباط مدى قبول الناشرين عن ء استفتا

يونيوفي   من  واأل  لوحظ  ،الثامن  اليوم  هذا  التي  في  المدارس    يهتل يام  لطلبة  كثيف  عدادية واإل  بتدائيةاالحضور 

وحدها   الرباط  في  الجامعات  عدد  يبلغ  حيث  الجامعات  لطلبة  كثيفة  زيارة  ومعهد  32وكذلك  شهرهم  أ  ،جامعة 

االستفتاء   تم هذا  ،عمل استفتاء يستقصى مدى قبول الناشرين لمعرض الرباطوعليه تبادر    ،جامعة محمد الخامس

 استجابة حقيقية.  93شمل العدد وقد  ،روقتهم وبشكل عشوائيالناشرين في أعن طريق زيارة 

 سئلة وهي: أعلى ثالثة  االستفتاء ىاحتو

من حيث تنظيم المعرض وما 

مور لوجستية أيلحقه من 

يهما أفضل في  أخرى أ

 نظرك؟ 

النظر عن المقارنة  بغض

بمبيعات الدار البيضاء هل 

تعتبر نسبة المبيعات وعدد 

 الجمهور؟

من مرة    أكثركونك زرت المغرب 

وشاركت في معرض الكتاب أيهما تفضل 

جابتك مبنية على خبرتك  إتوقيت المعرض 

 في المغرب. 

 يونيو  فبراير غير مرضية  مرضية الرباط  الدار البيضاء 

 تاء كانت النتيجة كما يلي:االنتهاء من االستفبعد 

 نيو يو فبراير غير مرضية  مرضية الرباط  الدار البيضاء  

1 92 71 22 49 44 

93 93 93 

 شر والكتاب في الرباطنلمعرض الدولي للل  ما يحسب

 .اية الملكية الفكريةوحم إنجاح المعرضفي د الناشرين العرب تعاون إدارة المعرض مع اتحا -1

 دورته األولي في الرباط.  فيألف زائر للمعرض   يئتمأكثر من  -2

 .م المعرضحسن تنظي -3

 باإلضافة ألنشطة الطفل المتعددة. ش المعرض على هام احتفاالتوكثيرة برامج ثقافية  -4

 كثيفة لطلبة المدارس والجامعات.زيارات  -5

 .تسليم جائزة ابن بطوطة ألدب الرحالت والجائزة الوطنية للقراءةشهدت هذه الدورة  -6

األس أشاد  رشاد  وقد  محمد  التاذ  المعارض  لجنة  منسق  زيدان  بكر  األستاذ  به  قام  الذي  في بالدور  عربية 

المعرض    هتواصلمن خالل  المعرض   إدارة  الناشرين    لتلبيةمع  االفتتاح  احتياجات  يوم  تغي  مثلقبل  ر يطلب 

  ته متابع، وارضين والزوارطاقات العالحصول على بمكان وموعد  ب  الناشرينشعار  إو  ،و طلب طاوالتأفوف  ر



 

حيث   الناشرين  ألروقة  الكتب  الكتب  إدخال  ادخال  وذأ  ٣استغرق  كتب    شحناتوصول  تأخر  بسبب  لك  يام 

   .بعض الشيء في مستودع المعرض الناشرين  

بعد    هتواصلكذلك   المعرض  إدارة  التأشيرات،ر  و ظهمع  في  الناشرين  من  لزميلين  الالزم ل  مشكلة  عمل 

 يأؤالهم عن  ن عليهم وسعدد من الناشرين لالطمئنا   بجولة على  القيامو،  حلهلحين    ألمرا  ةمتابع  تمرار فيسواال

 . هذا المجهود ى الشكر والتقدير له علفكل ، أو مشكالت مالحظات

 

 لجنة المعارض العربية والدولية 


