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  كلمة المشاركين في المؤتمر

  أحمد مطلوب
ممثل راعي -نائب رئيس اجلمهورية-األستاذ الدكتور حممد زهري مشارقة -

  املوقر-رئيس اجلمهورية العربية السورية-احلفل السيد الرئيس بشار األسد
 السادة أعضاء القيادتني: القومية والقطرية -
 السادة أعضاء اجلبهة الوطنية التقدمية -
 زراءالسادة الو  -
 السادة السفراء العرب -
 - رئيس جممع اللغة العربية-األستاذ الدكتور شاكر الفحام -
 السيدات والسادة احلضور: -

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
جنتمع هذا اليوم يف رحاب دمشق العربية اليت كان لنضاهلا من أجل 

عريب، والتزال احلرية واالستقالل أثر كبري يف حركة التحرر اليت مشلت الوطن ال
حتمل مشعل الوحدة واحلرية واالشرتاكية وتقف بوجه املخططات الرهيبة اليت 
حتاك يف دهاليز االستعمار والعدوان على األمة العربية وهي تتطلع حنو النور 

  بعد أن قّدمت التضحيات اجلسيمة يف القرن العشرين.
حلفاظ على وكانت دمشق حاضرة اجلمهورية العربية السورية سباقة يف ا

سالمة اللغة العربية، وكانت سورية أول قطر عريب يأخذ بناصية التعريب بعد 



  
مع اللغة العربيةاملؤمت ٢  ر الثاين 

  أن وجدت ال حرية فكرية وال استقالل وطنياً بغري اللغة القومية.
وكانت حركة التعريب معلمًا من معامل هذا القطر يف العصر احلديث، 

مية، وجعله يدور على الرغم مما واجه من حتديات يف حرف مسرية أهدافه القو 
  يف فلك الدول األجنبية، الطامعة بأرض العرب.

وإذا كانت سورية وبعض أقطار الوطن العريب قد أخذت بالتعريب 
الذي كان شوكة يف عيون املستعمرين، فإن التحديات ما زالت قائمة، ولعل 
من أحدثها العوملة اليت بدأت تذر بقرينها لتسلب الشعوب حريتها وثقافتها 

  ها، وتفقدها هويتها لتدور يف فلك القطب الواحد.ولغت
وما هذا املؤمتر الذي يعقده جممع اللغة العربية يف دمشق إال حتدٍّ 
للتيارات املريبة والدعوات املضللة اليت تسعى إىل أن تفقد األمة العربية أهم 
ا القرآن الكرمي عل ا، وهو اللغة العربية اليت نزل  ى مقوِّم من مقومات وحد

  .النيب العريب حممد 
ولعل تعليم النحو يف مراحل الدراسة املختلفة من أهم املسائل اليت 
أوالها اللغويون والرتبويون عناية كبرية، فمنذ عهد بعيد دعا ابن مضاء القرطيب 

  إىل تيسري النحو بالفاء: ))الرد على النحاة((يف كتابه 
  نظرية العامل.-١
  العلل الثواين والثوالث.-٢
  القياس.-٣
  التمارين غري العملية.-٤

جه بعض املعاصرين كاملرحوم األستاذ إبراهيم مصطفى  وسار على 
واألستاذ الدكتور شوقي ضيف وغريمها من احلريصني على لغة الكتاب العزيز، 
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امع العربية اليت شغلتها مسألة التيسري، وأوهلا جممع اللغة العربية  فضًال عن ا
لس يف القاهرة، وجمم مع العلمي يف العراق، وا ع اللغة العربية يف دمشق، وا

امع األخرى واملؤسسات  األعلى للغة العربية يف اجلزائر، ومن املؤمل أن تويل ا
التعليمية والثقافية، النحَو عناية كبرية، وتنتهي إىل منهج واضح يقدم النحو 

عليم، لتنصرف إىل أمور وعلوم اللغة العربية بأيسر السبل، وأحسن طرائق الت
مهمة أخرى، كالتعريب ووضع املصطلحات العلمية واأللفاظ احلضارية، 

  وتأليف الكتب، وترمجة ما يدفع حركة التعريب إىل األمام.
إن هذا املؤمتر مثرة من مثار إميان القطر السوري بالعربية، واحلرص على 

ء األمة، وبعض سالمتها من التشويه الذي يسعى إليه احلاقدون من أعدا
  املنتسبني إىل األرض العربية.

ولكن لن تنال اللغة الشريفة مكائد الذين يدسون السم يف العسل، ألن 
  يف األمة رجاًال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه. 

بعد أن الحظ  ))تيسري تعليم النحو((لقد اختار جممع دمشق موضوع 
، وَمْن ميارسون الكتابة، الضعف يف القراءة والكتابة وااللقاء لدى الطالب

  ويلقون األحاديث واحملاضرات يف وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية.
  وبين هذا املؤمتر على أربعة حماور، هي:

  احملور األول: أسس تعليم النحو وتيسريه.
  احملور الثاين: مشكالت تدريس النحو.

  احملور الثالث: تيسري تعليم مباحث النحو.
  الرابع: تدريس النحو يف خمتلف املراحل الدراسية ووسائل تيسريها. احملور

وتكاد هذه احملاور األربعة تعاجل املسألة ليخرج املؤمتر بتوصيات واضحة 
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تكون دليًال للعاملني يف حقل الرتبية والتعليم، وسبيًال يفضي إىل ما فيه ازدهار 
، وتقدمًا يف العلم الذي العربية يف هذا العصر الذي يشهد ثورة يف املعلومات

  حيتاج إىل لغة تستوعب املستجدات، وتعرب عن شؤون احلياة.
لقد حضر إىل دمشق أساتذة وباحثون من الوطن العريب ليشاركوا يف 

م العلمية واللغوية اليت تنري السبيل،  ))تيسري تعليم النحو((مؤمتر  ويقدموا خربا
 على خطاها رجال الرتبية وترسم صورة مشرقة للغة الذكر احلكيم ليسري

والتعليم، فضًال عن األساتذة والباحثني من القطر السوري الذين سيكون هلم 
دور مؤثر يف سري املؤمتر، والوصول إىل توصيات يؤمل أن جتد أذنًا صاغية من 

  لدن املسؤولني لكي ال تضيع اجلهود اليت تبذل يف سبيل ازدهار اللغة العربية.
ذا املؤمتر سواء أكانوا من القطر السوري أم غريه، إن املشاركني يف ه

يتوجهون إىل قيادة اجلمهورية العربية السورية، وإىل جممع اللغة العربية الذي 
أجزل الشكر وأمسى آيات التقدير ملا لقوه من -شرفهم بدعوته حلضور املؤمتر

حفاوة عظيمة، واستقبال معهود، وتكرمي مشهود، ويسألون اهللا أن يوفق 
لعاملني خلدمة القضايا العربية، ومنها لغة الضاد اليت وحدت العرب، ومجعتهم ا

  على اخلري واهلدى قروناً، وما ذلك على اهللا بعزيز.
  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

   ه١٤٢٣شعبان ٢١  دمشق
  م٢٠٠٢تشرين األول ٢٧
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