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 18ديـسـمـبر 2019م
تونس ،الجمهورية التونسية

الحمد هلل وحده ،والصالة والسالم عىل رسول هللا
وآله وصحبه ومن وااله
سيادة الرئيس،
المعال والسعادة ،الضيوف الكرام،
أصحاب
ي
ض
ح�ات السادة والسيدات،
السالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته،
ش� ٌف غامـ ٌـر أن أتحــدث إليكــم ف ي� هــذا الحفــل الكبـ يـر الــذي يقــام بمناســبة اختتــام
احتفاليــة تونــس عاصمــة للثقافــة إالســامية عــن المنطقــة العربيــة .وأود أن أشــيد
أ
ت
ت
ـ� نفــذت ف ي� إطار
ـ� أولتهــا الحكومــة التونســية بل�نامــج النشــطة الـ ي
بالعنايــة الفائقــة الـ ي
هــذه االحتفاليــة ،والـ تـ� تنوعــت ف� موضوعاتهــا وتمـ ي ز
ـ�ت بنتائجهــا ،وقــد كان مــن أبرزهــا
ي
ي
المؤتمــر إالســامي الحــادي عـ شـر لــوزراء الثقافــة الــذي ُعقــد برعايــة ســامية مــن ســيادة
أ
ـعيد رئيــس الجمهوريــة التونســية ،واختتــم أشــغاله هــذا المســاء،
الســتاذ قيــس سـ ّ
وكان ناجحـاً عــى المســتويات كافــة.
سيادة الرئيس،
المعال والسعادة ،الضيوف الكرام،
أصحاب
ي
ض
ح�ات السادة والسيدات،
إن إاليسيســكو مــن خــال إطالقهــا بل�نامــج عواصــم الثقافــة ف ي� العالــم إالســامي
ين
ش
المــروع
لتدشــ� هــذا
واختيــار مكــة المكرمــة ســنة  2005كأول عاصمــة للثقافــة
ف
ـا� المشـ تـرك والتنميــة الثقافيــة
الحضــاري الكبـ يـر كانــت تهــدف إىل تعزيــز العمــل الثقـ ي
المــم أ
ـ� أ
ـ� الــدول ،وتحقيــق إالشــعاع الحضــاري والريــادة الحضاريــة بـ ي ن
بـ ي ن
الخــرى،
وتصديــر الثقافــة إالســامية التنويريــة.
وقــد اتضحــت أ
الهميــة االسـ تـراتيجية لهــذا بال�نامــج الحضــاري الكبـ يـر حيــث أضحــى
رافــداً أساســيا للــدول أ
العضــاء مــن أجــل إبـراز المنجــز الحضــاري واالعـ ت ز
ـ�از باالنتمــاء
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ت
االســراتيجي المحكــم الــذي قامــت بــه
إىل العالــم إالســامي .وقــد كان التخطيــط
المعايــر
إاليسيســكو لمواكبــة العواصــم المحتفــى بهــا ف ي� تنفيــذ بال�امــج وتحديــد
ي
الدقيقــة وتوفــر الخــرة الالزمــة واختيــار أ
النشــطة المالئمــة عامــا حاســما ف ي� نجــاح
ب
ي
ت
ـ� تــم بهــا االحتفــاء بتلــك العواصــم وإب ـراز قيمتهــا التاريخيــة
مختلــف الــدورات الـ ي
ومســاهمة أعالمهــا وأدبائهــا ف ي� البنــاء الحضــاري العــام.
وضمــن هــذا إالطــار جــاء اختيــار مدينــة تونــس عاصمــة للثقافــة ف ي� العالــم إالســامي
ف
ت
ـا� ومســاهمتها الحضاريــة
ســنة  2019عــن المنطقــة العربيــة اع�اف ـاً برصيدهــا الثقـ ي
بفضــل مــا تحتضنــه مــن رصوح ومعالــم ثقافيــة ودينيــة شــاهدة عــى عراقتهــا وأصالــة
ن
يز
يز
المتم�ة
ـ� تحظــى بهــذه المكانــة
ـا�
شــعبها وإرثهــا إالنسـ ي
وتجه�اتهــا الثقافيــة ّأهلتهــا لـ ي
عــى المســتوى العالمــي.
بالنجــازات عقــدت إاليسيســكو
فعــى امتــداد ســنة كاملــة مــن العمــل الجــاد الحافــل إ
أ
ف
ت
ال� جســدت المكانة
وشــاركت ي� تنفيــذ عـ شـرات النشــطة الوطنيــة إ
والقليميــة والدولية ي
ف
ت
والنســانية .فمن
ـ� تتمتــع بهــا مدينــة تونــس ي� تاريــخ الحضــارة إالســامية إ
المرموقــة الـ ي
�ض
ض
ت
ال� شــعت بنورها
تونــس الخــراء ،هــذه الحــا ة انطلقــت مشــاعل الثقافــة والتنويــر ي
الندلــس والبحــر أ
ف� شــمال إفريقيــا وجنــوب الصحـراء الكــرى ،وامتــد ذلــك إىل أ
البيض
ب
ي
وخرجــت فطاحــل العلمــاء مــن معلمتهــا العريقة جامــع الزيتونة ،الــذي كان
المتوســطَّ ،
يؤمهــا طــاب العلــم والعلمــاء مــن كل مــكان ،وأســهم ف ي� إثـراء الحيــاة الفكريــة
وجهــة ُّ
والثقافيــة طيلــة قــرون ،وال زال يقــوم بهــذه أ
الدوار الطالئعيــة إىل يومنــا هــذا .فال تذكر
تونــس إال ويذكــر جامــع الزيتونــة ،وال يمــر ذكــر علــم مــن أعــام هــذه البــاد إال و ُقــرن
اســمه باســم هــذا الجامــع العريق.
ف ي� ختــام هــذه الكلمــة ،أذ ّكــر بأننــا أمــام تحديــات وتحــوالت ثقافيــة رقميــة كبـ يـرة
البــد لنــا مــن مواكبتهــا والتعامــل معهــا ،واالســتثمار ف ي� الدبلوماســية الثقافيــة
ف
ين
وخــر مثــال عــى ذلــك
وتثمــ� الرأســمال
الثقــا� وتصديــر ثقافتنــا التنويريــة ،ي
ي
عزمنــا عــى ترميــم بيــت العالمــة ابــن خلــدون ف ي� مدينــة تونــس ،والعمــل عــى
توفــر المــوارد الماليــة الالزمــة لذلــك.
ي
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سيادة الرئيس،
المعال والسعادة ،الضيوف الكرام،
أصحاب
ي
ض
ح�ات السادة والسيدات،
أجــدد الشــكر لكــم ســيادة الرئيــس وإىل رئيــس الحكومــة وشــعب تونــس العريــق عــى
اســتضافة الــدورة الحاديــة عـ شـرة للمؤتمــر إالســامي لــوزراء الثقافــة ،والشــكر الكبـ يـر
لمعــال أ
الخ النبيــل الدكتــور محمــد زيــن العابديــن ،وزير الشــؤون الثقافيــة ،ولمعاونيه
ي
عــى الجهــود الجبــارة والمقــدرة مــن أجــل حســن العــداد والتنظيــم كمــا تجســد �ف
إ
َّ ي
ف
هــذه االحتفاليــة الجميلــة الناجحــة بحضــور الوفــود المشــاركة ي� المؤتمــر.
عاشت تونس عاصمةً للثقافة ورمزاً للحضارة.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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