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  في ختام المؤتمر الثامن للمجمع رئيس المجمع كلمة الدكتور مروان المحاسني

  م12/11/2009                  

  أيها السادة الزمالء أعضاء المؤتمر

  أيها الحفل الكريم

شــرفنا فيهــا مبشــاركة كرميــة مــن  ،يف ختــام أيــام ســعيدة مــرت علــى دمشــق

ع اللغـــــة أرادوا اإلســـــهام يف موضـــــوع هـــــام طرحـــــه جممـــــ ،علمـــــاء ومتخصصـــــني

  وهو يهدف إىل إلقاء نظرة معاصرة فاحصة على تراث أمتنا. ،العربية

ــا أعمالنــا  ،يطيــب يل أن أشــيد بتلــك النفحــات الوجدانيــة الــيت غمــرمت 

وبـــذلك الـــزخم املعـــريف الـــذي متيـــزت بـــه جلســـات اســـتمعنا خالهلـــا إىل ينـــابيع 

ريــة وخيــارات تتــزاحم للوصــول إىل تأكيــد مــا يف تراثنــا مــن أصــالة وعبق ،فياضة

  إنسانية.

إن املوضـــوعات الـــيت نوقشـــت قـــد أثـــارت لـــدينا أمـــالً حقيقيـــاً بـــأن العـــرب 

كــان مــن   ،ما وصل إلــيهم مــن تــراث فريــدني مازالوا قادرين على التعمق فياحملدث

ا احلضــــارات احلديثــــة،  ــــم ســــيعتمدون اآلليــــات أهــــم األســــس الــــيت اعتمــــد وأ

هــذا الــرتاث مــن خفايــا مل يصــل إليهــا املعرفيــة احلديثــة لكشــف مــا حيتــوي عليــه 

الباحثون السابقون، لعلنا نستخلص من هذه الكنوز حملــات تفيــدنا يف مواجهــة 

  .تـََعرَُّفهاواقعنا، وإضاءات على وجوه فكرية مل حنسن 
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إن مشــروعنا احلــداثي لــن يــتم لــه النجــاح إذا مل نقــم بســرب أعمــاق تراثنــا 

واحلسية واجلمالية اليت انبىن  الفكريةَ  احملركاتِ لنتعّرف  ،بنصوصه وأوابده الغنية

الــذي نعتمــده أساســاً هلويتنــا ونرباســاً لتطلعاتنــا  ،عليهــا ذلــك الصــرح الشــامخ

  املستقبلية.

ســامهوا  والبد يل من أن أتقدم جبزيل الشكر إىل الــزمالء األفاضــل الــذين

طلحات مــا دار يف مؤمترنــا مــن نقاشــات ثريــة للمصــمســامهة عاليــة املســتوى في

ـــــا جممعنـــــا إىل املـــــؤمتر ـــــاالت العلميـــــة ويف ألفـــــاظ  ،الـــــيت تقـــــدم  وذلـــــك يف ا

قواعـــــد  النقاشـــــات الـــــيت أحاطـــــت مبوضـــــوع توحيـــــدوخباصـــــة تلـــــك  ،احلضـــــارة

  اإلمالء.

إن مــــا ملســــناه يف هــــذه احملاضــــرات وهــــذه اجللســــات مــــن عمــــق حتليلــــي 

ىل اســتمرار هــذا نطمــئن إوخلفية ثقافية واسعة وحماكمة عقالنيــة جمــّردة جعلنــا 

هود احليوي بعد انفضاض هذا املؤمتر.   ا

فتكون دمشق قد أعادت بذلك توجيه أنظــار األمــة إىل ضــرورة اعتصــار 

معتمــدين مــا حوتــه  ،االرتقــاء بأمتنــا إىلوحــوافز  ،مــا يف الــرتاث مــن فوائــد مجــة

بــدل االلتفــات إىل حمتواهــا  ،لغتنــا مــن آثــار فــذة ال جيــوز اإلمعــان يف تبجيلهــا

 الذي مازال معيناً ال ينضب لبناء مستقبل زاهر.


