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الحمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل رسول هللا

وآله وصحبه ومن واله

سيادة الرئيس،

أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الكرام،

ات السادة والسيدات، ح�ض

السالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته،

ي هــذا الحفــل الكبــ�ي الــذي يقــام بمناســبة اختتــام 
ٌف غامــٌر أن أتحــدث إليكــم �ف �ش

ــيد  ــة. وأود أن أش ــة العربي ــن المنطق ــالمية ع س ــة الإ ــة للثقاف ــس عاصم ــة تون احتفالي

ي إطار 
ي نفــذت �ف

نامــج الأنشــطة الــ�ت ي أولتهــا الحكومــة التونســية ل�ب
بالعنايــة الفائقــة الــ�ت

فت بنتائجهــا، وقــد كان مــن أبرزهــا  ي موضوعاتهــا وتمــ�ي
ي تنوعــت �ف

هــذه الحتفاليــة، والــ�ت

ســالمي الحــادي عــرش لــوزراء الثقافــة الــذي ُعقــد برعايــة ســامية مــن ســيادة  المؤتمــر الإ

ــة التونســية، واختتــم أشــغاله هــذا المســاء،  الأســتاذ قيــس ســعّيد رئيــس الجمهوري

وكان ناجحــاً عــىل المســتويات كافــة.

سيادة الرئيس،

أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الكرام،

ات السادة والسيدات، ح�ض

ــالمي  س ــم الإ ي العال
ــة �ف ــم الثقاف ــج عواص نام ــا ل�ب ــالل إطالقه ــن خ ــكو م يسيس إن الإ

وع  ــرش ــذا الم ف ه ــ�ي ــة لتدش ــة للثقاف ــنة 2005 كأول عاصم ــة س ــة المكرم ــار مك واختي

ك والتنميــة الثقافيــة  ي المشــ�ت
الحضــاري الكبــ�ي كانــت تهــدف إىل تعزيــز العمــل الثقــا�ف

ف الأمــم الأخــرى،  شــعاع الحضــاري والريــادة الحضاريــة بــ�ي ف الــدول،  وتحقيــق الإ بــ�ي

ــة. ســالمية التنويري ــة الإ ــر الثقاف وتصدي

نامــج الحضــاري الكبــ�ي حيــث أضحــى  اتيجية لهــذا ال�ب وقــد اتضحــت الأهميــة الســ�ت

از بالنتمــاء  ف رافــداً أساســيا للــدول الأعضــاء مــن أجــل إبــراز المنجــز الحضــاري والعــ�ت
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ــه  ــت ب ــذي قام ــم ال اتيجي المحك ــ�ت ــط الس ــد كان التخطي ــالمي. وق س ــم الإ إىل العال

ــ�ي  ــد المعاي ــج وتحدي ام ــذ ال�ب ي تنفي
ــا �ف ــى به ــم المحتف ــة العواص ــكو لمواكب يسيس الإ

ي نجــاح 
ــار الأنشــطة المالئمــة عامــال حاســما �ف ة الالزمــة واختي الدقيقــة وتوفــ�ي الخــ�ب

ي تــم بهــا الحتفــاء بتلــك العواصــم وإبــراز قيمتهــا التاريخيــة 
مختلــف الــدورات الــ�ت

ــاء الحضــاري العــام.  ي البن
ــا �ف ــا وأدبائه ومســاهمة أعالمه

ســالمي  ي العالــم الإ
طــار جــاء اختيــار مدينــة تونــس عاصمــة للثقافــة �ف وضمــن هــذا الإ

ــة  ي ومســاهمتها الحضاري
ــا�ف ــاً برصيدهــا الثق اف ــة اع�ت ســنة 2019 عــن المنطقــة العربي

بفضــل مــا تحتضنــه مــن رصوح ومعالــم ثقافيــة ودينيــة شــاهدة عــىل عراقتهــا وأصالــة 

ة  ف اتهــا الثقافيــة أّهلتهــا لــ�ي تحظــى بهــذه المكانــة المتم�ي ف ي وتجه�ي
نســا�ف شــعبها وإرثهــا الإ

عــىل المســتوى العالمــي.

يسيســكو  نجــازات عقــدت الإ فعــىل امتــداد ســنة كاملــة مــن العمــل الجــاد الحافــل بالإ

ي جســدت المكانة 
قليميــة والدولية ال�ت ات الأنشــطة الوطنيــة والإ ي تنفيــذ عــرش

وشــاركت �ف

نســانية. فمن  ســالمية والإ ي تاريــخ الحضــارة الإ
ي تتمتــع بهــا مدينــة تونــس �ف

المرموقــة الــ�ت

ي شــعت بنورها 
ة انطلقــت مشــاعل الثقافــة والتنويــر ال�ت اء، هــذه الحــارصف تونــس الخــرف

ى، وامتــد ذلــك إىل الأندلــس والبحــر الأبيض  ي شــمال إفريقيــا وجنــوب الصحــراء الكــ�ب
�ف

المتوســط، وخرَّجــت فطاحــل العلمــاء مــن معلمتهــا العريقة جامــع الزيتونة، الــذي كان 

ي إثــراء الحيــاة الفكريــة 
هــا طــالب العلــم والعلمــاء مــن كل مــكان، وأســهم �ف وجهــة يؤمُّ

والثقافيــة طيلــة قــرون، ول زال يقــوم بهــذه الأدوار الطالئعيــة إىل يومنــا هــذا. فال تذكر 

تونــس إل ويذكــر جامــع الزيتونــة، ول يمــر ذكــر علــم مــن أعــالم هــذه البــالد إل وُقــرن 

اســمه باســم هــذا الجامــع العريق.

ة  ي ختــام هــذه الكلمــة، أذّكــر بأننــا أمــام تحديــات وتحــولت ثقافيــة رقميــة كبــ�ي
�ف

ي الدبلوماســية الثقافيــة 
لبــد لنــا مــن مواكبتهــا والتعامــل معهــا، والســتثمار �ف

ــك  ــىل ذل ــال ع ــ�ي مث ــة، وخ ــا التنويري ــر ثقافتن ي وتصدي
ــا�ف ــمال الثق ف الرأس ــ�ي وتثم

ــىل  ــل ع ــس، والعم ــة تون ي مدين
ــدون �ف ــن خل ــة اب ــت العالم ــم بي ــىل ترمي ــا ع عزمن

ــك. ــة لذل ــة الالزم ــوارد المالي ــ�ي الم توف
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سيادة الرئيس،

أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الكرام،

ات السادة والسيدات، ح�ض

أجــدد الشــكر لكــم ســيادة الرئيــس وإىل رئيــس الحكومــة  وشــعب تونــس العريــق عــىل 

ســالمي لــوزراء الثقافــة، والشــكر الكبــ�ي  ة للمؤتمــر الإ اســتضافة الــدورة الحاديــة عــرش

لمعــاىلي الأخ النبيــل الدكتــور محمــد زيــن العابديــن، وزير الشــؤون الثقافيــة، ولمعاونيه 

ي 
ــد �ف عــداد والتنظيــم كمــا تجسَّ ــارة والمقــدرة مــن أجــل حســن الإ عــىل الجهــود الجب

ي المؤتمــر.
هــذه الحتفاليــة الجميلــة الناجحــة بحضــور الوفــود المشــاركة �ف

عاشت تونس عاصمًة للثقافة ورمزاً للحضارة.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.


