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 السالم عليكم 

 نائبة مديرة البيت العربي  السيدة

 جامعة مدريد المستقلة فياإلسالمية ولدراسات العربية قسم ا مديرالسيد 

  ثيار جمعيةالسيد رئيس 

 السادة الحضور الكرام

باليوم العالمي للغة العربية. وأدعوكم جميعاً للتفكير معي    لالحتفالنجتمُع في البيت العربي  

 بدالالت المكان والمناسبة...

بها في   احتفالنانعم، اللغة العربية هي لغة عالمية ولذلك نحتفل بها على مستوى العالم؛ ولكن  

أن  سبانيا، وفي البيت العربي على وجه التحديد، له دالالت تاريخية وثقافية وسياسية... إذ  إ

التاريخ  إالعالقة بين   واللغة العربية، هي عالقة ذات   اإلسبانيسبانيا والعالم العربي، وبين 

التاريخي   اإللتقاء  على  قائمة  نوعها  من  فريدة  فهم  طبيعة  على  وقائمة  عديدة،  قرون  عبر 

 . Mare Nostrumمشترك لمستقبل أفضل لطرفي المتوسط، بحرنا المشترك 

التي تُدرس اللغة   اإلسبانيةلكافة المؤسسات التعليمية    يةً خاصةً ، أبعث تح من البيت العربي

  ؤهلون أجيال  يم  هالعربية. وأحيي القائمين على برامج تدريس هذه اللغة العريقة وأقول لهم بأن 

التي نواجهها  . مستقبٌل مبنٌي على فهٍم أفضلٍ لنا ولهم  اليوم لمستقبٍل أفضلٍ  اليوم    للتحديات 

 وتلك التي قد نواجهها غداً، ولكي نعمل بروح الشراكة على مواجهتها يداً بيد. 

، وهي في بداية  وأودُّ أن أستغل هذه المناسبة بأن أقدم  مقترحاً للسيدة إيريني لوثانو دومينغو 

الجامعات   شبكة  بإنشاء  المبادرة  العربي  البيت  يتولى  بأن  العربي،  البيت  إدارة  مهام  تولي 

وذلك للتشاور فيما بيننا    اإلسبانيةاألقاليم  والمؤسسات التي تُدرس اللغة العربية في كافة المدن  

كبر من المواطنين  شريحة أ   واستهداف وتبادل الخبرات  في أفضل السبل لتدريس اللغة العربية  

للعاملين في   تتاح الفرصة  الجامعات وإنما  اللغة العربية على طلبة  لكي ال يقتصر تدريس 

  الشركات ذات الرسالة العالمية والعاملين في المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

العربية   الجامعة  بعثة  بينوستكون  التعاون  مبادرات  المزيد من  في طرح  لكم  تلك    شريكاً 

 المؤسسات التعليمية والمشاركة الفعالة بها.

بجائزة "والَّدة بنت المستكفي" وأتمنى لهم مزيداً من التقدم بتعلم اللغة وأخيراً، أهنئ الفائزين  

تقانها، وأدعو الدارسين والقارئين اآلخرين لمزيد من الجهد في هذه القراءة الممتعة  إ العربية و 

العام القادم. والشكُر موصوٌل لكافة األساتذة الذين رافقوهم خالل هذه عسى أن يحالفهم الحظ  

 المسيرة.


