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  كلمة املشاركني

  األستاذ الدكتور حيىي عبابنة

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  والصالة على رسول اهللا النبي العربي األمين.
  .األستاذ الدكتور خالد الكركي األكرم، رئيس مجمع اللغة العربية األردني األغر

أيها المشاركون الكرام والحضور النبيل، السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
  عد،وب

فها نحن مرة أخرى في حضرة اللغة العربية العظيمة.. في حضرة وعـاء  
كتاب اهللا عز وجلَّ، وفي رحاب مجمع اللغة العربية األردني، لم نأت إليـه إال  
رغبة في أن نكون سدنة اللغة العربية وحماتها، على مرأى من عنايـة اللغـة   

كثيراً مـن أصـناف الرعايـة    ر مسيرته بوحماتها في هذا المكان الذي قَدم ع
المخلصة الصادقة لكل ما يتعلّق بخير اللغة العربية، فكان المجمع األردني خير 

ومن خطـط   حارس للغة وأفضل سور يحيطها بالحماية من عاديات الزمن أوالً
خصومها، سواء كانت خططهم نابعة من إصرارهم على مهاجمة أهم مكونـات  

ناتجة عن ضعف في احترامنا هذه المكونات بسبب شخصية األمة، أو أنها كانت 
  ما نحن فيه من تراجع عن طموح الوصول إلى مركز قيادة البشرية مرة أخرى.

ومن المؤكَّد أن جهود المجمع كثيرة ال تكاد تعد في مثل هذا المقام، ابتـداء  
  من خطط التعري

بعدد كبيـر  ب واإلعداد المعجمي والعلمي لكتب التعليم الجامعي، ومروراً 
من األنشطة التي عادت بالخير على اللغة العربية والعملية العلمية التي تسندها، 

اهللا منذ نشأة المجمع إلى يومنا هذا، وقد  رات الدورية التي لم تتوقّف بحمدوالنش
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قدمت مجلة مجمع اللغة العربية من الجهود في خدمة اللغة العربيـة والعمليـة   
يدعو إلى اإلعجاب، وشاركت في نشر المعرفـة اللغويـة   األكاديمية البحثية ما 

األكاديمية عن طريق تقديم الرؤى األكاديمية المتميزة لعدد كبير من األكاديميين 
  على امتداد الوطن العربي واإلسالمي.

وأما ما قدمه المجمع من جهود أخرى في مجال جمع البـاحثين مـن ذوي   
لعربية، فقد جعلـه تحـت مسـمى (المواسـم     التجربة المتميزة في خدمة اللغة ا

الذي ارتأى المجمع أن  الثقافية) وها نحن اآلن نجتمع في الموسم الرابع والثالثين
يخصصه إلحدى القضايا المهمة التي تتعامل مع العربية في أحد أهم مجاالتهـا  
الحيوية، وهو مجال التعليم، ألن اللغة هي أيضاً وعاء التعليم، ال سيما أننا نشهد 
اآلن تراجعاً كبيراً في بالدنا العربية في طرح مفهوم التعلـيم فـي المـدارس    

تعدد اتجاهات المؤسسات التربوية واألكاديمية فـي الـوطن   والجامعات، بسبب 
العربي فيما يخص مسألة وعاء التعليم، والعناية باللغـة القوميـة التـي تبـرز     

  الشخصية األممية للعرب من المحيط إلى الخليج.
وقد تداعى إلى المشاركة في هذا الموسم عـدد مـن األكـاديميين وأهـل     

هو "اللغة العربية في التعليم" لتقديم الرؤى التـي  االختصاص في هذا المحور، و
المحور  يرون أنها تخدم اللغة العربية في مجاالت مختلفة ومحاور متعددة، فكان

األول لوسائل حماية اللغة العربية، والثاني في اللغة العربيـة والتعلـيم العـام    
علـيم العـام   (المناهج)، وأما الثالث فقد كان في موضوع اللغة العربية فـي الت 

(أقسام اللغـة  لي (المعلِّم)، وخصص آخر لموضوع اللغة العربية في التعليم العا
  .العربية)، وآخر لموضوع اللغة العربية في التعليم العالي (متطلباً جامعياً)

لمجمع اللغـة العربيـة    ناإننا في هذا المحفل المبارك نوجه شكرنا وتقدير
الدكتور خالد الكركي، واألخوة القائمين على هذا  األردني، ممثالً برئيسه األستاذ
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إلى الموسم المبارك، ونرجو من اهللا العلي القدير أن يوفّق هذه الجهود للوصول 
توصيف للتوصيات التي يمكن الوصول إليها من بحث هذه المحـاور الجليلـة   
ونأمل أن تكون هذه التوصيات محل عناية الجهات التنفيذية التي تعمـل علـى   

  .دمة اللغة العربية في مجاالتها المذكورةخ

نكرر شكرنا لرئيس المجمع األستاذ الدكتور خالد الكركي الذي كـان ومـا   
زال حافظاً أميناً للغة وفارساً من فرسانها الذين يقفون في مقدمة جيش سـدنَتها  

  ... شاكراً لكم هذا الفضل في إنابتي عنكم لهذه الكلمةدائماً

  الم عليكم ورحمة اهللاوفقكم اهللا والس

  


