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  في المؤتمر الثاني كلمة الدكتور مشارقة
 في افتتاح المؤتمر

  أيها الرفاق
  أيها األخوة

امع  جهود طيبٌة كبي رٌة، يبذهلا جممع اللغة العربية يف دمشق، تؤازره فيها ا
اللغوية يف عدد من األقطار الشقيقة. ونشاط متواصٌل دؤوب، يقوم به دفاًعا 

ية، دون َكَالٍل أو ملل، يف ظروف تشَهد فيها عن اللغة العربية والثقافة العرب
رة، وتتعرض فيها ملخاطر مجّة. إذ يسعى الذين يرومون  اللغة العربية حتدياٍت كثي

النيل من اللغة العربية ومكانتها، إىل دفع أبنائها إىل التخلي عنها، وجعلها من 
من الزمن، مث املنسّيات. َمثـَُلها يف ذلك َمَثُل لغاِت أقواِم، عاشت َحْقبًة 

ا. ومل يبق منها إال آثار منقوشة على أحجار، أو  اندثرت باندثار الناطقي ن 
  حتملها رُُقٌم تنُبُش عنها احلفريات.

ا،  ومساعي أعداء األمة العربية للنيل من لُغتها ووعاء ثقافتها وحضار
وإذا  ليست حديثة العهد، فهي قدمية جديدة، وخصومها ال يِكّلون وال ميَّلون. 

كانت أعماهلم قد حِبَطت يف سالف العهد، فمن باب أوىل أن َحتَبط أعماهلم 
يف هذا العصر، وأن َتْدَحَض ُحَجُجهم، وأن تسُقط ذرائعهم، وأن يبوءوا 

اية املطاف. بفضل تصدي العلماء العاملي ن من أبناء  باإلخفاق واخلذالن يف 
ا ذوو الشنآن، وكشِف حقيقة األمة العربية، للمحاوالت املشبوهة، اليت يقو  م 

مزاعمهم. وَدْحِض ُحججهم، وإسقاِط ذرائعهم، لتبقى اللغة العربية، لغة العلم 
ن من أبنائها،  ن ملئات املاليي واملعرفة، لغة الثقافة واحلضارة، لغة البيان والتبيي
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ا يف بلدان العامل اإلسالمي. وأمثاهلم من الناطقي   ن 
العربية، هي املقوَم األساسيَّ لقوميتنا العربية، وهي يف ة هذا وملا كانت اللغ

ن، ولغُة  الوقت ذاته لغُة القرآن الكرمي واحلديث الشريف الذي أُثَِر عن سيد املرسلي
مع اللغة  الشريعِة اإلسالمية السمحاء. فال يسعنا إزاء ذلك كله، إال أن نقدر 

اجلميلة، وأن ننوه باجلهود الطيبة  العربية يف دمشق، عظيم اهتمامه بشأن هذه اللغة
اليت يبذهلا يف نََدواته ومؤمتراته، إلعالء شأن اللغة العربية، والثقافة العربية، والدفاع 
عنهما يف مواجهة مساٍع، يبذهلا أعداء األمة للنيل منهما، أو يروج هلا جاهٌل من 

ك منه حلقيقة األمر ن من اخلصوم، دون إدرا أبنائها، يكرر كالببغاء مقوالت املغرضي
  والغايات اليت يسَعْوَن لبلوغها.

ويسعدين يف هذه املناسبة الكرمية، وأنا أنوب عن السيد الرئيس بشار 
ر ملا  األسد برعاية هذا املؤمتر. أن أنقل إليكم حتياته القلبية، وتقديره الكبي
تعرض يبذلون من جهود، دفاًعا عن اللغة العربية، يف مواجهة املخاطر اليت ت

ن  هلا، حىت تستعيد هذه اللغة أجمادها الغابرة، ويكون هلا مكانتها املرموقة، بي
  اللغات احلّية واسعة االنتشار يف عاملنا املعاصر.

  أيها الرفاق
  أيها األخوة

أشرنا آنًفا إىل أّن مساعي أعداء األمة، للنيل من اللغة العربية، قدمية 
داِف األمة العربية من قبل أعدائها، هي حديثة. وما ذلك إال ألن عمليَة استه

عملية مستمرة متجددة، متد جذورها يف أعماق التاريخ. ألن األعداء يتخوفون 
ضتها، وأن متسك بزمام األمور، سواء أكان ذلك  من صحوة األمة العربية و
متعلًقا بشؤون املنطقة العربية وما حوهلا، أم كان متعلًقا بالشؤون الدولية. 
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انوا يسعون بوسائل شىت، إلبقاء األمة العربية، يف حاٍل من الضعف ولذلك ك
والتخلف والتجزئة، لتكون عدمية الفاعلية، يسهل عليهم اهليمنة عليها، 

ا. ب ثروا ا و   والتحكم مبقدرا
ال  وقد وجد أعداء األمة العربية، أن من بي دية يف هذا ا ن الوسائل ا

ثقافة العربية، والسعَي للقضاء عليهما، مبختلف استهداَف اللغة العربية وال
األساليب والوسائل. يف إطار خمطط خبيث مشبوه، دعوا فيه إىل إحالل 
اء الوجود القومي  العامية الدارجة حمل الفصحى. وهم يبغون من ورائه، إ
لألمة العربية، ألن اللغة هي املقوم األساسي للقومية العربية. فيقطعون بذلك 

راث العلمي واملعريف  ن ماضي األمة وحاضرها. ويأتون على الت يالصلة ب
وقد نّبه السيد الرئيس بشار األسد يف  ((الضخم، للحضارة العربية اإلسالمية. 

كلمته القيمة اليت ألقاها يف القمة اإلسالمية العاشرة يف يوتراجايا إىل خطر 
صد، واليت تستهدف املفاهيم املطروحة اليت يروج هلا البعض بقصد أو بغري ق

ثقافتنا وحضارتنا. وبّني أن اخلطر علينا ال يأيت من حرب عسكرية أو اقتصادية 
ا قد  فحسب.. بل من حرٍب ثقافية حيب التنبه إليها أوًال. فهي األخطر، أل

. كما أن أعداء األمة باستهدافهم اللغة ))تؤدي إىل تشويه هويتنا أو إىل إلغائها
ن بقاع  ن األقطار العربية، بل يقطعون األواصر بي صر بيالعربية يقطعون األوا

القطر الواحد، ألنه ليس مثة هلجة عامية واحدة يتكلمها أبناء كلِّ قطر. وهم 
بذلك حيلمون بأن يعيدوا العرب إىل حاٍل من البدائية لغويًا. تؤدي إىل طمس 

والتعلم  هويتهم القومية، وتدفعهم إىل التفتيش عن لغٍة للكتابة والقراءة
والتعليم. فيجدون يف إحدى اللغات األوربية ضالتهم، كما هي حال بعض 

  ن.. األقوام يف أفريقيا، واسرتاليا واألمريكيتي
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ا،  هذا وقد حتدثنا يف مناسبات سابقة، عن الذرائع اليت يتذرعون 
م اخلبيثة، سواء أكانت تلك الذرائع املزعومة، تتعلق بصعوبة تعلم  لتحقيق مآر

للغة العربية، لصعوبة حنوها وصرفها كما يدعون، أم لعسر كتابتها لتعقيد ا
ا للتطور املتسارع الذي يشهده عاملنا  افا إمالئها حسبما يزعمون. أم 
املعاصر، يف خمتلف جماالت التـِّْقِنّيِة، مما يستدعي االستغناء عنها، واألخذ 

  ق ما يتخرصون.بواحدة من اللغات العاملية الواسعة االنتشار وف
هذا يف الوقت الذي جند فيه اقواًما، يتشبثون بلغات أحفورية مل يكن هلا 
ا يف معابدهم  استعمال إّال يف جانٍب من الطقوس الدينية اليت ميارسو

  ويعملون على إحيائها.
ن من أبناء األمة العربية، الغيورين على هويتهم ولغتهم  إال أن العلماء املخلصي

م، كانوا دائًما باملرصاد، لكل ناعٍب وناعق يذودون عن اللغة وثقافتهم وح ضار
العربية، وينافحون عنها ويدحضون ُحجج اخلصوم، لتبقى اللغة العربية، لغة العلم 

ا على مر العصور.   واملعرفة لدى أجيال األمة ورمزًا لثقافتها وحضار
  أيها الرفاق
  أيها األخوة

ي يف األراضي احملتلة، من جرّاء  فلسطينتتفاقم معاناة الشعب العريب ال
أعمال اإلرهاب اليت يتعرض هلا يومًيا، وحرِب اإلبادة اليت يشنها عليهم جمرم 
ا يف  احلرب شارون، واليت تستهدف إفراغ األراضي العربية احملتلة من سكا

ن  ر عرقي، إلقامة ازيد من املستوطنات عليها واستقدام املستوطني عملية تطهي
ود من أحناٍء شىت ليقيموا فيها.. فالفلسطينيون يتعرضون يومًيا للقتل اليه

م لالجتياح من قبل قوات  واالغتيال، والسجن واالعتقال، وتتعرض مد
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االحتالل اإلسرائيلي، ومنازهلم للهدم، ومزارعهم للتجريف وبِناهم التحتيُة 
ازر اليت ر. ويعانون من احلصار واإلذالل والتجويع معاناًة مر  للتدمي يرة. فا

ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي يف رفٍح منذ أيام، والدمار اهلائل الذي 
أحدثته فيها وجعلت رفح من خالله مدينًة منكوبة، دليل واضح على أن 
اإلرهايب شارون عدٌو للسالم، وأن حكومته حكومة حرٍب تتعمد وأد عملية 

لتحقيقها. وما قيل يف رفح يقال يف السالم واإلجهاز على أية فرصٍة متاحة 
ر وحشي إبان االجتياح اإلسرائيلي هلا، ويف  ن وما شهدته من جمازر وتدمي جني
ن، كما أن جدار الفصل العنصري الذي تقيمه  رها من مدن وحواضر فلسطي غي

حكومة شارون والذي سيحيل ما تبقى من الضفة الغربية إىل معازل 
ة العدوانية التوسعية للعدو الصهيوين، والطبيعة ن، يؤكد السياس للفلسطينيي

  العنصرية لذلك العدو.
وما كان العدو الصهيوين، ليقدم على ارتكاب أعمال اإلرهاب حبق 

م أفظع تنكيل، لوال ما  الفلسطينيي ن ويشن عليهم حرب اإلبادة، وينكل 
اليت تؤمن حيظى به من دعم ومساندة ورعاية ومحاية من قبل اإلدارة األمريكية. 

له الدعم السياسي يف احملافل الدولية، كما تؤمن له الدعم العسكري 
رير جرائمه، بذريعة أن العدو  واالقتصادي واملايل والتـِّْقين. وتسعى إىل تب

الصهيوين إمنا يدافع عن نفسه، فهي تنكر على الشعب الفلسطيين الذي 
ازر، تنكر احتلت أرضه وانتهكت حرماته، وارتكبت حبقه أفظع اجل رائم وا

عليه أن يقاوم قوات االحتالل، وحتاول أن تـَْلِبَس احلق بالباطل، فتصف 
ا أعمال إرهاب. مع أن  ا الفلسطينيون، بأ أعمال املقاومة الوطنية اليت يقوم 
املقاومة الوطنية حق مشروع أقرته األعراف واملواثيق الدولية، لكل شعب 
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ا دولة إرهاب تعرضت بالده لالحتالل. وأن أ عمال اإلرهاب يف العامل، إ
  قامت عليه واستمرت به ومارست أبشع أنواعه ضد العرب.

ومهما حاولت الدوائر الصهيونية، ومن يقف وراءها، وصم أعمال املقاومة 
ا لن تفلح بالقضاء  الوطنية للشعب العريب الفلسطين ا أعمال إرهاب، فإ ي، بأ

انتفاضَة األقصى املبارك، فاملقاومة مستمرة ما استمر  عليها، ولن توقف االنتفاضةَ 
ر األمة العربية على امتداد الوطن العريب من  االحتالل، وهي حتظى بدعم مجاهي

  احمليط إىل اخلليج، ودعم قوى التحرر واألحرار يف العامل.
وقد أكد السيد الرئيس بشار األسد بوضوح يف القمة اإلسالمية العاشرة، 

البحث عن األسباب الكامنة، وراء ما َحيُْصُل من أحداث مؤملة يف أنه دون ((
ن بشكٍل خاص. تبقى  منطقة الشرق األوسط بشكل عام، ويف فلسطي

رة اجلرائم اإلسرائيلية، أو  ر يف زيادة وتي االستنكارات واإلدانات عاجزة عن التأثي
ة لوقٍت كلنا ر من مضيع يف منع الرد املشروع للمقاومة وال تكون حينئٍذ أكث

  .))حباجة إليه
ويبقى موقف سورية من عملية السالم، موقًفا ثابًتا، فسورية تنادي بالسالم 
العادل والشامل، وتسعى لتحقيقه وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وقرارات 

روت، مبا يفضي إىل انسحاب إسرائيل من مجيع األراضي العربية  القمة العربية يف بي
رداد احلقوق الوطنية  ومبا يكفل است ١٩٦٧إىل خطوط الرابع من حزيران عام  احملتلة

ر وإقامة دولته املستقلة كاملة  ي يف العودة وتقرير املصي للشعب العريب الفلسطين
  السيادة على تراب وطنه وعاصمتها القدس الشريف.

زامها  م التإال أن عدم رغبة إسرائيل يف حتقيق السالم، وتنكَرها ملتطلباته، وعدَ 
ا  بقرارات الشرعية الدولية، وتصعيَد قمِعها للفلسطينيي َ ن يف األراضي احملتلة، وإمعا
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اورة وما خيامرُها من  ا على الدول العربية ا َ يف السياسة االستيطانبة، وعدوا
غطرسة القوة، المتالكها تـََرسانًة ضخمة من األسلحة التقليدية وأسلحة الدمار 

اختالفها، كان عقبة كأداء حال دون أن حيقق عملة السالم تقدًما  الشامل على
  .١٩٩١يذكر منذ أن انطلقت من مؤمتر مدريد عام 

تمع الدويل، اهتماًما حًقا بعملية السالم، وجهًدا أكب ر،  مما يتطلب من ا
زام باستحقاقاته. حىت  ر إسرائيل، على الرضوخ ملتطلبات السالم وااللت جيب

الم العادل والشامل، اذي ينعم به اجلميع، ويوفر األمن واالستقرار يتحقق الس
  جلميع األطراف يف املنطقة.

وقد أكد السيد الرئيس بشار األسد يف كلمته القيمة يف القمة اإلسالمية 
م العسكرية، فلن  ن أن يعرفوا أنه مهما كب أن على اإلسرائليي((العاشرة  رت قو

  .))ولن يتمكنوا من زرع اخلوف يف نفوسنايفلحوا يف حتقيق أهدافهم، 
وأما عن الوضع يف العراق، فإن سورية أكدت يف العديد من املناسبات، 
حرصها على سالمة العراق ووحدة أراضيه، وعلى حرية شعبه وكرامته، وأكدت 
اء احتالل العراق،  ا األمم املتحدة، تقود إىل إ دعمها لكل خطوة تقوم 

  ي زمام أموره.وتسلم الشعب العراق
ر مقنعة،  ررات غي ريرها مبب فلقد كان العراق ضحيةً حلرٍب، حاول من أوقدوا نارها، تب

ررات تندرج يف إطار احلرب على اإلرهاب، أم امتالك العراق  سواء أكانت تلك املب
ديًدا لآلخرين.   ألسلحة الدمار الشامل، أو ما زُِعَم من أنه يشكل خطرًا و

ىت تبّني ملن خاضوا احلرب، أن احلرب مل حتقق هلم ما  ومل يطل الوقت ح
كانوا يطمحون إىل حتقيقه، وأن ما متخضت عنه احلرب من نتائج، مل يكن 
سوى تقويض أركان العراق، ونشِر اخلراب والدمار والفوضى يف ربوعه. وأخذ 
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العراقيون يدفعون الثمن معاناة شديدة، من سوء األوضاع املعيشية، واالفتقاِر 
إىل أبسط اخلدمات األساسية، والشعوِر باإلحباط واملهانة من جراء ممارسات 

  قوات االحتالل.
من الطبيعي ((وقد أكد السيد الرئيس بشار األسد يف قمة بوتراجايا أن 

أننا كبلد جار للعراق وتـَْرِبطُنا به عالقات تارخيية من األخوة، أن نكون يف 
ن حباضره ومستقبله. لذلك  نكون معنييمقدمة من يتأثر مبا جيري فيه، وأن 

نؤكد حرصنا على أن يستعيد العراق سيادته واستقالله وحريته بأقصى سرعة، 
رد دوره الذي يليق مبكانته. ولن يتحقق ذلك إال من خالل انسحاب  وأن يست

رافق مع انتخاب حكومٍة وطنية  ي حمدد. يت قوات االحتالل، وفًقا جلدوٍل زمن
الشعب العراقي بكل شرائحه. وأن يكون لألمم املتحدة دور ر عن خيار  تعب

فاعل يف املساعدة على إدارة شؤونه، وإعمارِه بالشكل الذي حيدده العراقيون 
  .))أنفسهم وليس نيابة عنهم

  أيها الرفاق
  أيها األخوة

رحات تعزز مكانة  ختاًما أرجو ملؤمتركم النجاح، وأن خيرج بتوصيات ومقت
رحات والتوصيات  وتعلي شأن الثقافة العربية. وأن جتد تلك املقتاللغة العربية، 

طريقها إىل التطبيق، من خالل متابعٍة جادة مع ذوي الشأن يف كل جمال من 
االت املعنية باملوضوع. وأشكر لكم جهودكم الدؤوبة وسعيكم الصادق،  ا

ات العامل احلّية ن لغ زلة املرموقة اليت هي أهل هلا بي لتحتل اللغة العربية املن
الواسعة االنتشار. ولتبقى هذه اللغة رمًزا لثقافتنا، ووعاًء لعلومنا ومعارفنا، 

  ر الدهور. وعنوانًا ألجماد أمتنا، تفخر به األجيال عب


