
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  كلمة

  الدكتور عبد العزیز بن عثمان التویجري

  المدیر العام للمنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة

  -إیسیسكو-

 
  

  

  

  

  

  

  

   : فتتاحفي ا

اإلسالمي االستثنائي لوزراء المؤتمر 
  الثقافة

  

  :تحت شعار 

ً من أجل حمایة التراث اإلنساني ومواجھة التطرف(   )جمیعا
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 أجمعین الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه

    

  

  

  

  ،یس هیئة البحرین للثقافة واآلثارمعالي الشیخة مي بنت محمد آل خلیفة، رئ

  اإلسالمي،معالي الدكتور یوسف بن أحمد العثیمین، األمین العام لمنظمة التعاون 

وزیر الثقافة والسیاحة واآلثار في األستاذ عمر سلیمان آدم، معالي 
  ،لوزراء الثقافة العاشرالمؤتمر اإلسالمي  رئیسجمهوریة السودان، 

  ،أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود

  ،رؤساء الهیئات الدبلوماسیة والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة أصحاب السعادة

  والسیدات،حضرات السادة 

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته،

، وأن أتحدث إلیكم في افتتاح هذه  یسعدني أن أرحب بكم جمیعًا
ت ـالدورة االستثنائیة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة، التي تنعقد تح

ن عیسى آل خلیفة عاهل مملكة بد ـاللة الملك حمـرعایة صاحب الج
وذلك بمناسبة اختتام احتفالیة المحرق  ،حفظه اهللا ورعاه البحرین

، بالتعاون ، عن المنطقة العربیة2018عاصمًة للثقافة اإلسالمیة لعام 
مع هیئة البحرین للثقافة واآلثار، وبالتنسیق مع منظمة التعاون 

  .اإلسالمي
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  ویشرفني في البدایة أن أتوجه بأسمى عبارات الشكر والتقدیر

رًا من ا، تقدیرعایته الكریمة لمؤتمرنا هذ، رعاه اهللا، على تهجاللإلى 
عواصم التي من برامجها الحضاریة برنامُج    جاللته لإلیسیسكو،

 .الثقافة اإلسالمیة

ویسرني أن أرّحب بمعالي الدكتور یوسف بن أحمد العثیمین، 
األمین العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، وأن أشكره على تفّضله 

مشاغله الكبیرة، وأن أشید بالتعاون المثمر بحضور هذا المؤتمر رغم 
القائم بین منظمة اإلیسیسكو واألمانة العامة لمنظمة التعاون 
اإلسالمي بدعم واهتمام من معالیه، والشكر موصول لمعالي الشیخة 
مي بنت محمد آل خلیفة، رئیس هیئة الثقافة واآلثار، على ما هیأت 

یم محكم، وعلى نجاح لهذا المؤتمر من استعدادات كبیرة وتنظ
  .االحتفالیة

  

  ،السعادةالمعالي و أصحاب 

  ،والسیدات حضرات السادة

لقد كان اختیارنا لعنوان الدورة االستثنائیة لهذا المؤتمر، معبرًا 
ـولیه لحمایة التراث العالمي الذي هو مـلـٌك  عن االهتمام الكبیر الذي نُ

،لإلنسانیة جمعاء، من جهة، ومعبرًا  عن انشغالنا بمواجهة  أیضًا
باعتبار أن  .التطرف بكل أشكاله وبمختلف درجاته، من جهة ثانیة

في السلوك الفردي والجمعي، وشطٌط في الفكر  التطرف هو انحرافٌ 
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ها الثقافیة د استقرار المجتمعات وهویتَ یهدّ  في المعتقد ناتٌج عن فسادٍ 
  . عناصرها التي یشكل التراث أحدَ 

ین حمایة التراث ومواجهة التطرف، ربطًا ولذلك كان الربط ب
، من منطلق أن التطرف، الذي هو مدخـل إلى  ْحـكمًا منهجیًا مُ

كما هو  على حّد سواء، اإلرهاب، یستهدف التراَث الماديَّ والالماديَّ 
وبخاصة في مدینة  ،من مناطق العالم اإلسالمي في عددٍ  حاصلٌ 

طرف بشتى الطرق ولذلك تجب مواجهُة آفة الت .القدس الشریف
علیه حتى  والقضاُء  ،والمناهج التربویة األمنیة، واألسالیب الفكریة،

نضمن حمایة التراث الذي هو رصیٌد مدخرٌ ومتوارٌث عبر أحقاب 
عمًال بمضامین  ،التاریخ، لالستفادة منه، ولالعتبار به، وللحفاظ علیه

، هاتهوتوّج  اإلعالن اإلسالمي حول حمایة التراث في العالم اإلسالمي
    .في دورته العاشرة اإلسالمي لوزراء الثقافة المؤتمرالذي اعتمده 

ـعـدُّ االعتـزاُز بها تعبیرًا  التراثف من ركائز الهویة الوطنیة التي یُ
وعلى . عن االنتماء إلى الهویة اإلنسانیة التي تجمع بین البشر كافة

 واإلسالميُّ  لعربيُّ وا أساس هذا المفهوم العمیق، یكون التراث الوطنيُّ 

  .تراثًا إنسانیًا عالمیاً 

الفكریة  ضامینتمت صیاغة الم ،وبناء على هذه المرتكزات
مسار المنامة لتفعیل العمل الثقافي اإلسالمي (لمشروع  لیةموالع

 عملالبرنامج (و ،)المشترك لمواجهة التطرف والطائفیة واإلرهاب
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على التراث الحضاري  بشأن تعزیز الدعم اإلسالمي والدولي للحفاظ
على أنظار المؤتمر،  ینالمعروض، )في القدس الشریف والثقافي
فهذان المشروعان  .ماوالتخاذ القرار المناسب بشأنه ،ماهلمناقشت

الن ـَكامَ ـتَ  .ألنهما یجمعان بین الرؤیة التنظیریة والخطوات العملیة، یَ

إعالن (مشروعُ  أساسها ینبنيعالقٌة وثیقٌة بین المشروعین، على ثمَة ف
، الذي )البحرین حول حمایة التراث اإلنساني ومواجهة التطرف

سیصدر عن المؤتمر، لیكون وثیقًة تأسیسیًة تتعّزز بها منظومُة الوثائق 
المرجعیة ذاِت الصلة التي اعتمدتها المؤتمرات اإلسالمیة المتخصصة 

  .التي تنظمها اإلیسیسكو

  

  ،السعادةالمعالي و أصحاب 

  ،والسیدات السادةحضرات 

إن العمل من أجل تنویر الرأي العام العالمي لمواجهة 
، على الحرم عقوداالعتداءات اإلسرائیلیة المستمرة منذ سبعة 

 وعلى مدینة القدس الشریف، بصورة عامة، من شأنه أن المقدسي،

 ،لكسوألیسیسكو، واار اإلـود التي نبذلها في إطـمَ للجهـالدعیوفر 
لحمایة تراثنا اإلسالمي العربي في المدینة المقدسة،  والیونیسكو،

  .لإلنسانیة جمعاء الذي هو تراثٌ 

وانطالقًا من هذه القواعد الراسخة، ومراعاةً لهذه االعتبارات 
ذات الدالالت العمیقة، فإن حمایة التراث اإلنساني، من خالل 
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لها ال مجتمع مواجهة التطرف بشتى أشكاله، هي مسؤولیٌة جماعیٌة یتحمّ
الدولي، وینبغي أن تنهض بها األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي، 
ُ األطراف المعنیة بالسالم العالمي، إلنقاذ العالم من ویالت  وجمیع

  .تزداد خالل هذه الفترة تفاقمًا وخطورةً    الحروب وكوارث األزمات التي

نني، وفي هذه المناسبة، ومن على منبر هذا المؤتمر، أوّجه  وإ
بمسؤولیته في حمایة التراث اإلنساني    اًء إلى المجتمع الدولي، للقیامند

، بعامة ، وفي جمیع أقطار األرضبخاصة في القدس الشریف
ومواجهة التطرف والطائفیة واإلرهاب، وهي اآلفات الخطیرة التي تهدد 

التراث اإلنساني  فحمایةُ . األمن والسلم الدولیین على جمیع المستویات
من الشعوب، ولكنها مهمٌة  من الدول، وال شعٍب  َة دولةٍ لیست مهم

إنسانیٌة عالمیٌة مشتركة، االضطالعُ بها واجٌب أخالقي، ومسؤولیٌة 
  .قانونیة، والتزامٌ سیاسيٌّ في المقام األول

، و  عماله لیساهم في أجاح في نرجو لمؤتمرنا الأأشكركم جمیعًا
ولإلنسانیة  ألمتنا اإلسالمیة امـر والصالح والسالم والوئـق الخیـتحقی
  .اءـجمع

  .والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

  


