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 السالم عليكم

 الُمستقلةباتريثيا مارتينث غارثيا، عميدة كلية اآلداب والفلسفة بجامعة مدريد  دكتورة 

 لبيت العربي العامة لمديرة الالسيدة 

 اإلسالمية بجامعة مدريد الُمستقلة ومدير قسم الدراسات العربية السيد 

 ثيار  جمعية السيد رئيس 

 السيدات والسادة 

العربية.    العالمي للغة    اليوم    بمناسبة    اللقاء هذا    على تنظيم    بالشكر  منكم جميعاً    أتقدم    بدايةً، أسمحوا لي أن  

وأوروبا من    سبانيا إبالتبادل الثقافي بين    اهتمامكم وعلى  الفكرية إن هذا الحدث يدل على مكانتكم العلمية و

باللغة العربية التي هي وسيلة تبادل أفكار وثقافات    االهتماممن خالل    من ناحية أخرى   والعالم العربي   ناحية

 ومشاريع تعاون في المجاالت كافة. 

نسمة، وهي  مليون    450نتشاراً في العالم. يتحدثها أكثر من  اهي أكثر اللغات السامية تحدثاً واللغة العربية  

صوى لدى المسلمين  ق  شاراً في العالم، وهي ذات أهميةنتا تحتل المركز الرابع من حيث اللغات األكثر  

الشعائر   والعديد من  الصالة  لغة  الكريم وهي  القرآن  لغة  نفسه،وهي  اإلسالمية، ألنها  الوقت  في  لغة    ، 

 شعائرية رئيسية لدى الكنائس المسيحية في الوطن العربي. 

العالمي    اللغات الستة الرسمية في منظمة األمم المتحدة، ويُحتفل باليوم  إحدىاليوم، تعتبر اللغة العربية  

وبالتالي فإن    . الدولية  ات المنظمالعربية بين لغات العمل في    اعتماد ديسمبر كذكرى    18للغة العربية في  

، باالنفتاح على  وأوروبا  سبانيا إلهذه اللغة يدل على رغبتهم، وعلى رغبة    واألوروبيين   سبان م الطلبة اإلتعلُ 

  لغةً كمن   يتعلمُ  "من  فكما يقول المثل الصيني:  تاريخها العريق.العالم كما كانت منفتحة على العالم طوال  

 نافذةً جديدةً ينظُر منها على العالم".  يفتحُ 

ن يقاوم  جمال   أ   األنسانُ   يستطيعُ   ة األلمانية: " كيف  هونكه" المستشرق  يد رتقول "زيغوعلى الصعيد الفكري،  

وقعوا في عشق   هم في البلدان التي فتحوها  فجيراُن العرب أنفسُ د؟  ها الفريهذه اللغة  ومنطق ها السليم  وسحر  

"  هذه ، ولذلك نجد أن من أجاد اللغة العربية ووضع قواعدها وأسسها اللغوية هم من غير العرب مثل  اللغة 

 . الفارسي سيبويه 

ً   ، مثلما أن في تاريخنا العربي مكون أسبانيهام  سبانيا مكون عربي إإن في تاريخ   ؛ ولذلك فإن  هام أيضا

سبان هو جهد لفهم هذا التاريخ المشترك، والبناء عليه لحاضر  تعلم اللغة العربية من قبل األصدقاء اإل

   مليء بالشراكات ولمستقبل واعد مليء بمزيد من التفاهم والتعاون. 

 

 ... وشكراً للجميع من منظمين ومشاركين وطلبة على وجه الخصوص 

 


