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نص البرقيَّة التي رفعها األساتذة المشاركون في المؤتمر الثاني الذي 
  ُعقد في رحاب مجمع اللغة العربية بدمشق

  إلى

  سيادة الرئيس بشار األسد، رئيس الجمهورية العربية السورية

  سيادة الرئيس بشار األسد

  رئيس الجمهورية العربية السورية الموقَّر

مع اللغة العربية بدمشق، وهم خيتتمون اليوم أعمال مؤمترهم إن املشاركني يف املؤمتر الثا ين 
، يرفعون إىل سيادتكم أسىن آيات الشكر على تفضُّلكم ))اللغة العربية يف مواجهة املخاطر((حول 

  برعاية املؤمتر، وعلى حرص سيادتكم الدائم على تعزيز اللغة العربية ومحايتها.

املؤمتر واملناقشات اليت أعقبتها، أن مثة أخطاراً جسيمة لقد كشفت البحوث اليت أُلقيت يف 
ُحتدق بلغتنا العربية، من عامية هجينة، ومفردات دخيلة، ختالط النطق وتتسرب إىل الكتابة، إىل 
جانب استعمال اللغات األجنبية يف التدريس العلمي يف أكثر اجلامعات العربية وتباطؤ حركة 

  ل.التعريب اليت بدأت منذ زمن طوي

لذا دعا املؤمتر إىل درء هذه األخطار حبماية لغتنا الغالية مما تتعرَّض له، وجعلها لغة علم 
وتعليم وحبث علمي، والسعي جبدٍّ لتوطني العلم واملعرفة يف ربوعنا، دون إنكار الفائدة يف تعليم 

  اللغة األجنبية، لتكون رديفة للعربية ومعينة للمتعلم.

موع حاضريه أن ُحييِّي شخصكم الكرمي، حملافظتكم على قيم األمة ويطيب هلذا املؤمتر مبج
جكم القومي يف التطوير والتحديث.   العربية ومبادئها وحقوقها، وُحييِّي 

وفقكم اهللا يف مسريتكم النضالية، وسدَّد خطاكم إلعالء شأن األمة العربية، وأدامكم ذخراً 
  للوطن.

  اللغة العربية بدمشقرئيس مجمع         هـ١٤٢٤/ ٩/ ٢٧دمشق يف 

  الدكتور شاكر الفحام                  م ٢٠٠٣/ ١٠/ ٢٣       
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  توصيات المؤتمر الثاني
  لمجمع اللغة العربية بدمشق

  اللغة العربية في مواجهة المخاطر
عقدت جلنة الصياغة املؤلَّفة من السادة أعضاء جممع اللغة العربية بدمشق، مقرِّري جلسات 

جلسات درست فيها جممل البحوث وما اشتملت عليه من أفكار، واستعرضت املؤمتر، عدة 
االقرتاحات اليت وردت يف املناقشات اليت جرت عقب إلقاء البحوث، وخلصت إىل صياغة 

  التوصيات التالية:

مناشدة الدول العربية إصدار تشريعات ملزمة حلماية اللغة العربية من خطر استعمال  - ١
للغات األجنبية يف اإلعالم واإلعالن واإلشهار، وترتيب عقوبات على املخالفني اللهجات العامية وا

  الذين ال يبالون جبعل العربية غريبة يف دارها.

دعوة الدول العربية إىل رسم سياسة لغوية واضحة تتفق مع النصوص الواردة يف - ٢
ليها تعميم استخدامها يف دساتريها، اليت تنص على أن اللغة العربية لغتها الرمسية، مما يرتب ع

خمتلف ميادين مناشطها فتكون لغة التعليم جبميع مراحله وأنواعه، ولغة اإلدارة والقضاء واالقتصاد 
  واإلعالم وسائر وجوه احلياة األخرى.

دعوة الدول العربية، وخاصة وزارات الرتبية فيها، إىل إيالء تعليم اللغة العربية يف  - ٣
ة وحتسني طرائق تدريسها قراءًة وكتابة، وتعويد التالمذة والطالب املطالعة مدارسها العناية الفائق

املفيدة اليت تُنري الفكر وترهف احلّس وتُغذي الناشئة، مع اتباع األساليب املشوقة، وإكساب 
ا  ا، مع دعو الناشئة املهارة اللغوية وأساليب التعليم الذايت وإجراء التدريبات الالزمة الكتسا

  د جماالت القصور يف أساليب تعليم اللغة العربية وسبل االرتقاء بالواقع.لتحدي

دعوة جمامع اللغة العربية ووزارات الرتبية يف الدول العربية إىل وضع الدراسات املتعلقة  - ٤
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بتطوير مناهج تدريس اللغة العربية، وخاصة الصرف والنحو واإلمالء، وتأليف مرجع ُمَيسَّر هلذه 
  االستفادة مما وصلت إليه نظريات علم اللغة وفروعه اخلاصة.القواعد مع 

دعوة الدول العربية، وخباصة وزارات الرتبية، إىل تدريس املواد العلمية يف املراحل  - ٥
االبتدائية واإلعدادية والثانوية باللغة العربية دون سواها، وذلك دون إمهال تعليم الطالب يف املراحل 

  ام  لغة أجنبية أو أكثر، للحاجة إليها يف التخصص والتواصل مع اآلخر.العليا من التعليم الع

مناشدة الدول العربية اليت شرعت يف تعريب تدريس املواد العلمية يف معاهدها  - ٦
ا، استكماله وتوفري مستلزماته كيما يكون التعريب عامل تقدُّم علمي هلا وسبيالً  وجامعا

صحيحاً، مع حتويل البحث العلمي إىل اللغة العربية حتقيقاً  الستيعاب الطالب العلم استيعاباً 
  لتوطني العلم وفتح السبيل إىل الكشف واإلبداع يف العلم.

مناشدة الدول العربية اليت مل تشرع يف تعريب التدريس العلمي يف مرحلة التعليم العايل،  - ٧
ّي والكتاب املؤلـَّف بالعربية أو املرتجم مباشرته دون تأخري مع توفري متطلباته األساسية: املدرِّس الكف

  إليها، واملصطلح العلمي الصحيح.

اإلفادة من املنجزات اليت حتقَّقت يف البلدان اآلخذة بالتعريب، وذلك بعقد اتفاقات  - ٨
تعاون ثنائية بني اجلامعات واملؤسسات العلمية العربية الراغبة يف التعريب واجلامعات واملؤسسات 

  البلدان العربية.املعربة يف 

امع اللغوية والعلمية واجلامعات واملركز  - ٩ اإلفادة من اجلهود واملنجزات اليت حقَّقتها ا
العريب للتعريب والرتمجة والتأليف والنشر بدمشق، ومركز تنسيق التعريب بالرباط واهليئات 

العامة واملتخصصة  واملؤسسات الثقافية العاملة يف ميدان املصطلح والرتمجة وتصنيف املعاجم
  واملوسوعات العلمية.

ا املؤمترات  - ١٠ دعوة الدول العربية، ووزارات الرتبية والتعليم  إىل تنفيذ املقررات اليت اختذ
ا الندوات وامللتقيات  الوزارية (وزراء الرتبية، وزراء التعليم العايل، وزراء الثقافة) والتوصيات اليت أصدر

ىل انعقادها بشأن التعريب والرتمجة واملصطلح، والعمل على إنفاذ اخلطة واالجتماعات اليت دعت إ
الشاملة للثقافة العربية واخلطة القومية للرتمجة واخلطة القومية للتعريب، هذه اخلطط اليت ُوضعت 

  بإشرافها.

من  دعوة الدول العربية الختاذ اإلجراءات الالزمة حلماية الـُهوية الثقافية واللغة العربية - ١١
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أخطار الغزو الثقايف اجلامح، والعوملة الزاحفة اليت تسخِّر لتحقيق أغراضها مجيع أدوات االتصال 
  واإلعالم احلديثة، وتسعى جاهدة الخرتاق ثقافتنا ولغتنا.

دعوة جامعة الدول العربية والدول العربية مجيعها إىل املساعدة على نشر اللغة العربية  - ١٢
رتاب وبلدان الشعوب اإلسالمية املتعطشة إليها، وتعزيز استعماهلا يف هيئة السليمة يف مواطن االغ

األمم املتحدة واملنظمات الدولية، وذلك بتقدمي العون البشري واملادي والفين هلا. مع دعوة ممثِّلي 
  األقطار العربية إىل االلتزام باللغة العربية.

كِّن اللغة العربية من حتقيق عامليتها إن جهودًا خملصة ومستمرة تُبذل يف هذا السبيل، متُ 
  وبلوغ مرتبة متقدِّمة بني لغات العامل.

دعوة جمامع اللغة العربية إىل االهتمام بإعداد املعجم التارخيي للغة العربية الذي يرصد  - ١٣
اللغة من أقدم عصورها حىت اليوم، ملا يف ذلك من خري للعربية وكشف عن جوهرها الذي ال 

  لغة أخرى.تضاهيها به 

توفري اآلليات الضرورية لتحقيق الزيادة املطلوبة يف احملتوى العريب للشبكة العاملية  - ١٤
(اإلنرتنت) عن طريق التحول حنو الرقمية وإصدار التشريعات احلافزة لقيام صناعات يف احملتوى 

  العريب للشبكة وتعليم املعلوماتية واالتصاالت بالعربية.

دف إىل حتقيق واعتماد مبادرات على  مستوى كل دولة عربية، وعلى املستوى القومي 
  اآلليات الالزمة لذلك التطور وإىل إجياد احللول للعقبات التقنية اليت تعوق ذلك.

السعي إلنشاء مرصد عريب للمصطلحات، يشجِّع التعاون يف البحث املصطلحي  - ١٥
ا وحتليلها النظري والتطبيقي، ورصد املولَّدات ومجع البيانات املص طلحية واملعجمية ومعاجلتها وخز

وتبادهلا ونشرها، وتطوير التدريب املصطلحي، واملساعدة على اعتماد سياسة ختطيط مصطلحي يف 
ا اهليئات املختصة، إضافة إىل إقامة عالقات خارجية، واملشاركة يف  إطار اخلطط الثقافية اليت أقر

  املشروعات املصطلحية الدولية.

ة جمامع اللغة العربية إىل متابعة جهودها يف حتقيق الرتاث ونشره، للكشف دعو  - ١٦
امع  عن كنوز حضارتنا العربية اإلسالمية اليت رفدت احلضارة البشرية بالعلم واملعرفة، ودعوة ا
اللغوية اجلديدة إىل انتهاج النهج نفسه، وإقامة أشكال خمتلفة من التنسيق والتعاون بني 

امع يف هذ ال.ا   ا ا
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تشجيع مراكز الرتمجة والتعريب، بيوت احلكمة املعاصرة، على أداء مهامها على  - ١٧
الوجه األكمل، وذلك بالعناية باختيار الكتب املراد ترمجتها واختيار املرتمجني واملراجعني األكفياء يف 

وبية، وربطها بشبكة شىت فروع املعرفة، واالستعانة بقواعد املعطيات االصطالحية والتجهيزات احلاس
اتصاالت تساعد على تواصل األفراد واجلمعيات واهليئات، مع التشجيع على إنشاء مجعيات 
للمرتمجني، تساعد على محاية حقوقهم ومجع مشلهم خدمة للثقافة العربية وحتقيق التواصل مع 

  الثقافات األخرى.

امع اللغوية و  - ١٨ العلمية العربية يف جماالت محاية اللغة ينوِّه املؤمتر باجلهود اليت بذلتها ا
  العربية ووضع املصطلحات وتوحيدها، ويف حتقيق الرتاث العريب ونشره.

مع  - ١٩ يشكر املؤمتر جممع اللغة العربية السوري ورئيسه ونائبه وأمينه ومجيع أعضاء ا
 الضيافة للباحثني والعاملني فيه على ما بذلوا من جهد جهيد يف سبيل تنظيم املؤمتر وتوفري كرمي

 الضيوف.


