
         

ميكلمة معايل األستاذ الدكتور عبد الرمحن العاص

مدير عام مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج
.واملرسلنياألنبياءِ على أشرفِ والسالمُ  والصالةُ احلمدُ   

دول العربيةاألمني العام جلامعة ال. صاحَب املعايل السيد أمحد أبو الغيط 

الدويل للغة العربية أخي األستاذ الدكتور علي عبد هللا موسى األمني العام للمجلس

أصحاَب السعادةِ 

.احلضوُر الكرمي ُ 

السالُم عليكم ورمحُة هللا تعاىل وبركاتُه وبعد ،

مِة والتشريعاِت والسياساِت املؤمتَر الدويلَّ للقوانِني واألنظ"إنه ملن دواعي سروري مشاركُتكم 
 لسعادة األمِني العاِم و يطيُب يل أن أتقدَم جبزيِل الشكِر ووافِر التقديرِ "والتخطيِط اللغوي

ِر  الذي أقيم خدمًة للعربيِة يف ظلِّ للمجلِس الدويل للغِة العربيِة لدعوتِه الكرميِة  حلضوِر هذا املؤمت
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. املتغرياِت العامليِة 

بيِة إىل االهتماِم الكبِري والتدخِل يت هذا املؤمتُر استشعارًا حلاجِة اللغِة العر   ...احلضوُر الكرمي 
ًنا ترُكها تتطوُر وتتخُذ الشكَل الذي املنظِم من قبل اجلهاِت الفاعلِة واهليئاِت املؤثرِة ، فلم يعد ممك

ا ، فكما نعلُم فال ُ لغُة كائٌن حيٌّ يتطوُر ويعرتيه تريده دون تدخٍل لغويٍّ مقصوٍد تستقيُم به خطوا
ذا فهو حباجٍة إىل ختطيٍط لغويٍّ جاٍد التبدُل والتغيُري ، وتؤثُر فيه العوامُل الداخليُة واخلارجيُة ؛ وب

يِّ و الثقايف،  ويعمُل على تطوير يستطيُع التأثَري يف الثقافِة واهلويِة ، وحيافُظ على التنوِع اللغو 
.لعصَر وتواكب التغرياِت األلفاِظ ليجعَلها ألفاظًا سائغًة للعلِم والتعليِم ،ألفاظًا جتاري ا

وِب ، فهي أداُة للتعبِري ، متثُل اللغُة قيمًة جوهريًة يف حياِة األمِم والشع ...احلضوُر الكرمي 
ا ا تربُز املعارُف وتظهُر العلوُم ، كمووسيلُة لنقِل األفكاِر واملعلوماِت واملفاهيِم والقيِم ، ومن خالهل
ا وسيلٌة للتفكِري ،وركيزٌة لبناِء احلضارِة والثقافِة؛ لذا فهي حب ا ، والعمِل أ اجٍة دائمٍة لالهتماِم 

ا ، وهذا ما تقوُم به الفعالياُت الدوريُة ك هذا املؤمتِر الذي جاء متزامًنا على دراسِة وضِعها وشأ
ليوِم العاملي للغِة العربيِة اليت أصبح حيُ  ا يف اليوِم الثامن عشر من مع مناسبِة االحتفاِء  تفى 

مهيتها وتعداِد حماسنها ، ودعِم وتعزيِز مكانتها بني شهِر ديسمرب من كلِّ عاٍم ؛ وذلك للتذكِري 
.اللغات

لديِن اإلسالمي، م...احلضوُر الكرُمي   ً إن ارتباَط اللغِة العربيِة  نُذ ما يزيُد على أربعَة عشَر قر
يُزها عن غريِها من اللغاِت من من الزماِن قد وفَر هلا أسباَب النمو واالتساِع والشموِل، وهو ما مي

لقرآِن الكرِمي، بشكٍل خاٍص، قد هيأ وإن ارتباطها . النواحي اللغويِة والدينيِة والفكريِة والثقافيةِ 
كشفوا عن أسرارِها ودقتها يف هلا أسباَب القوِة والبقاِء، وسخر هلا علماَء خدموها خدمًة جليلًة، و 

.التعبِري؛ خدمًة للنصِّ القرآين الذي ارتبَط به مجيُع املسلمني

رعايٍة مباشرٍة من قبِل حيظى مكتُب الرتبيِة العريب لدوِل اخلليِج بدعٍم و ...احلضور الكرمي  
ني الشريفني امللِك سلماَن بن عبد بقيادِة خادم احلرم)دولة املقر(حكومِة اململكِة العربيِة السعوديِة 

لمان ويل العهِد ورئيِس العزيز ، وويل عهده األمِني صاحِب السمو امللكي األمِري حممد بن س
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سيِسه –وضَع مكتُب الرتبيِة العريب لدوِل اخلليِج  وقد،  جملِس الوزراءِ  عربيِة خدمَة اللغِة ال -منُذ 
للغةِ  تِه، فأنشأ مركزًا تربوً خاصا    العربيِة يف إمارِة الشارقِة يهدُف إىلعلى رأِس اهتماماتِه وأولو

فضِل الوسائِل تطويِر تعليِم العربيِة وتعلمها على أسٍس تربويٍة وعلميٍة ومهنيٍة مت ميزٍة مع األخِذ 
لعربيِة مب. وااللتزاِم مبعايِري اجلودةِ  شاركاٌت وبرامُج خيصصها يف خطِطه ويسهم يف سياِق االعتناِء 

ِض أو إضافًة إىل طرُح عدٍد من الفعالياِت والربامِج واللقاءاِت من خالِل ا ملركِز الرئيِس يف الر
لفصحى ، املراكِز التابعِة له يف الدوِل األعضاِء هدُفها تطويُر تعلِم العربي ِة و تعزيُز التمسِك 

كتِب ، ورفُع دافعيِة الطالِب وتعزيُز االتصاِل العلمي والثقايف بني طالِب الدوِل األعضاِء يف امل
لطالِب حنو العربيِة بوصفها ثقافًة للتفوِق والتميِز يف فروِع العربيِة ، فضال عن تعزيِز اجتاِه وميوِل ا

.وهويًة 

لدعِم الكبري والسخي الذي حي     ظى به مكتُب الرتبيِة العريب ويف اخلتام ال يفوتين أن أشيَد 
. يِق أهداِف املكتِب ورسالته لدول اخلليج من قادِة الدوِل األعضاء يف املكتِب مما أسهَم يف حتق

لمجلِس الدويل للغِة العربيِة ، يف اخلتاِم أكرُر شكري لسعادِة األمِني العاِم ل... احلضوُر الكرُمي  
ساُل َهللا أن تكوَن نتائُجه معيًنة ولكلِّ من أسهَم يف التخطيِط واإلعداِد والتنفيِذ هلذا املؤمتِر ، وأ
 اخلليِج ندعُم ونشارُك املنظماِت وداعمًة جلهوِد خدمِة العربيِة، وحنُن يف مكتِب الرتبيِة العريب لدولِ 
ا شريعاٍت اليت ختدُم العربيَة تعليمً و املؤسساِت واهليئاِت اللغويِة والتعليميِة يف وضَع السياساٍت والت
. ِت وتعلًما ، ووضَع مشاريَع ومبادراٍت نوعيٍة تعزُز  مكانَتها بني اللغا

.وهللا املوفق                                        

هوالسالم عليكم ورمحة هللا وبركات                            
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