
 كلمة عميد السفراء العرب

 

" سعادة السفراء العرب نااي"إميليو باسكون أوريوالرئيس بلدية  سعادة

 السيدات والسادة الكرام أيها ورؤساء البلديات السلك الدبلوماسي وأعضاء

 وباسم ورئيسها باسمي الشخصي أوريوالبلدية  في البداية أشكر

األندلسي وحقول  اإلرثلدعوتهم لنا لحضور فاعليات " ،السفراء العرب

 النخيل في جنوب شرق إسبانيا وشمال افريقيا". 

 يمتقا   ،إسبانياالحبيبة  األرضعبر ما يقارب ثمانية قرون وعلى هذا 

 بشكل متكامل مع إرث الثقافاتتفاعلت  والتي ،عريقةالالحضارة األندلسية 

بناتج من الشرق والغرب في العلوم خلصت و ،آنذاك موجودةالتي كانت 

وصلت إلى اقاصي العالم وهي هذه الحضارة  ،والفنون والثقافة بشكل عام

 ندلس.تحمل اسم األ

 .الكرام والسادة السيدات أيها

عرفة وغرسوها في هذه البالد، ولكن ببزة الم ااجدادنا العرب اتو

 وأمازيغمن عرب  ،كانهاس  أيادي  منالمحصول كانت رعايته وتطوره ناتج 

 ،من جميع انحاء العالم سلألندل اجاءوالكثيرين الذين غيرهم ووقوط 

اليوم و الطيبة. األرضوالعيش في رحاب هذه  والثقافةمندفعين لطلب العلم 

 عربية أصول من او عربية كلمة فأال سةخم من أكثراللغة اإلسبانية بها 

اللغات الحاوية على هذا الكم من الكلمات  أوائل، مما يجعلها من اندلسية

 العربية. 

هذه الفاعليات، ان هذه الناحية ونحن بصدد افتتاح لهو جدير بالذكر 

خالل عدة عقود في العهد االندلسي، ش كلت و، أوريوالواقصد  ،من اسبانيا

مما يدل على فطنة اهل هذه  ،تاب وشعراء وعلماءك  حكومة محلية من بها 

الدويلة كان لها االثر الكبير في  هذهالمنطقة وعلو نظرتهم لشؤن الحكم. 

عن الحروب والصرعات التي كانت تدور بين  ةبعيد ،ظ على المعرفةاالحف

 جعلها تتقدم وتزدهر. مما ، األخرىالدويالت 



العربي إن اإلرث االندلسي الذي هو العامل المشترك بين الوطن 

هو ايضاً قلب العالقات الودية بين الدول العربية والمملكة  ،وإسبانيا

بالغة م أيعن  اً بعيد ،ان الحفاظ عليه وإظهاره بصورته الحقيقيةو. اإلسبانية

 ،حب للتعايش السلمي والتفاعل الثقافيم  كل انسان  ب  او اقصاء، هو واج

 . إلنسانيةااالمة لخلق مساحات تعاون في شتى المجاالت بين 

 السيدات والسادة الكرام. أيها

التي تقوم بها المؤسسات الرسمية  األنشطةمن الضروري دعم 

والتي تصب في خدمة التالحم االخوي  ،في إسبانيا والعالم العربي واألهلية

الذي نرغب ان يمثل هذا الدعم عرب بين بالدنا، ووجودنا اليوم هنا كسفراء 

جميع الجهات المعنية، كما نطالب بدعم الجمعيات يكون له استمرارية من 

نتدى الثقافي العربي اإلسباني  االهلية المتخصصة في هذا المجال مثل الم 

والذي منذ نشاءته يعمل على بناء وترميم جسور العالقات الثقافية العربية 

        .اإلسبانية

هذه  علىفي الختام ال يسعني إال تهنئة البلدية ورئيسها والقائمين و

ن الدول بي األخويةزيز العالقة لحسن اختيارهم حقبة االندلس لتع ،الفاعليات

 العربية في شمال افريقيا وإسبانيا.

                    والسالم عليكم تحياتي


