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  كلمُة المشاركيَن في المؤتمر الحادي َعَشَر 
  يف دمشق لمجمع الّلغة العربية

  يُلقيها األستاذ الدّكتور عيسى علي العاكوب
مع -    عضو ا

  املقاُم الكرمي للّسيدة الدّكتورة جناح العطّار، نائب الرّئيس، راعية املؤمتر.
  لعايل سعادَة األستاذ الدّكتور ّبسام إبراهيم وزير الّتعليم ا

مع    جناَب األستاذ الدّكتور مروان احملاسين، رئيس ا
  الّسادة الّضيوف 

  الّسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
  أيها األعزاء، 

كانت دمشق العاصمة العربية اإلسالمية األوىل، اليت انتقل إليها إرث العرب واإلسالم، حني خرج من 
ليت بارك فيها اهللا سبحانه، فهّيأت لنماء عرّيب إسالمّي، قليل الّنظري وكانت الّشام األرض ا ٍة،احلجاز أّول مرّ 

إّن أهل الشام متثّلوا تعاليم القرآن باللغة  امطمئن بل أقول  نان.يف بناء اإلنسان وتقومي الّلسان وصقل اجلَ 
قاء بالعربية باجتاه ل يف االرتقعلى خري ما يكون الّتمّثل، وأسهموا إسهاًما يلحظه كلُّ متأمٍِّل عا ةالعربي

من أمجل الّصور اليت جتّلى فيها لسان العرب. ومن شاء  همالتحّضر والتمّدن والّدماثة والّرقة، وكانت عربيتُّ 
للثّعاليب، ليجد  "يتيمة الّدهر"إىل مأثرة عامل العربية يف عصره، أعين كتاب  دْ عُ يَـ لْ االطمئنان إىل ما أقول فَـ 

للعلم  الشام على كل جتّليات العربية يف البلدان املختلفة اليت كانت تعتمدها لغةً قّدم لغة العرب يف  لَ الّرجُ 
  واألدب والثقافة واحلياة. 
  ، نعم، أيها األعزاء

، الراعية للعربية، املنافحة عن العروبة، املدافعة عن حقوق العرب. هي الشام اليت كانت هي الشام، إذاً 
يب املتحّضر املتأّنق املتفنِّن، مث ظّلت دائًما احلريصة إىل الغاية على أن منذ قدمي حياة العرب دار اللسان العر 

  .رةاملتطوِّ تكون العربية لغة العلم واحلضارة والتقانة واحلياة 
ا وتقديراً، وتعّلقً  احب وتدليًال على هذا اإلحساس املتأصل يف نفوس العرب السوريني إزاء لغتهم العربية 

لغتهم عن االستعمال يف جماالت الّتقانة احلديثة  دَ عَ بْـ ناء هذا البلد آملهم كثريًا أن تُـ أعيد إىل األذهان أن أب
 حتت وطأة أنواع من االحتالل، فاتصل كفاحهم يف سبيل إعادة العربية إىل فضاءات احلياة املختلفة، إىل أن
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مع العلميّ ١٩١٩عام  جوِّ تُـ  يف دمشق". وإذ يعيش العرب  العريبّ  م بإنشاء أّول جممع للغة العربية باسم "ا
إلنشاء جممعهم "جممع اللغة العربية" اآلن، يف متناوهلم أن يقولوا  السوريون يف هذا العام الذكرى املئةَ 

ا يتدّفق بإحساس غامر بالفخر: إن رسالة احلفاظ على العربية وتعزيزها اليت تبّناها اآلباء املؤّسسون ما تزال دمً 
ا، تأيت من يف قلوب األبناء  واألحفاد، وإن دعم العربية والّتمكني هلا، وتعزيز كلِّ ما من شأنه أن يرتقي 

  من صور ذلك.  أعلى مستويات املسؤولية يف هذا البلد. وما انعقاد هذا املؤمتر إالّ صورةٌ 
  أيّها األعزاء، 

إخوتنا الباحثني الّسوريني، إّن املشاركني يف أعمال هذا املؤمتر، من زمالئنا يف البلدان العربية ومن 
ا يف  رِ كَ يشعرون حبسِّ مسؤوليٍة عظيمة إزاَء تقدمي كل الفِ  اليت تسعى ملعاجلة كل نقاط الّضعف اليت يستشِعرو

يف مستويات ما قبل التعليم اجلامعي، ويف أقسام اللغة العربية يف اجلامعات  مهاتعلُّ العربية و  تعليمِ  جسدِ 
يم العربية للّناطقني بغريها، يف املناهج وطرائق التدريس وأدوات التعزيز. وهم يرون العربية، ويف مؤسسات تعل

طى يف طريق االرتقاء مبناهج تعليم العربية وطرائق تدريسها هي خطوة راسخة باجتاه أّن كّل خطوة ختُْ  ايقيني 
  ار والتمّيز. حتقيق جمتمع البحث العلمي والتقاين، ودخول عامل املنافسة يف اإلبداع واالبتك

  اء،أيها األعزّ 
مع اللغة العربية يف  باسم املشاركني يف هذا املؤمتر العلمي التعليمي، أتقدم بأمسى آيات االمتنان 
دمشق، ولكّل من أسهم يف اإلعداد لعقد هذا املؤمتر، ويسهم يف إجناحه، مهما كان حظّه من ذلك، واألمل 

  الم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. كبري يف أن يكون احملصول وافرًا. والس
٢٥/١١/٢٠١٩  


