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 ..أسعد هللا مساءكم بكل خير

     يسعدني ويشرفني أن أحتفل معكم جميًعا بافتتاح معرض عمان الدولي للكتاب في دورته الثامنة عشرة ممثًال عن 
اتحاد الناشرين العرب. 

     وإذ يأتي احتفالنا اليوم بالدورة الثامنة عشرة، نحتفل أيًضا باحتضان معرض عمان الدولي للكتاب بجمهورية مصر 
العربية ضيف شرف تقديًرا للدور الريادي لمصر في نشر الثقافة العربية والحضارة اإلسالمية في ربوع الوطن العربي 

بكتّابها ومفكريها الذين ساهموا في الحفاظ على الهوية الثقافية العربية مع أشقائهم العرب وبخاصة الكتّاب والمفكرين 
األردنيين، وأيًضا تأكيًدا على عمق العالقات األخوية التي تجمع األردن ومصر على المستويين الرسمي والشعبي. 

السادة الحضور 

     ومن حسن الطالع أن معرض عمان الدولي للكتاب هو باكورة المعارض العربية التي تقام سنويًّا فمعارض الكتب 
العربية، التي تقام في كل البلدان العربية من أهم األحداث الثقافية بل السياسية فيها، وهي أكبر نشاط ثقافي على 



 

اإلطالق تقوم به وزارات الثقافة العربية، فهذه المعارض تؤدي دوًرا ثقافيًّا ومجتمعيًّا لمواطني البلدان العربية، فهي 
عرس ثقافي ينتظره الكتّاب والمفكرون والمثقفون والناشرون ومحبو القراءة من عام إلى عام. 

     إذ إن هذه المعارض تصبح فرصة حقيقية من خالل الفعاليات الثقافية التي تستضيف كتّابًا ومفكرين ومؤلفين 
وناشرين من مختلف البلدان العربية لاللتقاء مع نظرائهم في البلد المضيف للمعرض، لتتالقى األفكار واآلراء بينهم، 
ويتعرف القراء على كل جديد يصدر في العالم العربي لدى الناشرين العرب، وأيًضا يتعرف الناشرون على الميول 

القرائية لدى القراء أو اكتشاف مؤلفين جدد. 

السادة الحضور 

     يتوجب علينا جميًعا ونحن نشهد افتتاح الدورة الثامنة عشرة لمعرض عمان الدولي، أن نتوجه بكل التحية والتقدير 
للذين بذلوا الجهد والعطاء في إقامة المعرض، فنحن نالحظ التطور الكبير لمعرض عمان في الشكل والمضمون، من 

حسن اإلعداد والتنظيم، وأيًضا تزايد مشاركة الناشرين العرب واألردنيين مع كثرة العناوين الجديدة المعروضة فضًال 
تنوع موضوعاتها في شتى مجاالت العلم والثقافة. 

     كما يلفت انتباهنا أيًضا البرنامج الثقافي الحافل باألنشطة المختلفة من ندوات ولقاءات وورش عمل .. كل هذا بفضل 
هللا سبحانه وتعالى وجهد وفكر القائمين على تنظيم المعرض، من زمالئنا في اتحاد الناشرين األردنيين، الذين يحسب 

لهم أنهم الوحيدون على مستوى االتحادات العربية الذين يتصدرون في تنظيم معرض الكتاب. 

     وهي تجربة فريدة وثرية للناشرين األردنيين الذين يتطوعون دون مقابل لبذل الجهد والعطاء إلقامة معرًضا دوليًّا 
للكتاب بهذا المستوى الالئق، وبإمكانات محدودة من أجل بلدهم أوًال، ومن أجل مهنتهم المحببة إليهم أال وهي مهنة 

صناعة النشر، آملين لهم ازدياد دعم الوزارات والمؤسسات ورجال األعمال بالمزيد من اإلمكانات المادية والمعنوية، 
حتى يزداد معرض عمان الدولي للكتاب تألقًا ونجاًحا من عام إلى عام. 

     لذا وجب علينا أن نقدم التهنئة والشكر للزمالء أعضاء اتحاد الناشرين األردنيين وفي مقدمتهم األخ والصديق 
الدكتور/ فتحي البس، رئيس االتحاد. 

     كما أن التهنئة والشكر واجب لمعالي وزيرة الثقافة األستاذة/ بسمة النسور، وأيًضا الشكر ألعضاء الهيئة 
األستشارية العليا للمعرض الذين قدموا الدعم والمساندة في إنجاح معرض عمان وشكر خاص لمعالى أمين عمان 

الكبرى. 

 

 



 

األستاذ/ يوسف الشواربه 

     اليفوتني أن نقدم كل التحية والتقدير لكتّابنا ومفكرينا العرب الذين بإبداعاتهم ينشرون الرؤى واألفكار التنويرية 
للثقافة العربية والحضارة اإلسالمية القائمة على التسامح والوسطية وقبول اآلخر ونبذ العنف، مع نشر العلم والمعرفة، 

بواسطة الناشرين العرب المنوط بهم حمل هذه األفكار إلى أبناء األمة العربية. 

     وختاًما أتشرف بأن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب الجاللة الهاشمية الملك/ عبدهللا الثاني بن الحسين 
المعظم "حفظه هللا" على رعايته لهذا المعرض، إذ بفضل رعاية جاللته الكريمة أقيم هذا الحدث الثقافي الكبير، سائلين 

المولى عز وجل أن يرعاه ويوفقه في دعم مسيرة الثقافة العربية والحضارة اإلسالمية. 

والسالم عليكم ورحمه هللا وبركاته،،، 

 

رئيس اتحاد الناشرين العرب 

 محمد رشاد

 


