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تطبيقـاً��؛�دأب�المجلس�األعلى�للغة�العربية�على�مواكبة�أحداث�اللغة�العربية
اللغة�العربيـة�هـي�اللغـة����)�3مادة�الثّالثة�(في�ال��2016ستوردلما�نص�عليه�

�العربية�اللغة�الرسمية�للدولة.� �ث�لـدى�رئـيسِ��حديالوطنية�والرسمية.�تظّل
ة�المجلسة�األعلى�الجمهوريـة��للغة�العربياألعلى�للغة�العربي�كلّف�المجلسي�.

على�الخصوص�بالعمل�على�ازدهار�اللغة�العربيـة�وتعمـيم�اسـتعمالها�فـي�����
��رجمة�إليها�لهذه�الغاية.�التّشجيع�على�التّكنولوجية�والتّالميادين�العلمية�و

كن�تحديد�مهام�المجلـس�فـي���،�يمللمادة�الثّالثة�العام�قديمالتّخالل�هذا��ومن
ات/�المالثّالث:��المطّاتد��

���؛ـ�العمل�على�ازدهار�اللغة�العربيةـــ
��؛ةكنولوجيالتّالعمل�على�تعميم�استعمال�العربية�في�العلوم�و�ــــ
��رجمة�من�اللغات�إلى�العربية.التّ�ــــ
العمل�على�لى�عى�المجلس�إسالثّالثة�فقد�ة�المطّة�األولى�من�الماددة/�الموفي�

بتشخيص�الوضع�اللغوي،�وبـدأ�فـي����؛ي�خولته�المادةالتّالحيات�التّتجسيد�هذه�
الوزارات+�المجالس�العليـا+�المحافظـة�السـامية����إلى�فئات�المجتمع:�قرب�التّ

لألمازيغية+�بعض�السفارات�المعتمدة�في�البلد+�المراكـز�الثّقافيـة+�مراكـز����
ن+�رجـال�اإلعـالم+���يربية�المتقاعدالتّثيف�اللغات+�النّخبة�الوطنية+�رجال�تك

ة+�شرائح�من�جمعيات�المجتمع�المدنيـ�الالميذ+�التّ+�الجمعيات�الثّقافي الب+�طّ
ـ�هنيـين+��ختلـف�الم�مون+�دارياإل�شبه�طبي+�طباء+األمهندسون+�ال رطة�الشّ
السماع�إلى�االنشغاالت�اللغوية�في�العربية،�ومـن��غية�بسيرون...�رك+�المالدو

ـ��على�شخيص�ومدارسة�أمر�العربية�بدأ�المجلس�يعمل�التّذلك� تقـديم�الخمات�د
ـ�:�تسطير�برنامج�عمله�في�اللغوية�في�حسن�أداء�العربية.�وانجر�عن�ذلك د�عقْ

أدلّة�وقواميس��جمع�مدونات+�إنجاز�كتيبات+�وضعتكوينات+�إنجاز�ملتقيات+�
اإلسـهام�مـع�مختلـف�الـوزارات������مصطلحات�متخصصة+�إنتاج�+�ومعاجم

على�غرار�فعله�في�تقديم�خوارزمية�تصـحيحية���لتصحيح�أوضاع�اللغة�العربية
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ة�للة�آليـة+�تقـديم���صالح�وثائق�الحالة�المدنية�والجماعات�المحلياخليوزارة�الد
مـع�وزارة��الوطنيـة��في�الطّرق�الموضوعة�شارات�المرور�إمشروع�تصحيح�

مصـطلحات�فـي�البيئـة�والطّاقـات�����إنتاج�ووضع��+النّقل�واألشغال�العمومية
�ة�المحافظة�السامية�لألمازيغية+بمعي�،المتجددة�لوزارة�البيئة�والطّاقات�المتجددة

جمع�المخطوطات�الجزائرياألعلـى���ة�في�عمل�وطني�مع�المجلس�اإلسـالمي�
ـ�مواصل�مع�(مركـز�ج�التّ+�ومالكي�المخطوطاتالخاصة�وبعض�المكتبات� ة�ع

بخصوص�تزويد�المجلس�بالمخطوطات�العربية�المتّحدة�باإلمارات��يببدالماجد)�
تنشيط�أيام�دراسية�مـع�الهيـأة�الوطنيـة�����+في�مكتبته�ي�يحوزهاالتّالجزائرية�

مع�وزارة�األوقاف��تنشيط�ملتقى�حول�(القرآن�واللغة�العربية)�+لرعاية�الطّفولة
(اليوم�العالمي��تفعيل�المناسبات�العالمية�في�االحتفائيات�القارةؤون�الدينية+�الشّو

للغة�األم+�اليوم�العربي�للغة�الضاد+�اليوم�العالمي�للعيش�معاً�بسـالم+�اليـوم���
ـ�+�تنشيط�الملتقيـات��العالمي�للتّنوع�الثّقافي+�اليوم�العالمي�للغة�العربية) ي�التّ

+�تنشـيط�اللجـان���تنشيط�ملتقيات�مع�مختلف�الـوزارات�يخطّط�لها�المجلس+�
...�وفي�كّل�هذه�األعمال�والمشاريع�كان�الدائمة�للمجلس+�تنشيط�اللجان�المؤقّتة

مع�الوزارات��أفقياًالهدف�تسطير�استراتيجية�تعميم�حسن�استعمال�اللغة�العربية�
المة/�الهيآت�وعلتعميم�حسن�االستعمال�خطيط�المرحلالتّني�وخرجـت��عمودياًي�.

أعمال�المجلس�في�صة�(شرائح+�وقمية+�النّسخ�الرر�ثالث:�النّسخ�الورقيCD�(
ابكة.�وفـي�هـذه�األخيـرة�توجـد�أعمالنـا�فـي�موقـع�المجلـس���������الشّ�ةنسخ

www.hcla.dz�ُة،�وتويمكن�تحميلها�بصورة�سحب�مجاناً�في�سبع�شبكات�عالمي
���حية.بسهلة�ومجانية،�على�أن�المجلس�هيأة�غير�رِ

ي�تأتيه�من�وزارة�البريـد�والمواصـالت���التّجهيزات�التّوإن�المجلس�ينتظر�
�السلكية�والالسلكية�والمعلوميات�والرقمنة�في�إطار�مشروع� ـندوق��(وطنيص

تملّك�االستعمال�وتطوير�تكنولوجيات�اإلعالم�واالتّصال�وإعادة�هيكلـة�طيـف���
وهذه�األجهزة�سوف�تنقل�المجلس�نقلة�نوعية�في�الذّبذبات�الالسلكية�الكهربائية)�

رقمنة�مشاريعه�الكبرى�من�مثـل:�الموسـوعة�الجزائريـة+�معجـم�الثّقافـة������
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لمكتبة�الرقمية+�األلعاب�اللغوية+�الجزائرية+�معلَمة�المخطوطات�الجزائرية+�ا
صحيح�التّخوارزمية�معجم�ألفاظ�الحياة�اليومية+�ونيمي�للمجلس+�پالمعجم�الطّو

جيدة�بصورة�خصصة...�وهذه�المشاريع�تعمل�اآلن�اللغوي+�اللغة�العربية�المت
ة�قنية�القادمة�سوف�تعمل�على�السـرع�التّونأمل�أن��خزين،التّنصيباً�من��التّون

����والضبط�والمهارة.�
�ذلك�ي الدفع�بالضـرر��/�فعفع�أولى�من�الرالدة�منهجيالمجلس�عتمد�وفي�كّل

ة،�يم�األفكار�لمن�يصنع�أولى�من�الوقوع�فيه؛�باعتبار�المجلس�هيأة�استشاريقد
اسـتراتيجية�وطنيـة���إلى�تبنّي�المجلس��عمد.�وجبر�على�اإلقراروال�ي��القرار

وهـي���؛السياسيالثّقافي�للتّأثير�على�الجانب�في�المجال��)النّاعمة�القوة(باعتماد�
وفـي�اإلدارة���،اللغة�العربية�في�لغـة�اإلعـالم���إكمال�النّظر�في�حسن�استخدام

�العربيـة�حسـن�اسـتخدام���مهـارات��(بكتاب�موسوم��بتعميم�المهارات�اللغوية
�المهارات�يو�،أوسعفئات��ستهدفنموذجية�يتطبيقية�وهو�مدونة�)�يفيةظالو مس

،�وما�يكثـر�اسـتعماله�فـي����بيةاألسلووالمهارات��المكتوبةالمسموعة�واللغوية�
عة�،المحيط�اليوميبطَوالخُ�،قاريرالتّك�وما�له�عالقة�بمواضيع�الكتابات�المتنو�

،�وما�يدخل�في�باب�الدعوات�المحاضر�والملخّصاتو�قاريرالتّو�سائلالروكتابة�
وهو�مدونـة�يفيـد���...�واإلعالنات�إلشهاراتوا�اراتالشّوالالفتات�والمعلّقات�و

ي�التّمنها�العموم�والخصوص�وسوف�يجدون�المادة�وفيرة�في�مختلف�المواقف�
��تستعمل�فيها�العربية،�باقتراح�نماذج�راقية�لحسن�االستعمال.

،�ال�شك�فـي��أكثر�لكتاب�اقتراحات�تربويةهذا�اقد�يلمس�القارء/�المستعمل�ل
��بما�تقدمه�للتّلميذ�من�محتوى�الكتاب�؛ذلك�باعتبار�أن�المهارات�تُنميها�المدرسةُ

�حسن�األداءوما�ينجر�عنها�من�أثر�،�القراءة�والكتابةفعاليات�غرس�القدوة�في�و
ربويين�فـي�مجـال���التّشرفين�دربين�والمبرامج�تدريب�عالية�للمالمتبوع�ببناء�
�الكتـاب�وتعليم�القراءة�والكتابة�بشكل�خاص؛�إالّ�أن��،بشكل�عامتعليم�العربية�

المعلّم�بقدر�ما�يكـون�مكمـالً���للمنهاج/�المنهجية/�لكتاب�بديالً�تعليمياً�أو��ليس
للمعلّم�دوراً�كبيراً�للمعلّملقي�من�قبل�تُي�التّة�ومساعداً�للماد�؛�ونعلم�أنة�في�تنمي
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�يفكير�النّاقد�التّمهارات� �المناسـب����ويهيئ�،عليمالتّخطّط�لعملية�باعتباره الجـو
��ات.�طبيقالتّعلّم�وهو�مصدر�المعرفة�وناقل�لكّل�أشكال�للتّ

الكتاب�ينقل�ظواهر�كتابية�من�الواقع،�ويعمل�على�تحسينها،�والفذكلة�إن�هذا�
ويعمل�علـى�تسـهيلها�ونقلهـا�����،اللغوية�واألدائية�أنّه�يحين�بعض�القضاياه�في

ـ�العربية���،�ويمكن�أن�تعمل�على�نقلة�نوعية�في�بصورة�سهلة�للمستعمل ي�التّ
ي�كانت�حكراً�على�مجتمـع�متخصـص.���التّنريد�إخراجها�من�النّمطية�القديمة�
ـ�في�مهارات�استعمال�العربية�جديدة�وسوف�تجدون�في�الكتاب�أفكاراً� اً�وظيفي

طريون�في�ويستفيد�منه�الفمس�قضايا�واجتهادات�حديثة.�وت��وفي�مجاالت�عدة
ة،�وغير�الفـة�أولـى/���العربية�كلغة�أجنبياعين�لتعليم�العربيطريين،�وكذلك�الس

ة�كان�يجب�أن�ترسة؛�حيث�يؤكّد�قضايا�قاعدية.رخ�في�ثانياغب�تعلّم�العربي���
�ة�المجلس�إناألعلى�للغة�العربييرعى�مات�هبعض�الخصوصيات�استكمال�م

ة�بما�يفي�مجاالت�تواصليرغّب�في�القديم�األحسندقّق�وي�مـن���،�ومـا�ي�سـتجد
�نجزهالكالم�في�جميع�ما�يصفى�مفاضل�بين�ي،�وفي�ذلك�حسن�أو�أحسنحديث�

�بتواتر�سعة�العربية وكـان��.�،�وال�يرفض�الكالم�الوسط�المؤدي�للفائـدة�وكلّها
في�المصـطلحات��علمية�وأعماالً�فكرية�نتج�ي�تُالتّاعتمادنا�على�النّخب�الوطنية�

��طـب�الخُ�فـائق�ومنخول�النّثـر،�و��عرالشّفي�روائع�و�وفقهها�وفي�قضايا�اللغة
طوير�اللغوي�المطلـوب��التّالعمل�على�الوصول�إلى�...�والغاية�وبليغ�الرسائل

وكذلك�في�أبسط�كالم�،�فاضلالتّتب�في�رلعربية�في�أعلى�تجلّياتها،�بما�لها�من�ل
كّل�ذلك�ونروم�من�خالل��.واصل�دون�خدش�بلغة�الحياة�اليوميةالتّيؤدي�وظيفة�

�طالبناالمستعملين�للعربية�وبخاصة�عند�تالميذنا�وغرس�ملَح�الكالم�في�نفوس�
بمـا���اليوميـة��مختلف�اإلداريين�والمستعملين�للعربية�في�إطار�المصالحعند�و

اللغويـة��بمظهر�السماحة�ها�إظهارو�،لفظها�وبراعة�أدبهامختصر�للعربية�من�
مع�كّل�القوالب�الجديدة��شكلالتّقدرتها�على�بيان�و�وسعالتّو�،ي�تعني�العبقريةالتّ

العربيـة.���ناً�بليغاً�فيحين�يكون�متمكّوبكّل�األشكال�المالئمة�لما�يريده�المتكلّم�
لكـّل��و�،مسكوكاتها�حيث�يجب�أن�تنزلإنزال�سيعمل�على��وال�شك�أن�الكتاب
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والمقام�،�قتضى�المقاممراعاة�مب�وال�سبيل�إلى�البالغة�في�المقال�إالّ�،مقام�مقال
���ر�خاصة.وته�على�صاراد�عباريم�على�إهو�الحال�الذي�يحمل�المتكلّ

ل�أنفسنا�على�تحمل�مسؤولياتنا�تجاه�لغتنا�قلنا�ينبغي�حمإذا��الًطَوال�نقول�خَ
ي�وضعت�لها،�ونعفي�أنفسنا�التّونعمل�من�أجل�تطويرها،�وال�نقف�عند�الحدود�

ال�بد�من�البحـث�واسـتدراك�مـا�فـات�����،�للعربيةوفناء�من�البحث�فذلك�موت�
أن�نعامـل��علينـا��من�الواجب�وقير.�ونقول�كذلك:�التّاألسالف�ونحمل�لهم�كّل�

�دوينالتّسامح�واالعتزاز�وال�نترك�أمورها�بين�أيدي�النّحاة�خالل�فترة�تّاللغتنا�ب
عسف�الذي�صدر�من�بعض�التّوكان�فيها�ما�كان�من�تقعيد�مقبول،�وكان�بعض�

النّحاة�الذين�ي؛مون�اليوم�من�بعضهمهاج�فيقول�ماضي�في�حقّق�كتاب�(مه�الرنب
ـ�وبلْه�أو�جيورضي�اهللا�عن�شيخنا�سيب"رسائل�الراضي):� ه،�وسـقى�أخينـا���ي

ه،�وجزى�يومه�أو�ذَيودمه،�ونسي�اهللا�من�نسى�إمامنا�شهرين�حيونَهه�وديوطَفْنَ
ه�أو�يوكَسه�ولم�يبق�ممن�أذكره�ميومه�أو�عيوخيراً�من�ترحم�على�عمنا�ابن�خالَ

عودوه،�ال�إله�إالّ�اهللا�كيف�سقط�عنّي�ذكر�ابن�يرالدتَسـ�كَه�أو�شَوي تَسإذن�ه".�وي
حتى�أصـبحت���؛ين�أثقلوا�العربيةط�بعض�النّحاة�الذطَلى�الخروج�من�شَنعمل�ع

ة�الخاصة�كما�ة،�لغة�خاصفهـم���؛في�أيادي�المجمعيـين�ال�تبقى�المسألة�اللغوي
�).قْلوال�تَ�قْل(األمر��فعِل�اللغة،�وال�نقبل�منهم�وصايا�وتنبيهات�أوصياءليسوا�

من�مانعاً�ولهذا�ال�نرى��.ر�ولها�أدوارتتطو�فهي�،إن�اللغة�ال�تحتاج�إلى�شرطة
االستئناس�بلغة�المحادثّة�المأنوسة�المشتركّة�بين�البالد�العربية�ونأخذ�بألفاظ�أهل�

الميقولون:�"من�وكما���من�مقبول�ومعقول�القولوسائل�اإلعالم�ن�وما�تجود�به�ه
ترتقي�وتتّسع�على�قدر��؛العربية�عماد�حضارتنا".�وإن�كثيراً�كثيراً�يغفر�يعرفْ
أخذ�المأثور�دون�أن�تالحياة.�ت�ما�تجددكلّ�طوير�وتتجددالتّو�نا�من�الحضارةحظّ

ديـد��جعلى�أن�يكون�ال�؛مأثور�ما�أمكن�القياس�قيس�على�كّلتبل��،تقتصر�عليه
وهـذا���النّحو�قياس�يتبـع".�ما�إنّ"يقولون:�وكما��،تابعاً�للقديم�في�حدود�مسموحة

الـذي�ال���ل�اإلبداعألصل�للماضي،�بل�في�القياس�يحصاورة�التّالقياس�ال�يعني�
تكون�صورة�لغيرك.�واإلبداع�أالّ�؛خّل�بالقاعدةي��
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نقـع��ال�ولكي�وفي�كّل�هذا�نقول:�إن�الوقوع�في�الخطأ�أفضل�من�الهجران،�
نعلم�ي�تعمل�على�اإلبداع،�والتّفوية�والكتابية�الشّال�بد�من�الممارسة�الخطأ،�في�

ه�كتسب�بالممارسة�ال�بدراسة�علومها،�وإنّتُبأن�اللغة�ممارسة�واستعمال،�فاللغة�
فذلك�زمان�وال�من�بيئتنا،��،م�الفصحى�من�أمهاتناليس�من�الميسور�اآلن�أن�نتعلّ

لبدوي�لغته،�وللحضري�،�والدليل�أن�لمستويات�وربما�لم�يكن؛�ألن�للعربية�ولّى
فاهم�يحصـل�عـن�طريـق����التّلغته،�وهناك�خوالف�بينهما،�وقواسم�مضمونة�و

ـ���Lingua-Francaالفرنكَة/�االستعمال�المشترك�مثل�لغةلغة�آلف�في�التّ ي�التّ
ة�المقايضةواصل�في�زمن�التّ�تنضمي�كانت�كذلك�فـي�عصـور���التّ،�والعربي

طريقـة���أيسـر�يبدو�أن�و.�أو�اإلنگليزية�في�هذا�الوقت��عند�الغربيين�الظّلمات
ن�سعن�طريق�حو�،تبدأ�من�الروضة�؛ليةغر�بطريقة�كُالتّها�من�مهو�تعلّللعربية�
�مضايقات�االستعمال،�تعليمها� �األمور/�المشكالت�ونرفع�كّل ـ�تَكّل هأمـام���ون

�ذلك�نُ،�كرارالتّبر�والتّواإلرادة�والرغبة�والحب�والعزم� فـي���تقن�العربيةَوبكّل
��كّل�مهاراتها.�

بأهلهـا��مرتبطة�وهي�؛�بها�على�مستوى�االعتزازفي�العربية�وتبقى�القضية�
وكـان���،العربية�اللغة�تموت�هم�اللغويهم�وحسّضمير�ماتَ�بمستعمليها،�وإذاو

�حترم�من�أهله�أوالً،�العهد�على�أنعمل�مـن�أجـل���هذا�اللسان�يي�ينـال��أن�ثم
بدي�تذمراً�ونفوراً�من�ما�دام�هناك�من�ي�قائمةًاللغوية��االنتشار.�وتبقى�المشكلةُ
وتأتي�برجـع���،دريسالتّفي��لهيجالتّ،�ومن�يدعون�إلى�المستوى�العالي�للعربية

اللغوي�السائد�في�الحياة�االجتماعية،�وتقوم�المدرسة�على�تعزيـز��لوث�دى�للتّالتّ
لوك�اللغويهذا�الس�ة�للمستمع/�اإلعالم�في�البيئة�الذّ�وتغرسه�وسائُل�اللهجيهني

ةلحضارة��القارئ،�وهو�انتحار�جماعيكما�،�العربي�الوعي�اللغوي�يوحي�لنا�بأن
�حملها�الحرف�العربيي�مالتّعرفة�تعلّقاً�بمستوى�المما�دام�األمر�مضعيف�لدينا�

��.مام�األممكان�علينا�تجسيده�أ،�والذي�يغيب�عن�االستعمال
الذين�يد�ولَ�؛الوجه�الكريه�لما�يجهلونفون�لهيج�يخْالتّعون�إلى�وإنعم�ري�إن

حينما�ي�الجهل�المعرفياالنحطاط�في�النّقول�على�شيء�تجهله�يكون��صبح�قرين
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إصـالح��،�وكلالشّإهمال�عالمات�أي�شيء،�بدءاً�من�عالج�له�أثر�في�صعوبة�
ـ�نظير�النّحوي،�وتجديد�طرائـق��التّجمود�تغيير�اإلمالء�و �التّ يـة��ملْوعدريس،
وفي�كّل�هذا�تحصـل���...واستخفاف�في�وضع�المعاني�حسب�دالالتها��العربية

المة�وهو�حقّ�ُأريدقمنة�مطلوبة،�ولكن�أن����به�باطل�ناداة�إلى�رقمنة�العربيفالر
ذهبنا�مذاهب�عاليـة���ما�الجدوى�إذاوالرقمنة،�العربية�أوالً�لتقبل�طور�ونُ�صلحنُ

ولكن��،ين،�وعمدنا�إلى�اعتماد�مناهج�اآلخرالراقية�وأقمنا�المنصات�،في�الرقمنة
بغير�لغتنا�الفصـيحة���عصر�والمستقبللماً�أنّنا�لن�نكسب�رهان�العليس�بلغتنا؟�

فإذا��،ومصيرنا�العربية�تاريخناوهذا�كلّه�يحصل�عندنا�في�إطار�جهلنا�بأن�.�فقط
وال�أمل�فـي���،وال�حاضر�وأصبحنا�أمة�بال�تاريخومستقبلنا�ذهبت�زال�تاريخنا�

فـإذا���؛اللّغة�انتماءالمعاصر�إذا�لم�نَنْتَمِ،�و�النّهوض�أو�العيش�في�دائرة�الضوء
��وال�بـد�مـن�النّهـوض�اللغـوي�����؟!زال�االنتماء�أنبقى�دون�انتماءاللغة��التّز

ونُشدان�سبةه�لتطوير�لالمواد��علماءفقهاء�اللغة�ووهذا�يقتضي�منّا�تجنيد���العربي
كان�و�أكاديمية�ومؤسسات�،وطالب�الدراسات�العلياوإعالميين�بويين�وترالعلمية�
ربويـة��التّالعربية�تحت�مسؤولية�المؤسسـات���رفع�الحجاب�عن�كفايات�عليهم

فال�بد�من�إحاطة�العربيـة�بـدوائر�تمثّـل������والنّخب�الوطنية�والعلمية�والثّقافية
أسيالتّمسائل�القصور�في�مسألة�كّل�تحاصر��؛ة�متناضدةجالذي�هو��داول�األدائي

ةعنوان�االقتران�بين�اللغة�والهة.��ويوعنوان�الحلول�الجذري��
في�إمكاننـا�إجـراء���من�متطلّبات�النّهوض�اللغوي،�أليس�كّل�هذه�المسائل�و

لرصد�هذه�المشكالت؟�أال�يمكن�توظيف�نتائج�البحوث�الميدانيـة���بحوث�ميدانية
ش�قضايا�تعليم�ناقفي�مجال�تعليم�العربية�وتعلّمها؟�أال�يمكن�عقد�ورشات�عمل�تُ

عظّ�من�ظـاهرتي:�االستشـراق���أال�يمكن�أن�نتّ�العربية�وتعلّمها�عمودياً�وأفقياً؟
ن�أجل�دراسـة�كنـوز���ممع�المستعربين��المستشرقون�واالستعراب�كيف�غامر

ة؟�هي�عالعربير�وحجِـد�فينـا���بوكم�يمكن�اعتمادها�إذا�تملّكنا�آليات�الحداثة،�و
القديمة�في�صـورة�اإلبـداع�أيـام����رجٌل�رشيد�يكون�مريداً�للمرجعية�العربية�

المزاوجة�بين�الفكر�والمال�والحكم�الرشيد،�فكان�أن�الدولة�العربيـة�عرفـت���
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ي�تعولمت�وأخذت�مـداها�فـي���التّاالمتداد�في�ظروف�قياسية،�وباللغة�العربية�
وكان�المنطلـق�حريـة����،في�معظم�اللغات�مكّنالتّقارات�الخمس،�ونال�خطّها�ال

العربـي���فـر�التّ(والمنطلق�كان�من��عراء،الشّوتقريب��،البحث�وتشجيع�العلماء
حريفـي��العلوم�وفـي�الفلـك�و��ثورة�في�الخوارزمي�الذي�أحدث�صفر��)♥♥♥♥الس
وحسن��،حسينالتّفات�أال�يمكن�أن�نعتمد�وصي�جاءت�بعد،�التّ�الطّيرانتجارب�

��دبير�من�نجاحات�السابقين�وشحنها�بمعطيات�العصر.�التّ
ـ��العالم�/�حاكماهللا�بالفيزع�ليس�صعباً�أن�يقع�النّهوض�من�جديد،� ا�أكثـر�مم

نحن�إلـى�عـالم���،�ود�عي�بياناًعوب�،د�عسر�يسراًعب�سيجعل�اُهللاويزع�بالقرآن،�
وال�نكون�مـن���.عوج،�فتقديم�الوعي�على�الوعظ�أنهجال�إلى�إمام�أ�فعال�أحوج
نصـبح�مـن�سـدنة����جون�دخول�الجنّة�دون�عمل،�وال�يمكن�أن�ين�يرأولئك�الذ

اسـتراتيجية�تعمـيم����سطّرربية�عاألعلى�للغة�الوإن�المجلس�العربية�دون�أمل.�
��ة�في�مختلف�القطاعات،�وهذا�ما�ننشده�من�أفكار�الحقة�تمـساستعمال�العربي

اللغويـة�فـي�بـابي:�النّحـو�����من�مثل�رفع�المضـايقات���؛األمور�الداخلية�للغة
هو�وناعي�التّإلى�الذّكاء��،راثالتّبدءاً�من�رقمنة�قنية�التّوالمضايقات��،شكيلالتّو

مفتاح�اللحاق�بالعصر.�وفي�ذات�الوقت�لدينا�خريطة�جديدة�إنّه�عمدة�الحّل،�بل�
لغات�إنجاز�أدلّة�لغة�المحادثة�في�في�معالجة�قضايا�جديدة�وألول�مرة�من�مثل:�

�التّ كنـة+��ميالاألحوال�الجوية+�البريد+�اإلدارة+�الطّاكسي+�فندقة+�الخصص:
...�وكما�ائل�النّقل�المختلفةياحة+�لغات�المحادثة�في�وسسالافة+�رالتّراطة+�خال

                                                                 
فـي�بـادئ�����9-1ـ�تقول�الروايات�بأن�اإلغريق�حين�أخذوا�األرقام�العربية�أخذوا�فقط�من���♥

فر�انتقل�إليهم.�فهالهم�في�بادئ�األمر،�واعتبروه�نوعاً�من�السحر�التّاألمر،�وحين�اخترع�العرب�
تعنـي���Sipherأو�الطّلسم؛�ألنّه�يحول�الواحد�إلى�عشرة�ومئة�وألف...�وهكذا�غـدت�الكتابـة���

شيناC��ًيفرة�المعروفة.�ولما�كان�الفرنسيون�يلفظون�الحرف�الشّالكتابة�السحرية�والطّلسم.�وهي�
فـر)��التّيفرة)�السرية.�والالتين�أخذوا�(الشّعندهم�(شيفرة)�ومنهم�جاءتنا�كتابة�(فر�يلفظ�التّصار�

واإلنگليـز���Zéroولفظه�الفرنسيون��Zeroثم�اختصره�الطّليان�وقالوا�له��Zephyrumولفظوه�
Zeroوس�والر�Tsifraوالمجر��Zèroواألرمن��ZeurÔـات�اللغـة���التّ.�ع/�محمد�ونجي،�جمالي

��.51دار�الفكر�العربي،�ص���1997وت:�.�بير1العربية،�ط
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تعلـيم�العربيـة���لألعوام�القادمة�تقديم�مدونات�حديثة�في�نستهدف�في�خريطتنا�
حبها�من�كتاب�المعلّم�وما�يتبع�ذلك�من�ألعاب�لغوية�فـي��مع�ما�يص�لغير�أهلها

لوماسية+�تعليم�العربيـة��پيالدي�القادم�جوانب:�مالمجال.�كما�سيمس�النّشاط�العل
بتحضير�مدونات�تعليمية�وهذا�الطّلبة�األفريقيين�+�ينيين+�الماليزيينالتّ+�لألتراك

فداً�للعيش�في�الحمام�اللغـوي�العربـي�فـي�الوسـط�����تكون�رِوبمنهجية�جديدة�
بدل�أن��الجزائريائح�اجر/�المستثمر/التّ�يأتي�األجنبيليسـتفيد���...الطّالب/�الس

ومـن�بلـد�لغتـه�الرسـمية�������ويتعلّم�العربية،�فيأخذ�نصيباً�كبيراً�من�الفرنسية
��رف�اآلن.الع�كما�هو�جارٍالعربية،�

،�نقـدم��فأجمَل�،�وصنعنقول:�الحمد�هللا�الذي�أعطى�فأجزَلوفي�هذه�المقدمة�
�المجلس�األعلى�للغة�العربية�للجميع؛�بسالم� كيـاً��زالمسـك��مصـحوبٍ�ب�تحايا

راد.�ونقـول��،�وقال�كالماً�جارياً�على�المن�عضدنا�باستزادملكّل�والورد�جنيا�
بالمكارم�مبسوطة،�فابقوا�معنا�عندنا�بكم�منوطة،�وأفكاركم��اآلماُل�التّلهم�ال�ز

غاضـي��عترف،�ولم�تكونـوا�للتّ�بكم�م،�ونحن�أصدقاء،�وبكم�نرتقي�أيها�العلماء
قترف.�وما�دام�الخير�مودود،م�وسيكون�على�أياديكم�موركت�خطواتكم�مدود.�فب

��بألف.�منكم�،�حتى�عد�الواحد�فالتّفي��أمثالكم�تفاوتتنر�جميعاً،�ولم�
بغية�تقديم�األفضل��؛نشكر�من�يهدي�لنا�عيوبنا،�نشكر�كّل�أصدقاء�المجلسو

حسين.�ومن�ال�يشكر�النّـاس��التّي�تعمل�على�التّوندعوهم�لمزيد�من�اإلسهامات�
ك�فـي�المعـروف�مـن�ال����"ال�يزهدنّال�يشكر�اهللا،�ويقول�علي�كرم�اهللا�وجهه�

درك�من�شـكر���،ن�لم�يستمتع�منك�بشيءيشكرك�عليه،�فقد�شكرك�عليه�موقد�ي
معترفـاً��حمـداً��عائه:�الحمد�هللا�اكر�أكثر�من�أضاع�منه�الكافر،�وكان�من�دالشّ
غفره�طامعاً�في�عفوه،�وأتوكّل�عليه�فاقة�إلـى�كفايتـه���قصير�في�شكره�وأستالتّب

وكان�يقول:�ال�تكونن�كمن�يعجز�عن�شكر�ما�أوتي،�ويطلب�المزيد؛�يأمر�بمـا��
الحين�وال�يعمل�بأعمالهم،�ويكره�المسيئين�وهو�منهم،�يكـره��التّيحب��،ال�يأتي

.�والمجلس�يهدي�للجميـع�كلمـات���الموت�لكثرة�ذنوبه،�وال�يدعمها�في�حياته"
��الكندي:�
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ــا� ــومي�وإنّم ــدين�ق ــي�ال ــاتبني�ف �يع �
����

ــداً متكســبهم�ح�ديــوني�فــي�أشــياء� �
�����

ــي� ــي�أب ــين�بن ــي�وب ــذي�بين �وإن�ال �
����

ــداً� ــف�ج ــي�لمختل ــي�عم ــين�بن �وب �
�����

�لحـومهم���� �وفّـرت �لحمـي �يـأكلوا �فإن �
����

�وإن�يهــدموا�مجــدي�بنيــتُ�لهــم�مجــداً �
�����

ــتُ� ــي�حفظ ــيعوا�غيب ــوبهم�وإن�ض �غي �
����

�وإن�هم�هووا�غيـي�هويـتُ�لهـم�رشـداً���� �
�����

�بـي���� بـنحس�تمـر� �طيـراً �وإن�زجروا �
���

�لهم�طيـراً�تمـر�بهـم�سـعداً���� �زجرتُ �
�����< <

<V»<†ñ]ˆ¢]��<<�ÛŠè�����J< <
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مهـارات�حسـن�اسـتخدام����(�طبيقيةالتّ�المدونةالكتاب/�ه�إنجاز�هذ�جاءت�فكرةُ
األعلـى�للغـة����نجزها�المجلـس�ي�يالتّ�يةكوينالتّدوات�نّتلك�المن�)�الوظيفيةالعربية�

ـ�ومجموعات��،العربية�لصالح�رجال�اإلعالم وبريـد���والـدرك�الـوطني���،رطةالشّ
تعمـيم��ي�تقوم�علـى�عمليـات���التّالوزارات�إدارات�مع�مصالح�بعض�والجزائر،�

ـ�أو�في�المجاالت�إدارتها�استعمال�العربية�في� ة�اليوميوفـي�كـّل�تلـك�����.ةالوظيفي
سجلنا�بعض�النّقائص،�ووقع�الطّلب�على�بعـض�االحتياجـات�الوظيفيـة�����النّدوات

والخصوصيات�اللغوية�لم�نكن�أدرجناها�في�المدونات�السابقة.�وفي�كّل�اللقاءات�كنّا�
��ة�في�مجاالت:�كثرة�المسـتعمل�اللغـوية�العربينالحظ�ازدياد�الطّلب�على�وظيفي�+

+�الممارسـة�العفويـة���والمعدود/�العـدد�المعطـوف���حكم�في�قضية�العددالتّكيفية�
�الثّالث+�كتابة� لخـيص+�كتابـة�الطّلبـات���التّقارير+�طرائق�التّللمستوى�اللغوي�+

...�وفي�الحقيقة�هناك�أشياء�تحددت�في�المـدونات��عبيرالتّعبير+�تقنيات�التّأساليب�
ي�أنجزت�من�قبـل�رئـيس���التّوفي�بعض�الكتابات�،�ي�أخرجها�المجلسالتّ�األولى

عبيـر+��التّمن�مثـل:�تقنيـات���المجلس�في�مخبر�الممارسات�اللغوية�في�الجزائر،�
�:ال�تزال�تظهر�فيها�صعوبات�من�مثـل�جعلها�ولكن�عدم�تطبيقها�عبير،�التّأساليب�

ـ�عالمـات��سوء�استخدام�وائعة،�الشّازدياد�انتشار�األخطاء�العدد�والمعدود� رقيم�التّ
فـي���ركّزةمطبيقية�لم�تكن�التّألن�صورة�الممارسة�عبير؛�التّتقنيات�ونقص�امتالك�
ستغني�عنهقطاعاتهم،�بل�عا�يت�في�بعض�األحيان�ممولهذا�ال�تزال��كليات)الشّ(�اد

��في�كّل�لقاء.��هذه�اإلشكاليات�كمضايقات�لغوية�طرح�تُ
كمـا�الحظنـا���تقدير�العربية،�في�عف�ضبعض�الوفي�كّل�لقاء�تكويني�الحظنا�

العاقبة�مـن�وراء�عـدم����سوءلمسنا�و�،توظيف�مهاراتها�اللغويةفي�قص�نّبعض�ال
ـ�السعي�لجودة�استعمال�العربية�استعماالً� حقيـر�لقضـايا���التّبعـض���هـا�فيو�،داًجي
،�وقد�سلّمنا�أمرهـا��دى�في�محيطناالتّي�لها�التّالمقارنات�بين�العربية�وبعض�اللغات�

ة�وللبحث�والحبيان�الج�ة�للغةالعلميفانقشعت�كثير�مـن�القضـايا�العالقـة���العربي�،��
�أذن�السـامع��يخدش�األحسن�الذي�الوكان�معول�المجلس�هو�البناء�اللغوي�بالكالم�
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عهـدة�فـي���ألن�الُ،�ناقداً�هتم،�وال�يحرك�يد�ماعتباراً�القارئعين�وال�يغمز��،سمعاً
يسـير��األعلى�للغة�العربية�حسن،�ألن�المجلس�التّحسين�والتّالسعي�وراء�هي�األمر�
�خصائصـها...�فـي��وإمالئها�وفي�نحوها�ّل�بقواعد�اللغة�في�خال�يوجه�الذي�التّفي�
تحتاج�أن�وهي�هفوات��؛لواصالتّعملية��عيقأظهرنا�هفوات�صحيحة�يمكن�أن�تُ�كما
��.��بالمهارات�ووقع�العزم�،النّياتُ�قتإذا�صداللغوية؛��سد�بالبساطةتُ

�محـددة��ها�بكيفيـة�ن�إنجازمكنعلم�أن�المهارة�نشاط/�مهمة�ي�ـ�لماذا�المهارات؟
وبدقّة�ةمتناهي،�تها،�ولما�التّفي��وسرعةدة.�ووقع�تركيزنا�عليها�ألهمينفيذ�وهي�متعد

عليم،�وألنّها�التّعبر��-غير�الفطرية–المهارات�لها�من�أثر�في�حسن�األداء،�وتتنامى�
مثيل�العملي�الجديـد�مـن�خـالل����التّفكير�النّاقد؛�باعتباره�يشكّل�التّتعمل�على�تنمية�

ونقـد��فاعل�المعقّد�إلى�تجريد�واسـتدالل�وتخيـل���التّتحويل�المعلومات�عن�طريق�
�ن�مجموعة�من�األنشطة�الالتّوتقديم�الحلول.�كما�أنة�فكير�النّاقد�يتضمة�المعرفيعقلي

ويستخدمها�عندما�يواجه�موقفاً�أو�مشكلة�تحتاج�إلى�عالج.�ولهذا�على�المدرسة�أن�
لميذ�الماهر�الحاذق�للغة؛�بالعمل�على�استمرار�تحسـين�القـدرات�القرائيـة����التّعد�تُ
ومن�ثـم�االنطـالق�منهـا�����،نافس�في�الدرس�يبدأ�من�معارضة�أفضل�األعمالالتّو
ومنهـا���؛الكبـرى�اللغويـة��ما�سوف�نعمل�على�طرحه�في�قضـايانا���،�وهذاميزللتّ

��.��االهتمام�بالمدرسة�واإليمان�بلغة�المدرسةضرورة�
/�خطيطالتّآن�األوان�أن�نتجاوز�مرحلة�اإليمان�بالعربية�إلى�مرحلة�في�الحقيقة�و

/�مراجعـة��يجـب�الـذي�يجـب���وصيات/�التّ/�األماني/�المقترحات/�نفيذالتّمرحلة�
ومن�نكـون�لنحاسـب�����.�وليس�لدينا�وقت�لمراجعة�الماضي�أو�محاسبته..الماضي

�ة�جامدة،�ولكنّه�حيـاةٌ�كَرِراث�ليس�تَالتّعلماً�أن�فهل�كنّا�أفضل�منهم؟�فعل�السلف،�
فإنّه�يملك��؛أجداده�ةومن�يملك�ناصية�لغ�،متجددة�والماضي�ال�يحيا�إالّ�في�الحاضر

رمـز��و�/�لغة�األجـداد�يستحوذ�عليه،�فاللغة�الوطنيةكياناً�ووجوداً�ال�يمكن�ألحد�أن�
.والحضاري�والثّقافي�لالستقالل�الفكري��

فـي��لما�للعربية�من�سماحة��؛طبيقي�الوظيفيالتّيرتكز�هذا�الكتاب�على�الجانب�
عبقريتها�وسحرها�وتفتّحها؛�ومن�بين�عبقري���د�أداءات�أصـواتها.�كمـا�أناتها�تعد
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،�وكما�قال�(الخليل�بن�أحمد)�"لغة�العرب�أكثـر�مـن�أن���مجارٍ�كثيرةٌالنّحو�فيها�له�
لْيحن�ة�الفصحاء�يستعملون�متكلّمأنحى�النّاس�من�لم�يلحن�أحد".�وكان�أهل�الجاهلي"�"

ينطقون�بعض�أصواتها�بلهجـات�مختلفـة.�كمـا�كانـت�لهـم�������ملغة�واحدة�ولكنّه
ستعمل�فـي��ي�تُالتّقباض�ليست�هي�ي�تستعمل�في�مواقف�االنالتّالمستويات�اللغوية�

وليسوا�أوصياء�على�العربية�اللغة�أدالّء�المؤسسون�مواقف�اُألنس،�وكان�اللغويون�
بما�كانوا�يستنتجونه�من�خطابات�متنوعة،�فأخذوا�ألفاظ�المحيط؛�ممن�يقـع�تبـادل���

��نـدر،�وجماعـات�أشـعب���التّف�واألذكياء�واألغبياء،�وأهل�ركأهل�الح،�المصالح
نوا�يتفاهمون�باللغة�الفصحى�أو�باألداء�القريب�من�الفصـحى�(اللهجـات).�وال���اوك

قعيـد��التّيعني�هذا�كان�هناك�تسيب�لغوي،�بل�كان�هناك�تشدد�لغـوي�لضـرورة���
�ين.�وهنا�لسنا�ضدـة��التّوالمحافظة�على�الداللغة�تتطلّبه،�وبخاص�ألن�،د�اللغويشد

رخيص�الـذي�ال��التّقرب�إلى�التّنتشدد�بو��عقول�واألفهامسهالً�على�الشدد�التّإذا�كان�
يحجد�لما�يلتمر�على�اللغة،�نتشدروبهلةَ�س�الدالس�المقنعةَ�والحجج��.��

يأخـذ�مـا�يريـد�����العربية�ال�شاطئ�يحدها،�وندع�المسـتعملَ��إنمرة�أخرى،�
ونحرص�كّل�الحرص�على�عدم�تغيير�المحال�اإلعرابية،�وهذا�ما�ال�تقره�أية�لغـة��

؛�ألنّه�يؤدي�إلى�زعزعة�نظام�اللغـة،�وهـذا���النّاطقة�كما�ترفضه�الجماعة�اللغوية
�عقّداً؛�لسـان�مال�ليس�عنيفاً�و؛�نرِم�اللسان�العربي�لسانمرفوض.�ومع�كّل�هذا،�ف

ا�في�حياة�مستعمليه��؛بقدر�عاٍلمتواضع�تداول�مر�عمتقـدير��فكر�ووضع�ومن�يعب
موقع�التّنروم��-بهذا�الكتاب–أنواع�ومستويات�فنحن�ونشر�وتطوير،�وأن�مستعمليه�

مهـارات��ص�فـي��إلى�الغـو��-في�بعض�المقامات–�لالوسط،�مع�ميالمستوى�في�
أنسـاقها��فـي��ال�تحصى،�وي�التّدالالت�ألفاظها�في�وال�تنتهي،�ي�التّأسرار�العربية�

وهذا��،ال�يمكن�حصرهاما��لها�من�المرونة�واالتّساع�والجمال�والدقةي�التّعبيرية�التّ
:�يقـال�عنهـا��ى�واآلن�األلسنة�األخرلمثلها�في���يوجدوال�،العربية�أمر�عجيب�في

"...�بما�يؤكّد�أن�نعته�بالميت�ال�يـأتي�إالّ���لسان�عفا�عليه�الزمان�ويعد�من�الموات
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لرفع�كّل�الحجـب��و".�1بت�قلوبهم�كراهية؛�فصاروا�يستعجلون�خبر�موتهرِشْممن�ُأ
أخرى�تتناول�مجموعة�أخـرى�مـن���رأينا�أن�ننجز�مدونة�قدير،�التّوسوء�الفهم�أو�

في�تجلّياتهـا؛�بمراعـاة���الوظيفية�ومما�تقتضيه�آليات�العربية��،المسموع�والمكتوب
سامح�اللغوي�غير�المفضي�إلى�اإلسفاف.�وراعينا�في�نصـوص�هـذا���التّيسير�والتّ

الذي�يميـل�إلـى�بعـض����المعاصرة�المحيطة�باالستعمال�اللغوي�الكتاب�الظّروف�
مثـل�الجزائـر/����في�فضاءات�لغوية�تَعرِف�االزدواجية�والثّنائيـة�اللغوي�المقبول�

عامل�اللغـوي�الحـديث���التّانيا/�تونس/�العراق،�ولم�ننس�معطيات�المغرب/�موريت
ظاهرة�الهجنة�اللغوية،�وما�يتبع�ذلك�من�نقص�استعمال�العربية�استعماالً�باستفحال�

طبعياً�واً�عفويالذي�طبيعي�العربي�الحديثَ�عن�ضعف�وازع�االعتزاز�اللغوي�لْهاً،�ب
دت�أسبابة�للمجامع�وللمجمعيين،��ه.تعدرغم�بعض�وكما�راعينا�بعض�الفتاوى�اللغوي

ي�تنظر�للغة�من�باب�الفرض�التّحفّظ�من�أعمال�بعض�المجامع�اللغوية�العربية،�التّ
ألنّهم�يعيشون�في�األبراج،�وهم�بعيدون�عن�واقع�االسـتعمال�ويتغاضـون�عـن����

ة�اللغة؛�وهي�توصيل�المعارف�والعلوم�بالحداألدنى،�وبأقّل�كلفة�في�المجهود��وظيفي
وفي�المكتوب.�وال�نرى�في�كّل�شيء�ما�يرونه،�وليس�هذا�من�باب�النّقد،�بقدر�ما�
نرغب�من�المجمعيين�أن�نرى�الثّمار�في�العربية�من�خالل�تلك�الجلسات�الكثيـرة��

ن�فـأي�طبيق،�التّي�أقيمت�للعربية،�وما�قدمت�فيها�من�توصيات�واقتراحات�لم�تر�التّ
أثرها�الجزئي�ولكن�ال�نزال�نراوح�مكاننـا���التّرغم�أن�بعض�المقترحات�نالخلل؟�

راث�الذي�تحتكم�إليه�التّفي�عدم�لحاق�العربية�بركب�اللغات�الحديثة،�وليس�لها�من�
ولماذا�لم�نخـرج�مـن�قضـايا�����،�فأين�الخلل؟العربية،�ولم�نستطع�مجاراة�الحداثة

وظيف...�لمـاذا��التّة�المختلف�فيها�بين�النص�اللغوي�ورادف،�وفقه�اللغة،�والكتابالتّ
ال�تَحترِم�هذه�المؤسسات�ما�تقره�في�منشوراتها،�أليس�في�هذه�المجامع�رجل�رشيد�
يعمل�على�الوصول�إلى�الحلول�الكبرى�للعربية،�ويقوم�على�فرضها�مـن�خـالل���

مبادرات�ظـاهرة،�ولكـن���جامعة�الدول�العربية.�ويبدو�لنا�بأن�الحلول�قائمة،�وأن�ال
                                                                 

.�1مشكالت�الكتابة�ومستقبل�اللسـان�العربـي،�ط���!ـ�عبد�الجليل�الگور،�رسالة�في�لغة�ميتة��1
��.11المؤسسة�العربية�للفكر�واإلبداع،�ص���2019بيروت:�
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ومع�هذا�النّقد�البنّـاء،�فـنحن�ال���فأين�الحّل�يا�ترى؟�المبادرين�يبدو�أنّهم�غائبون،�
نخرج�عن�قرارات�هذه�المؤسسات،�فلها�االحترام�في�عملها�الذي�نريده�أن�يكـون��

�قاً.�ولهذا،�فإنالقواعد�مقبوالً�ومطب�؛�هـي�تلـك���كتـاب�ي�يقوم�عليها�هذا�الالتّأهم
اتّحاد�المجامع�اللغوية�العربية�بتسامح�لغوي�مقبول،�وما�أقره�ستعمل�ي�تُالتّاعد�القو

في�القاهرة؛�باعتباره�مةجمعاً�معهاً�لقواعد�العربيوهو�الذي�يوصي�بما�يليشر�،:��
عبيـر�المتـداول�عـن����التّ:�فاللغة�إنّما�تنمو�وتتّسع�باالسـتعمال،�و�يوعالشّـ�"1

جدد.�ومتابعة�التّالمفاهيم�والمواقف�واألشياء.�وهي�في�ذلك�دائبة�الحركة،�موصولة�
يوع�تطمـئن��الشّاللجنة�تعتد�بما�يحقّق�قدراً�من��لكن�،ذلك�كلّه�ليس�بالمهمة�اليسيرة

�يوع�وحده�ال�يكفي�في�حالة�اللغـة�العربيـة،�وإن��الشّما�سواه.�غير�أن��عدإليه،�وتَ
��اكتفت�لغات�أخرى،�فال�بد�مع�ذلك�المعيار�من:

عبيـر��التّ:�طبقاً�لقواعد�العربية�المسـتقرة،�وذوقهـا�فـي����اللغوية�السالمةـ��2
والبيان،�وطبيعة�الفم�العربي�في�إنتاج�األصوات�والنّغمات�والنّبرات�واأللحان،�فقد�

رف�وروح�العربية�فـي��تّالوافق�مع�قواعد�النّحو�والتّائع�عن�الشّينبو�بعض�الجديد�
اإلعراب�عن�المعاني،�وأساليب�البيان،�فيترك�وإن�شاع�على�ألسنة�العامـة�وذاع.��

��والعنصر�الثّالث�من�هذه�المنظومة�هو:
ائع�الموافق�لقواعد�اللغـة��الشّركيب�التّ:�ويعني�به�عدم�ورود�اللفظ�أو�الجدةـ�3

اصرة�المعتد�بها،�وإن�كـان�قـد���وذّوقها،�في�مصادر�اللغة�ومعاجمها�القديمة�والمع
شاع�على�ألسن�الفصحاء�والكتّاب؛�فتقره�اللجنة�الموقّرة�وتضفي�عليه�المشـروعية��

لسـائر���-بعد�إقرار�مجلس�المجمع�ومـؤتمره�العلمـي�السـنوي���–اللغوية،�وتقدمه�
�ي�هـي�جـديرة��التّ.�وإذا�ذكرنا�مقررات�المجامع�"1الباحثين�سائغاً�مقبوالً�بإذن�اهللا

باالتّباع،�ولكن�أين�أثرها�في�المحيط�العام�من�تلك�النّقود�تجاه�استعمال�شباب�اليوم�
ـ�اب�ال�تنتظر�من�الهرِم/�الشّباب�عماد�العربية،�فإذا�تهاون�فيها�الشّللغتهم،�و يخ�الشّ
��طوير،�ونسمع�لغة�اليوم�هجيناً�في�لسان�تأسفات�من�يقول:التّأن�يقود�

                                                                 
اللغة�،�منشورات�مجمع�2017.�القاهرة:�1افعي،�مقدمة�كتاب�األلفاظ�واألساليب،�طالشّـ�حسن��1

ة،�الجزء�الخامس.العربي�
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ــك�ي� ــا�وقلبــ ــي)�ترددهــ ــرب(ُأوكــ �طــ �

���
�ــب ــا�يجلـ ــا)�مـ ــن�(أخواتهـ ــوك�مـ �وتلـ �

����
ــا� ــاً�بجوابهــ ــس)�مترنّمــ ــول�(يــ �فتقــ �

���
��ــب ــول�إذا�ال�ترغـــ ــرد�القـــ ــو)�تـــ �وب�(نُـــ �

����
ــدا)��� ــن�(واحـ ــتغنياً�عـ ــد�(ون)�مسـ �ويعـ �

���
ـــبسحـــين�تَح�وب�(تُـــو)�تُثنّـــي�العـــد� �

����
�تصــف�الجديــد�(نْيــو)�و�(ُأولَــد)�قديمــه����� �

���
�ــب ــن�تطلـ ــا�مـ ــتجدي�بهـ ــز)�تسـ �و(بليـ �

����
ــا� ــاي)�وداعنـــ ــدنا�ف�(بـــ �وإذا�توعـــ �

���
�ــب���-وتصــبح�(وِلْكُــمحــين�ترح�(هــاي� �

����
ــديثكم�� ــتعار�حــ ــي�فمســ ــالً�بنــ �مهــ �

���
ــرب ــه�ال�تُعــ ــة�لفظــ ــثٌ�وعجمــ �عبــ �

����
ــأعجمي� ــي�كــ ــاك�اليعربــ ــدعو�أخــ �تــ �

���
�!!�ــب ــة�تتغلّـــ ــاً�برطانـــ �مستعرضـــ �

����
ــا�� ــر�كالمنــ ــى�بخيــ ــتبدل�األدنــ �تســ �

���
���!!�طـــرِبال�ي�الحـــي�زامـــر�وكـــأن� �

����
ــية� ــة�نفســــ ــد�ذاك�بعزيمــــ �َأبعــــ �

���
ــتغرب؟� ــال�تســـ ــغب�فـــ �أم�ذاك�شـــ �

����
ــي�� ــن�عروبت ــا�اب ــاد�ي ــي�الض ــي�ف ــالً�أخ �مه �

���
بنــــدالفصــــاحة�واجــــب�بــــك�ي�إن� �

����
ــا�� ــاذل�قومهـ ــة�ان�تخـ ــب�العروبـ �حسـ �

���
���ــذب ــظ�يعــ ــا�بلفــ ــظ�منهــ �وتحفــ �

����
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هي�عينة�من�وضعيات�المجتمع�العربي�الذي�ظهرت�فيه�عالمـات�االنجـذاب���
ي�ال�تكون�بـدون�العربيـة���التّاللغوي�تجاه�اللغات�األخرى�متناسين�الهوية�اللغوية�

نحـن��–ولكن�قد�نعذر�هؤالء�بأنّنا�لم�نوجد�عشّ�البقاء�في�لغتهم�باطمئنان،�ولم�نكن�
ـ�في�مستوى�تلمس�مستجداتهم،�وما�يحلم�به��-الكبار غـار�مـن�حـب����التّباب�والشّ

واعتزاز�بلغتهم،�وربما�لم�نكن�مرجعية�وقدوة�لتتواصل�حركة�نقـل�اللغـة�إلـى����
باب�الطّافح،�وهو�حقّ�له�أن�يفتخر�عندما�يجد�الجو�مناسباً�لالفتخار،�بله�الحديث�الشّ

ي�وفّرتها�المدرسة�لنجاح�اإلتقان؟�ومـاذا��التّضوعية�روط�الموالشّعن�اإلتقان.�أين�
قدمت�النّخبة�العربية�من�مهارات�تُحتذى؟�ولماذا�غاب�اإلشعاع�اللغوي�في�منتوجنا�

روط�المطلوبة�من�حيث�الجو�والمكان�واختيـار�المواقـف���الشّالمعاصر؟�أين�تلك�
��الحياتية�للمهارات؟�وكما�يقال:

�ةلـــن�تنـــال�العلـــم�إالّ�بســـتّ �

ــان���� ــيلها�ببي ــا�تفص ــأنبيك�عنه �س �

����
ــةٌ� ــاد�وبلغ ــرص�واجته ــاء�وح �ذك �

ــان���� ــوُل�زم ــتاذ�وط ــحبة�أس وص� �

����
ونحن�ننحاز�إلى�جانب�غرس�الفضيلة�العلمية،�وتمّلك�مهـارات�حسـن�األداء���

��وعلى�الطّالب�من�جهته�أن�يعمل�ويستعمل�لغته،�فاللغة�حب�واهتمام�وممارسة:
ــريص�� ــب�الح ــا�الطّال ــمأيه �تعلّ �

ــللته����� ــد�ض ــذهباً�ق ــقّ�م �إن�للح �

����
�ليس�يجـدي�عليـك�علمـك�إن�لـم���� �

ــه���� ــد�علمت ــا�ق ــتعمالً�لم ــك�مس �ت �

����
ال�ننظر�إلى�نصف�الكأس�اللغوي�الفارغ،�وننسى�النّصـف�الممتلـئ،�نصـف����

طوير،�بل�هي�فترة�نوم�حصلت،�وهي�التّطوير،�والعربية�ال�تعدم�التّالكأس�األمل�و
سحابة�انقشعت،�وسـيكون�لهـا�النّهـوض�بمشـاريعها�وبأبنائهـا�وبطموحـاتهم�������

ي�تحتاج�إلى�جيل�جديد،�وإلى�رجة�تحريك�تستفيق�من�جديـد.�إن��التّوبمؤسساتهم�
األمل�قائم،�ويحتاج�األمل�إلى�العمل،�وإلى�استنهاض�فعل�السـلف،�وهـو�لـيس����

��لف.التّب
��
��
��
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�كاتب�المجـد�سـجل�نحـن�مآثرنـا����يا� �

�ما�قـد�يـروق�لحسـاد�ولـم�يـرق��������� �

����
ــا� ــمس�أمتن ــدنا�ش ــا�أع ــف�أنّ �وكي �

��من�بعد�أن�قاربـت�تـدنو�مـن�الغسـق�������

�����
�ســبحانك�اهللا�مــن�ســوى�وصــورنا �

�بـالخُق������� �الخَلـق �وأحيـا �يشـاء �كما �

����
ــه�� ــالقرآن�نزل ــل�ب ــوج�الفض �وت �

���كثيــر�المكرمــات�نقــي�علــى�نبــي� �

����
�هــو�حافظــه��لســانه�عربــي� �

�������إلى�القيامة�مـن�كيـد�العـداة�وقـي� �

����
إن�العربية�بضاعة�مطلوبة،�وهي�لساننا�الذي�نفتخر�به،�ونبقى�نُجلّه�ونعمل�من�
أجل�إشعاعه،�وهذه�مهمتنا�قبل�أن�نكون�في�المجلس،�بل�مما�رضعناه�مـن�تلـك���

المصـحف�فهـو����ي�كانت�توليها�أمنا�لكّل�مكتوب�بالحرف�العربي.�وأماالتّالقداسة�
��اإلجالل�والعبادة:

�أغــار�عليــك�مــن�نظــري�ومنّــي �

ــان����� ــك�والزم ــن�مكان ــك�وم �ومن �

����
ــوني� ــي�جف ــك�ف ــي�خبأت ــو�أنّ �ول �

�إن�يــوم�القيامــة�مــا�كفــاني������ �

����
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
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بليغ�بين�المتكلّم�والسامع�فـي��التّواصل�والتّيقصد�بها�تلك�اللغة�المتداولة�لتحقيق�
ـ�:�)2(�فعالية�امتالك�قدرة�تواصلية�لسانية�معينة،�تتجلّى�علـى�صـعيدين�� فوي�الشّ

�وعلى�أثرهما�يتم�،نسيق�بينهـا�كمهـارات���التّو�إتقان�مهارات�اللّغة�األربعوالكتابي
مركّبة،�وكلّها�تُحقّق�الكفاءة�اللغوية.�إن�الكتابة�الوظيفية�تتعلّق�بمجموعـة�قضـايا���

ات�العالقة�باالستعماالت�والكتابات�اليومية،�وتمس�الجمل�واألساليب�اللغة�الدائمة�ذ
لخيصات�وما�يتعلّق�بألفاظ�الحياة�اليومية...�التّقارير�والتّي�يكثر�دورانها،�وكتابة�التّ

�مق�بالوظيفة�والبنية؛�ولهذا�فعندما�يكتسب�المـتعلّ�تتعلّي�التّالعامة�مبادئ�ونجد�فيها�ال
اللغوي� مـة�فـي���،�فهو�يكتسب�نسقَ�اللغة�والقـوانين�واألعـراف�المتحكّ��ةَالمعرفةَ

نة؛�مـن�أجـل�تحقيـق����سق�اللغوي�في�مواقفَ�تواصلية�معياالستعمال�المناسب�للنّ
أغراضٍ�معية�معيفنا�مهارة�الكتابة�من�حيـث��وإذا�ما�صنّ�.نةنة�في�مواقفَ�اجتماعي

في�أشكاٍل�عـدة�منهـا�الكتابـة�����وإنّما�؛ها�ال�تكمن�في�شكٍل�واحداوظائفها؛�وجدن
ة،��ةالوظيفيومنها�الكتابة�اإلبداعييها�وهناك�من�يـة.�والكتابـة���سمالكتابة�االبتكاري
بنوعية�مة�واإلبداعيها�الوظيفيلفرد�في�المجتمع�المعاصر؛�لقضاء�احتياجاتـه��اة�هم

��.��الحياتية�اليومية�العملية�والعلمية
إن�اللغة�الوظيفية�هي�لغة�الحياة�اليومية؛�تحتاج�إلى�امتالك�آلياتها�للتّعبير�عـن��

ـ�ورة�التّواصل�اليومي�بالتّمحتواها�في�مختلف�المواقف�الكالمية�ألداء�غرض� ي�التّ
تجمع�عموم�المستعملين�للغة،�وتحصل�فيها�المهارة�ألنـاس�دون�غيـرهم.�وهـي����

بار�تحديد�الوظيفة�المنوطة�بها�في�مجتمع�ضيق�محدودة�في�القاموس�اللغوي،�باعت
يادين/�لغة�القراء�على�الموتى/�لغة�الغسالين/�لغـة��التّمن�مثل:�لغة�الحرفيين/�لغة�

وفي�ألفاظهـا.���هاصيادي�السمك...�وهذه�المهن�محدودة�في�قاموسها�وفي�مسكوكات
فة/�مجال/�اختصاص�سلوك�لغويريستطيع�المتعلّ�ولكّل�ح�م�امتالكه،�ومـن��وظيفي

�ف�فيه.�ويمكن�تمثيل�ذلك�من�األلفاظ�التّثمي�تستعملهاالتّصر:��
اإلقالع+�إعالن�درجة�الحرارة+�موعد�رحاب+�الوقت+�التّ�:ضيفة�الطّيرانم�ـ

تعليمات�األمن+�خطّ�السـير+�الهبـوط+����عن�عشاء/�فطور/�قهوة/�شاي+�العدد+
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سترة�النّجاة+�مخرج�النّجدة+�أبواب�النّجدة+�إطفـاء�األنـوار+���+�كرالشّاالعتذار+�
ندوق�في�األعلى+�حجز�الممنـوع+��التّدخين+�التّيمنع�راكب+�مسافر+�يقدم�نفسه+�

استعمال�المرحاض+�ناوليني�الماء+�أشعر�بالدوار+�هل�حقيبة+�+�ةالكحول�ممنوع
مضـيف��رجـل+��هناك�دواء+�المكان�شاغر/�محجوز+�بطاقة�المكان+�أسـفل�األ�

أكل+�مرطّبات+�يضايق+�علـى���وجبة�+�حزام�األمن+ائرة+�يشد�الحزام/�يفكالطّ
هبوط�اضطراري+�عسى�أنّكم�استمتعتم�بالرحلة+�نلقـاكم��النّافذة+�إطفاء�األنوار+�

غلق�المحمول+�عدم�اسـتعمال�األجهـزة�الكهربائيـة�أثنـاء�����في�رحالت�قادمة+�
سـترة��ام+�الطّيران�المدني+�طـاقم�الطّـائرة+���الطّيران+�ربط�األحزمة+�فك�الحز

األمان+�متى�الوصول+�كم�الساعة+�األحوال�الجوية�في��دليلالنّوم+�سترة�النّجاة+�
و�قاموس�محدد،�ومسكوكات�قليلة�تكون�لغة�وظيفة�في�الطّيـران��بلد�الوصول...�ه

ذج�مما�وهكذا�باقي�المجاالت،�ويمكن�أن�نعطي�نماوهكذا�باقي�لغات�االختصاص.�
��يتداول�في:

صاقاً�بعموم�النّاس،�فعنـدما�ننظـر�فـي�المعجـم�����التّهي�أكثر�لغة�اإلدارة:�ـ�
المستعمل�ال�نجده�كبيراً،�ولكن�غاية�ما�في�أعمال�المجلس�ليس�تقديم�كلمة�عربيـة��

بل�كلمة�فرنسية�مستعملة�في�اإلدارة،�وهذا�موجود�ومتوفّر�سيكون�عمل�المجلس�مقا
��مركّزاً�على�لغة�المحادثة�اإلدارية�من�مثل:��

 أريد�مقابلة�السيد�رئيس�البلدية؛ -

 هل�تدلّني�على�شباك�الحالة�المدنية؛ -

 ما�هي�الوثائق�المطلوبة�لتكوين�ملف�جواز�سفر؛ -

 كة�االجتماعية؛بالشّهل�يمكن�تسجيل�ابني�في� -

 تسجيل�اسمي�في�قفّة�رمضان/�قرعة�الحج؛�أريد -

 سكني�غير�مربوط�بالكهرباء/�الماء/�الغاز؛ -

 نريد�ممهالً�في�الطّريق�رقم...؛ -

 نريد�حضور�اجتماع�المجلس�البلدي؛ -

 هل�يمكن�أن�يستقبلني�السيد�الوالي؛ -
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 الحصول�على�رخصة�البناء؛ -

 طلب�تغيير�السكن؛ -

 بطاقة�النّاخب؛ -

 عريف/�البطاقة�الرمادية؛التّرخصة�السياقة/�بطاقة� -

 دفع�طابع�الجباية؛ -

 ربة؛التّمعاينة� -

 فتح�الطّريق؛ -

 هل�أجد�ذات�الوثائق�في�الدائرة؟؛ -

 غلق�الطّريق�الوطني؛ -

 اجتماع�األعيان؛ -

 االنتخابات�قادمة؛ -

 المجلس�الوالئي�معطّل؛� -

 رخصة�اقتناء�الجرار؛ -

 الدفع�مسبقاً؛ -

 المدنية؛الحماية� -

 أمن�الطّرقات؛ -

 الدرك�الوطني؛ -

 القائمة�االحتياطية؛ -

 مركز�البريد؛ -

 محطّة�القطار؛ -

 الطّريق�السيار؛ -

 تأجيل�االجتماع؛ -

 شغيل؛التّتوزيع�عقود�ما�قبل� -

 وثائق�تعجيزية؛ -

 الفريق�الرياضي�البلدي؛ -
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 ملعب�الكرة؛ -

 النّشاط�الثّقافي؛ -

 المركز�الثّقافي؛ -

 جمهر...التّ -

�كلمات�كثيرات�تستعمل�في�الحياة�اليوميـة�فـي�اإلدارة،�ويمكـن�جمعهـا����هي�
وإضفاء�عليها�صورة�المحادثة�ونكون�قد�خدمنا�اللغة�في�سـجلها�اليـومي،�مـع����

واصل�بلغة�مشتركة.�وفي�التّتحسين�لغوي،�وفي�ذات�الوقت�نعمل�على�تسهيل�أمر�
ي�تمأل�بطريقـة�تميـل�إلـى����لتّاكّل�هذا�ننجز�أدلّة�مختلفة�تصحبها�الوثائق�النّمطية�

صفر�خطأ.�وهذا�األمر�ليس�صعباً،�وما�ينطبق�على�اإلدارة�ينطبق�علـى�البريـد���
رخيص+�السـحب+�مـلء���التّوالمواصالت،�ومصطلحاته�محدودة�جداً�وتتمثّل�في:�

احب�اآللي+�الكشف�عن�الحساب+�انتظر�الدقم+���االستمارة+�السور+�اسـحب�الـر
حن+�الطّرود+�مصـلحة�البرقيـات+���الشّابع�الجبائي+�رسوم�الطّابع�البريدي+�الطّ

ـ�حويل�السريع+�الحوالة+�البريد�التّعبة+�التّقاعة�االنتظار+�العملة� ادر+�البريـد��التّ
ـ�الوارد+�زيادة�الوزن+�دفع�المستحقّات+�الحساب�ال�يكفي+� ـ�ك/�التّ يك+�فـي��الشّ

بصمة�اليدوية+�إغـالق��ك+�اإلمضاء+�الالتّانتظار�اإلشارة+�الجهاز�معطّل+�ملء�
وفير+�الدفع�نقداً+�حساب�الفائدة�السنوية+�طلـب��التّالحساب+�فتح�الحساب+�دفتر�

القرض+�نسبة�الفائدة+�الحد�األعلى�لقيمة�السحب+�البريـد�المركـزي+�إرسـال����
��الطّرود+�استقبال�فوري�للعملة...��

مكتبة�القراءة+�استعارة+�األجهزة+�مجلـة+�كتـاب+����قاعات�المكتبات:في�ـ�
قاموس+�معجم+�دليل+�قراءة�داخلية+�ممنوع�إخراج�الكتاب+�غلق/�فتح�المكتبة+�

تـار+�المراقبـة+�السـكوت+�آن�أوان�الغلـق+�البطاقـة������پالبحث+�األوراق+�الك
ـ�التّخصية+�بطاقة�المكتبة+�بطاقة�الطّالـب+��الشّ كنولوجي��ة+�العمـل�الجمـاعي+�

االمتحانات+�جريدة�يومية+�استمارة�طلب�الكتاب+�حجز�المكان+�ملء�االستمارة+�
إعـارة��المصادر�والمراجع+�خدمة�ذاتية+�تسجيل�رقم�الكتاب+�تلخيص�الكتـاب+��

��مشروطة.
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:�نقود+�عملة�أجنبية+�قابلة�للصرف+�السوق�الموازية+�الـدخول��ـ�في�البنوك
كوك+�صك�مرفـوض+�الحسـاب+���التّب�والخروج+�أمان�البنوك+�القروض+�طل

القابض+�االستقبال+�الرقم�السري+�السحب�اآللي+�معطّل+�عملية�غيـر�آمنـة+���
+�تبـديل��د+�تماماً+�ناقص�الحساب+�العد+�تبديل�النّقوحساب�مؤسسة+�حساب�جارٍ

ة�الورق�المهترئ+�مرفق�عموميبح+�عمليخار+�الرحويل+�المشـترك+��التّ+�االد
��باك.الشّموال+�إيداع�األ

:�تسوق+�بضاعة+�تكديس+�كم�كبير+�غاٍل+�رخيص+�ـ�في�األسواق�الكبرى
�أمام�المحـّل+��بضاعة�أجنبية+�بضاعة�محلّية+�سعر�منخفض+�الدخول�والخروج+

عاع+�خريطة�دليل+�موقف�السيارة+�تجـارة�جملـة+�سـعر����الشّالسلعة+�الوفرة+�
+�مطعـم�داخلـي+���مركز�تجـاري�جملة+�العرض�والطّلب+�استبدال+�عرض+�

عرض�خاص+�تصفية+�تخفيض�السـعر+��قسيط+�التّمقهى+�أماكن�الراحة+�البيع�ب
��عرض�الخدمات.
زحلـق+��التّ:�يمارس�الرياضة+�مشهور�جداً+�العـب�دولـي+���ـ�في�الرياضة

ة�الطّاولة+�اتفاق�سري+�بال�الكرشراء�الالعب+�الملعب+�كرة�القدم+�كرة�السلة+�
يجة�مرضية+�لقاء�دوري+�لقاء�محلي+�لقاء�دولـي+�ملعـب�دولـي+����جدوى+�نت
طرنج+�هواية�مفضلة+�في�العالم�أجمع+�كأس�العالم+�كأس�القـارة+��الشّالرماية+�

خسـارة�مهولـة+���تدريب+�ملعب+�انزالق+�سقوط�حر+�تعادل+�الفوز+�النتيجة+�
+�سـيارة��سـقوط�الالعـب��توقيف�اللعب+�الحكم+�مساعد�الحكم+�إلغاء�المبارة+�

مهارة�اللعب+�االستحقاق+�فير+�التّغب�في�الملعب+�الشّرطة+�الشّاإلسعاف+�تدخّل�
زحلق�على�الثّلج+�تسلّق�الجبال+�ركوب�األمواج+�رياضـة�مائيـة+���التّالغوص+�

��فريق+�ممارسة�الرياضة+�فنيات�رماية�األسهم.
مكالمة�هاتفيـة+��حايا+�التّ:�االستقبال+�السالم+�ألفاظ�+�الفندقـ�في�االستقبال

تنظيـف��حية+�حمل�الحقائـب+�الغرفـة�الفرديـة+����التّالون+�تبادل�التّاالستراحة+�
مقيم+�ملء�البيانات+�جواز�السفر+�الحجـز+�رائـع+���الغرفة�المزدوجة+�الغرفة+�

موظّف�االستقبال+�حامل�الحقائب+�دفع�اإلكرامية+�االستراحة+�رحلة�مغـامرة+��
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العشـاء+��في�أي�طابق+�المشرف�على�الطّابق+�جهاز�األمن+�صندوق�األمانات+�
وجة+�جناح�خاص+�غرفة�بسـيطة+�السـعر+�تبـديل����باح+�األبناء�والزالتّفطور�

وق�للزيارة+�متعاون+�الضيافة+�خـدمات��التّالعملة+�سعر�الغرفة+�هدية+�تذكار+�
لفـاز+�تنبيـه���التّاشـتغال���زائدة+�محطّة�طاكسي+�الميترو+�ليس�واجباً+�منبـه+�

المواعيد+�بطاقة�األكل+�بطاقة�القنوات+�معالم�المدينة+�خريطة�المدن+�النّصيحة+�
فع�بالعملـة+�زيـارة���غرفة�مليل+�الحساب+�الدطلّة�على...+�مواعيد�القطار+�الد
��المتحف.

:�وجبة+�شريحة�ستيك+�خرشوف+�كسكسـي+�مشـوي+�لذيـذ����ـ�في�المطعم
مشغول+�جوعان+�المقصف+�المطعم+�بطاطس�محمـرة+��°�ية+الطّعم+�فاتح�للشّه

قليدي+�القائمة+�خدمة�للغرفة+�الحساب+�الفاكهة+�الحلويـات+�الطّـابق���التّاألكل�
ـ�+�المسبح+�االستقبال+�األرضي+�الطّابق�العلوي الون+�قاعـة�المحاضـرات+���التّ

ـ�الحمام+�المسبح+�الدفع�مسبقاً+�الدفع�بالبطاقـة+�� نتظـار+�تعـاطي���أخير+�االالتّ
الخمور+�الماء+�المشروبات+�سلّة�الفواكه+�على�الطّلب+�خدمة�ذاتية+�المشهيات+�

اي+�القهوة+�السحور+�وجبة�باردة+�وجبة�سـاخنة+�شـوكيات+�بحريـات+����الشّ
��بلديات+�ساندويش+�أكلة�جاهزة+�كيس�الدفع+�أكل�محمول+�إعادة�تسخين.

ل/�ماطر+�السـحاب�يمـر+�الـثّلج+����الجو�حار/�معتدفي�األحوال�الجوية:�ـ�
المكيف+�قطع�الطّريق+�كاسحات�الثّلج+�فتح�الطّريق+�انحراف�علـى+�زخـات���
�+ي+�هبوط�اضطراريمال+�غلق�المجال�الجوباب+�زحف�الرمطر+�انقشاع�الض

كييف�المركزي+�السخان+�عـودة�الطّـائرة+�صـعوبة����التّمحطّة�الحافلة/�الغيوم+�
النّزول+�الرعد+�البرد/�البرد+�أمطار�جارفة+�فيضان�الوديان+�كارثـة�مائيـة+���
طريق�مؤقّت+�شقّ�الطّريق+�جسر�مغلق+�جسر�منهار+�أمطار�رعدية+�فيضان+�

وعـات+��دخول�الماء+�فتح�البالالوادي+�توصيل�المَؤن+�انقطاع�الكهرباء/�الغاز+�
ضامنية+�الخيام+�إجالء�النّاس�من�البيوت�الهشّة+�ريح�خفيفـة+�رجـات���التّالهبة�

مؤقّتة+�المرور�على�مجال�مضطرب+�ال�خوف�على�الوضـع�الجـوي+�النّهـار����
����صحو+�صبيحة�بغيوم+�جو�ربيعي+�الفصول�األربعة...
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خلـف+���كم�السعر+رام+�التّالمطار+�محطّة�القطار+�محطّة�:�في�الطّاكسيـ�
لة�كبيرة+�زيـارة�عائليـة+���أمام+�افتح�البال+�مركبة�كبيرة+�حافلة�متوسطة+�حاف

رقـم�الطّريـق+�عـداد�����+�ربط�الحزام+�كل�شيء�على�ما�يـرام+�...نحو�وجهالتّ
الطّاكسي+�الحقيبة+�مشغول+�مثير�لالهتمام+�يسير�بسرعة+�نحـو�الفنـدق+�كـم����

بعد�كم...+�كيف�حال�البلـد+���المسافة+�عدد�األشخاص+�موعد�االنطالق+�سنصل
)�5في�أي�طريق�نحن+�كم�المسافة�للفندق+�أتعرف�فندقاً�متوسطاً+�فندق�خمسـة�(�

��نجوم+�إلى�أية�سلسلة�عالمية+�فندق�قريب�من�المطار...
ي�يعمل�المجلس�على�تجسيدها�في�خططـه،�وهـي�تصـلح����التّوهذه�هي�اللغة�

للفطريين�وغير�الفطريين،�كما�تصلح�لألجانب،�وهـي�محـدودة�فـي�قاموسـها�����
ي�تصاحبها�وغير�بعيـد��التّراكيب�اللغوية�والنّحوية�التّوألفاظها،�وبسيطة�من�حيث�

ومن�ثـم��أن�تكون�أمثال�هذه�المسكوكات�في�األحوال�الجوية،�وفي�األفالم�المدبلجة�
وإن�غرضنا�من�ذكر�نماذج�للغة�الوظيفية�رجمة�اآللية.�التّتنال�موقعها�بسهولة�في�

��يعني�ما�يلي:
��فكير�في�إنجاز�أدلّة�خاصة�لمختلف�االستعماالت�الوظيفية�لكّل�مجال.التّـ�1
ـ�جعل�هذه�األدلّة�في�محالها�للبيع/�لالسترشاد�واالستعمال�لتسهيل�علميـات��2
��واصل.التّ

كما�يمكن�إثراءهـا���تصلح�هذه�األدلة�للفطريين/�لغير�الفطريين/�لألجانب.�ـ3
��بمختلف�اللغات.

ـ�يمكن�أن�تثرى�هذه�األدلّة�باستمرار،�مع�تطويرها�في�لغة�المحادثة�حسـب��4
��كّل�مجال.

واصـل��التّـ�يمكن�أن�تنقل�في�تطبيقات�ناطقة�في�النّقال�وفي�مختلف�وسائل�5
��االجتماعي.

الوظيفية،�ويضاف�إليهـا��العربية�خذ�هذه�األدلّة�قاعدة�في�اللغة�ـ�يمكن�أن�تؤ6
��المستجد�في�كّل�سنة.
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7ة��ـ�تدرى�في�المصالح�المرسـلة��التّهذه�األدلّة�عمالً�قومياً�للغة�العربيي�تؤد
�ألصحابها.كما�تدر�الجانب�المادي��

وكـم���واصل�بين�المواطنين�وبين�األجانـب،�التّـ�تعمل�على�تسهيل�عمليات�8
��يستفيد�منها�األجنبي�عندما�يجدها�جاهزة�في�مختلف�المرافق�العمومية.

ي�تهتم�بإيصـال��التّل�في�الكتابات�تتمثّو�،الكتابة�الوظيفيةوال�بد�من�الحديث�عن�
الفكر�في�الموضوع�المطروح�في�ثوبٍ�موضـوعي�بعيـد�عـن�الخيـال�واآلراء�����

ـ�ت�البسـيطة��وال�تحتاج�إلى�تمثيل�بعض�اآللياخصية،�الشّ حفـظ��ي�يمكـن�أن�تُ�التّ
/�ةسـمي�المراسـالت�الر�بالممارسة،�وكتاباتها�تسمى�(كتابات�عملية)�وتكون�فـي��

ة��،راتوالمذكّ�،عليمات�واإلرشاداتالتّة�والحكوميواإلعالنات،�بينما�الكتابة�اإلبداعي
كر�في�ثوب��تهتمالبيـان�فـي���على�حه�العاطفة�والخيال�الّذي�يعتمد�توشّتبإيصال�الف

،�وهذه�ال�تحصل�عند�كثير�من�النّاس،�وهي�تأتي�فـي�الكثيـر�مـن����تحقيق�إيصاله
�ر�باالطالع�واألحيان�بالفطرة،�ثمدريب،�أي�التّتتطووع�من�الكتابة�يحتاج�هذا�النّ�إن

عر�الشّوكتابة��،موهبة�ومن�األمثلّة�على�الكتابة�اإلبداعية�نذكر:�تأليف�القصصإلى�
خارقـة؛�المعـززة���وع�ال�يحتاج�لموهبة�وهذا�النّ.�الت،�وغيرهاوالخواطر،�والمقا

�� ة�اإلبداعية.دريب�والعلم�بأساليب�الكتابة�الوظيفيالتّب
�ة�في�عمومها�هي�عوامل�إتقان�الكتابة�إنالوظيفيحـو��دة�في�قواعد�النّمعرفة�جي

��،�إضافة�إلى:��رفالتّو
تـوفّر�ثـروة��� ،�وهـي�غيرهاكثرة�القراءة�واالطالع�على�الكتب�والمقاالت�وـ�
؛ة�مناسبة�للكتابةلغوي��

��؛��ميزسم�اإلمالئي�المى�بالرما�يسم�معرفة�مناسبة�فيـ�
��ة؛���ة�حول�موضوع�الكتابتوفير�أفكار�عام ـ
��؛رقيمالتّإتقان�الحركات�اإلعرابية�وعالمات�ـ�

��.��طالع�واالستفادة�من�تجارب�اآلخرينـ�اال
��
��
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ورة�األكاديمية�النّمطية�في�تحديـد��التّهذا�الكتاب�يخرج�من�إن�:�المهاراتـ�في�
عريـف�وزيـادة،�بـل�إن����التّنصيبها�في��التّعريفات�اللغوية�واالصطالحية�فقد�نالتّ

بعضها�تُكرر�نفسها�وتُسود�األوراقَ،�فال�جدوى�من�ذلك.�سيكون�الحديث�في�هـذا��
من�المهـارات�العقليـة����اًنسيج�اللغةالكتاب�مقتصراً�على�وظيفية�المهارات�باعتبار�

كاملي�تّالة،�ونريد�األخذ�بالمنحى�جزّئالتّدة�ال�تقبل�حي�تشّكل�والتّواألدائية�المتداخلة�
عريف�الوجيز،�وال�نسير�في�تجزئة�المهـارات�إلـى�فـروع�معزولـة�ألن�����التّفي�

��ستغني�الفـرعة�بشكل�ال�ية�الوظيفيالمستهدف�من�هذا�الكتاب�حسن�استعمال�العربي
كامل�لتحصل�مهـارات��التّعن�األصل،�واألصُل�واحد،�ولهذا�نرى�أن�يحصل�هذا�

��عن:���حسن�األداء.�ويمكن�الحديث�باقتضاب
يقصد�بالمهارة/�المهارات�تلك�القـدرة/�القـدرات�العقليـة����:�المهارةـ�معنى�1

.�1الستخدام�لغة�ما�بغرض�الفهم�عن�طريق�السماع�والقراءة�والكتابة.�وهي�أنـواع�
ي�يهتم�بها�أصحاب�اللغـة�الفطْـريين���التّوهذا�الكتاب�يركّز�على�المهارات�اللغوية�

�وإبـداعاً��وتـذوقاً��استماعاً�وتحدثاً�وكتابـةً�:�ممارسةوغير�الفطْريين،�بما�للغة�من�
،�وهي:�السـبك+�الحبـك+���طبيقيالتّوتكون�كلّها�مجتمعة�لتحقيق�مبادئ�علم�اللغة�

ـ��التّ+�الموقفيـة+��♣اإلعالميةالرسالة�القصدية+�المقبولية+� ذه�لتحقيـق��نـاص.�وه
ضـمن�آليـات�اللغـة�����النّشاط�اإليجـابي�؛�باعتباره�الرفيعاستعمال�األدب��مهارات

                                                                 
دراسة�وصفية�في�كتب�–عليمي�التّخطيط�اللغوي�للخطاب�التّـ�خالد�عبد�الكريم�بسندي،�واقع��1

ة�للنّاطقين�بغيرها�في�الوطن�العربيان:�1،�ط-تعليم�العربيدار�كنـوز�المعرفـة���2020.�عم�،
 .54-52وزيع،�ص�التّللنّشر�و

ـ�عملية�اتّصال�جماهيرية،�تُجمع�فيها�المعلوماتُ�اإلعالميةُ،�وتُعالج�وتُصاغ�في�المضـمون���♣
كمحتوى�صحفي�في�شكل�قالب�صحفي�مناسب،�ثم�تُرسل/�تبثّ�عن�طريـق�وسـيلة�اتّصـال����
ة،�وبمفهومها�اللغوية�بعملية�فنيسالة�اإلعالمير�هذه�الرة�إلى�المستقبل/�الجمهور.�تُحرجماهيري�

صـور�الـذّهني���التّواألسلوبي�في�عملية�تحويل�الوقائع�واألحداث�واآلراء�والخبرات�من�إطار�
.والفكرة�إلى�لغة�مفهومة�للمتلقي�العادي��
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ة�وما�يسمح�به�المعيارمن�الخروج�إلى�دالالت�المعياري،�ق�لبعض�المعيـار��أو�خر
ضمن�بنية�معرفية��ليحصل�الذّوق�اللغويو�؛اعرةالشّي�تسمح�به�اللغة�التّفي�الحدود�

متعنـي��.�وفي�ذات�الوقت،�وما�يحيط�به�من�ظرف�وسياق�وحال�،ينة�على�الفهمع
مـن��بصورة�سهلة،�وتأتي�من�الممارسة�واستعمال�اللغة�مكّن�الدقيق�في�التّالمهارة�
في�الحدود�اللغوية�المنصوص�عليهـا���صرفالتّو�،مع�حسن�استعمال�الذّكاء�الخبرة

فقّه�فـي�الخصوصـيات���التّا�والممارسة�األدائية؛�وال�يعني�هذ�،في�القواعد�النّحوية
فـي���اللغـة�ي�يحتاجها�المتخصص،�ولكن�يعني�الدراية�بحسن�اسـتعمال��التّالدقيقة�

فمن�دالالت�المهارة�الدرايـة�بأصـول�اللغـة�����،ي�يكثر�دورانها.�ولذاالتّالمجاالت�
وقواعد�كما�تعني�إبداعاً،�واإلبداع�يتمثّل�في�نسـج��،�ومعرفة�أسرارها�وفقهها�إمالء

وما�يصاحبه�من�انفعاالت�وإخبار؛�تنصهر�من�وجدان�وعقـل���مكتوب،ال�نصوص
�قليـد�التّ�تعني�المهارةُال�.�كما�؛�لتضيف�إلى�ما�كان�لم�يكن�من�خالل�ما�كانالمبدع

�ءي�تتنامى�بحسن�األداالتّوليست�تكراراً،�وتظهر�من�الخبرات�والمعارف�المتتابعة�
أو�الخـاطرة���،أو�القصة�،تابة�المقالةكسرعة�المحادثة،�وفي�اإلجادة�في�وتظهر�في�

��.أو�في�المقال�العلمي��
�ةالتّالفنّون��تتمثّل�فيالمتّفق�عليها�قديماً�مهارات�اللغة�إنالقراءة�االستماع�و:�الي

ـ��التّ؛�بمعنى�إن�متطلّبات�تدريس�العربية�تتطلّب�عبير�والكتابةالتّو ون�حكّم�فـي�الفنّ
.�وهذا�توضيح�مقتضب�لكّل�على�أنّها�وسيلة�لغاية�االتّصال�؛المذكورة)�4األربعة�(
��مهارة:
وت�ووصـوله�برسـالة�مـن����التّوتعني�استقبال�ـ�مهارة�السماع/�االستماع:�1

��دى/�ال�يرد.����التّمتحدث�إلى�مستمع�سليم؛�فالمستمع�يدرك�أصواتاً،�ويقوم�برجع�
هي�نطق�الرموز�وفهمها�واالنتفاع�بها�في�المواقف�الحيوية�ـ�مهارة�القراءة:�2

والمتعة�النّفسية.�وهي�مهارة�تميز�اإلنسان�عن�غيره�من�الكائنات؛�باعتبارها�مهارةً�
حضاريةً�مكتسبةً�ومتطورةً؛�لذلك�تحرص�األمم�على�تنشئة�أجيالها�الجديـدة�علـى���

أساليبها�المتجددة�باستمرار.�ويمكن�عامل�مع�التّأحدث�أنماط�القراءة،�وتدريبهم�على�
��حصيل/�مهارة�المطالعة.التّمهارة�ي�يسميها�البعض�التّفصيل�في�هذه�المهارة�التّ
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من�أراد�أن�يجيد�لغة�عليه�أن�يحصل�ويطالع�ويحسن�االستماع�ألنماط�اللغـة�فـي���
ا.�وإلجـادة��مكّن�فيهالتّأعلى�تجلّياتها،�وبكّل�ذلك�تعود�الفائدة�فيها�إلى�إتقان�اللغة�و

اللغة�كان�ال�بد�من�تحصيل�قواعدها�وحفظ�مسائلها�ثم�الدربة�عليها�حتى�حصـول��
الملكة�فيها،�وهذا�ال�يكون�في�البدء�إالّ�بالسماع�الجيد�لمسكوكاتها�وقواعدها�ونُظُمها�
وحكمها�وأمثالها،�والغوص�في�مكنوناتها،�وكما�يقول�(ابن�خلدون)�"السـماع�أبـو���

انية".�وفي�موضع�آخر�يقـول:�"اعلـم�أن�اللغـات�ملكـات�شـبيهة������الملكات�اللس
ناعة...�والملكات�ال�تحصل�إالّ�بتكرار�األفعال؛�ألن�الفعل�يقع�أوالً�وتعود�منـه��التّب

للذّات�صفة،�ثم�تكرر�فتكون�حاالً.�ومعنى�الحال�أنّها�صفة�غير�راسخة،�ثم�يزيـد��
عود�على�سماع�الفصيح�كفيل�بـأن��التّ".�وإن1�كرار�فتكون�ملكة؛�أي�صفة�راسخةالتّ

يكسب�المستمع�مهارةَ�النّطق�والقراءة.�وهكذا�نرى�بأن�السماع�يتضـمن�مهـارات���
حيحة+�ومن�ثم�تأتي�مرحلة�الكتابة�السليمة.�وإن�الهـدف��التّالنّطق�السليم+�القراءة�

ليست�وسيلة�فقط،�بل�من�هذا�هو�تمكين�العربية،�وجعلها�لغة�هدف�واستراتيجية،�و
عبير�عن�مشاعره�وأفكاره�تعبيـراً��التّتمكين�تدريسها؛�كي�يصبح�المتعلّم�قادراً�على�

عبيـر�مـن���التّسليماً�يراعي�قواعد�اللغة�في�معناها�ومبناها،�ونجاح�عملية�تدريس�
ـ�عبير�التّحيح�"إن�نجاح�المتعلّم�في�التّنجاح�ترسيخ�االستعمال� فوي�أو�الكتـابي��الشّ

عبيـر�عـن���التّحاً�يجعله�قادراً�على�استعمال�اللغة�العربية�استعماالً�صحيحاً�في�نجا
نفسه�موظّفاً�مفرداتها�وتراكيبها�توظيفاً�دقيقاً،�وهذا�النّجاح�يتوقّف�على�نجاح�المعلّم�
في�تعليم�اللغة�العربية�تعليماً�وظيفياً�تدريبياً�قائماً�على�قـدرة�المعلّـم�علـى�زرع����

ئات�لغوية�حية؛�بحيث�يكون�تمرنهم�بعد�ذلك�مبنيـاً�علـى�عوامـل����متعلّميه�في�بي
طبيعية�قد�تعرضوا�لها،�وال�يكون�ذلك�إالّ�إذا�نظرنا�إلى�اللغـة�بأنّهـا�مجموعـة����

دريب�اللغوي�سـماعاً�وتكلّمـاً���التّمهارات�يجب�تعزيزها�لدى�المتعلّمين�عن�طريق�
مناها�بقوالب�جامدة.�أما�إذا�قدة،�فستبقى�وقراءة�وكتابة�أو�بطرائق�حديثّة�غير�لغوي

فحات�األولـى�مـن�المقـررات����التّأهدافنا�من�تعليمها�مجرد�عبارات�وضعت�في�

                                                                 
 .258ـ�ابن�خلدون،�المقدمة،�ص��1
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ـ�القـراءة.��3كلّم�التّـ�2ـ�السماع.�1دريس�تراتبياً�وفق:�التّ".�ويكون�1والمناهج
.�وهنا�يعني�استقبال�(المداخالت)�ويجب�أن�تكون�صـحيحة،�لتكـون���ـ�الكتابة4
المخرجات)�صحيحة.�وكّل�المهارات�األربع�القديمة�تؤدي�إلـى�مهـارة�حسـن����(

ناعة؛�ألنّه�يوجد�أنـاس��التّاستعمال�اللغة.�وإذا�لم�تجتمع�(المهارات�األربع)�تحصل�
يتكلّمون�وال�يقرؤون،�وهناك�من�يقرأ�ال�يعرف�الكتابة��وهناك�من�يجيـد�القـراءة���

أن�ة،�ولم�نسمعشخصاً�ال�يعرف�أن�يتكلّم�وهـو�سـليم�فـي�����لكنّه�يخطئ�في�الكتاب
من�واقـع�الفـرد����%45حاسة�السمع.�والعول�على�مهارة�السماع�ألنّه�يأخذ�نسبة�

،�ومن�خالل�الكثير�مما�يسمعه�يحصل�%9والكتابة��%16والقراءة��%30والكالم�
ة�األساس�واألولى�هي�2له�االستماع�اإلبداعيماع؛.�إذن�المهارما��وبها�يحصل�الس

��الذّي�ينقل�اللغة:���المستمع�المثاليتشومسكي�/�Chomskyيسميه�
��كلّمالتّالسماع�يؤدي���������������-

��ـ�القراءة�تؤدي���������������الكتابة.
تعد�مهارة�السماع/�االستماع�من�المهارات�المهمة،�فقد�اعتمد�عليها�القدماء�فـي��

راث�قبل�اكتشاف�الكتابة�ثم�قبل�آالت�الرقن�وما�يسمى�بالرواية.�والسـماع��التّنقل�
ي�تساعد�على�إدراك�المواقف�المحيطّة�وفهمها.�وال�يمكن�أن�التّمن�أقوى�الحواس�

صرف�في�المسموع،�وهذا�من�خالل�سلسـلّة��التّنقف�عند�حدود�السماع�إالّ�بحسن�
واقع�اجتماعي�معين�يقوم�بها�السامع،�ومـن��فاعالت�في�التّمعقدة�من�االختيارات�و

ثم�يعمل�على�االستماع�اإلبداعي�الذّي�يأتي�بالجديد�من�األفكار�واآلراء،�وال�يكون�
إلّا�باالستعداد�لبذل�الجهد�والقدح�الذهني�للبحث�عن�األفكار�ومحاولة�تطويرها،�إلى�

ستقالل�في�الرأي�مـع�تنميـة���خلّص�من�االنهزامية،�واالالتّجانب�الثّقّة�في�النّفس،�و

                                                                 

�العربية"بخليل�عصي�-��1 �وتعليم �"المهارات�اللغوية �ة �دبي: .2014� �كتاب�المؤتمر، المؤتمر�،
��.�109المجلّد�السادس،�ص�الدولي�الثّالث�للغة�العربية�

2�-�م� �بديل �العربية �اللغة �تعليم �في اإلبداعي� �"االستماع وضرورة��لح...هدى�مصطفى�محمد
�واجبة" �دبي: .2015�� �العربيةكتاب�المؤتمر، �الرابع�للغة وليالمؤتمر�الد،�� �الثّالث، ص�المجلّد
��.،�(بتصرف)324
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خـاِلفْ����عامل�مع�القضايا�واألمور�كلها�بالنّظرة�الجديـدة�التّروح�المبادرة�والمبادأة�في�
.لتُبدع��

وفي�كّل�هذا�يجب�أن�يكون�المنطلق�من�المرحل�القاعديـة،�ومـا�يغـذي�جانـب�����
��الموضـوع�المهارات�أكثر�هو�أدب�األطفال�فنحن�ال�نقدم�تفاصيل�وحيثيات�عن�هـذا��

عليمية؛�ألنّها�مرحلة�تضطلع�التّوال�نكون�بديالً�للمدرسة،�بل�ندعو�إلى�االهتمام�بالقاعدة�
غار،�وتعزز�كّل�المهـارات�عبـر�مراحـل����التّذوق�األدبي�لدى�التّبدور�مهم�في�تنمية�

الدراسة.�ومن�هنا�نرى�أهمية�إعداد�معلّمي�اللغة�العربية�الـذين�يملكـون�المهـارات����
المبادرات�لينقلوها�لتالميذهم،�بتزويد�هؤالء�المعلّمين�بمبادرة�تـدريس�أدب�األطفـال.���و

واأللعاب�اللغويـة.�ولـذا����عرية،الشّوهذا�ما�يكون�في�لغة�المحادثة،�وعبر�المسرحيات�
عليم�بضرورة�توجيه�أنظارهم�إلى�أهمية�مرحلة�القاعـدة��التّربية�والتّننبه�المعنيين�بأمر�

المهارات؛�بتقديم�الرعاية�الالزمة�لها،�كما�ننبه�وسائل�اإلعالم�إلـى�أهميـة����ي�تبنيالتّ
أدب�األطفال�بتأسيس�صحف/�مجالت�ذات�العالقة�بلغة�الطّفل،�ومن�ثم�تقـديم�بـرامج���

راث�األدبـي�بعـد���التّتهتم�بأدب�األطفال�وإبداعاتهم.�وفي�كّل�هذا�ندعو�إلى�إعادة�تقديم�
ي�تعمـل��التّحل�الطّفولة؛�حيث�إنّه�يعرض�للعديد�من�القيم�صياغته�بصورة�تناسب�مرا

الميذ�على�نقد�المقروء�حرصاً�التّذوق�األدبي،�إضافة�إلى�تدريب�التّعلى�تنمية�مهارات�
على�تنمية�مهارة�النّقد،�ولو�كانت�تلك�األعمال�األدبية�لكبار�األدباء.�ولهـذا�الغـرض���

رسيخ�اللغوي�ال�تقديم�معلومات�فقط،�مشـاريع��التّنريد�مشاريع�في�مهارات�تعمل�على�
وصيات،�وهذا�ما�نفتقر�إليه�في�وقتنا�الحالي،�رغـم�وجـود���التّتقدم�الحلول�الملموسة�ال�

الـذي���1ي�لها�نوع�من�المقبول�على�غرار�مشروع�القاعدة�النّورانيةالتّبعض�المشاريع�
ي�طبقته.�والذي�يهمنـا�فـي���التّ�طبق�على�القرآن�الكريم،�ونال�صفّة�المقبولية�في�البالد

ي�تحصل�بكثـرة�السـماع�وهـي�األسـاس�����التّركيز�على�مهارة�القراءة�التّهذا�المجال�
��عبير.��التّوتتجسد�مخرجاتُها�في�مهارة�

�يـر�عبالتّليست�الكتابة�هي�المسؤولة�عن�ـ�أهمية�القراءة�لتحصيل�المهارات:�2/1
خص�الذي�قرأ�ديوان�مفـدي��الشّف�؛وإن�األهمية�ليست�للكاتب،�بل�للقارئ�،وإنّما�القراءة
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الفكرية��ورةخص�الذي�لم�يقرأه.�لذلك�أعتبر�أن�الثّالشّزكريا،�ال�يمكن�له�أن�يكون�مثل�
تكون�ثقافية�لتغيير�النّظرة�إلى�فعل�الثّقافة�كنمط�مجتمع�يريد�أن�يتحـرر�مـن�األميـة����

عطيك�تملّـك�العلـم���اإلنسان�بأن�الكتاب�يتقي.�وال�يظن�وشعب�يقرأ�شعب�يتحرر�وير
مين�في�اللغة�قـرؤوا��والقراءة؛�فالكتاب�يلقّنك�الحكمة،�لكن�ال�يجعلك�حكيماً.�إن�المتحكّ

عطـي�لـك���إن�كتاباً�في�فن�قيـادة�السـيارة�ي��و�،الكتب؛�لكنّهم�تعلّموا�في�مدرسة�الحياة
وأفضل�طريقة�أن�يرمي�اإلنسـان����من�االصطدام�المفاتيح،�لكن�ال�يمنع�الجاهل�بالقيادة

قود�ليتعلّم�مباشرة.�ومثله�الخطيب�البارع�في�اللغة،�فـال�يمهـر�بقـراءة����نفسه�أمام�الم
ذلك�بصعود�المنابر،�وعن�طريـق���له�دات�في�فن�الخطابات،�بل�يحصلالمتون�والمجلّ

نفسك�فيـه���فاغمس�أي�فنإذا�أردت�البراعة�في�ولغاية.�ادرب�والنّجاح�والفشل�يبلغ�التّ
ه�بح�واحترقْ�،في�معاناته�وانصهرإلى�درجة�العشق�فتتملّكه�وللنّاس�في�ما�يعشـقون��ب
��مذاهب.
أصوات�مفيدة�تعبر�عن�شيء�له�داللة�فـي�ذهـن�المـتكلّم.����عبير:�التّـ�مهارة��3

��واصل�والمحادثة.التّوالكالم�نوعان:�خبري�وإنشائي�والمهم�له�غرض�
�ات�الشّعبير�هو�ذلك�الكالم�التّفي�الحقيقة�إنالذي�يأتي�عن�طريق�عملي�فكيـر��التّفوي

ـ�عبير�التّور�والمشاهدة،�أو�نقل�الكالم�بين�المتحدثين،�ولذا�يسبِق�التّللتّعبير�عن� فوي�الشّ
ه�إلـى��فوي�درس�قائم�بذاته�يحاول�المتعلّم�نقل�األفكار�والخواطر�وما�يحسالشّالكتابي؛�ب

لّم�ي�يقوم�بهـا�مـتع��التّمارين�الكتابية�اللّغوية�التّعالم�األلفاظ.�وأما�الكتابي�فهو�مجموع�
�ذاته�فهو�يسعى�إلـى�إكسـاب�المـتعلم�النّسـق�اللّغـوي������يعبير�فالتّاللّغة.�وأما�درس�

عبير�يمـد�المـتعلّم�بمـا����التّومساعدته�على�استضماره�عن�طريق�بنيات�لغوية.�درس�
عبيـر�فـي���التّيعوزه�في�المحادثّة�عن�طريق�بنيات�نمطية�تحتاج�إلى�الممارسة.�درس�

عبير�والقراءة�والكتابـة�تتـداخل���التّي�تخدم�أركان�اللّغة.�دروس�التّطبيعته�من�الدروس�
إغماسـاً��عابير�المعاصرة�نريد�التّفي�فضاء�القسم؛�فتعمل�على�خلق�ديناميكية�النّجاح.�وب

يسبح�في�تواصل�يعتمد�النّسق�اللّغوي�الفصيح�فـي��المتعلّم�،�وجعل�لغوياً�لمستعمل�اللّغة
بنيته�السطحية�والعميقة�حتى�يأخذ�هذا�النّسقُ�الفصيح�مكانَه�في�تواصله�مـع�اآلخـرين���

فـي��–�عبير�يفترض�أنّه�يقدم�حلوالً�للتحكّم�في�اللغة،�ويتعلّقالتّبدل�النّسق�الدارج.�درس�
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/�لكّل�مـن�بيـاجي���Chomsky/�شومسكيي�قدمها�تالتّ�النّقودفي�تلك��بالنّظر�-�الحقيقة
Piagetوسكينر��/Skanerمه�بياجي�لسكينر��ة��،وما�قدة�الفرنسيونقد�تشومسكي�للبنوي

فهما�مترادفتان،�ولكن�إذا�دقّقنـا��عبير�ربطها�بالمحادثة�التّوتقتضي�مهارة��في�اللّسانيات.
المسألةَ�نجد�المحادثةَ�تميل�أكثر�إلى�المشافهة،�وإلى�استعمال�الكالم�العفوي�البسـيط،�أو��

عبيـر�المائلـة���التّعبير�الذي�له�وجه�المشافهة�ووجوه�من�التّما�يقرب�من�العامية�عكس�
قية.�وال�يقال:�كانت�محادثاتـه��للكتابة؛�فيقال:�تعبيره�كان�واضحاً،�أو�عباراته�مليحة�را

راقية�أو�محادثة�علمية�أو�أدبية�أو�كتابة�محادثة...�ونظرا�للشّرح�بين�لغة�الكتابة�(لغـة��
وإلعـادة���االنقباض)�ولغة�المشافهة�(لغة�اُألنْس)�خرجت�كّل�واحدة�إلى�شبه�استقاللية.

مقام�األول،�والعمل�على�محاربة�كان�علينا�السعي�لرفع�األمية�في�الن�ادتياللّحمة�بين�الم
صيحة.�ومـع��ة�والفضييق�بين�العاميالتّاألخطاء�اللغوية،�وإجراء�الدراسات�الميدانية�في�

ـ�التّهذا�فتعد�مهارة�المحادثة�من�أهم�المهارات�اللغوية�في� ة،�حيـث��واصل�بصفّة�عام
وحـذف�اإلدغـام���سـكين��التّغوي،�أو�مواطن�االخـتالس�و�خفيف�اللالتّحدوث�مواطن�

نزه�عن�الخالفات�النّحوية،�وتوجيه�لغة�اإلعالم�وجهـة�وسـطية���التّواإلبدال،�والقلب،�و
غـة�مـن�واقعهـا����ن�كان�علينا�العمل�على�دراسة�اللائع.�ولكالشّوعدم�اإلقرار�بالخطأ�

غة�كما�يقول�القدامى�وضع�العفوي�بصورة�غير�سوقية�واللاالجتماعي،�ومن�استعمالها�
��تعماٌل؛�فإذا�تَعارض�الوضع�مع�االستعمال�فاالستعماُل�َأولى.واس

فعالً�اللغة�وضع�واستعماٌل،�ولكن�هناك�مأزق�االختالف�في�هذه�المسألة،�فرق�بين�
غوي،�وما�يستعمل�فعـالً��نظاماً�مستقراً�في�النّظام�الل�ما�تقرره�القواعد�النّحوية�بوصفها

قاس�عليه.�وبالرجوع�النّحو،�وقد�قالوا�عن�بعضها�شاذّ�ال�ي�أو�مخفياً�عما�تقتضيه�قواعد
الذي�أخرجه�سوسـير�مـن�اللّغـة�����paroleإلى�االستعمال؛�فاالستعمال�"بمثابة�الكالم�

Langueالمتكلّم�فد�ينصرف�في�ألفاظه�وتراكيبه��فيخرج�بـذلك�علـى�مقتضـى�����؛ألن
تلك�يكون�محكوماً��الذّهنية.�لكن�خروج�المتكلّم�عن�مقتضى�قياس�القواعد�قياس�القواعد

وال�يبعد�عن�مقتضى�قياس�(اللّغـة)�إالّ���دي�تدّل�على�المقصوالتّدائماً�بالقرائن�والدالئل�
صة�صلَته�بالقواعد�المختزّنة�في�عقـول�الجماعـة�� في�حدود�ما�يفهم�وال�يلتبس،�وبخا

��.خرج�عن�وظيفتها�األسلوبية�(الفهم�واإلفهام)تعدم�اإلفهام��ألن�اللّغة�إذا�وصلت�إلى
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فاهي�أو�الكتـابي�تتعلّـق�فـي����الشّعبير�التّإن�عمليات��فاهي�والكتابي:الشّعبير�التّ�-�
علّم،�والهدف�األهم�التّعلّم�الكتابي�مرتبطة�بنظريات�التّعلّم؛�وعمليات�التّاألساس�بعمليات�

غوي�الواضح�السـليم�كتابيـاً���متعلّم�القدرة�على�االتّصال�اللإكساب�الفي�تعلم�العربية�هو�
أو�شفاهياً.�وأمام�هذا�كان�على�األستاذ�إثارة�الطّالب�بصورة�طوعية�في�اإلقبال�علـى��

وتقدير�أعمالـه�ومجهوداتـه����،عبيريةالتّدروس�العربية،�وتدربيه�على�تحمل�المسؤولية�
�علـى�العمـل���–كراري�معنى�ومبنـى��التّعلّم�التّإالّ�بـ:��وتشجيعه�الدائم�وال�يكون�ذلك

ستاذ�الذي�يلـح��لصفّ�األ�مل�على�ضم�المتعلّمالع�-�حضور�الطّالب�عند�إنجاز�الدروس
العمل�على�إشعار�المتعلّم�بأنّه��-�غوي�للوحدات�اللّغوية�سماعاً�واستعماالًعلى�اإلدراك�الل

عبير،�وتوجيـه��التّإشراك�المتعلّم�بشكل�فعال�في�إعطاء�حرية��–جزء�من�عملية�الدرس�
وكان�على�األستاذ�أن�يعمل�على�كسـب�المـتعلّم�مـن�خـالل������أساليبه�وإهداء�عيوبه.
حضـير�المسـبق���التّو�،والقيام�باألعمال�األسلوبية�خارج�الـدرس��،إشراكه�في�الدرس

عل�قوي�بين�مسـتوى�توجيـه���للدروس،�ومن�خالل�ذلك�يسعى�المدرس�إلى�إيجاد�تفا
صحيح�الـذاتي،�وهـذا���التّعبير�والتّالطّالب�للمشاركة�الفعالة�من�خالل�المتابعة�للقراءة�و

��داريب�الموجهة.التّطبيقات�والتّكلّه�ليتحقّق�اإلقبال�بطواعية�إنجاز�
��فاهي�والكتابيالشّعبيرين:�التّبعض�الفروق�بين�

��الكتابيعبير�التّ��فاهيالشّعبير�التّ
��حسينالتّإبداع�يحصل�فيه���آني�تَعلق�به�األخطاء
��يبعد�عن�االستعمال�العفوي�وينشد�المثال��تعبير�عفوي�بسيط

��الكفايات�النّحوية�تتعلّق�بالكتابي��فاهيالشّالكفاءات�االحتكاكية�تتعلّق�ب
رســيخ�فــي�التّكــرار�دور�التّيلعــب�

��فاهيالشّ
��رسيخ�في�الكتابيالتّتلعب�الكتابة�دور�

��السماع�والكتابة�لهما�دور�في�الكتابي��فاهيالشّالسماع�أبو�الملكات�في�
��
��
��
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��عبيرالتّبعض�الفروق�بين�المحادثة�و
��عبير��التّ��المحادثة

)تدّل�على�الذّات��)�تدّل�على�االشتراكثَحاد�(رّبع)��
��يتعلّق�أكثر�بالكتابي��فاهيالشّتتعلّق�أكثر�ب

�ةتختصيميل�إلى�مرحلـة�بعـد�المرحلـة������بالمرحلة�االبتدائي
ةاالبتدائي��

��م�لغوي�يعبر�عن�مكنون/�تعليقسلّ��عبارة�عن�مناقشّة
��تمارين��
��واصل؟التّعبير�والتّالقي�بين�التّضع�ترسيمةً�تبين�فيها�أوجه�مرين�األول:�التّ�-
��واصل؟التّباين�بين�المحادثة�والتّسيمةً�تبين�فيها�أوجه�ضع�تراني:�مرين�الثّالتّ�-
مرين�الثّالث:�هب�أنّك�في�مرحلة�االتّصال�بينك�وبين�مشرفك�بخصـوص��التّ�-

��تقديم�استفسارات�حول�بحثك؟�فكيف�تتصور�الخطاب؟
ي�تُترجم�ما�بداخل�اإلنسان�مـن��التّهي�من�المهارات�العليا�ـ�مهارة�الكتابة:�4

يدوياً�أو�آلياً،�بتعقيل�ونقـل�أصـوات���أفكار�وإحساسات�مجردة�إلى�خطاب�مكتوب�
كرار�إلـى��التّطائرة�برموز�عاقلة.�وفي�ذات�الوقت�هي�استراتيجية�معينة�للحفظ�و

عبيـر��التّفكير�في�غرض�األفكار�وتوصيلها�للقارئ.�وإن�تنمية�مهـارات��التّمهارة�
ومن�ثـم���،يةفوي/�الكتابي،�تتعلق�بما�يختزنه�اإلنسان�في�عملياته�الحياتية�الدراسالشّ

����راً�عما�يحتاج�في�نفسه�من�مشاعر�وأفكار.�وهنـاك�تعبيـر�شـفوييعيد�ذلك�معب
عديدة،�والكتابي�تعبير�مفيد�تحت�أنماط�وقواعد�اللغة�ويتوزع�إلـى:���اويتناول�أمور

ـ�عبيـر�عـن���التّكتابة�األحداث/�أخبار�متنوعة/�تأليف�كتـب�أو�قصـص/��� ورة�التّ
فق�عليه.�والذّي�يهمنـا��عزية�وكّل�هذا�متّالتّهنّئة�والتّوالرحالت�والرسائل�وعبارات�

عبير�اإلبداعي�الذّي�يتّم�فيه�إنتاج�األفكار�الجديدة�بمدار�االنفعاالت�والوجـدان��التّهو�
ة�/�قصة/�مؤلّ�شعر/عة�من�مقال/�بأشكاله�المتنورواي��+تـاريخي�+أدبي�+ف�علمي

ـ���سياسي.�وهذه�المهارات�مدرسية�في�المقام�األ عليم�التّول؛�ألن�لها�صـلةً�كبيـرةً�ب
ي�تؤخذ�من�المدرسة،�ويمكن�تعزيزها�وتنميتها�عندما�يقـع��التّوتدخل�في�المهارات�
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االهتمام�بها�في�نطاق�توفير�الجو�المدرسي�لنجاحها.�وليس�صعباً�ذلـك�إذا�وقـع���
ذلك�أن�دريب�عليها�في�بيئاتها،�مع�ما�تعرفه�مدارسنا�من�خليط�لغوي،�وال�يعني�التّ

الميذ�سوف�يكونون�خطباء،�أو�يتملّكون�آليات�اللغة�تملّكا�عاليـاً،�وهـذا�ال���التّكّل�
يمكن،�بل�المهمة�في�األمر�أن�تعمل�المدرسة�على�تفتيق�ذهن�المتعلّم�ليتحكّم�فـي��

ي�تزرع�فيها�اللغة؛�حيـث�نـرى�الغـرب����التّلغته،�وبخاصة�في�المراحل�األولى�
األم�في�المقام�األول�في�مراحل�القاعدة،�وتـأتي�اللغـات����يعملون�على�تعليم�لغاتهم

األجنبية�في�المراحل�ما�بعد�االبتدائي،�وال�ينزلون�باللغات�األجنبية�إلـى�المرحلـة���
ألنّها�مرحلة�ترسيخ�المحادثة�والقراءة،�وترسيخ�ثقافة��ولماذا؟األولى�من�االبتدائي.�

وحكَم،�فإن�لم�تعمل�المدرسـة�علـى����اللغة�الوطنية�بما�لها�من�مسكوكات�وتعابير
لميذ�إلـى�لغـة���التّغَر�يصعب�أن�تكون�في�الكبر،�وبخاصة�إذا�انتمى�التّزرعها�في�

أجنبية،�وتشبع�بثقافتها.�ولهذا�ينصح�المربون�أن�يقع�االهتمام�بالمهارات�المدرسـية��
��من�خالل�تدريس:��

عبير،�فقطعة�اإلمالء�إذا�أحسن�اختيارها�كانت�مادة�صـالحة�لتـدريب���التّ" -1
��لخيص.التّعبير�باألسئلة�والمناقشّة�والتّالميذ�على�التّ

ب�القراءة�قبل�الكتابة�كاإلمالء�المنقـول��القراءة،�فبعض�أنواع�اإلمالء�يتطلّ�-2
��واإلمالء�المنظور.

الميـذ�بـألوان���التّيلة�مجدية�لتزويد�الحة�وسالتّالثّقافة�العامة،�فقطعة�اإلمالء��-3
��من�الثّقافة�وتجدد�معلوماتهم�وزيادة�صلتهم�بالحياة.

هم�في�كّل�عمل�كتـابي��الميذ�دائماً�على�تجويد�خطّالتّينبغي�أن�يعمل��الخطّ�-4
الجيد�ومن�خير�الفرص�المالئمـة���على�الخطّ�قارير�الكتابية�تدريباًالتّوأن�تكون�كّل�

م�ي�يتبعها�المعلّالتّق�ائدرس�اإلمالء�وكراســـة�اإلمالء�وخير�الطّر�دريبالتّلهذا�
الميذ�على�هذه�العادة�محاسبتهم�على�الخطأ،�ومراعاة�ذلـك�فـي�تقـدير����التّلحمل�

����درجاتهم�في�اإلمالء.
روي�وحسـن��التّي�يقع�فيها�التّوال�نغادر�هذه�المهارة�دون�أن�نؤكّد�أمر�الكتابة�

شـيئاً�غيـر���ا�عن�شيوخنا�أنّهم�كانوا�يوصوننا�بما�يلي:�ال�تكتب�تعلّمنالكتابة؛�فقد�
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اهـتم��،�اآلخر�بقدر�ما�تستفيد�من�خبراته،�وكّل�حـر�فـي�أسـلوبه����تقلّد،�ال�مفهوم
أماكن�االرتكاز�في�الموضوع�بعالمـة���أبرز،�وفلكّل�عالمة�معنى�؛رقيمالتّبعالمات�

باالتّباع؛�حيث�تُرشدنا�إلى�أساسيات��.�وهذه�خريطة�أولية�نراها�جديرةتراها�مناسبة
وكتابـة�تسـوقها�العاطفـة�����،الكتابة�نوعان:�كتابة�يسوقها�الفكر�والعقـل�الكتابة.�و

وح�والثّانية�تتالقفها�الـر��،عور،�األولى�يتلقاها�الذّهن�عبر�أذان�الفهم�والمعرفةالشّو
ـ�عبر�قناة�المشاعر�واألحاسيس،�األولى�يحبرها�كاتبها�وقائلها�بدو وية�اة�األناة�والر

ةا�تدفع�بهة�والثّانيجياألولى�ينظّم�الملقي�كلماتها�علـى��.�محبرتها�على�البداهة�والس
ة�ينضد�المنشئ�كلماتها�في�عقد�منضودسلّم�الرتابة،�والثّاني�األولـى��.�وكما�يقال:�إن

ك�بينظم�قوافيها�القليل،�والقلّة�من�القليل�من�يجيد�ح�ةوالثّاني�،يحسن�صناعتها�الكثير
التّها،�ألنّها�ليست�من�عقد�لؤلؤها�ورويناعات�المتاحة�لكّل�صاحب�قلم�ومبرةح��.��

مهارات�الكتابة�في�بورصة�صناعة�الكتابة،�ولكّل�كتابـة�أــكثر�مـن�����تتميز
بية،�نكتـب�مـن�أجـل����مهارة،�فنكتب�من�أجل�زيادة�اإليجابيات�وإثراء�الحياة�األد

األدب�الرفيع،�وغنى�الطّرح،�وجزالة�المعنى،�نكتب�من�أجل�الفن�الزاهي�األلـوان��
تبقى�ألوانه.�تتعلّق�مهارات�الكتابة�بالمظهر�العملي�لما�يحملـه���ذيوالفن�الحقيقي�ال

�وتتمثّل�في�اختيار�الكلمات،�وبناء�الفقـرات��الشّالمكتوب،�وبالمظهر�الخارجي�،كلي
للوصول�إلى�الموضوع�المنسق؛�والذّي�يعرض���ثم�يحصل�فيه�اإلخـراج،�وكلّـه���

صميم�والعرض�واإلخراج،�ورغم�أن�هذه�األفكار�ليست�وصـفة��التّيدخل�في�باب�
أن�تكـون��خطـيط.�والمهـم���التّفكير�واإلعداد�والتّكاملة،�ألن�لكّل�كاتب�طريقّةً�في�

��هندسة�الكتابة�حسب�ما�يوصي�به�المختصون�كما�يلي:
��تحضير�الورقة؛�-
��توسيط�العنوان؛�-
��الديباجة/�المقدمة؛�-
��ترك�الفراغ�في�كّل�بداية�سطر؛�-
��تجسيد�محاور�الموضوع�في�صلب�الموضوع؛�-
��وضع�الخاتمة؛�-
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��المقترحات.�-
واستعمال���رقيمالتّوفي�كّل�هذا�يجب�أن�تنضبط�الكتابة�جيداً؛�باستعمال�عالمات�

األرقام�في�الفروع�الجزئية�لصلب�الموضوع،�وتغميق�األشياء�المهمة/�تسـطيرها��
��نظيمية�للكتابة�باألشياء�الرئيسية�والفرعية.التّدون�نسيان�العناصر�

أثير�والفاعلية�مشرقّة�بديهيـة،�مراعيـة���تّالأن�تكون�واضحة�شديدة��ـ�المقدمة:
��لمستوى�المخاطبين،�ولها�انسجام�مع�ما�يليها.

وهو�صلب�المادة،�تُعرض�فيه�األفكار�عرضاً�وافيـاً.�ويضـاف����ـ�الموضوع:
��واهد+�االنتقال�بين�عناصر�الموضوع�بطريقة�سلسلة.الشّإليها:�تدعيم�األفكار�ب

وجيـه��التّأثير�واإلقناع؛�بمقصد�التّزة�لها�قوة�أن�تكون�واضحة�موج�ـ�الخاتمة:
��1نبؤ�/�االقتراح.التّإلى�الخالصة،�باالستنتاج/�

��الخاتمة��العرض��مةالمقد��العنوان��
1��� عبير�التّالوضوح،

عــن�الفكــرة��
ئيسةالر��

�تعطي� واضحة:
فكـــرة�عـــن�

��الموضوع

ــار� ــرض�األفك ع
��عرضاً�صحيحاً

��الوضوح

ــشــديدة���موجز��2 أثير�التّ
��القارئإلثارة�

االيجـــــاز���مهيد�لكّل�فكرةالتّ
��كثيفالتّو

3��قوي� عبير�التّ�موحٍ
��عميق

�مشـرقّة�� أفكارها
ة�مبدهيم�بهالَّس��

��أثيرالتّ��فكرة�في�فقرة�كّل

دعــم�األفكــار����موجزة�ومركزة��مثير،�شائق��4
زاتبالمعز��

اإلقناع�المنطقي��

��

ة�فنّوكما�للكتابة�النّثريوتمايز�كتّابها�بين�لون�وآخر،�كـذلك���،د�ألوانهاونها�وتعد
ي�يأتي�النّظم�فيها�على�التّعر�الشّة�فنونها�وتمايز�ناظميها،�ومن�فنون�عريالشّللبداهة�

نسق�خاص�عر�القديم�على�أعلـى��الشّ،�ولهذا�جاءت�فنون�زه�عن�النّظم�المألوفيمي

                                                                 
1
.�عمـان:��1الخطيـب�+�نبيـل�حسـنين،�ط���أحمد�،�عبيرالتّيلخصها�كتاب�مهارات�الكتابة�و�- 

��.�26وزيع،�ص�التّ،�دار�كنوز�المعرفة�والنّشر�و2016



     
43434343 

    

        

المشهور�منـه��خميس�والتّومن�شعر�المسمطات�هو�م�بما�عرفه�من�شعر�القافية�"نظْ
والرابع�والخامس��،تكون�الثّالثة�األوائل�له�؛اعر�البيت�في�خمسة�أشطرالشّأن�ينظم�

الثـة�مشـابهة���على�أن�تكون�قافية�األشطر�الثّ�؛هما�صدر�وعجز�بيت�شعر�لغيره
الشّة�لقافيطات��ابع،�ويكثر�هذا�النّطر�الرـ�مط�من�المسـم ة�أو�مـا�يعـرف���عريالشّ
اعر�الذي�ينبهر�ببيت�شعر�أو�قصيدة�لشاعر�راحل�أو�معاصـر��الشّخميس�عند�التّب

فيبني�عليها�أشطره،�ومن�لوازم�هـذا���،فيجعل�من�البيت�أو�القصيدة�قاعدة�لتخميسته
ة�تفوق�اعر�المخَمس�بأشطر�ذات�بالغة�وصورة�شعريالشّعر�أن�يأتي�الشّاللون�من�

�m�Ñ�Ò�Ó��������Ô��Õالبيت�األصل�(المخّمس)�أو�في�مرتبته�على�طريقة:�
Ö�×��ÙØ�l ّ86ساء:�النخميس�الـذي�أحسـن�شـاعره����التّق�القارئ�،�ولهذا�يتذو

ابق�(المخَمس�له)�وكلّمـا��اعر�السالشّالالحق�(المخَمس)�في�تنضيد�عقده�داخل�سلك�
المتلقي�للشّأبدع�الالحق�في�صيانة�نظم�الس�ابق�ناَل�استحسان���ط�وكـأنعر�المسـم

،�ولهـذا�يحـرص���الالحق�والسابق�يصوالن�في�مضمار�السبق�النّظمي�؛اعرينالشّ
ـ�المخمسون�على�اإلتيان�بما�هو�جديد�بِ ق�بـاب�المتلقـي�بأنامـل�اإلحسـاس�����رطَ

��."المرهف
تقليدها�بأسلوب�تنسجه�علـى���من�عيون�البيان،�حاوْل�:�إليك�مجموعةًـ�تطبيق

��المنوال؟
ــات� ــث�كالنّبــ ــالق�تنبــ ــي�األخــ �هــ �

���
�بمـــــاء�المكرمـــــاتإذا�ســـــقيت� �

����
�ــهلن ــىالتّالستســ ــب�أو�أدرك�المنــ �عــ �

���
ــابر�� ــال�إالّ�لصـ ــادت�اآلمـ ــا�انقـ �فمـ �

����
�إذا�أنــتَ�لــم�تــزرع�وأبهــرتَ�حاصــداً����� �

���
ــى� ــدمتَ�عل ــذرالتّن ــن�الب ــي�زم �قصــير�ف �

����
���ــان ــم�نقصـ ــا�تـ ــيء�إذا�مـ ــّل�شـ �لكـ �

���
بطيـــب�العـــيش�إنســـان�غـــرفـــال�ي� �

����



     
44444444 

    

        

ــدتها�� ــا�عاهــ ــور�كمــ ــي�األمــ �هــ �

���
�زمـــن،�ســـاءته�أزمـــانمـــن�ســـره� �

����
ــ ــا��التّـ ــوى�لنـ ــا�أقـ ــي�أقوالنـ �دق�فـ �

���
ــا� ــى�لنـ ــا�أفعـ ــي�أفعالنـ ــذب�فـ �والكـ �

����
ففي�درس�اإلمالء�مجال�متسـع�لكـي�يأخـذ�����،المهارات�والعادات�الحسنّة�-5
الميذ�جـودة�اإلصـغاء�وحسـن����التّالميذ�الكثير�من�العادات�والمهارات؛�كتعويد�التّ

ـ�نسيق�وتنظيم�الكتابة�باستخدام�عالمات�التّقانة�والتّاالستماع،�و رقيم�ومالحظـة��التّ
��."1وتقسيم�الكالم،�والفقرات...الخ�،الهوامش

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

� ��

                                                                 
1
األساسـية��فوف�التّرفية�واإلمالئية�عند�تالمذة�التّائعة�النّحوية�والشّاألخطاء�فهد�خليل�زايد،��- 

  �.203-202ص�وزيع،�التّ،�دار�اليازوري�للنّشر�و2013.�عمان:�عالجتهارق�مالعليا�وطُ
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أن�المهارة�في�استعمال�األلفاظ�واألساليب�تعود�فـي���؛علم�به�القارئما�أريد�أن�ُأ�
ي�يحملها�المستعمل�لأللفـاظ�واألسـاليب���التّالمقام�األول�إلى�الحمولة�اللغوية�والثّقافية�

هذا�قبل�البحـث��لكن�يكون�كّل�ي�وضعت�للغة.�والتّوهذا�بالعودة�إلى�مظان�القواعد�
ال�مانع�من�ذلـك،�وبخاصـة���رخيص�الذي�أجيز�في�توظيف�لفظ/�أسلوب،�والتّعن�

حـف��التّابكة،�وفـي�مختلـف���الشّنرى�لغة�اإلعالم�تُدر�كماً�معتبراً�يومياً�على�ونحن�
مـا�يجـب���وحكّم�فيها�بما�لها�من�جمهور�يتابع�المستجدات.�التّوالفضائيات،�ويصعب�

يدة�داول�يفرض�أنماطاً�جدالتّالعلم�به�وهو�أن�األلفاظ�تتغير�واألساليب�تتجدد،�وهناك�
رورياللغة�استعمال،�كان�من�الض�أن�تكون�مجاراة�اللغة��لم�تكن�مألوفة،�وما�دام�أن

��الوظيفية/�المستعملة�في�حدود�ما�يسمح�به�قانون�اللغة.�وقانون�اللغة�لـه�مسـتوياته��
ـ�ي�يسمح�بالخروج�عن�النّمط�القديم�ما�لـم�يكْ�التّوله�بعض�المجاري� ر�القاعـدة�أو��س

وهذا�غير�ممكن.�ولكن�هناك�لغـة�يوميـة����،لتستجيب�لكّل�االستعماالتها�وي�عنقَيلْ
قعيدالتّدنا�إلى�قرون�تفرض�أساليب�قد�ال�نقبلها�إذا�ما�ع.����

ومن�الضروري�بمكان�أن�اللغة�المعاصرة�تخرج�من�النّمطية�القديمة،�وبخاصة�في�
ض�عليه�الكثيـر�مـن���مسألة�األلفاظ�واألساليب�ولهذا�سيجد�القارئ�في�المتن�الذي�يعر

ي�يقر�بها�االستعمال�المعاصر�لما�له�مـن�خصوصـيات�ال���التّرخيصات/�الجوازات�التّ
توجد�في�ما�مضى�من�الزمان،�وفي�ذلك�يقول�المجمعي�شوقي�أمين�"ليس�من�شك�في�
أن�اللغة�العربية�قد�تطورت�على�أقالم�كتّابها�في�العصر�الحديث�طوعاً�لتطور�الحيـاة��

وتقدمها�في�مختلف�مناحيها�الثّقافية�واالجتماعية�بوجه�عام.�وقد�كان�من�أثر��المعاصرة
طور�أن�نشأت�ألفاظ�وتراكيب�تختلف�في�أوضاعها�ودالالتها�عن�أصولها�فـي��التّهذا�

العربية�المعجمية�المأثورة".�علماً�أن�عمل�لجنة�األلفاظ�واألساليب�في�مجمع�القاهرة�قد�
��:ربع�في�قبول�هذه�األلفاظ�والمصطلحات�وهياعتمدت�القواعد�األ

ـ�مراعاة�قواعد�الفصحى�المدونة:�وهي�المرجع�األول�في�إجازة�االسـتعمال��1"
ومـا��–زام�بهذه�القواعد،�بيد�أن�الباب�كان�لتّوال�خالف�بين�المجمعيين�في�وجوب�اال

ي�قد�يراها�بعض�اللغويين�مخالفة�لبعض�هـذه��التّمفتوحاً�لبعض�االستعماالت��-�زال
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القواعد�إذا�ما�وجد�له�تخريج�على�لغة�من�لغات�العرب،�أو�علـى�رأي�نحـوي�أو���
��لغير�ذلك�من�تخريجات.

��ـ�الرجوع�إلى�مصادر�العربية�الفصحى.2
��ـ�شيوع�االستعمال�في�العربية�المعاصرة.3
الوضع؛�ألن�ذلـك�حقيـق�بـأن�����ـ�اللغة�العلمية:�للعلماء�حرية�في�البحث�وفي4

يطور�العلم�وينشره،�ولهذا�حرص�المجمع�على�أن�يتسامح�في�استعمال�العلماء�للغـة��
��.��"وكان�يجيز�لهم�ما�ال�يجيزه�للشّعراء�والكتّاب

وما�أحوجنا�إلى�لغة�معاصرة�تلبي�قضـاء�المصـالح�المرسـلة�بمـا�يتوافـق������
اللغة�ونوجهها�وفـق�مالءمتهـا���واالستعمال�المعاصر،�ومن�البديهي�أن�نرعى�هذه�

سـامح.�وإن�اللغـة�العربيـة����التّي�تبيح�بعض�التّضمن�قواعد�اللغة��؛لحاجات�العصر
����.واحدة�ولكن�لها�مستويات�في�األداء�وفي�األلفاظ�وفي�األساليب

سامح�اللغوي�الذي�تحمله�هذه�المدونة،�ونقول�له:�التّوقد�يستغرب�القارئ�من�بعض�
غريباً�بل�رجعنا�إلى�أسفار/�مدونات�مجمع�اللغة�العربيـة�بالقـاهرة����نحن�لم�نخلق�شيئاً

ـ�خانة�الحسـن.����1وأخذنا�منها�نماذج�من�المستعمل�المعاصر،�وصنّفناها�في�خانتين:
وعلى�المستعمل�للغة�أن�يختار�ما�يناسبه،�دون�أن�يخطّـئ�الواحـد����حسن..�خانة�األ2

.�وال�تدخل�هذه�المختارات/�النّماذج�في�باب�(قُْل�وال�تَقُـل)�فـذلك�مـا�ال�أراه.����اآلخر
��:��ي�يكثر�جريانهاالتّوإليكم�هذه�المدونة�المختارة�من�األلفاظ�واألساليب�

��حسنخانة�األ���حسنخانة�ال
��أقلم�نفسه=�تأقلم��طوع�نفسه�

��ن�كَتَار��اعتمد�
��الموضوعبيأ���أعطى�الموضوع�بعداً�بيئياَ

��ترسم�خطاه��سار�على�نهجه
��ترشّح�له��تقدم�له�

�الدالتّ �(تحويل �إلى�سـندات�قابلـة���سنيد يون
��).داولللتّ

انقسم�الفريق����������������������������������

��صكيكالتّ
��

تشرذم��
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��محاصصة��تحصيص=�أخذ�حصة=�توزيع�الحصص
��توعك/�ألم�به�مرض��أصابه�المرض
��تَوهان��شرود�الذّهن
��حقّب�األمتعة��جهز�األمتعة��

��خربشَ��آثار�قلم
��كةبرد��إحداث�جلبة
��رد�االعتبار��تبرئة�شخص

��طبع��تطبيع�العالقات
��الحساب�فقّطَ��يك/�الحساب�بالحروفالشّكتابة�

��قصدر��لحم�بالقصدير
��مخرات�السيول��بالوعة

��النتّاش��االنتزاع�بالقوة
��سرحان��شرود�الذّهن�

��ورشَة��مصنع
��الوليف��احبالتّديق�والتّ

��يءالشّأسلمة���أخذ�بتعاليم�اإلسالم
��تسربل�بكذا��تظاهر�بشيء

��الثُّقب���العيب/�القصور
��ثالثي�األبعاد��الجمع�بين�الطّول�والعرض�والعمق

��زاملتّعدم�اال��خرج�عن/�على�النّص
وحي�للفكرة�األباب��الرعر��

��ابكةالشّ��األنترنيت/�اإلنترنيت/�اإلنترنت
��پرلمان��برلمان

��قى�المدعوينالتّ��قى�بالمدعوينالتّ
همرته�بجهله��ه�بجهلهتُزعي��

��الفكرة�في�محلَها��الفكرة�في�محلِّها
��استوزر��ب�في�الوزارةرغّ
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��حصة�المرأة��وتة�المرأةكُ
��يءالشّتسييق���وضعه�في�سياقه

��نسيلالتّ��قطيعالتّمزيق/�التّ
��جهوزية��استعداد

��زن�في�حاجته��اإللحاح�في�طلب�الحاجة�
��طوال�اليوم��على�مدار�الساعة

��رةوتَـ�تَ�بكة+�فُسبكسفَ��ـ�تويتر�فيس�بوك
��فصيل��جماعة/�تيار�ما

��وزير�باإلنابة����يابة��وزير�بالنّ
��جمع�بحث�أبحاث��جمع�بحث�بحوث

��شؤون��شئون
��حافيالتّ��حافيالتّ

غير���الغير�الجزائريالجزائري��
��العدالة�االنتقالية��كشف�الحقيقة�للمجتمع

��إنگلترا���إنجلترا�
��حزر��قدر�وخمن

��عرقالتّ��إفراز�العرق
شخصي�تغريدة��وجيز�تعليق�أو�نص��

��تخابر��ما�في�الهاتفتكلّ
��تلهيج��استبدال�الفصحى�بالدارجة

��ثبتَ��خصالشّتوقيف/�ترويع�
��الحاضنة��البيئة�الراعية
��القوة�النّاعمة��الثّورة�الثّقافية

��السحل��الضرب�المبرح
��شرعن��أضفى�المشروعية�على�أمر�ما

��ماريخالشّ��األلعاب�النّارية
��ندقةالتّ��ندوقالتّاالحتكام�إلى�



     
49494949 

    

        

��مذخرة��محشوة�بالذّخيرة�
��المطاريد��الخارجون�عن�القانون

��وتّرني�فتوتّرت��أثارني�وأقلقني
��أنشطة�تحت�السلَّم��ال�يعرف�صانعهاي�التّالمنتجات�

��تبضع�فالن��اشترى�ما�يلزمه�من�البضاعة
��حقيبالتّ��اريخ�إلى�حقبالتّقسم�

��ترتيب�األوراق��ما�يجري�في�اإلعداد�للمباحثات/�المفاوضات
�على�إدراك�أمر�معنـوي� ال�يـدرك���القدرة

��بالحواس
��الحاسة�السادسة

��تسنّن��العمل�بطريقة�أهل�السنة
��رطة�شبكة�المهربينالشّأطاحت���رطة�بشبكة�المهربينالشّأطاحت�

��الطّوافة��الطّائرة�المروحية�
��كرة�الثّلج��تزايد�أـبعاد�الموضوع

��قصد�فعل�الخير��قصد�به�فعل�الخير
��لوجيستي��تجهيز�عتاد
��تمحك��خصالشّتقرب�إلى�

ــع���فتح�صفحة�شخصية�على�الفيس�بوك ــى�موق ــاب�عل واصــل�التّالحس
االجتماعي��

��لم�يخرج�من�عباءة�أستاذه��تأثّر�بأستاذه
مجموعة�مـن�المـؤثّرين�فـي�القـرارات�����

��والعالقات
��الدولة�العميقة

��االستسالم��رفع�الراية�البيضاء
��السمتية��زاملتّالنّمطية�واال

��مت�االنتخابيالتّ��عاية�حين�عن�الدف�المرشّتوقُّ
��ندوق�األسودالتّ��ما�يخفيه�اإلنسان�من�أسرار

��صيف�ساخن،�صيف�حار��صيف�مضطرب�سياسياً
��عصر�على�نفسه�الليمون��اضطر�على�فعل�مكروه
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��الكرة�في�ملعب�فالن��اليةالتّخص�بالخطوة�الشّقيام�
��لن�نخترع�العجلة��فرالتّلن�نبدأ�من�

سميمسؤول�الهيأة�الر��سميث�الرالمتحد��
��نقل�مسطرة��نقل�الفكرة�حرفياً

��المناخ/�المناخ��الجغرافيالمجال�
��وجرت�في�النّهر�مياه�كثيرة��حدوث�تغييرات�متعددة

��الوصيف/�الوصيفة��ل/�األولى�في�المنافسةالي�لألوالتّ
��ورةالتّوضعه�في���أحاطه�علماً�بالموضوع
��ريحةالشّ��قطعة�مرقّقة�إلكترونياً
ذوو�الياقات�البيضاء��ةأهل�األعمال�الفكري��

��طبيلالتّ��األمرالمبالغة�في�
��أعاد�عقارب�الساعة�إلى�الوراء��أعاد�صور�الماضي

التّعلى��توافق�سياسيياسيشارك�الس��ائتالف�سياسي��
��الماجريات��ي�جرت�قبلالتّاألمور�

��يختار�بين�كذا�وكذا��يختار�فالن�بين�األمرين
��االختفاء�القسري��تغييب�األشخاص�فجأة

��االصطفاف��تكوين�جبهة�في�مواجهة�موقف
��تصفير�األزمات��فرالتّالعمل�للهبوط�إلى�درجة�

دبلجة��ة�إلى�لغة�أخرىنقل�فيلم�أو�تمثيلي��
��ةالمنطقة�الرمادي��ما�تخلّف�من�احتراق�المواد

��نجم��شخصية�بارزة
��الزخم��الدعم�والقوة

��السيولة��توافر�األموال�المتاحة
��الهيأة�الوطنية��الهيئة�الوطنية�

��الخير.�عينالبيضاء�-وزو.�أم�-تيزي��وزو.�أم�الخير.�عين�البيضاءتيزي�
��بلقاسم�سيدي��سيدي�بلقاسم

��
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ال�يمكن�أن�نتحدث�عن�هذا�الموضوع�إالّ�بالمرور�علـى�مقتضـيات�الكتابـة����
العربية،�وما�لها�من�خصوصيات�وهذا�شيء�طبيعي،�فال�يمكن�أن�نتعامل�بلغـة�ال��
نعرف�أسسها،�او�نقول�دائماً�على�مقارنتها�باللغات�األخرى�وهذا�ال�يمكن،�فلكـّل��

هارات�حسن�اسـتعمال�عالمـات���خطّها�وثقافتها.�وهكذا�تقتضي�مخصائصها�ولغة�
��رقيم�في�العربية�الدراية�بما�يلي:التّ

��ـ�الدراية�باأللفبائية�العربية�المشكّلة�من:1
ـ�هذه�تحتاج�إلى�هي:��مسيةالشّالحروف�ـ� ت/�ث/�د�/�ذ/�ر/�ز/�ش/�دة:�الشّ

��س/�ص/�ض/�ط/�ظ/�ل/�ن.��
ـ�هذه�ال�تحتاج�علـى���ةالحروف�القمريـ� أ/�ب/�ج/�ح/�خ/�ع/�غ/�ف/�دة:�الشّ

�.ابغِ�حجك�وخف�عقيمـه�ق/�ك/�م/�هـ/�و/�ي.�ويجمعها�البعض�في�هذه�العبارة:�
وفي�هذه�األصوات/�الحروف�الهجائية،�هناك�حروف�معنى+�حروف�مبنى،�ويجب�

ـ�من�األصوات/�الحروف��28/29العلم�بأن�هذه�الحروف�الهجائية:� ي�وضـعت��التّ
وائت�(ألـف+��التّ)�ولها�مواقع�في�الكتابة،�وتتبعها�ألداء�أصوات�العربية�(صوامت

ـ�دة�وعالمات�الشّكل�والشّواو+�ياء)�مع�ما�يرافقها�من�عالمات�ملحقة�مثل� رقيم.�التّ
كل�الهجائي�باالتّصال�واالنفصال�في�رسم�الخـطّ��الشّولكل�صامت�هيأة�يتّخذها�في�

ذ+�ر+�ز+�أ+��وفي�أصله�قائم�على�االتّصال،�ويستثنى�من�ذلك�ستّة�أحـرف�(د+�
و)�ال�تتنّصل�بما�بعدها،�وتقبل�االتّصال�بما�قبلها�ما�لم�يكن�مـن�جنسـها.�وهـذه����

أصوات�أصلية�أصبحت�مدونة�في�تراثنا،�وجمعت�فيها�مدونات��28/29األصوات�
راث،�وهناك�أصوات�فرعية؛�عبارة�عن�نطوق/�تكلّمات�خاصة�لـم�تتضـمنها���التّ

تجاوز�األبجدية�العربية�بالفروع؛�لتصل�إلى�ما�يزيد�عن�المدونات�إالّ�قليال.�وبذلك�ت
األربعين�صوتاً�األصل+�الفرع.�وفي�باب�(االدغام)�يقول�(سـيبويه)�"...�فأصـل���
�ة�تسعة�وعشرون�حرفاً...�وتكون�خمسة�وثالثين�حرفاً�بحروف�هنحروف�العربي

في�قـراءة���سعة�والعشرين،�وهي�كثيرة�يؤخذ�بها�وتُستحسنالتّفروع،�وأصلها�من�
��القرآن�واألشعار،�وهي:�
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ي�تُمـال�إمالـة�شـديدة����التّي�بين�بين،�واأللف�التّالنّون�الخفيفة،�والهمزة� -
فخيم،�يعنـى�بلغـة�أهـل����التّي�تكون�كالزاي،�وألف�التّاد�التّي�كالجيم،�والتّين�الشّو

�الة�والزكاة�والحياة.التّالحجاز،�في�قولهم:�
وتكون�اثنتين�وأربعين�حرفاً�بحروف�غير�مستحسنة�وال�كثيرة�في�لغة�من� -

�عر،�وهي:الشّتُرضى�عربيته،�وال�تُستحسن�في�قراءة�القرآن�وال�في�
ـ�ي�كالتّي�كالكاف،�والجيم�التّي�بين�الجيم�والكاف،�والجيم�التّالكاف� - ين�الشّ

ي�كالثّاء�والباء�التّاء،�والظّاء�التّي�كالتّين،�والطّاء�ي�كالسالتّاد�التّوالضاد�الضعيفة،�و
�ي�كالفاء.التّ

سـعة��التّي�تممتها�اثنتين�وأربعين�جيدها�ورديئها�أصلها�التّوهذه�الحروف� -
معاصر�يؤكّد�القـول�ويضـيف����".�وهناك�رأي1إالّ�بالمشافهة...�ينبِوالعشرون�ال�تَ

ا�حرفاً�مم35�ستحسنة=�حروف�م6��+�29سعة�والعشرين�التّويكون�المنطلق�من�"
بنسب�بسيطة�وعند�بعض�الخواص�تداولكان�يسـتقبحة�ويقـّل���،�وهناك�حروف�م
)�بين�بين�وهما:�2حرفا�وهناك�حرفان�(�42=�7+�6+�29:�،�أو�شبه�معدمةتداولها

ـ�في�الفرنسية�في�مثل�بوع/�بيـع.�الجـيم����Uحرف�بين�الواو�والياء،�مثل:� دية�الشّ
ام.�وهكذا�يكـون�العـدد:���الشّودة)�عند�أهل�عطيش�في�نطق�كلمات�(يشدو+�مشدالتّ
.�ونـرى�أن��"ي�كانت�في�أوائـل�تقعيـدها��التّحرفاً�في�اللغة�العربية��44=�42+2

ي�هي�في�المستوى�الدارج�عندنا�وفي�كّل�الـدول��التّالعربية�تقبل�بعض�األصوات�
العربية،�وتستعمل�في�رواية�ما�يتعلّق�باألداء�الدارج�المأنوس�وغير�المأنوس.�فـال��

سعة�والعشرين،�ولكن�ال�يجب�النّظر�إلي�العربية�أن�تكـون��التّيجب�تضييقها�على�
ـ�والمعاصرة�"وهما�تبلغ�حروف�لغة�مـن�الكثـرة����Esperantoرنتو/�پإس ��مولالشّ

فإنّها�ال�تغني�في�تسجيل�شتّى�األصوات�اللغوية،�وكذلك�القراءة�ألي�لغة�ال�يغنـي��
.�وهـذه��"2حـيح�التّعلى�من�يحسـن�نطقهـا����-ولو�في�البداية–عن�تلقّيها�مشافهة�

                                                                 
ـ�أبو�بشر�عمرو�بن�عثمان�بن�قنبر،�كتاب�سيبويه،�تح�وشرح�عبد�السالم�محمـد�هـارون.�����1

�.432-431بيروت:�د�ن،�دار�الجيل�الجزء�الرابع،�ص�
�.194،�دار�المعارف،�2014.�القاهرة:�ونسي،�لغتنا�السمحةالتّـ�محمد�خليفة��2
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ولها�أصولها�األولى�القديمة�ال�شك�في�ذلـك.���،الحروف�عرفت�بالحروف�العربية
طوير�منذ�القـرن�األول�للهجـري�وعرفـت�بعـض�����التّهي�صناعة�عربية�ب�ولكن
هـ،�ثم�مع��69أبي�األسود�الدؤلي�بحسينات�على�توالي�القرون�بدءاً�التّعديالت�والتّ

هـ،�ثم�علـى�يـد117����هـ،�ثم�مع�أبي�إسحاق�الحضرمي��89نصر�بن�عاصم�
هـ،�ومن�ثم�عند�المجمعيين�المعاصرين.�وحلّت�األجهـزة���170الخليل�ابن�أحمد�

ي�علقت�بالكتابة�العربية،�ومن�ذلك�نذكر�اجتهـاد��التّحديثة�الكثير�من�المضايقات�ال
ـ��((أحمد�لخضر�غزال)�في�مشروعه�الموسـوم�� ـة�المعياريـ�ة�ذات�(العربي فرة�الشّ

).�ومع�ذلك�هناك�بعض�القضايا�في�مسألة�القراءة�السـليمة��)-شع�العمم-�الموحدة
حيحة.�وسردنا�التّكل/�الفهم�ثم�القراءة�الشّعند�غير�المتمرسين/�مواضع�اللبس/�عدم�

هذا�األمر�ليعلم�القارئ�أن�كّل�كتابة/�أبجدية�أية�لغة�ليست�كاملة،�وكّل�كتابة�يمكن�
طور.�وال�يمكن�أن�نقيس�كتابة/�أبجدية/�ألفبائيـة��التّراجع�والتّعديل�والتّأن�يقع�فيها�

��لغة�ما�على�كتابة�أخرى.��
تزول�الكثير�من�المضايقات�عندما�يألف�اإلنسان�حروف�لغة؛�حيـث�السـياق���

حيحة�ويجعلك�تقرأ�صحيحاً�وسريعاً،�كمـا�أن�المنطـق�اللغـوي����التّيعطيك�الكتابة�
آلف...�والمهم�في�األمر�أن�العربيـة�فيهـا���التّينبهك�إلى�قضايا�تصحيحية�بالطّبع�و

يمكن�االستغناء�عنهـا،�وليسـت�مـن����مجموعة�من�العالمات�هي�من�جسمها،�وال�
كليات�مهما�تكن�العالمة/�الحرف.�إذا�ال�بد�للباحث�أن�يلتزمها؛�ألنّه�ال�يكتـب��الشّ

لنفسه،�وألن�عمله�يقرؤه�المتمكّن�والبسيط�واألدنى،�فاألحرى�احتـرام�اسـتعمالها���
بط�ناعة،�بـاحترام�الضـوا��التّفريط�في�الذي�خلفه�السلف�في�تلك�التّواألحرى�عدم�

��الية:التّ
ـ�أن�هيأة�الحرف�قد�تغني�عن�نقطه،�ويتحدثون�في�هذا�المجال�عن�الفـاء��1((

والقاف،�والنّون،�والياء�والياء�حين�ترد�واحدة�منها�آخـراَ،�أو�مسـتقلّة�(أي�غيـر����
متّصلة�بما�قبلها)�فهيأة�الحرف�تُغني�حينئذ�عن�نقطه؛�الرتفاع�اللبس�بينـه�وبـين���

هكذا�(ف.)�ال�لبس�بينها�وبين�هيـأة�القـاف�(ق.)�ولـيس�����غيره،�فالفاء�حين�تكون
بينهما�وبين�النّون�(ن.)�وال�بين�شيء�من�الثّالثة،�وبين�الياء�(ي.)�ومن�ثـم�قـرر���
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فال���ما�مستقلّة�أو�آخراًإتنقط�وصالً،��ةأن�هذه�الرموز�األربع�-فيما�قرروا–القدماء�
استُغني�عن�نقطه�في�حـال�انفـراده����ضرورة�للنّقط؛�استغناء�بالهيأة�عنه�"ومنها�ما

ورة�عند�انفراده،�وُألزم�النّقط�عند�اتّصال�ما�بعده�به�الشتباهه�التّلمخالفته�غيره�في�
في�الحالة�بغيره�وذلك�أربعة�أحرف:�الفاء،�والقاف،�والنّون،�والياء،�فمن�نقط�هـذه��

إن�بعضـهم��في�حال�انفرادها�وانقطاعها�مما�بعدها�فقد�تكلّف�موضوعاً�عنه"،�بـل��
الياء�إذا�تطر�ر�أنت�أو�انفردت�ال�يجوز�نقطها.فيقر��

��ـ�أن�شهرة�الكلمة�تُغني�عن�ضبطها.2
ـ�أن�ما�ليس�له�إالّ�حالة�واحدة�ال�حاجة�إلـى�ضـبطه،�وكـذلك�الحـروف�����3

��المشهورة.
��ـ�أن�األقّل�دوراناً�في�الكالم�هو�الذي�يشكّل.4
5�عند�اللبس�كما�في�الكسرة.�كل�يكون�من�فوق�الكلمة�إالًالشّـ�أن��
��باس.لتّشديد؛�حذراً�من�االالتّـ�ضرورة�وضع�الهمزة،�والمدة،�و6
��ـ�أنّه�ينبغي�أن�يشكّل�ما�يشكّل.7
��ـ�يشكّل�اآلخر�غالباً؛�إذ�هو�محّل�اشتباه�في�نحو�اإلعراب.8
��رفي�عند�ضبط�الكلمة.التّـ�أنّه�يجوز�االكتفاء�بذكر�الباب�9

كل؛�فإن�كثيراً�من�القرائن�قد�يخفى�الشّلى�السياق�في�ترك�ـ�عدم�االعتماد�ع10
��على�القارئ.

��ـ�أن�منع�اللبس�مقدم�على�القياس.11
كل�من�موانع�اللـبس،�وقـديماً�كـانوا�يتسـاءلون�فيهمـا������الشّـ�أن�النّقط�و12

��واستصحب�النّاس�ما�فعله�اآلباء.
أن�شكل�كّل�الكلمات��كل�ال�يخلو�من�إهمال،�كماالشّـ�أن�إغفال�الكتب�من�13

��من�أصعب�األشغال.
كل؛�بدليل�أنّهم�يستغنون�عـن��الشّـ�أن�النّقط�أشد�اتّصاالً�بجوهر�الكلمة�من�14

��كل،�وال�يستغنون�عن�النّقط.الشّ
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رقيم�في�أول�السطر�إالّ�عالمـة��التّـ�أنّه�ال�يصح�وضع�عالمة�من�عالمات�15
��نصيص�والقوسين.التّ

16�ث�عنه�علماء�البالغـة��-رطة�(الشّـ�أنل�ما�يتحدأو�الوصلة�(إمالئياً)�تًعد�(
��كرير�لطول�الفصل�(هو�نوع�من�اإلطناب).التّفيما�أسموه�

باس�بشكل�موضع�(أي:�ضبطه)�اقتصر�عليه،�وإالّ�زيـد��لتّـ�أنّه�إذا�زال�اال17
��كل�حتى�يحصل�الغرض.الشّفي�

��غير�سديد.ـ�أن�حمل�الرسم�على�خالف�األصل�مع�إمكانه�18
19سم�اإلمالئيالخطأ�في�الر�م��ـ�أنةالتّخطأ�في�القية،�والنّحويـة.����رفيالليوالد

أن�نسجل�بعض�أقوال�السالفين�من�النّحاة؛�لما�تشير�إليه�إشـارة���-هنا–ويجدر�بنا�
الذي�وظّفـوا���رسم�الكتابي�إلى�الحدصريحة�إلى�تقريرهم�أهمية�مراعاة�ضوابط�ال

��)).1خريجات�النّحويةالتّفيه�ضوابط�ذلك�الرسم�في�إبطال�بعض�
لكّل�لغة�عالمات�تستعملها�أثنـاء�الكتابـة،�وإن����رقيم:التّـ،�الدراية�بعالمات�2

اللغات�األلفبائية�تشترك�في�العالمات�فهي�عالمات�دولية�مثل�الرياضيات�ملك�لكّل�
اللغات...�ولكّل�عالمـة�داللـة�وموضـع:�����اللغات،�ومصطلحات�الطب�ملك�لكّل

/�النّقطتـان��!عجـب�التّ/�عالمـة�االسـتفهام؟/�عالمـة����؛/�الفاصلة�النّقطة؛الفاصلة
ـ�رطتان�الشّ/�-رطة�الشّ/�:المتعامدتان� � �������������/�القوسـان�المكـرران��(�)/�القوسـان��ـ

عالمة�الحـذف���//�الخطّ�المائل"�"نصيص�التّعالمتا��[�]/�القوسان�المعقوفان�((�))
ويضاف�إليها�عالمات�معاصرة��المزهران�﴿�﴾[...]/�/�عالمة�الحذف�األصلية�...

��يكثر�استعمالها�من�مثل:��
تـرك���Vغريب.�ال�غير�مقبـول.���.�؟؟��تعارض���#حذف.��Xمقبول.� �

واو�تستعمل�في�العنـاوين.���الفراغ.�@�البريد�اإللكتروني.�النّجيمة*�للتّوضيح.�&
��العملة�األجنبية�$.��
����������راجع������������������التّساوي�=�عالمة�/�أو.�عالمات�التّضاف:�عالمة�وهناك�عالمات�تُ

                                                                 
ـ�أحمد�عبد�العظيم�عبد�الغني�"األثر�الوظيفي�للرسم�اإلمالئي"�مجلة�مجمع�اللغـة�العربيـة.�����1

�.�227-225،�منشورات�المجمع،�العدد�الثّالث�والثّالثون�بعد�المئة،�ص�2016القاهرة:�
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����������������،�ومربع�بداية�الفقرات�����Vوعالمة�ترك�الفراغ�عالمة�واصل���������
� �من �مزيد �إلى �تحتاج �غدها �في �العربية أن� �لنعلم �هذا �كّل �في�التّوفي دقيق

�المختصرات أن� �ونعلم �بعض�الخصوصيات��رقيمالتّعالمات�. �مع عالمات�دولية،
دقيق�من�التّفي�لغة�من�اللغات.�كما�تحتاج�إلى�ضبط�الخطّ�الذي�يرفع�عنها�اللبس�و

�النّقطة�(وهي�خاصية�في�العربية+� بان�لبساً�الشّالكتّاب؛�ألنتسب� �تظهرا �لم �إذا دة)
�عن�الرسم=�مدارس�تخلو�من� �تخلوا �مواضع�اللبس: �في�المفاهيم.�الحظوا وخلطاً

� �أمة. �أمة= �نرجوا. �نرجو= �التّالرسم. �غرز=�التّحلية= �الرسم. �الرشم= خلية.
�أخط �إليها �ويضاف �غرر... �شعورياء �ةال �أخطاء �استبدلت��وهمالتّ/ �تقول: كأن

�القديم �الباء��ةالسيارة ألن� �القديمة؛ �وأخذت �الجديدة �تخليت�عن �ومعناها بالجديدة؛
�بالقديمةوتكون�مع�المتروك.�وص �الجديدة �استبدلت�السيارة �ابها ر�الشّ،�أو�استبدلوا

بالخير...�وقعلى�ذلك�قوله�تعالى:��س� mo� � n� �m� �l� �k� ���t� �s� �r� �q� �p

¡������~��}����|��{��z��y��x��w��v����u¢����¥��¤��£

ª��©��¨���§��¦«� �²��±� �°��¯��®��¬³����� �̧ � �¶��µ��´

¼���»���º��¹½��Ç���Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á����À��¿��¾È����Ë������Ê��É

���Î��Í��Ìl�.ي�ال�ينتبه�إليها�اإلنسان.التّوهذه�من�األخطاء�البقرة��
ولهذا�فالدفع�أولى�من�الرفع�في�مواضيع�تبدو�لنا�هامشية.�ومثله�فـي�إضـافة����

أصوات�للعربية�بحكم�أنّنا�نترجم/�نقرأ�أسماء�أماكن/�أسـماء�شخصـيات/�أسـماء����
أدوية...�يكثر�دورانها�واستعمالها�فالحقّ�أن�نضيف�إلى�مصفوفة�الكتابة�العربية�ما�

��Gمقابل�الفرنسي��گيلي:� Garçonمقابل�في��ڤلترا.�گالمة+�إنگي�قولنا�مدينة�ف
مقابل�كّل�زاي�مفخّمة،�وتستعمل�فـي�أسـماء���في��ژ.�V��=Vivaصوت�الفرنسية�

ويقابله�فـي�الفرنسـية����پ.�گراژفيقال:�م،�وتطلق�على�أسماء�أشخاص�،األماكن
ويقابله�في�الفرنسية�صـوت��چ�راسيتامول.�پترول+�پرلمان/�الپفي�مثل�ال�Pصوت�

Jهـذه�األصـوات�كلّهـا����التّوهي�جيم�مفخّمة�تستعمل�في�حدودنا���ة.�علماً�أنونسي
موجودة�في�منظومة�الخطاطة�العربية،�ونصت�عليها�دورة�من�دورات�األلكسـو/��

ALSCOطبيـق.��التّم�ولم�تدخل�في�منظومة�1984على�استعمالها؛�وهذا�منذ�سنة��
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ـ�استعمال�المختصرات،�وهـي���وال�نغادر�مسائل�الغد�دون�اإلشارة�إلى�أهمية ي�التّ
ـ�تجعل�العربية�تعيش�واقعها�ومستقبلها�بأمان،�كما�تستفيد�من�الرموز�العالمية� ي�التّ

�تار،�وفي�المعادالت�وفي�لغات�اإلشارة،�وعالم�الغد.پتستعمل�في�الك
ي�يضـطلع��التّوهذه�من�األمور��ـ�الدراية�بضرورة�معالجة�مواطن�الضعف:3

�يوجد�الكمال���وكّل�األمور�تعالج�للوصول�إلى�األحسـن�باعتمـاد���بها�الباحث؛�فال
ي�وضعت�للغة،�وإال�تدخل�اللغة�في�الفساد�الذي�يعمل�على�موتها.�ولهذا�التّالقواعد�

���ي�يكثر�دورانها�من�مثل:��التّيقع�تأكيد�بعض�األخطاء�
واحـدة��عوبة�تكمن�في�معرفة�استعمال�كّل�التّ:�إن�همزة�الوصل�والفصلـ�3/1

ة�بسيطة�وهي:�أن�ندخل�حرفـي:��وللتّفريق�بينهما�هناك�عملي،�حيث�يجب�أن�تكون
الفاء/�الواو؛�فإذا�نطقناها�كانت�قطعاً�(فأكرمه+�وأكرمه).�وإن�لم�تنطق�كانت�فصالً�

��(فاضرِبه+�واضرِبه)
كّل�األسماء�األجنبية�تكتب�باأللف�تنتهي�باأللف�الممدودة�مثل:�إسپانيا/�رومـا/��

جيـزت�أن��وأما�األسماء�العربيـة�أُ��رپا...�إالّ:�عيسى/�متّى/�كسرى/�موسى...أو
تكتب�باأللف�المكسورة�أو�الممدودة�مثل:�سورية+�سوريا،�كمـا�يجـوز�كتابـة:����

ـ�سعوديا+�سعودية/�ليبيا+�ليبية،�إالّ�أن�المتّفق�عليه�هي�الكتابة�األولى؛�وهي� ي�التّ
ـ�ن�ألف�المد،�و(ليبيا)�بألف�المد�ودون�يفضل�استعمالها�فكتب�(السعودية)�دو اء.�التّ

ما�يجب�العلم�به�وهو�أمر�بسيط�بأن�الهمزة�لها�مواقع�كتابيـة�أربعـة،�وتكـون����و
��كتابتها�كما�يلي:

ـ�إدا�كان�ما�قبلها�مفتوحاً�تُكتب�على�األلف:�فاجأ/�قرأ/�يمأل/�مبـدأ/�لجـأ/���1
��نبأ...
لى�الياء:�مالجِئ/�هادئ/�قارِئ/�شـاطئ/��ـ�إذا�كان�ما�قبلها�مكسوراً�تُكتب�ع2

��ممتلئ...
ـ�إذا�كان�ما�قبلها�مضموماً�تُكتب�على�الواو:�امرؤ/�تباطُؤ/�تكافُؤ/�يجـرؤ/��3

��لُؤلُؤ...
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ـ�إذا�كان�ما�قبلها�ساكناً�تُكتب�على�السطر:�بطْء/�نـشْء/�كـفْء/�شـيء/����4
��ضوء/��مليء/...

��:وصل�(ما)�بحرف�من�حروف�الجرـ�3/2
�من+�ما=�مم�تشكو؟ -
�عن+�ما=�عم�يتساءلون؟ -
�في+�ما=�فيم�تفكّر؟ -
�عب؟التّإلى+�ما=�إالم�هذا� -
�على+�ما=�عالم�يدّل�االجتهاد؟ -
�لـ+�ما=�لم�ال�تذهب�إلى�عملك؟ -
�بـ+�ما=�بم�تشعر�اآلن؟ -

���من�وسائل�إعالمنا،�حاوِْل�إعطاء�الكالم�األحسن؟���مدونة�أخطاء:�إليكم�ـ�تطبيق
��بأن�تسمعوا�لي:�اـ�أرجو1
��وارع:الشّلوث�هو�رمي�القاذورات�في�ـ�األسباب�الرئيسية�للت2ّ
ـ�الدور�الرئيسي�للجامعة�الجزائرية�هي�تكوين�اإلطارات�للمستقبل�يـديرون��3

��سياسة�الحكم:
��بينما�كانت�منذ�أسبوع:�2000ـ�وصل�صرف�الدينار�إلى�4
��ـ�وصلت�ثالثة�دول�إلى�المرتبة�الثّانية:5
��ـ�ربيع�الثّاني/�جمادى�الثّاني:6
��ـ�ضرورة�الخروج�من�العادات�والسلوكيات:7
��ـ�لدرجة�أن�مرتكب�الواقعة�الرئيسي�استمر�في�إطالق�النّار:8
��ـ�رحل�أستاذ�من�جيل�العظام:9

��الخبر�في�صفحتها�الرئيسية:�التّـ�ق10
��ـ�تحتوي�مكتبة�الحامة�على�أمهات�الكتب�األصول:11
��:ي�طبع�أستاديومالتّ�كانت�المانشتاتـ�وهذه�12
��ـ�راكبو�الموتوسيكالت�في�بوشاوي�يحدثون�فزعاً�في�األسر:��13



     
59595959 

    

        

��ـ�نتائج�الباك�والسيزيام�غداً:14
��ي�ال�توليها�الدراسـات�الحديثـة�أهميـة���التّأكيد�على�هذه�المهارة�التّومن�باب�

ي�ال�تـرتبط�بقواعـد���التّكلية�الشّوينظر�إليها�على�أنّها�من�سقْط�النّص/�من�األشياء�
ولهذا�نجد�تضارباً�في�استعمال�هذه�العالمات،�وأدى�ذلك�إلى�خلخلة�الفقرات�أثنـاء��

وضعت�لعصمة�الكلمة/�الكلمات�من�الخطـأ���؛الكتابة،�ونجهل�أنّها�عالمات�عالمية
إلـى��كما�تعصم�القوانين�النّحوية�الخطأ�في�اللفظ.�وبذلك�يدعو�حال�الكتابة�بالعربية�

رقيم.�علماً�أن�أي�كالم�يحتاج�إلى�التّاألسف�في�ظّل�شيوع�إساءة�استعمال�عالمات�
راحة�وتعجب�وافتخار�ووقف،�وهذا�ما�يظهره�النّبر�واألداء�وحركـات�اليـدين�أو���

فخيم�التّالوجه،�ومتعلّقات�الخطاب...�وهي�تلوينات�شفوية�دالة�على�مواضع�النّبر�و
ثّر.�وإن�الفقيه�المدرك�لمعنى�هذه�العالمات�يـدرك�أنّهـا���أالتّوالفرحة�واالندهاش�و

ياتـه.�وفـي���ليست�زياناً/�وسماً�زائداً،�بل�تستعمل�لرفع�مقام�الكالم�إلى�أعلـى�تجلّ�
الحقيقة�إن�العربية�ضحية�الفُسولة�الفكرية�لمن�علق�به�فشو�الخطأ،�ومن�ثم�ال�يرى�

كليات،�وألنّه�من�الجهال.�هي�عالمات�الشّلهذه�العالمات�أي�أثر،�أو�يقول�إنّها�من�
ي�تخلق�االنسجام�بـين�الكلمـات�والفقـرات����التّيجب�مراعاتها�أثناء�الكتابة،�وهي�

وتعطي�الدالالت�علماَ�أن�اللغة�ال�تقوم�إالّ�بها،�وفي�الحقيقة�هي�أدوات�غير�لغوية�
��الخطأ.�لكنّها�تحبب�ما�تقرره�أنظمة�اللغة�مرئياً�ويعد�عدم�توظيفها�من

وامت�وتمييز�التّإن�الخطّ�العربي�نظام�ألفبائي�يملك�كّل�العالمات�الالزمة�لتمثيل�
وائت،�والمزج�بينهما�يصبح�نظاماً�ألفبائياً�مكتمالً،�والذين�يرون�االستغناء�عـن��التّ
وائت�يرغبون�أن�تبقى�العربية�دون�المستوى�المطلوب،�وال�نريد�المغالبـة�فـي���التّ

الموضوع؛�ألن��شخص�أن�يكتـب�لنفسـه�كمـا����التّمحك�واب�ظاهر،�فمن�حقّ�أي
يشاء،�ولكن�ال�يستطيع�أن�يفرضها�على�غيره�إالّ�إذا�امتحنتها�أجيال�المتلقين�بحثـاً��
متبصراً�وأعطوها�وسم�االستعمال�المقبول،�علماً�أن�لكّل�عالمة�ارتباطـاً�رمزيـاً���

غاضي�عن�تلك�النّاحيـة�مـن���التّ�وإبداعياً�ووصفياً�"وقد�يكون�هذا�االنصراف�وذلك
ـ�الدراسة�راجعاً�إلى�تصور�أن�الرسم�اإلمالئي،�أو�نظام�الكتابة�وعالمـات�� رقيم�التّ

ي،�منبت�الّتلة�باألنظمة�األخرى�للغـة�� ي�كتابيًا�أمر�كل رمز�اللغو وكّل�ما�له�صّلة�بال
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نمويـة�والداللـة���التّرفيـة�و�التّحليلية�المتكاملة�العونية�والتّومنقطع�العالقة�بمستوياتها�
صـور��التّعليمية�يفضيان�إلى�عكس�هذا�التّوالحقيقة�العلمية،�ونتائج�الممارسة�العملية�

أكيد�التّ�وتسلمان�على�وجه�قطعي–سم�اإلمالئيأو�الر�مز�الكتابيالر�في�جانبـه���-�إن
رقيم�وغيرها�ممـا��التّت�امل�عالماالشّالعملي�والعلمي�وبمفهوميه:�الضيق�والواسع�و

ي�تستخدم�هـذا�الرسـم�أو���التّسنعرض�له�في�حينه�ذو�صلّة�جوهرية�بمنظومة�اللغة�
ذاك�ناقالً�لها،�وهي�صلّة�ال�تقف�عند�حدود�الغايات�العملية�كتسيير�رسـم�الكلمـات���
وتسهيل�وضعها�على�صفحات�األوراق،�وإنّما�يتجاوزها�إلى�االرتباط�الوثيق�بـنظم��

رقيم�يّؤثر�على�اإلنتاج�الكتـابي��التّ).�إن�غياب�عالمات��1كاملّة�فيما�بينها...اللغة�المت
اللغوي،�وهذا�ما�يقره�المحقّقون�من�علماء�اللغة�قديماً�وحديثاً،�وعن�طريقها�تحصـل��

حة�إن�كانت�في�التّالعالقات�المتشابكّة�بين�نظام�الرسم�وبقية�أنظمة�اللغة.�ويحقّق�بها�
��.��إن�لم�تكن�محلّها�والرفض
ضي�إلى�الخلط�بين�المعاني�الوظيفيـة�مثـل���رقيم�يفالتّف�عالمات�إن�عدم�توظي

ضي�إلى�الخلط�في�مـا�ال�يصـح���ويف�الخلط�بين�معنى�الجملة�الخبرية�واالنشائية،
ـ�قبوله�على�مستوى�االستعمال�اللغوي،�مثل�غياب� عـابير.��التّكل�فـي�بعـض���الشّ

ونالحظ�صعوبة�القراءة�السليمة�إالّ�مع�الجملة:�علمك�=�علّمك.�أمة=�أمة.�وعدت�
الفتاة=�تحتمل:�وعدت�الفتاة/�وعدتُ�القناة/�وعدت�الفتاةُ.�ويجب�الخروج�من�قـول��
من�يقول:�العربية�تُفهم�لتُقرأ،�ولذا�هذه�خاصية�لغوية�في�الخـطّ�العربـي،�علينـا����

��النّماذج:���هكل�في�هذالشّلبس.�ونالحظ�إزالة�اللبس�عندما�يكون�كل�في�موضع�الالشّ
-�هذاكُم�����������������������ذاكُم��
��ذاكم����������������������غطاء�النّور�-
��ذاكَم���������������������هذا�مقدار�-

                                                                 
1
أحمد�عبد�العظيم�عبد�الغني�"األثر�الوظيفي�للرسم�اإلمالئي"�مجلة�مجمع�اللغـة�العربيـة�ص���  - 

��.�العدد�الثّالث�والثّالثون�بعد�المّئة�منشورات�المجمع.�2016القاهرة��209-210
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ن�كل�يوقع�في�لـبس�داللـي،�وإ��الشّرقيم�والتّإذن�نؤكّد�بأن�عدم�وجود�عالمات�
كان�هذا�ربما�ال�يطرح�على�مستوى�المتخصصين؛�ألن�بعـض�القـرائن�تزيـل����

ـ�الغموض،�ولكن�بالنّسبة�لغير�المتخصصين�يقعون�في�الخطأ،�ولـذا�علينـا��� زام�التّ
رقيم،�وما�يجب�أن�يشكّل�يشكّل؛�باعتبار�دورها�فـي�المعنـى���التّاستعمال�عالمات�

علياً�(ضربه�بالعصا)�ألن�اشتقاق��عصا�صالح�-وتعمل�على�إزالة��الغموض�مثل:�
�–عصا�صالح�عليا،�لم�يطعـه.�اشـتقاق�عصـا�����-عصواً.��–يعصو��-من�عصا�

ي�تظهر�من�التّعصياناً.�كما�يمكن�أن�نالحظ�فيها�الدقة�اللغوية��–تعصية��-يعصى
��خالل�سوء�تقدير�موقعها،�فنالحظ�ذلك�في:

��اللهو!�تعجب.كم�تصرف�على��-2كم�تصرف�على�اللهو؟�سؤال.��-1
�ـ�أبرزوها�مثل�المهاة�تهادى��3 ����� ��بين�خمس�كواعب�أتراب����

��عدد�النّجمِ�والسماء�والنّجوم��سؤال.������قالوا�تُحبها�قلتُ�بهراً���������������������
���قال�لي�صاحبي،�ولم�يدرِ�ما�بي ��أتحب�البتول�أخت�الرباب������������
�قلت:�وجدي�بها�كوجدك�بالما �� ��ارب���تعجب.الشّد�ء�إذا�ما�فقدت�بر�

مـا�أغنـى����-عجـب.��التّ!�ما�أغنـى�الطّالـب���-سؤال.��؟ما�أغنى�الطّالب�-
رقيم.�كمـا�نجـد���التّالطّالب.(نفي=�ليس.�وال�توجد�طريقة�للتّمييز�بينها�إالّ�عالمات�

مـا�أغنـى�الطّـالبين!������-�-فاعـل).��(ما�أغنى�الطّالب.��-فيها�اإلعراب�يختلف:�
العفـو�مسـتحيل،�اإلعـدام.������-ما�أغنى�الطّالب؟�(مفعول).�فقولك:��--(مفعول).�

��العفو،�مستحيل�اإلعدام.�–يختلف�عن�قولك�
��يا�طالب�العلم���������������������اإلضافّة/�النّسبية���-
��زام.لتّيا�طالب�العلم��������������������عليكم�بالعلم/�اال�-
تكون�إالّ�فعـالً.�كمـا�أن�غيـاب�����حسن�نيتك�ال�-حسن�نيتك�(اسم�حسن).��-

��النّقطة�في�العربية�يغير�معنى�الكلمة،�انظر�ذلك�في�ما�يلي:
��خسر������������������حسر�-
��صفر������������������صقر�-
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��رجل������������������رحل�-
��شفق�����������������شقف�-
��خير����������������حير�-
��تين�����������������بين�-
��شلع������������������طلع-
��شمس����������������سمش�-
��سبح������������������صبح...�-

كما�نالحظ�اللبس�في�قراءة�عناوين�الكتب�إالّ�عند�المختصين:�المولد�في�اللغة.�
المولّد�في�اللغة.�نحو�اللغة�العربية=�نحو�اللغة�العربية...�وهناك�قوة�فارقـة�بـين���

رقيم�وهناك�ما�يصنّفه�النّبـر.��التّها�الرسم،�وهناك�ما�تصنّفه�عالمات�المعاني�يصنّف
ضوابط�الرسم�الكتابي�عنصر�مهم�من�عناصر�الدرس�اللغوي�الذّي�أن�ولهذا�نرى�

ال�يتأتّى�فهم�المكتوب�بإغفاله�أو�عدم�الدقة�في�استخدامه،�هذا�من�جهة،�وهناك�من�
ي�نأتي�بهـا�مـن�مفهـوم�اللغـات�����تّالجهة�أخرى�لبس�في�استعمال�المصطلحات�

�.بدل�إرهابي�ة،�ونعمل�على�إعطائها�ذات�المداليل،�فهو�يستعملون:�أصولياألجنبي
سلفي�بدل�أصيل؛�بمعنى�احتالل.�إرهاب�بمعنى�عنف.�أصـيل�بمعنـى�متخلّـف.����

��علموي�بدل�علمي/�علمانية.�علمانوي�بدل�علمي/�علمية...
حـيح�فيقولـون:���التّحيح�وغير�التّافة�بين�االستعمال�حالتّكما�يقع�الخلط�في�لغة�

صان�بدل�ممصون.�مصاغ�بدل�مبدل�ص�ة.�إسالمويشعبي�/بدل�شعبي�وغ.�شعبوي
إسالمي/�إسالمية.�ويحملون�أساليب�ليست�من�العربية�من�مثل:�أكّد�عليـه.�هكـذا���

نـى�والدة.�اسـتعمار���باس�من�مثل:�ازدياد�بمعالتّأشياء.�ضداً�عليه...�دالالت�فيها�
ونجد�كثيراً�من�مواضيع�اإلبهام�في�مسألة�الكتابة�من�مثل:�تَخَلَّـوا�عـن�الرسـم=����
مدارس�تَخْلُو�من�الرسم.�نرجو=�نرجوا.�كما�أن�سقوط�النّقطة�أو�وضعها�في�غير�

خلية.�الرشم=�الرسم.�غرز=�غرر.�وهـذا��التّحلية=�التّمحلّها�تؤدي�إلى�الغموض:�
��رقيم.التّحرج�في�استعمال�عالمات�التّحزر�والتّعدم��كلّه�بسبب
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��رقيم�المناسبة�في�هذا�النّص؟التّ�عالمات�ضع�تطبيق:
ولما�بعدت�بنا�مسافة�هذا�الزمان�عن�أولئك�الذين�أفنوا�حياتهم�في�خدمة�اللغـة��
العربية�ويا�ليت�ذاك�الزمان�يعود�لقد�اختلطت�البادية�بالحاضـرة�وأصـبح�العـالم����

غيرة�والعالم�اآلن�نراه�في�غرف�نومنا�على�سطح�مرئي�نقلب�فيه�كمـا��التّكالقرية�
يه�الحياة�لقد�مضى�ذلك�الّمان�الـذي�يشـد���نشاء�ما�أجمل�ذلك�الزمان�الذي�سهلت�ف

رحال�إلى�البوادي�والمراعي�لنأخذ�عمن�نثـق�بعربيتـه�بـل�نـزور�����التّفيها�عصا�
المصانع�والمتاجر�وننزل�إلى�األسواق�والجامعة�ونطالع�الجرائد�أليس�هـذا�زمـن���

لفـاز�والفضـائيات�لنكتشـف�اللحـون�����التّجني�نحن�اآلن�نسمع�المذياع�ونـرى��التّ
ونعالجها�هذا�أمر�غريب�إنه�من�البؤس�المعاصر�أننا�نبحث�في�عـالج���واألخطاء

قضية�اللغة�فنعجب�في�الهجنة�الطاغية�إنه�أمر�عجيب�ماذا�نحن�فاعلون�لسنا�مـن��
البدوي�ولسنا�من�الحضر�فأين�نصنف�في�فئتين�فئة�مستخفّة�بلغتنها�وفئة�الهية�في�

انية�وأختم�بقوله�تعالى�رب�نجني�أفراحها�ال�فازت�الفئة�األولى�وال�سعدت�الفئة�الث
��  من�القول�الظّالمين��

��رقيم�المناسبة�لهذا�النّص؟التّ�عالمات�ضع�تطبيق:
وحيدي�وهو�واحد�من�التّمت�حتى�نسيت�الكالم�هذه�القولة�ألبي�حيان�التّولزمت�

كبار�الكتاب�العرب�الذين�كانت�العربية�في�يدهم�طيعة�لينّة�يغزلونها�كمـا�يغـزل���
وف�عصبا�عصبا�له�واألمثال�اليوم�دقّت�المسامير�في�اشتقاقها�فهل�يفلحون�مـن��التّ

الممكن�أن�يعطلوا�المسار�لكن�ال�يوقفون�القطار�قطار�العربية�يسرع�ويتقدم�وينظر�
لألمام�والنجاة�لمن�ركب�القطار�ألستم�أيها�الطلبة�معنيين�بلى�سـنكون�فـي�عديـد����

رعية�اللغويـة��الشّلرقمنة�ميدان�المنافحة�ميدان�الميادين�ميدان�المتن�اللغوي�ميدان�ا
وال�نريد�أن�تعلّق�بنا�قضايا�األسف�لتقول�أمهاتنا�أنتم�لستم�كالرجال�لـم�تحـافظوا���

��على�العربية�كفعل�أبائكم.
��
��
��
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طور�التّمن�مفردات/�مصطلحات�الحذق:�المهارة�والجودة�واإلحكام�واإلبداع�و�
ميز�والفوز�والنّموذج�األعلى؛�هي�مفردات�في�تحقيق�البيـان،�وحـذق���التّفوق�والتّو

واختيـار���،اللغة�بحضور�المنطق�والجواب.�الحذق�تفكير�وتدبير�وسرعة�بديهيـة�
حكّم�الـتّ�ومناسبة�لكّل�ما�يتعلّق�بالنّطق�والكتابة.�وإن�حذْق�اللغة�يستدعي�ضـرورة��

ن�المناسبين،�ويسـتوجب�تملّـك���في�المهارات�واختيار�استعمالها�في�الوقت�والمكا
قراءة�وتجويد�ومدارسة�القرآن�وحفظ�النّصـوص�األدبيـة�المتميـزة،�واسـتعمال�����

وإعمال�الفكر�في�كّل�ما�يقال،�إلى�جانب�تقوية�الدافع��،الفصحى�في�كافة�المجاالت
ز،�وهو�مستوى�لغة�القرآن،�ومـا��التّالمتالك�المهارات.�وللحذق�مستوى��النّفسيمي
ي�تنشد�البيان�في�الماضي�وفـي�الحاضـر.���التّمنه�من�اللغة�الفحلة�األصيلة�يقرب�

الحذق�هو�المستوى�العالي؛�مستوى�الحكمة�واإلصابة�في�القول؛�ويعني�إتقان�اللغة�
والعلم�بالفقه�والكالم�النّافع�المانع�للسفه.�وإن�الحكمة�هي�الفهم�والعمل�الجيد�والقول�

كيم�وبارع،�وكما�يقـال�"المعـاني�مطروحـة�فـي�����الحسن،�ومن�أتقن�عمله�فهو�ح
أن�فـي�براعـة���الشّالطّريق؛�يعرفها�العجمي�والعربي�والبدوي�والفارسي...�وإنّما�

صرف�في�المهارات�فكيف�يتصـرف��التّياغة"�هنا�تبدو�األمور�مختلفة�في�حسن�التّ
يـف�يلخّـص���،�وكخلّهدّل�غامره�على�مما�يغامره،�والذّكي�في�ما�يدّل�سائره�على�

ه.�ال�بد�مـن��رالمعاني�برفق�ويستعين�بالغريب�في�غير�عجز،�ويتشادق�في�غير�كُ
ة�الذين�وحذق�فنون�اللغة،�والحذق�مقصور�على�الخاصـة��هلُغة�اللفظيبوا�فطرة�الب

عبير�واإلفصاح�التّويمكن�أن�تكون�لدى�المتعلّم�الحصيف�الذي�يأخذها�من�المدرسة�ب
عبير�هو�اإلبانة�واإلفصاح�عما�يختلج�في�نفس�اإلنسان�من�أفكار�ومشاعر.�أمـا��التّ"

فهو�العمل�الذي�يسير�على�وفـق�خطّـة�متكاملـة�للوصـول������عليميالتّعيد�التّعلى�
ته�شفاهة�وكتابة�بلغة�ابالدارس�إلى�مستوى�يمكنه�من�ترجمة�أفكاره�ومشاعره�وخبر
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ي�تتمثّـل��التّتقوم�على�الكفاءة/�الكفاية��.�وهذه�مهارة"1سليمة�على�وفق�ونسق�معين
هني)�في�القدرة�على�القيام�بعمل�عقلي�معرفي؛�يعني�النّظام�المعرفي�المفاهيمي�(الذّ

وهـذا���عرف�على�المشكالت�وتقديم�الحلـول.�التّفي�إجراءات�تعمل�على�المتشكّل�
�ممكن�جداً؛�ألنلها�بغرض�تحقيـق��ة�لغة�يتعلّمها�اإلنسان�أو�يستعمالكفاءة�تكبر�بأي

مجاالت�استخدام�اللغة�المناسبة�لمستوى�معين،�باإلضافة�إلى�المواضـيع�المالئمـة���
ـة�الفصـحى���لتلك�المجاالت�والمفردات�والبنى�النّحوية�الالزمة.�وهكذا�تُتعلّم�العربي

كلغة�لها�مستوى�أعلى�من�الدارجة،�وتُتعلّم�في�المدرسة�وعبـر�القيـام�باألنشـطة����
ويصـبح�مهيـًأ�لحسـن�����،وبكّل�ذلك�يكسب�المتعلّم�ما�يفترض�أن�يكسبهاألخرى،�

كفايـات��.�يمكن�إذا�تعاضدت�تلك�الكفايـات:��استخدام�العربية�حسب�مستواه�بنجاح
ـ�عبيـر��التّكفاية�القراءة+�كفاية�الكتابة+�كفاية�اللغة�العربية�تتمثّل�في:� فهي+�الشّ

كفايـة�عامـة���"�ة�الكتابة�البالغية�والذّوقعبير�الكتابي+�كفاية�النّقد+�كفايالتّكفاية�
تشمل�(المعارف+�المهارات+�االتّجاهات).�وكفاية�متعلّقة�بحقـل�معرفـي�مـا،�أو����

وإن�.�"2ميدان�من�الميادين،�ويضاف�إليها�كفاية�خاصة�متعلّقة�بمادة�دراسية�واحـدة�
صور�فـي�كفايـات���واقع�الكفاية�في�مجال�تعليمية�اللغة�العربية�يبين�عديداً�من�الق

ذوق�األدبـي�وقصـور�فـي����التّوالكفاية�النّحوية�و�عبير�الوظيفيالتّالفهم�والقراءة�و
ـ�فية�ونقائص�في�الكالتّونقص�في�األنشطة��،استعمال�المعجم�وفي�كفاية�الحفظ ف�ش

كوينية�للمعلّمين،�ونقص�التّعن�الموهوبين،�وفي�بناء�المناهج�اللغوية�وفي�الدورات�
قائص�والمعايب؛�فإنّه�ال�يمكن�أن�ربوية.�وأمام�هذه�النّالتّقنيات�التّفي�كفاية�استخدام�

يحصل�األداء�اللغوي�الجيد،�وال�المتوسط؛�ألن�هنـاك�فصـالً�بـين�ملكـة�األداء�����
اللغوي،�وصناعة�اإلعراب�النّحوي.��
��

                                                                 
عبير�في�دروس�اللغة�العربيـة"�كتـاب���التّـ�عمر�حسب�الرسول�عثمان�محمد�"تنمية�مهارة��1

ة.�المجلّد�الثّامن،�ص�كتاب�المؤتمر،��2015بي:�المؤتمر.�دولي�للغة�العربي184المؤتمر�الد.�
.�1ط،�ـ�مؤسسة�الفكر�العربي،�لننهض�بلغتنا،�مشروع�الستشراف�مسـتقبل�اللغـة�العربيـة����2

�(بتصرف).�213،�ص�،�منشورات�مؤسسة�الفكر�العربي2012بيروت:�
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باألداء�المرتجل��؛اللسانتوجد�هذه�المهارة�لدى�الحصيفين�الفطريين�في�طالقة��
،�بل�من�الفطرة�والـذّكاء�والسـماع�الجيـد����ناعة�النّحويةالتّال�يدّل�على�إتقان�الذي�

ي�تقوم�بفعل�المدائح�وما�يلحقـه�مـن���التّوعادة�يتمرسون�في�األسواق�والمنتديات�
ء�أو�الخطبة�ولتمثيل�القوم�في�حدادة�الكالم.�وهـي��صدر�للدعاالتّخطاب�مسجدي،�و
�لقائيالتّعند�عملية�اإلفصاح�عامل�مع�النّواميس�النّحوية�بعفوية�التّعملية�من�عمليات�

ـ�.�نجـدها�عنـد�البيـانيين�و���بالعربية�السليمة�المستوفية�لعالمات�اإلعراب عراء�الشّ
��الحصيفين�في�بيانات�جامعة�وكاشفة�لحجاب�اللغة،�وكذلك�قالوا:��

�إن�لــــم�تقــــم�بينــــات�أنّنــــا�عــــرب �

���
ــرب� ــا�عـ ــان�أنّنـ ــان�بيـ �ففـــي�اللّسـ �

����
�هــو�الجهــل�جهــل�الفقــه�لــيس�بجــائر����� �

���
�وجاهـــل�علـــم�النّحـــو�لـــيس�بفـــائز �

����
هؤالء�الحصيفون�يستعملون�كالماً�سهل�النّواحي،�بعيد�الحواشي،�ببالغة�تقرير�

،�ونجدها�كذلك�في�الطّبع،�وفـي�رؤوس��المعنى�في�اإلفهام،�من�أقرب�وجوه�الكالم
"البيان�اسم�جامع�لكّل�شيء�كشف�لـك��أهل�الخطابة،�وحفّاظ�الكالم،�ذلكم�هو�البيان�
ى�يفضي�السامع�إلى�حقيقته�ويحجم�على�قناع�المعنى�هتك�الحجب�دون�الضمير�حت

محصوله�كان�من�كان�ذلك�البيان�ومن�أي�جنس�كان�ذلك�الدليل؟�ألن�مدار�األمـر��
وإنّما�هو�الفهم�واإلفهام،�فبأي�شيء�بلغت��،ي�يجري�إليها�القائل�والسامعالتّوالغاية�

هو��الجاحظ.ن�ع�.اإلفهام�وأوضحت�عن�المعنى،�فذلك�هو�البيان�في�ذلك�الموضع"
ـ�ومجلى��،القلوب،�وصيقل�العقولبيان�لغوي�فصيح�وترجمان� وموجـب���،بهةالشّ

يقول�الجـاحظ:��وك�واليقين.�الشّالحجة،�والحاكم�عند�اختصام�الظّنون،�المفرق�بين�
"قد�ذكرنا�كالماً�من�كالم�العقالء�البلغاء،�ومذاهب�من�مذهب�الحكماء�العلماء،�وقد�

بيان�والمحرمين�من�األعراب�ونوادر�كثيـرة�مـن�كـالم����التّروينا�نوادر�من�كالم�
ة�من�المرالمجانين�وأهل�الموسسين،�ومن�كالم�أهل�الغفلة�من�النّوكى�وأصـحاب��و
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كم�المعاني�خـالف��ح.�ونعلم�أن�"1كلّف...�ولكّل�جنس�من�هذا�موضع�يصلح�لهالتّ
المعاني�مبسوطة�إلى�غير�نهايةح�وأسـماء�المعـاني�مقصـورة�����،كم�األلفاظ؛�ألن

،�وال�يكون�المعلّم/�الكاتب/�اإلعالمي�مجيـداً�لعملـه�إالّ���معدودة�ومحصلة�محدودة
بقدر�ما�يجتهد�في�بناء�مكتوباته�من�خالل�نظم�عناصر�الكالم؛�وفق�ما�يسمح�بـه��
نظام�الخطّ�والعالمات�الفارقة؛�ألن�الكتابة�وحدها�ال�تكفي،�بل�هناك�أدوات�تسـاعد��

فكرة�أو�بيان�اختالف�معها�من�مثل:�بل/�لكن�إنّما/�زعم/...�ولكـّل�أداة���في�نقض
لها�خاصية�تعين�على�توضيح�وتجسيم�فكرة�زمنية.�ولذا�ال�يمكن�أن�نتحدث�عـن��
المهارات�اللغوية�إذا�لم�نحترم�آليات�اللغة،�وال�تكون�العربية�ذات�قيمة�إالّ�بإجـادة��

قامة�القول�المحاجج؛�لتحقيق�حصافة�المهـارات��اإلنشاء�نظماً�وتنسيقاً�تحت�غاية�إ
على�أنّها�إشباع�ذاتي�تصدر�فطرية،�وفي�ذات�الوقت�هي�صناعة�ومهارة�تُكتسـب��

��من�االستعمال.��
���وفي�كّل�هذا�رأينا�أن�يبدأ�العمل�في�المهارات�بغرسها�في�االسـتعمال�اليـومي

المـتعلّم�بتحقّـق���ضرورة�لتحسـين�تفكيـر����؛�وهوالمحتوى�الدراسيالعفوي�وفي�
ة؛�وبخاصـة��ي�تساعده�على�حّل�مشكالته،�وتيسر�له�االندماج�في�الحياالتّالمهارات�

حقّق�من�التّي�يمكن�إثباتها�أو�التّيميز�بين�الحقائق�إذا�كان�المعلّم�صاحب�فكر�ناقد؛�
وغير�ذلك�من�المواصفات�حتـى���تعلّم،ذات�العالقة�بالموينظر�في�األسباب�صحتها�
.�قد�تكـون�بـدايات�صـنع����فكير�المنطقيالتّعن��فكير�العاطفيالتّفصل��يصل�إلى

المهارات�في�المدرسة�صعبة،�ولكن�فطريتها�والعمل�على�تعزيزها�يبدأ�من�البيـت��
والحياة�اليومية،�ومن�كثرة�القراءة�والكتابة،�وبالقابلية�واالستعداد�تهـون�األمـور.���

مدرسة،�وتعمل�على�صنع�من�يتقن�مهـارات��وإن�االستعداد�لإلبداع�مهارة�تعززه�ال
ناعة،�ويتفنّن�فـي��التّعلّم،�وهذه�وظيفتها�الكبرى.�ولذا�نحتاج�إلى�مدرس�يتقن�هذه�التّ

اإلبداع�ضمنها�أو�في�محيطها.�وما�يستطيع�المعّلم�فعله�باللغة�هو�مراعاة�تناميهـا��
بكّل�مسـتوى�فـي���وتغذية�ذلك�بسلسلة�من�المحتوى�المناسب،�وهذا�بإعداد�ما�يليق�

��دريس:��التّنامي�في�الكفاءات�المتصاعدة�عبر�سنوات�التّهذا�
                                                                 

1
��.222،�ص�2ج،�1948القاهرة�.�الم�هارونبد�السبيين،�تح:�عالتّالبيان�وـ  
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��المتفوق
��

��المتميز
��

��المتقدم�األعلى
��

��المتقدم�األوسط
��

��المتقدم�األنى
��

��المتوسط�األعلى
��

��المتوسط�األعلى
��

��المبتدئ�األعلى
��

��المبتدئ�األوسط
��

��1المبتدئ�األدنى
استراتيجية�جديدة�تبدأ�من�المدرسة،�وهذا�عبر�تلـك��اللغوية�تتطلّب�المهارة�ولذا�

الميذ�أنفسهم�في�حـوارات�لغويـة���التّوبين��،الميذ�والمعلّمالتّالمحادثات�اللغوية�بين�
بالمحتوى�الثّقافي�وتعتمد�مـا�هـو����المعرفيةُ�ةُعالج�فيها�المادواقعية/�افتراضية،�وتُ

موجود/�متوقّع،�ويكون�ذلك�داخل�الحةجراسي؛رات�الد��من�الحوار�البيني�بخلق�جو
ذوق�األدبي،�واسـتبعاد�مـا�ال�يليـق����التّفكير�النّاقد،�والتّالذي�يسمح�بتنمية�مهارات�

                                                                 
1

��بتصرف).(ابكة�الشّلّم�يستعمل�لتقييم�الكفاءة�اللغوية�(من�موقع�(اكتفل)�على�هذا�سـ  
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ـ��� لمـات��ة�حسـن�اسـتخدام�الك��بالخطاب،�وهذا�كلّه�يساعد�المتعلّمـين�علـى�تقني
وحسـب���،للموقف�وللمتحـدث�إليـه���حيث�يجب�استخدامها�مراعاةً�،والمصطلحات

��السياق�والزمان�والمكان.
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إن�تطبيق�نظام�االهتمام�بالمهارات�حتماً�يؤدي�إلى�ظهور�مواهـب�فـي�كـّل����
وكيـف�تعمـل�علـى����العلوم،�ولهذا�كيف�تتعرف�جيداً�على�هؤالء�الموهـوبين،��

رعايتهم.�هذا�الموضوع�جد�معاصر�تهتم�به�الدراسات�المستقبلية�كـي�ال�يحصـل���
��الهدر�ونزيف�األمخاخ،�وهناك�دول�يشغلها�هذا�الموضوع�وتنفق�عليه�بسخاء.

ـ�في�هذا�الكتاب�ليكون�في�جملة�اإلصـالحات��هذا�الموضوع��نثير ي�نلفـت��التّ
ألن�البلد�ال�يقوم�على�تطويره�إالّ�تلك�المواهـب��ربوي؛�التّالمعنيين�بإصالح�النّظام�

خص�الذي�يملك�كفاءات�أكثـر��الشّي�تُنتج�األفكار.�وإن�الموهوب�عادة�هو�ذلك�التّ
من�غيره،�وتظهر�عالمات�النّبوغ�في�البيت�بما�يبهر�المحيطين�به،�وفي�المدرسـة��

الميـذ��التّأولئـك���والموهوب�في�المدرسة�هو�منعليم�المتقدم�(سابق�ألقرانه)�التّفي�
باب�ذوو�المواهب�الشّالذين�تظهر�عليهم�عالمات�الذّكاء�في�حسن�األداء�"األطفال�و

المتميزة�بأداء�أو�يظهرون�إمكانية�األداء�بمستويات�مرتفعة�من�اإلنجاز�مقارنة�مع�
آخرين�ممن�هم�في�مثل�سنّهم�أو�خبرتهم�أو�بيئـتهم.�ويظهـر�هـؤالء�األطفـال�����

اء�عالية�في�المجاالت�الفكرية�واإلبداعية�والفنية،�ويمتلكون�قـدرة��باب�قدرة�أدالشّو
قيادية�غير�عادية،�أو�يتفوقون�في�مجاالت�أكاديمية�محددة؛�لذلك�فهم�يحتاجون�إلى�
خدمات�أو�أنشطة�ال�تقدمها�المدارس�عادة.�وأن�المواهب�المتميزة�موجـودة�لـدى���

ية�كلّها،�وغير�الطّبقات�االقتصادية�جميعها،�وفي�باب�من�الفئات�الثّقافالشّاألطفال�و
تبدأ�الموهبة�بالظّهور�في�الفترة�األولـى�مـن���و�".1مجاالت�النّشاط�اإلنساني�بأكملها

الرضاعة�وتتنامى�في�الحضانة�إلى�المدرسة�فالجامعة�والبلد�كلّه.�وعنـد�اكتشـاف���
��مثل:هؤالء،�أن�يخضعوا�لنظام�تدريب�ومتابعة�ومراقبة�خاصة�من�

�فصلهم�عن�أقرانهم�غير�الموهوبين؛ -

                                                                 
.�1نقله�إلى�العربية�داود�سـليمان�القرنـة،�ط��ما�وراء�تربية�الموهوبين،�ـ�بيترز�وآخرون،���1

مؤسسة�الملك�عبد�العزيز�ورجاله�للموهبة�واإلبداع�وشركة�العبيكان�للتّعلـيم����2017الرياض:�
�.12ص�العبيكان،�
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�إعداد�معلّم�خاص�كفء�مدرك�ومستعد؛�يعمل�على�الرعاية�الدائمة؛ -
�إعداد�برامج�تناسب�قدرات�الموهوبين؛ -
توفير�احتياجات�تعليمية�ووسائل�الدعم�المادية�للدفع�بهم�إلى�تنمية�القـدرات�� -

�الموهبية؛
دريس،�وإخضـاعهم��التّجميع�العنقودي�على�مستوى�مؤسسات�التّالعمل�على� -

�بصفة�دائمة�لبرامج�مكثّفة�في�تحسين�المهارات�القبلية�والبعدية؛
�تقسيم�المجموعات�حسب�الموهبة�في�تجميع�ينمي�الحاجة�واالستعداد. -

للعمـل���وبرامج�الدعم�،وهكذا�تقتضي�المواهب�تضافر�جهود�األولياء�والمدرسة
الدافعية�والذّكاء�والخصوصيات�وكّل�المعارف.�وغرضنا�من�هـذا�أن��على�تنشيط�

تنظر�المدرسة�القادمة�إلى�هؤالء�لتساعدهم�على�إظهار�مواهبهم،�وتجعلهـم�فـي���
���راسـيمة�ترقى�بالمسـتوى�الدر�برامج�متقدعلى�تصو�برامج�تعليم�الموهوبين�بناء

��حصيل�العلمي.��التّو
ـ�نّها�المستقبل؛�فعندما�نزرع�فيهم�أللماذا�االهتمام�بهذه�الفئة؟� جاعة�للبقـاء��الشّ

بوصلة�المسـتقبل���مغيير�اإليجابي؛�سوف�تكون�لهالتّعلى��موالثّقة�في�النّفس،�وحمله
زام�بالحرية�ويخدمون�المصلحة�العامة،�ويحلّـون��لتّلقيادة�األمة،�وبذلك�يعززون�اال

وبهم�يرتقي�البلد.�وإن�هؤالء�يعدون�الخالفات�بالعدالة،�ويكونون�المرجعية�المثلى،�
ناعة�تعني�اإلبداع،�واإلبداع�مسـألة��التّمن��المبدعين،�فهم�يحتاجون�إلى�صناعة.�و

جوهرية�بالنّسبة�لتقدم�البلدان�"إنّنا�مقتنعون�ونحن�نتقدم�إلى�األمام،�بأن�العالم�سوف�
ها،�وبين�بلدان�تثـبط��ينقسم�بصورة�واضحة�بين�بلدان�تُفعل�الخيال�اإلبداعي�لشعوب

من�زخم�هذا�الخيال،�وتنحدر�به�إلى�الحضيض؛�من�خالل�قمع�القدرات�اإلبداعيـة��
لدى�شعوبها،�أو�اإلخفاق�في�تطوير�مثل�تلك�القدرات�اإلبداعيـة؛�كالقـدرة�علـى����

،�ورعايـة�(النّـابغين)�مـن�أبنـاء�����استنباط�أفكار�جديدة�أو�البدء�بصناعات�جديدة
ـ�الدولة�الرائدة�واألولى�بين�دول�العالم�شعوبها.�كانت�أمريكا� ي�فعلـت�الخيـال���التّ

ذا�خيال�إبداعي�بصورة��اإلبداعي�لشعبها،�وهي�اآلن�بحاجة�إلى�أن�تصبح�مجتمعاً
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ي�يمكننا�من�خاللها�أن�نــأمل�فـي�إنشـاء����التّمفرطة،�فهذه�هي�الطّريقة�الوحيدة�
ل�يحصلون�علـى�وظـائف���عاقد�مع�عماالتّشركات�ذات�طاقة�إنتاجية�متسارعة،�و

ومن�هنا�نستنج�أن�اإلبداع�يحتاج�إلى�تحريكه�بفعاليات��".1تحقّق�لهم�رواتب�مجزية
فكير�النّاقـد��التّوببرامج،�وإلى�رعاية،�ألن�اإلبداع�يملكه�كّل�النّاس،�وكّل�النّاس�لهم�

ـ�التّوحّل�المشكالت،�وعلى�استعداد�للتّشاركية�وممارسة�القيادة،�ولهم�سـرعة�� ر�غيي
متّع�بروح�المبادرة،�والقدرة�على�الحصول�على�المعلومـة��التّأقلم،�والتّوالقدرة�على�

فاهي�والكتابي�بصورة�تفاعلية،�بما�يملكون�من�خيـال�وفضـول...���الشّواصل�التّو
وفي�كّل�هذا�يحتاجون�إلى�تعزيز�مقصود�ألداء�المهارات�المساعدة�علـى�النّبـوغ���

من�منظور�تنموي�وتربوي،�كما�أن�األداء�السـابق��وهذا�النّبوغ�يحتاج�إلى�تعزيز�
كامل�في�المهارات.�وإن�مهارات�اليـوم�تختلـف���التّيحتاج�إلى�متابعة�ورعاية�بغية�

��عن�مهارات�األمس.�يحتاج�النّابغة�إلى�مهارات�حديثة�من�مثل:
�تنمية�أكثر�من�غيره�في�مجال�الموضوعات�العقلية؛ -
�الحديثة؛قانات�التّعامل�مع�التّ -
�رابطات�العقلية�عبر�الموضوعات�واالختصاصات؛التّعامل�مع�التّ -
�فكير�العالي�في�الرياضيات�على�الخصوص؛التّممارسة�مهارات� -
�الحرية�في�اإلبداع�بتوفير�وسائل�تقانية�مساعدة؛ -
�ورشات�صناعة�متعددة�االختصاصات�لزيادة�إثراء�المعلومات؛ -
�على�تفتيق�قدرات�الفلسفة�والحساب؛�ي�تعملالتّالخرجات�الميدانية� -
�.االطالع�على�المستجدات�في�العالم�اآلخر -

                                                                 
.�الريـاض:��1ـ�طوني�فاغنر،�صناعة�المبدعين،�نقله�إلى�العربية:�محمود�صالح�محمـد،�ط���1

،�مؤسسة�عبد�العزيز�ورجاله�للموهبة�واإلبداع�وشركة�العبيكان�للتّعليم،�العبيكـان،�ص��2017
22.�
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عليم:�أعني�بالذّكاء�تلك�العلميات�المعقّدة�القائمة�على�التّـ�تنمية�الذّكاء�من�خالل�
عوبات�وحّل�المشكالت�بنفعية�وسرعة.�ومهما�يكن�مـن��التّفكير�الجيد�ومواجهة�التّ

صله�نتائج�العوامل�الوراثية�والبيئية.�وعندما�نقول�(البيئيـة)��األمر،�فإن�الذّكاء�في�أ
تتدخّل�المدرسة�في�هذا�المجال.�ومن�خالل�هذا�نعتقد�بأن�الـذّكاء�نسـبي؛�ألنّـه����
متغير؛�يموت�إذا�لم�يقع�االهتمام�بالذّكي،�ينمو�إذا�وقع�االهتمـام�بالـذّكي،�وعبـر����

عامل�مـع��التّوتظهر�آثاره�اإليجابية�في�السنوات�تظهر�متغيرات�في�معامل�الذّكاء،�
غيير،�والعمل�التّي�تعمل�على�التّما�يحيط�بالذّكي.�ولهذا،�يحتاج�الذّكاء�إلى�الدافعية�

ببرامج�منظّمة�لزيادة�الذّكاء،�في�إطار�مشاريع�عالمية�أنجزت�من�قبل�باحثين�فـي��
نمية�البشرية،�وغرضهم�كيف�يمكن�زيادة�طاقة�استيعاب�الذّاكرة،�وسرعة�الفهـم��التّ

رابطات�بين�األشياء�المجردة�والملوسة.�ولهذا�نقول:�مـا�الـذي�يمكـن����التّووضع�
وفـي�هـذا����؟1ي�تتطلّب�جهداً�معرفياًالتّتدريسه�لزيادة�قدرة�الفرد�على�أداء�المهام�

��يحصل�ما�يلي:
�االهتمام�بالمنطق؛ -
�هتمام�باإلحصائيات؛اال -
�تطبيقات�في�االستراتيجيات�واالستدالالت؛ -
�إدارة�الذّات�والمهارات�فوق�المعرفية�األخرى؛ -
�أملية�المدروسة؛التّتركيزات�حول�عادات�الفكر�والعادات� -
�تطبيقات�على�النّظريات�والبيئة. -

عقليـة��أثير�على�الممارسة�والعوامل�الوراثيـة�ال�التّوفي�كّل�ذلك�تحدث�عمليات�
وتبدأ�األعصاب�تدرك�الوضع�وتعمل�على�إدراك�المستجد.�بمنطق�النّظرية�البنائية�

��بدءاً�من�الكفايات�المبكّرة�إلى�ديناميكية�اكتساب�المعرفة�خطوة�إثر�خطوة.��
                                                                 

�داود��1 �إلى�العربية: �نقله �كيمبريديج�للذّكاء، ـ�روبرت�ج�ستيرنبرج+�سكوت�باري�كوفمان،
�ط �اهللا، �عبد �صلحي �عنتر �القرنة+ �1سليمان �الرياض: �العزيز�2015. �عبد �الملك �مؤسسة ،
�.185-177ورجاله�للموهبة�واإلبداع،�القسم�األول،�ص�
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ال�يمكن�ان�نستفيض�أكثر�من�هذا،�بقدر�ما�نريد�القول:�إن�أصحاب�المهـارات��
هم�في�القسم،�ولهذا،�ولهذا�ال�بد�من�رعاية�األمر�يحتاجون�إلى�جو�غير�جو�أصحاب

من�البداية�من�الفروق�الفردية�إلى�العوامل�المؤثّرة�والمحيطـة،�وإلـى�الجوانـب����
الوظيفية�للذّكاء.�وعندما�نصر�على�االهتمام�بالذين�يحملون�الذّكاء�ألنّهـم�يملكـون���

ود،�وتطوير�البنيـة�القاعديـة���أثير�والعمل�اإليجابي،�وزيادة�المردالتّغيير�والتّذكاء�
ي�تحملها�مناحي�النّماذج�المحيطة�التّللبلد.�وعلينا�االهتمام�بهم�لالستفادة�من�الطّاقة�

بهم،�والدفع�بذلك�إلى�ذكاء�عملي�بمعامالت�صدق�وإيجاب،�وبترابطات�تزيد�مـن��
ـ���التّالطّاقة� ط�نبؤية�واألضرار�واألمراض�وعوامل�البيئة،�وزيـادة�السـكان�والقح

صحر�والهجرات...�هذه�الفئات�الذّكية�هي�توجهات�المستقبل،�وهي�البوصـلة��التّو
فكير�السائل،�والفهم�واالسترجاع.�إنّها�طاقة�مبدعـة�معالجـة���التّالمعرفية�الثّقافية�و

ي�تفرخ�بسالم،�وتنقل�األمة�مـن��التّلحياة�اليومية.�أال�يمكن�أن�نوجد�لها�األعشاش�
لبصيرة،�فمهما�أنفقت�الدولة�عليها؛�فإنّها�لم�تقم�إالّ�بشيء�بسيط�العمى�إلى�البصر�وا

��مما�يجب�أن�يغدق�عليها.
وهكذا�تعمل�األمم�على�وضع�مؤسسات�األقطاب�لهذه�الفئة�الذّكيـة�كـي�تنـال����

ي�تجعلها�تنال�الجوائز�العالمية،�وتتصدر�في�اإلنتاج،�وتعمل�على�الرقي�التّالرعاية�
بالوطن.�والوطن�يخدمه�كّل�النّاس،�ولكن�الفئة�الذّكية�تعمل�على�نقلة�نوعية�ليسـت��

��ي�يقدمها�الحرفي�البسيط.التّبتلك�النّقلة�
��
��
��
��
��
��
��
��
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إنّها�ظاهرة�ملفتة�النّظر�في�العربية�بحكم�المستويات�اللغوية�بين�المستوى�األول�
داخل�اللغوي�في�المحيط�الذي�يتداول�التّ(الفصيح)�والمستوى�األدنى�(الدارج)�وبين�

ي�لها�تأثير�علـى�المسـتوى���التّمزيجاً�من�اللغات،�إلى�جانب�وجود�اللغات�المحلية�
مستوى�األدنى.�هي�هجنة�في�محيطنا�العربي�لعدة�أسـباب��األعلى،�وال�تصطدم�بال

ولن�ترفع�إالّ�عندما�نعيش�مجتمع�المعرفة�الذي�تنعدم�فيه�الفوارق�اللغوية،�وتسـود��
لغة�مشتركة�يفهمها�الجميع.�وأـن�أمر�األخطاء�ظاهرة�تبدأ�من�قبـول�األخطـاء���

ي�في�بعـض�المواقـف���شريع�لها،�وتسامح�المجمعيين�في�نزولهم�اللغوالتّائعة�والشّ
واصـل.��التّي�تعيق�أحياناً�عمليـة��التّدره�وسائل�اإلعالم�من�كم�من�األداءات�توما�

ظاهرة�متفشية�بين�العامة�والخاصة،�بين�الراعي�والرعية،�فأين�الحلول؟�يكفـي�أن��
نبكي�حاضرنا،�ونجمع�تلك�األخطاء�ونعمل�على�إعادتها�للصـواب،�وربمـا�هـذا����

؛�ألن�اإلعالم�هو�الوجه�األساس�الذي�يعمل�على�إشاعتها�ومن�ثـم��أضعف�اإليمان
��تنتشر�على�مستوى�المسؤولين�والعلميين،�فماذا�أنت�فاعل؟

ـ�هي�جملة�أخطاء�رصدناها�من�االسـتعماالت��أخطاء�المسؤولين:�ـ� فاهية�الشّ
للمسؤولين�في�مواقف�السماع�اللغوي،�ونريد�تضمينها�في�هذه�المدونة�لضبطها�في�

��وابية:التّالحق�من�االستعماالت�
��وابالتّ��الخطأ

��أؤكد�أهمية�الحوار��أؤكد�على�أهمية�الحوار�
��قيت�أعواني�في�اجتماع�سريعالتّ��قيت�بأعواني�البارحة�في�اجتماع�سريعالتّ

أعتذر�عن�عدم�الحضور/�أعتذر�عن���الحضورأعتذر�عن�
��الغياب

��أقر�مجلس�الوزراء��صادق�مجلس�الوزراء
��طَوال�الوقت��طوال�الوقت

��رطيةالشّرطة�الشّجمع���رطيةالشّرطة�الشّجمع�
��ال�شك�أن�هناك�فروقاً�بينهما��ال�شك�أن�هناك�فروق�بينهما
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��الواحد�والعشرون��الحادي�والعشرون
��ضربني�وبكى،�وسبقني�واشتكى��واشتكى�وضربني�وبكىسبقني�

��لعّل�في�تفكيره�خططاً�جاهزة��لعّل�في�تفكيره�خطط�جاهزة
��ونأمل�أن�تكون�لدينا�حلول��ونأمل�أن�يكون�لدينا�حلوالً
ــة:���كل�والمضمونالشّفصل�عنصرا�اللغة�في� ــفصــل�عنصــري�اللغ كل�الشّ

��والمضمون
��ِلثّته�هشّة��لَثّته�هشّة

��من�يعدم�الحسنات�فاهللا�يشكرها��حسنات�اهللا�يشكرهامن�يعدم�ال
��هو�وجه�ال�أوافق�عليه��هو�وجه�من�أوجه�ما�ال�أوافق�عليه

��راع�بين�األب�والعمالتّقام���راع�بين�األب�وبين�العمالتّقام�
كلّمــا�وقعــت�المشــكلة،�كلّمــا�تراكمــت�

��الخصومات
ــت�� ــكلة�تراكم ــت�المش ــا�وقع كلّم

��الخصومات
��السيدة�النائبة�عن�حزب��عن�حزب�السيدة�النّائب

��مالك�الموظّفين��كادر�الموظّفين
��إن�فريقنا�يتدرب�في�فرنسا��إن�فريقنا�يتربصون�في�فرنسا

��العيد�الماسي��العيد�الخامس�والسبعون
��لن�يسمح�له�القانون��سوف�لن�يسمح�له�القانون

�اللقاء�بحث�ومناقشة�العديد�مـن�� يهدف�هذا
��القضايا

اللقاء�بحـث�العديـد�مـن�����يهدف�هذا
��القضايا�ومناقشتها

�الثّقافـة�� موظّف�يجمع�بين�عمله�في�وزارة
��وكمدير�في�وزارة�أخرى

موظّف�يجمع�بين�عملـه�فـي�وزارة���
��الثّقافة�ومدير�في�وزارة�أخرى

��الي�إن�رجال�األمنالتّوب��الي�فإن�رجال�األمنالتّوب
��ـ�أكّد�رئيس�أركان�الجيش�الـوطني عبي�الشّ

��زاملتّرة�االعلى�ضرو
���الجـيش�الـوطني� �رئيس�أركان أكّد

��زاملتّعبي�ضرورة�االالشّ
��قمت�بالزيارة�إلى�المكان�نفسه��قمت�بالزيارة�إلى�عين�المكان

��في�غضون�خمس�سنوات�قادمة��في�غضون�الخمسة�سنوات�القادمة
��يعلم�علم�اليقين�عدم�دستورية�المادة��يعلم�علم�اليقين�بعدم�دستورية�المادة
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��أضف�إلى�ذلك��ضف�إلى�ذلك
��كم�حزباً�شارك�في�االنتخابات��كم�حزبِ�شارك�في�االنتخابات

��مبارك�لكم�عيد�الفطر��مبروك�لكم�عيد�الفطر
��أعلن�افتتاح/�أعلن�اختتام��أعلن�عن�افتتاح/�أعلن�عن�اختتام

��القُمامة�في�الطّريق�ال�ترم��ال�ترمي�القمامة�في�الطّريق
��تعلن�وزارة�الثّقافة�افتتاح�معرض��افتتاح�معرض�تعلن�وزارة�الثّقافة�عن
��السيدة�معالي�الوزيرة��السيدة�معالي�الوزير

��الرأي�الذي�ينتشلنا�من�المشكل��الراي�الذي�يخلّصنا�من�المشكل
��من�أجل�تعزيز�العالقات�بين�البلدين��من�أجل�تعزيز�العالقات�بين�البلدين

��في�وزارة�البيئة�والطّاقات�المتجددة��المتجددةفي�وزارة�البيأة�والطّاقات�
��همموفد��هرتايصحب�الرئيس�في�زي��يصحب�الرئيس�في�زيارته�وفداً�مهماً

��أسهم�في�إنجاز�الملتقى��سلهم�في�إنجاز�الملتقى
��كّل�الطّرق�المؤدية�إلى�القرية�مقفلة��كّل�الطّرق�المؤدية�إلى�القرية�مسدودة

��بصفّتي�وزراً�لـ...��بصفّتي�كوزير�لـ...
��ربية�في.التّاجتمع�اليوم�مديرو���ربية�في�...التّاجتمع�اليوم�مدراء�

��الحوار�مغلق�مع/�أمام�المتطرفين��الحوار�مغلوق�مع�المتطرفين�
��سيكون�معرِض�الكتاب�يوم...��سيكون�معرض�الكتاب�يوم...

��وزير�الثّقافة�باإلنابةالسيد�معالي���السيد�معالي�وزير�الثّقافة�بالنّيابة�
��للوزارة�تجرِبة�كبيرة��للوزارة�تجربة�كبيرة

��وهذا�إن�دّل�على�شيء،�فإنّه�يدّل��وهذا�إن�دّل�على�شيء�فإن�ال�يدّل
��من�حيث�استعداد�قوات�الجيش��من�حيث�استعداد�القوات�الجيش

��أتمنى�لكم�شهية�طيبة��أتمنى�لكم�شهيات�طيبة
��مسودة�القرار��مسودة�القرار

��نحن�في�ثُكنة�شرشال��نحن�متواجدون�في�ثَكنة�شرشال
��لبة�التّالنُّفايات���لبة�التّالنِّفايات�

��على�الحدود�البرية��على�الحدود�البِرية
��مرض�الحبسة��مرض�الحبسة
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��يعتبر�المثقّف�واجهة�األمة��يعتبر�المثقّف�كواجهة�لألمة
��الهوية�الوطنية���الهوية�الوطنية�
��الوحدة�الوطنية��الوِحدة�الوطنية�

��على�الزبائن�احترام�دفع�الفاتورة��دفع�الفاتورة�يدعلى�الزبناء�احترام�مواع
��نشّط�المؤتمر�أساتذةٌ�أجانب��نشّط�المؤتمر�أساتذةُ�أجانب

��رحم�هللا�الفقيدين��رحم�اهللا�الفقيدان
��يفي�بالغرضقال�إن�ذلك���قال�أن�ذلك�يفي�بالغرض

��

من�باب�خدمة�المواطنة�اللغوية،�نرجو�أال�نـدخل�فـي�المغضـوب����ـ�تعليق:�
عليهم،�هي�سماعات�حقيقية�في�مختلف�المواقع�لمسؤولين،�وأعلم�أن�من�يفتح�بابها�

حسـين�وال��التّال�يشكر،�ومن�يغض�الطّرف�عنها�ال�يغفر،�ولكن�نقولها�من�بـاب��
���أخطاء�المسؤولين،�نجد�فيها�اإلخالل�بقواعد�اللغـة�ننقص�قيمة�أحد.�هي�نماذج�من�

علماً�أن�المسؤول�يشد�انتباه�الجمهور�بحضوره،�بله�ذلك�الحضور�الذي�يزينه�بأداء�
كالم�حسن/�أحسن�وفي�المستوى�المطلوب،�وإذا�أحدث�خلالً�في�لغته�بمعنى�إنّه�ال�

أيما��ان�لغتهمايجيد�الى�أنّهمع�ايعرف�لغة�قومه،�فهو�مثل�اإلمام�والمعلّم�ينظر�إليهم
إجادة.�فإذا�وقع�الخلل�في�حسن�األداء�اللغوي�عند�المسؤول؛�تزول�هيبة�المنصـب��
ويتندر�بأدائهم،�بل�يصبحون�نماذج�تقاس�عليها�أخطاء�اآلخرين.�ومن�هنا،�ال�يعني�
أن�المسؤول�يكون�نحوياً،�بل�أن�يعرف�استعمال�لغة�قومه،�ويحسـن�األداء�بهـا���

ستشهاد،�وتعاطي�حكَمها�وأمثالها�ومسكوكاتها.�والكثير�من�المسؤولين�المفوهين�واال
ـ�أصبحت�خطبهم�نماذج�للدراسة،�بله�الحـديث�عـن�المرافعـات���� ي�تسـتقطب��التّ

��السامعين/�الحضور�أثناء�األداء.
حافة�التّقد�يستغرب�البعض�إذا�قلنا�إن�وزراء�في�الدول�المتقدمة�استقالوا�نتيجة�

ي�هاجمتهم�على�أخطاء�أحدثوها�في�خطبهم،�أو�استعملوا�اللغات�األجنبيـة�فـي���التّ
فحات�األولـى�للجرائـد�بعنـاوين:�وزراء����التّأوطانهم،�وقد�أصبحوا�محّل�تندر�في�

متعاونون/�وزير�ال�يعرف�لغة�بلده/�مسؤول�مستورد/�ال�نريد�أن�يحكمنـا�وزيـر���
ال�يعرفون�لغته،�فالحاكم�مـن�قـارة���جاهل�للغته...�يعني�إن�هؤالء�يحكمون�قوماً�
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والمحكوم�من�قارة.�وتؤكّد�دراسات�على�أن�اللغة�المشتركة�(اللغة�الوطنيـة)�بـين���
فاء/�المواظبـة/�اإلتقـان/�تحمـل����الشّالراعي�والرعية؛�تعمل�على�زيادة�اإلنتاج/�

م�يركبـون��واصل�واحدة،�وهالتّأن�العام...�ألن�لغة�الشّسامح�في�التّالمسؤولية/�عذم�
قائم.�ولهذا�فالمسؤولية�تجـاه�العمـل�مشـتركة�����واصل�بينهمالتّاخرة�واحدة،�وأن�ب

وخدمة�الوطن�أكيدة،�وينظر�إلى�مسؤول�(الراعي)�يخاطب�قومه�بلغة�أجنبية�علـى��
فاني�وحسن�األداء�إالّ�عنـدما�تكـون���التّأنّه�أجنبي،�و(الرعية)�سخْرة،�وال�يحصل�

��اللغة�مشتركة.
ن�الضروري�بمكان،�كما�أن�الحاجة�تستدعي�أن�نكون�جميعـاً�قـادرين���وإنّه�م

على�عمليات�المراقبة�المستمرة�ألخطائنا�في�سائر�المواد،�ويتبـع�ذلـك�مراقبـة����
المنهجية�والنّظام�العام�للغة،�كما�أن�المسألة�ال�تتعلّق�بأستاذ�اللغة�العربية،�بل�تتعلّق�

احب�الوزارة...�وال�يمكن�أن�تصل�المعلومات�بالطّبيب�والمهندس�والرياضي�وص
��سليمة�وهي�قائمة�على�أخطاء.

�أرى�لرجــال�الغــرب�عــزاً�ومنعــة �

ــات����� ــز�لغ ــوام�بع ــز�أق ــم�ع �وك �

����
��

نثير�مسـألة���ـ�نموذج�للخالف�بين�المسؤول�السياسي�وقواعد�اللغة�العربية:
وقع�فيها�خالف�كبير�بين�المسؤولين�في�تذكير�ألفاظ�المناصب�واألعمال،�فيقـيس��

ـ�السياسيون�عندنا�في�حديثهم�عن�المسؤوالت/�صاحبات�المناصب؛�بتغليب� ذكير�التّ
رلمان/�السيدة�المدير�العام/�السيدة�العميد/�پفيقولون:�السيدة�الوزير/�خديجة�عضو�ال

ركة/�فالنة�رئيس�الجامعة/�السيدة�عضو�نائب�مجلس�األمة...�علماً�الشّمريم�مدير�
اء�المربوطة/�األلف�المقصـور/��التّأن�العربية�تفرق�المذكّر�عن�المؤنّث�بعالمات:�

األلف�الممدودة،�دون�الحديث�عن�بعض�األسماء�هي�مؤنّثة�دون�عالمة�(سـماعاً)��
عد�اللغة�العربية�أن�ما�يجوز�أالّ�يؤنّث�مثل:�مريم/�سعاد/�زينب/�هند...�وتقول�قوا

هو�األسماء�أو�المناصب�األجنبيـة�مـن�مثـل:�الجنـرال/�األسـتاذ/�الـدكتور/�������
��روفيسور...��پال

وهم؛�جعل�مسؤولينا�يذكّرون�المؤنّـث��التّإن�االنجذاب�اللغوي�للفرنسية،�وقياس�
حـافيين�ال�يؤمنـون���التّفي�كّل�المناصب،�بل�فرضوها�في�االستعمال؛�مما�جعـل��
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حـافي��التّأنيث�في�هذه�المناصب؛�ألن�مسؤوله�سوف�يرفض�لـه�نصـه���التّبقاعدة�
ويصبح�خاضعاً�للمسؤول�ال�للقاعدة�النّحوية،�فالمسؤول�هو�(مالك�فـي�المدينـة).���

فريق�بين�المذكّر�والمؤنّـث��التّومن�خالل�هذا�نرد�على�من�يهمه�أمر�إتقان�مهارة�
��الحقيقة�اللغوية:ويريد�الوصول�إلى�

�ال�نقيس�لغة�ما�ومن�فصيلة�ما�على�لغة�ما�ومن�فصيلة�أخرى؛�� -
�قياس�لغة�على�لغة�يكون�في�أرومة�واحدة؛ -
�قابل�اللغوي؛التّقياس�لغة�على�لغة�أخرى�يطلق�عليه� -
طابق�بين�لغتين�من�أرومتين�مختلفتين؛�باعتبار�المنطـق��التّيمكن�أن�يحدث� -

�مور�الثّقافية�والحضارية�المشتركة؛الجامع�للغات،�وكذلك�بعض�األ
إن�الثّقافات�تختلف�كما�تختلف�اللغات؛�فثقافة�العربية�تذكّر�(المسجد)�وتؤنّث� -

�La(المقبرة)�وثقافة�الفرنسية�تعكس�األمر�بقولهم:� mosque�/Le� cimetièreرغم��
�أن�الهيكل/�المكان�واحد،�ولكن�الثقافات�تختلف؛

كار�اللغويين،�وأعضاء�المجامع،�ومن�لغة�القـدماء��االستشهاد�أن�يأتي�من�أف -
ـ�المؤسسين�للنّحو،�وال�يكون���من�السياسيين.�ولو�رمنا�هذا�لكانت�العربيـة�� ي�التّ

تصدر�من�المؤسسات�اإلدارية�كارثة؛�ألن�الحد�األدنى�مـن�اسـتعمال�عالمـات����
األمانة�العامة�رقيم�غير�متوفّر،�فهل�نقيس�اللغة�على�ما�يصدر�من�نصوص�من�التّ

�للحكومات،�أم�مما�يصدر�من�المجامع؟
اللغات�تتمايز�وتتفاضل�في�الخصوصيات،�فهناك�لغات�ال�تفرق�بين�المذكّر� -

للمـذكر�والمؤنّـث�عكـس�����Tuوالمؤنّث�في�بعض�األدوات�كالفرنسية�في�حرف�
.ة�نقول:�أنتَ�وأنتالعربي�

�أنيث؛التّير،�وتؤنّث�حيث�ذكالتّالعربية�تذكّر�األسماء�األصلية�حيث�مكان� -
�العربية�تقسم�المذكّر�والمؤنّث�إلى�قسمين: -
o ما�له�أعضاء�الذّكورة�ومنه�اللقاح؛�:المذكّر�الحقيقي�
o ...المذكّر�المجازي:�ما�أنزله�العرب�من�جماد�منزلة�المذكّر:�حجر/�نهر�
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o �:أو�تبيض�دما�له�أعضاء�أنوثة�تقبل�اللقاح،�وتَل�:امـرأة/��المؤنّث�الحقيقي
�معزة/�دجاجة...

o ...نار/�قوس/�صحراء�:المؤنّث�المجازي�
وهناك�حاالت�يستعمل�فيها�مصطلح�مذكّر�في�منطقة�مثل:�(صباح)�مذكر� -

�في�بلد،�ومؤنّث�في�بلد؛
أنيث�وهي�غير�مؤنّثة�مثل:�عنترة/�خليفـة/��التّهناك�أسماء�تلحقها�عالمات� -

�عرفات/�أسامة...��
ؤنّث)�في�بعض�المصطلحات�النّادرة�مثـل:��هناك�استعمال�كلمة�(مذكّر/�م -

�ي�تزرع�في�الوادي...التّذَكَر�حشيشة�البابونج/�أنثى�النّخلة�
ال�يفتى�ومالك�في�المدينة،�نريد�أن�نتحدث�عن�قواعد�عميقة�فـي�هـذا���� -

المجال؛�ألن�فقهاء�اللغة�أفتوا�في�المسألة،�ويمكن�العـودة�إلـى�الكتـب�النّحويـة�����
�ـ�في�ألقـاب���التّدم�جواز�وصف�المرأة�بدون�عالمة�عفي�باب��1المتخصصة أنيث

،�وال�نعود�في�مرجعياتنا�اللغوية�إلى�لغة�المسؤولين،�وال�إلـى��المناصب�واألعمال
�ي�ال�تُفرق�بين�همزة�الوصل�والفصل؛��التّادرة�عن�اإلدارات�التّبعض�المراسيم�

هناك�كالم�كبير�يقال�في�هذا�المجال،�وغاية�األمر�"...�إنّنا�نجهل�معظـم�� -
ي�جعلت�أسالفنا�يرون�بعض�الجمادات�كأنّها�مذكّرة،�وبعضها�اآلخـر��التّاألسباب�

كأنّها�مؤنّثة،�كما�نجهل�األسباب�في�لغات�أخرى�يعتبرون�مؤنّثاً�ما�اعتبره�أسـالفنا��
ـ�كلمات�أخرى�مثل�تأنيث��في�الجمادات�مذكّراً،�وعكسوا�األمر�في مس�عنـدنا��الشّ

�".2ليزيةگوتذكير�القمر،�عكس�ذلك�في�اإلن
حايـا��التّويجرنا�هذا�الكالم�لنجد�المسؤولين�في�خطابتهم�وبخاصة�في�ألفاظ� -

يسبقون�اإلناث�على�الذكور�فيقولون:�آنستي/�سيداتي�سادتي،�وهـذا�قيـاس�علـى����
غليـب�فيقولـون:���التّولـيس�لهـا�صـورة����ي�لها�هذه�الثّقافـة،��التّاللغات�األوربية�

                                                                 
�-1934ارات�العلميـة�فـي�خمسـين�عامـاً�����ـ�مجمع�اللغة�العربية�في�مصر،�مجموعة�القر1

�.128الهيأة�العامة�لشؤون�المطابع�األميرية،�ص��1984.�القاهرة:�1984
�.270،�دار�المعارف،�ص�2014ونسي،�لغتنا�السمحة.�القاهرة:�التّـ�محمد�خليفة�2
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Mademoiselle�Mesdames�et�Messieursـة���ونراهم�أخطؤوا�القاعـدة�اللغوي�،
غليب�في�العربية؛�فرجل�واحد�في�جمع�من�النّساء،�يكـون�السـبق���التّوهي�قاعدة�

ذكير،�وليس�من�باب�تحقير�المرأة،�ولو�نقيس�هذا�لوجدنا�الفرنسـية�ال�تعطـي���التّب
وظيفة�واحدة�للمرأة،�بل�كلّها�مخصصة�للرجال�فقط.�وفـي�وقتنـا�الحـالي�بـدأ�����

ارع�الذي�يجعل�المرأة�تحذف�من�اسمها�الوسيط�الـذكري��الشّاالستعمال�اللغوي�من�
�ج�تنتقل�مباشرة�وهذا�ما�يحدث�لها�من�قمع�في�اسمها�العائليوهو�حقّ،�فعندما�تتزو

�لتأخذ�لقب�زوجها.�
قد�يقيس�بعض�المختصين�كالم�المسؤولين�على�ما�ورد�في�بعـض�القـرآن��� -�

�m��̈ذكير�في�قولـه�تعـالى���التّالكريم،�وهو�من�القلّة�في�مسألة�تغليب� ��§��¦��¥

���¹��̧ ��¶��µ��́ ��³��²��±��°��̄ ���®��¬��«��ª��©l��.ــرة البق
ـة�أوسـع���نجد�(الزوج)�مذكّر،�وهو�يخاطب�(حواء)�المؤنّثة.�هذا�صحيح،�ولكن�العربي

�أنيث�في�قوله:التّاعر�الفرزدق�استعمل�صيغة�الشّمن�القرآن؛�وكانت�قبله،�ولكن�
ــي ــذي�يســعى�يحــرش�زوجت �وإن�ال �

���
�رى�يســتبيلهاالشّــكســاعٍ�إلــى�أســد� �

���� ��وكذلك�ذو�الرمة:
ــومة�� ــر،�أم�ذو�خص ــة�بالمص �أذو�زوج �

����
ــاً��أراك� ــوم�ثاوي ــرة�الي ــا�بالبص �له �
���� أنيث.�وعلى�العموم�نريد�القيـاس��التّذكير�والتّكما�وردت�في�كثير�من�المعاجم�ب

ـ�على�اللغة�المشتركة�وما�يجري�على�األلسن،�ال�على�ما�هو�مـن�� اذ،�وهـذا��الشّ
��موجود�وحقيق،�ولكن�القياس�يكون�على�األغلب.

إن�األخطاء�مهما�صغرت�فهي�آفة؛�يجب�تفاديهـا��ائعة:�الشّإدراك�األخطاء�ـ�
ي�تكتب�لها،�وهي�ال�تتسامح�حتى�في�بعـض��التّزام�قواعد�اللغة�التّوالحرص�على�

رقيم.�التّي�تبدو�شكلية،�كما�تبدو�نظرة�الضعاف�في�العربية�نحو�عالمات�التّاألمور�
لألسف�نجد�هذه�األخطاء�تصدر�من�رجال�اإلعالم/�محـرري�أشـرطة�العـرض����

لفازي�والمدونين�حتى�أصبحت�المسألة�عندهم�عادية،�وأخطـاؤهم�تنقسـم�إلـى����التّ
ـ�أخطاء�الداللة�+�أخطاء�النّحو+�أخطاء�إمالء+�أخطاء�أسلوب+�أخطـاء�� رقيم.�التّ
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اديهـا��فدر�ما�نريد�البحث�عن�كيفيـات�ت�وإنّنا�لسنا�في�موقع�تصيد�هذه�األخطاء،�بق
أهيل�اللغوي�الدائم�التّليحصل�حسن�األداء.�ومن�هنا،�فإن�الضرورة�العلمية�تقتضي�

ي�تقلق�األداء�العام�على�التّوالمرافقة�والمراقبة�في�كّل�ما�يحضره�المعني.�والقضية�
و�إلـى�المراجعـة���ي�تخرق�قواعد�ما�تبنيه�المدرسة�ولهذا�نـدع�التّحافة�التّمستوى�

دقيق�في�المقام�األول،�قبل�أن�ندعو�إلى�إلزام�كليات�اإلعالم�بضرورة�تـدريس��التّو
ـ�اللسانيات�على�وجه�تداولي�دقيق،�وال�مانع�من�وجود�مـادة�بخصـوص��� دقيق�التّ

��.اللغوي��
��إن�المسألة�ال�تحتاج�إلى�فتوى�لغوية�نقدمها�للمسؤولين،�ونرجو�اآلتي:

هذا�المجال�(ألفاظ�المناصب�واأللقاب)�للغويين،�وسـوف���أعيدوا�الكلمة�في -
تقولون:�الرئيسة/�النّائبة/�الوزيرة/�العضوة/�السائقة/�الضابطة/�المديرة/�الزميلـة/��

�الرقيبة/�العقيدة...
�ال�تقيسوا�على�الفرنسية�فلكّل�لغة�خصائص. -
�يين؛حالة�ما�يقع�الخالف�اللغوي�نعود�إلى�األصول�وإلى�فتاوى�المجمع -
أنيث؛�فكلمـة��التّذكير/�التّنصيص�على�التّباس�يمكن�التّحالة�ما�يكون�هناك� -

�نصيص؛التّ(العقيدة)�إذا�لم�يظهرها�السياق�ال�بد�من�
كم�نقتصد�في�الجهد�وفي�المكتوب�عندما�نستعمل�العربية�في�تأنيثهـا�دون�� -

يرة/�الـوزيرة...��وسيط�يعمل�على�تأنيثها�فننطق�كلمة�واحدة:�العضوة/�النّائبة/�المد
"ال�أقّل�بكثير�من:�السيدة�الوزير...�وهذا�ما�تنص�عليه�قـرارات�المجـامع�قائلـة����

يجوز�في�ألقاب�المناصب�واألعمال؛�اسماً�كان�أو�صفة�أــن�يوصـف�المؤنّـث����
��ذكير،�فال�يقال:�فالنة�أستاذ�أو�عضو�أو�رئيس�أو�مدير".التّب

أتحدث�عن�عائلة�ألقاب�خاصة�نسمعها�في�مختلـف��أنزلوا�النّاس�منازلَهم:�ـ�
القنوات/�النّدوات/�المسمعات/�المدرجات/�الخُطب�المنْبرية...�وتتردد�كثيراً�بغيـة��

��لوماسية.��پلطف،�وهي�من�مستلزمات�الحكمة�والديالتّأدب�والتّمراعاة�
عائلـة�ألقـاب���ي�تدخل�فـي��التّويقع�تركيزنا�هنا�على�تلك�المسكوكات�األدبية�

رحيـب�فـي�الملتقيـات����التّصدر�في�التّخاصة�بالحضور�الذين�ال�بد�أن�يكون�لها�
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الرسمية،�وكيف�يجب�إنزالهم�منزلة�المنصـب�والرتبـة�العلميـة�أو�المدنيـة�أو�����
مثيلية...�هي�مسكوكات�بعضها�موروثـة�قديمـة،�وبعضـها�مـن�����التّالعسكرية�أو�

بعض�الخالفات�من�بلد�عربي�آلخر،�ولكن�علـى���االستعمال�المعاصر�ونلمس�فيها
العموم�أخذنا�بما�هو�وسط�وعام،�وعلى�ضوئها�نبغـي�توظيفهـا�حسـب�مقَامهـا�����

ي�جعلتها�ال�التّوسياقها.�وكما�قلنا،�هي�مسكوكات�أدبية�تعد�من�ذخائر�اللّغة�العربية�
أصـحاب��عبير�في�أي�موقف�كان،�وتُطلق�على�أصـحاب�المقـام�و��التّتعجز�عن�

السعادة�وكّل�الحضور؛�كّل�بحسب�مقامه�ووظيفته،�ومن�الضروري�ربط�الحضور�
لوماسية،�فعلى�مسير/�رئيس/�مدير�الجلسة�أن�پبالموضوع،�وهذه�من�مقتضيات�الدي

يتعامل�بروح�أدبية�مرِحة،�حيث�يجب�أن�يعرف�كيف�ينزل�النّاس�منازلَهم�ويعرف�
هرة،�ومن�ثم�أن�تكـون��الشّدنى،�وفق�المقام�والّرتبة�ومقامهم،�ويبدأ�باألعلى�إلى�األ

له�درايةٌ�أدبيةٌ�في�حسن�االستهالل�أثناء�االفتتاح؛�كيف�يبهر�الحضور�بمـا�يبدعـه���
من�عبارات�االستهالل،�والغاية�في�كّل�ذلك،�هي�مراعاة�الحضور�ومعرفة�مقامهم�

لضيافة،�فيكون�ذلك�بإنزال�قبل�بداية�االفتتاح�وهي�ضرورة�تقتضيها�آداب�اللّياقة�وا
النّاس�منازلهم�الرسمية،�وهكذا�فلكّل�مقام�افتتاحياتـه�وخطابـه�المناسـب،�ولكـّل�����
افتتاحية�علمية/�ملتقى/�تظاهرة�ثقافية�لها�ما�يناسبها�من�الكالم.�وفي�هـذا�السـياق���

ة�مراعاة�للمقام،�فية�يستفتح�بها�في�المنابر�األكاديميقال:نذكر�مسكوكات�لغوي��
�ـ�شمس�����يخ�القطب.الشّـ �ـ�الزعيم�المناضل. �ـ�عظيم�األمة. ـ�جناب�السيد.
�ـ�ال�الشّ �ـ�سماحة�رئيس�أسقفية.ـ�الواحد�األوحـد���پموش�المولى. اترياك�يوسف.

عظيم�روما.�ـ�قاهر�األعداء.�ـ�عطوف�المحافظ.�ـ�نيافـة�الكردينـال.�غبطـة�������
�ـ�الفخر�األعظم.���� �ـ�الموسوعي�النّادر. �ـ�العالم�الفذّ. المطران.�غبطة�البطريرك.

�ـ�يا�من�يخدمون��� �ـ�أهل�البحث�والدراية. لعام.�أيهـا��أن�االشّـ�أصحاب�الفضيلة.
الحفل�الكريم.�أيها�المؤتمرون/�المنتدون.�في�هذا�المهرجان�العظيم.�صاحب�الخلوة�
القادرية.�سيدي�المدير.�يا�صانعي�القرار�السياسي.�يا�صاحب�الوزارتين.�عظمـة��
اإلمبراطور.�قداسة�البابا.�شيخنا�الكبير�(أطال�اهللا�عمره).�أيها�المحفـل�العلمـي.���

�ـ�رئيس�المجمع.�السيد�النّ المـولى���ائب.�السيدة�النّائبة.�الفنّان�الكبير.�سمو�األمير.
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س�الثّاني.�فخامة�الرئيس.�جاللة�الملك.�زمالئـي�األسـاتذة.���لقديس�بطراإليراني.�ا
السيد�والي�الوالية.�السيد�المدير�العام.�السيد�رئيس�البلدية.�العالم�النّحرير.�سيداتي�

عبي.�رجـال��الشّيب�األلمعي�البارع�حرمنا�المصون.�عضو�المجلس�الفُضليات.�األد
اإلعالم.�زميلي�الطّالب.�المبجل�أستاذي�الكريم.��معالي�الـوزير.�السـيدة�حـروم����
الرئيس.�يا�أهل�مهنة�المتاعب.�أعيان�الوالية.�الحضور�الكرام.�العـالم�الباحـث.���

يخ�الوقور.�أصـحاب��الشّنهم.�السيد�نائب�الرئيس.�رجال�األمن.�يا�من�ال�تنام�عيو
المآزر�البيضاء.�أصحاب�المآزر�السوداء.�القائمون�على�الزاوية.�أصحاب�السعادة�
��.ر.�المرجع�اللّغـويوالفضيلة.�األستاذ�الدكتور.�المشير�قائد�األركان.�الفريق�المسي

الثُكنة.�السيد��يخ.�شيخ�األزهر�المبجل.�السيد�مفتي�الجمهورية.�السيد�قائدالشّالمفوه�
الح.�حضرة�الضابط.�عميد�الكليـة.�السـيد���التّقائد�األركان.�حضرة�العميد.�الولي�

رئيس�الدائرة.�رجال�الظّل.�مدير�المكتبة.�رئيس�القسم.�رئـيس�دولـة�الـوزراء.����
���رئيس�دولة�الحكومة.�األب�لويس�عوض.�الجمهور�الحضور.�أصـحاب�المعـالي

مو.�األستاذ�األكاديميهـا�الحفـل�البهـيج.�����والسها�الواقفون.�ممثل�الطّلبـة.�أيأي�.
الطّالبات�والطلبة.�أهل�المدينة�األشاوش.�يا�أهل�النّيف�والجدارة.ـ�القائد�الرمز.�يا�
أهل�مدينة�الوزال.�قائد�الكشّافة�اإلسالمية.�يا�مدينة�أبو�اللّواء.�حضـرات�السـادة���

��والسيدات...
��ضع�في�المكان�الخالي�اللّقب�المناسب؟�ـ�تطبيق:

.......�رئيس�الجمهورية�بمعية�.......�رئيس�مجلس�الـوزراء�زيـارة���أدى�.
البلدين،�وبحضـور�.......���امجاملة�لـ�.......�الملك.�وانضم�إليهما�.......�سفير

�عب�الوطني،�باإلضافة�إلى�........�مفتي�الجمهورية�في�بلـد�الضـيف��الشّمجلس�
مع............�البابا�يوسف.�واستمع�الحضور�إلى�حديث�كّل�من........�و.......�

��وفي�األخير�قلد..........�الرئيس�صاحب�...........�وسام�االستحقاق.
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ي�تحوي�أخطاء�نحوية�شـائعة��التّ:�في�ما�يلي�مجموعة�من�العبارات�ـ�تطبيق
��.1حاوِْل�تصويبها�لتتحاشى�الوقوع�فيها�الحقاً؟

                                                                 
المعرفة�دار�كنوز�،�2016عمان.�.�1،�طعبير�أحمد�الخطيب+�نبيل�حسنينالتّمهارات�الكتابة�و�ـ1

�.��78-70وزيع�ص�التّللنّشر�و

��وابالتّ��الخطأ
����يتسابق�فالن�مع�فالن.�-
����يتجاذب�فالن�مع�فالن�أطرافَ�الحديث.�-
-�صلّي�على�النبي����
�مـن�قبـل�رئـيس�����- العلمي� المعرض� افتتح

��الجامعة.
��

����قابلنا�موقفه�الغاضب�بدون�تعليق�-
����اعتذر�زميلنا�عن�حضور�االجتماع.�-
����كانوا�يلعبون�مع�بعضهم�البعض.�-
�السير�حيـثُ�إنّنـا�قصـرنا�����- �نَحثَّ أن� يجب

��الخُطى�عن�أسالفنا.
أستجيب�لنصائح�أمي�دائماً،�حيث�أكن�لهـا���-

��كلَّ�االحترام.
��(لم�ترد�"حيثُ"�للتعليل�والسببية)

��

يتحدثُ�هذا�الكتاب�ال�فقط�عن�القواعد،�بـل���-
��حتّى�عن�تطبيقاتها.

��

-��عندما�يضرب�الواِلد�ال�يظلمه،�إنّما�إن�،لدهو
.حافظُ�عليهي��

��(إنّما�للقَصرِ،�وهو�غَير�مراد�هنا)

��

��رفعة�وروعة�اإلسالم.يحدثُك�عن�سموِ�و�-
��

��
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-�.المريض�حتضرطلبـتَ�المـوتَ�����ي�كأنَـك)
��لنفسك).

��

ـ�قتكم،�وطزرتُ�بعض�بلدانِ�من�- ي�تركـت��التّ
��أثراً�ال�ينسى�في�نفسي.

��

��الرجلين�ذهبا.كال��-
��كلتا�المرأتين�صامتا.�-

��

��قلّما�نَجد�خلو�مجتمعٍ�من�آفة�الغيبة.�-
�جاء�فعل�قبل�مصدر�لمساعدته�في� لم�يرد�أن)

��أداء�معناه).

��

����كلما�قرأ�الطّالب،�كلَما�اتسعت�مداركه.�-
طالما�انتهى�األمر�إلى�ما�هـو�عليـه�اآلن����-

��فاألولى�لك�أن�تتركه.
الكافة�عن�طلب�الفاعل،�مثل:�قـّل+���(طاَل+�ما

(وكَثُر�ما،�تعني�امتد�+ما،�وكثُر��

��

����علم�أن�ستعود�فلسطين.�-
الب�في�الحضور،�فكاد�أن�يفوتـه��تأخّر�الطّ�-

��االمتحان.
��

����ال�زال�أخي�مريضاً.�-
����اذهب�إلى�فالن�وقل�له�كذا.�-
��اختر�بين�هذين�األمرين.�-

��االختيار�غير�معروف.استعمال�"بين"�مع�
��

��قصائد�وقصص�وروايات�المؤلف.
��األشهر�الفصُل�بين�المضاف�والمضاف�إليه.

��

����يا�أبتي.�-
����لم�يدرِ�أجاء�وسام�أم�أحمد.�-
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�للعربِ�من�استرداد�فلسـطين،�طـاَل����- ال�بد
��الزمن�أم�قصر.

��

����هذه�اإلبط�تؤلمني.�-
��يزورنا�نبيل�في�هذه�اآلونة�منكّل�صباح.�-

ألن�(آونة)�هـي�جمـع�(أوان)�وهـو�الحـين�����
��والوقت.

��وتجمع�على�أو�انات.

��

��(والقصد�اليد).�َأحلف�بهذا�اليمين.�-
اليمين�للقسم�فنقول:�"عن�يمين�اإلنسان"،�وهـي��
��بـرساره،�ذلك�أنَّهم�كانوا�إذا�تحالفوا�ضي�ضد

.صاحبِه�ميني�كُلَّ�واحد��

��

����.باح�الجميلةالتّتنشّقتُ�نسائم��-
��رأيتُ�كافةَ�األصحاب.�-
��المذاهب.�شتىقرأت�عن��-
��أنا�أقرأ�نفس�الكتاب.�-

��

����اآلنفُ�الذكر.�-
����بلَغَ�العمرِ�نيفاً�ومائة.�-
����من�هكذا�مجلس�يتخرج�طُالب�العلم.�-
-�.الغداء�هالرجُل�على�تناوِل�ضيف�أصر��

��ناول"�وهذا�خطأ).التّ(اإلصرار�موجه�لـ"
��

��اآلن.من��-
��إلى�اآلنِ.�-
��حتّى�اآلنِ.�-

��

��تساءل�عن�األمرِ.�-
(أفعال�المشاركة�تقتضي�فاعلين،�مثل�تباحـث��

��
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��
��وابالتّ��الخطأ

��أعاني�من�المرض.�-
��السهر.أقاسي�من��-
-�.أشكو�من�الهم��
��هادة.الشّحاز�على��-
��يؤكِّد�على�األمر.�-
-�.من�اإلرث�هحرم��

�الثاني�دون�حرف� يتعدى�لمفعوِله� مرح)
.(جر��

��تعودتُ�على�القراءة.�-
.(هد�يتعدى�بنفسالفعُل�تعو)��

��تحرى�عن�األمر.�-
��(وتحرى�ال�تتعدى�بحرف�الجر�عن)

-�بعض�المالبس.�أعطيت�للمحتاجين��
-�رزقَ�اهللا�فالناً�بمولود��
��أقسم�بأن�يفعل�ذلك.�-

��

��
��
��

��وتشارك�وتناظر).
-�.هُل�لوحدجاء�الرج��
��عليمِ�أود�أن�أحدثكم...أنا�كوزيرٍ�للتّ�-
����أثمرت�الحرب�نصراً.�-
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��وابالتّ��الخطأ
��تخرج�من�الجامعة.�-

معنى�تخر�ألنب�أو�تعلّم،�فنقول�تعلّم�ج�تدر
��في...).

��اجتمع�فالن�بفالن.�-
�إلـى�� عجم�كانت�قُريش�تجتمعفي�الم� (ورد

��كعب�بن�لؤي�فيخطبهم).
��أذن�له�بالسفر.�-
��عليك�أن�تجتهدينبغي��-

�لَّمتَها�عمغـيٍ��الشّفي�القرآن:�﴿ونْبا�يمو�رع
.﴾لَه��
��ينبغي�على�كلِّ�مسلمٍ�أن�يتقي�اهللا.�-
��أخطاء�نبيل�ال�يؤبه�بها.�-
-�.كلدعلى�و�يتُ�المعلموص��
��أنصيتُ�والدك�عليك�خيراً.�-

��أوصاني�فالن�على�أن�أخبرك�كذا.
��وذهبتُ�إلى�عنده.دخلتُ�إلى�عنده،��-
-�.طِل�الفنّيناسفُ�لهذا�الع��
��مما�يؤسفُ�له.�-
��

��

��وابالتّ��الخطأ
-�.هسنِ�حديثعليه�بح�أثَّر��
��أطّلعتُ�على�األمر�عن�كَثَب.�-
��اجران�على�الثّمن.التّاختلف��-
��من�يجيب�على�هذا�السؤال؟�-
��اقتبس�الكاتب�عن�فالن�بعض�آرائه.�-

��
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��باألمر.فوضتُ�أخي��-
��نشك�بنجاح�فالن.�-
��لن�أكذب�قطُ.�-
��لم�أكذب�أبداً.�-

��

-�ة�لشـرط��لن�تقبل�العروض�الغير�مستوفي
��العطاء.

��

��
حافيين�باللغـة�نـزوالً���التّ:�يتنازل�بعض�لإلعالميين�األخطاءمهارات�تفادي��ـ

ليحصـل�مفهـوم����؛شاقولياً�بدعوى�النّزول�باللغة�إلى�مستوى�فهمه�مـن�العامـة��
إفهـام��وغرضـه���؛الخطاب،�ولو�بالخطأ�أو�بالعامية�أو�باللغة�الهجين�أو�باألجنبية

أو��،ي�ال�تبيح�الخروج�عن�مقتضيات�اللغةالتّالقارئ؛�متناسياً�قواعد�اللغة�المستمع/�
رغم�أنّنـا�ال���،سامح�فيها�لدرجة�إنزالها�في�موقع�الجواز�في�الكثير�من�األساليبالتّ

ة�عملت�على�انتعاش�اللغةالتّالكثير�من�األساليب��ننكر�أنونقلتها�إلى�طـور���.حافي
لهـا�قواعـد����-أياً�كانت–.�ويجب�العلم�بأن�للغة�عبيرالتّجديد�من�الفصاحة�وجزالة�

تعبر�عن�مكنون�الضمير�في�حدود�وأساليب�وجمل�وتراكيب�"�ومصطلحاتوقوانين�
ي�مقبول؛�أسـهمت�فـي��� دمته�وسائل�اإلعالم�من�تطوير�لغو القواعد��ومع�كّل�ما�ق

.�ومن�هذا�الباب�نريد�مهارة�اإلعالمي�أن�تظهر�في�تفادي�1شيوع�األخطاء�اللغوية
�ة�عندما�نعلم�أنالحقيقة�مر�رتكب�من�أخطاء�وسـائل��الوقوع�في�األخطاء؛�ألنما�ي

سسات�الّتربوية،�وهذا�له�أسبابه،�وقد�تعود�إلـى�� اإلعالم�كبير،�بل�يهدم�ما�تبنيه�المؤ
ة+�ضعف�الوازع�الهعدم�االهتمام+�قلّة�الكفاية�اللغويوال�دريسالتّ+�ضعف�وياتي�.

�حافيين�ليسوا�مخلصين�للغتهم،�وإنّما�كان�تكـوينهم�مركّـزاً�علـى����التّيعني�هذا�أن
المضمون�والمحتوى؛�متناسين�أن�المحتوى�إذا�فقد�خاصياته�اللغوية�ال�معنى�له�في�

����عمية.التّبنى،�ويدخل�في�باب�المعنى�وفي�الم

                                                                 
�2015رفية�في�وسائل�اإلعالم.�القـاهرة:��التّـ�رسمية�علي�أبو�السرور،�األخطاء�النّحوية�و�1

�.23-16ص�
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مهنة�قديمة�معاصرة�لما�لها�من�تأثير�في�الماضي،�وفـي�الحاضـر����اإلعـالن:�
طور�الحاصل�في�فن�مهنة�اإلعـالن��التّازداد�نفوذها�لقوة�المال�واآللة�المستخدمة�و

يعرف�هو�السلطة�ويدخُل�اإلعالن�في�فن�اإلعالم�واإلعالم�كما��.PUBأو�اإلشهار�
��فما�هي�السلطات�قبل�الرابعة؟�الرابعة،
��هي�سلطة�مراسيم�وقرارات�واقتراح�مشاريع�وقوانين.�شريعية:التّالسلطة��-1
هي�سلطة�الضبط�واألحكام�بناء�على�مقررات�السـلطة���السلطة�القضائية:�-2

��األولى.
نفيـذ:��التّسلطة�تطبيق�وتنفيذ�للسلطتين؛�باستعمال�أدوات�ة:�يذنفيالتّالسلطة��-3
��جيش.�-شرطة��–مال��-إدارة�
4-�لطة�الرتبة؟ابعة:�السل�اإلعالم�على�هذه�الرهي�اإلعالم.�ولماذا�تحص��

سمية�نظراً�لما�يشكّله�مـن�قـوة���التّتَحصل�اإلعالم�على�هذه�الرتبة�وعلى�هذه�
ولما�يستطيع�أن�يطيح�بالسـلط�قبلـه.�ألـم�يكـن������والخاصنفوذ�لدى�الرأي�العام�و

ألم�يطح�اإلعـالم��نية�أقوى�من�الجيش�لدى�األلمان�اإلعالم�في�الحرب�العالمية�الثّا
بالحكومات؟�ألم�يتدخّل�في�تخريب�الدول؟�ألم�يكشف�الفسـاد،�ويطـيح�بـالوزراء����

،�فإن�هذه�السلطة�الرابعة�؟...�ومن�هذا�المنظورلموالحكّام؟�ألم�يعمل�على�رد�المظا
��غلب�عليها.��التّلها�قوة�السلط�السابقة،�بل�تستطيع�

ومن�هذا�المنظور�فإن�رجال�المال�واألعمال�يسيطرون�على�هذه�السلطة،�وبها�
مـن�القـوى����حكم�في�كلالتّوجيه�والتّخر،�بل�أثير�في�اآلالتّتكون�لهم�إدارة�دواليب�

ـ�ساس�االستمالة�بالرأي�والحجة�واستغالل�الكلمـة��السياسية�أو�الحزبية�على�أ ي�التّ
ـ�وقتنا�المعاصـر�فـي�بعـض�����يتعمل�على�الهدم/�العلو.�وهذا�ما�نراه�ف بكات�الشّ

�BBCالعالمية:� /CNN/التّالجزيرة/�العربية...�فكم�لها�من�دور�في����أثير�العـالمي
استطاعت�بعض�القنـوات���وفي�اإلطاحة�بالدول.�ألم�يأتنا�نبأ�(الربيع�العربي)�الذي

توجيه�الرأي�العام�نحو�تحريفه�عن�المبتغى؛�هذا�الربيع�الذي�لم�يحمل�االخضـرار��
ربيع�يقابله�الخراب.�وهذه�القنوات�تعتمد�الكلمة�المؤثرة،�باختيار�مـذيعين�أكفـاء���
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فـي���ة�الستمالة�المشاهد،�أضف�إلى�ذلـك�مـا�تعتمـده���جريّئ�توباستعمال�حوارا
إعالنات�غالية�الثّمن�في�هذه�القنوات؛�ألنّه�يصل�إلى�جمهور�عـريض���إعالناتها.

.من�المشاهدين،�فأصبحت�هذه�القنوات�دولةً�داخل�دولة��
ومن�وراء�هذا�يعتمد�اإلعالن�على�قوة�السلطة�الرابعة�لتبليغ�مراميـه.�فكلمـة���

واإلعـالن:���المجاهرة�واإلظْهار�والقـوة��(أعلن)�يعلن�إعالناً،�في�ذاتها�تحمل�صفّة
حكم�في�سلوكهم�ألغـراض�كثيـرة.���التّأثير�في�نفوس�النّاس،�والتّدعاية�أو�محاولة�

"...�مختلـف�نـواحي����اعاريف،�ويمكن�أن�نأخذ�واحداً�منهالتّولإلعالن�العديد�من�
ي�تؤدي�إلى�نشر�أو�إذاعة�الوسائل�المرئية�أو�المسـموعة�أو�المكتوبـة���التّالنّشاط�

ه�إلـى��التّحثّه�على�شراء�سلَع�أو�خدمات�أو�من�أجل�استم�على�الجمهور؛�بغرض
كما�أن�لإلعـالن�تـأثيراً����"1قبل�الطّيب�ألفكار�أو�أشخاص�أو�منشآت�معلَن�عنهاالتّ

هاماً�في�المستمع�وفي�اللّغة؛�فيستطيع�أن�يعمَل�على�الخطُأ�عالقاً،�كما�يسـتطيع�أن��
غير�األداء�أو�يقدم�أو�يؤخّر�فيكـون��يعمَل�على�نشرِ�المصطلح،�ويستطيع�كذلك�أن�ي
ـ�له�األثر�في�المجتمع،�ولهذا�يستعمل�المعلنون�تق حيـث:�اقتضـاب����الننيات�اإلع

األداء��–تعدد�المعاني��–ورودها�بلغة�بالغية��–حملُها�لفكرة��–الومضة�اإلشهارية�
المكان�المناسب.�كما�يعمل�اإلعالن�بصفة�عامة��–الكتابةُ�المناسبة��–الجيد�المنسجم�

استثارة�الرغبة��–�Interestإثارة�االهتمام��–�Attentionعلى�تحقيق:�"جذب�االنتباه�
Desir�–إحداث�االقتناع��convection� تثبيت��–�Actionاالستجابة�أو�السلوك��-�-

��وهذا�كلّه�من�عوامل�الجذب.�Memory"2اإلعالن�أو�تدعيم�األفكار�اإلعالنية�
�سالةع�الرع�اإلعالن�بتنوبها،�وتتفاعل�اللّغةُ�مع�األلـوان��التّيتنو�ي�يريد�اإلشهار

والرسوم،�والموسيقى،�واألداء�وعناصر�الحركة،�وبالغة�اللّغة،�ويتّخـذ�اإلعـالن���

                                                                 
تشارلز�رايت،�المنظور�االجتماعي�واالتّصال�الجماهيري،�تـر:�محمـد�فتحـي.�القـاهرة:�������1

�.9،�الهيئة�المصرية�العامة�للكتاب،�ص�1983
،�الدار�العربية�اللّبنانيـة��2005منى�سعيد�الحديدي،�اإلعالن�ُأسسه�ووسائلُه�وفنّونه.�القاهرة���2

�.19ص�
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ظّف�فيها�عادة�لغةً�ازدواجية�من�المحيط�اللّغوي�البسيط،�ومن�المحكي�اليومي،�ويو
��لميح�والسجع..التّلطّف�والتّعبارات�الواقع�اليومي،�بمراعاة�عبارات�

أثير�فيهم�باستعمال�وسـيلة�اللّغـة���التّوهكذا�فاإلعالن�يستعمل�الستمالة�النّاس،�و
أثير�ويختارها�بغية�كسب�النّتائج�دون�غيرها�من�الوسائل�التّوهي�أقوى�الوسائل�في�

��،�فما�هي�خصائص�لغته؟األخرى
سـهولة���–اإليجـاز���–قصر�الجملة��–فعلية�الجملة�خصائص�لغة�اإلعالن:��-

وت�التّورة�والتّاالعتماد�على��–استعمال�السرعة��–استعمال�لغة�وسطى��–العبارة�
–��ة.�–الخليط�اللّغوياللغات�األجنبي��

��للغة�اإلعالن�خطورة�من�حيث�األثر�الذي�تحدثه�في�نفـس�المسـتمع/�الرائـي���
سويق�التّحيث�يتفاعل�معه،�ويعمل�على�مجاراته�دون�وعي،�وبخاصة�ما�له�عالقة�ب

"�إن�لغة�اإلعالم�ذات�أثر�خطير،�وبصفة�خاصـة�لـدى�الـنّشء�الـذين�تجـذب������
اهتماماتهم�أسماء�السلع�المعلَن�عنها�وحركات�الممثلين�القائمين�على�تنفيذها�وأدائها�

تعلـق�بأذهـانهم����المفرداتتحركة،�ولذا�فإن�هذه�والمؤثّرات�الموسيقية�والرسوم�الم
في�ترقيـة�اللّغـة���"1وتكون�جزءاً�من�رصيدهم�اللّغوي�ونظراً�لدور�اإلعالن�الهام�.

��نروم�أن�يوجه�وجهة�تحسينية�ليس�إالّ؛�حيث:
��يحمل�أصالَة�اللّغة؛�-
��يرفع�قيمة�اللّغة؛�-
��؛يحمل�مضموناً�قيمياً�-
��يعمل�على�تثقيف�الجمهور؛�-
��.يدر�الربح�لصاحبه�-

ركات�الحرةَ�أن�تعمل�على�مساعدة�الدول�الشّومن�هنا�على�المعلنين،�وبخاصة�
،�وتعمـَل��رقية�المجتمعيـة�التّرقية�المجتمعية،�وتعمَل�على�مساعدة�الدول�في�التّفي�

ي�تعني�كسر�هوية�الفرد�والمجتمع�التّعلى�تهذيب�لغة�العامة،�ال�كسر�أصالة�اللّغة�
                                                                 

1-�منشورات�جمعية�حمايـة��2001ارقة:�الشّ.�1ة�واإلعالن،�طهويدي�شعبان�هويدي،�العربي�،
�.�9ص��اللغة�العربية
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حافة�واإلذاعة�في�بعض�األحيان�أداةَ�هدمٍ،�تهدم�باللّيل�كّل�ما�تَعب�فـي��التّ"صارت�
حافـة�عشـرات���التّبنائه�المدرسون�في�النهار�وطفقت�الدوُل�تُنفق�على�اإلذاعات�و

م�يعمـل�علـى���ال�ننكر�أن�اإلعال�".1الماليين�لهدم�ما�أنفقت�في�بنائه�مئات�الماليين
ترسيخ�المعطيات�في�الذهنيات�عبر�استعماله�اللّغة�وهي�منحـة�سـلوكية�تعـاكس����

غريضـية��التّاألفكار،�ولكن�هذه�المنحة�تحتاج�إلى�توجيه�لبلورة�أهدافها�البنائية،�ال�
وجه�الوطني�التّحريضية�الداعية�للهدم�في�أركان�اللّغة،�فال�يجوز�لإلعالن�عن�التّأو�

ـ�وقع�اإلجماع�عليه�وأدعو�أن�يتجنّد�اإلعالن�لمستوى�اللّغة�الفصـيحة���في�ما ي�التّ
تأخذ�مناويل�المستوى�القريب�من�الفصحى؛�مستوى�يحمل�المفردات�السهلة�غيـر��

��مستوى�يتّسم�برصيد�معجمي�مضيف،�مستوى�االستعمال�العفوي.�–المبتذلة�
العربية،�أال�يمكن�لإلعالن�أن�وبودي�أن�أطرح�مسألة�تعاطي�اإلعالن�مع�اللّغة�
وجيه،�وعلى�تنشـيط�حركـة���التّيعمل�على�تقوية�اللّغة�العربية،�ويعمل�على�النّقد�و

اإلعالم�بصفة�عامة�في�تحريك�اللّغة�العربية،�أال�يمكن�أن�تتحرك�اللّغة�العربية�في�
��ين:حيح؟�يمكن�أن�يكون�ذلك�إذا�تعاضد�اإلعالم�العربي�من�شقّالتّاالتّجاه�
عدي�اللّغوي�وعنف�كسر�قواعد�اللّغة�التّشقّ�العمل�باللغة�الفصيحة،�وعدم� -1

��العربية،�والعمل�على�احترام�خصائص�اللّغة.
وعيـة�بضـرورة���التّشقّ�العمل�على�تحبيب�اللّغة�العربية�في�النّفـوس،�و� -2

البالد�العربيـة�إالّ��نمية�البشرية�اللّذين�ال�يكونان�أبداً�في�التّاالهتمام�باألمن�اللّغوي�و
.باللّسان�العربي�

ولكي�يحصَل�ذلك،�كان�على�المجتمع�العربي�أن�يعمل�على�محو�أمية�األميـين��
ي�تتّصل�بوسـائل�الحيـاة���التّعبية�الشّوتعمل�المجامع�على�الرفع�من�الثّروة�اللّفظية�

ـ��� ة�للّغـة��الحديثّة�وعصر�المعلوماتية�والعمل�على�وضع�معـايير�نحويـة�وأخالقي
��السهولة�واليسر�وعدم�االبتذال.اإلعالن�من�حيث�احترام�خصائص�اللّغة:�

                                                                 
،�الجزء�الحادي1983�حافي"�مجلة�مجمع�اللّغة�العربية،�القاهرة:�التّسعيد�األفغاني�"لغة�الخبر���1

�.55والخمسون�ص�
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ولكن�على�اإلعالن�واألعالم�عدم�السكوت�عن�تشويه�العربية�والعمـل�علـى���
شويه�عن�صفحة�البيان�العربي�النّاصعة�وُأنيطَ�بنـا�رفـع�لـواء�العربيـة�����التّإزالة�

ترقيتها،�ولكن�ما�في�اليد�من�حيلة؛�بـل�إن��ووقايتها�من�كّل�ضعف،�والعمل�على�
بله�الحديثَ�عن�الخروج�عن�قواعد�اللّغة.�وهذا�األمر��بعضهم�يدعو�إلى�لغة�هجين

��فكيف�يكون�العالج؟يحتاج�إلى�عالج،�
قرب�إلى�المختص�اللّغوي،�وإلى�المراجعة�اللّغويـة��التّيحتاج�رجاُل�اإلعالم�إلى�
يعه�على�الجمهور�أو�قبل�أن�يكتبه�في�صحيفته،�وهـذا��لمحتوى�ما�يقدم،�قبل�أن�يذ

ما�ينطبق�على�اإلعالن.�فيحتاج�بالخصوص�أن�يقدم�بصورة�تسـتوفي�المسـتوى���
ذوقي�الفنّي�الجمالي؛�والذي�يستعمل�في�األدب�والفن،�مستوى�يتـوخى�السـهولة���التّ
في�الفكر�"�ومن�ذلك�أن��بسيط،�ولكنّه�ال�يهبط�إلى�العامية�في�اللّفظ�أو�السهولةالتّو

وسائل�اإلعالم�تستطيع�أن�تقرب�بين�الفصحى�والعامية.�وقد�الحظَ�العقاد�أن�أسباب�
فريع�كانت�وفيرة�في�العصور�الماضية�ولم�تكن�إلى�جانبهـا�أسـباب���التّشعب�والتّ
هذه�األسباب�في�العصـر���فتواترتقريب�تضارعها�في�قوتّها�وأثرها،�التّوحيد�والتّ

كة�وقوالب�الحكـي�المشـهورة���ور�المتحرالتّحافة�واإلذاعة�والتّر�بعد�شيوع�الحاض
قريب�أن�ييسر�فهم�الفصحى�لغيـر��التّباسم�األسطوانات.�ومما�يرجى�من�آثار�هذا�

".�وهـذا�هـو���1عـديل�التّالمتعلّمين،�وأن�يدخل�في�الفصحى�بغير�تعديل�أو�ببعض�
إذا�أحكم�اإلنسان�اللّغة�في�األفعـال��ي�هي�من�المنال�التّمطلوب�في�لغة�اإلعالن�ال

��وراجع�الرسالة�قبل�اإلرسال.
ي�رأيتُها�تعمل�على�النّهوض�بـاإلعالن��التّتقنيات�لغة�اإلعالن:�أقدم�الوصفة��-

��وفي�ذاتّ�الوقت�النّهوض�باللّغة�العربية:
��اعتماد�العربية�الفصيحة�قدر�اإلمكان.�-1
��استعمال�األجهزة�المعاصرة.�-2
��مال�المسكوكات�البالغية.استع�-3

                                                                 
1-�� �لرجال�اإلعالم، العربي� �النّحو �خفاجة، �المنعم �عبد �العزيز�شرف�ومحمد �بيروت:�1طعبد .

�.29،�دار�الجيل�ص2001
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��عبير.التّااليجاز�واليسر�وسالمة��-4
��ورة.التّالربط�بين�اللّغة�و�-5
��توظيف�األيقونات�المعبرة�الموحية.�-6
��اعتماد�الجانب�اللّغوي�الفُكاهي.�-7
��
��تمارين��
��ضع�إشهارية�تجنّب�فيها�االهتمام�باللّغة�الرسمية؟مرين�األول:�التّ�-
��دراسة�لغوية�نقدية؟�تأدرس�هذه�اإلعالنا�الثّاني:مرين�التّ�-

��.�La�vieعيشْ�-��������
��غسيل�إيغيل�ما�لُو�امثْل.�-��������
��َألْباْل.�قَهوا�بوناْل�تزهي�-��������

ارصد�مجموعة�من�اإلعالنات،�وشَكّْل�منها�مدونة،�واقسمها��مرين�الثّالث:التّ�-
��إلى�حقولها�الداللية؟

ارصد�ومضات�إشهارية�باللّغات�األجنبية�وَأجرِ�عليها�قراءة��الرابع:مرين�التّ�-
��لغويةً؟
في�محيطك�إعالنات�كثيرة،�اجمع�مدونة�منها،�واقْسـمها��مرين�الخامس:�التّ�-

��قسمين؟
��ي�تريد�أن�تسود:التّقسم�خاص�باإلعالنات��-�1

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

..................................................................................
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..................................................................................

..................................................................................��
��ي�تخدش�الحياء�اللّغوي،�واعمْل�على�ضبطها؟التّقسم�اإلعالنات��-2
-.............................................................................��
-.............................................................................��
-.............................................................................��
-.............................................................................��
-.............................................................................��
-.............................................................................��
-.............................................................................��
-.............................................................................��
-.............................................................................��
-.............................................................................��
-.............................................................................��
-�............................................................................��
��مرين�السادس:التّ�-
ي�استرعت�انتباهك�وتعمل�على�توجيـه��التّانتق�من�الجزيرة�أهم�األعالنات��-
��العام؟الرأي�
-.............................................................................��
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�ةهي�مدونة�مهمة�اشتقت�نماذجها�من�كتاب�األلفاظ�واألساليب�في�أجزائه�الست�
لغوية�تحل�مـا�كـان�محـّل����تخدم�المهارات�اللغوية؛�باعتبارها�فتاوى�ورأينا�أنّها�

خالف،�ورأيت�أن���ة�بالقـاهرة�يعـدون�مـن�المبـدعين���أعضاء�مجمع�اللغة�العربي
��،�ولكنّهم�ليسوا�أوصياء�على�اللغة،�وال�مـن�كهنتهـا��اللغويين�الذين�يؤخذ�بفتاواهم

.�وهذه�المدونة�اخترت�منها�ما�يكثر�تداوله،�قد�أعملت�فيها�النّظـر��وال�من�شرطتها
��.لخيصالتّب

-�دخول�(قد)�على�المضارع�المنفي�في�قال:�قد�ال�يكون�كذا.يصح��
-��� �أحـب�الفاكهـةَ��ـــ���ر).أحب�الفاكهة�وبخاصة�العنب�(مبتدأ�مؤخّـ�يقال:

خصوصاً�العنب�(حال).��أحب�الفاكهةَ������ــ��وخاصة�العنب�(مفعول�المصدر).
��قام�الفعل.وخصوصاً�العنب�(مفعول)�المصدر�قائم�م�أحب�الفاكهةَــ�
��.يء)الشّجواز�استعمال�(أتقدم��-
-�ة�رئـيس/���استعمال:�رئيس�رئيسية��كالهما�صواب:�فيقال:�شخصيشخصـي

����������������������������������������������رئيسية.��
جواز�استعمال�(أنجب)�متعدياً�بنفسه�بمعنى�(ولد)�وورد�ذلك�في�قول�حفص��-

األموي��
�أنجبه�السوابق�الكرام�������������������� ��� ��من�مذام�نجبات�ما�لهن��

��.الهروب�يصح�أن�يكون�مصدراً�للفعل�(هرب)�-
��.ك�وهو�صحيححتكم�ذا�نص�-
عتذر�مـن��اعتذر�عن�الحضور،�تصح�العبارة�بأنّه�على�حذف�مضاف؛�أي�ا�-

��عدم�الحضور.
نى�اسم�فاعل،�أو�فعلت�كذا�رغماً�عنه،�وهو�مسموح�به،�روغم�هنا�حال�بمع�-

��منصوب�على�نزع�النّاقص.
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-��هناك�من�يرى�أن�ا�على�أنواب�جاؤوا�التّجواز�أن�يقال:�جاؤوا�واحداً�واحد
��أحاد�أو�موحد.

��ي�فعلت.نني�فعلت�كذا،�وهو�جائز�من�أصل�هبهب�أ�-
��رأيته�أكثر�من�مرة.�-
��نبيه�على�الضمير،�مثل:�ها�أنا�أفعل.التّجواز�دخول�(ها)��-
*�جواز�النّسـب���في�ألفاظ�العقود�فيها:�*�جواز�لزومها�الياء�في�حالة�الرفع.�-

*�جواز�داللة�النّسـب�إليهـا�علـى�����*�جواز�جمعها�جمع�تأنيث.�إليها�على�لفظها.
زام�الياء�عند�النّسب�إلى�ألفاظ�العقود.�فيقال:�العيـد��التّ*��األعداد�المعطوفّة�عليها.

.الخمسيني��
��.عشرينيات�ونحوهاجواز�استعمال�ال�-�
��جواز�استعمال�عاشّ�األحداث�كاملة.�-
��يجوز�استعمال:�سار�ضد�الحكم�كما�سار�على�الحكم.�-
��.جواز�القول:�مشى�بصورة�جيدة�-
��.هو�اآلخر/�هي�األخرى�-
��.فيهم�الغائبون�أربعون�طالباً.�أسلوب�صحيح�نيقال:�عدد�الطّالب�بم�-
استبدال�(حوالي�بزهاء�أو�(نحـو)���حضر�حوالي�عشرين�طالباً.�يرى�البعض�-

ألن�(حوالي)�ظرف�غير�متصرف�وال�تستعمل�إالّ�في�المكان،�لكن�اللجنّة�أقـرت��
��جواز�(حوالي).

��.فقة)التّإجازة�(أريد�أن�أعرف�ما�إذا�كان�لي�حصة�في�هذه��-
��جواز�قبل�باألمر،�وهو�على�أساس�تضمين�الفعل�فعالً�يناسبه.�-
��.ل)جواز�(قلت�له�أن�يفع�-
��فالن�خطيب�أعظم�منه�كاتباً.�-



     
105105105105 

    

        

=�محمد�خطيب�أعظـم�منـه����=�محمد�خطيب�أعظم�منه�كاتباً.�كما�يستعمل:��
��=�محمد�خطيب�أعظم�منه�كاتباً.�كاتباً.
��صحة�قولهم�(ملئ)�بمعنى�مملوء.�-
��ائعة�(المتّنزه).الشّجواز�استعمال�(المنتّزه)�بدل�الكلمة��-
��المنبر).جواز�قولهم�(من�على��-
��جواز�قولهم�(كاد�األمر�ال�يتّم).�-
��رحاب.التّما�كدت�أدخل�حتى�استقبلني�رب�البيت�ب�-
��حاري.التّسار�عبر�البحار/�سار�عبر��-
��فالن�أحسن�من�ذي�قبل.�-
��عشرة�وحسب.�عشرة�فحسب/�قبضتُ�قبضتُ�-
��لمعنى�الكفاية�والكافي.�ءجواز�استعمال�الكفاءة�والكف�-
��تربوي.�-ل:�سداد�الدين+�تعبويجواز�استعما�-
��جواز�قولهم�كّل�عام�وأنتم�بخير.�-
��جواز�استعمال:�الجدولّة/�البرمجة/�المنهجية.�-
��استعمال�في�الرساّئل�لما�ترفق�به�من�مالحق�مصطلح�اإلرفاق/�المرفقات.�-
��..سافر�الوفد�أمس�األول..�استعمال:�فعلت�هذا�أول�أمس�-
��
��
��
��
��
��
��
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ما�تكلّمنا�عنه�في�ما�مضى�من�هذه�األوراق،�هي�مهـارات�قديمـة،�وهنـاك����
مهارات�جديدة�لم�تتحدث�عنها�الدراسات�القديمة،�ومنها�ما�له�عالقـة�باالرتفـاق.���
ارتفق:�تعني�كّل�ما�يرافق�اإلنسان�في�حياته�بصورة�دائمة�وأصل�الكلمة�أطلقـت��

ن�في�محيطه�اليومي،�بدءاً�من�ألفـاظ�البيـت.���ي�تُرافق�اإلنساالتّعلى�تلك�الكلمات�
ي�ترافق�اإلنسان�في�حياته�اليومية،�وهو�يعيش�في�التّونعني�باالرتفاق�تلك�الحاالت�

محيط،�له�عالقات�تبادلية�في�المصالح�المشتركة،�وهذه�األمور�لها�مهارات�لغويـة��
��إليها�باقتضاب:���أدية.�ونشير�التّفي�
نـة��يعتمـد�القـرآن�مدو��مهارةً�في�الطّالقّة�اللغوية:�القرآن�الكريم�ـ�اعتماد�1

انطالق�المتالك�مهارة�نَسج�الكالم�لعلو�كعبه�على�كّل�العلوم،�وأنزلـه�اهللا�بلسـان���
وتقصر���عربي�مبين،�وبلَغَ�من�الفصاحة�والبالغّة�ما�يعجز�عن�اإلتيان�بمثله�البلغاء

عنه�لهجة�الفصحاء.�وال�ننكر�أثر�القرآن�على�مرحلة�الطّفولّة�في�عديد�الجوانـب��
ركيز�عليه�هو�أثر�القرآن�الكريم�في�تنمية�الطّالقّة�اللغوية�وغايتنا�فـي��التّوما�يقع�

دريس�بـدءاً��التّأكيد�على�االهتمام�بالكُتّاب�لما�يقومون�به�من�مهارات�التّهذا�األمر�
جويد�تكون�رصيداً�معرفيـاً�للتّلميـذ���التّحروف،�وما�يتبعها�من�أحكام�من�مخارج�ال

واصل�في�المرحلـة��التّعامل�والتّالذي�يقصد�الكتاتيب،�ويزود�بحصيلة�لغوية�تمكّنه�
القادمة،�أي�تهيئه�ألداء�أمثل،�وتخلق�فيه�القدوة�الجيدة�في�حسن�مهـارة�اسـتعمال���

ألطفال�يؤثّر�بشكل�كبير�على�الطّالقّة�اللغويـة��إن�قراءة�القرآن�وتعليمه�لالعربية.�و
خلص�من�الخوف،�ويشّجعهم�على�الجرأة�في�الحـديث،�وينمـي���التّويساعدهم�على�

تحصيلهم�العلمي،�وهذا�ما�أبانته�الدراسات�الميدانيـة،�إضـافة�إلـى�أن�دراسـات�����
لخمسين�أن�ا�2014-2012أجريناها�على�المتّصدرين�في�نجاح�الباكالوريا�لسنتي�

درسوا�في�الكُتّاب،�وفيهم�من�يحفظ�القرآن�بأحكـام���%70)�األوائل�المكرمين�50(
جويد،�ومنهم�جزء�كبير�حافظ�لربع�القرآن�الكريم�وما�يتبع�ذلـك�مـن�حـديث����التّ

��عر�العربي�الرصين.الشّشريف�و
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:�باعتباره�آليـة�مـن�آليـات����حكّم�في�اإلعالم�اآلليالتّـ�خوض�غمار�مهارة�2
�حكّم�فـي��التّالمهارات�المعاصرة�لمسايرة�تكنولوجيا�العصر.�وما�جعلنا�نضيف�فن

غيـر��نـاقص�أو��تجاه�الرقمنة�وهـذا��عربي�ما�الحظناه�من�انجذاب�اإلعالم�اآللي�
،�وهذا�األمر�ينزل�اللّغات�األجنبية�في�نفـوس��في�الوقت�الحالي�متوفّر�في�العربية

هو�السبيل�إلى�إثـارة��عاطي�مع�المستجدات�التّ.�وإن�ا�منزلةً�أعلى�من�العربيةشبابن
قـوةً�واسـتعماالً����؛عاطي�مع�العربيـة�التّوتبيان�وصفات��،الحمية�في�نفوس�أبنائنا
ا،�وكيف�نشدلغتـه���على�أيدي�هذا�الجيل�لبناء�شاب�مثقّف�واعٍ�واعتزاز�وجاد�يحب

ةخرإقناعاً�ويعمل�بها�لتحقّق�مي�مصالحه�المرسلة�في�كّل�الميـادين���؛جات�حداثيتلب
فمة؟��نهو�يهب�نفسه�للعربيمة�نـة���،يكون�صاحب�المشاريع�العاليؤى�اللّغويوالر

القديمة�والحديثة،�ومالذي�يعمل�على�مالحقة�العصـر�هو��؟صاحب�الفكر�الثّاقب�ن�.
�نهو�صاحب�مالحقة�العصر؟�هو�م�نـ�وم عـن�حـّل���احثـاً��ا�بيعمل�على�حمايته

يعمل�على�إنشاء�المؤسسات،�ويقوم��نهو�موالمضايقات�وإيجاد�الحلول�للمشكالت،�
ذكر�اسمه�في�المحافل�العلمية�بما�ي�نناعة�الجماعية�للبحوث،�هو�صاحب�مالتّعلى�
ة�في�العلم،�الحامـل�للهمـوم�اللّغويـة����طَسصاحب�البهو��من�بصمات�/�تركوضع

ـ��،�هوغيير�لألفضلالتّوالعامل�على� �نجصاحب�الفكر�العميق�الباحث�عن�مفاتيح�س
وتدبر��،حفّز�مريديه�على�حفظ�القرآني،�هو�من�لالنعتاق�من�األجنبيات�اللغة�العربية
لـى�تطـوير���ل�عيعم�نومعرفة�فنون�دالالته�الحقيقية�والمجازية�هو�م�،خصائصه

��آمنة�بينها�وبين�غيرها.�داًالعربية�في�ذاتها�ومن�خالل�ذاتها،�ويعتمد�حدو
3ةـ�فى�(األلعـاب����راسة�مهارة�األلعاب�اللغويوسمنا�هذا�الموضـوع�بمسـم�:

غليـب�لـيس�إالّ؛�ألن���التّاللغوية)�وهذا�من�باب�الجزء�الذي�ُأريد�به�الكّل/�من�باب�
�التّالمهارات�متكاملة.�ولكي�ال�يلتبس�األمر،�فإن�ة�بحكم�أنحكّم�في�اللغة�هو�التّسمي

عر+�القصة+�المقال+�الخطابة+�الخطّ+�أنشـطة��الشّاألساس،�ولكن�اللغة�توجد�في:�
حافة�المدرسة/�جريدة�الحائط/�اإلذاعة�المدرسـية/�المسـرح/�نشـاط����التّالمدرسة:�

ـ�الميذ�بتأسيس�النّوادي�األدبيـة��التّالنّوادي...�وهذه�األمور�يقوم�على�تحقيقها� ي�التّ
ا�المتعلّمون�على�استعمال�اللغة،�ومن�ثم�االنطالق�في�الحديث�فـي�جـو���يتمرن�فيه
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عليمية�والمتعة�المفيـدة.�إن�نجـاح�المهـارة����التّانغماسي�طبيعي؛�وهو�ضرب�من�
اللغوية�مضمونة�حالة�توفّر�شروط�النّجاح:�جو�مناسب+�مكان+�اختيار�المواقـف��

لجو�يعمل�المجلـس�األعلـى�للغـة����الحياتية+�االستعداد+�مدرب�ماهر.�وفي�هذا�ا
)�في�المـدارس��األلعاب�اللغويةربية�الوطنية�لتفعيل�مشروعه�(التّالعربية�مع�وزارة�

ربية�من�مثل:�تحدي�القراءة�العربي/�التّي�تقوم�بها�وزارة�التّوفي�مختلف�النّشاطات�
�طاالتّأقبيل�(أقالم�بالدي)/�بين�الثّانويات/�فنت/�بين�المدارس...�راسل/�بين�المتوس

ربية�أن�يحضر�لها�تحضيراً�جيداً�لضمان�نجاحها�وإصابة�الهـدف��التّويرى�خبراء�
لميذ�وتهيئته�للعفوية�والطّالقـة�اللغويـة؛�بـامتالك����التّالمطلوب؛�وهو�تطوير�فكر�

��الية:التّالذّخيرة�اللغوية.�ويوجهون�المقترحات�
��هتمام�بها.ـ�االبتعاد�عن�اإلسراف�بالمظاهر�واال1"
ـ�يفضل�أن�تمارس�هذه�األنشطة�دون�إجبار�للمتعلّمين،�وفي�جو�من�الحيوية�2

��وتبادل�اآلراء،�وتقدير�رغبة�الفرد�وميوله.
��ـ�أن�تجري�هذه�األنشطة�في�مواقف�مشابهة�للمواقف�الحياتية�الطّبيعية.3
دراسـي��كان�أثناء�اليوم�الأـ�تخصيص�وقت�لممارسة�األنشطة�اللغوية؛�سواء�4

في�وقت�االستراحة�والفراغ،�أم�كان�في�الفترة�المسائية،�وفي��مفي�حصة�محددة،�أ
��أيام�العطل�الرسمية.

ـ�أن�اختيار�المعلّم�جماعة�النّشاط�الذي�سيتولّى�ريادتها؛�بحيث�يكون�متفهمـا5��ً
��ألنشطتها�متمكّناً�من�مهاراتها�محباً�لها.

ـ�ين�لحضور�المناسـبات�المختلفـة���ـ�دعوة�أولياء�األمور�والمتخصص6 ي�التّ
��تمارس�فيها�األنشطة�اللغوية.

كـرار��التّـ�أن�يكون�بين�النّشاط�المدرسي�والمنهج�ترابط�وتكامل،�مع�تجنّب�7
��".��1نويع�واالبتكارالتّجديد�والتّومراعاة�

إن�مهارة�األلعاب�اللغوية�ممارسة�تطبيقية�لمهارات�اللغـة�اسـتماعاً�وقـراءة����
وتحدثاً�وكتابة،�وهي�ممارسة�ذكية�تلقائية�تعتمد�على�الرصيد�المعرفي�المخزن�في�

                                                                 
�.249،�دار�الفكر،�ص�1981.�دمشق:�1ـ�جودت�الركابي،�طرق�تدريس�اللغة�العربية،�ط�1
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لميذ�من�خالل�قراءاته�المتنوعة،�وله�فوائد�تنشيط�كـّل�العمليـات�الذّهنيـة����التّذهن�
��ة�واالجتماعية،�ومن�أهدافه�األخرى:ربويالتّوالسيكولوجية�و

��لة�واستمرارها�بين�الطّالب�ولغة�القرآن.التّ"ـ�توطيد�1
��ـ�المساهمة�في�الكشف�عن�الميول�والمواهب�اللغوية�واألدبية.2
��الميذ�من�معلوماتهم�في�الحصص�الدراسية.التّـ�ترسيخ�ما�يصل�إليه�3
مـال�فـي�حيـاة�الطّـالب�����ـ�توظيف�اللغة�الفصحى�بما�فيها�من�سهولة�وج4

��وحاجاتهم�اليومية.
��ـ�تذوق�الجمال�ومخاطبة�اللغة�للعقل�والمشاعر�معاً.5
��ـ�النّمو�اللغوي�وإثراء�قاموس�الطّالب�من�المعرفة�اللغوية.6
ـ�إثارة�القدرة�على�العطاء�واإلبداع�عن�طريق�معرفـة�اإلمكانـات�وفـتح����7

��المجاالت�أمامها.
حث�في�كتب�اللغة�وأدبها�وصيد�النّفيس�منها؛�حتى�ـ�تدريب�الطّالب�على�الب8

يتكون�لديهم�الحس�اللغوي�واألدبي�الذي�يمكّنهم�من�تتبـع�األخطـاء�واكتشـافهم����
��للقضاء�عليها.

شـجيع�وتسـجيل���التّتبـع�و�التّريفة�الهادفة�عن�طريق�الشّـ�استثمار�المنافسة�9
��".1اإلنتاج�والمقارنة

ة�هذه�السة�ومن�هنا،�نرى�أهميي�تعمل�على�التّلسلة�المتكاملة�من�المعارف�الذّكي
تربية�الحمولة�العلمية�والثّقافية�والذّكائية�لدى�تلميذ�المراحل�الدراسية�األولى�علـى��

جارب�الميدانية�على�أن�األلعاب�اللغوية�تعمل�علـى�صـقل���التّالخصوص.�وأبانت�
ذوق�عن�طريـق:�اإللقـاء+���التّمخارج�الحروف،�وتزيح�الخوف،�كما�تربي�ملكة�

مثيل�وتعمل�كذلك�على�إتقان�المحادثة�والنّحـو�واإلنشـاد.�وإن�تنـوع����التّقديم+�التّ
حفيز�والمنافسـة�فـي�حسـن�األداء����التّمجاالت�األلعاب�اللغوية�عامل�من�عوامل�

اللغوي؛�وبخاصة�إذا�امتد�النّشاط،�ومس:�تقديم�األخبار+�تنشيط�قضـايا�النّحـو+���
                                                                 

�ط�1 ،اللغوي� �المجال �في �المدرسية �األنشطة �محمد، �القادر �عبد �علي �العربية�1ـ �اإلمارات .
�.24-23منشورات�جمعية�حماية�اللغة�العربية،�ص���2005المتّحدة:�



     
111111111111 

    

        

عريف�بالكتّاب+�فقرات�في�األلعاب�اللغوية�عن�بعد+�التّالمماحكات�الكالمية+�تقديم�
��الميذ�وتكسبهم�اآلتي:التّمثيل...�وفوائد�هذه�األلعاب�أنّها�تعمل�على�تنشيط�كّل�التّ

"ـ�تكسب�المتعلّمين�نشاطاً�وفاعلية،�وتُضفي�الحيوية�على�عمل�المعلّم�داخـل���
��ة؛ف،�وتُخلّصه�من�الرتابالتّ

ـ�طبيق�الوظيفي�للحقائق�والمعلومـات�والمهـارات���التّـ�تُحقّق� ي�يكتسـبها��التّ
��المتعلّمون؛

عليمية�ومواقف�الحياة�العملية،�وربط�المـادة��التّواقف�منسيق�بين�الالتّـ�تضمن�
��الدراسية�بواقع�الحياة؛

��ـ�تُثبت�مفاهيم�المنهج�الدراسي؛
والقدرات�لدى�الطّالب�ليعمل�على�تنميتها�ـ�تُسهِم�في�كشف�الميول�والمواهب�

��حيح؛التّكل�اإليجابي�الشّب
لة�بين�الطّالب�من�جهة،�وبيـنهم�ويـن�معلّمـيهم�وإدارة����التّـ�تُسهم�في�توثيق�

��المدرسة�والمجتمع�من�جهة�أخرى؛
حيحـة��التّـ�تُنمي�المهارات�واالتّجاهات�السلوكية�السليمة�للطّالب،�وتزرع�القيم�

��جديد،�واالبتكار؛التّملكة�االعتماد�على�النّفس،�والمبادأة،�و�وتُنمي
ي�تتمتّع�بثقّتها�بنفسها�وجرأتها�أمام�ما�يصادفها�في�التّخصية�المتّزنة�الشّـ�تبني�

��الحياة؛
��".1قنيات�الحديثة�لخدمة�اللغةالتّطور�العلمي�والتّـ�تُسخّر�

ل�المهارة�من�خالل�األلعاب�اللغويصـة���وهكذا�تَحة�إذا�كانـت�مجدية؛�وبخاص
وجاذبة،�وقد�أبانت�دراسات�أن�للويحة�دوراً�كبيراً�فـي�تنميـة�اللغـة�إذا�اُحسـن�����
استخدامها،�ولكي�تكون�في�مستوى�خدمة�مستعمليها�من�صغار�السن�تحتاج�إلـى��

حتيـة�الالزمـة���التّتخزين�محتوى�خاص�بأدب�األطفال.�ونقول�إنّها�تُـوفّر�البنيـة���

                                                                 
سلية�والفائدة�من�خالل�األنشطة�واأللعاب�التّـ�أبو�بكر�يحيى�الذّهبي�"تعليم�اللغة�العربية�بين��1

،�كتاب�المؤتمر؛�المؤتمر�الدولي�الثّالث�للغة�2014(مدارس�اإليمان�بيروت�لبنان�نموذجاً"�دبي:�
 .17العربية،�المجلّد�السابع،�ص�
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عليمية�إلى�وظيفة�دائمة�ال�ترتبط�بزمـان��التّكما�يمكن�أن�تُحول�البرمجيات��للتّعليم،
وال�بغرف�الدرس،�كما�أنّها�يمكن�أن�تحوي�برامج�خاصة�وكتباً�ومجـالت.�ولقـد���
أصبحت�هذه�األجهزة�متوفّرة�لدى�أوالدنا،�وهي�ملكهم�اليـومي،�وفـي�جيـوبهم/����

عليمي.�وإذا�فعلنـا��التّربوي�والنّفسي�والتّمحافظهم،�وما�ينبغي�العناية�بُِأس�محتواها�
وأسهمنا�في��وترة�واللويحة،التّالفسبكة�وهذا�نكون�قد�ربحنا�الجيل�الحاضر؛�جيل�

توجيه�مسار�األمة�لمستقبل�أفضل؛�ألن�هذا�الجيل�هو�المسـتقبل،�وأن�أداءه�الجيـد���
يكمن�في�رسم�معالم�شخصيته�وهويته�الذي�يكون�منّا،�ومما�نغذيه�فيه�من�أفكـار.��
واألحرى�بنا�أن�نراقب�استعمال�أجهزته�في�ما�يعمل�على�تنمية�مهاراتهم�العلميـة��

ابكة�لتسهيل�الوصول�إلى�الشّرفيه�وربطها�بالتّعليم�على�التّليب�أساليب�واللغوية؛�بتغ
مواكبة�الجديد.�وال�شك�أن�استعمال�هذه�اآلالت�بعلمية�تُمثّل�نقلةً�نوعيـةً�للعمليـة���

��ربوية�بِرمتها�نحو�الرقمنة.التّ
فـي��ائع�الذي�يتداول�توظيفهـا��الشّمن�الخطأ�تعبيرات�االفتتاح/�االختتـام:��ـ�4

البداية�هذا�الخطأ:�ُأعلن�عن�افتتاح�الملتقى،�والخطأ�اآلخر�في�االختتام.�ُأعلن�عـن��
اختتام�الملتقى.�ويقول�النّحاة�بأن�الفعل�(ًأعلَن)�يتعدي�بنفسه،�فال�يحتاج�إلى�حـرف��

واب:�ُأعلن�افتتاح/�اختتام�الملتقى.�وفي�االفتتاح/�االختتام�هناك�مسكوكات�التّجار،�ف
بية�راقية�في�تراثنا،�فما�أحوجنا�إلى�توظيفها،�واالستمرار�فـي�تمثيـل�أنمـاط����أد

القدامى�بصورة�تجديدية،�وأن�االستمرار�النّسخي�في�تمثيل�أساليب�القدامى�يضعف�
أو�يفقد�تحسين�مستوى�الطّالب،�ولذلك�كان�على�الطّالب�تجاوز�تلك�األنمـاط�إلـى���

��اإلبداع�الذاتي.�فمما�يردد:
قولة�الخليل:�إذا�ما�كنتُ�في�مجلس�علم،�ووجدتُ�من�هو�أعلى�منّي�علمـا��ـ�م

فذلك�يوم�استفادتي،�وإذا�ما�وجدتُ�من�هو�أقّل�منّي�علماً؛�فذلك�يوم�إفادتي،�وإذا�ما�
��وجدتُ�من�هو�مثلي�علماً؛�فذلك�يوم�مذاكرتي.

�إنسان�كتاباً�في�يومـه�إالّ��كتب�ماإذا�أنه��رأيتُـ�مقولة�العماد�األصفهاني:�إنّي�
هـذا���دمولو�قُ،�نستحسكذا�لكان�ي�زيد،�ولو�هذا�لكان�أحسن�لو�غيرتُ:�قال�في�غده
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�علـى��ر�وهو�دليـلٌ�بوهذا�من�أعظم�الع...�رك�هذا�لكان�أجمَلولو�تُ،�لكان�أفضَل
��.��ملة�البشرص�على�جقْاستيالء�النَّ

لُو�الكسكسِ،�والبِسو�البرنسِ�وحالقُو�ـ�مقولة�ابن�خلدون:�يعرف�البربر�بأنّهم�آك
��الرؤوسِ.

���ـ�لكّل�شيء�إذا�ما�تم�نقصان�� �� ��فال�يغر�بطيب�العيش�إنسان�
��ـ�إن�أصبتُ،�فالحمد�هللا،�وإن�أخطأتُ،�فأستغفر�اهللا.

��ـ�أرجو�أن�أنال�أجر�المجتهد�المخطِئ.
��ـ�هذه�كلمتي�باختصار،�وأرجو�أنّني�أزلت�اإلبهام�عن�قضايا�شائكة.

��ـ�أشكر�لكم�إصغاءكم.
��ـ�وإن�أخطأت�فما�أنا�إالّ�باحث؛�يصيب�ويخطئ،�والجواد�بأربع�يعثر.

��ـ�ال�أزعم�أنّني�أتيتُ�بالجديد،�بقدر�ما�قد�رجحتُ�القول�في�مسائل�خالفية.
��ـ�أرجو�أن�تهدوا�لي�عيوبي،�فبالنّقد�يحصل�اإلبداع.

فن�من�الفنّون��ة/�الخُطبة/�الخطاببةامهارة�الخط�إنـ�اعتالء�منابر�الخطابة:�5
حذلق�اللغوي�في�ارتقـاء�المنـابر���التّشادق�والمرافعات�والتّي�يقع�فيها�التّالخطابية�

في�المقام�األول�تحديد�كتابـة��تستدعي�والمرافعات�في�مواقف�المشافهة�واإللقاء،�و
+�المقدمـة�+�العنـوان�+�البسملةالخطاب�إذا�كان�سيلقى�أو�يوزع،�والذي�يتضمن:�

وهذه�كلّها�تحضر�في�المكتـوب�أو���الخاتمة.الخطاب+�عناصر�الخطاب+��موضوع
.�اإللقاء�واالستمالة�في�مخاطبة�الجمهـور�في�الذّهن،�ولكن�أهم�عنصر�في�الخطابة�

والمضـمون��أغراضها�والهـدف�الـذي�ترومـه����بتنوع�وتتنوع�الخطابة/�الخطبة�
،�وال�بد�من�مهارة�كبيرة�في�صياغات�لغوية�نفيسة�وتستدعي�والجمهور�الموجه�إليه

قوة�العبارات�وقصرها؛�كي�تستميل�الجمهور�بما�يخرج�من�فيك�من�آللئ�قد�تكون�
ـ�معك�أو�ضدك،�ولهذا�تحتاج�هذه�المهارة�إلى�حسـن�اإللقـاء���وحسـن���� فعة�الشّ

��باالحتجاج،�وقصر�العبارات،�وجودة�اإللقاء.��
فن�العرب�باألصالة،�وكانت�جزءاً�مـن�معيشـتهم���الخطبة��إن�مهارة�الخطابة/

اليـة:��التّوتقوم�على�األركان��،االجتماعية،�والزمة�لهم�في�المفاخرات�والمغامرات
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�عنصر�هو�الخطيب�الذي�يكون�قوي�ة�الشّخطيب+�موضوع+�جمهور.�وأهمخصي
.�قة�الخطابيةوبصوت�جهوري،�وبلسان�فصيح،�ومتملّك�آلليات�اللغة،�ومستعمل�لليا

العرب�في�سـابق��.�وإن�األفكار+�العاطفة+�المناسبةوتقوم�عناصر�الخطابة�على:�
اعر؛�فهو�خطيـبهم�ودافعهـم�ومحمسـهم�فـي�����الشّمن�الزمان�كانوا�يعولون�على�

�ات،�ولذا�يعدة؛�لما�لـه�مـن�مسـقاع/����الشّالملمالح�في�الجاهلياعر�أحد�أعمدة�الس
ونفاذ��،لسانيةملك�عدته�إالّ�من�له�استعداد�فطري،�وطالقة�مصقاع�الكالم�الذي�ال�ي

،�ولكن�في�الحق�من�غزواتهم�كـانوا�يصـحبون���المالحظةفي�في�البصيرة،�وقوة�
نظم�الكالم�علـى�أعلـى���في�مهارات�اعر�الشّمعهم�الخطيب�الذي�ال�يقّل�رتبة�عن�

باالستعمال�والممارسـة��،�بل�الرتب،�فال�سبيل�لبلوغها�بالراحة�وال�مداولتها�بالدعة
عود�في�الثّنايا�مع�الكائنات�التّوبطلب�الحكمة�في�مظانها،�فمن�طلبها�مجتهداً�وطامعاً�

أتته�طائعة�عامرات.�وتنمو�الخطابة�تحت�كثير�من�البنود�بدءاً�من�االسـتماع�إلـى���
أفضل�الكالم�والقياس�عليه�والمداومة�على�قراءة�فنون�الخطب�واالقتبـاس�منهـا���

واني�في�االجتهاد،�قـال��التّريب�الدائم�لتنمية�مهارة�امتالك�آليات�الخطابة�دون�دالتّو
العسكري�"...�واالجتهاد�فيما�يكسب�العز�ويزيد�في�النّباهة.�والغدر�راحة�أبو�هالل�
اعر،�ويعمـل�بسـلك���الشّ.�ونرى�الخطيب�قرين�واني�عنه�عادة�الجاهل"التّالعاقل؛�و

اعر�على�تشنيف�األذان،�ويترجم�عما�فـي��الشّما�يعمل�نثري�ما�يستميل�به�األذان�ك
��در�من�همه�البيان،�"وإن�من�البيان�لحكمة".�ويقال:التّ

ــيفهم� ــاً�بس ــال�يوم ــر�األبط �إذا�افتخ �
���

ــا�يكســب�المجــد�والكــرم وه�مموعــد� �
���� ــة�� ــزاً�ورفع ــاب�ع ــم�الكت ــى�قل �كف �

���
ــالقلم�� ــم�ب ــدهر�أن�اهللا�أقس ــدى�ال �م �

����
عراء�الذين�كانت�كلماتهم�المنظومـة��الشّوكان�من�تلك�العادة�أن�خرجت�ثلّة�من�

�تُعلّق�على�أستار�الكعبة�لمقامها�في�النّظم،�وفي�ذات�الوقت�ظهر�أفذاذ�النّظم�النّثري
قابل�والسجع�والبيان�في�حكَـم�مثـل�خطبـة����التّفي�نمط�الحكمة؛�باستعمال�أسلوب�

.�وتواصل�هذا�الفـن�بعـد�ذلـك�فـي�مرافعـات������السموأل،�وأشعار�سجع�الكهان
ومواصفات�مقامية�عدت�رصيداً�نثرياً�للحكمة�العربية:�الحريري+�الهمذاني.�وبـذا��
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نرى�الخطيب�في�خطبه�في�الجاهلية�يعمل�على�تحميس�العرب�على�الغزو�ونيـل��
��المنافع،�وكان�سالحه�الكالم�المحمس�الداعي�للغزو�والنّهب�والقتل.

حدث�إلى�الجمهور،�وله�أصول�وفنّون�وإبـداع��التّفن�الخطابة�هو�فن�إن�جودة�
من�المهارات�الجاذبـة�بملكـة���؛�باعتبارها�مهارة�بغرض�تحريك�العواطف�واإلقناع

�والسياق�،ومراعاة�الحال�ويحسون�مخاطبة�الجمهور�بما�يعلمون؛�ألن�لفظية�ناعمة
وضوح�،�ويضاف�إليها�والثّقة�في�النّفس�،فصرالتّوحسن��،واالستمالة�،واالستدراج

�وحسن�استعمال�المترادفات�،وحذف�الفضول�،وتنويع�األساليب�،األلفاظ�والعبارات
...�كلّها�تدفع�بالمستمع�إلـى�السـماع،�وحسـن����وشيح�باألمثال�والحكم�والعبرالتّو
ي�تجمع�بين�قصر�الجمل�وتنوعهـا،�وحسـن���التّالخطبة�النّاجحة�هي�ذوق.�وإن�التّ

المبدع�الـذي��.�وهكذا�فالعربية�يطورها�وحسن�األداء�،واهدالشّو�،رادفالتّتوظيف�
،�والخطيب�أحد�المبـدعين��تستهويه�هذه�اللغة�ذات�الروعة�واإلحكام�والسحر�والقوة

��طوير.التّالعاملين�على�
صفة�فيـه�هـي�حسـن����م�للخطيب�صفات�عديدة�في�أداء�وظيفة�الخطابة،�وأه

مهل�في�اإللقاء+�مصاحبة�الحركات�التّطق+�مجانبة�اللحن+�اإللقاء؛�بمعنى�جودة�النّ
��بلـوغ�النّجـاح��ي�تساعده�علـى��التّ.�والخطيب�مبدع؛�باعتبار�تلك�العدة�واإلشارات

ويقتـرح��ولن�تكون�إالّ�باالستعداد�والممارسة،�وصعود�المنابر�وحسـن�اإللقـاء.���
"سـرعة���صافي�المستغانمي)�توجيهات�خاصة�بسر�اإللقاء،�وهـي:�الباحث�(محمد�

ودد�للسـامعين+�اليقـين�العميـق����التّلطّف�في�الحديث�والتّالبديهة+�صدق�اللهجة+�
.�ونتأمل�تلـك�الخطـب���"1دريب�العمليالتّة+�خصي+�الطّاقة�االحتياطيالشّواالقتناع�
لغوية�ذات�الراكيب�التّي�تأخذ�باأللباب،�ولها�تأثير�ضمني�من�خالل�تلك�التّالمنبرية�
.�وإلـيكم�نموذجـاً�مـن�خطـب�البشـير������واهد�واألدلّةالشّاختيار�،�مشفعة�بالعالقة

ة،�يجب�علـيكم�أن��لَمالكَاإلبراهيمي�ألقاها�في�نادي�القلم�ببغداد،�يقول:ّ�أيها�الزمالء�
األقالم�الضالة،�ثم�تتوجهوا�جميعاً�إلى�الوجهة�السديدة��توجهوا�بأقالمكم�الهادية�هذه

                                                                 
،�دار�ابن�كثير�2017ووسائل�اإلمتاع.�دمشق+�بيروت:��ـ�الخطيب�النّاجح�بين�عوامل�اإلقناع�1

�.88-83ص�
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ي�تنفع�وتدفع�وترفع�وتشفع�وتسفع،�واسمعوا�منّي�معموالت�هـذه�العوامـل:�إن���التّ
ي�تنفع�القريب،�وتدفع�الغريب،�وترفع�القناع�عـن�المريـب���التّالوجهة�السديدة�هي�

��في�نادي�القلم�ببغداد.وتشفع�للمشيب،�وتسفع�المعتدين�بالنّاصية"�من�خطبة�
ومن�الضروري�االهتمام�بخطبة�الجمعة،�وتجدها�عند�بعـض�المفـوهين�مـن����
المشايخ�الكبار�الذين�يستميلون�الجماهير�بخطبهم،�ويشـدون�السـامع،�ويثيـرون����

عور،�ويحركون�المشاعر.�خطباء�يفتتحون�الخطبـة�بصـوت�جهـوري�فـي�����الشّ
ستهالل�"إن�براعة�االستهالل�مـن�نفحـات���االستهالل،�وتبدأ�المهارة�في�حسن�اال

الخطبة�النّاجحة�وإن�الخطيب�المفوه�هو�من�يستهّل�خطبته�بما�يشد�انتباه�السـامعين��
"�وهذا�الخطيب�ينجح�عنـدما�يلقـي�الخطبـة����1ويجعلهم�في�شوق�للمتابعة�والسماع

ـ� القرآن�العصماء�بصور�موجزة�ومعبرة�ومفهومة؛�ويظهر�فيها�مهاراته�مستشهداً�ب
والحديث،�ومحلّالً�الموضوع�إلى�قضايا�بتفهم�وإقناع.�وإن�البحـث�عـن�الخطبـة����

ـ�الجيدة�هو�بحث�عن�مهارة�لغوية�وبالغية؛�ترينا�كيفيات�ذكـر�األدلّـة�و�� واهد�الشّ
لميحـات�فـي���التّوالمزج�بين�الوعظ�والوعي،�وطريقة�النّبر�واستعمال�اإلشارات�و

��تراعى�فيه�قواعد�اللغة.��غير�إغراب؛�ببيان�سهل�ممتنع،�و
��حاوِل�استعمال�هذه�العبارات�شواهد�في�استعماالتك�الكتابية؟�ـ�تطبيق:

�.إن�الحديث�لذو�شجون -
�.سبق�السيف�العذل -
�.أنجز�حر�ما�وعد -
�.وحسبك�من�شر�سماعه -
- ه�أخوك�ال�بطلمكر.�
�.ورب�غيث�لم�يكل�غيث -
�.ويل�للشعر�من�راوية�للشّعر -

                                                                 
ه��1432ـ�محمد�الطّاهر�ابن�عاشور،�اإلنشاء�والخطابة،�تح:�ياسر�المطيـري.�الريـاض:����1
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- أمنع�من�عقاب�الجو.�
�.نفس�عصام�سودت�عصاماً -
�.وهذا�أثر�فأسك�ودككيف�أعا -
ة�مختلـف��حول�قضـي�)�2(ن�حوار�شفوي�بين�طرفي�صدر�للمنـاظرات:�التّـ�6

.�كـم�مهور�هو�الحأمام�ج�،واهدالشّفيها؛�يقوم�كّل�طرف�بالدفاع�بالحجة�والبرهان�و
ة�بين�متحدثياثنين�أو�أكثر�وتحتـاج�إلـى�أدلّـة����2ن�(وبتعبير�آخر�مواجهة�بالغي�(

.�كمـا��حيث�تعرض�مبررات�ما�تنوي�المرافعة�من�أجل�احترام�رأي�اآلخر�؛مقنعة
تحصل�في�مناظرات�حول�تقديم�البرامج�في�االنتخابات،�أو�في�مناقشات�علنية�في�

،�أو�فـي��قضية�مصيرية،�أو�في�مجال�وضع�الدستور/�تعديله/�ترسيم�قضايا�الهوية
"إن�المناظرة�نقاش�رسمي�يدور�حول�قضية�معينة�في�جلسـة���عريةالشّلمناظرات�ا

عامة،�تقدم�فيها�حجج�متعارضةٌ�أو�متصادمةٌ�وغالباً�مـا�تنتهـي�بتصـويت�مـن�����
صـويت�إلـى�تـرجيح�كفّـة�أحـد������التّالجمهور�أو�لجنة�تحكيم؛�حيث�يفضي�هذا�

ـ�".�وتنقسم�المناظرة�إلى�قسمين:�مناظرة�تراثية؛�وهي�تلك�الواقعـة��1الطّرفين ي�التّ
تكون�بين�طرفين�كّل�يدافع�عن�حاجاته�ورأيه.�ومناظرة�تعليمية�تمثّل�نشاطاً�لغوياً/�

فهي�أو�اآللي،�وتجري�وقائعها�على�هيأة�منافسة�فـي��الشّأدبياً�ويغلب�عليها�الجانب�
صدر�ونيل�الجائزة.�وإن�المنـاظرة�ال�تخلـو�مـن����لتّافوق�والتّمسابقة�هدفها�إبراز�

مهارة�استخدام�اللغة�استخداماً�جيداً،�يبدأ�من�النّبر؛�وله�شاراته�وصـوته�وكـذلك���
عدم�المقاطعة�واستخدام�الحجة�المقنعة،�واإليمـان��رقيم،�بله�الحديث�عن�التّعالمات�

ى�جمهور�مسـتمع�ذواق��إلى�متحدث�مشافه،�وإل.�وتحتاج�بحرية�االختالف�والحوار
كالخطيب؛�يحتاج�.�والمناظر�وإلى�مناسبة،�وإلى�حجج�جاذبة�للمستمعين�وإلى�إقناع

                                                                 

إبراهيم�أحمد�فارس�محمد،�"تدريس�فنون�المناظرة�المتقدمة�باللغة�العربيـة،�ودوره�فـي���ـ��1
لمعجم�العربي�في�الحوار�الحجاجي�للنّاطقين�بغير�العربية�علـى�المسـتوى�الجـامعي����توظيف�ا

،�المـؤتمر��2015تجربة�مركز�المناظرات�والخطابة�بالجامعة�اإلسالمية�العالمية�ماليزيا".�دبي:�
��.606الدولي�الرابع�للغة�العربية،�المجلد�العاشر،�ص�
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،�وتجنّـب�كثـرة���وسرعة�البديهـة��،وقوة�الحجة�،إلى�طالقة�اللسان�وهدوء�النّفس
��.��استعمال�الدوارج�إالّ�لضرورة،�وعدم�االنحدار�في�الستطرادا

عبيـر��التّهذا�كان�قائماً�فـي��:�واألمثال�المتداولةراكيب�التّاستعمال�ـ�مهارة�7
واهد�حسب�الشّوفي�الكتابة،�ونؤكّد�مرة�ثانية�لسببين:�أولهما�هو�حسن�الكالم�يجمل�ب

�تها،�وثانيهما�أنقعيد،�فنحكم�التّواهد�ال�يجب�اقتصارها�على�ما�شمله�عصر�الشّأهمي
تشهاد،�واسـتعمال�الحجـة���على�جمود�العربية.�إذن�هكذا�يجمل�كّل�موضوع�باالس

والدليل�من�مأثور�قديم�وحديث،�ويدّل�ذلك�على�االستيعاب�للموضوع�الذي�يـدافع��
عنه�الكاتب.�وأردنا�أن�نفيد�المستعمل�للمدونة�بأمثـال�وردت�فـي�ثنايـا�الكتـب�����

عين�ورجال�المنابر،�وكان�لها�منها�موقع.وبعضها�سفأردنـا���معت�على�أفواه�المبد
لمـا�لهـا�مـن����ة�يستعملها�مستعمل�العربيـة��الكالم�وكعداهد�تزين�استعمالها�كشو

هـذه���من�الفائدة�واالعتبار.وما�تحمله���االختزال�واالختزان�الثّقافي�األمثـال��وإن
ر،�ال�تخـدش��بة�وجاءت�على�شكل�عظات�وعياللدالة�ويقافثّالواأللفاظ�في�مداليلها�

م،�بقدر�ما�تعمل�على�تطوير�أركان�العربية�ط�الكالنزل�بالعبارة�إلى�سقْالحياء�وال�تُ
ها�و�ز�من�وجودها�في�مناسبات�الكالم.وتعزة�نعدعود�إليهـا�لتّرسـيخ���نجواهر�أدبي

ـ�عمل�يخدم�العربية�؛�بالعمل�الجديدنا�أتيا�رجو�أنّننو�أحسن�الكالم. عمـل���؛ةريفالشّ
املة�لمعـاني�وجـوه���الشّيعمل�على�تقديم�قيمة�مضافة�للعربية�في�مراميها�الكالمية�

��:الكالم
+�اكفهر�وجهه�-+�تظَّ�بهم�المجلساك�-باً+�استشاط�غض�-+�استأصل�شَْأفته�-

�-+�أخذ�لألمر�ُأهبته�-+�أبعاد�الموضوع�-+�انتهز�الفرصة�-+�انتفخت�أوداجه�-
ألقـى���-+�َأفْضى�الحديث�إلى�كذا�-+�أسدى�إليه�-+�أرجف�القوم�-+�أخذ�المبادرة
أمر��-+�ألم�به�كذا�-+�ألم�بكذا�-+�ألقى�الكالم�على�عواهنه�-+�ألمورإليه�مقاليد�ا

لَة�-+�أم�العروس�-+�ثانويهل�وعة�-+�أوإم�+-��ضعـض�الشّبعب�نم�نوأه�ر�+
تـوتَّرت�العالقـات����-+�بين�الفَينة�واألخرى�-+�بيت�القصيد�-+�بنات�األفكار�-

+�جاؤوا�على�بكْرة�أبِـيهم��-+�راِئصهفجاء�تُرعدَ��-+�توسمت�فيه�الخير�-+�بينهم
�-+�حـري�بكـذا���-+�الْحرب�خُدعـة��-+�الحرب�الباردة�-+�الجندي�المجهول�-
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نُقما�أحاط�بالع�الدةن�القم�كبسحمـي���-+�حلقة�مفرغة�-+�حصان�طروادة�-+�ح
ذَهـب�دمـه�درج����-+�ي�العيونذر�الرماد�ف�-+�دارت�رحى�الحرب�-+�الوطيس
�مذَر�-+�الرياح شَذَر� ��-+�ذَهبوا َأبالتّررابط�الجأش�-+�هارعة�النّبرا�-+�دع�+-�

رزح�-+�خُفَّي�حنَينٍرجع�بِ�-+�رب�رمية�من�غَيرِ�رامٍ�-+�رب�أخٍ�لك�لم�تَلده�أمك
ـ��-+�سم�زعاف�-+�الح�األبيضالس�-+�تحت�نير�االستعمار واد�األعظـم�الس�+-�

�مرهف�-+�السوق�الحرة شعور�+-�مينلسالم� �فُالن�عصا ضـيق�عليـه����-+�شقّ
�-+�عصامي�-+�عاصفةٌ�في�فنجان�-+�طويل�الباع�-+�طابور�خامس�-+�الخناق

عمليـةٌ���-+�علـى�الفَـور���-تـه+��الّعلـى�ع��-+�على�الرغْم�من�-+�على�رِسله
�ولو�طارت�-+�صريةٌقي ��-+�عنزة فحـوى���-+�غريب�األطـوار��-+�هرالشّغُرة

�-+�قضية�محسومة�-+�قاب�قوسين�-+�في�غُضون�ذلك�-+�ميمالتّفي��-+�الكالم
ال��-+�فيه�ينْضـح��بماإناء��كّل�-+�كظم�غيظه�-+�قطعت�جهِيزةُ�قوَل�كلِّ�خطيب

ال�في�العيرِ�وال�فـي���-+�جناح�عليكال��-+�ال�بد�من�كذا�-+�أصل�له�وال�فَصل
�-+�ِلكُلِّ�ساقطَة�الَقطَـة��-+�لقمةٌ�سائغة�-+�ال�ناقة�لي�في�هذا�وال�جمل�-+�يرفالنَّ

�-+�المرء�يعجِز�ال�محالة�-+�مخَضرم�-+�المتبادر�من�األمر�كذا�-+�لين�العريكة
+�منقطع�النَّظير�-+�مناورة�-+�مغزى�الكالم�-+�مركَّب�نقص�-+�مركب�استعالء

�ذريع�-+�الموت�األحمر�- نفَـر���-+�نظر�إليه�شَزراً�-+�زع�األخيرالنّ�-+�موتٌ
�عنقه�-+�اسٍمن�النّ اغرورقت�عينـاه��-+�اعقلها،�وتوكٍَّل�-+�اشْرأب�+-���اشـعر

�بدنه �اهللا�خَضراءهم�-+�انفرجت�أساريره-+�جلده �الض�-+�أباد أبنـاء���-+�ادأبناء
أربأ�بنفسي��-+�أخرج�ما�في�جعبته�-+�َأخَذَه�بِرمته�-+�أثلج�اهللا�صدره�-+�تالّع

أعـط���-+�أعز�من�حليمـةَ��-+�أضغاث�أحالم�-+�أصاب�كَبِد�الحقيقة�-+�عن�كذا
�اهللا�عينك�-+�القَوس�بارِيها مضـجعه���-+�أقر�ـ���-+�أقـض آت�أقيلُـوا�ذوي�الهي

ـ�َأ�-+�من�الغنيمة�البـاردة��ألذّ-+�لدهر،�وشربأكل�عليه�ا�-+�عثَراتهِم بـاء���فَِل
مـا���-+�أوردها�سعد�وسعد�مشْتَمٌل�-+�أواصر�القرابة�-+�أنا�ابن�جالَ�-+�المسألة

أيـن�الثَّـرى�مـن�����-+�أوسعتُهم�سباً،�وأودوا�باإلبـل��-+�هكذا�يا�سعد�تورد�اإلبل
إن�البالء�موكَّـٌل���-+�إن�البغاثَ�بأرضنا�يستَنْسر�-+�فَهنإذَا�عز�أخُوك��-ا+�ريالثّ
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إيـاكُم���-+�إياك�أعني�واسمعي�يـا�جـارة���-+�إن�غذاً�لناظره�قريب�-+�بالمنطق
+�بلغ�السيُل�الزبـى��-+�وربصيص�من�النّ�-+�بالرفَاء�والبنين�-+�وخَضراء�الدمنِ

-�رالح�وعهاتَجييةُ�وال�تأكُُل�بثَد�+-�اكدتْ�يتَرِب�+-�مع�في�عينيـه�ترقرق�الد�+-�
صيب�صيفي�ح�مكْتُهاإلبل�-+�تَر�فـوت�����-+�تُضرب�إليه�أكباد�ـدعأثَـراً�ب�تَطْلُب

جـدل���-+�عـداء�التّس�تـنفّ��-+�تَمخَّض�عن�كـذا��-+�تغمده�اهللا�برحمته�-+�عين
اء��-+�بيزنطيزارجمنى��-+�سةً�وال�أرعجعناًطحيج�+-�ليـلٍ��حاطب�+-���ْحـب
ْك��-+�عذريالشّحبمصمي،�ويعتْف�أنفه�-+�يء�يث�عنه�وال�حرج�-+�ححد�+-�

�-+�خطاب�مفتـوح��-+�كالشّخامرني��-+�حياك�اهللا�وبياك�-+�الحديثُ�ذُو�شُجون
رفـع���-+�الرعيـل�األول��-+�عربيدرجل��-+�ماسيحالتّدموع��-+�دمث�األخالق

رمـى�الكـالم�علـى�����-+�ركب�كلَّ�صعبٍ�وذَلُول�-+�رفَّه�عن�نفسه�-+�عقيرته
�-+�زرافات�ووحـداناً��-+�رهطٌ�من�النّاس�-+�رمتني�بدائها،�وانسلَّت�-+�عواهنه

ح�ددباً�تَزغ�راً+�زب-�قُعود�نم�رخَي�ودع�نم�جوسـاوره���-+�يـر�نسـاء��زِ�-+�ز
�غَوره�-+�القلق برذَل�-+�سسحابة�صيف�-+�سبق�السيف�الع�+-����ـنم� يدـعالس

ـ���-+�سمن�كَلْبك�يأكُلْك�-+�سقَطُ�المتاع�-+�وعظَ�بِغيره شـاعر���-+�العسـوء�الطّ
�-+�شنَّف�األسـماع��-+�شفى�غليله�-+�اآلفاق�ذشُذَا�-+�كيمةالشّشديد��-+�مطبوع
ضرب�بـه���-+�ساضرب�أخماساً�ألسد�-+�ضاق�باألمر�ذَرعاً�-+�األمانصمام�

�نحرير�-+�طَلْق�المحيا�-+�ضرب�عنه�صفْحاً�-+�عرض�الحائط رق��-+�عالمالع
على�َأهلها�تَجني��-+�علم�في�رأسه�نار�-+�عقد�قرانه�-+�عرض�الدنيا�-+�دساس
فبِهـا���-+�غَـيض�مـن�فَـيضٍ����-+�لقصائدر�اغُر�-+�على�حين�غرة�-+�براقشُ
في�فمـي���-+�يف�ضيعت�اللَّبنالتّفي��-+�فلذة�كَبِده�-+�فرصة�سانحة�-+�وِنعمتْ

�-+�قَصب�السبق�-+�قرت�عينه�-+�قد�استَنْوق�الجمُل�-+�ريققارعة�الطّ�-+�ماء
كالمسـتجير�مـن�الرمضـاء�����-+�كأن�على�رؤوسهم�الطَّير�-+�شَعرة�/قيد�َأنملَة�

�-+�كلُّ�فتاة�بأبِيها�معجبـةٌ��-+�كلُّ�شاة�برجلها�معلَّقةٌ�-+�فراءالتّالكتب��-+�اربالنّ
�-+�ال�فُض�فوك�-+�ال�غبار�عليه�-+�ال�تَعدم�الحسناء�داماً�-+�حين�مناص�التَ

ال�يلوي�علـى���-+�عهوال�يعرِفُ�كُوعه�من�ب�-+�ال�يشَقُّ�له�غبار�-+�النت�قناته
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لـم���-+�!هللا�درك�-+�وِلكُلِّ�جواد�كَبوة،�وِلكُلِّ�عالمٍ�هفْوة�ةِلكُلِّ�صارمٍ�نَبو�-+�أحد
مواعيـد���-+�مـا�هـب�ودب��كّل��-+�بابالشّماء��-+�ليت�شعري�-+�جهداًيأُل�

نسـج��بله�الحديث�عن...+��-+�ندم�على�ما�فَرط�منه�-+�ناهيك�بفالن�-+�عرقُوبٍ
�-+�هوى�عذْري�-اً+�هلم�جر�-+�نعومة�األظفار�-+�نسيج�وحده�-+�على�منواله

�طَبقَ شَن� يجر��-+�ويحك�-+�أوزارها�وضعت�الحرب�-+�وصمة�عار�-ة+�وافَقَ
ـ��-+�يهرف�بمـا�ال�يعـرف���-+�ب�كفيهيقلّ�-+�عرالشّيقرض��-+�رجليه ة�أبجدي
�زرقاء�اليمامة�-+�ةالمعرف من�رصشَفاً�-+�َأبأح�يلَةك� وءـري���-+�وسجأخبرته�بع
��.وبجري

��انتق�ما�تراه�يخدم�ويشير�إلى�أبواب:�ـ�تطبيق:
��ـ�الحكمة؟1
��ـ�النّصيحة؟��2
��ـ�الحذر؟3
��ـ�ضعف؟4
��ـ�حب؟5
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
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هناك�قواسـم�مشـتركة�بـين����مهارات�كتابة�الموضوعات�بصفّة�عامة:�ـ��1
الموضوعات�كلّها،�وتتمثّل�في�المقدمة/�الديباجة،�ثم�العرض،�فالخاتمة.�وتلتقي�في�

��الية:��التّالقواسم�المشتركة�
��.ـ�قراءة�المكتوب�قراءة�دقيقة�تصحيحية1
��أكيد�على�مسلّمات�الموضوع�وهي:�المقدمة+�العرض+�الخاتمة.التّـ�2
��.كرار�والخبلالتّها�من�ـ�ترتيب�األفكار�وسالمت3
��.ذلك�األمر�ـ�توظيف�الظّواهر�البالغية�حالة�ما�يستدعي4
��.كلية�ضروريةالشّـ�المراجعة�5

القاسم�المشترك�هو�مراعاة��والمهم�عرض�الموضـوع�وتوضـيح���مهارات�أن
ـ�زام�بعالمات�لتّاال+�وكيدالتّاإلكثار�من�استخدام�المفردات�بغرض�+�أبعاده +�رقيمالتّ
��.على�السالمة�اللغوية�الحفاظ
إن�الرسائل�أنواع،�وما�يهمنا�فـي�هـذه�المدونـة�هـي�����الرسالة�اإلدارية:�ـ�2

��ي�يوجهها�الموظّف/�المؤسسة�حول�موضـوع�مـا��التّالرسائل�اإلدارية،�وهي�تلك�
إلى�جهات�ما�مهما�عال/�نزل؛�بغرض�ما.�وتسـمى�بالرسـائل�الرسـمية.�حيـث�����
يستخدم�فيها�أسلوب�إداري�متعلّق�بالوظيفة،�من�مثل:�طلب�عمل/�تقـديم�شـكوى/���

رقية/�قـرار�إداري/��التّرفض�الطّلب/�الدعوة�إلى�االجتماع/�تأجيل�االجتماع/�طلب�
وهذه�الرسائل�تقوم�على�عناصر�نمطيـة���طلب�تصحيح�حالة�متعلّقة/�تقديم�تظلّم...

فحة�وفي�وسط�الورقة+�تقديم�المرسـل�اسـمه�وصـفته����التّاريخ�أعلى�التّمن�مثل:�
حية.�ثم�تحديد�المرسـل�إليـه�وصـفته:����التّفحة+�التّوعنوانه/�رقم�هاتفه�على�يمين�

مكتب/�مدير�مركزي/�منتخب.�ثم�صلب�الموضـوع:�وفيـه�يتحـدد�����رئيسمدير/�
رسالة�بوضوح�واختصار،�ويفضل�أن�يبدأ�بحرف�(الفـاء)�فــعطفاً...���موضوع�ال

فاستناداً�إلى.../�فقد�تلقيت�منكم...�والمهم�أن�تعرض�فيه�كّل�المعلومات�المطلوبة.�
وفي�األخير،�تُوشّح�الرسالة�بمسكوكة�(تفضلوا�بقبول�أطيب�تحياتي)/�(وتقبلوا�فائق�

على�الجهة�اليسرى�من�الورقة�اسم�المرسل�كـامالً��قدير�واالحترام).�وفي�النّهاية�التّ
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وقيع.�ثم�يمكن�للمرسل�أن�يرفقها�بوثاتق�تسـتدعيها�الرسـالة�كبيانـات/����التّوعليه�
حجج/�جدول�العمل/�صور�ذات�العالقة/�مراسالت�سابقة...�وتكون�ضمن�مرفقات�

��الرسالة�في�آخر�ما�يكتب�وعلى�يمين�الرسالة.��
لرسائل�ذلك�األسلوب�الذي�يسـتعمله�المرسـل�فـي�كتابـة�����وما�يهمنا�في�هذه�ا

قيـد��التّالرسالة،�من�حيث�االقتضـاب��والـدخول�فـي�الموضـوع�مباشـرة،�و�����
والمفهومـة���ةاستخدام�األلفاظ�الواضـح�بالمصطلحات�اإلدارية،�وتقتضي�الضرورة�

وقابلة�للتّحليل�،�ي�تُساعد�على�فهم�الهدف�الخاص�من�الرسالة�اإلداريةالتّوالدقيقة،�و
 ،�مع� .من�قبل�مستلم�الرسالة�اإلدارية؛�حتى�يتمكّن�من�الرد�عليها�بطريقة�مناسبة

ومخاطبـة�األفـراد�بألقـابهم����،�الموضوعية�واالختصار�في�صياغة�نص�الرسـالة�
توجيه�الخطـاب��بة،�سميفي�المراسالت�الراإلدارية،�مع�ما�يقتضيه�خطاب�الرسالة�

وذلـك�علـى�سـبيل�����،واحـد��سالة�شخصحتى�ولو�كان�مستلم�الر؛�الجمعبصيغة�
،�كما�تقتضي�الضـرورة��سالة�أعلى�منك�رتبةإذا�كان�مستلم�الراالحترام،�وبخاصة�

(أنزلوا�النّاس�منازلهم).�والمهم�أنّه�ال�توجد�طريقة�نمطيـة��أحياناً�استعمال�مقامات�
��لها�يتمثّل�في�ما�يلي:متّفق�عليها،�ولكن�للرسالة�اإلدارية�هيك

 اريخ؛التّ -

 كّل�العام/�تحضير�الورقة؛الشّ -

 حايا؛التّبداية�الرسالة:� -

 معلومات�المرِسل؛ -

 المرسل�إليه؛ -

 موضوع�الرسالة؛ -

 خاتمة�الرسالة؛ -

 توقيع�المرسل؛ -

��مرفقات.�� -
��
��
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��سأتحدث�هنا�عن�ثالث�لغات،�وهي:�مقدمة:�-
،�لغة�متعجل�في�كتابتها؛�يشوبها�عـدم��هي�لغة�إدارية�األولى:�لغة�القانون:�-�

عبير�عن�المعنى�مجردة�أحياناً�مـن�العنايـة�باختيـار�اللّفـظ�����التّالضبط�والدقة�في�
ـ�شـريعات��التّالمناسب،�مع�وجود�األخطاء�اللغوية�"...�لغة�المادة�القانونية�أو� ي�التّ

حريـر�السـليم���التّم�وحليل�الداللي�لألحكـا�التّأويل�والتّتحتاج�إلى�ضوابط�للعبارة�و
".�وفـي��Jurilinguistique1للنّصوص�والمواد�...الخ.�وتُعنى�به�اللّغويات�القانونية�

هذا�الوقت�الذي�أصبح�فيه�القانون�يدخل�في�قضايا�المجتمعات�الوطنيـة�والدوليـة���
طـور��التّحكم�في�تطويرها�لتكون�في�مستوى�هذا�التّويطرح�على�اللّغات�والمهتمين�

ة�والوظيفـة��لتؤدوياتيـة�واالقتصـادية����التّي�بوظيفتها:�الوظيفة�الهـة�والماديربوي
��والعلمية.�وتعمل�الوظيفتان�معاً�في�إطار�متكامل،�وكلُّ�واحدة�تخدم�األخرى.

وألهمية�دور�اللغة�في�القوانين،�يقتضى�صياغة�المواد�القانونية�بلغـة�مبسـطة���
وي�في�صياغة�النّص�القـانوني؛�وصـوالً�إلـى����للفهم،�والمحافظة�على�البناء�اللغ

اللّغة�الواحدة،�ولهذا�فإن�المشـرع�يجـب�أن����العبارة�المناسبة�للمفهوم�القانوني�في
يتسلّح�بالمصطلحات�القانونية�ودالالتها،�ويكون�ضليعاً�لغويـاً؛�لتجنّـب�الحـوادث����

ي�من�المسـتوى�الثّالـث،�دون���رجمة�أو�اللّغة�اليومية؛�وهالتّي�تأتي�بها�التّاللّسانية�
الحديث�عن�الوضع�المزري�الذي�تعرفه�العربية�على�أفواه�بعضِ�رجـاِل�القـانونِ���

ي�تضمن�الحصول�على�تبرئة�الموكّـل���علمـاً�أن���التّالذين�ال�يهمهم�إالّ�المرافعة�
��ي�ال�تقف�أمامها�حجة.التّحسن�األداء�اللغوي�هو�الذي�يستميل�ويضمن�المرافعة�

ة�و�إنساطير�القانونينات�والمدوي�يجب�أن�تُصاغ�التّلغة�القانون�هي�لغة�تلك�الم
أوالً�بالعربية،�ثم�تُترجم�إلى�الفرنسية،�وال�يحدث�العكس؛�باعتبـار�العربيـة�هـي����

                                                                 

تصدير��1،�ج�2004معهد�الدراسات�واألبحاث�للتّعريب،�لغة�الحقّ�ولغة�القانون.�المغرب:��-1
�المجلة.
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المصدر،�والعمل�على�تجنّب�األساليب�الملتبِسة،�وتجنّب�األلفاظ�والدالالت�البالغية�
��يأتي�البناء�اللغوي�للنّص�القانوني�متناسقاً�لفظاً�ومعنى.عابير�حتى�التّفي�
إن�استعمال�اللّغة�العربيـة�فـي�اإلدارة�والمؤسسـات����الثّانية:�لغة�اإلدارة:��-

العمومية�تشكّل�دعامةً�لتجسيد�السيادة�الوطنية�على�مستوى�هياكل�الدولـة،�فقـوة���
لغة�األمة�من�النّظام�العام،�ويعنـي���الدولة�تكمن�في�قوة�استعمال�لغتها،�واستعمال

االهتمام�بثقافة�األمة�وعلومها�وتراثها.�ولتمكين�اللّغة�الرسمية�في�اإلدارة�كـان�ال��
��بدمن:
��وضع�القَوانين�والمراسيم�الضابطة�والملزمة.�-1
��تحديث�آليات�لغة�اإلدارة.�-2
�تنمية�الحس�باللّغة�العربية�وتنميتها�في�المجتمع. -3
خطيط�الجيد�لفعاليـة��التّكوين�والتّربية�والتّنسيق�بين�منظومة�التّالعمل�على� -4

عبيـر�الـوظيفي/�المهنـي/����التّتعميم�استعمال�العربية.�ولغة�القانون�تـدخل�فـي���
خصصي؛�يحقّق�بها�حاجة�من�المطالب�المادية�االجتماعية�ال�إبـداع�فيهـا؛�ألن���التّ
عبير�الذي�يتّصل�بمطالـب�الحيـاة�اليوميـة،�وقضـاء�����التّعبير�الوظيفي�لون�من�التّ

حاجات�عملية�كثيرة�ضرورية�الستمرار�الحياة�وتيسيرها�وهذا�غير�موجود�في�لغة�
عبير�الـوظيفي�يتصـل���التّالقانون؛�باعتبارها�أنّها�موجهة�للمصالح�المهنية�"ومادام�
كتابـة�طلبـات،�ومـْلء�����بحاجات�حيوية�فإنّنا�نجد�له�ألواناً�وأشكاالً�متعـددة�مـن��

��استمارات�أو�نماذج،�وكتابة�برقيات،�وبطاقة�دعوة،�ورسـائل�شـكر�أو�اعتـذار���
وكتابة�سجالت،�وإعالنات�وملخصات،�وقوائم�وارشادات،�أو�بطاقات�تنبيهـات،�أو��

".�وإن�لغة�اإلدارة�لغة�تحتاج�إلى�ضـوابط�إداريـة���1إعالنات،�أو�ملء�بطاقة�حقيبة
وهو�حجم�المراسالت�الرسمية،�باإلضافّة�إلى�الزوائد�إذا���4�Aبدءاً�من�حجم�الورق

كان�المرسل�يعد�ممثالً�لمخبر/�لشركة/�لمؤسسة...�أن�يضع�شعار�المؤسسة�وخـتم��
وقيع�وترقيم�اإلصدار.�وهناك�نماذج�في�اإلدارة�الجزائريـة�جـاهزة���التّالمؤسسة،�و

                                                                 

،�دار�الفكـر�للنّشـر���1991:�مثقال�وآخرون،�مالمح�من�اللغة�العربية�سمات�وأداء.�عمـان��ـ1
�.148وزيع،�ص�التّو
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ي�تُقدم�التّد�أو�شكل�الطّلب�أو�العريضة�.�وال�بد�من�احترام�قواع1لكثير�من�الطّلبات
��ويكون�ذلك�وفق�اآلتي:

��مراعاة�مقام�المرسل�إليه.�-
تحديد�الموضوع�(الغرض)�واألغـراض�عديـدة:�طلـب�الحصـول�علـى�������-

سكن/إبرام�عقد/�إصدار�منشور/�إشهار�عن�بيع/�طلب�االستكتاب/�إعالم/�إجابـة/��
ار/�الرد�على�استفسار/�طلب�الحصـول��ظلم/�تقديم�استفسالتّتحديد�المسؤولية/�رفع�

��على�رخصة�بناء/�طلب�شقّ�الطريق/�فتح�محّل...
��الوضوح�واالختصار.�-
��الخاتمة�باالحترام.�-
��وقيع.التّ�-

�–وافيـة���–سليمة��-إن�الخصائص�العلمية�في�الكتابة�السليمة:�وهي�أن�تكون:�
طاباً�إدارياً،�وعلى�هـذا��.�وفي�كّل�هذا�نعلم�أن�اإلدارة�تستعمل�خ2ودودة�-وجيزة�

الخطاب�أن�يكون�واضحاً�شامالً�دقيقاً�ومختصراً�ومتّسماً�بـاللُّطف،�وفيـه�يتحـدد����
��الموضوع،�وتترتّب�أجزاُؤه.�وأجزاء�الخطاب/�الطّلب�هي:

��المرسل:�اسم�ولقب/�شعار�المؤسسة.�-1
��عنوان�المرسل.�-2
��ي�يتوجه�إليها�الخطاب.التّالجهة��-3
��ع.الموضو�-4
�االستهالل. -5
�ن�الخطاب:�الطّلب.تم -6
�الخاتمة. -7
�وقيع.التّ -8

                                                                 

�،�الدليل�اإلداري.2008ي�أصدرها�المجلس�األعلى�للغة�العربية.�الجزائر:�التّينظر�األدلّة��-1
�ط�ـ2 �واإلدارة، �اللّغة �عاطف�نصار، �1ينظر: �الشّ. �اللّغة��2001ارقة: �حماية منشورات�جمعية

�العربية.



     
128128128128 

    

        

وهذا�هو�الخطاب�الرسمي�الذي�نريد�أن�يكون�الطّالـب�علـى�درايـة�بـه،�ال�����
خصي�الذي�ليست�له�قاعدة�نمطية.�فالخطاب�الرسمي�خطاب�نمطـي��الشّالخطاب�

كلية�وفي�لغته�الرسمية�المدونة،�والمهم�فيـه�أن�يعـالج�موضـوعاً����الشّفي�جوانبه�
واحداً،�ويقدم�صورةً�شاملةً�للمحتوى�بأقّل�جهد�من�المكتوب.�ومجاالتـه�محـدودة:���

��ذكير.التّخطاب��–خطاب�البيع��–ظلم�التّ�–الطّلبات�
وأما�لغة�الخطاب�اإلداري�فلها�قاموس�وظيفي�محدد،�ولغتها�بسـيطة�متداولـة���

فعليـة�خبريـة����–في�األغلب��–تنحو�إلى�اليسر�واستعمال�األلفاظ�اإلدارية�وجملها�
تستعمل�كثيراً�الرموز�واألشكال�الهندسية،�وتحقّق�مهارة�هـذه�اللغّـة�يكمـن�فـي�����

كتمال،�وإذا�كان�اللّفظ�ال�يؤذي�وال�يضر،�وهذا�كلّه�يحتـاج��الوضوح�واإليجاز�واال
تناسـق�لغـة����–حسن�عرض�المحتوى��–بناء�المقدمة��–على:�توضيح�الموضوع�

حسن�النّهاية.�وغاية�القول:�إن�اللّغة�في�أي�نشاط�هي�وسيلة�اتّصـال���–المحتوى�
�–الموضـوع���درج�في�عـرض�التّ�–االبتعاد�عن�المبالغة��-ركيز�على:�التّيكون�

�–استخدام�المصطلح�المناسـب���–المحافظة�على�خطاب�الموضوع��–سالمة�اللّغة�
��ترتيب�العناصر.�وهذا�ما�ينطبق�على�كّل�المراسالت�مهما�كان�تخصصها.

وإن�الكتابة�في�لغة�اإلدارة�ال�تتطلّب�مستوى�عالياً؛�ألنّها�ال�تستدعي�إالّ�ذكـر��
ل�اللّغة�الواضحة،�واالبتعاد�عن�األخطاء،�فهنـاك��كل�واستعماالشّالبيانات،�واحترام�

طلبات�نمطية،�فهي�لغة�نمطية�سهلة،�وكتابة�مهنية�ضيقة�تتطلّب�استيفاء�المعلومات�
ضبط�شكل�اإلرسالية.�وهناك�أنماط��–مراجعة�المحتوى��–وهي:�المراجعة�اللّغوية�

م�يكمـن�فـي�مثـل�هـذه�����يء�إالّ�أن�النّمط�العاالشّإدارية�معروفة،�مختلفة�بعض�
��رسيمة:���������������������������التّ

�����������
��
��
��
��
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��اريخ�......./�........./�.........التّالمكان�و�����

��المرسل:�اسمه�ولقبه�وعنوان�سكنه،�وهاتفه

............................................��

��المرسل�إليه......................�������������������������������������������������������������

�����������������������������������لم�اإلداريالس��

��الموضوع...............

��.................................عرض�المحتوى:�.........................�-

..............................................................................��

..............................................................................��

..............................................................................��

��
��كرالشّ

���������������������������������������������������������������
��المعني�باألمر.��

��
��
��
��
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ونجد�كتابات�نمطية�تختلف�قليالً�بالنّطر�إلى�المرسل�إليـه.�فهنـاك�مكاتبـات:����
استفسارية...�ولكّل�منها�بعض�االختالف�فـي���–طلبية��–استنكارية��–استراتيجية�

��المحتوى�والخاتمة.
دراسات�الجدوى��–العقود��–أن�أكثر�المراسالت�شُيوعاً�هي:�المناقصات��وعادةً

المراسـالت���–الملصـقات���–البرقيـات���–أشـيرات��التّ�–قارير�التّ�–النّشرات��–
.ة�...�ولكّل�أسلوبه�الخاصاخليالد��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



     
131131131131 

    

        

��
���
��

 

��
��

��

l^éÎ^Ëfli]�tƒ^´� �

 ��
��
��
��
��

��
��
��

��وقد�تّم�االتّفاق�بين:
بو�عبـد�اهللا�غـالم�اهللا���على�الممثّل�في�رئيسه�السيد:�د.�المجلس�اإلسالمي�األ

��من�جهة؛
والمجلس�األعلى�للغة�العربية�والممثّل�في�رئيسه�السيد:�د.�صالح�بلعيد�مـن��

��جهة�أخرى�
��على�ما�يلي:��

��

األعلى،�والمجلس��بمقتضى�المهام�الموكلة�دستوريا�للهيئتين:�المجلس�اإلسالمي
ة�في�المواد:�الخامسة�والس195سعين�بعـد�المائـة�(��التّادسة�واألعلى�للّغة�العربي�(

رعي�في�الشّ)�المتضمنات�بالحثّ�على�االجتهاد،�وإبداء�الحكم�03)�والثالثة�(196و(
ل،�والعمل�على�ازدهار�اللّغة�العربية�وتعمـيم��رف�األوما�يعرض�عليه�بالنسبة�للطّ

��اني.��رف�الثّسبة�للطّرجمة�إليها�بالنّالتّكنولوجيا،�والتّاستعمالها�في�العلوم�و
ـ���:�تهدف�هذه�االتّفاقيمادة�األولىال ـة��ة�إلنجـاز��ة�إلى�إقامـة�شـراكة�بينيلَمعم

��األعلى�والمجلس�األعلى�للّغة�العربية.�بين�المجلس�اإلسالمي�المخطوطات�الجزائرية
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األعلى�ممثّال�في��وقيع�باألحرف�األولى�بين�المجلس�اإلسالميالتّ:�يتم02�المادة��
من�جهة،�والمجلس�األعلى�للّغة�العربية�ممـثّال���اهللا�غالم�اهللابو�عبد�رئيسه�الدكتور�

��من�جهة�ثانية.�صالح�بلعيدفي�رئيسه�األستاذ�الدكتور�
��:�أهداف�االتّفاقية:03المادة�

�-�عريف�بصـاحبها��التّة�وتوصيفها�شكال�ومضمونا،�وجرد�المخطوطات�الجزائري
�أو�ناسخها؛

�-��فيها�لتمكين�الباحثين�من�استثمارها؛يوضع�المخطوط�في�مجاله،�والمستجد��
�-�يغ�الممكنة؛التّة�بجميع�رقمنة�المخطوطات�الجزائري�
��إدراجها�في�موقعي�الهيئتين.�-�

رفين،�وتتكون�من�تؤسس�مجموعة�عمل�مشتركة�متخصصة�بين�الطّ�:04المادة�
باحثين�في�علوم�تحقيق�المخطوطات،�وعلوم�اللسان،�والمكتبية،�والمحتوى�الرقمي��.��

تعمل�مجموعة�العمل�تحت�إشراف�رئيسي�الهيئتين،�وتكون�أشـغالها��:�05المادة�
رفان�أعباءها�دوريـا�مـن�حيـث����األعلى،�ويتقاسم�الطّ�في�رحاب�المجلس�اإلسالمي

��قل�واإلطعام.��اإليواء،�والنّ
معلَمـة�المخطوطـات���يتوج�عمل�مجموعة�العمل�المشتركة�بإنجـاز���:07المادة�
ةالجزائري�ة.تكون�بمثابة�فهرسة�ورقية�مرقمنة�للمخطوطات�الجزائري��
ة�بواسـطة�ملحـق،�إذا�دعـت����:�يمكن�إثراء�أو�تعديل�مواد�هذه�االتّفاقي08المادة�

رورة�إلى�ذلك�أو�بطلب�من�أحد�الطرفين.الض��
نفيذ�ابتداء�من�تاريخ�توقيعها،�ويمكن�تمديد�التّز�:�تدخل�هذه�االتّفاقية�حي09المادة�

��رورة.كلّما�دعت�الضآجالها�
)�وكتبت�باللّغة�العربية،�وبسـت10��ّتمت�االتّفاقية�ببنودها�العشرة�(�:10المادة�

��)�نسخ.06(
��.2017غشت��13هـ/�1438ذي�القعدة��20حرر�بالجزائر�في�

��

ة�رئيس�المجلس�اإلسالمياألعلى������رئيس�المجلس�األعلى�للّغة�العربي��
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��2018جانفي�

 

مـن���عاون�بـين�كـلّ��التّة�إلى�تجسيد�عالقات�فاقيتهدف�هذه�االتّ:�المادة�األولى
�ة:اليالتّة�في�الميادين�قالمة�والمجلس�األعلى�للغة�العربي1945�ماي��8جامعة�

�طـوير�قة�بتة�تلك�المتعلّخاصوب�،وكذا�المنشورات�تبادل�المعلومات�والوثائق -
ة.اللغة�العربي��

- نشاطات�البحث�العلمي�ة�بالطلبة�واألساتذة�الباحثين.الخاص�
- ين.تبادل�الخبراء�والمختص�

ــة�الدميقراطيـــة� ـــة�اجلزائريـاجلمهوريــةالش عبيـ��
 

��
���� ��
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- الملتقيات�واأليام�الدة.راسي�
 :زامات�المشتركةلتّاال

ة�لتجسيد�بنـود��ة�والماديرفان�بتسخير�جميع�الوسائل�البشريد�الطّيتعه:�2المادة�
 ة.فاقيهذه�االتّ

ة�مشتركة�يتفـق�علـى���رفان�عقد�ندوات�أو�تظاهرات�علميع�الطّيشج�:3المادة�
 ظاهرات.التّمواضيعها�بمراسالت�مسبقة،�كما�يشتركان�في�مصاريف�تنظيم�هذه�

�رفين.ة�مشتركة�ما�بين�الطّعي�إلنشاء�مجلة�محكمالس�:4المادة�
�:زامات�المجلسالتّ

المة�من�نشـر�أبحـاثهم���گ�1945ماي��8تمكين�طلبة�وأساتذة�جامعة��:5المادة�
�المجلس.ودراساتهم�في�إصدارات�

قالمـة���1945مـاي���8يضمن�المجلس�استقبال�أساتذة�وطلبة�جامعة��:6المادة�
كويناتة�للمجلس�والقيام�بتألجل�القيام�بزيارات�ميداني�نظرية.ة�وتطبيقي�

تمكين�الطلبة�واألساتذة�الباحثين�من�الحصول�على�مختلف�إصدارات��:7المادة�
ة�في�انجـاز�بحـوثهم���روريوغيرها)�الضة�مقاالت�علمي�منشورات�،المجلس�(كتب

التّخصيات�الشّوكذا�االستفادة�من��سهيالت�الالزمة�لذلك.التّة�وتقديم�األكاديمي�ي�تـتم�
��دعوتها�من�طرف�المجلس�في�مختلف�المناسبات.

��المة:گ�1945ماي��8زامات�جامعة�التّ
مفتوحـة��فتح�المجال�للمجلس�ألجل�تنظيم�أبواب�المة�گتضمن�جامعة��:8المادة�

��ة.علمي�وإقامة�معارض�ونشاطات
ـ�قالمة�اقتراح�مناصب�ما�بعـد���1945ماي��8يمكن�لجامعة��:9المادة� ج�درالتّ

ويكون�ذلـك�بموجـب����،ارية�المفعولتخصص�إلطارات�المجلس�وفقا�للقوانين�الس
��.فاق�خاصاتّ

المة�إلطارات�المجلس�باالستفادة�من�گ�1945ماي��8تسمح�جامعة��:10المادة�
وكـذلك���ابكة،الشّمركز�الحسابات،�فضاءات��،1945ماي��8خدمات�مكتبة�جامعة�

��ابعة�للجامعة.التّمخابر�البحث�
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�المة�بمواضيع�البحث�ذات�االهتمـام�گ�1945ماي��8تتكفل�جامعة��:11المادة�
��.فاق�خاصوذلك�بموجب�اتّ،�المشترك�المقترحة�من�قبل�المجلس

�،جديد�بصـفة�آليـة��)�قابلة�للت5ّبخمسة�سنوات�(ة�محددة�فاقيهذه�االتّ�:12المادة�
نسخ�قابلـة���6ة�في�ر�باللغة�العربيوتحر�،ويسري�مفعولها�ابتداء�من�تاريخ�توقيعها

����نفيذ.للتّ
��بتاريخ:..............�حررت�

��
��المةگ�1945ماي��8ة���������رئيس�جامعة�غة�العربيرئيس�المجلس�األعلى�للّ

 

 

� ��
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�� وثيقالتقسم�علم�املكتبات�و�����������������������������������������������
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ن�تعمـيم��،�يتضم1991جانفي��16المؤرخ�في��05-91بمقتضى�قانون�رقم��-
����؛استعمال�اللّغة�العربية

ـ�1996ديسمبر�21مؤرخ�في��30-96تضى�أمر�رقم�بمق�- ـ�دـ،�يع م�ـل�ويتم
،�والمتضمن�تعمـيم�اسـتعمال���1991جانفي�16المؤرخ�في��05-91مـالقانون�رق

��؛اللّغة�العربية
�1998جويليـة���11مـؤرخ�فـي����226–�98مرسوم�رئاسي�رقم� بمقتضى�-

��؛يتضمن�صالحيات�المجلس�األعلى�للّغة�العربية�وتنظيمه�وعمله
�2003نـوفمبر���10مـؤرخ�فـي����423-03بمقتضى�مرسوم�رئاسي�رقم��-

��؛قنية�وعملها�في�المجلس�األعلى�للّغة�العربيةالتّيتضمن�تنظيم�األمانة�اإلدارية�و

ــة ميقراطيـــة�الد ــة�اجلزائريـ ــةاجلمهوريـ ميقراطيـــة�الد ــة�اجلزائريـ ــةاجلمهوريـ ميقراطيـــة�الد ــة�اجلزائريـ ــةاجلمهوريـ ميقراطيـــة�الد ــة�اجلزائريـ اجلمهوريـ����الشالشالشــةالش ــةعبيـ ــةعبيـ ــةعبيـ عبيـ����
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��:في�مادته�الثّالثة�أن�المجلس�هيئة�دستورية�تعمل�على�2016بموجب�دستور�-
 اللّغة�العربية؛ ازدهار�-

 كنولوجيا؛التّبية�في�ميادين�العلوم�وتعميم�استعمال�العر�-

��رجمة�من�اللّغات�إلى�العربية.التّ�-
ن�تعيين�رئيس�المتضم2016�سبتمبر�01بمقتضى�مرسوم�رئاسي�مؤرخ�في��-

��ة؛غة�العربيالمجلس�األعلى�للّ
�تـم�� 1998-12-02خ�فـي�المـؤر� 98/382رقم��نفيذيالتّبموجب�المرسوم��- 

�وكليـة�العلـوم��ة�إنشاء�كليـة�العلـوم�اإلنسـاني����حيث�تمنظام�الكليات،� العودة�إلى
التّوبموجب�المرسـوم�� ة.�لكن�بعد�تجربة�وجيزةاالجتماعي�01/264رقـم���نفيـذي 

2001-09-18خ�في�المؤر �تحمـل�اسـم�"كليـة���� إدماج�الكليتين�في�كلية�واحدة�تم
العلوم�اإلنسانيةة�واالجتماعي."��

ه�تّم�االتّفاق�فإنّ�،ةووفق�بنود�االتّفاقيات�الوطنيبناء�على�ما�يسمح�به�القانون،�و�
��بين:

والممثّـل���)م�أ�ل�ع(�بميسمالمجلس�األعلى�للّغة�العربية�ى�ل�المسمرف�األوالطّ
قسم�علم�المكتبات��اني�المسمىرف�الثّوالطّصالح�بلعيد،��كتوراألستاذ�الد�في�رئيسه

��األستاذة�نورة�أمرار.�وثيقالتّرئيس�قسم�علم�المكتبات�و�ل�فيوالممثّ�،وثيقالتّو
 فإن�حيثيات�االتّفاقية�المبرمة،�تنص�على�ما�يلي:��

لالبند�األو��ل�:�االتّفاق�المشترك�غير�الربحي�المادي�حصل�بـين�الطـرف�األو
��والطرف�الثاني.

��دون�احتساب�العدد.�وثيقالتّقسم�علم�المكتبات�و�:�يتم�استقبال�طلبة2البند�
سبتمبر�إلى���15بدءا�من�وثيقالتّقسم�علم�المكتبات�و�استقبال�طلبة:�يتم3�البند�

 جوان�من�كّل�سنة.�نهاية�غاية

من�كتب��توفير�أدوات�العمل�يتحمل�المجلس�األعلى�للّغة�العربية�تبعات:�4البند�
��ومجالّت�ومستندات�ونصوص.

��لمدة�يحددها�الطرف�الثاني.�الطلبة�ليستقبل�الطرف�األو:�5البند�
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فـي�حـدود���خـرج��التّنجـاز�مـذكرات���إبمتابعة��األولالطرف��يتعهد:�6البند�
��صالحياته.
��.تكونينة�كّل�مصالحه�الستقبال�الم:�يفتح�المجلس�األعلى�للّغة�العربي7البند�
��:على�مستوى�مكتبة�المجلس�األعلى�للّغة�العربية�كوينالتّيتم�إجراء��:8البند�

��لبة؛استقبال�الطّ�-�����������
��؛ة�ذات�العالقةراسيلبة�في�الورشات�واأليام�الدإشراك�الطّ�-�����������
�����������-�؛سكلةالر�� 

 .حضور�الملتقيات�-�����������

موقّعة�من�طـرف���ية،للطّلبة�عليها�عالمة�تقييم�كوينالتّتسلّم�شهادات��:9البنـد��
 مسؤول�مكتبة�المجلس.

��نسخ.� )06(وفي�ستّ��،باللّغة�العربية:�تم�تحرير�هذه�االتّفاقية�10البند�
��.2017/2018ة�نة�الجامعي:�يتم�تطبيق�هذه�االتّفاقية�بدءا�من�الس11البند�

أكتـوبر���22هـ�/الموافـق��1439صفر��1حررت�بالجزائر�في�يوم�األحد:���
��م.2017
��
��

��وثيقالتّرئيسة�قسم�علم�المكتبات�و������رئيس�المجلس�األعلى�للّغة�العربية��
��
��
��
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��المؤسسة�شعار
��السيد:.................................�إلى
��وبعد؛�طيبة�تحية
كنّـا��الـذي��االجتماع�بخصوص�تلقيتموها�يالتّ�الدعوة�على�فبناء��إنجـازه��نـود�

��بتاريخ:...............
�االجتماع�نؤجل�أنّنا�نعلمكم�استعجالي...�ألمر�طارئ/�الجتماع�للمعطيات/�ونظراً

��العمل.�جدول�نفس�القادم�االجتماع�وسيتناول�تاريخ/�تحديد�الحق/�تاريخ�إلى
  

��واالحترام.�قديرالتّ�فائق�وتقبلوا�االعتذار،�مع
  

��المسؤول.�إمضاء
��

�إليـه.��والمرسـل��وموضوعها�طبيعتها�حسب�قاريرالتّ�تختلف�:قريـر�التّ�كتابة�ـ
�البحـث��يعني�الموضوع؛�بحيثيات�اإللمام�مثل:�نم�قريرالتّ�يقتضها�عموميات�وهناك
�وترتيب�وتنسيقها�موضوعية،�بصورة�جمعها�في�فانيالتّو�مظانها،�من�المعلومات�عن

ـ��وعالمات�والهامش�الخطّ�لوازم�كّل�استعمال�مع�المسودة،�وكتابة�العناوين، �رقيم.التّ
ـ��.تائجوالنّ�واألهداف�مةالمقد�في�قريرالتّ�يحتويه�لما�طمبس�ذكر�يجب�كما نأ�لويفض�
ـ�يستح�كمـا��.قريـر�التّ�في�المذكورة�المعلومات�على�الئلوالد�روحاتالشّ�تذكر �نس

�جميـع��مراجعة�وتشمل�قرير،التّ�كتابة�خطوات�من�خطوة�آخر�هيو�قريرالتّ�مراجعة
����.ابقةالس�قريرالتّ�كتابة�خطوات
�وصـف��تنفيـذي+��ملخّـص��ى+المحتـو��+ئيسيالر�العنوان�من�قريرالتّ�يتكون
�يرتكز�تقرير�وكّل�.المالي�االستحقاق�بيان�زمنية+�فترة�في�قدمالتّ�تفاصيل�للمكونات+

�الموضـوع��وأمـا��).ونطاقه�قريرالتّ�من�والغرض�العنوان،�على�تحتوي(�مقدمة�على
�وتحتـوي��الخاتمـة��وأما�).ونتائج�شروحات�من�المناقشة�أقسام�كافة(�على�ويحتوي
����.قرير)التّ�من�ئيسالر�للغرض�تبعاً�إليها،�المتوصل�تاجات(االستن
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��حادث�تقرير�نموذج
��الحادث.�عن�البالغ�تلقي�وتاريخ�وقت�ـ1
��الحادث.�وقوع�وتاريخ�وقت�ـ2
��الحادث.�وقوع�مكان�ـ3
�رقـم��البطاقـة،��رقم�الجنسية،�االسم،�:مثل�الحادث�عن�المبلغ�عن�معلومات�ـ4

 ��.إلخ�.�.�عمله.�مكان�الهاتف،

�المجنـي��(الجاني،�مثل�الحادث�في�المشتركة�األطراف�عن�ومعلومات�أسماء�ـ5
��.إلخ�.�.�هود.الشّ�عليه،
��.الحادث�عن�اتجةالنّ�واألضرار�اإلصابات�نوع�ـ6
��.إلخ�.�.�سالح.�(سيارة،�مثل�الحادث�في�المستخدمة�األدوات�عن�معلومات�ـ7
��.للحادث�خذتّا�فتصر�أو�إجراء�أي�ـ8
�قائمـة��الحـادث��لمكـان��صورة�/(رسم�مثل�قريرالتّ�في�رفقاتم�أي�إرفاق�ـ9

 إلخ�.�.�.�الحادث.�مكان�في�بالموجودات
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��2020اريخ:�...../�........./�التّ�

��السيد:�...............................

��..……………�المحترمإلى�السيد�

��تحية�طيبة،�وبعد؛

��طلب�وظيفة�في�مؤسستكم/�شركة/�وزارة/�إدارة...�الموضوع:

بطلبي�هذا�إلى�سيادتكم�رغبة�في�الحصول�على�وظيفة�شاغرة�يسعدني�أن�أتقدم�
مؤسستكم/�شركتكم...�فأنا�حاصل�على�شهادة،�خـريج�جامعـة....���مناسبة�لي�في�

ي�خبرة�كلية.............�بتاريخ:�...........�تخصص:�.....................�ولد
��الية:..................التّ.......�سنوات.�وأتقن�اللغات�

كما�لدي�شهادات�في�اإلعالم�اآللي�تخصص......�وأنا�على�استعداد�لمزاولـة��
��العمل�في�مؤسستكم�من�اآلن،�ولدي�كامل�االستعداد.

�� .رةموافقتكم�وأنضم�إلى�شركتكم�الموقّوأرجو�أن�ينال�طلبي�

��تحياتي
 

 .…………… �المرسل�توقيع

 

��
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حيمبسم�اهللا�الرحمن�الر��

��:............................اريخالتّ

��السيد:�..................................

وبعد؛��الم�عليكم�ورحمة�اهللا�وبركاتهالس�،��

��هنئة�بحلول�شهر�رمضان�المباركالتّـ�الموضوع:�

�أعاده�اهللا�عليكم�وعلى�العائلـة�الكريمـة���،بحلول�شهر�رمضان�المباركأهنئكم�
أن�،�واهللا�أن�يبلغكم�ليلـة�القـدر��.�وندعو�من�والبركاتبالخير�والي�واألمة�اإلسالمية

�� .وأتمنى�قبول�تهنئتيؤكم،�يستجاب�دعا

��.قديرالتّبول�فائق�االحترام�ومع�ق

��..……………………… �أسم�المرسل

 

��
��
��
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��:............................اريخالتّ�

��رئيس�المجلس�األعلى�للغة�العربية�المحترم،��سيادة�

؛الم�عليكم�ورحمة�اهللا�وبركاتهالس��

��.من�العمل�عطلةطلب�ـ�الموضوع:�

أتقدمن�العمل�بدايـة�مـن��عطلة�سالة�من�أجل�طلب�م�لسيادتكم�بهذه�الر�.......
في�أنا�الفترة�وهذه�بها�خالل��ي�أمرالتّروف�الظّلبعض���نظراً��إلى................

�ة�أخرى�بكّلللعمل�مرلبعض�من�الوقت�للراحة،�وبعدها�سأعود�غ�فرحاجة�ماسة�للتّ
��،��رةحتى�استكمل�مسيرتي�معكم�في�شركتكم�الموقّ�؛نشاط�وحيوية

��.��ى�قبول�طلبيأتمنّو

��.كرالشّمع�جزيل�

 .……………… \ اسم�المرسل

��
��
��
��
��
��
��
��
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��بسم�اهللا�الرحمن�الرحيم

��:�........................اريخالتّ

��ز...................................زميلي�العزي

؛الم�عليكم�ورحمة�اهللا�وبركاتهالس��

��.هنئة�بحلول�عيد�األضحىالتّالموضوع:�

أود�هنئة�لحلول�عيد�األضـحى��التّ�التّبخ�معاليكم/�لفخامتكم/�لسيادتكمم�لأن�أتقد
المقبلة��مأدعو�اهللا�أن�تكون�جميع�أيامك.�وخير�وسعادة�المبارك�أعاده�اهللا�عليكم�بكّل

مليئة�بالسالتّمع�المزيد�من�،�احةعادة�والرقدأرجو�من�سيادتكم�،�وةم�في�الحياة�العملي
�� .هنئةالتّقبول�رسالة�

��.مع�أطيب�األمنيات�والدعوات

��..…………… � رسلأسم�الم

 

��
��
��
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�يذكر�حيث�ل،مفص�بشكٍل�تكتب�أن�كوىالشّ�رسالة�في�األهم�إن�:شكوى�رسالة�ـ
�باإلضافة�وجودهم،�حال�في�هودالشّ�أسماء�وذكر�كوى،الشّ�واقعة�حدوث�تاريخ�فيها:
�كثيـرة��الوقائع�تكون�عندما�وينصح�كوىالشّ�صحة�على�تدّل�يالتّ�البيانات�إرفاق�إلى

�كـلّ��الموضـوع��صـلب��فـي��ويكون�.مةمقس�فقرات�شكل�على�تكتب�أن�وطويلة
����االحترام.�بعبارات�وتختم�وضيح.التّ

��

�tƒç´fl�Ö]ïçÓ� �

،�وتسـتخدم��فحةالتّكبير�في�منتصف��الموضوع�في�خطّيذكر�:�أوال:�الموضوع
��.��)رسالة�شكوىعبارة�(

����الرسالة.�مستلم�ومنصب�اسم�مستخدماً�الرسمية�حيةالتّ�استخدام�:ةحيالتّ�ثانيا:

��كوى.الشّ�لمحتوى�وجيز�عرض�:مةالمقد�ثالثا:

�ثـم��الوظيفة.�السكن/�ومعلومات�اسمك�تقديم�بعد�للشّكوى،�واضح�تفصيل�رابعاً:
�تعمل�تراها�يالتّ�الحجج�تقديم�مع�للمعني.�رفعها�تريد�يالتّ�المعلومات�في�كبير�تبسيط
����كوى.الشّ�تقدم�جعلك�الذي�للشيء�فنيد...التّ�أكيد/التّ�على

����كوى.الشّ�لدراسة�األهمية�إيالء�على�مسبقاً�كرالشّ�تقديم�الخاتمة:

��
��
��
��

  

  

��
��
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��إدارية.�نمطية�في�عليه�المتعارف�اإلدارية�الورقة�تحضير�ـ

��واصل.التّ�وسائل�ومتعلّقات�لالمرس�تحديد�ـ

��صبه.ومن�إليه،�لالمرس�تحديد�ـ

�ذات�المالبسات�كّل�وتحديد�وضيحالتّ�يتطلّب�وهنا�ظلّم:التّ�لموضوع�دقيق�تحديد�ـ
��بسببها.�طعنت�يالتّ�للمرافعة�الدفاع�حسن�مع�بالموضوع�العالقة

��ظلّم.التّ�نقاط�تحديد�ـ

��المشكلة.�حّل�النّظر/�إعادة�االعتبار/�رد�رفع/�ماسالتّ�وفيها�الخاتمة:�ـ

��أـخرى.�مرة�حيةالتّ�ـ
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أكيد�على�وظيفة�اللغة�في�محيطها�اليومي،�عليها�أن�تستجيب�للواقع�التّمن�باب�
ـ��العموميـة�العام،�وتمس�مختلف�الفئات�االجتماعية،�وبخاصة�مسألة�المرافق� ي�التّ

أكيد�على�لغة�المهن�(لغة�التّتقضى�فيها�المصالح�المرسلة،�وكان�من�األهمية�بمكان�
تحتاج�إلى�حمولة�فكرية�كبيرة�ي�تحتاج�إلى�لغة�ذات�صبغة�مميزة�كما�التّالحجابة)�
ـ�وحسنِ�سياسة،�وشدة�الذّكاء،�وتوقُّد�القريحة،�وسرعة�البديهة،�فهي�،�متنوعة ي�التّ

تُسـمى���كانت�ترقي�بالنّابغين�فيها�إلى�أعلى�المناصب.�وكانت�في�الزمن�الماضـي�
بــ�(الرسائل�الديوانية)�ونسميها�اآلن�بــ�(الرسائل�الحكومية)�وتصـدر�عـن���

ي�تُستخدم�في�شؤون�الدولة،�وتُوجه�التّمؤسسات�الدولة،�وهي�من�الرسائل�الرسمية�
ركات�والمقـاولين...��الشّإلى�المواطنين�أو�إلى�مصالح�داخلية�أو�خارجية،�أو�إلى�

ة)�يختلف�باختالف�موضوعاتها،�ولكنّه�في�العمـوم�لـه���وأسلوب�(الرسائل�الحكومي
��صيغة�رسمية�تقوم�على:

��ـ�النُّزوع�إلى�اإليجاز�والفَخَامة؛
��ـ�وجود�هيكل�شكلي؛

��ـ�وضع�خواتيم�المؤسسة؛
��ـ�سمة�المرسل.

وهذه�الرسائُل�لها�أصحابها،�وتقوم�عليها�هيأةٌ�متخصصةٌ،�بل�نجد�في�الدواوين�
رض�علـى���فسائل�قبل�أن�تُعـرنقّحون�هذه�الردة�االختصاصات�يتداولون�ويتعدقاً�م

ناعـات��التّصاحب�القرار.�كما�تُعد،�صناعةُ�كتابة�الرسائل�الحكومية�من�أشـرف��
لمكانتها�في�دواليب�الدولة،�ولذلك�يشترط�في�العاملين�فيها�شروطاً�صـارمةً�بـدءاً���

،�إلى�غير�ذلك�من�الحمل�المعلوماتي�لهـذه�المهنـة/���من�األمانة�والسرية�والمراس
ناعة،�حيث�يختار�صاحبها�اختياراً�عالياً�بشروط�توفير�معايير�القبول،�ويمكن�أن�التّ

نستعرض�قول�(ابن�األثير)�الذي�أصبح�قمقاماً�في�ديوان�الحافظ�المصري�فيقـول:��
مشق�فـي�سـنة�ثمـان����"وحدثني�عبد�الرحيم�بن�علي�البيساني�رحمه�اللّه�بمدينة�د

الحية،�فقال:�كـان�فـن�الكتابـة����التّوثمانين�وخمسمائة،�وكان�إذ�ذاك�كاتب�الدولة�
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بمصر�في�زمن�العلوية�غضاَ�طرياً�وكان�ال�يخلو�ديوان�المكاتبـات�مـن�رئـيس����
يرأس�مكاناً�وبياناً،�ويقيم�سلطانه�بقلمه�سلطاناً،�وكان�من�العادة�أن�كال�من�أربـاب��

أنشأ�له�ولد�رشيد�شيئاً�في�علم�األدب�أحضره�إلى�ديـوان�المكاتبـات����الدواوين�إذا
قال:�فأرسلني�والدي،�وكان�إذ�ذاك�قاضياً��،ليتعلّم�فن�الكتابة�ويتدرب�ويرى�ويسمع

بثغر�عسقالن�إلى�الديار�المصرية�في�أيام�الحافظ؛�وهو�أحـد�خلفائهـا�وأمرنـي����
إلى�ديوان�المكاتبات،�وكان�الذي�يرأس�به�في�تلك�األيام�رجـل���]المسير[بالمصير�

يقال�له�ابن�الخالل.�فلما�حضرت�الديوان،�مثّلت�بين�يديه�وعرفته�مـن�أنـا�ومـا����
طابتي،�رحب�بي�وسهل،�ثم�قال:�ما�الذي�أعددتَ�لفن�الكتابة�من�اآلالت؟�فقلـت:��

اسة.�فقال:�في�هذا�بالغ،�ثم�ليس�عندي�شيء�سوى�أنّي�أحفظ�القرآن،�وكتاب�الحم
�ّل�شعرني�بعد�ذلك�أن�أحربتُ�بين�يديه،�أمدتُ�إليه�وتدرني�بمالزمته،�فلما�تردرأم

".�وما�يمكن�استخالصه�من�قول�هذا�الفذّ�مـن��1الحماسة،�فَحلَلْتُه�من�أوله�إلى�آخره
يبدع�كتبـه�البالغيـة���ي�جعلته�التّعلماء�البالغة،�أنّه�مر�بتجربة�الممارسة�والدربة�

المعروفة.�ثم�هناك�عامل�الحب�للمهنة،�بجانب�عامـل�الموهبـة،�وإن�لـم�توجـد�����
الموهبة�فال�نجاح�لصاحب�هذا�الفن،�وعليه�اختيار�حرفة�أخرى.�وعلى�ذكْر�هؤالء�
القائمين�على�مهنة�الكتابة،�والذين�حملوا�هم�نشدان�أفضل�األساليب؛�ليكـون�لهـم���

أثير�في�المخاطب،�فقد�قال�عنهم�(عبد�الحميد�الكاتب):�"أنتم�معاشر�الكُتّاب،�خيار�التّ
األخيار�وذوي�الخطار�على�أيديكم�مجاري�الخير�والـنّعم�تقومـون�بحمـل�اآلداب����
برغبة؛�حتى�تَعبر�إلى�رشدها�أو�غيها.�ليس�فوقكم�رغبةٌ�لذي�مطلـب،�فأفضـلُكم���

مطاعةٌ�وساسةٌ�مهابةٌ"�ومن�هذه�الكلمـات�لصـاحب����الفاضُل،�وخيركُم�الخير،�أئمةٌ
أول�رئيس�ديوان�الكَتَبة،�يوجه�الكُتّاب�إلى�قيمتهم�االجتماعية،�فهم�مـن�األخيـار���
األفذاذ�بما�يحملون�من�سلطان�القلم�والبيان،�ولهذا�ال�بد�لمن�يتصدى�لهـذه�المهنـة���

اللّسان�وقد�يكون�ذلك�من�السهل��من�إتقان�فن�كالمِ�الفُرسان،�وما�يتبعه�من�صوابِ
��في�األذهان؛�إذا�اطّلع�على�ما�كُتب�في�فن�البيان.���

                                                                 
��.9ضياء�الدين�بن�األثير،�الوشي�المرقوم�في�حّل�المنظوم.�القاهرة:�د�ت،�ص�ـ�1
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وأما�أسلوب�الرسائل�الحكُومية،�فيختلف�حسب�طبيعة�الموضوع،�وفي�عمومـه��
يجمع�بين�األسلوب�األدبي�واألسلوب�العلمي؛�فاألدبي�فيها�يتمثّل�في�الكفاية�الفنيـة��

كُتّاب�متخصصين�يملكون�السليقة�والموهبة،�بقدر�ما�يصدر�عن��ويصدر�عادةً�عن
روي�والفكرة�وتجويد�المعنى،�وتَنَخُّل�األلفاظ،�وحسن�اختيارها،�ولهـذا�يختـار���التّ

كُتّاب�الحكومة/�السلطة�من�الموهوبين�في�فن�الكتابة.�وأما�األسلوب�العلمي�فيكون�
وتعليمات�وإحصائيات�تستدعي�الدقة�واالختصار��دائماً�لما�تحمله�الرسائل�من�أوامر

ركيز�على�األسلوب�العلمي�المنطقي؛�الذي�هو�أسـلوب�يعتمـد���التّوالبرهان.�ويقع�
الحقائقَ�من�أيسر�السبل،�وليس�به�خيال،�وخاٍل�من�الجمال،�ويظهر�واضـحاً�فـي���

شـتراك،�واضـح���منبتاً�في�تضاعيفه،�وفي�تَخَير�كلماته،�بعيداً�عـن�اال����المنطق
��الداللة.

ـ�إن�الكتابة�اإلدارية�من�الفنّون�ات�اإلدارية:�الكتابمهارة��ـ1 ي�يقـوم�بهـا���التّ
الموظّف�في�اختصاصه،�وهذا�عندما�يكتب�عريضة/�تقريراً/�تظلّمـا/�شـكوى...���

ي�يحدد�فيهـا��التّويحتاج�إلى�قدر�معلوم�من�المهارة،�وهي:�البداية�بترويسة�الورقة�
اآلتي:�تنظيم�الورقة�مما�يكتب�في�وسط�الورقة،�وما�يكون�على�اليمين،�وما�علـى��

وقيع،�وتحديد�المرفقات.�وهذا�أمر�يكـون�فـي���التّاليسار،�وما�يسطّر�عليه،�ومكان�
عار)�وما�يلحـق�ذلـك���الشّي�عادة�تحمل�وسم�المؤسسة�المرسلة�(التّالورقة�اإلدارية�

وختم.�ومن�ثم�يتلوها:�تحديد�المرسل+�تحديد�المرسل�إليـه+��من�تسجيل�وإمضاء�
��وقيع.�وإليكم�نموذجاً�من�الكتابة�اإلدارية:��التّتحديد�المطلب+�الختام�و

��ـ�ترويسة�المؤسسة:

��ـ�تسجيل�اإلدارة/�الديوان:

��اسم�المرسل:ـ��

��ـ�المرسل�إليه:

��تحديد�الموضوع:ـ�
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����/�المطلب:مطالبـ�تحديد�ال

��..............................................................�:�قريرالتّ�كتابة

..................................................................................
..................................................................................

..................................................................................��
��إنّه�في�يوم:...../�......�من�سنة.....�وعلى�الساعة....

انتقلت�الكتيبة�المتنقّلة�إلى.........................�ووقفت�في�عين�المكان�على�
عالقة�فـي�مـا���حيثيات�قضية�..............،�وتم�بموجبها�جمع�المعلومات�ذات�ال

��يلي:.....................................................
لنا�ما�يلي:وفي�األخير�سج�.................................................��

..............................................................................
...............��

��اريخ�واإلمضاءالتّ�������������������������������قريرالتّمقدم������
��

2�:يحصل�ما�يلي:��ـ�مهارة�كتابة�موضوع�أدبي�،لكتابة�موضوع�تعبير�أدبي��
��ـ�قراءة�نص�الموضوع�المطلوب�توسيعه.2/1
��ـ�استخالص�الفكرة�األساس.2/2
��ـ�تسجيل�متعلّقات�الفكرة�األساس.2/3
��ذات�العالقة�بالموضوع.واهد�الشّـ�تسجيل�األفكار�و2/4
��روع�في�الكتابة�على�المسودة.الشّـ�2/5
��درج�في�الكتابة:�المقدمة،�ثم�بسط�الموضوع،�فالخاتمة.التّـ�2/6
��صحيح�األولي.التّـ�إعادة�قراءة�الموضوع�على�المسودة،�وإجراء�2/7
��ـ�تبييض�الموضوع.2/8
��ـ�مراعاة�اآلتي:��5/9
��ضوع�من�األخطاء�اللّغوية�واإلمالئية.أكّد�من�خلو�الموالتّـ�2/9/1
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��ـ�كتابة�الموضوع�كتابة�واضحة�بمراعاة�فنيات�الكتابة.��2/9/2
��رقيم.��التّـ�عدم�إغفال�توظيف�عالمات�2/9/3

وهذا�هو�ما�اكتسبناه�في�مراحلنا�ما�قبل�الجامعـة،�وفـي�المرحلـة�الجامعيـة�����
وجه�بإضافة�نوعية،�حيث�ال�توجد�طريقة�مثلـى�لهـذا���التّيتواصل�العمل�في�نفس�

األمر،�باعتبار�األسلوب�من�األشياء�الذّاتية،�وإنّما�العهدة�فيه�هناك�مظاهر�نمطيـة��
��الية:التّنوصي�باحتذائها،�وهي�ممثّلة�في�النّقاط�

��ـ�جمع�األفكار�العامة�والخاصة.1
ها�في�كُناشة�مستقلة�نعود�إليهـا��ـ�اختيار�األلفاظ�المناسبة�للموضوع،�وتدوين2
��ياغة.التّأثناء�
��ـ�تقسيم�الموضوع�إلى:�مقدمة�ـ�موضوع�ـ�خاتمة.3
��ياغة�األولى�للموضوع.التّـ�4
��ـ�الكتابة�بالخطّ�الواضح�والجيد.5
��هميش.التّـ�احترام�قواعد�الكتابة�وقواعد�6
ـ�المراجعة�ما�قبل�النّهائية،�وتتركّز�على:�جمال�األسلوب،�وحسن�االستشهاد�7

��بما�كنتَ�كتبتَ�في�الكُناشة�سابقاً.��
��ـ�المراجعة�الدقيقة�في�تنميق�أسلوب�كّل�من:�المقدمة�والخاتمة.8
9.ة�وتتركّز�على�الجانب�اللّغويـ�المراجعة�النّهائي��
وثيقة�تعـرض�حقـائق�عـن�موضـوع�����قرير�تّالإن�:�قريرالتّـ�مهارة�كتابة�3

مستهدف،�بعرض�تحليلي�ن�قدراً�من�المعلومات�المطلوبـة��وبطريقة�مطة.�يتضمبس
قارير�بـاختالف��التّبنى�عليها�الحلول/�المقترحات�وتختلف�من�أجل�استحداث�نتائج�تُ

�قرير�بإيعاز/�أمر/�كتابة�تقريـر�التّوعادة�يكتب��الموضوع�والعناصر�المحيطة�به.
.�ونجد�فيـه��ة+�العرض�الخاتمةم:�المقدسنوي�ويرفع�إلى�الجهة�المخولة،�ويتضمن

تـائج+��توفّر:�تحديد�المشكلة+�اإلحاطة�بالمشكلة+�عرض�المادة�بنظام+�تحليـل�النّ�
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ـ��نطقيـة�وم�قرير�في�العادة�مالتّوتكون�لغة��قرير+�الخاتمة.التّتنسيق� هلةقنعـة�وس�
وسماته�خلو�اللغة�من�األخطـاء+�اإليجـاز+�سـرد�����قرير.التّوبأسلوب�ينسب�نوع�
قسيمات+�استخدام�المصـطلحات��التّوثيق+�إيراد�األرقام�والتّالمعلومات�والحقائق+�

��ذات�العالقة.
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��المعني�باألمر�ووسائل�تواصله

��..........................................ـ�الموضوع:�

��ـ�سرد�الوقائع�والمشاهد:�.........................................

��ـ�تحليل�الوقائع:.........................................................

��ـ�مالحظات:�..............................................................

ي�حواها�الموضوع،�وهي�ال�تحتاج�إلـى�شـرح���التّجمع�للنتائج�:�هي�ـ�خاتمة
وتستشرف�أبعاداً�ذات�العالقة�بالموضوع،�وبأسلوب�مؤثّر�مع�الحرص�على�حسـن��

��.اختيار�األلفاظ�والمعاني،�وحوصلة�الموضوع�بدقة�وإحكام
��ـ�االقتراحات:��

��وقيعالتّاريخ�والتّالمعني�باألمر�ب

��ـ�مرفقات:

��
��
��
��
��
��
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حفـي��التّفي�العـادة�إن�الخطـاب���حفي:�التّحافي/�التّمهارة�كتابة�الخطاب�ـ�4
يبحت�في�البناء�والوظيفّة�لوحـدات�اللغـة�الكبـرى،�ويتشّـكل�مـن�النّصـوص�������
والممارسات�والمشاهدات�المسموعة/�المكتوبة؛�باعتباره�طريقة�للتّحدث�عن�الوقائع�
ببناء�أفكار�تحمل�وجهة�نظّر�مصوتّة�ببناء�استداللي�على�شكل�مقدمة+�عـرض+��

مي�مستخدم�في�وسائل�اإلعالم�من�أجـل��حافي�خطاب�إعالالتّنتائج.�وإن�الخطاب�
واصل�العام�ويتعرف�التّتغطية�األحداث�وإبراز�الوقائع�وإظهار�الحقيقة،�وهذا�عبر�

خصـية+�وحـدة���الشّعليه�الباحثون�من�خالل�مواصفاته:�"وحدة�الكلمـة+�وحـدة���
حـافي/��التّ.�وتحدد�شروط�نجاح�الخطاب�"1المفردة+�وحدة�مقياس�المساحة�والزمن

كلي�الشّائعة�والبناء�الشّحفي�في�مدى�استخدامه�األلفاظ�السهلة�الواضحة�وللكلمات�تّال
المناسب،�مع�ما�يتبع�ذلك�من�تنقيح�الموضوع�ومن�حذف�الزائد،�وجعـل�الـنّص���

ومراعـاة����مستوفياً�المعلومات�والبيانات،�مع�استعمال�المصطلحات�الدقيقّـة�جـداً��
ابق�المضمون�مع�توجهات�المؤسسة�اإلعالمية�مستويات�الجمهور�المستهدف،�وتط

ـ�إلى�جانب�تناسق�اإلخراج�الذّي�يراعي�الدقّة�النّحوية،�واستعمال�عالمات� رقيم�التّ
حفـي��التّحفـي�والمقـال���التّحقيق�التّفي�أماكنها.�علماً�أن�هناك�فروق�حقيقية�بين:�

��حفي....�والقاسم�المشترك�بينها�ما�يلي:التّقرير�التّو
��حافي�من�الثّقّة�بالنّفس�الستفاد�الهدف.التّانطالق�-1
��الدراية�األولية�بالموضوع�من�خالل�االستّماع�والقراءة�.�-2
��جمع�كّل�متعلّقات�الموضوع.�-3
4-�لب�الموضوع.تحديد�ص��
حليل�والنّقـد،�واسـتخدام�األسـّئلة�والفرضـيات�����التّالقدرة�على�الوصف�و�-5

��المتنوعة.
��على�االستنباط.القدرة��-6
��تقديم�االقتراحات.�-7

                                                                 
المؤتمر�2015.�دبي:�حفي�في�وسائل�اإلعالم"التّعمار�ميالد�نصر�"منهجية�الخطاب��-�1 ،�المجلّد�الثّامن،�صالمؤتمر�الدولي�الرابع�للغة�العربية،�كتا
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وفي�كّل�هذا،�ال�نقوم�بتوجيه�أمور�صحافية�إلى�اإلعالميين�بأن�يكون�إعالمهم�
متّصالً�بالواقع�دون�تزيف�وال�إكراه�وال�غمط�الحقيقة،�بل�نقـول�بـأن�مصـداقية����

�حفي�أن�يكون�بانياً�للهوية،�يتوجه�بلغة�أصـلية�واضـحة�وتجنـب�كـلّ����التّالخبر�
كل،�وكـّل�مـا���الشّغموض،�واالهتمام�بأساسيات�بناء�المقال�في�المعنى�والمبنى�و

حفي،�وبخاصة�عندما�يكون�جسراً�للمعرفة�العامة،�التّيؤدي�إلى�نجاح�نص�الخطاب�
امـة��التّويتلمس�المستويات�الثّقافية�للجمهور�المستهدف�ويعتمـد�علـى�المعرفّـة����

راءة+�الحديث+�الكتابة�وبخاصة�يعتمد�على�جمع�بمهارات�االتصال:�االستماع+�الق
خلفيات�الموضوع.�وهذا�يحتاج�إلى�صحافي�مبرز�يفهم�األمور�فهماً�جلياً،�ويتعامل�

غرى،�بإبداع�خاص؛�نابع�من�اإلحسـاس��التّمع�المادة�واللغة�في�حدودها�الكبرى�و
سـن�األداء��فاني�في�خدمته�لبلوغ�رسالة�حالتّبالموضوع�ومدى�حبه�لالختصاص،�و

حفي�تنجح�حالة�ما�يكون�عفوياً�تتدفّق�التّحافي/�التّحافي.�إن�مهارة�كتابة�الخطاب�التّ
صوير�والقياس.�ويكون�مركـز�األسـلوب���التّالمعاني�سلسة،�وتستخدم�الخيال�ومنه�

ـ�فيها�الحديث،�حالة�ما�يكون�بعيداً�عن�الكلمـات�� ي�تسـتخدم�الزمـة،�وعـن����التّ
أن�ينتقي�العبارات�البليغة�السهلة�المفعمة��-نحن�اللغويين–االحتماالت.�ولهذا�نسعى�

بالحيوية،�وكما�قيل�"األسلوب�هو�اإلنسان"�نجد�في�أسلوب�كاتب�ما�مسحته�الخاصة�
حليليـة�االنزياحيـة�للغـة.�نجـد�����التّتؤطرها�قوالب�أسلوبية�مستثمرة�لكّل�الطاقات�

��راتيجية�العبور�في�إبداع�المبدع.است
إن�الرسالة�من�أقدم�فنون�النّثر�نشأة،�وهي�:�مهارة�كتابة�الرسائل�الرسميةـ�5

واصل�الورقي�وتنقسم�إلى�رسالة�شخصية،�رسالة�إداريـة/�رسـالة���التّمن�وسائل�
مؤسسة/��ي�توجه�إلى�مسؤول�إداري/التّإن�الرسالة�اإلدارية/�الرسمية�هي��رسمية.

جهة�له�صلّة�بقضاء�النّاس�مثل�البلديـة/�الـدائرة/�الواليـة/�الـوزارة،�وتعتمـد������
��الية:التّواصفات�مال

��اريخ؛التّالمكان�و�-
��عنوان�المرسل؛�-
��المرسل�إليه؛�-
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��الموضوع؛�-
��شرح�الموضوع؛�-
��المطالب؛�-
��اإلمضاء.�-
فكـرة�أو�مشـكلة�ينبغـي����تعبير�فني�محدد�قائم�على�:�مهارة�كتابة�المقالـ�6

��عالجها،�وينضوي�تحتها�ما�يلي:
��ـ�ملخّص�عام�بذات�اللغة�المستخدمة،�وملخّص�باإلنجليزية.1
��ـ�ذكر�الكلمات�المفاتيح.2
��ـ�الديباجة.3
��ـ�عرض�الفرضيات.4
��ـ�المقدمة.5
��فصيل�فيه:�فصول/�مباحث/�أبواب...التّـ�عرض�الموضوع�و6
��ـ�الخاتمة.7

ل�من�باحث�أو�أكثر،�ويمكن�أن�يمثّل�مؤسسة،�ويكون�تحت�يمكن�أن�يكتب�المقا
فاصيل�الوصول�إلـى�كتابـة���التّإشراف�أستاذ/�رئيس�المؤسسة...�والغاية�من�هذه�

بنـى�عليهـا�األبحـاث����المقال�الجيد�المبني�على�الموضوعية،�والمؤدي�إلى�نتائج�تُ
���:القادمة.�وفي�كّل�هذا�ال�بد�من

��وع�المبحوث؛قراءة�مثالية�للموض�-
��تدوين�رؤوس�أقالم�للمقروء؛�-
��ي�يجتمع�بها؛التّتدوين�الفقرات��-
��ف�فيها؛صرالتّجمع�المعلومات�و�-
��تقسيم�الموضوع�إلى�فصول�لتسهيل�السيطرة�على�الموضوع؛�-
��ياغّة�األولية�المركّزة.التّ�-
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�قـوم�علـى�االسـتيعاب�الجيـد����تلغويـة��تعبيرية�ارة�مه:�لخيصالتّمهارة�ـ�7
يعبـر�عـن���والجديد�وإعادة�صياغتها�في�بناء�جديد؛��،واستخالص�األفكار�الرئيسة

االسـتيعاب��إالّ�عـن�طريـق����بسهولةال�يحصل�هذا�مضمون�النّص�بألفاظ�قليلة.�و
واختيـار���،على�الكتابة�الموضوعيةدريب�التّ،�ويأتي�عن�طريق�ركيز�والمتابعةالتّو

تضي�األمانة�العلمية�والمصطلح�الـدقيق��.�ويقم�للمعلوماتالكلمات�واسترجاع�منظّ
�د.�إنالكلمات�األصـل�منطوقـة/���قليل�في�عدد�التّلخيص�يعني�التّواالستيعاب�الجي

مكتوبة�إلى�الحد�األدنى،�وهو�من�ضرورات�الكتابة؛�يسـتعمله�رجـال�األعمـال����
��حافيون�والسياسيون.�وهدفه:��التّو

��فكرة�عن�الموضوع؛�تقديم�الكالم�الكثير�بعبارات�قليلّة�يعطي�-
��ذوق�السليم�لألساليب؛التّتنمية�القدرة�على��-
��تكثيف�آليات�الموضوع�ويحللّه�في�وحدات�صغرى؛�-
تقديم�خالصة�كاملة�للموضوع�وهو�الذّي�يقرأ،�ومن�خالله�يزكى�الموضـوع���-

��أو�يرفض.
فقـرات��لخيص�تستدعي�آليات�السماع�الجيد،�وتقسيم�الموضوع�إلى�التّإن�مهارة�

وترقيمها،�واستخراج�صلب�الموضوع،�بوضع�مفردات�األفكار�الرئيسـة،�بتغييـر���
ثم�صياغتها�صياغة�جديدة�ال�تخـرج�عـن����تراكيب�الجمل،�وربطها�في�ما�بينها،

��.روح�النّص�األصلي
��الي؟التّلخّصِ�النّص��ـ�تطبيق:

،�فاتّخـذوا��ريف�غيروا�معالم�المسجد�األقصـى�الشّليبيون�القدس�التّعندما�احتّل�
جانباً�منه�كنيســة�وجانباً�آخر�مسكناً�لفرسانهم�ومستودعاً�لذخائرهم،�ولما�حـرر��
صالح�الدين�األيوبي�القدس،�عمل�على�ترميم�وإصالح�الجامع�وإعادته�إلى�ما�كان�

ليبي،�وأتى�بالمنبر�الرابع�الذي�أمر�(نور�الدين�محمـود�بـن���التّعليه�قبل�االحتالل�
سجد�األقصى�من�حلب،�ووضعه�فـي�الجـامع�ليخطّـب�عليـه�����زنكي)�بصنعه�للم

�1969الخطيب�في�يوم�الجمعة،�وبقي�هذا�المنبر�إلى�أن�أحرقه�اليهود�فـي�سـنة���
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عندما�أحرقوا�الجامع،�وما�يزال�اليهود�يعيثون�فساداً�في�هذا�المسجد�بدعوى�البحث�
��عن�هيكل�سليمان.

وسيلة�من�وسائل�الدعاية�لمنتوج�لموضوع�:�ـ�مهارة�كتابة�عريضة�اإلشهار8
لملتقى�للتّرويج...�وهو�حتمية�معاصرة،�وضرورة�اقتصادية�الزمة�لحـّل�مشـكل���
العرض،�وال�يمكن�لسلعة�ما�أن�تبلغ�مستهلكيها�بشكل�سريع�إالّ�باإلشـهار؛�وهـو���

احـه�فـي���جاري.�إن�اإلشهار�غني�بإيحائه�وأسـاليبه�وانزي�التّالدفع�الى�االستهالك�
ـ�االستحواذ�على�فّئات�المجتمع�ولهذا�تكون�لغته�دقيقّة�موجزة�من�أجل� أثير�فـي��التّ

المستهلك�بما�يقدم�من�صورة/�لغة/�حجة/�تصميم/�أيقونّة...�يعتمد�في�كثيـر�مـن���
ـ�خطبه�على�حجج�بالغية�بيانية�جاذبة،�ولو�على�حساب�مبنى�اللغة�ورائدها� أثير�التّ

��.�وتستدعي�مهارة�الكتابة�ما�يلي:واإلقناع�ببالغة�الحجة
�اختيار�اللغة�الجاذبة؛ -
�استعمال�لغة�المحيط،�وربما�يكون�الخليط�اللغوي؛ -
�االختزال�في�الكتابة؛ -
�رقيم�الدالة؛التّتنويع�في�استعمال�عالمات� -
�استصحاب�ذلك�بومضات�صوتية/�ضوئية�مثيرة�لالنجذاب؛ -
�المجتمعية.�اختيار�مكان�علقها/�عرضها�لتمس�كّل�الفئات -
إن�الغاية�من�كتابة�بطاقة�الدعوة�إلـى�غايـة���ـ�مهارة�كتابة�بطاقة�الدعوة:�9

رسمية�من�مثل:�حضور�ملتقى/�حفل�افتتاح�معرض/�حفل�تكريم/�حفـل�تخـرج/���
ي�تقام�في�السفارات...�ولكـّل�حفـل�لـه����التّحفل�إمضاء�االتّفاقيات/�األيام�الوطنية�

ي�عادة�ما�يكتبها�المدعو.�وهناك�نمطية�في�الكتابة،�ومع�التّخصائص�صنع�البطاقّة�
حسين.�والمهم�فيها�تحديد�الموضوع�والمكـان��التّذلك�تحصل�اجتهادات�تعمل�على�

صرف�فيها�بلباقة.�ولكّل�دعـوة�بطاقـة���التّاريخ.�والباقي�أشياء�إضافية،�يمكن�التّو
��:خاصة،�وعناصر�مضبوطّة،�والمهم�أن�القاسم�المشترك�هو

��كل�غير�ثابت؛الشّ�-
��رويسة�من�الجهة�المرسلة؛التّ�-
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��المرسل�إليه؛�-
��حية؛التّ�-
ي�تكون�جد�مقتضبة؛�تظهر�التّموضوع�الملتقى/�الحفل:�وهنا�يظهر�أثر�اللغة��-

��الهدف�من�الدعوة�بأقّل�جهد�لغوي؛
��المكان+�الزمان.تحديد��-
��كر.الشّـ�

تأكيـد�الحضـور+���ي�تصحب�بمالحظات�من�مثـل:��التّوهناك�بعض�الدعوات�
االعتذار�حالة�الغياب+�قبول/�ال�قبول�الممثّل...�كما�يمكـن�أن�تصـحب�الـدعوة����

��بخريطة�توضيحية�لمكان�االستقبال�عدما�يكون�مجهوالً.
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
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��اريخ�والمكان:.......................التّ

��بالحضور+�الغائبون�بعذر/�دون�عذرـ�قائمة�اسمية�

��ـ�تسجيل�الغياب

��ـ�جدول�العمل:��

-��

-��

��................................................ـ�تسجيل�مجريات�االجتماع:�

..............................................................................��

��وصيات:التّـ�النّتائج�و

��عليه:ـ�المتّفق�

��ـ�الخاتمة:��

����ـ�إمضاء�المقرر.

������اريخ�أعاله�على�الساعة.........................التّرفعت�الجلسة�ب

��توقيع�المقرر�����

��
��
��
��
��
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��تحية�طيبة�وبعد؛

نا�أن�نــدعوكم�لحضــور�افتتــاح�فعاليــات�الملتقــى�الــوطنيحــول��يســر
(.............................)��

��وهذا�في�المكتبة�الوطنية�بالحامة،�في:.........................�وعلى�الساعة

��قدير�واالحترامالتّوتقبلوا�فائق�

��:�........................واصل�على�هذا�الرقمالتّلالستفسار؛�يرجى�

��اسم�المؤسسة/�المدعو

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
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�تقـدم��اجتهـادات��هي�علمية،�بطريقة�مضبوطة�غير�السيرة�كتابة�عادة�بأن�نشير
�اتيةالذّ�يرةالس�كتابة�طريقة�وإن�أكاديمية.�إدارية/�مؤسسة�من�طلبها�حالة�أو�للمعنيين،

�ةوالجنسـي��الكامـل،��االسـم��على�وتشتمل�؛ةاالجتماعي�المعلومات�تحتوي�أن�يجب
�على�السيرة�تشتمل�كما�.ةاالجتماعي�والحالة�الميالد،�ومكان�الميالد،�وتاريخ�والجنس،
�وصـورة��اإللكترونـي،��والبريـد��الهـاتف،��ورقم�،البريدي�مزوالر�البريد،�صندوق
إلى:�تنقسم�وهي�عليها.�الحاصل�والجوائز�حديثة�ةشخصي���
��خصية�العلمية/�الفنيةالشّالسيرة��-1
��السيرة�الغيرية�تكتب�عن�اآلخر.�-2
3-�.ة/�المسار�الوظيفيالسيرة�الوظيفي��

وأما�متضمنات�السيرة�العلمية�الجامعية،�فهي�سرد�كامل�للسيرة�العلمية�للمعنـي��
رقية،�أو�نيل�منصب�ما،�أو�لترشيح�في�عضوية�التّتقدم�من�أجل��اعلمي�ايعني�وصف

��معينة...�ونجد�فيها�على�العموم�ما�يلي:��
�خصية:الشّالبيانات� -
�:المؤهالت�العلمية -
�:المؤلّفات -
���:المناقشات -
�:النّدوات�والملتقيات -
�اإلشراف: -
�:المشاريع -
�:حكيم/�العضوياتالتّفي�لجان�المشاركة� -
�:المرتبطة�بهاالمناصب�العلمية�والنّشاطات�تولّي� -

��
��
�
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هناك�مضايقات�توضع�في�البداية�على�أن�العربية�صعبة�ولها�في�خصائصها�ما�ال�
يوجد�في�كّل�لغات�العالم�العربية�فيها�شكل�وحرف�يتغير�بتغير�موقعه،�العربية�يصعب�

�ي�قرأناها�وتدّل�على�هذا،�بحيـث�التّكان�بسبب�بعض�األفكار��أن�تتفاصح�بها...�وهذا
تحترز�وتضع�العراقيل�والحدود�على�أن�العربية�ال�يمكن�دخول�عالمهـا�إالّ�لعمالقـة���
اللغة�الذين�لم�يلدوا�بعد،�وهم�من�أوصياء�هذه�اللغة�"وإذا�أردت�أن�تصطنع�في�الكتابـة��
أو�الحديث�فصاحة�وبياناً�اعترضت�سبيلها�جماعات�الوصاية�اللغوية�بتحكّم�فيما�يجـوز��

واب،�وتعنّت�في�تمييز�الفصيح�عن�العام.�فقـد��التّفي�تصيد�الخطأ�ووال�يجوز،�وتعسف�
ألقت�تلك�الجماعات�في�األسواق�عدداً�غفيراً�من�األحكام�الجائرة:�لغة�الجرائد�عثـرات��
األقالم،�والغلطات�النّحوية،�وقل�وال�تقل�وأغالط�الكتّاب،�ومعجم�األغالط�اللغويـة...��

لّمين�سدود�ومنعطفات�ومنحدرات�ومرتفعات�أكثرهـا��فكان�في�طريق�المتأدبين�والمتك
مصطنع�لقول�نحوي�أو�لغوي،�أو�لمذهب�أو�لهجة�قبلية�أو�لحكم�محدود�من�ضـوابط��

من�قبل�بعض�النّحـاة،�ولكـن�هنـاك�����".�ال�ننكر�وجود�هذه�المعضلة1ذوذ�والقياسالشّ
لغـوي�موبـوء���ي�تقام�في�حقّ�هذه�اللغة،�وهناك�محـيط��التّفواجع�كبيرة�في�األخطاء�

بهجين�وخليط�لغوي؛�فهو�داء�لغوي�عضال؛�يحتاج�إلى�خدمة�العربية�بخدمة�المجتمـع��
العربي.�وإنّنا�نعلم�بأن�الداء�يتفاقم،�فهل�ليس�هناك�حّل؟�أال�يوجد�رجـل�رشـيد�يعيـد����

�،في�محيطنا�مر�الواقع�اللغوي�األمور�إلى�فصاحتها�البسيطة.�إن��ننتظر�العالج�اللغـوي
العلماء�المناسبين؛�لنصل�بالعربية�إلى�شاطئ�حسن�اسـتعمال�المهـارات����مناسب�منال

وهناك�اآلن�صحوة�لغوية�معاصرة،�هناك�نوافذ�األمـل�مفتوحـة،�وعلينـا�تفحـص�����
��المشكالت�واحدة�واحدة�بما�يلي:

��ـ�االهتمام�بالمكون�في�الدراسة�األولى�(المعلّم)؛
��فصيحة�دقيقة؛�ـ�إشاعة�اليسر�في�استخدام�لغة�العرب

                                                                 
،�دار�الفكـر��1999.�بيـروت:��1ـ�فخر�الدين�قباوة،�المهارات�اللغوية�وعروبة�اللسـان،�ط���1

�.22المعاصر+�دمشق:�دار�الفكر�ص�



     
166166166166 

    

        

��ـ�رفع�الحصار�عن�المهارات�اللغوية؛
حيح�عما�يشاع�عن�العربية�من�صعوبة؛�فهي�بريئة�من�كـّل��التّالكالم�غير�ـ�رفع�

��ذلك؛
��ـ�مدارسة�القرآن�بأحكامه�ومخارج�أصواته.

ومن�هنا�يكون�المفتاح�األول�الذي�يجعلنا�نخرج�برأي�جمـاعي؛�وهـو�ضـرورة����
مية،�وعند�ذلك�تكون�لدينا�خريطة�في�حسن�استعمال�مهاراتهـا��خدمة�العربية�خدمة�عل

ي�تتنامى�عبر�المدرسة�والقدوة�والحرية.�فنبدأ�بسن�منهج�يتبع�لتحقيـق�حسـن�األداء���التّ
��ونرى�أن�يقوم�المنهاج�على:

��ـ�االهتمام�بتحفيظ�القرآن�الكريم�في�مرحلة�الروضة�وفي�المرحلة�االبتدائية.1
في�بداية�يومهم�يمارسون�اللغة�حديثاً�بينياً�بتوجيـه�مـن�المعلّـم����الميذ�التّـ�جعل�2

حول�موضوع�يعبر�عنه�بلغة�فصحى؛�وهو�عبارة�عن�محادثة�جماعية�ترفع�من�خالله�
��عقبات�الخوف�من�الوقوع�في�األخطاء.

��ي�تنمي�الذّوق�والفصاحة�وخلق�المنافسة.التّـ�اإلكثار�من�الممارسات�العملية�3
بالعربية؛�باعتبارها�اللغة�المشتركة�وهي�واسطة�العقد.�واالهتمام�بها�ـ�االعتزاز�4

.ينيوالد�والقومي�من�الواجب�الوطني��
فيقتادون��الميذالتّي�تفك�االستعجام�في�ألسنة�التّـ�المعلّم�القدوة:�وهذا�من�العوامل�5

بقدوتهم�ويذَحة�تحتـاج�إلـى���وة�المهارات�صناعة�جماعيتنمي�ن�حذوه.�وهكذا�نرى�أن
��ي�تعمل�على�إزالة�فاقة�االنحدار�اللغوي�في�الممارسات�اللغوية.��التّتجنيد�هذه�الفئات�

وال�نيأس�في�كّل�حال،�فهناك�مساعي�اإلصالح�قائمة،�وعلينا�تعضـيدها�ودفعهـا���
الفصيح.�وال�يكون�سهالً�إالّ�بسد�فجوتين:�فجـوة��نفيذ�لنصنع�المناخ�اللغوي�التّللتّحسين�و

رفع�األمية،�وفجوة�اللحاق�بمجتمع�المعرفة.�وإنّنا�نقرأ�األمل�في�عيون�هذا�الجيل؛�جيل�
ال�يرغب�في�القدوة�الهزيلة؛�جيل�يموت�على�العربية�إذا�لمس�سيادة�الفصحى،�ولمـس��

عليميـة��التّلعلمي�المرجعي،�والسياسة�العزة�والكرامة،�إلى�جانب�المعلّم�القدوة،�والكتاب�ا
طوير،�ومشاريع�الحكومات�وإنتاج�المؤسسات.�ونعتقد�أن�عـودة��التّالمعضودة�بمشاريع�
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مـاس��التّطوير�بما�يقدم�لها�مـن��التّالروح�حاضرة،�وأن�العربية�مثلها�مثل�أية�لغة�تقبل�
��باب�يثور�على�بعض�القواعدالشّاألسباب.�هذا�

حسـين��التّجديد،�أــسرار��التّ،�وفي�ذات�الوقت�شباب�يعيش�أسرار�ارمةلتّااللغوية��
��!وأسرار�خلود�العربية،�فَأنْعم�به�من�شباب�معاصر،�ومن�لغة�قديمة�معاصرة

،�فاألحرى�أن�نبدع�ونبتكر،�ونخـرج�مـن���وتجديد�إبداعالعربية�تحتاج�إلى�إن�اللغة�
،�واإلبداع�أالّ�يكون�الماضـي��راث�الدينيالتّواختزال�الماضي�في��قليد�غير�المضيفالتّ

وال�يعني�اإلبداع�الخلق�من�العدم،�ال،�بل�إنشـاء�الجديـد�مـن����في�أذهاننا�صنماً�يعبد.�
ال�نصنع�القمر�لكن�يمكن�اإلبداع�في�،�فنحن�الموجود،�بتأسيس�أو�تركيب�يتجاوز�القديم

وصف�القمر،�أو�العمل�على�إنزاله�بصورة�من�صا�هو�الفعـل�الـذّي���ر�الخداع،�وهذو
وإنّه�من�الضروري�بمكان�االنتفاع�بالمعنى�القديم�فـي�ثـوب���يجعلنا�نسير�إلى�األمام.�

جديد،�وهو�حالة�مطلوبة،�شَرطَ�أال�يكون�تكراراً؛�بحيث�يتوفّر�فيه�عنصـر�المباعـدة���
�حسن�رظهياق�تحدث�النّقاد�عن�العديـد��التّويختفي�األخذُ،�ويف�"وفي�هذا�السمـن��صر

صرف�في�المعنى�المأخوذ�منها�إبرازه�في�كسوة�أحسن�من�كسـوته�األولـى.���التّصور�
ومنها�قلب�المعنى�أو�عكسه،�ومنها�إيراده�في�لفظ�أوجز�مما�كـان�أو�أطـول�وأكثـر����
تفصيالً�مما�كان�ومنها�تبين�المعنى�وكشفه�إن�كان�غامضاً�وتوليد�معنى�مـن�معنـى���

لفيـق��التّقـاط�و�لتّض�آخر�ومنها�ما�أطلقوا�عليه�اسم�االونقل�المعنى�من�غرض�إلى�غر
وهو�عبارة�عن�تركيب�البيت�الواحد�من�أجزاء�متعددة�مأخوذة�من�عدة�أبيات�سابقة...�

وهكذا�تُبنى�الحضارات،�فكّل�من�يأتي�يضع�لَبِـةً����.�وأمثال�هذه�الحاالت�مقبولة"1اوهكذ
ناعات،�ومـا��التّخاصةً�به�ينماز�بها�عن�غيره�دون�أن�يكون�تكراراً،�وكذلك�حدث�في�

م�هـي��1904ي�ظهرت�عام�التّيزال�يحدث�في�مختلف�فنون�العلم،�فهل�السيارة�األولى�
ناع�كان�يضـيف��التّاحد�من�ال�وألف�ال،�فكّل�و��2015ي�نركبها�اليوم�في�عام�التّذاتها�

��حسين.��التّشيئاً�وهكذا�الحضارة�ويسير�اإلنتاج�دائماً�إلى�

                                                                 
1

المنظوم،�تح:�يحيى�عبد�العظـيم.�القـاهرة:���ضياء�الدين�بن�األثير،�الوشي�المرقوم�في�حّل�ـ�� 
��.11)�ص�121،�الهيئة�العامة�لقصور�الثّقافة�(سلسلة�ذخائر�رقم�2004
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مرة�أخرى،�ليس�بِدعاً�إذا�كان�الباحثُ�قد�أعمَل�إبداعه�في�إطار�األخـذ�الحسـن�أو���
،�شَرطَ�أن�يتجلّى�في�الزيادة�واإلضافة،�وإنّه�من�حقّ�الالّحـق�أخـذ���السرقة�الممدوحة
روط�أن�يخرِج�المأخوذَ�في�كسوة�لفظية�جديدة�وكما�قـال��الشّولكن�من��معاني�السابق،
هـ�في�أن�المعاني�متاحة�للجميع؛�يستوي�في�معرفتها�والعلـم�بهـا����255الجاحظ�تـ�

ي�يعطيهـا��التّياغة�التّواستخدامها�الكثير�من�النّاس،�ومدار�األديب�في�الكسوة�اللّفظية�أو�
��...والقـروي�والبدوي�والعربي�للمعنى�"المعاني�مطروحةٌ�في�الطّريق؛�يعرفُها�العجمي

أن�في�إقامة�الوزن�وتخيرِ�اللّفظ،�وسهولة�المخرج،�وكثـرة�المـاء...�وجـودة����الشّإنّما�
�".1صـوير�التّعر�ضرب�من�النّسج�وجنس�من�الشّعر�صناعةٌ...�وإنّما�الشّالسبك،�فإنّما�

ة�كما�ال�تكون��316يرافي�تـ�وعلى�هذا�المعنى�زاد�السة�وال�هنديهـ�"ال�تكون�يوناني
���والعربـي�ة".�وقال�أبو�هالل�العسكري:�"يعرفها�العجمـية�وال�تركية�وال�عربيفارسي
والبدوي�والقروي�والسوقي�والنّبطي�والزنجي".�إذاً�المعاني�موجودة�في�طبـاع�النّـاس���

جارية�في�استعمالهم،�والبالغة�هي�إصابة�المعنى،�وإدراك�الغرض؛�بألفـاظ�سـهلة���و
��عذبة�مستعملة،�أو�تخير�اللّفظ�فهو�أغلى�من�المعنى�ثَمناً�وأعز�مطلباً.

.�المهـم�فـي���طـور�التّة�ز�عليه�وهذا�سنّبل�محفّ�،قدمالتّإن�الماضي�ليس�عائقاً�على�
"�"سيروا�على�قدر�ما�ترك�األولون�لالحقين�من�جديد"الخروج�من�مقوالت�الفشل�األمر�

ا�الخروج�من�نمطية�منّضعفائكم"�"ليس�في�اإلمكان�أبدع�مما�كان"...�إن�العربية�تحتاج�
الممتلئ.��النّصف�الكأس�اللغوي�الفارغ�ونسياننصف�يئيس�واليأس،�والنّظر�فقط�إلى�التّ

تحتـاج��،�يجعلها�لغة�عملية�قديمة�معاصـرة��؛إلى�استخدامها�بشكل�علميتحتاج�العربية�
إلى�علماء�رشيدين�ينقلونها�إلى�موقع�العطاء�في�مختلف�الفنون�من�الوجود�بالقوة�إلـى��

ـ�باري�في�كـّل�شـيء،�وإلـى����التّتحتاج�إلى��.طبيق)التّ(آليات��الوجود�بالفعل ركيم�التّ
للغـوي�والرقابـة�والقـص����تحتاج�إلى�الحرية،�ألن�القمع�ا�المعرفي�ليحصل�لها�النّوع.

تّـاب��تحتاج�إلى�كُ�ر�الفكر.طور�وال�تُطوالتّعوامل�ال�تعمل�على��...رطّة�والفرضالشّو
إن�ما�رفع�شأن�العرب�والعربية�في�العصور�الذّهبية�هو�الكتـاب��وكتب�يرفعون�شأنها�"

                                                                 
1

الهيئة�العامة��2002عمرو�بن�بحر�الجاحظ،�الحيوان،�تح�وشرح:�عبد�السالم�هارون.�القاهرة:�ـ  
��.132-131،�ص�3لقصور�الثّقافة�(سلسلة�ذخائر)�ج�
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االً�منقطع�لقد�كان�إقبال�العرب�على�اقتناء�الكتب�إقب�.أن�يكون�األمر�اليوم�بوكذلك�يج
قهم�آنـذاك.�لهـذا���هم�وتفواريخ�مثيالً�وهو�واحد�من�أسرار�نجاحالتّالنّظير�لم�يعرف�له�

نحن�بحاجة�لعقل�منتج�منفتح�جديد،�يكون�منهاجنا�لبناء�مستقبل�واعد�هـذا�مبـدأ�مـن����
المبـدع�الـذي�سـيغير�����فكيرالتّمبنياً�على�مبادئ�تقدم�األمم�حيث�يكون�تاريخ�كّل�أمة�

وإذا�كـان���.م�لم�تخطر�على�بالنـا�بعـد��قدلألمور�وسيمنحنا�احتماالت�جديدة�للتّنظرتنا�
ع�سيكون�غدة�ماضٍ�جميل�فبالعمل�المبدها�أجملللعربي�."��ـ�وسيكون�على�يـد باب�الشّ

على�النّطق�السليم�والفصـيح��غيير�اإليجابي،�وبما�يضبطون�به�ألسنتهم�التّالطّافح�الحالم�ب
دفع�النّاشـئة�نحـو���لولهذا�ال�بد�من�وضع�تحفيزات�وآليات�.�لكريملعربية�لغة�القرآن�ال

��.حب�العربية�بتوصيل�مفهوم�العربية�لغة�العلم�والعمل
�واألدب�يهـزم���،واضـع�يحطّـم�الغـرور���التّو�،راخالتّوت�الهادئ�أقوى�من�التّإن
ـ�ي�التّ،�وكان�علينا�العمل�بالقوة�النّاعمة�لتحقيق�أمر�العربية�الوقاحة ي�البـدء��أضحت�ف

ـ�وفي�الختام،�قضي ة�وليس�ترفاً�فكرياً�أو�ردود�أفعال�عاطفية�ومصيرية�استراتيجي�ة�ألن
�/�وحسـب�فحسبووسيلة�اتّصال�غ�وأساليب�ليست�مجرد�ألفاظ�وتراكيب�وصيالعربية�

بقدر�ما�هي�مكون�من�مكونات�األمة،�وقوام�وجودها�المعنـوي،�وأسـاس�امتـدادها����
ـ�والحضاري�قافيوحجر�زاوية�أمنها�الثّ�،اريخيالتّالفكري�و جل�الـذي��،�باعتبارها�الس

في�انسـجام�المجتمـع.����وهي�صمام�األمان�،لنا�مقوماتنا�الحضارية�والمعاصرةحفظ�ت
الـدعوة�إلـى�حمايتهـا�����ضرورة�ووعياً�من�كّل�المجتمع،�ومن�النّخبة�العربية/�الوطنية

��.��ضامن�الوحدويالتّالثّقافي�واالنسجام�االجتماعي�واألمن�ومراعاة�دورها�في�تحقيق�
الذي�نعيشـه�اليـوم�علـى����اللغوي�إن�الوضع�الجميع؛�فإنّنا�نقول:�واستجابةً�لتوجه�

ـ�أخير�في�تنفيذ�القرارات�التّعد،�ال�يحتمل�مزيداً�من�التّمختلف� ي�تحصـن�مجتمعنـا���التّ
ي�تتّجـه��التّضغوط�العولمة��واالستالب�في�ظّلمزق�والبلبلة�التّوتدرأ�عنه�كّل�مخاطر�

كـّل��.�ولذا�ندعو�نوع�الثّقافي�المعرفيالتّوإلغاء��،الخصوصياتومسخ�وفسخ�نحو�نسخ�
��ي:�ما�يلتضافر�كّل�الجهود�لتحقيق�المواطنة�اللغوية�في�القوى�الفاعلة�إلى�

ةـ�تفعيل�مبادئ�الدستور�الواردة�في�شأن�اللّغة�العربي.�
���ة.عامالت�اإلداريمة�استعمال�اللّغة�العربية�في�جميع�الإلزامي�ـ�تقرير
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ـ�ـ�توظيف�اللّغة�العربية�فـي�مجـال��� دريس�بمختلـف�المراحـل�واألسـالك����التّ
��ي.�عليم�العالالتّعليمية،�وخاصة�في�التّوالمؤسسات�

مة�لتعزيز�الالز�العمليةاتّخاذ�القرارات�تفعيل�المجمع�اللغوي�الجزائري،�وتمكينه�ـ�
��ت.�تعميم�استعمالها�في�جميع�المجاالاللغة�العربية،�و

ـ�العمل�على�أن�تكون�القوانين�المنظّمة�لوسائل�اإلعالم�بمختلف�أنواعها�منسـجمة��
ة،�ومحاصرة�مع�بنود�الدـائدة���استور�وقوانينه�في�شأن�اللّغة�العربيلفوضى�اللّغويـة�الس

�.ةالمة�اللّغوياشئة�في�الستكوين�النّي�تناقض�أهداف�التّفي�هذه�الوسائل،�
فرقة�ورسم�األخاديد�بـين�مكونـات���التّإلى�ات�لهيج،�ألنّها�دعوالتّدعوات�ـ�رفض�

ـة����التّاقات�وإهدار�للطّ�،المجتمع�الجزائريي�يجب�أن�تُصرف�في�خدمـة�اللّغـة�العربي
��عة.�الجام

)�وال�العربيـة�الوظيفيـة��حسن�استخدام�مهـارات��على�ختمة�أولى�لكتاب�(لقد�أتينا�
بل�هي�ختمة�أولى؛�بمعنى�ستقع�المراجعـات،�وتظهـر�الثّغـرات����؛�الكمال�افيهندعي�

تنقيص؛�لتظهر�في�النّسـخة�المزيـدة�والمنقّحـة����وإضافة�كّل��،صحيحالتّوسنعمل�على�
��ندي:البقاء�الروالكمال�هللا،�والنّقص�من�سمة�البشر.�وأختم�بقول�أبي�بصورة�أحسن،�

��

ــّل� ــان��لك ــم�نقص ــا�ت ــيء�إذا�م ��ش

������ــان ــيش�إنس ــب�الع ــر�بطي ــال�يغ ��ف

�����
ــاهدتَها�دول��� ــا�ش ــور�كم ــي�األم ��ه

������ــان ــاءته�أزم ــن�س ــره�زم ــن�س ��وم

�����
ــد�� ــى�أح ــي�عل ــدار�ال�تبق ــذه�ال ��وه

������ــان ــا�ش ــال�له ــى�ح ــوم�عل ��وال�يق

�����
ــي�إرمٍ��� ــداد�ف ــاده�ش ــا�ش ــن�م ��وأي

��������وأين�ما�ساسـه�فـي�الفـرس�ساسـان��

�����
��قــارون�مــن�ذهــبوأيــن�مــا�حــازه�

�����ــان ــداد�وقحطـ ــاد�وشـ ��وأيـــن�عـ

�����
ــه�� ــرد�ل ــر�ال�م ــّل�أم ــى�ك ــى�عل ��أت

��حتــى�قضــوا�فكــان�القــوم�مــا�كــانوا����

�����
��
��
��
��
��
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كما�يوجـد��هي�فذلكات�من�المفضليات/�الكالم�األحسن،�من�الماضي�والحاضر،�
من�المترجم�من�المازيغيـات��ومن�بينها�بعض�الكالم�الحسن�واألحسن�من�الدارج،�

في�مقامـات���ويستشهد�به�ةيمكَوقد�أوردناه�نظراً�لقيمته�الحومن�األمثال�الفرنسية،�
تخصه،�وهذا�ليس�ممنوعاً،�إنّما�لكّل�مناسبة�كلمات�تليق�به،�وقد�يزين�بهـا.�وبـذا���

دارس�وكاتب�بالعربية�يستطيع��وكّل�،أن�هذه�المدونة�يحتاجها�المعلّم�والمتعلّمرأينا�
أن�يستعملها�في�تحسين�مهاراته�في�المقامات�المناسبة.�كالم�كَموح�وعبر��وأشـعار�

؛�يمكن�اسـتعمالها�فـي���،�وفذلكات�أدبية�مختارةمختارةٌ�ومسكوكاتٌ�شعبيةٌ�وأمثاٌل
أمـور���فهي�أو�الكتابي�كحجج�وبراهين�استداللية�لتزيين�الكـالم�فـي��الشّواصل�التّ

���البيان.��
عبارةٌ�ـ�األسد�عن�خراف�مهضومة.��

�هامن�العطور�جميع�ـ�إنّي�شممتُ �� ��ها�على�اإلطالقأطيب�وعرفتُ�
�هاـالعطور�ينتهي�مفعولُ�كلُّ �� ����� ��ويدوم�األخالق�مكارمِ�عطر��

منه�أن�يضعك�دون�قدرك�ـ�إذا�وضعت�أحداً�فوق�قدره؛�فتوقّع.��
نادر،�وال�على�اإلنسان�فهو�غادر،�وال�على�الوقت�ـ�ال�تعتمد�على�الحب�فهو�

��مد�على�اهللا�فهو�قادر.تفهو�عابر،�واع
األعمى�من�كان�هناك�انفصام�بـين��.�ـ�األعمى�من�رفع�اآلذان�ولم�يرفع�أبويه

األعمـى�عمـى���.�أخذ�من�الدين�بعضه،�وترك�بعضـه�.�األعمى�من�العبادة�وعمله
ن�توجه�للقبلة،�وأدار�ظهره�م.�األعمى�ن�يغمض�عينه�عن�أرملةاألعمى�م.�القلوب
ن�صام�ماألعمى��األعمى�من�كان�في�صفوف�المسلمين�وغاب�عن�الجياع.�للفقراء

ولـيس�بينـه�وبـين�����،األعمى�من�صلّى�وصام.�م�عن�الحرامعن�الطّعام،�ولم�يص
��.البشر�األعمى�من�صلّى�ويداه�ملطّختان�بدم.�شرائه�حالل

�وئهم��اس�أعمى�عن�مساوأجمل�النّـ� ��وقلبه�الحرب�بالعلياء�منشغل����
�مس�في�قمرالشّعجبت�كيف�تحّل�ـ� ��مس�ال�ينبغي�أن�تدرك�القمرالشّو�
����.في�كفن�إالّفي�جنازته،�وامرأة�لم�تتستّر��رجل�لم�يدخل�المسجد�إالّـ�
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��.امسح�الخطأ�ألجل�األخوة،�وال�تمسح�األخوة�من�أجل�الخطأـ�
��.فال�تفكّر�بأقوى�رد،�بل�فكّر�بما�يحفظ�الود�،عندما�تتعرض�لإلساءةـ�
��.وليس�مذلّةً�قٌلُاالحترام�تربية�وليس�ضعفاً،�واالعتذار�خُـ�
��.اعي�لهلكت�الرعيةفلوال�السائس�ضاع�المسوس،�ولوال�قوة�الرـ�
�اس�أينما�ذكروا��هللا�در�النّـ� �� ��واـتطيب�سيرتهم�حتى�وإن�غاب�

الكرام�وإن�ضاقت�معيشتهم���إن��� ��هم�واألصل�غالّبدامت�فضيلتُ�
ثالثة�ال�تقترب�منهم:�الحصان�من�الخلف،�والثّور�من�األمام،�والجاهل�مـن��ـ�

��.جميع�الجهات
��.وال�أنبطح�في�االنحناء،�وال�أنحني�في�االنكسار،�أنكسر�أنكسرـ�
ما�قيمة�العمر�إذا�لم�تنفق�دقائقه�في�تحصيل�علم،�ونصر�حقيقة،�ونشر�لغـة��ـ�

��.وخدمة�وطنونفع�أمة،�
من�اللئـيم�إذا��ه،�وه،�ومن�العاقل�إذا�أحرجتَمن�الكريم�إذا�أهنتَ�على�حذرٍ�كنـ�
��.هه�ومن�الفاجر�إذا�عاشرتَمازحتَه،�ومن�األحمق�إذا�أكرمتَ
��.ال�تقتل�البعوض،�وإنّما�جفّف�المستنقعاتـ�
��.سبة�ليال�شيء�بالنّ�إذا�لم�أعاتبك�فأنتَـ�
�ه��وكم�فصيح�أمات�النّاس�حجتَـ� �� ��ترتعد��وكم�ضعيف�له�األسماع��

���وكم�كريم�غدا�في�غير�موضعه ��وكم�وضيع�غدا�في�أرفع�الجدد���������
�دار�الزمان�على�اإلنسان�وانقلبت�� ��تندـكّل�الموازين�واختلّت�بمس���������

��.من�جربها�إنّي�أجد�في�قضاء�حوائج�النّاس�لذّة�ال�يعرفها�إالّـ�
السفينة،�ومن�الفظيـع�أن�تـرى�المـاء�فـي�����جميل�جداً�أن�ترى�الماء�من�ـ�
��ـالسفينة
ـ�ال�تتفاخر�بأن�لك�أصدقاء�بعدد�شعر�رأسك،�فعند�ـ� دائد�ستكتشـف�أنّـك���الشّ
��.أصلع

ة�الخجل،�فال�النحنت�أعناقنا�من�شدلها�اهللا��ستر�ـ�كلّنا�حاملون�للعيوب،�ولوال
��.تعيب�والعيب�فيك�يسري
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��.ليس�في�القنافد�ما�هو�أملسـ�
��.الماء�والخشب�استوى�ـ
��.اللغة�هي�اآللة�الحاملة�للفكر،�ومن�لم�يحسن�لغته�ضعفت�صناعتهـ�
��.العلم�بدون�دين�أعرج،�والدين�بدون�علم�أعمىـ�
�إن�الجزائر�في�أحوالها�عجبـ� �� ��اس�مكروهوال�يدوم�بها�للنّ�

��بها�أو�ضاقَ�متّسع�رسما�حّل�ع� �� ��إالّ�ويسر�من�الرحمن�يتلوه�
تتألّم�تصبح�أكثر�حكمة،�عندما�تفشل�تصبح�أكثر�قوة،�عنـدما�تبتسـم���عندما�ـ�

��.تصبح�أكثر�تفاؤالً
فقـد��،�ومن�األدب�ال�يباع�وال�يشترى؛�بل�هو�طابع�في�قلب�من�تربى�عليهـ�

��.األخالق�فقد�األدب
��من�العين.�،�فالقلب�أبصربه�أبداً�ـ�ما�ال�يرتاح�له�قلبك�ال�تثقْ

تعلّق�حدوة�الحصان�على�جدارك،�بل�عندما�تنزع�عقـل���الحظّ�ال�يأتي�عندماـ�
��.الحمار�من�رأسك

حتى�وإن�كـانوا�ال���؛احترامك�للنّاس�ال�يعني�أنّك�بحاجة�إليهم؛�فتلك�أخالقكـ�
��.يستحقّون
��.آراء�اآلخرين�فهي�أفكارهم�وليس�واقعك�ال�تخشـ�
��.حتى�األحمق�يصبح�بالمال�عمالقاًـ�
��.يشبع،�والحيوان�عندما�يجوعاإلنسان�يكون�خطيراً�عندما�ـ�
��.ما�يؤلم�اإلنسان�أن�يموت�بيد�من�يدافع�عنهمـ�
��.بر�عندما�يتوجه�للفقراءالتّما�أسهل�الحديث�عن�ـ�
واضـع�يحطّـم�الغـرور،�واألدب�يهـزم�����التّ،�وانتقم�بنجاحك،�عاقب�بغيابكـ�
��.الوقاحة
��.ظهر�عالماتهك،�فال�تُهناك�من�ينتظر�فشلُـ�
أنصتْ،�وإذا�جاءك�المعتذر�أصفح،�وإذا�جاءك�المحتـاج���إذا�جاءك�المهمومـ�
��أنفقْ.
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ليس�المطلوب�أن�يكون�في�جيبك�مصحف،�ولكن�المطلوب�أن�تكـون�فـي���ـ�
��.أخالقك�آية

��.أنا�أشير�إلى�القمر،�واألحمق�ينظر�إلى�أصبعيـ�
لألسف؛�إذا�أردت�أن�تخسر�النّاس�صارحهم،�وإذا�أردت�أن�تكون�مكروهـاً��ـ�

وإذا�أردت�أن�تكون�مشهوراً�كن�منْحرفاً،�وإذا�أردت�أن�تكون�غنيـاً���،قْل�كلمة�حقّ
��.تاجِر�في�الحرام،�وإذا�أردت�أن�تكسب�النّاس�كن�منافقاً

فكير�يحّل�كّل�صعوبة،�وعطف�العطـاء��التّلطف�كلماتك�يخلق�الثّقة،�وعطف�ـ�
يخلق�الحب.��

��.بالظّالملتنجح�الثّورة�علينا�تغيير�النّظام،�ال�تغيير�الظّالم�ـ�
��.األقوياء�ال�يستسلمون�عند�خسارتهم،�واألقوياء�ليسوا�من�ينتصرون�دائماً

��.رعاة�الجهل�يسوقون�غزالن�القوافي�إلى�مجزرة�األدبـ�
��.ال�تنظر�إلى�الماضي�إالّ�في�أمرين:�أخذ�العبرة،�وكسب�الخبرةـ�
�يقول�ابن�خلدون:�"إذا�رأيت�النّاس�تكثر�الكالم�المضـحك�وقـت�الكـوارث���ـ�

��الفقر�قد�أقبع�عليهم،�وهم�قوم�بهم�غفلة�واستعباد�ومهانـة،�كمـن�ي�سـاق��فاعلم�أن
��.للموت�وهو�مخمور"

��.ربيهحميه،�ومعلّم�يغذيه،�وجندي�ييقوم�الوطن�على�كاهل�ثالثة:�فالح�يـ�
��.الطّفل�الذي�يقرأ�سيكون�الرجل�الذي�يفكّر�ويسيرـ�
أما�األصيل�لن�يتخلى�عنك�مهما�كـان��الحقير�إذا�وجدد�البديل�أنكر�الجميل،�ـ�

��.البديل�جميالً
�هيهات�أجد�مثله؛�فقد�كان�يمأل�العبين�جماالً،�وقد�كان�يرجـى�وال�يعشـى��ـ�

��ويعطي�وال�يعطى.�ويغشى�وال�يغشى
��.تعاملني�بحلم،�وتقضي�علينا�بعلمـ�
��.فأنتم�من�السادة�الذين�ركبت�عليكم�السعادةـ�
ون�هـذا��فال�جرم�تستحقّ،�نروم�أن�نبرع�ونرفع�ونبدعنقول�لكم�هذا�الكالم،�ـ�

�خر�لفلقهالتّعر�لحلقه،�أو�الشّالكالم�لو�لقي.��
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��.فككت�كّل�لغيمة،�وحللت�كّل�صعيبةـ�
اس�بمـا��ما�رميت�أحداً�بحجر،�وما�اشتكيت�فرط�الضجر،�فأخذت�من�كّل�النّـ�

��.قدم�وخبث
اب�مملـوءة،�وأثقـال���بأقداح�ذهبية�من�راح�عينين�في�أوساط�محشوة�وأكوـ�

دةمعدودة،�وفرش�منضدة�وأنوار�مجو.��
��.لوةلوة�ذوي�المعاني�الحجمعت�إخوان�الخُـ�
��.وال�تزال�تتعاطى�نجوم�األفراح�وفي�كّل�المناسبات�تخرجها�من�األتراحـ�
�ين�أصالبنا��إذا�عبد�الدـ� �� �� ��فما�زال�أحمد�صهراً�لعيسى�

�وهل�كان�بربر�إالّ�شقيقاً �� �� ��نسينا�الدروسالجرهم؟�هل��
�وهبنا�العروبة�جنساً�وديناً �� �� ��وإنّا�بما�وهبنا�رضينا�
���فأهالً�وسهالً�بأبناء�عمٍّ �� �� ��نزلتم�جزائرنا�فاتحينا�

���ونحن�األمازيغ�نرعى�الذّماـ� �� ��م،�وال�نجحد�الفضل�واآلصرة�
�وكيف�يداوي�المريض�صحيحاًـ� �� ��وفي�قلبه�مرض�السل�شاعا�

���أبناؤكم�بطباعكم�تتطبع �� �� ��أنتم�لهم�في�ذي�الحياة�المرجع�
�إن�األبوة�واألمومة�منهل �� �� ��منه�الطّفولة�فكرها�يتشجع�

��.بلداً�ة�تسكنقار�الجزائرـ�
��.ال�تيأسوا�إن�أبطأت�أحالمكم،�فعذوبة�األشياء�في�تأخير�األشياء

���ال�تستغتب�فتُستغاب�وربما�ـ� �� ��هـمن�قال�شيئاً�قيل�فيه�بمثل�
���بهات��الفحشاء�ال�تنطق�وتجنّبِ �� ��ما�دمت�في�جد�الكالم�وهزله�
�أسى�عليك�بجهله�ديقُالتّوإذا� �� �� ��فاصفح�ألجل�الود�ليس�ألجله�

�كم�عالم�متفضل�قد�شبه�� �� �� ��من�ال�يساوي�غرزة�في�نعله�
�البحر�تعلو�فوقه�جيف�الفال �� �� ��ةـوالدر�مطمور�بأسفل�رمل�

���وأعجب�لعصفور�يزاحم�باشقاً �� ��هـــإالّ�لطيشه�وخفّة�عقل�
���هيهات�تجنى�سكّراً�من�حنظل �� ��يء�يرجع�بالمذاق�ألصلهالشّف�

��.ن�تحكم�على�إنسان،�اسمع�منه�وال�تسمع�عنهأقبل�ـ�
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��.��راسك�يرتاح�كناس�قلّْلـ�
��.االحترام�يسبق�الحبـ�
��.ولكن�لن�تتوقّف�،الحياة�قد�تتعثّرـ�
��.قد�تسكن�قصراً�وتضيق�بك�الحياة،�قد�تكون�وحيداً�وحولك�أصدقاءـ�
��.��العفو�عند�المقدرةـ�
��.ياعستبقى�في�دائرة�الضـ�
��.ة�صاحب�األفعاللك�أن�تكره�أفعال�شخص،�لكن�ليس�لك�الحقّ�في�كراهيـ�
��.نا�بوابل�من�األغاللوجدانَ�حاصرـ�
أحينهـا��؟�لماذا�تراجعت�الحضارة�في�أوقاتنـا��:ماذا�سنقول�إدا�سألنا�أحفادناـ�

��.نعلن�الفشل�على�الحروف
��.من�إعطاء�القليل،�فإن�الحرمان�أقّل�منه�ال�تستحـ�
��.��لن�يحبك�النّاس�لنفاقكـ�
��.راخالتّوت�الهادئ�أقوى�من�التّـ�
��.غايتنا�وضع�القواعد،�ال�الحديث�عن�العقائدـ�
��.العقل�من�أشد�أعوانه،�والنقل�أقوى�أركانهـ�
����.هي�نزعات�شياطين�وشهوات�سالطينـ�
اهللا�غاية�ال�تُترك،�فاترك�مـا�ال�يـدرك���اس�غاية�ال�تُدرك،�ورضا�رضا�النّـ�

��.وأدرك�ما�ال�يترك
��.أكون�ذيل�الحقّ،�وال�أكون�رأساً�للباطلـ�
�أال�أخبرت�إخباراً�قال�أشعب:ـ� �� �� ��ةدالشّأتت�في�زمن��

���وكان�الحب�في�القلب �� �� ��فصار�الحب�في�المعدة������
��.فّت�الساق�بالساق،�كقطيع�أغنام�تُساقالتّـ�
��.بيض�المتوسطعلى�خاصرة�البحر�األهي�درة�ـ�
��.ارفع�رأسك�فقد�مضى�عهد�االستبدادـ�
��.إتالف�الخسيس�في�حقّ�النّفيس�من�مناهج�العقولـ�
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السيارة�ال�تحملها�اإلطارات�المطاطية،�وإنّما�يحملها�الهـواء�الـذي�بـداخل����ـ�
��.المطاط
اآلني،�ثم�إلـى���مستويات�اللغة:�المعجم�الجافّ�إلى�المعجم�الطيع،�وإلى�اللغةـ�
��.ارعالشّلغة�

��.كيف�لي�أن�أعبر�بالمنتهي�عن�غير�المنتهيـ�
��.��المعاني�كامنة�ال�تدرك�إالّ�بالفكرـ�
����.لن�تموت�إذا�خسرت�من�تحب،�ولكن�ستعيش�كالميت�إذا�خسرت�كرامتكـ�
��.جر�فأثمر،�وخدمت�البشر�فأنكرالشّخدمت�ـ�
نيا،�إذا�راح�النّيـف��راحوا�العينين�تروح�الد،�إذا�اتروح�البنّ�إذا�طاحوا�اسنينـ�

راتروح�الهمجالة�تروح�الحما،�،�إذا�راحوا�الرا.إذا�راحوا�الوالدين�تروح�اللم��
��بيت�ال�تتّصل�حروفه:ـ�

�زر�دار�ود�إن�أردتَ�وروداً �� �� ��زادوك�وداً�أن�رَأوك�ودوداً�
��.أصيلالتّحصيل،�ولذلك�ضاع�التّهناك�فوضى�ـ�
���.كان�شيخه�هو�كتابه،�كان�خطؤه�أكثر�من�صوابهمن�ـ� ���
ممكن�أال�تتذكّر�مع�من�ضحكت�آخر�مرة،�ولكنّك�ال�تنسى�إطالقاً�من�جعلك�ـ�
��.تبكي

����.عندما�ينهار�شيء�في�حياتك�ال�تحزن،�ربما�كان�يحجب�عنك�آفاقاً�سعيدةـ�
مهمـا��وفي�النّهاية�هناك�قلوب�لن�تكرهك�مهما�أهملتها،�وقلوب�لن�تحبـك��ـ�
��.أكرمتها
��.عندما�أعدت�بناء�اإلنسان،�أعدت�بناء�العالمـ�
���إن�اللئيم�بقبح�القول�تعرفه�ـ� �� ��وبالحوار�طباع�النّاس�تكتشف�
�خاطب�ذوق�ليس�يدركه�التّفن��� �� ��إالّ�كريم�بحسن�الخلق�يتّصف�
��.نيا،�فحتى�ظلك�يتخلّى�عنك�في�الظّالمال�تعتمد�على�أحد�في�هذه�الدـ�
��.احترام�الذات�أن�تبتعد�عن�أي�شخص�ال�يقدر�قيمتكمن�أشكال�ـ�
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من�الطّبيعي�أن�تختلف�وتعاتب،�واألجمل�أن�تختلف�بلباقة،�وتعتذر�بتواضع�ـ�
وتعاتب�برفق�وتجتمع�بحب�وتفترق�بود،�وما�ينقصنا�منطـق�العمـل،�ال�منطـق����

��.الفكرة
�ولما�رأيت�القوم�شدوا�رحالهم��ـ� ��إلى�بحرك�الطّامي�أتيت�بجرتي�

�يجود�علينا�الخيرون�بمالهم�� �� �رين�نجودونحن�بمال�الخي��
�قد�مات�قوم�وما�ماتت�فضائلهم��ـ� ��وعاش�قوم�وهم�في�النّاس�أموات�
���إن�ابن�آدم�ال�يعطيك�نعجته��ـ� ��إالّ�ليأخذ�منك�الثّور�والجمال�
�لو�يعلم�الكبش�أن�القائمين�علىـ� ��ر�ما�أكالالشّتسمينه�يضمرون��
ربعة:�منهم�من�يفعله�ابتداء،�ومنهم�من�يفعله�اقتداء،�ومنهم�النّاس�في�الخير�أـ�

ومنهم�يتركه�استحساناً.�فاالول�كريم،�والثّاني�حكـيم،�والثّالـث����،من�يتركه�حرماناً
��.شقي،�والرابع�دنيء

�لعّل�اهللا�يأتيني�بليلى��ـ� �� ��اءـأليس�اهللا�يفعل�ما�يش�
�فيطرحها�ويلقيني�عليها�� �� ��اءــويدخل�ما�يشاء�في�ما�يش�
�ويأتي�من�يحركني�بلطف �� ��اءــكفعل�الزق�تمخضه�الرع�

�وتأتي�بعد�ذاك�سحاب�مزن� �� ��اء��ــــتطهرنا�وقد�ذهب�العن�
��.للورد�أزرع�شوكاً�أظلُّ�،�ومهما�حصدتُ،�والطّاعة�ال�أمنعالود�ال�أقطعـ�
�يخاطبني�السفيه�بكّل�قبح��ـ� �� ��فأكره�أن�أكون�له�مجيباً�

���يزيد�سفاهة�فأزيد�حلماَ �� ��كعود�زاده�اإلحراق�طيبا�
ـ�التّربط�العلم�بالفقر�قناعة،�وربط�العلم�بـ� ة�راث�حضارة،�وربط�العلم�بالحري

إبداع،�وربط�العلم�بالسين�استقامةلطة�عدل�وربط�العلم�بالد.��
��.تنقصه�المملكة�ليكون�حاكماًـ�
ت�للبالء،�ولم�يسـلم��رض�أعديخلو�من�نقيصة،�نعيش�على�أال�يوجد�أحد�ال�ـ�

��.منها�حتى�األنبياء
��.لبصمة�الجميلة�تبقى�وإن�غاب�صاحبهاـ�ا
��.�نسرق�فرحة�اآلخرين،�وال�نقهر�قلوب�بعضناـ�ال
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��.ال�تحاول�أن�تكون�إنساناً�ال�يخطأ،�بل�كن�إنساناً�يتعلّم�من�أخطائهـ�
أمانـة���تواضعاً�تحصـد�احترامـاً،�ازرع���عطاء�تحصد�محبة،�ازرع�ازرعـ�

اجت�تحصد�ثقة،�ازرعإيماناً�تحصد�طمأنينة�هاداً�تحصد�نجاحاً�ازرع.��
بعض�النّاس�كالعطر�المقلّد،�قد�تعجبك�رائحته�لكنّها�تزول،�وبعـض�النّـاس���ـ�

وبعض�النّـاس�كـاألرواح�فـراقهم�ممـات،�وآخـرون�������،كاألوطان�فراقهم�غربة
��.��كاألمراض�فراقهم�حياة

وكذلك�اإلنسـان��لن�يخرج�من�البرتقال�سوى�عصيرها�مهما�ضغطت�عليها،�ـ�
��.لن�يخرج�منه�عند�األزمات�إالّ�ما�تربى�عليه

��.ستظلّين�األنثى�األجمل�في�حياتيـ�
مريضهم�حتى�يشفى،�وغائبهم�حتى�يعود،�وصغيرهم�حتى�يكبر،�وجمـيعهم��ـ�

��.حتى�أموت
عندما�ترتفع�سيعرف�أصدقاؤك�من�أنت،�لكن�عندما�تسقط�ستعرف�من�هـم��ـ�

��.أصدقاؤك
��.مكيف�إالّ�عندما�ينطفئال�ننتبه�لقيمة�الـ�
��.لو�عرفت�حجم�الضرب�على�رأسي�لعذرتنيـ�
ون�كثيراً،�ولكنّهم�إن�رحلـوا�ال�يعـودون���المتسامحون�يتفاءلون�كثيراً،�ويمرـ�

��.أبداً
احذر�العقرب�الذي�لدغك�في�يوم�من�األيام�لم�يغيره�الزمن�ليصبح�حمامـة��ـ�
��.سالم

ح�خطوة،�وهذه�حال�الـدنيا�نعـيش���األمس�عبرة،�واليوم�خبرة،�وغداً�تصحيـ�
��.ونتعلّم
كلّما�طهر�القلب�رقّ،�فإذا�رقّ�راق،�وإذا�راق�ذاق،�وإذا�ذاق�فاق،�وإذا�فاق�ـ�
��.اشتاق
��.رفالشّمن�ناتف�عرف،�ومن�عرف�اغترف،�ومن�اغترف�نال�ـ�
��.على�كرامتك�حتى�لو�كلّفك�األمر�مصاحبة�جدران�بيتك�حافظْـ�
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��.نا�المديح�على�أن�ينقذنا�االنتقادأن�يضرمشكلة�معظمنا�أنّنا�نفضل�ـ�
��.الفقير�أصدق�العشّاق؛�ألنّه�ال�يوجد�ما�يقدمه�من�االغراءات�سوى�قلبهـ�
����.اإلنسانية�ليست�دنيا،�وإنّما�رتبة�يصل�لها�بعض�البشرـ�
�لنفخر�بما�شاء�من�يفخر��ـ� �� ��ويمضي�األمجاد�ال�يذكر�

���فما�الفخر�إالّ�بأمثالكم�� �� ��ناء�أجدروأنتم�بحسن�الثّ�
���فيا�حبذا�معاهدنا�مثلما�� �� ��ينير�الدجى�كوكب�نير�
�فيا�حبذا�عصبة�أمثالكم�� �� ��تروم�المعالي�لها�تسهر�

�ويا�حبذا�األمهات�اللواتي�� �� �رــيلدن�لنا�أنجماً�تُزه� �� �
� ��.منحنياً�ال�يستطيع�أحد�ركوب�ظهرك�إالّ�إذا�كنتَـ��
��.تعانقكمغابت�أيدينا�عن�مصافحتكم،�فأرسلنا�قلوبنا�ـ�
ثالثة�ال�ينسون�أبداً:�من�ساعدك�في�أوقات�المحنة،�ومن�تخلّى�عنك�في�وقت�ـ�

����.المحنة،�ومن�وضعك�في�تلك�المحنة
��.األوطان�ال�تموت�من�ويالت�الحروب،�ولكنّها�تموت�من�خيانة�أبنائهاـ�
��.ي�تصنعها�الكرامة�صائبة�حتى�وإن�أوجعتكالتّالقرارات�ـ�
��.للحياة:�المرض�والغربة�غيران�نظرتكشيآن�يـ�
��.نيا،�والقلب�الحسود�يأكل�صاحبهالقلب�المحب�يسع�الدـ�
��.أصبحت�فجأة�ال�أغضب�من�النّاس،�بل�ما�عدت�أالحظ�وجودهمـ�
��.وما�ضرني�غريب�يجهلني،�وإنّما�أوجعني�قريب�يعرفنيـ�
ضربة�الغريب�تقوي�الظّهر�وتكشف�للعين�الكثير،�وضربة�القريـب�تُكسـر���ـ�

��.الظّهر�وتقتل�في�العين�الكثير
��.واء�إذا�أقللت�منه�نفع،�وإذا�أكثرت�منه�قتلالكالم�كالدـ�
��.ال�شيء�في�الطّبيعة�يعيش�لنفسهـ�

ـ�النّهر�ال�يشرب�ماءه،�واألشجار�ال�تأكل�ثمارها،�و �مس�ال�تشـرق�لـذاتها��الشّ
��.والزهرة�ال�تعبق�لنفسها�فلنعش�لبعضنا
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ن�عوناً�لبعضنا،�وال�نكون�سبباً�لتعاسة�بعضـنا��هذا�هو�قانون�الطّبيعة،�فنكوـ�
��.وكن�نافعاً�وال�تكن�ضاراً

��.ال�تحاول�االنتصار�في�كّل�االختالفاتـ�
��.كسب�القلوب�أولى�من�كسب�المواقفـ�
��.تجمعنا�مئات�المسائل�وتفرقنا�مسألة�واحدةـ�
��.انتقد�القوَل،�لكن�احترمِ�القائَلـ�
��.ال�على�المرضىهمتنا�أن�نقضي�على�المرض،�مـ�
��.ي�بنيتها�وعبرتها،�فربما�تحتاجها�للعودة�يوماً�ماالتّال�تهدم�الجسور�ـ�
��.يور،�عليه�أن�يغرس�شجراً�وال�يصنع�األقفاصمن�يعشق�تغريد�الطّـ�
إذا�كان�االعتذار�ثقيالً�على�نفسك،�فتذكّر�أيضاً�أن�اإلساءة�ثقيلة�على�نفـوس��ـ�
��.اآلخرين
سعيداً،�دع�ما�حصل�باألمس�في�األمـس،�ال�تأخـذه���إذا�كنت�تريد�أن�تبقى�ـ�

معك�للغد.��
��.مت�األخيارالمصيبة�ليست�في�ظلم�األشرار،�بل�في�صـ�
��.إذا�لم�يكتشف�اإلنسان�شيئاً�يموت�من�أجله،�فال�يستحقّ�العيشـ�
الحياة�مليئة�بالحجارة،�فال�تتعثّر،�بل�اجمعها�وابنِ�بها�سـلّما�تصـعد�نحـو����ـ�
��.النّجاح

��.يء�الوحيد�القادر�على�تحويل�العدو�إلى�صديقالشّالحب�هو�
��.في�النّهاية�نحن�ال�نتذكّر�كلمات�أعدائنا،�بل�صمت�أصدقائناـ�
بـر�علـى�األذى/���التّالعمل�بما�تعلّم/�نفع�النّاس/�ـ���عالمات�العالم�المتفوق:ـ�

هد�في�الدة�في�الزالهم�ن�الخلق/�علوأليف/�االجتهاد�في�طلـب�الحـقّ/���التّنيا/�حس
بالغوص�على�الحقائق/�معرفة�المقاصـد���سوخ�العلمياذ�من�األقوال/�الرالشّاجتناب�

قليد/�معرفة�واقعه�وعصره�وما�يدور�في�محيطـه��التّريعة/�نبذ�الشّفطّن�ألسرار�التّو
��ويعيش�معه.

��.ثبت�نبت،�ومن�صبر�ظفر،�ومن�سحقال�يفوح�العطر�حتى�يـ�
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��.دائد�لك�هي�خير�ونعمةالشّالعود�حتى�يعرف،�وكذلك��ال�يصوغـ�
��.ورفعة�ال�يضير�النّاجحين�كالم�الساقطين؛�فإنّه�علوـ�
�إذا�أراد�اهللا�نشر�فضيلة��ـ� �� ��طويت،�أتاح�لها�لسان�حسود�
�نعيب�زمانَنا�والعيب�فيناـ� �� ��وما�لزماننا�عيب�ســـوانا�

مان�بغير�ذنبونهجو�ذا�الز� �� ��اناـهج�ولو�نطق�الزمان�بنا�
���ئب�يأكل�لحم�ذئبوليس�الذّـ� ��ويأكل�بعضنا�بعضاً�عيانا���
في�حاجة�إلى�درجة�علمية�أو�شهادة�جامعية�لتخدم�غيرك،�إنّـك���إنّك�لستَـ��

حمة،�وروح�يغمرها�الحبفقط�تحتاج�إلى�قلب�مليء�بالر.��
��.ظرقر�ثالثاً:�الحرية،�وعزة�النفس،�وبعد�النّالتّمن��خذْـ�

Pour�se�faire�des�ennemis,�pas� la�peine�de�déclarer� la�guerre,� il�
suffit�juste�dire�ce�que�l'on�pense�

��.تبدأ�رحلة�الفشل�عندما�تتوقّف�عن�المحاولةـ�
�أيا�سرب�القطا�من�يعير�جناحه��ـ� ��أطير�لعلي�إلى�من�هويتُ��
��.الجميلة�ال�تتبرج،�وال�يليق�بها�الماكياجـ�
��.الكرامة،�بل�يصنعها�بنفسهاإلنسان�ال�يرث�ـ�
��.لقمة�في�بطن�جائع�خير�من�بناء�ألف�جامعـ�
��.خذوا�المناصب�والمكاسب،�ونرجوكم�خلونا�الوطنـ�
المتسامحون�أطهر�البشر؛�ألنّهم�أدركوا�قيمة�الـدنيا،�فاستصـغروا�أخطـاء����ـ�
��.البشر
��.العالم�ربية�ال�تُغير�العالم،�لكنّها�تُغير�األشخاص�الذين�يؤثّرون�فيالتّـ�
��.مستوى�كالمك�أناقة�لسانك�ترجمة�ألناقة�فكرك،�فال�ترفع�لسانَك،�بل�ارفعـ�

��.فريق�بينكماالتّال�تجامل�األحمقَ،�فقد�يخطئ�النّاس�في�
��.نحن�نحب�الماضي؛�ألنّه�لو�عاد�لكرهناهـ�
��.المهزوم�إذا�ابتسم�أفقد�المنتصر�لذّة�الفوزـ�
��.مظلموطننا�كالقمر،�ولكن�للقمر�جانب�ـ�
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��.كن�صديقاً�وال�تطمع�أن�يكون�لك�صديقـ�
��.ال�تتحدى�إنساناً�ليس�له�ما�يخسرـ�
��.يظّل�الرجل�طفالً�حتى�تموت�أمه،�فإذا�ماتت�شاخ�فجأةـ�
��.هناك�من�يؤمن�بقدرته�رغم�عجزه،�وهناك�من�يؤمن�بعجزه�رغم�قدرتهـ�
ر�عليها�حـافي��وك�في�طريق�تمر�بها،�فربما�قريباً�تعود�للمروالشّال�تزرع�ـ�
��.القدمين
��.اربط�حياتك�بأهداف�ال�بأشخاصـ�
��.،�ومن�عاشر�الكالب�نبحجال�ربحالذي�عاشر�الرـ�
إذا�كنت�تسمع�لكّل�ما�يتكلّمه�اآلخر�عند،�فسوف�تصبح�أسير�الماضي،�فـال��ـ�
��.تتطور
��.ار،�والمرأة�تصنع�البيتجل�يصنع�الدالرـ�
جاع�الشّالذي�اخترع�المسدس�مثل�الذي�اخترع�الفيسبوك؛�فاألول�ساوى�بين��ـ

��.والجبان،�والثّاني�ساوى�بين�المثقّف�والحمار
 L'oïl regarde, mais c'est le cœur qui voit/�العين�تنظر�أما�القلب�فيرىـ�

Un homme chanceux n'avance pas, un homme libre ne s'arrête 

pas 

����.األشياء�الجميلة�عندما�تكفّ�عن�انتظارها�تأتيكـ�
��.الثّقة�أسمى�مراتب�الحبـ�
��.أسوأ�الوجع�من�تُعامله�حسناً،�يظنّه�ضعفاً�ونقيصةـ�
��.نيا�بخيراس�أو�استمع�إليه�يقولون:�الدخص�الذي�كلّما�رآه�النّالشّكن�أنت�ـ�
�أيها�األحبة�تحت�األرض�عودوا��ـ� ��وااس�فوق�األرض�قد�ماتفإن�النّ��
��.ما�الفائدة�أن�أكون�من�ضمن�أشيائك�وال�أكون�أهمهاـ�
البِ�موجب،�فال�تيأس؛�فالمصيبة�بعـد��الب�بعد�السعلّمتني�الرياضيات�أن�السـ�

��.المصيبة�فرح
حيح�خير�من�أن�تكون�قائـداً�فـي�الطّريـق����التّأن�تمشي�وحيداً�في�الطّريق�ـ�
��.الخطأ
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��.الحميرإذا�أردت�أن�تحرق�بلداً،�فأطلق�ـ�
�وح�إالّ�من�يالطفها��ال�تألف�الرـ� �� ��د�يلقاهالتّويهجر�القلب�من�ب�

���فال�وداد�لمن�بالوصل�قد�بخلوا�� ��اهــومن�تناسى،�فإنّا�قد�نسين���������
�ماء�ال�أحد�يدرك�آمالـك،�كـن��كالس�كالبحر�ال�أحد�يدرِك�أسرارك،�كن�كنـ�

��.إنساناً�ال�أحد�يستطيع�كسرك�كن�،جر�ال�تنقطع�جذوركالشّك
��.دقالتّال�تنخدع�بزحمة�العالقات،�وتبقى�عائلتك�هي�ـ�
��.الحب�اهتمام،�فإن�لم�يكن�كذلك�فهو�كالمـ�

Avec le temps, tout se soigneـ� 

هم�بطيـب�أصـلك�ولـو�لـم�����لْال�تعامل�النّاس�بالمثل؛�فتصبح�مثيالً،�بل�عامـ�
��.يستحقّوا
أثراً�في�األرض،�فلسانك�يترك�أثراً�في�القلب،�فهنيئـاً��إذا�كانت�قدمك�تترك�ـ�

��.وال�يغتاب�وال�يجرح�،اس�بلسانهلمن�ال�يظلم�النّ
��.أكبر�خطيئة�يرتكبها�المرء�هو�أن�يظن�نفسه�على�صواب�دائمـ�
��.سيعلم�األطفال�يوماً�أنّه�كم�هو�جميل�أن�يبقوا�أطفاالًـ�
��.قلب�جمالين�صدقة،�وفي�الاالبتسامة�لك�صحة،�وفي�الدـ�
ثالثة�يضيعون�تعبهم:�كلب�صيد�يلهث�ويذهب�صيده�إلـى�غيـره،�وبخيـل����ـ�

يجمع�المال�ويذهب�ماله�إلى�ورثته�ومغتاب�يغتاب�النّاس،�وتذهب�حسـناته�لمـن���
��.اغتابهم
��.إن�األزمة�تلد�الهمة،�وال�يتّسع�األمر�إالّ�إذا�ضاقـ�
وسكوتي�لـيس�ضـعفاً���قل�ما�شئت�في�مسبتي،�فسكوتي�على�اللئيم�جواب،�ـ�

ولكن�ما�من�أسد�يرد�على�حديث�الكالب.�واألصيل�أصيل�برفعته،�وقليل�األصـل��
بابزاده�الس.��
����حمل.التّتسعني�اللغة؛�ألنّي�شديد�حينما�يكبر�وجعي�ال�ـ�
��.فعل�يرى�خير�من�ألف�كلمة�تُقالـ�
��.إن�الخوف�من�المرض�أكثر�سوءاً�من�المرضـ�
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��.بهم�يظنون�أنّك�ال�تملك�غيرهم؛�فيتكبرون�بعض�النّاس�عندما�تهتمـ�
��النّاس�ال�يلتفتون�لتميزك،�وإنّما�لسقوطك��ـ�بعض�

��.الرغيف�الذي�ال�ينشطر�إلى�شطرين�ال�يشبعـ�
ال�تكن�من�الذين�إذا�دخلوا�مكاناً�يصرخون�ها�أنا،�بل�كن�من�الذين�إذا�حلّوا�ـ�

��.بمكان�يتهامس�الجميع�ها�هو
��.وعاتب�وال�تجرحانصح�وال�تفضح،�ـ�
عندما�أعاشر�ال�أغدر،�وعندما�أخسر�ال�أندم،�ولكن�عندما�أبتعد�لـن�أعـود���ـ�

��.أبداً
�بجيالالتّقم�للمكيف�وفّه�ـ� �� ��لوال�المكيف�لكنتُ�اآلن�قتيــال�

�سائم�بردهيعطيك�من�حلْو�النّ �� ��وبكّل�حب�يحتويك�قليــــال�
�ال�نوم�إالّ�بعد�همسة�صوته �� ��ناء�قليــــالًمهما�شكرنا�فالثّ�

فس�تجعل�من�العصفور�صقراً،�ومن�الوردة�حديقـة،�ومـن�الحلـم����قة�بالنّالثّـ�
��.حقيقة
��.لم�أخلق�مثالياً،�لكنّني�لست�متصنّعاًـ�
والعين؛�إذا�تألّمت�اليد�بكت�العـين،�وإذا�بكـت����األصدقاء�األوفياء�مثل�اليدـ�

مسحتها�اليد�العين.��
ناك�من�يحب�أن�يراك�مكسوراً،�اسحقه�ببـرودك��كن�قوياً�قدر�المستطاع؛�فهـ�

��.وازدد�تألّقاً
��.كم�من�صريح�لم�تفهمه�العقول،�وكم�من�منافق�كسب�القلوبـ�

��.فمها�ـ�السمكة�ال�تُصطاد�لو�أغلقت
��.الب�واألستاذ�والكتاب�والقلم�يمكنهم�جميعاً�تغيير�العالمالطّـ�
نح�الحب�للمكروهين،�وتقـدم��ستكون�ناجحاً�عندما�تمنح�األمل�للبائسين،�وتمـ�

��.الخير�للحاقدين،�وتكون�كريماً�مع�المحتاجين
��.خص�لغريمه�هو�الالمباالةالشّأحسن�أغنية�يقدمها�ـ�
��.الضعفاء�يسعون�لالنتقام،�واألقوياء�يسامحون،�واألسطوريون�يتجاهلونـ�
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وإنّما��ال�يعاب�المرء�في�فقره،�وال�في�جسمه،�فليس�له�في�ذلك�حول�وال�قوةـ�
�.يعاب�على�قبح�لسانه�وسوء�أخالقه ���

��.ثقْ�في�نفسك�ترهب�عدوك؛�مهما�كانت�قوتهـ�
ي�التّي�تتذكّر�أبطالها�عندما�يموتون،�واألمم�العظيمة�هي�التّاألمة�الميتة�هي�ـ�

��.تحترمهم�وهم�أحياء
��.إذا�وضعت�أحداً�فوق�قدره،�فتوقّع�منه�أن�يضعك�دون�قدركـ�
��ي.،�ولكن�ال�تفسد�عني�سعادتال�تجعلني�سعيداًـ�
��.إذا�لم�تستطع�قول�الحقّ�فال�تصفّق�للباطلـ�
بر،�ودواء�الفقر�القناعـة،�دواء�العـداوة���التّكرار،�ودواء�األلم�التّدواء�الفشل�ـ�

ودواء���مت،�ودواء�القبح�األخـالق�التّجاهل�دواء�السفاهة�التّاإلحسان،�ودواء�الحسد�
الكُره�الحب.��

��.المخير�من�مشهد�غُيخ�الشّرأي�ـ�
��.ينأفضل�ما�يفعله�الفاشلون�أن�يصنعوا�من�أنفسهم�رجاَل�الدـ�
��.ادر�أن�نفكّر�في�ما�نملك،�نفكّر�في�ما�ينقصنامن�النّـ�
����.من�المؤسف�أن�يتمنّى�اإلنسان�حقّهـ�
��.ال�شيء�أثقل�من�أوانٍ�فارغة�على�رؤوس�الجائعينـ�
��.دون�صديق�إذا�كنت�تبحث�عن�صديق�بال�عيوب،�فتبقىـ�
��.إذا�لم�يكن�هناك�من�ينتقدك،�فإنّك�غير�ناجحـ�
��.سقوط�اإلنسان�ليس�فشالً؛�فالفشل�أن�تبقى�حيث�سقطتـ�
��.ردد�أكبر�عقبة�في�طريق�النّجاحالتّـ�
��.ال�تجعل�حياتك�أغلى�شيء�فيك�حتى�ال�تجد�نفسك�يوماً�أرخص�مما�تلبسـ�
��.الفيزياءإذا�كنت�تريد�أن�تحكم�العالم�فتعلّمِ�ـ�
��.من�الخطر�أن�تكون�على�حقّ�عندما�تكون�الحكومة�على�باطلـ�
��.الخوف�من�اهللا�شجاعةـ�
��.بعض�العلماء�يدهشك�اعوجاجهم،�وبعض�البسطاء�تدهشك�استقامتهمـ�
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��.ماذا�يفيد�المرء�المجتمع�إذا�ربح�األموال�وخسر�المجتمعـ�
مى�حيث�ال�يخطو�خطـوة��قيل�للحكيم�من�أين�تعلّمت�الحكمة؟�قال:�من�األعـ�

��.حتى�يتحسسها�بعصاه
مثقف�أحادي�اللّغة�يتقن�لغته�ويكتب�بها،�فإتقانه�للغة�أجنبية�ليست�واجبة،�بل�ـ�

ة�ويكتب�بها،�وال�يتقن�لغتـه،�فهـو�جاهـل.����يتقن�لغة�أجنبي.�مثقّف�من�االستحسان
ثقف�يتقن�اللّغة�األجنبيـ�م مثقـف���رتين.ة�وال�يكتب�بها�وال�يتقن�لغته،�فهو�جاهل�م

ثقّف�بامتياز.يتقن�لغته�ويكتب�بها،�ويتقن�لغة�أجنبية�ويكتب�بها،�فذلك�م��
��.سبكحبك،�ومساء�يهو�مزاجي؛�صباح�يـ�
��.بِيع�عبداً�فصار�ملكاًـ�
��.أربعة�ال�تكن�قاسياً�معهم:�المرأة�والطّفل�والخادم�والمعتذرـ�
��.من�يقف�على�الحافة�ال�يملك�القرارـ�
نفكّر�سلبياً�تتراكم�علينا�المضايقات،�وكلّما�نفكّر�إيجابيـاً�تنهـال�علينـا����كلّما�ـ�
��.الحلول
��.بحاجة�إليها�لهم�فرصة�وكنتُ�صنعتُـ�
ال�تصادق�االنتهازي؛�يبتسم�في�وجهك�لمصلحة،�ويطعنك�غـداً�لمصـلحة���ـ�

��.يراها�في�غيرك
���ما�زلزلت�الجزائر�من�كيد�ُأريد�لها��ـ� ��لكنّا�رقصت�من�عدلكم�طرباً�
��.حب�األب�ألبنائه�أعظم�من�الجبل،�وحب�األم�أعمق�من�المحيطـ�
��.ال�تتعلّم�السباحة�إذا�كنت�ال�تفكّر�إالّ�في�برودة�الماءـ�
��.وهو�أحقّ�أن�يجد�في�طلب�الجد�جدها،�ويقف�عند�األهم�حدهاـ�
��.للنّفس�فرطات،�وال�بد�لها�أحياناً�من�سقْطاتـ�
��.فتأكلكم�كالب�أعدائكمال�تأكلوا�أسود�بالدكم،�ـ�
��.ال�أخاف�مخالب�األسد،�بقدر�ما�أخاف�من�بوَل�الكالبـ�
��.وقد�ينكسر�في�النّفس�شيء�ال�يجبره�ألفُ�اعتذارـ�
��.من�يريد�الخروج�من�حياتي�يتفضل؛�فأنا�ال�أسجل�الغياباتـ�
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��.باب�صاخب�عند�الوسخ�يصنع�الضجيجالنّحل�ساكت�يصنع�العسل،�والذّ
��.ي�ستقتلك�لن�تسمع�صوتهاالتّصاصة�صاص؛�فالروت�الرال�تخشَ�صـ�
��.اس�تغيرتنيا�ما�تغيرت،�ولكن�قلوب�النّالدـ�
��.لميحالتّقولي�بصراحة�ما�بيننا؛�إن�المدح�ال�يقبل�ـ�
��؟ين�إن�لم�يحررناما�قيمة�الدـ�
�ةسبعة�تدمر�اإلنسان:�ثروة�بال�عمل،�متعة�بال�ضمير،�معرفة�بال�شخصـي�ـ�
��علم�بال�إنسانية،�دين�بال�تضحية،�وسياسة�بال�مبدأ.�،د�بال�أخالقاقتصا
��.ليس�من�الحكمة�أن�أعض�كلباً�عضنيـ�
��.ما�أقبح�الفقر،�وما�أجمل�الفقراءـ�
��.ليس�لدينا�عجز�في�الفلوس،�ولكن�لدينا�فائض�في�اللصوصـ�
��.المعرفة�في�لغتنا�وبلغتناصنع�يحترمنا�العالم�عندما�ننتج�العلم،�ونـ�
��.أعشق�تقبيل�رأسها،�فقد�قضت�عمرها�من�أجل�إسعادناـ�
��.ال�تكن�مغروراً�فتندم،�وال�تكن�واثقاً�فتُصدمـ�
��.تحدث�بعقلك�قبل�لسانك،�وانظر�بضميرك�قبل�بصركـ�
��.ال�تقبل�بأقّل�مما�تستحقّـ�
��.افهون،�ويخزى�فيها�القادرونالتّالويل�ألمة�يقودها�ـ�
��.هم،�ولكن�القلب�احتواهمهم�من�أولئك�الذين�ال�أراـ�
��.ال�تصنع�من�ماضيه�أحداثاً�كنت�تحلم�أن�تكونـ�
عرق�الجبين�في�ذهابك�لصالة�الظهر�أعظم�من�دمـع�العـين�فـي�صـالة�����ـ�

��.ة�نافلةانيراويح؛�فاألولى�فريضة�والثّالتّ
��.وقد�كنت�أشفق�من�دمعي�على�بصري،�فاليوم�كّل�عزيز�بعدكم�هاناـ�
��.ال�يصنع�السالممن�يصنع�السالح�ـ�
��.كوى؛�فيأتيك�الهم،�وأكثر�من�الحمد،�تأتيك�السعادةُالشّال�تكثرِ�ـ�
��.الذي�ال�ينزع�المشعَل�ال�يستحقّه،�فالموت�تُطلب�من�أجل�الحياةـ�
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وصية�لسان�الدين�بن�الخطيـب�ألوالده�(إيـاكم�وطلـب�الواليـات�رغبـةً������ـ�
واليات�فتْنة�ومحنة�وإحنة،�وهـي��واستجالباً�واستظهاراً�على�الخطوب�وغالباً؛�فال
��.بين�إخطاء�سعادة�وإخالل�بعبادة�وتوقّع�عزلة)

��من�جمال�العربية:ـ�
���يا�مسكني�وسكني�وسكينتي��ـ� �� ��وساكني�وسكوني�وسكوتي�
���وسكتي�وسكرتي�وسكّرتي�ـ� �� ��وسري�وسريرتي�وسروري�
���َألم�ُألٍّم�ألمِ�ُأِلم�بدائه��ـ� �� �� ��وإن�أن�آن�آن�زمانه�
إذا�أردتَ�أن�تزرع�لسنة�فازرع�قمحاً،�وإذا�أردتَ�أن�تزرع�لعشر�فـاغرس��ـ�

��.الميذالتّشجرةً،�وإذا�أردتَ�أن�تحيي�رجاالً�فاستثمر�في�
الفرق�بيننا�وبين�المتقدمين؛�فهم�يدعمون�الفاشل�لتفادي�الفشـل،�ومـن�ثـم����ـ�

��.اجح�حتى�يفشلينجح،�ونحن�نحارب�النّ
��.كما�عرفناهم�أول�مرة�نادرون�جداَ�من�يبقونـ�
��.نيا�وما�فيها،�فكلّنا�ضيوف�على�أراضيهاال�تحزن�على�الدـ�

Je suis simple et j'aime la simplicité des gens, c'est la simplicité qui 

fait la beauté du cœur ; il faut mieux être simple et remarquable 

qu'être faux pour se faire remarquable 

جواهر�باديسية�يقول:�(وسنمضي�بعون�اهللا�في�تعليم�ديننا�لـنعلن�لخصـوم���ـ�
اإلسالم�والعربية�أنّنا�عقدنا�العزم�على�المقاومة�المشروعة،�عزمنا�وسنمضي�بعون�

ولن�يصدنا�عن�ذلك�شيء،�فنكون�قد��،اهللا�في�تعليم�ديننا�ولغتنا�رغم�كّل�ما�يصيبنا
��شاركنا�في�قتلها�بأيدينا.

صر�سـيكون�حليفنـا���وأن�النّ�،طال�البالء�نا�على�يقين�من�أن�العاقبة�وإنوإنّـ�
ألنّنا�قد�عزمنا�إيماناً�وشاهدنا�عياناً�أن�اإلسالم�والعربية�قضى�اهللا�بخلودهمـا�ولـو���

��.اجتمع�الخصوم�كلّهم�على�محاربتهما
حـذير��التّعطيل�وليس�علـى��التّ�ي�تعمل�علىالتّال�تُسهموا�في�بناء�المطبات�ـ�
نون�أنّها�من�الممهالت�وهي�من�المكسرات،�فال�خير�في�شباب�ال�يعمل�علـى��وتظ
��.دبيرالتّغيير�وحتى�حسن�التّطوير،�وال�يقبل�التّ
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��.اخل�فابدْأ�بنفسكاتي؛�أي�من�الدغيير�الذّالتّسر�نجاحك�أن�تعمل�على�ـ�
فـال�شـيء����جاح�يحظى�به�المكافحون،ليس�هناك�عصا�سحرية�للنّجاح،�فالنّـ�
��.ماس�األسبابالتّدفة،�بل�يتحقّق�كّل�شيء�بالتّيتحقّق�ب
��.الوطن�أغلى�من�المالـ�
��.ربية�على�العفّة�والنّزاهة�والكرامة�واإليثارالتّـ�
بمثابة�الرجل�األخرس�الذي�قال�للرجل�األطرش:�إن�أعمى�شـاهد�رجـالً���ـ�

��.من�شعرهمعوقاً�يجري�خلف�رجل�مشلول؛�ليمنعه�من�شد�رجل�أصلع�
��.إن�النّفس�ملول،�واألذن�مجابة،�وفي�السكوت�واالنتقال�تطييب�وتنشيطـ�
��.��القلوب�تمّل�كما�تمّل�األبدان،�فابتغوا�لها�طرائف�الحكمةـ�
��ما�دام�سافلنا�يدوس�على�النّخبـ�
���سمعت�غريداً�يبكي�الغرام��ـ� �� ��امـان�للمستهـويغزل�األلح�

�لمحت�حسناء�هوى�غنجها� �� �� ��وى�بهز�القوامـجالشّيدندن��
�ورجرجات�الثّوب�تُصدرها�� �� �� ��امـاس�نهدين�تريد�لثــأنف�

�كأنّها�تحلب�من�حسنها�� �� �� ��وس�بأنس�المدامـبكأس�مأن�
�أحسست�في�نار�لها�لذة�� �� �� ��ق�محترق�بالغـرامـكعاش�

���إذا�هبت�رياحك�فاغتنمها������ـ� ��ونـّل�عاصفة�سكـفإن�لك�����������
�اصبر�على�مضض�الحسو�������ـ� �� ��هــرك�قاتلـإن�صبـد�ف��

�فالنّار�تأكل�نفسها������������� ������������� ��أكلهـا�تـد�مـم�تجـإن�ل����
��.حصل�للنّفس�ارتياح�وانبساط،�وتجدد�وعزم�ونشاطـ�
��.زويجالتّرويج،�وبلغت�بناته�أوان�التّآذن�لمضروبه�ـ�
��بريز.التّدفع�الخاص�اإلبريز،�وأحظيت�الحسان�بـ�
��.نفيذالتّلم�أستفق�للتقييد�إالّ�وقد�كدت�أرهق�ـ�
��.في�البداية�يتجاهلونك،�ثم�يستهزئون�بك،�ثم�يحاربوك،�وفي�األخير�تنتصرـ�
��.وكنّا�دائماً�نُعطي،�وكنّا�دائماً�نُجحدـ�

���ال�تنظرن�إلى�امرئ�في�أصله�� �� ��وانظر�إلى�أفعاله�ثم�احكمِ�
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ذكّر�ما�غبـر،�وانحنـاء�الظّهـر����من�عالئم�الكبر�ستة:�نسيان�ما�حضر،�وتـ�
��وكّأ�على�عود�من�شجر.التّوارتخاء�الوتر،�وكَّل�السمع�والبصر�و

�وتلفّتت�عيني�مذ�خفيت��ـ� �� �� ��عنّا�الطّلول�تلفّت�القلب�
�أيا�ذا�الفضائل�والالم�حاء���������ـ� �� ��ويا�ذا�المكارم�والميم�هــاء�

����ويا�أنجب�النّاس�والباء�سين������ �� ��اء�خـاءالتّيانة�والتّويا�ذا��
�اء�ذال��������التّاس�وويا�أكتب�النّ ��� ��اس�والعين�ظـاءويا�أعلم�النّ�

ال�راء����تجود�على�الكّل�والد������������ ��خي�ويتلوه�فـــاءفأنت�الس��
دستور�حاكم،�وعمل�قائم،�ونشاط�دائم،�وهذا�هو�المنجم�الكنز�الذي�يعمل�فيه�ـ�

من�الحاضرالمجلس�بما�خطّطه�في�الز.��
الوصول�إلى�القمة�صعبة،�وجهاد�المحافظة�على�تحسين�البقاء�في�هذه��جهود�ـ

��.القمة�أكثر�صعوبة
افعي:قال�الر����

�إسفنجة�جاءت�لشرب�البحر �� ��وشمعة�تضيء�شمس�الظّهر�
�عر��الشّيخ�طه�في�انتقاد�الشّو �� ��ثالثة�مضحكة�لعمـــري�
ــ�شـيخ�شـيخه�����2ـ�شيخ�شيخه�القرآن؛�فهو�عالم�فألزموه.�1يوخ�ستّة:الشّ

ــ���4ـ�شيخ�شيخه�األقران؛�فهو�جاهل�فأيقظوه.�3يطان؛�فهو�خطير�فاحذروه.الشّ
ـ�شيخ�شيخه�األعيان؛�فهو�مريد�فاتّبعوه.��5شيخ�شيخه�اإلعالم؛�فهو�مغفّل�فنبهوه.

��ـ�شيخ�شيخه�السلطان؛�فهو�زائد�فاطرحوه.6
ي�الحرمان،�وترفّـع�عـن���ال�يخلد�زعيم�إالّ�بثالث:�تجرد�عن�الهوي،�ولذّة�فـ�
��.الحقد

اس�عنك�في�ثالث�حاالت:�عندما�ال�يملكون�مـا�تملـك،�وعنـدما����يتكلّم�النّـ�
��يعجزون�أن�يكونوا�مثلك�وعندما�ال�يستطيعون�الوصول�إليك.

��.كثيراً�ما�كسرنا�أنفسنا�كي�ال�ينكسر�غيرناـ�
���ربما�الماء�يـــــروبـ� �� ��ربما�يحمل�ماء�في�ثقوب�

�س�من�غروبربما�تطلع�شم �� ����������ما�الزوبـاني�يتــرب��



     
192192192192 

    

        

�ربما�يبرأ�إبليس�من�ذنوب �� ��فيعفو�عنه�عالّم�الغيوب�
أ�االستعماربرإنّما�ال�ي��� �� ��عـــوبالشّمن�ظُلم��

القليل�كثير�إذا�اقتنعت،�والكثير�قليل�إذا�طمعت،�والبعيد�قريـب�إذا�أحببـت���ـ�
��.والقريب�بعيد�إذا�أبغضت

صاص�الغادر�يقتل�أفراداً،�والقلم�الخـائن��القلم�الخائن؛�فالرال�شيء�أسوأ�من�ـ�
��قد�يقتل�أمماً�كاملةً.

ه،�وال�سلطانُه�على�رحمته،�وال�غناه�على�تواضـعه��التّلم�تطغَ�قوتُه�على�عدـ�
مكين�والغلبة،�وهو�فضـل�مـن�اهللا���التّأييد�ولذلك�أكرمه�اُهللا�بأسباب�فهو�مستحقّ�للتّ

��.على�عبده
كنت�أجـالس�علمـاء�األمـة����،�وعضلة�فاتّخذ�من�العلماء�موئالًإذا�واجهتك�مـ�

��.وأستفيد�منهم،�وأكثر�من�تبجيلهم
��.أحطْ�من�أطاعك�باالعتزازـ�
ولة،�فعظّـم�جـانبهم�وشـجهم،�وإذا����العلماء�بمثابة�القوة�المبثوثة�في�جسم�الدـ�

�.سمعت�بأحد�منهم�في�بلد�آخر�فاستقدمه�وأكرمه
�القلب�منزلة���أبلغْ�عزيزاً�في�ثناياـ� ��اهـــأنّي�وإن�كنتُ�ال�ألقاه�ألق�

�برؤيته���إن�طرفي�موصوٌل �� ��اه��ــوإن�تباعد�عن�سكناي�سكن�
أنّي�لستُ�أذكره���يا�ليته�يعلم� �� �ـاهــأنس�ه�إذ�لستُوكيف�أذكر��

�يا�من�توهم�أنّي�لستُ�أذكره �� ��ـاهــواهللا�يعلم�أنّي�لست�أنسـ�
غاب�عنّي�فالر�هوح�مسكنُإن� �� ��وح�كيف�القلب�ينساهيسكن�الرمن��

��.المسافات�التّما�أجمل�أن�تبقى�القلوب�على�العهد�حتى�وإن�طـ�
��.لبة�الذين�ظّل�كتفهم�يتّسع�ألستاذنا�بكّل�رحابة�صدرمن�الطّـ�كنت�

��.مراالثّورس�قيناه�ودرسنا�عنه،�فأنبت�اللقيا�والدالتّـ�
��.متالتّوأحياناً�البالغة�في�ـ�
��.مامةبأن�الزهور�أفضل�من�القُباب�وهل�نقنع�الذّـ�
����.ادقون�في�مشاعرهمالتّكّل�شيء�ممكن�أن�يتغير�إالّ�ـ�
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��.ئباعي�هو�الذّستستفيق�األغنام�يوماً،�وتعلم�بأن�الرـ�
��.ال�أراقب�ما�يملكه�غيري،�وإالّ�سأكون�من�الحاسدينـ�
��.ائمينيا�أيها�الميتون�قوموا�لقد�أخلى�األحياء�أحياءهم�للنّـ�
��.شاؤم�يذيقك�حسرة�الفشل�قبل�حدوثهالتّجاح�قبل�حدوثه،�وفاؤل�يمنحك�النّالتّـ�
بالرضا�تحلو�الحياة،�وباالبتسامة�تهون�المشـكالت،�وباالسـتغفار�تنقضـي����ـ�

��.الحاجات،�وبالدعاء�تتحقّق�المستحيالت
�تجري�الرياح�كما�تجري�سفينتنا��ـ� �نحن�الرفنياح�ونحن�البحر�والس��

�يئاً�بهمته�إن�الذي�يرتجي�ش �� ��نــيلقاه�لو�جارته�اإلنس�والج�
��.هاإلى�قمم�األشياء�تدركُ�فاقصدـ�
��.الذي�ال�يقرأ�ال�يرى�الحياة�بشكل�جيدـ�
جاء�اإلسالم�فجعـل�منّـا�أمـة����وقبل�اإلسالم�كنّا�قبائل�متفرقة�نرعى�الغنم،�ـ�

��.عانا�األممنا�أغناماً�ترنا�فصرنا�دينَترعى�األمم،�وتركْ
��.ابتسموا�ستكبرون�وتتحطّم�أسنانُكمـ�
��.جالساء�على�وطن�لم�تُحافظوا�عليه�كالرستبكون�يوماً�كالنّـ�
��.نزرع�الضحك�ونمضي،�غير�أنّنا�أشقياءـ�
��.فاءالشّاء�الذي�ال�يرتجى�منه�واء؛�فهو�الداء،�وفي�ما�بين�أيدينا�الدندمن�الدـ�
��.إن�أهل�الفن�هم�دون�سواهم�أنبياءـ�
��.قّ�أن�يجد�في�طلب�الجد�جدها،�ويقف�عند�األهم�حدهاوهو�أحـ�
ـ�عر�بمراحل،�وعن�سبل�اللّهو�الشّفتبعد�عن�قبول�ـ� ي�هـي�لـه�أفـراس����التّ
��.ورواحل
��قال�مسكين�الدارمي:ـ�
���للمليحة�في�الخمار�األسود���قْل �� �ــد�ماذا�فعلتبناسك�متعب��

ر�للصالة�ثيابه��قد�كان�شم� �� �� ��المسجدلما�خطرت�له�بباب��
�فأخذت�منه�دينه�ويقينه�� �� �� ��ال�تظلميه�بحق�دين�محمـد�
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العفو�ألذّ�من�االنتقام،�والعمل�أمتع�من�الفراغ،�والقناعة�أعظم�مـن�المـال،���ـ�
��روةحة�خير�من�الثّالتّو

�أيها�الحامل�هماً���ـ� �� �� ��إن�الهم�ال�يدوم�
عادةمثلما�تفنى�الس� �� �� ��هكذا�تفنى�الهموم�

�عاند�الدنيا�وابتسم�� �� �� ��فإن�بعد�الليل�فجر�جديد�قدم�
�فال�تقل�حظي�قليل�� �� �� ��إنّما�قْل�هذا�ما�قدر�لي�ربي�وقسم���

��.ناً�إالّ�بالعلم؛�فاهللا�ال�يعبد�بالجهللن�تكون�متديـ�
 ���Parler est un besoin�، écouter est un artقال�الفرنسيون:�

ثـم�أمسـح�دمـوعي����علّمتني�الحياة�أن�أبكي�في�زاوية�ال�يراني�فيها�أحد،�ـ�
��اس�مبتسماًوأخرج�إلى�النّ

�ش�المرء�من�ال�مال�في�يده��يقد�يعـ� ��هبويكره�القلب�من�في�كفّه�الذّ�
���اس�إالّ�في�مبادئهم��ما�قيمة�النّ ��ال�المال�يبقى�وال�األلقاب�والرتب�

��.الملم�إلى�الظّاس�من�الظّال�قيمة�لثروة�تنقل�النّـ�
��.العاطلون�عن�الحب�ينامون�مبكرينـ�
��.قبورنا�تُبنى�وما�تُبنا،�يا�ليتنا�تبنا�قبل�أن�تُبنىـ�
��.ألن�حبي�فوق�مستوى�الكالم،�لذلك�قررت�أن�أسكت�والسالمـ�
��.ال�تجعل�أحداً�يعرف�سر�دمعك؛�ألنّه�يجعلك�تبكيـ�
��.أفضل�أن�أفشل�بشرف�على�أن�أنجح�بالغشّـ�
��.مامالتّال�تقبل�النّصف�وأنت�تستحقّ�ـ�
��.تكره�أحداً؛�ألنّك�سمعت�من�يتحدث�عنه�بحماقة�من�الحماقة�أنـ�
ي�ال�تملك�وعياً�قد�تصبح�يوماً�قطيع�غنم�يسوقه�إعالم�ال�يملـك��التّعوب�الشّـ�
��.ضميراً
��.يء�مرتين�إالّ�من�اهللالشّإياك�أن�تطلب�ـ�

��.األقوياء�ليسوا�بالضرورة�ينتصرون�دائماً
��.من�ال�يراني�ذهباً�أراه�تراباًـ�
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��.ولاء�يفضي�إلى�نهاية�الدفساد�القضـ�
إن�الدنيا�عيشها�قصير،�وخيرها�يسير،�وإقبالها�خديعـة،�وإدبارهـا�فجيعـة����ـ�

ولذاتها�فانيةة،�وتبعاتها�باقي.��
��.تبدأ�الحرية�حين�ينتهي�الجهل؛�ألن�منح�الحرية�للجاهل�كمنح�سالح�لمجنونـ�
وتقـرأ�ذمـاً�مـن����قصيدة�إسماعيل�بن�ابي�بكر�المقري�تقرأ�مدحاً�من�جهة،�ـ�
��جهة:

��فمن�المدح�قوله:
���طلبوا�الذي�نالُوا�فما�حرِمواـ� ��رفعت�فما�حطّت�لهم�رتب�

�وهبوا�وما�نمت�لهم�خُــلُق �� ��سلموا�فما�أودى�بهم�عطب�
�جلبوا�الذي�نرضى�فما�كسبوا �� ��حمدت�لهم�شيم�فما�كسبوا�

��م:الذّ
���رتب�لهم�حطّت�فما�رفعت�ـ� ��طلبواحرموا�فما�نالوا�الذي��

���عطب�بهم�فما�سلموا�� �� ��خلق�لهم�تمت�وما�وهبــوا�
�كسبوا�فما�شيم�لهم�حمدت �� ��كسدوا�فما�نرضى�الذي�جلبوا���

ضمن�للمغاربة�انسـجامهم���مكون�حضاري�غة�العربية�هي�أهماللّ�أن�ال�شكـ�
وأمنهم�الثّالفكري�،ـ��عديدة،�ارتكازاً�قروناً�قافي ـ�ة�اللّعلى�وحدة�المرجعي ة�فـي��غوي

 .مواصل�العاالتّة�في�مع�أنساق�لغوي�مة،�في�انسجام�تالوماسييپالعلوم�والمعارف�والد

ـ�ـ� خيف،�والسواد�ال�يعنـي�القباحـة���البياض�ال�يعني�الجمال؛�فالكفن�أبيض�ي
��.فالكعبة�سوداء�ال�تُخيف

�وت�العالي�لكان�الكلبالتّجولة�باإلنسان�بأخالقه�ليس�بمظهره،�ولو�كانت�الرـ�
دسي�؛�لكانت�القردة�أكثر�الكائنات�أنوثةالتّب�جال،�ولو�كانت�األنوثةُالرعري.��

جرة؛�غير�المحتوى،�وحافظ�على�األصـول،�وتبـادل�األفكـار����الشّكن�مثل�ـ�
��.وحافظ�على�المبدأ

يا�من�يفضل�البيرة�على�العمل،�يا�من�يعشق�في�بالده�الكسل،�ويغامر�بحياته�ـ�
�.في�البحر�من�أجل�العمل
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ة�ة�اسـتراتيجي�الختام،�قضيفي�غة�العربية�اليوم،�أضحى�في�البدء�وأمر�اللّن�إـ�
فكرياً�ة،�وليس�ترفاًومصيري�اللّ�أو�ردود�أفعال�عاطفية،�ألند�ألفـاظ��غة�ليست�مجر

ـ�ن�من�مكوبقدر�ما�هي�مكو�،وتراكيب�وصيغ�وأساليب�فحسب وقـوام���.ةنات�األم
وأساس�امتدادها�الوجودها�المعنوي�،التّو�فكريوحجر�زاوية�أمنها�الثّاريخي�،�قـافي�

والحضاري�باعتبارها�السـ�مـاتهم�الثّ�جل�الذي�حفظ�للمغاربة�مقو ـ�التّة�وقافي ة�اريخي
التّة�ووالحضارية�والنّراثيفسية�والرمزيمان،�فهي�بحقّة�عبر�الز�ام�األمان�فـي��صم

��.ترابط�المجتمع�وتماسكه�وانسجامه�واستمراره
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