
 يز"، السيدنونخابير  سعادة عمدة بلدية المنسى السيد "فرانسيسكو

السادة أعضاء  ،االحتفاالتو السياحة لمسؤو "إسرائيل ريكو"

 عروضرابطة رئيس "دافيد غونثالث" ، السيد مجلس البلدية

، سعادة سفير جامعة الدول العربية "كريستانوسو "موروس

. أوالً وقبل كل شيء الحضور الكريمبشار ياغي، أيها  السيد

باسمي و ،نتدى الثقافي العربي اإلسبانيم  للاإلدارة  الهيئةباسم و

شكرنا لمجلس المدينة ورابطة مسيرات بتقدم نالشخصي، 

هذه العرض  لحضورلدعوتنا  عروض "موروس وكريستانوس"

 .الجميلة تكمفي مدين 2018 لعام

على الرغم من أن وناطق باللغة العربية،  وأليالمنسى اسم 

لفيه خموسيقي مع  وقع له الترجمة تعني المكان الذي في الوسط،

 ونبان تكيجعلها جديرة وهذا . تاريخها مرتبط باألندلس غراميه

اإلسالمية والمسيحية، أمس واليوم الحضارة جسر ثقافي بين 

شبه الجزيرة اإليبيرية، عليهم بترميم في  عدهأماكن  هناكوغدا. 

 مثلب تهازخرف فقط يلزمنا، المنسى، ولكن في القائمةالجسور 

 جتماعات.هذه اال

بدو تفي أنحاء كثيرة من العالم، ولكن حيث سمع تكلمة  التعايش

الغالية  مر القرون، هو هنا في إسبانيا عبربقوة ولها أصداء 

 ليهاعتاريخ عاش ال لطو والتي علىترحيب، الضيافة والأرض 

ومنها الحضارة  ،الحضارات اواقامو الشعوبالعديد من 

ومهدوا بذور المعرفة،  ب  بساطة جلوبكل . العرب االندلسية

 خلصأنحاء العالم،  جاب والذي ناتجهالكن ووزرعها،  التربة



سكان  من صقل الثقافة األندلسية، أيمن بفضل الجهود المبذولة 

 عرب.والاإلسبان  هاحضارة التي ورثهي الهذه األرض، و

نتدى الثقافي العربي اإلسباني لن السيدات والسادة.   تقاعسيالم 

، هلةبس ، مهمة ليستلنا هذا التراث منارة يكون ه كيجهود عن

بلدية  فرصة لدعوة مجلسهي ذه وه. للشغف ولكنها مثيرة

وجميع المؤسسات واألشخاص المهتمين في  الموقر المنسى

في سالم  التعايش تحث علىمشاريع بلتعاون لالتعددية الثقافية، 

 ا الصدد،عدة مشاريع بهذوالتمتع بتراثنا الثقافي. أبلغكم أن لدينا 

 يومالبالسادس عشر من هذا الشهر، يوم : االحتفال نهاومن بي

المتحدة عام  األمم الذي اقرتهالدولي للعيش معا في سالم، و

عقد  عزمنا على هومهم جداً، ومشروع آخر هناك . 2017

تأسبنين العرب" ستعربين اإلسبان والم  مدينة ال ههذ ،مؤتمر "الم 

هذا  تحتضنن أ ها ولما ال،، يمكنهاماضيواالسم العربي بهذا 

جمعيات إلعداده. وكما قلت من  نحن االن بحوار مع، المؤتمر

، في ينؤتمرالم   كي تستقبل هي مدينة مثاليةان المنسى قبل، 

على جعله حقيقة  كم"مؤتمر البحر األبيض المتوسط". وأشجع

 واقعة!

ع ول ماأل لالتواصهذا يكون أكرر شكري وأتمنى أن في النهاية 

وأنا  .المدى بينناطويلة  ات ثقافيةبداية عالق، المنسىمؤسسات 

ن ة "بليمؤرخال ابنة مثلالتي أنجبت ومدينة هذه المتأكد من أن 

 هذا المسار.لكون رمز تبين الثقافات، س الرابطة، كوينكه"

 شكًرا جزيالً.


