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املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والعلوم والثقافة (الكسو)

السيدات والسادة احلضور الكرام،،

ُيسعدني أن أرحب بكم جميعاً في رحاب جامعة الدول العربية...
بيتكم ،بيت العرب ..في اليوم اإلعالمي لمشروع "مرصد التراث المعماري

العمراني في الدول العربية" ،والذي تم إطالقه بمقر المنظمة العربية
و ُ
للتربية والثقافة والعلوم بالعاصمة التونسية يوم  3أكتوبر  ،2016وذلك
تنفيذاً لقرار مؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية في الوطن

العربي الذي ُعقد في المنامة عام  ،2012وكذا قرار المجلس االقتصادي
واالجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته  94بالقاهرة في ديسمبر
.2014

السيدات والسادة احلضور..

عربي ُمقدر في
العمراني" هو إسهام
مشروع "مرصد التراث المعماري و ُ
ٌ
المعاصرة هي أحوج ما
مجال حماية التُراث والحفاظ عليه .المدينة العربية ُ
تكون اليوم لمثل هذه المبادرات من أجل إنقاذ معالمها ومواقعها األثرية
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والتاريخية ،وحماية هذه المواقع من التعرض لخطر االندثار سواء باإلهمال

والبالدة ،أو التعمد والقصد.

لقد شاهدنا جميعاً بكل األسى ما ح ّل ببعض المواقع األثرية العربية
من تدمير وتخريب على يد عصابات اإلرهاب .ورأينا كيف صارت آثارنا

بعض
الغالية نهباً للهمج واللصوص .إن من بواعث األلم حقاً أن يأتي
ٌ
ممن ينسبون أنفسهم إلى هذه األمة ،ويقترفون بحق ماضيها وهويتها

جرائم تُذكرنا بما جرى آلثارنا في زمن االستعمار من عملية ٍ
نهب منظم ،ال
زالت ُكبرى المتاحف العالمية شاهدة عليها ....واليوم ،وبعد ما جرى من
سرقة ونهب على يد الم ِ
ستعمر ،ها هي آثارنا وقد صارت ُعرضة للتدمير
ُ
والتخريب على أراضينا ،وأمام أعيننا.
السيدات والسادة احلضور..

المدينة العربية كما تعلمون لها طابع خاص .هي ليست مدينة ذات

المعاصرة ،وانما هي
تكوين بسيط أو جغرافيا سهلة ،كغيرها من المدن ُ

طبقات فوق طبقات من التاريخ البعيد والقريب ...إنها مدين ٌة غنية بكل ما
ٍ
تحمله الكلمة من المعنى ...وما من ٍ
ثقافات،
تمازج
بلد عربي إال وشهد
َ
وتعاقب حضار ٍ
ات يعود بعضها لعصور ما قبل التاريخ....
َ
المدن للمرة
على ضفاف النيل ودجلة والفُرات عرف البشر ُ
سكنى ُ
العمران ..على سواحل
األولى ...عرفوا الزراعة والكتابة ...مارسوا الفن و ُ

الهالل الخصيب ظهرت األبجدية األولى ..على هذه األرض ،منذ ما يربو
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شيدت القصور ،وأُقيمت
على خمسة آالف عام ،ارتفعت أولى المعابد ،و ُ
المسالت .هاهنا ُولد كل معنى نبيل وجميل يجعل البشر أرقى وأكثر سمواً
ِ
ورفعة..
مازالت الكثير من الحواضر العربية تحتضن آثار هذا التاريخ البعيد..

سواء في بغداد أو القاهرة أو دمشق أو صنعاء أو غيرها من مدننا

المدن ،وفي ميادينها وساحاتها وشوارعها
الشامخة ..بين جنبات تلك ُ
وحاراتها ،امتزجت الحضارة اإلسالمية وتراثها المعماري الفريد ،بالحضارات

القديمة وآثارها الباقية ...إنه امتزاج استثنائي يكاد أال يكون له مثيل في

المتراكم والمتداخل ،في ُمدن
العالم ...حماية وصيانة هذا الموروث الثقافي ُ
يسكنها الماليين من البشر ،ويؤمها مئات اآلالف من السائحين كل عام،

تُمثل تحدياً كبي ارً ...وواجباً ومسئولية على الحكومات وكل الفعاليات
المجتمعية واألهلية ..فضالً عن كونها أولوية رئيسية على أجندة العمل
ُ
المشترك.
العربي ُ

المشروع الذي نحتفل به اليوم هو خطوة هامة على هذا الطريق ..إن

"مرصد التراث المعماري والعمراني في الدول العربية" هو بمثابة اآللية

التنفيذية لتحقيق ما نص عليه ميثاق جامعة الدول العربية من ضرورة

الحفاظ على التراث العربي ..وتعلمون الدور المشهود الذي طالما قامت به

الجامعة في هذا المجال ،وسوف تستمر في االضطالع بهذا الدور بإذن
اهلل ،سواء من خالل هذه المبادرة أو غيرها من المبادرات الخالّقة
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والم ِ
ثمن جهود المملكة العربية
بدعة ..وال ننسى في هذا السياق أن ُن ِّ
ُ
العمراني في
السعودية في إعداد مشروع ميثاق المحافظة على التراث ُ

الدول العربية في عام  ،2004والذي يهدف إلى حماية وتنمية أحد أهم

مقومات الجذب السياحي في المنطقة العربية..

وأخي ارً ،ال يفوتني أن أتقدم بالشكر للمنظمة العربية للتربية والثقافة

والعلوم على الجهود المبذولة للحفاظ على الهوية الثقافية العربية ..كما

أتوجه بالشكر والتقدير لكل إدارات األمانة العامة بالجامعة التي قامت

المتميز..
باإلعداد والتنظيم لهذا اليوم ُ
شك ارً لكم..
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