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  كلمة األستاذ الدكتور مروان المحاسني في المؤتمر الحادي عشر
  

  أيها الحفل الكريم
يطيب يل أن أرحب حبضوركم افتتاح جممعنا ملؤمتره احلادي عشر فأقول إن 
التزام جممعنا بإقامة مؤمتر سنوي كلما مسحت له الظروف بذلك ليس جمرد 

ا باالنفتاح على مجيع املهتمني تطبيق ملا ورد يف قانونه بل هو التزام ميثل رغبتن
بالشؤون الثقافية إلبراز مسارنا يف خدمة اللغة العربية واغتنام ذلك فرصًة 
االت الثقافية  نعرض فيها عددًا من املطبوعات اليت أجنزها جممعنا يف ا

  املختلفة وإطالعكم على نشاطات جممعنا.
بد من ذكر اللجان وإذا أحببنا إعطاء فكرة دقيقة عن أعمال جممعنا فال 

شر بعضها وبقي بعض منها قيد جزات اليت نُ ناملختلفة املسؤولة عن تلك امل
  النشر بعد التغلب على بعض الصعوبات.

ا جلان خمتصة يف معظم العلوم من الزراعة إىل الكيمياء، ومن الرياضيات  إ
تية مث إىل إىل ألفاظ احلضارة إىل علوم البيئة إىل علوم احلياة احليوانية والنبا

اجليولوجيا واإلعالم، إىل طب األسنان احلديث، إىل الفيزياء، وقد أضفنا يف 
 سوعلم القيا دة واهلندسة الوثوقية للجو مصطلحات  العام املاضي

املرتولوجيا ) وذلك باملشاركة مع مركز البحوث، وهذا باإلضافة إىل جانب (
. عالم واملصارف واجلماركيف اإلالتجاوب مع متطلبات دوائر الدولة املختلفة
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وأما علوم اللغة العربية فهي من اختصاص جلنة اللغة العربية اليت تضم خرية 
مع. املختصني   باللغة من أعضاء ا

ال شك بأن أغراضنا األساسية يف جمال معظم العلوم هي تأمني املستند 
ا لن الذي تعتز سورية التدريسي املناسب للتدريس اجلامعي باللغة العربية  بأ

بواسطة  مشروحةً  ،ملستقبل طالب يفهمون العلوم بلغتهم حتيد عنه خدمةً 
مصطلحات توضح هلم بلغة األم املفاهيم الدقيقة اليت حتملها املصطلحات 

التعليم بالعربية إضعافًا لتعليم اللغات األجنبية بل قد  األجنبية وليس يعين
ن يهدر لفهم النصوص يكون العكس صحيحًا بأن ُيستغّل الوقت الذي كا

  األجنبية، وهو كسب إضايف 
وهدفنا األصلي أن نسعى إىل إبقاء لغتنا حامًال ناصعاً لشخصيتنا القومية إذا 

جبذورها  حمميةً  ،مع متطلبات العصرلغتنا نا لتتطابق اتحنن أسرعنا يف جمهود
  طواعيتها الفريدة. و الالمتناهية

تطمح الثقافة الغربية الغازية إىل د حني وهذا قبل كل شيء دافع وطين مؤكّ 
تنبيت مناذجها احلضارية يف أذهان شبابنا ُعُمدًا لعاملية ال مفّر من اخلضوع 

هجينة ال  الذي جعل أفراد جمتمعنا يتخاطبون بلغةٍ  لنواميسها وذلك إىل احلدّ 
شّوهة عن أصلها يف اللغات مذاق هلا تتصادم فيها أصوات احلروف مُ 

بأمساء أعجمية للمحالت التجارية وقد  وارعنا مزدانةً الغازية، وأصبحت ش
  حلت فيها الكلمات األجنبية حمل مفرداتنا األصيلة.
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هو أن تبقى لغتنا حامًال ناصعاً لشخصيتنا القومية إذا  وإن الغرض من عملنا
  هذا. حنن أسرعنا يف جمهودنا

الفكرية  العطالةَ يقارب  على استسهالٍ  اً يف لغتنا مبنيّ  اً مستمرّ  تآكالً هناك  إن
يف الشخصية القومية، إذ إن الثابت يف جمموع  االختالل من شي بنوعٍ وهو يَ 

الدراسات املتعلقة باللغات أن اللغة القومية عماد الشخصية الثقافية للفرد، 
ها السريع فهمها عن طريق عرضِ  أي أن رنني الكلمات يف الذهن هو مفتاحُ 

تدخل يف النظام اللساين دون أي جهد على املخزون اللغوي لكل فرد، وهي 
إضايف. وقد أنعم علينا أسالفنا بتوّسع لغوي ال يوجد ما يضاهيه يف أي لغة 

  أخرى.
نات االجتماعية إننا نريد أن تكون لغتنا جهازًا حيًا تتضافر مجيع املكوّ 

ا. وإن هدفنا األمسى هو جعلُ  ها قادرة على لتوظيفه مبا يتناسب مع متطلبا
تطغى فيه اللغة االنكليزية مرجعيًة  يف عاملٍ  ،ع تطور العلوم املتسارعالسري م

تمعات الوصول إىل فهمٍ  دقيق لنواظم الكون الذي نعيش  أوىل حني توّد ا
  فيه.

وعلينا أن نصّر على ضرورة اإلسراع يف توطني العلوم عن طريق صوغ 
لها وانتشارها املصطلحات املطلوبة يف كل علم من العلوم اجلديدة فور تشكّ 

  مبا يف ذلك من انتشارات للتقانات.
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   أيها الحفل الكريم
ليست اللغات البشرية سوى منظومات تقوم مبعاجلة املعلومات لتجعل 

سمى الثقافة، يف األدمغة رصيدًا إنسانيًا يُ  منها املعرفة ، وهي اليت تستقرّ 
ة األجنبية على وحقيقة األمر أن لغتنا ال حتتاج إىل التمسك بإبقاء اللفظ

املقابالت أصوات أحرفها األصلية، يف حني أن العربية قادرة على استنباط 
ا اللفظية يف جماالت االرجتال  ،احلضارية املطلوبة باالعتماد على ثرو

ا على إنشاء مصطلحات  از والتوليد مبا يؤكد مقدر واالشتقاق والقياس وا
ا الستعماهلا دون ا وأهم ما يف  ،لتفريط خبصوصيتهاحديثة ويثبت جدار

ا حاملةً  لإلشعاع احلضاري املناسب،  ذلك أن تكون األلفاظ حبجم دالال
  على الوجود حضوراً ومصرياً. على اللغة هو احلفاظُ  والشك بأن احلفاظَ 

ا أمورٌ    موقع لغتنا يف املسار الثقايف العاملي،  جعلتنا نرى أن إبرازَ  إ
االت الفكرية اإلنسانية، والتعمق يف وبيان حيويتها وانفتاحِ  ها على أرقى ا

رها التارخيي يكون بالدعوة إىل إجياد معجم تارخيي يكشف دراسة تطوّ 
ا مع تلك املؤثرات. فإن  تْ املؤثرات اليت تركَ  فيها عالمات تشري إىل جتاو
نا  أغوارها وَخْرب بواطنها يوضح لنا املنطلقات اليت تشرح لْرب االصرار على سَ 

يات، وتعيد إليها مكانتها يف وجدان أبنائها، على جناعتها يف مواجهة التحدّ 
هم إىل تغّرب طوعي يبعدهم عن غم مما يتعرضون له من ُمغرياٍت تشدّ الرُّ 

امع انتمائهم الثقايف العريق. وهكذا فقد توىل جمم يف عنا املشاركة مع احتاد ا
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الحتاد دراساتنا عن املرحلة األموية املعجم التارخيي وقد أرسلنا إىل ا جنازِ إ
  لذلك املعجم. 

مات جمتمعنا يف العالقة احلياتية بني لغتنا وبني مقوّ  وال شك بأن توثيقَ 
 احلؤول ها غرضُ مهمٌة ات متسارعة هو ما يطرأ على عاملنا من تغريّ  مواجهةِ 

ج ال انتماء هلا وال هوية بعد أن يسيطر التغريب على مناه دون ظهور أجيالٍ 
التعبري عنه. وأما التزامنا بوجوب تطويرها فهو يقف يف وجه  التفكري وقواعدِ 

ا على ربط الناطقني  من يريدون احلدَّ  ا بالبناء االجتماعي الثقايف من قدر
باملواقف املؤدية إىل حتنيطها بتجميد   املتجدد عاملًيا. لذا فإننا لن نقبلَ ّين فوال

ا األصلية مبا ينتهي  إىل تقييد تطابقها مع الروافد املعرفية املتتالية منطلقا
ا. ة يف خماز   وجيعلها تدخل يف عداد اللغات املَصربَّ

لتوطني العلوم فيها، عن طريق  ما نقوم به من تسهيلٍ  كفيولكن هل ي
سباٍق دائم مع مراكز البحوث العاملية، يف مسعانا لوضع املقابالت العربية 

م ونبقى مستسلمني يربز تأخرًا دائًما يف حماوالتنا القتفاء  لواقعٍ  ملصطلحا
  التسارع العلمي؟ 

  أيها الحفل الكريم 
نظرة على تعليم اللغة العربية يف  إن الغرض من هذا املؤمتر إلقاءُ 

مناهجها مع ما هو  لتحديد مدى تطابقِ  ،الدرجات التعليمية املختلفة
  فت يف ماضيها. رِ كما عُ ثقافية   علميةً  لتعود اللغة العربية لغةً  مطلوبٌ 
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يومية مع منتجات حضارية  ةٍ مصاد نا يف مواجهةٍ وحنن إذ جند أنفسَ 
حتمل أمساء ال صدى هلا يف لغتنا بل تدخل إليها مسّلحة بعجمتها وتبقى 
مزروعة يف حياتنا  اليومية يف املنزل ويف َحرَكية اِحلَرف واملَِهن، إىل جانب 

وتسيطر على نشاطاتنا الفردية تلك اليت تتحكم مبجاالت االتصال 
  واجلماعية. لنا أن نتساءل  هل ميكن للتعليم أن خيرجنا من هذا الواقع؟

فإن التعليم الذي يعتمد الطرائق احلديثة يستطيع إدخال املفاهيم 
العصرية إىل أذهان الطالب حني يقوم بتوضيح املستندات املعرفية اليت 

 ،ا يثري عند الطالب رغبًة يف املزيدمب، اعُتمدت يف هذه الصناعات احلضارية
  دخله إىل عامل اإلبداع. شخصية تُ  وقد يصل إىل مساعٍ 

إنه تعليم يفصل احلقائق عن األوهام وله أثر كبري يف تفعيل الطاقات 
البشرية الكامنة حني يبتعد عن التلقني التعليمي املبين على القْسر الذي حيول 

 ر احتكارَ املتلقي. وهو تعليم مفتوح يكسِ دون ظهور املبادرات اخلّالقة عند 
ات العلمية اليت املعرفة وحيول دون قتل املواهب القادرة على إجياد املستجدّ 

  ثبت أرجحية الثقافة يف أي بناء مستقبلي َخمَرجاً للنجاة من كل ختّلف.  تُ 
وال بد من إخراج تعليمنا من رتابة مفروضة وَحْرفّية ُمعطّلة للفكر يف 

صبح يعتمد األسس الرقمية احلاسوبية ليصل إىل توضيح الروابط أ عاملٍ 
يف  يتجاوز حدود الذاكرة ليستقرّ  الالزمة لبلوغ الفهم احلقيقي، وهو فهمٌ 

ها مستنًدا ميكن للفرد أن يوجد التنسيق بينها ليجعلَ  ًال معرفيةً تَ األذهان كِ 
  إليه.  تطبيق يريد الوصولَ  لكلّ 
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ر شعِ تُ  من كل درٍس ندوةً  ية احلديثة أن جتعلَ الطرائق التعليم ومىت قبلت
املوضوع  املطروح بعد أن قام بتحضري  الطالب بأنه يشارك يف مناقشةِ 

 يعتمد توضيحَ  للفهم وهو عٍ ن لنا الوصول إىل احتكاِك ُموسِّ أمك ،عناصره
فتح األذهان على طاقات لغتنا يف العناصر الرتاثية للنظام اللغوي العريب  لي

  لعلوم احلديثة.ضان اتحا
ا نقلةٌ   ،بعيداً عن التكديس ،ومسؤولية نوعية النفتاح األذهان حبماسةٍ  إ

ها يف وجدان الشباب،كي يعيشوا القيم احلضارية وترسيخِ  سِ ميا ينتهي إىل غرْ 
 َ االت العصرية املفتوحة أمامهمنطلقني بكل حرّ م مُ زما وقد زالت  ،ية يف ا

  كتهم الفعلية يف مسارات احلداثة.اليت حتول دون مشار  العوائقُ 
معنا يكون منطلًقا   ولعل ما سيجري يف هذا املؤمتر احلادي عشر 

هوداتٍ  ربز طاقات اللغة العربية بسالمتها يف فصاحتها تُ  متجددةٍ  جديدًا 
  حامًال للحداثة بكل ما فيها من معارف وفنون.

  


