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 سعادة األستاذ الدكتور حممد ولد أعمر 
 املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو( 

 السيدات والسادة،
 احلضور الكــــرام،

يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم في احتفالية المنظمة العربية للتربية 
الذهبي للمنظمة، والذي يمثل احتفااًل والثقافة والعلوم )األلكسو( بمناسبة اليوبيل 

عامًا من  50بميالد واحدة من أعرق منظمات العمل العربي المشترك، ومرور 
العمل الجاد للنهوض بالعمل العربي المشترك في مجاالت التربية والتعليم والثقافة 

 والتراث والعلوم والبحث العلمي.

العميق للدور الذي تقوم واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أعبر عن تقديري 
به )األلكسو( في خدمة الثقافة والتعليم في العالم العربي.. فالمنظمة هي بيت 
الخبرة العربي في مجال التربية والثقافة والعلوم.. وهي الذراع الفني لجامعة الدول 
العربية في هذا الخصوص.. ودورها في هذه المجاالت مشهود ومتواصل لخمسين 

 تواصل عطاءها لعقود قادمة بإذن هللا.عامًا.. وسوف 

 السيدات والسادة،
الثقافة العربية ركيزة أسااااااااااساااااااااية في مفهوم العروبة.. وهي القاعدة  

الحقيقية التي يسااااااتند بليها بنيانا التعاون والتنساااااايق والت.ااااااامن العربي .. 
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لة الثقافة هي العروة الوثقى الجامعة ألبناء أمتنا العربية.. وهي الحلقة الواصا
 بين ماضي العرب وحاضرهم ومستقبلهم. 

وليساااات الثقافةا معطى اامدًا.. أو حقيقة ثابتة ال تتأير أو تتطور.. بل  
هي كائن حي.. يؤثر ويتأثر.. ينمو ويتفاعل مع البيئة ومعطياتها المتأيرة.. 
والثقافات الحية هي تلك التي تساااااتطيع التكيا مع المتأيرات.. بإعادة تجديد 

وعدم النكوص عن موااهة الواقع بتحوالته.. بل االشااااااااتباك معه من ذاتها.. 
 موقع الثقة ال الخوف أو الجمود. 

وقد كانت الثقافة العربية، في عصااااااااور االلدهار والتفوق الح.اااااااااري، 
تتعامل مع ذاتها وعالمها بمنطق الثقة هذا.. فتأخذ عن اآلخرين وته.ااااااااام 

في الح.ارة العالمية بقدر ما تستفيد وتاعيد المزج واإلنتاج واالبداع.. وتاسهم 
هي أي.اااًا من منتجات هذه الح.اااارة.. من دون شاااعور بالنق. في األخذ.. 

 أو المن في العطاء. 

بن الناظر للثقافة العربية في مساااااااايرتها الطويلة والأنية عبر القرون..  
عة.. يادرك أن أهم ما ياميزها هو تلك النظرة اإلنسانية الرحبة.. فهي ثقافة اام

تمنح المجال للجميع بأن يكون لهم دوٌر ونصاااي .. المسااالم ومير المسااالم.. 
العربي واألعجمي.. تساااتوع  وال تاقصاااي.. وتحتوي ثقافات اآلخرين من دون 

 اتباع أو بذعان.
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هن ساااون انعكان النحساااار اوليسااات ألمة الثقافة العربية في لماننا الر  
ة.. وساايادة منطق رخر هو اإلقصاااء هذه النظرة اإلنسااانية الماتسااامحة الواثق

 واالنعزال.. ويعلمنا التاريخ أنه ما من ح.ارة انعزلت بال انكفأت.. ثم انطفأت.

لقد شاااااااااهدنا اميعًا كيا تظكل بعل مظاهر التساااااااااامح واالنفتا  من  
الثقافة العربية.. وكيا تسااللت بليها ارثومة التعصاا  والتطرف.. واالسااتعالء 

ونبذه.. واالكتفاء بالذات واالفتتان المرضاااااااااي بها... على اآلخر أو احتقاره 
وأثبتت تطورات العقد الماضاااااااي أن هذه األمراض التي أصاااااااابت بعل أواه 
ثقافتنا لألسا لها صلة وثيقة بما أصاب بعل مجتمعاتنا من نزاعات طائفية 
ية  حد.. بن ق.ااااااااا ناء الوطن الوا لدين واحتراب بين أب وعنا يرتدي عباءة ا

هي أولى ق.ااااااااااايااا األمن القومي.. فثقااافااة االنأالق  -أراهاااكمااا -الثقااافااة 
والماضاوية ورفل اآلخر تاف.اي حتمًا بلى تفساخ المجتمعات وتناحر أبنائها، 
وانأماسااااهم في حروب طائفية ودينية مادمرة.. أو أن تاصاااابح هذه المجتمعات 

 مصانع تافرخ اإلرهابيين.

بلى تجديد الثقافة عن حااتنا  -في أكثر من مناساااااابة-وطالما تحدثت  
العربيااة.. تجاادياادق ينطلق من هويتنااا وال يتجاااولهااا أو يهمشاااااااااهااا.. باال ياعيااد 
صااااااااايامتها وياجددها.. تجديدق يواك  ما يجري في الدنيا.. ويوااه أسااااااااائلة 
الحاضاار بأدوات الحاضاار وعقلية الحاضاار.. وما للتا أرن أن هذه المنظمة.. 

م هي األمينة على هذه المهمة الخطيرة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلو 
بحكم التكوين والخبرة والكوادر الرائعة التي ت.مها بين  -وال.رورية.. ألنها 
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تظل األقدر على بحياء تراثنا العربي على نحوق يخدم حاضاااااااارنا وال  - انباتها
يحول بيننا وبين مساااااااتقبلنا.. وهي أي.اااااااًا األنجح في قراءة تطورات عالمنا 

 مالحقتها ومواكبتها.المعاصر، و 

بننا نفخر بااللكساااو ونعتز بمنجزاتها واساااهاماتها المساااتنيرة... ونتمنى  
لها، وقد مرَّ نصااا قرن على بنشااائها، االسااتمرار في القيام بدورها الرائد في 
خدمة الثقافة العربية.. وفي النهوض بالتعليم في بالدنا العربية... من أال 

 ز بانتمائه لإلنسانية في رن معًا.تعربية ويعايل اديدة يؤمن بثقافته ال

 م.اااااارًا لكااااااااشك

 

 


