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املنتدى العربي الثاني للنهوض باللغة العربية
حتت شعار" لغتنا هويتنا"

مبناسبة االحتفال باليوم العاملي للغة العربية

األمانة العامة 18 :ديسمبر 2016
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
معايل السيد حلمي النمنم

وزير الثقافة جبمهورية مصر العربية

معايل أ.د .اهلاليل الشربيني
وزير الرتبية والتعليم والتعليم الفني جبمهورية مصر العربية
السيدات والسادة احلضور،

ُيسعدني أن أرحب بكم جميعاً في رحاب جامعة الدول العربية التي
تحتضن اليوم حدثاً هاماً هو المنتدى الثاني للنهوض باللغة العربية تحت

شعار "لغتنا ..هويتنا" ،و الذي يواكب االحتفال باليوم العالمي للغة العربية

الذي يحل في  18ديسمبر من كل عام.

عوود واحووداً موون أهووم الموضوووعات التووي
إن النهوووض باللغووة العربيووة ُي ُ
ينصب عليها عمل جامعوة الودول العربيوة منوذ نشو.تها .فالجامعوة ،فوي وا و

األموور ،هووي تعبيو قور عوون حيييووة لغويووة وثيافيووة بوول أن تكووون انعكاسواً لوا و
جغرافي أو سياسي .والرابط اللساني بين الشعوب العربية هو العروة الووثي

التي تجمعهم ،والمظلة الحاضنة لهم ...لذا فإن النهوض باللغة يظول واحوداً

من المسئوليات الرئيسية التي تضعها الجامعة نصب عينيهوا ،كموا ييو فوي
ُميدمة أهدافها ...وللجامعة في ذلك تاريخ طويل ،واسهام مشهود.
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الحق أن احتفالنا اليوم باللغة العربية هو من بيول العرفوان بالجميول
و ُ
لهذه اللغة التي حملت إلينا تراثنا وثيافتنا عبر عشرات اليرون ،فجعلت منواّ

أمووة عمييووة لووو جووا لووي اسووت دام هووذا التعبيرة...أمووة حاضوورها موصووول
العمووق هووو مووا
بماضوويها بوشووائي متينووة وص و ت وطيوودة راس و ة ...إن هووذا ُ
يمنح حضارتنا رصيداً ثيافيواً ضو ماً ونابضواً بالحيواة ...فونحن نيو أرُ موا كتبو

أمور نوادر فيموا
األس ف من عشرات اليورون فنفهمو وُنودرك معانيو  ..وهوذا ق
ي ص اللغات التي لم تصمد أغلبيتها الكاسحة أمام ا تبار الو من ،فانودثرت
وبووادت ...وكلنووا يعوورف أن الكثيوور موون اللغووات التووي عاصوورت العربيووة فووي

نشوو.تها لووم تعوود ُمسووت دمة اليوووم ..وعنوودما تموووت اللغووة فووإن ثيافتهووا تنوودثر
وت تفي وتصير تاري اً...

واحتفالنووا اليوووم هووو أيضوواً موون بيوول تجديوود محبتنووا واحتفائنووا بهوووذا

الر ووي والبهوواح والرحابووة التووي تتمي و بهووا لغ و ُة الضوواد ...إنهووا لغووة
الجمووال و ُ
بالمترادفات
شاعرة حياً ..يندر أن نجد لها مثي ً بين اللغات من حيث الغن
ُ

والمعاني التي تصف األشياح بد ة متناهية وبابداع غير محدود في التركيب

واالشتياق ...اللغة العربية جميلة ود يية في آن ..بديعة وعملية في الو ت

الصودفة أننووا ،نحون العورب ،و عنوا فوي غورام لغتنووا،
ذاتو  ...ولوي مون بيول ُ
وهمنا بها عشياً ،وتغنينا بجمالها وفا رنا األُمم بها ..فهي تاج ثيافتنوا ،بول
هووي عنووان هويتنووا ذاتها...و وود عبور محمووود درويوول ،الشوواعر الفلسووطيني
العظيم ،عن هذا المعن عندما ال با تصار بدي " :أنا لغتي" !

السادة احلضور،
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تواج اللغة العربية اليوم تحديات هائلوة فرضوتها العولموة ،وفوا م مون
وعف أنظمتنووا التعليميووة ..لغتنووا تُكابوود موون أجوول اللحوواق بعصوور
طورتهووا ضو ُ
التواصل االجتماعي واالنترنت ..أبناؤنا يبتعدون أكثور عون لغوتهم األم وسوط
طوفان من غ و اللغات األجنبيوة وفوي ميودمتها النجلي يوة ..األسور العربيوة
لها العذر إن اهتمت بتعليم أبنائها لغات أجنبيوة علو حسواب اللغوة األم ،إذ

ترى في ذلك السوبيل لتهيئوة فورص أفضول لهوم فوي ا تصواد صوار معولمواً...

عل أن الدول لي لها ُعذر إن هي صرت في رعاية وتحديث برامي تعليم
اللغووة العربيووة ،أو نكصووت عوون واجبهووا فووي توووفير تعلوويم نظووامي يضوومن أن
المجتمعات
ينطق أبناؤها بلسان عربي ُمبين....ف أبالغ إن لت إن س مة ُ
من س مة لغتها األم...ذلك أن اللغة هوي الحاضون لثيافوة وطنيوة ُمتماسوكة
المشترك األول بينهم.
ومتجانسة تجم أبناح الوطن كل وتُمثل ُ

ومحركاً للنهضوة العربيوة الشواملة فوي
ليد كانت النهضة اللغوية رديفاً ُ

العصر الحديث ...واستنهاض اللغات واحياؤها واص حها هو دائمواً ال طووة
األول و فووي أي مشووروع نهضوووي ..و وود بوودأت النهضووة األوروبيووة بإص و

ال تينيووة وارجاعهووا ألصووولها األول و  ،وكووذلك جوورى الحووال م و إحيوواح اللغووة
العربية فوي اليورن التاسو عشور وأوائول اليورن العشورين ،والوذي تصودى لو

كوكبووة موون فطاحوول مثيفينووا أمثووال أحموود شووو ي وطوو حسووين موون مصوور،

وناصيف اليا جي وجورجي يدان من الشام ،ومحمد المسعدي من تون ..
وغيرهم كثير.

و وود حووان اليوووم أوان الحيوواح الثوواني للغووة العربيووة موون أجوول تحصوويل

المتسوووارعة...
المت حيوووة ومسوووتجدات ُ
معوووارف العصووور واسوووتيعاب تطوراتووو ُ
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فتجديد اللغوة مود ل رئيسوي مون أجول تجديود الثيافوة ،والحا هوا بعصورها مون
دون أن تفيد جوهرها األصيل أو جذورها الممتودة...وتي هوذه المهموة علو

عوووواتق المثيفووووين العوووورب ،كمووووا تضووووطل بهووووا مؤسسووووات العموووول العربووووي
جامعوة الوودول العربيوة علو

المشوترك....وفي هوذا الطووار جواح ور ُار مجلو
ُ
مسووتوى اليمووة فووي دورت و العاديووة ر ووم  20التووي ُعيوودت فووي دمشووق عووام
 2008بالموافية عل "مشروع النهوض باللغة العربية للتوج نحو مجتمو
المعرفة" ،واعتمدت اليمة العربية التي ُعيدت في الدوحة عام .2009
السيدات والسادة،

المتغير...إنها لغو قة ُمتجوددة
اللغة العربية ادرة عل استيعاب الجديد و ُ
أثبتت م ار ارً درتها عل مواجهة تهديدات لو حودث وتعرضوت لهوا لغوة أ ورى

الندثرت وا تفت ...ليد مر عل العالم العربي وجود عثمواني لموا ييورب مون
مسووة وورون ،ولووم يحوودث أن نطووق بلو قود عربووي واحوود بلسووان تُركي...ظلووت
أرضنا تتحدث العربية ،وستبي كذلك إل ما شاح اهلل.
علينووا أن ُنطلووق موون دا وول اللغووة إمكانياتهووا الكامنووة  ..أن نسووتثمر

رحابتهووا وسووماحتها و وودرتها عل و التكيووف ..مطلوووب منووا جهو قود حيييووي فووي
المصطلحات ...البد أن تُصبح اللغة العربية لغة علم ،كما هي
مجال تعريب ُ
لغووووة فوووون وأدب وجمووووال ...وييينووووي أن المنتوووودى سوووووف يبحووووث فووووي هووووذا
الموضوووووعات وغيرهووووا فووووي إطووووار منا شووووت السووووتراتيجية النهوووووض باللغووووة

العربية...كما أنوه بمعرض لوحات ال ط العربي ،هذا الفن العربي الوذي ُيعود
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واحداً من مآثر الحضارة العربية النادرة ،والذي ينبغي الحفاظ عليو وتطوويره

والنهوض ب .

احلضور الكريم،

أتيوودم لكووم ب ووالص الشووكر السووتجابتكم للمشوواركة فووي أعمووال المنتوودى

الثوواني للنهوووض باللغووة العربيووة ..كمووا أشووكر كوول موون سوواهم فووي التنظوويم

والعووداد لهووذا الحوودث الهام...وفينووا اهلل جميع واً لمووا ُيعلووي موون شوو.ن لغتنووا
ويحفظها ويدف إل نهضتها وارتيائها.
شكوووورا،
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