
2007

1

ألقاھا وزیر الدولة لشؤون مجلسالبابطین المركزیة للشعر العربيكلمة في افتتاح مكتبة
و رئیس مجلس الوزراء حفظھ اهللانیابة عن سملوزراء محمد ضیف اهللا شرارا

2006أبریل 8

بسم اهللا الرحمن الرحیم

الكراماألخوات و األخوة

سمو أمیر البالد الشیخ صباح األحمد الجابر الصباح، حضرة صاحب الیسعدني و یشرفني أن أنوب عن سیدي
، التي تحتفي الیوم بإنجاز فریدتحیات سموه و ترحیبھ بكم في بلدكم الكویت، و أن أنقل لكمحفظھ اهللا و رعاه

لتشرق بذلك على أرض دولة للشعر العربيفي میدان الثقافة العربیة ، مع افتتاح مكتبة البابطین المركزیة
.نشرا، تعنى بالشعر العربي جمعا و توثیقا و فھرسة و بحثا و من منارات الفكر و الثقافةت منارة جدیدةالكوی

، في السادس من ینایر لعام لقد تفضل حضرة صاحب السمو أمیر البالد الشیخ صباح األحمد الجابر الصباح
التي یحتویھا ھذا المبني الجدیدة ،برعایة كریمة بوضع حجر األساس لھذه المنارة الثقافیة الشعریة2002
بأھمیة مختلف روافد التراث الثقافي العربي في تعزیز حاضر األمة رعاه، إیمانا من سموه حفظھ اهللا و . األنیق

من أجل إعالء الھویة و في إطار حرص دولة الكویت شعبًا و مؤسسات و قیادة على بذل كل جھدمستقبلھا، و 
.العربیةة و تعزیز الثقافالعربیة، 

...األخوات و األخوة 

أفراحھم عاداتھم و تقالیدھم،دیوانًا للعرب، حفظ و أرخ مسیرتھم و إنجازاتھم،لقد كان الشعر العربي دومًا
و ھي و یجدده،و ینشره،یجمعھ و یوثق لھ، غیر أن ھذا الدیوان احتاج بدوره إلى دیوان حافظوأحزانھم

في كأول مكتبة متخصصةعلى أكمل وجھللشعر العربي،البابطین المركزیةمھمة نأمل أن تقوم بھا مكتبة
االتصاالت ومتسلحة في مھمتھا ھذه بأحدث ما وصلت إلیھ التقنیات و علو م المكتبات الشعر العربي في العالم،

.الحدیثة في مجال الحفظ و التبویب و االطالع و النشر

...الكرام و األخوةاألخوات

و التي ھي أحدث حلقة في سلسلة طویلة من إسھامات الكویت،بأن ھذه المكتبة الفریدةقناعة كبیرةإنني على 
التي سترى لمشروع البناء الجدید للمكتبة الوطنیة الكویتیةستكون مكمًال أساسیًا،في خدمة الثقافة العربیة

.و لباقي المكتبات الوطنیة المنتشرة في ربوع عالمنا العربي،النور قریبًا بإذن اهللا

...أیھا األخوات و األخوة

و عاداتیفرض على العالم كلھ التماثل مع قیم مستحدثة،،زمن العولمة الذي نعیشھ في عصرنا ھذاإن
ل مجتمع و كل أمةأمام كبما یجعل الحاجة ملحةفي ظل سطوة وسائل اإلعالم و االتصال العالمیة،،دخیلة

في نفس الوقت الذي تأخذ فیھو حمایتھا من االنسالخ و التغریب ،لتحصین ثقافتھا و لغتھا و ھویتھا الخاصة،
.تطورهفي ارتقائھ و بما ال یمنعھا من مجاراة العالمبأسباب التقدم و الرقي

بعد كتاب أن مجتمعاتنا لم تعرف،میةو أنتم تمثلون صفوة مثقفي أمتنا العربیة و اإلسالو لعلكم تتفقون معي
و تقالیدھا ما ھو أفضل من الشعر كحافظ للغتنا العربیة الجمیلةثم المناھج التربویة التعلیمیة السلیمةاهللا

و تعي قیمة و تمسك بنواصي الكلمة الطیبة،مع تربیة ناشئة تتقن لغتھاو نقلھا إلى أجیال المستقبل،العریقة
.تستوعبھا و تعتز بھاتحافظ علیھا و تصونھا،،ناشئة تتمسك بھویتھا الدینیة و اللغویةاتھا،تراثھا و موروث
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جائزة عبد ألشید باألخ الكریم عبد العزیز سعود البابطین رئیس مجلس أمناء مؤسسةھذه المناسبةو أغتنم
و االعتناء بھ الفرع من اآلداب،االھتمام بھذاعلى عاتقھالذي حمللإلبداع الشعري،العزیز سعود البابطین

من مھرجانات شعریة تخلد ذكرى الشعراء العرب و المسلمین،من خالل مختلف إنجازات المؤسسة،إثراءهو
من معاجم و دواوین شعریة و مراجع و مسابقات عبر مختلف اإلصدارات القیمةومن إنتاج ثقافي متمیز،

.معالم الحضاریة و الثقافیة في دولة الكویت و العالم العربيللو آخرھا ھذه اإلضافة الثریةمنشورات،و

...األخوات و األخوة

لكم و السالم غایة،و السماحة شعارًاو العروبة وطنًا و التعاون طریقًاباسم الكویت و ھي تعیش اإلسالم دینا
،منا التحیة و الشكر و الترحیب و الحمد هللا الذي جمعنا على الخیر، وفقكم اهللا

,,,وبركاتھو السالم علیكم و رحمة اهللا


