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والص الة والس الم عل ى أفص ح خل ق ﷲ أجمع ين ،س يدنا محم د وعل ى آل ه وص حبه
أجمعين .
السيدة نائب رئيس الجمھورية

المحترمة

السادة رؤساء المجامع اللغوية العربيّة

المحترمين

السيدات والسادة الحضور

المحترمين

السالم عليكم ورحمة ﷲ وبعد،
فقد اخترت ألتحدث نيابة عن زمالئي الباحثين ،وأين أنا منھم ،فباسمھم جميعا ً
نحيي راعي ھذا المؤتمر فخامة الرئيس القائد بشار األسد أطال ﷲ ف ي عم ره وأدام ه
س ندا للعربي ة ف ي ھ ذا البل د الص امد كم ا نحي ي رئ يس مجم ع العربيّ ة الس وري عل ى
نشاطه الجلّي في تعزيز العربيّة ،شامخة في وجه الحاقدين عليھا الذين يتربصون بھ ا
الدوائر.
سيدي الرئيس
السادة رؤساء المجامع
السادة الحضور
من أحب ﷲ فقد أحبّ الرسول العربي ،وم ن أح بّ الرس ول العرب ي فق د أح بّ
العرب ،ومن أحبّ العرب أحبّ العربيّة وثابر عليھا وصرف ھمته إليھا ،ونشھد نحن
الباحثين أننا أحببنا العربيّة وثابرنا عليھا وھا نحن نص رف ھمتن ا إليھ ا م ؤمنين بأنھ ا
شخصيتنا القومية ،ووعاء فكرنا ،ومبعث أصالتنا ،وأمل مستقبلنا ،فأي خدش
يصيبھا ينعكس مباشرة علينا ،قوتھا من قوتنا ،وضعفھا من ضعفنا ،وتطورھا
من تطورنا ،وننوه أيھا السادة ،كذلك إلى أن األمة تحي ا برجالھ ا ،وعظمائھ ا وأدبائھ ا
ومفكريھا ،فھم الذين بنوا ص رح حض ارتھا ،وأص لوا فكرھ ا ف ال غراب ة م ن أن نج ّل
باحثيھا الذين ساروا على نھج آبائھم في الحفاظ على لغتھا ومناحي القول فيھا.

سيدي الرئيس
السادة رؤساء المجامع
السادة الحضور
لزاما علينا أن نحيي مجمع اللغة العربيّة السوري ،والمج امع اللغوي ة األخ رى
قالع الصمود أمام كل التيارات الغريبة عن لغتنا ،فوقفت منھا موق ف البط ل الش جاع
فحافظ ت عل ى الثواب ت اللغوي ة الت ي ال من اص منھ ا ،وأف ادت م ن المس تجدات
الحضارية الداعية إلى التطور والتقدم.
و يخطئ من يظن أن العربيّة لغة جام دة ،أل م يق ل علماؤن ا األوائ ل إنھ ا أوس ع
اللغات وأشرفھا ،وأنھا عرفت االختصار ،واالستطراد والحذف والت رادف والتض اد؟
ألم تفتح صدرھا للغات األخرى فأخذت منھا وأعطتھا  ،أل م ت دخل ف ي ثناياھ ا ألفاظ ا
ھذبتھا واستعملتھا في سياقھا اللغوي المتعدد؟
سيدي الرئيس .السادة الحضور
كأني بأرواح آبائنا األدباء والب احثين عل ى م ر العص ور ق د تن ادت ف ي جنب ات
ھ ذه القاع ة ،تس معنا وال نس معھا ،تران ا وال نراھ ا ،ك أني بھ ا تب ارك خطان ا وخط ا
القائمين على ھذا المؤتمر ،تدعو لنا ،وتسألنا :م اذا فعل تم بلغ تكم؟ ھ ل أخ ذتم بھ ا نح و
التق دم واالزدھ ار لق د أورثن اكم س عة اللغ ة فھ ل عمل تم عل ى تطويعھ ا لمس تجدات
عصركم؟ أم تقاعستم في ذلك فتكالبت عليكم األمم فتخليتم عنھا ،ولوثتم ما كنا قد نقينا
وصفينا؟ وسوف تجيب سيدي الرئيس .ھذه النخبة الطيبة م ن الب احثين ع ن تس اؤالت
ھؤالء األحياء بين جنبات ھذا المؤتمر بأنھم ما يزالون ع ل العھ د ال ذي رس موه لھ م،
وسطروه بأيديھم مخلصين أوفياء لھذه اللغة الشريفة لسان حالھم يقول :نادتن ا العربيّ ة
فاستجبنا لندائھا في رحاب ھذا المجمع الموقر.
سيدي الرئيس .السادة الحضور
كثير أولئك الذين حاولوا أن يطعنوا بھ ذه اللغ ة ،فامت دت أي ديھم إل ى قواع دھا،
وأحكامھا تؤزھم أياد استعمارية خبيثة فوصمتھا بالقصور ،والضيق وعدم االس تجابة
للمستجدات الحضارية ،فھبت ھذه النخبة من الباحثين وغيرھا إلى الدفاع عنھا بطرق
علمي ة منطقي ة مقنع ة وس ألوا البح ر ع ن ص دفاتھا فوج دوھا لغ ة واس عة ق ادرة عل ى

مجاراة الحياة في شتى العصور واألزمان ،ومن ثم كانت أبح اثھم ت دور ف ي المح اور
اآلتية:
المحور األول  :البعد الحضاري للكتابة العلمية باللغة العربيّة
المحور الثاني  :خصائص الكتابة العلمية باللغة العربيّة
المحور الثالث :الكتابة العلمية باللغة العربيّة قديما
المحور الرابع  :الكتابة العلمية باللغة العربيّة حديثا
المحور الخامس  :من وسائل تنمية الكتابة العلمية باللغة العربيّة
المحور السادس  :من مشكالت الكتابة العلمية باللغة العربيّة
وف ي الخت ام ال يس عني إال أن أتق دم وزمالئ ي بعظ يم الش كر وجزي ل المحب ة
واالمتن ان إل ى ك ل الق ائمين عل ى ھ ذا الم ؤتمر ال ذين أت احوا لن ا أن نش ترك ف ي ھ ذا
العرس اللغوي الجميل ،داعين ﷲ أن يوفقنا إلى خدمة العربيّة وأبنائھا إنه نعم المولى
ونعم النصير.

