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-�X�W���m��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ôl 50 �ر�م.         

�m�F��E��D��C��B��Al ��ّراءا��ةَ�وورد�في�المأثور�. 84 تعلّموا�العربي"
��فإنّها�من�المروءة".�وقال�أحمد�شوقي:��

مــالَ�الــذي�إن�حاســناً�اللغــاتم� �

ــَل��� ــاَل�جع ــره�الجم ــي�وس ــاد�ف الض� �

����
ــةُ ــرآن�لغ ــا�الق ــمس�ي ــدى�ش اله� �

���ــانك ــرحمن�ص ــن�ال ــد�م ــدى�كي الع� �

����
ــى�هــل ــرى�وجــه�عل ــن�الثّ ــة�م �لغ �

ــدثتْ��� ــي�أح ــمع�ف سهر�مــد ــدى�ال ص� �

����
��وقال�حمد�أبو�شهاب:��

ــك ــن�ب ــةَ�نح ــى�األم ــي�المثل �الت �

�الجيـــدا�وتُزجـــي�القـــوَل�تُـــوجِز��� �

����
�أكبادنـــا�علـــى�وقعـــتْ�إذا�لغـــة �

�األكبـــاد�علـــى�بـــرداً�لهـــا��� �

����
��وقال�حليم�دموس:��

ــّل ــةً�وتظـ ــف�رابطـ ــا�تُؤلّـ �بيننـ �

�بالضـــاد�لنـــاطق�الرجـــاء�فهـــي��� �

����
��

هي�لغتي�وأفتخر�بها،�بما�لها�من�فصل�البيان�والتّبيان،�وأحببتها�وال�أشك�في���
قدراتها؛�فإذا�شككت�فيها�كمن�يشك�في�نفسه،�وأرى�المشكّكين�ال�يصمدون،�وكأنّي�
طلع�عليهم�الخبل�الذي�يؤدي�إلى�النّكران�لفضل�هذه�اللغة�التي�ال�مثيل�لهـا�فـي���

��أنّي�بتلك�الكلمات�الشّاعرة�على�لسان�هذه�اللغة�تقول:���القوة�والعلمية�واألدبية؟�وك
ــاد ــك�أك ــي�أش ــي�ف ــي�نفس �ألنّ �

���ــاد ــك�أك ــك�أش ــتَ�في ــى�وأن �منّ �

����
(زگريد�هونكا)�"كيف�يستطيع�اإلنسان�أن�يقـاوم��لغة�قالت�فيها�الباحثة�العالمية��

أنفسهم�في�البلدان�جماَل�هذه�اللغة�ومنطقَها�السليم،�وسحرها�الفريد؟�فجيران�العربِ�
التي�فتحوها�سقطوا�صرعى�سحرِ�تلك�اللغة".�لغة�عجيبة�بما�لها�مـن�مرونـة�ال���
تجدها�في�باقي�اللغات،�وانظر�لمثل�هذا�البيت�الذي�يقرأ�من�النّهاية�وهـو�نفسـه���

��!البداية،�فما�أجملها�من�لغة
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ــه ــدوم�مودتـ ــّل�تـ ــوٍل�لكـ �هـ �

ــْل��� ــلُّ�وهـ ــه�كـ ــدوم�مودتـ �تـ �

����
��

معاني�الحيـاة�والمحبـة�والتّواصـل�والعلـم�����إن�العربية�لغة�تحمل�في�ثناياها�
والوجدان�وغير�ذلك...�فهل�يتوفّر�في�بالدنا�حرص�على�احترام�لغتنا�األم؟�وكيف�
هي�عالقتنا�اليومية�بها�طالما�أرضعتنا�بكلماتها�وعباراتها،�وأنجدتنا�بمعانيها�التـي��

هل�يمنعنا�حب�لغتنا�األم�من�أن�نحب�ما�طـاب��هي�ترجمان�مشاعرنا�وهمومنا؟�و
لنا�من�اللغات�األخرى؟�العربية�لغة�عظيمة�بشواهد�ماثلة�أمامنا،�وما�تنـادى�لـه���
المخلصون�شواهد�تدّل�على�بعض�التّسيب�في�االعتزاز�بها،�وتعاني�فـي�بعـض���

حـول��المقامات�من�وضع�بائس�يتمثّل�في�التّهميش�واالنحسار،�وتولّد�جراء�ذلـك�ت�
بعض�أنماطها�إلى�لغة�شعائرية�في�إطار�تعبدي.�ضعفت�همة�السياسـة�اللغويـة���
��ويحـد�،للتّهميش�الثّقافي�العبثي�صارم�يوقّف�المد�المتكاتفة�من�أجل�ضبط�منهجي
من�التّلوث�اللغوي�الذي�صار�يسم�حياتنا�كلّها.�وما�بالنا�نشهد�الـذّوبان�فـي�لغـة����

التّنميط�الثّقافي.�ما�بالنا�ال�نراجع�أعمالنا�بالتّنـادي�بخطـورة���اآلخر،�اقناعاً�بخطر�
المسألة�اللغوية،�أال�يمكن�أن�نوقف�هذه�المسألة،�ويتكـاتف�اإلعالميـون�والنّخبـة����
والسياسيون�والمعلّمون�لتقديم�وصفات�عالج�األخطار�المحدقّة�باللغة�العربية�فـي��

��عالمنا�اليوم.��
التّطوير،�ال�نستمع�إلى�خطابـات�التّيئـيس،�نبـادر����ال�بد�من�إجراء�محاوالت�

ونحاول�وسوف�نهتدي�إلى�الحلول،�وسوف�نصل�إلى�منهج�لغوي�يناسب�عصـر��
مجتمع�المعرفة،�ونهتدي�إلى�طريقة�ما،�تكون�فيها�اللغة�العربيـة�هـي�ترجمـان����
معرفتنا�ورسول�أنفسنا�إلى�أرجاء�األرض�كلّها.�ال�بد�أن�نشتغل�ونصـنع�طريـق���

رفة�في�العربية�في�ذاتها�وبذاتها،�شريطة�أال�نوكل�أمر�تطويرها�للجهلـة؛�ألن��المع
فاقد�المعرفة�ال�يعطيها.�وال�بد�من�الوعي�بهذه�اللغة،�والـوعي�بتقـديم�وصـفات����
باالختالفات�القطرية�بين�المجتمعات�العربية�اإلسالمية،�وأنها�ليست�شيئاً�متجانسـاً��

وغ�أو�التّأخّر�والخّنوع.�ومن�أجل�ذلك�ال�بد�مـن�وضـع���ومتوازياً�في�التّقدم�والنّب
سياسات�مشتركة�لتطوير�العالقة�النّفسية�لشعوبنا�بالعربية�بشكل�رئيس،�وهذا�فـي��
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إطار�التّنمية�المستديمة�الشّاملة،�ويتبع�ذلك�تجذير�الفصحى�لغـة�الثّقافـة�والعلـم����
لمعرفة�داخل�المجتمعات�النّاطقة�واالمتياز�والتّفكير.�وال�بد�من�تنمية�فكرة�مجتمع�ا

�أن�ة�وفق�آليات�العصر.�وال�شكة،�إضافة�إلى�ضرورة�تعديل�سرعة�العربيبالعربي
تطوير�العربية�أصبح�ضرورة�حتمية،�ننظر�في�مستجدات�العصر�التي�نـروم�أن��
تكون�بالعربية،�نريد�على�منبه�يتكلّم�لغتنا،�وإلى�دليل�ناطق�يقودنـا�إلـى�عنـوان����

له،�وعندما�نصل�إلى�مكاتبنا�نشغّل�كبتاراتنا�بالعربية،�وعنـدما�نـدخل�علـى����نجه
شبكات�المعلومات�نشبك�بالعربية...�واآلن�نريد�مهندساً�وعالمـاً�يصـمم�ويكتـب����
صفحاتنا�ومحركات�بحثنا�باللغة�العربية،�فهل�يوجد�من�ينتج�لنـا�بـرامج�سـمعية����

��تمنعنا�من�االنتقال�إلى�القنوات�األجنبية؟���بصرية�ذات�قيمة�فنية�وأدبية�وتثقيفية
وبناء�على�ذلك�فال�نهضة�لنا�بلغات�غيرنا،�فوجب�إصالح�ذات�البين�مع�لغتنـا��
����مجتمع�المعرفة�يحتاج�لمحتـوى�مكتـوب،�سـمعي�قبل�فوات�األوان،�ثم�إن�،األم
وبصري�باللغة�العربية،�يتّم�نشره�على�الشّابكة،�ويكون�ذلك�بكّم�وبجودة�يلقيان�بلغة�

لحضارات�اإلنسانية.�وفي�كّل�هذا�ما�أحوجنا�عربية�كانت�في�وقت�مضى�مرجعاً�ل
أن�ال�تبقى�العربية�سجينة�الماضي�التّليد؛�فهي�تحتاج�أن�تخوض�المعاصرة�بكـّل��
ثقة�ومسؤولية�وانفتاح،�والتّطوير�يحتاج�اتّخاذ�قرارات�حاسمة،�وإلى�العمل�الدؤوب�

فر�الحريوال�يكون�ذلك�دون�تو�،ة�التي�على�إخراج�مجتمع�المعرفة�العربية�الحقيقي
إن�العربية�بخير�مـا��هي�محضن�اإلبداع،�وفي�ذات�الوقت�يجب�أن�نتفاءل�ونقول:�

����دمنا�نسمعها،�وننطق�بها،�وما�دمنا�نعمل�على�تطويرها.
��
��
��
�

��
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ـ�الديباجة:�سعدت�أن�أكون�معكم�في�هذه�االحتفالية�بمناسبة�السـنة�المازيغيـة���
��العصـور�التي�نتداول�احتفالها�أباً�عن�جد،�كما�نحتفل�بالسنة�المسيحية�عبـر�تتـالي���

وأن�ديننا�أكرم�المسيح�عليه�السالم�بذكره�مراراً�في�القرآن�الكريم،�ونحن�نردد�قولـه��

�mn��m��l���k���j��i��h��go����w��v��u���t��s��r��q������pتعــالى�

{��z��y��x|������~��}¡����¦��¥��¤��£��¢l ذا������ن���	
ا
����رة.�و

���ّل�ر���وع�ا
��وطن����ن�����ل�������د��������ر،���������%��ل��$
ّ����!�ا
�$ز�"ّ���!������ ���د�وط���ّ


الالماديال
إلى
إبراز
الموروث
الثّقافيأ�)ط!����'%�!��	�دف�مازيغي

الجزائـري

للشّعب
الغني

بعاداته
وتقاليده

وتجمع
كلّها
على
شيء
واحد
أن
تكون
السنةُ
خصـبةً
معطـاءةً،






مصحوبةً
بما
يغير
الحال
إلى
نزول
المطر
أو
الثّلج،
وتتغير
حال
السنة
إلـى
مـا
هـو



أحسن.



أوالًـ�ما�بصرتُ�به�من�احتفال�بالمناسبة


هي
معطيات
عشتُها
مذ
كنـت
صـغيراً:


وأنقلها
لكم
مثلما
حفظتها
عن
أمي،
ونقلتها
إلى
بناتي.
هي
عادات
عشتُ
معها
طفـولتي




وبصرتُ
منها
عادات/
طقوس
إحياء
ليلة
يناير،
فإليكموها
مضبوطة.






والبنات
بكـنس
البيـت
بمصـطلحاألم
ـ
تبدأ
التّحضيرات
بيوم
قبل
يناير،
وتقوم


(َأنَفْرح



بـالجيرالعـائلي

مع
ما
يحيط
به
من
ساحات
خارجية.
ويدهن
البيـتُ(إيواخام



بيت
يطبخ
فيه
طعام
يناير،
مع
تصقيل
أرضيته
ببقايا
الزيتون
الذي
يؤخذ
من
المعاصر/


)
وتُصقل
أرضية
البيت
بحجر
ناعم
أملس؛
حتـىجور(َأم
مجاري
مخارجها
بمصطلح


تصبح
إسمنتية.


♥


لقيتْكلمة
ُأـ

في
قاعة
عيسى
مسعودي،
لصالح
2970بمناسبة
يناير،
القناة
اإلذاعة
الوطنية،


9الثّانية،
بتاريخ:

م.2020جانفي



���������	
�������������	�����
�� �

10101010 



ـ
يتعاون
جميع



بتحضـير
الحطـب+،للغـد
اإلناث
في
التّحضير
ليناير،
استعداداً



غسل
األواني+
تحضير
لوازم
العشاء+
إنارة
البيت
جيداً؛
بإشعال
مجموعـة
أعـراف


شجرة
الصنوبر
الحارق
بمصطلح
(ثيزفْثْ)
التي
استُبدلت
في
ما
بعد
بـ
(الآلمبة).

)
دون
تغيير،
ون(إينْي

ولماذا
پال
ينزع
الوسخُ
عنها
(إيـ
تُترك
األثافي
الثّالث.(وخَن




ال
ينزع
عنها
وسخُها
يا
أمي؟
وتقول:
غداً
أول
يوم
يناير؛
سوف
تُرمى
كلّهـا
بوسـخها

وتُستبدل
بأثافي
جديدة
كي
يستبدل
اُهللا
هذا
الحاَل
بأحسن
حال.



بالز

ـ
توضع
على
األثافي
الثّالث
الدهان/
الشّحم/
كتل
من
السميد
المخضـب
يـت

الوفير.والحصاد

البركَةَليعطي

تيمناً
بذوبانه
كما
يذوب
الثّلج
في
األرض؛






ـ
في
مساء
أول
يوم
يناير
يكون
عيداً
كبيراً
يحيا
بشـعارات
مختلفـة،
وبطقـوس


متباينة
ال
تخرج
عن
الدين،
وال
تدخل
في
المبدعات،
بل
هي
تمجيد
لعظمة
السنة
التـي


أريد
لها
أن
تكون
سمة
ا
لصابة
والهناء
فقط.
وتكون
بتحضير
أكلة
الكسكس،
بديك
كبيـر


رجل،
وعلى
عتبة
المنزل،
وإن
كان
الرجل
غائباً،
فبيد
طفل
صغير
تمكسهيد
يذبح
من




المرأة.يد







ـ
يجتمع
األوالد
طيلة
النّهار
في
سقيفة
يقومـون
بـأداء
مختلـف
األلعـاب،
وال


يغادرون
ذلك
المكان
وكّل
واحد
يخرج
من
ا
لسقيفة
يعاقب،
إالّ
إذا
قال:
خرجـت
ألرى

المطر،
ويعفى
عنه.



ـ
تجتمع
األسرةُ
كاملةً
في
أول
يناير،
وفي
يوم
بارد،
وتصطلي
على
كانون
يتوهج





الغرفة
مفتوحةً
لرؤية
البرق/
المطـر/
بـدايات
صـقيعباب
ناراً
وهجاء
دافئة،
وتكون


أحالم
الصابة
التي
ينتظرونها
من
الثّلج
على
الثّلج،
ويستبشر
الجميع
بذلك
وينامون
على


الخصوص؛
باعتباره
دكّاراً؛
يعمل
على
تلقيح
شجرة
الزيتون
التي
تُنتج
الزيت
الـذي
ال

.اليومي

في
غذائهالمازيغي

يستغني
عنه





ـ
في
صباح
مبكّر
من
الغد
تُحمل
األثافي
الثّالث
القديمة
علـى
القفـاف،
وتُرمـى


وتُست


إلى
سقوط
المطر/
الثّلج.خارج
البيتالجو

بدل
بثالث
أثافي؛
تيمناً
بتغيير
حال


وما
يالحظ
في
كّل
هذا
ما
يلي:
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ـ
كّل
الرؤوس:
كباراً/
صغاراً/
ذُكْراناً/
إناثاً
مشرئبةٌ
إلى
السـماء
للنّظـر
فـي

سحاب/
مطر/
ثلج.:الجو

تقلّبات


2

ـ
كّل
النّاس
تدعو
اهللا
لمدهم
بالمطر=
يا
إلهي/
رحماك/
سنة
صابة
ال
خائبة/
يـا

يحمل
الصابة.جو

إلىالبيئي

ربنا
غير
الوضع


3


حافظت
عليه
المرأة
أكثر
من
الرجـلالمازيغي
الالمادي
/المادي

الموروثإن
ـ



على
ذلك
مختلف
المنتوجات
التي
تُبدع
فيها
المرأةُ:
النّسيج+
الفخّار+
مزروعـاتوقس


بيتية+
بناء
دكّات
وض


ع
األواني
أسطوانات
تخزين
التّين+
الفـول/
القمـح/
الشّـعير/





للعائلـةاليـومي
الحمص+
قطف
الزيتون+
تربية
الدواجن+
تدبير
مخرجات
التّمـوين


بالتّقطير.


ـ�ثانياً:��


التي
ال
تـزال
محـّلالمازيغي

من
مصارحة
القول
في
نقطة
التّقويمبد
ال


خالف
بين
الباحثين
فندعوهم
إلى
قضية


القائم
على
الـدليلالعلمي
يفصلون
فيها
بالبحث

و

المؤرخ
بـ
(أول
يناير)
من
قـولنويالس
الخروج
من
الخالفات
في
أسباب
االحتفال



من
يقول:
ـ 
انياحتفاالت
بذكرى
انتصار
شيشناق
على
رمسـيس
الثّ


وهـي
مناسـبة،

ويعود
هذا
التّاريخ
إلى
لالعتزاز
بماضي
الجزائر
في
القرون
القديمة،950



سـنة
قبـل



ويربطالمسيح،


بعضهم
هذه
المسألة
بأكثر
من
رواية:
رواية
تأكيـد

االرتبـاط
الوثيـق
الس

ةنة
الفالحينة
بداية
السباألرض
باعتبار
هذه
الفترة
من

رواية
تقرب
لألولى؛
وهـي،


12أن
أوزمني

ن،
زمن
البرد
واالعتدان
طبيعييل
يوم
يفصل
بين
ل
الذي
يصادف
عـادة

ة
لهذا
يبدأ
النّبيعة
لدورتها
الحياتيبداية
تجديد
الطّ
اس
في
تهيئة
الحقول
ومباشرة
األعمـال

ةالفالحي

بيعةالطّ،
رواية
تقول
هي
تمجيد
والت

واإلكبار
من
شأنها

ماس
األسـباب
التـي

الوفير،
رواية
   واإلنتاج 
 الخير   تجلب   هايعتقد
أنّ

رواية
مردهـا،وثني
تتعلّق
بجانب
تعبدي

الز

انيشيشناق
على
رمسيس
الثّ
عيم
المازيغيإلى
انتصار


التّـاريخبـأن

رواية
تقول،


13الصحيح
ألول
يناير
يصادف
دائماً


14جانفي
الميالدية
ولما
تكبس
السنة
يكون
فـي


من
الخروج
من
االختالبد

جانفي...
وأمام
تطور
البحوث
ال


ف؛
كـي
ال
نصـل
إلـى
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ولهـذا
الخالف،
ونريد
مسح
األساطير
التي
اصطُنعت،
وفيها
خالفات
ال
يقبلها
العقـل


                            فالحجة
على
من
ادعي.


ـ�ثالثاً:�الموروث�الحضاري




وقـد
مـرت
عليهـا،الشّرع

هي
عادات
استحسنها:

السنون،
وتنتقل
جيالً
بعد
جيل،
ولم
تنقطع

أو
يقع
الطّعن
في
إحيائها،
بل
تُحيا
بطريقـة


إحياء
المناسبة
تدخل
في
عنوان
اأن

طبيعية،
وقد
اتّفق
الجميع
على

لخصـوبة
والعطـاء
يستبشر

؛ةن
بالموعد،
ويرون
في
هذا
العيد
مناسبة
زراعيوالمزارع
حيث

يأملون
مـن


،وفيراً
ثمر
حصاداًخاللها
بقدوم
سنة
جديدة
تُ

تقاليد/وتختلف



طقـوس
االحتفـال
مـن

كّل
،منطقة
إلى
أخرى

حسب
عاداتها
وتقاليديهامنطقة


وكادت
هذه
االحتفاليـة
تـزول.



بدءاً
من
سبعينيات
القرن
الماضي
لعوامل
حضارية
وفكرية،
ومحو
ما
له
عالقة
بلقـاء



األسرة
أمام
الكانون،
وكان
التّلفزيون
أحد
األسباب
التي
جعلت
األسـرة
الجزائريـة
ال


تلت
قي
حتى
على
وجبة
العشاء.
وفي
أواخر
التّسعينيات
عاد
االحتفال
بيناير،
وكّل
جهـة


القاسم
المشترك
بينها
هو
االحتفال
بعيد
الصابة،
وهو
عيدأن
تحييه
بطقوس
مختلفة؛
إالّ



الذي
تعاقبت
عليه
األجيال،
ولكنّه
مـاالحضاري

الذي
وعى
موروثَهالجزائري
الشّعب


ه
من
تغييرات.اندثر
رغم
ما
عرف

ع�الثّقافيـ�رابعاً:�التّنو

قافيع
الثّنوتقف
اللغة
على
رأس
مظاهر
التّ:الـر

وهي،
كن


ساألساأي

ةالذي
تقوم
عليهثقافي

ة،
حيث
تفتخر
كـلّ
ة
محليهوية



أمـة
بمزايـا
لغتهـا

الد

.قاليدع
إلى
جانب
العادات
والتّنوين
على
رأس
مظاهر
التّوكذلك
يبرز
إيجابيات
ومن


قافيع
الثّنوالتّبشرعي

قافات
الموجودة
في
المجتمع
الواحدة
جميع
الثّاالعتراف.

وهنـاك

ع
الثقافينوعالقة
تالزم
بين
التّالثّوالهوي

ة
حيث
إنقافية

الهوية
ال
يمكن
أن
تكتمـل
إالّ


ع
الثقافينوالتّها
تمتلك
القدرة
على
فهم
ة
بأنّقافية
الثّز
الهويقافة،
وتتميبوجود
الثّ

لجميـع

.عوبالشّ

لقد
)

وهو
الواحـد
والعشـرونالثّقافي

21سنّت
اليونسكو
يوماً
عالمياً
للتّنوع(






مايو
من
كّل
سنة،
وهذا
لما
رأته
من
مختلف
الطّقـوس
والعـادات
والعبـادات
وتعـدد






اللغات،
ونبدأ
من
اختالف
التّسميات
ليناير/
نـاير/
أنـار/
أسـقاس
أمنـزو/
أسـگاس


پأمر


وح/
ثابورث
أوسقاس/
أسگاس
أچذيذ،
أمزوارو
أسگاس،
بـاب
السـنة...
وكمـا
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عبر
الحضارات
المتعاقبة-
عرفت
الجزائر-

تشكَّل
معالمِ
الدولة
الجزائرية
التي
نعرفها


خ
بصمةًسّرة
في
تاريخ
الجزائر
تُة
حضاريوكانت
كّل
محطّ،
العصر
الحديثفيةًثقافي



يصنع
معالمتاريخياً
لتشكّل
موروثاً؛
واضحةً،
ةالهوي
الوطنية
ـ
و ـ
لعّل
الشّ األثري
ة
واهد


عليه
في
ظّل
راث،
الذي
يستوجب
الحفاظَمن
ذلك
التّ
د
جزءاًتعّقائمة
التي
ال
زالت

مـا


عنعيشه
م

قافاتالثّعلى
فتاح
االنوالتي
على
دحر
الخصوصيات،
العولمة

وهذا
الثّـراء.


يدخل
في
بابثقافي

هو
تنوع




المتعـدد
الثّقافـات
المتوحـدالجزائـري
ثوابت
الشّعب





ثقـافي

التّوجهات،
في
استبصار
الماضي،
واستثمار
الحاضر؛
صـعوداً
نحـو
تنـوع






يعترف
بوجود
كّل
األطياف
المتنوعة؛
ضمن
مجتمع
متـوازن،
مـع
تقـدير
بوجـود



ـ 
االختالفات
االجتماعية
والثّقافية،
وضمن
مسيرة
التّكامل
مـن
أج

ل
السـالم
والتّنميـة



المستديمة.



ـ�الخاتمة:
إنبأو
ـ
ةنة
الهجريم
بداية
للسل
محراالحتفال 
دخل
ضـمن
الثّ
؛
ي
قافـة
واإلسالمي

يناير�أول�ة،

كذلك
أصبح
رسمياً،
وليس
من
العادات/
الطّقوس
التـي
تركهـا



فهذه
المناسبة
تعتبر
مرجعاًاألجداد
دون
معنى،لهويالوطني

؛ةتنا

ـ األهمي

لها
مـن
ة
مـا
م

ة
وثقافة
ناسبة
تاريخييجعلها




والثّقـافي
االجتمـاعي
شعبية،
إلى
جانـب
ذلـك
البعـد


ألواألنثروبولوجي

.ينايرولالب

قافيعد
الثّففي


تدخل
هذه
المناسبة
ضـمن
االحتفـاالت

)نظرية
االحتفال(سميه
في
األنثروبولوجيا
ة
أو
ما
نُعبيالشّ




حيـث
نجـد
العديـد
مـن

اإلنساني

نةة
تحتفل
بالسالمجتمعات

ل
أساسـاً
شاطات
التي
تتمثّبالعديد
من
النّالجديدة

فـي
األضحياالحتفالي

ة
عمومـاً
ة،
فالمجتمعات
البربرية
والموسيقى
والمراسيم


تقـوم
بـذبح
المتمثّاألضحي

لة
أساساًةالد

الشّـعب
الج
و.
جاجفيفإن

مهما
يكن
من
أمر،

الزائـري




التّنوع
ثراء
وجمال
وهذا
فعل
نبيـلألن

بها؛يعتز
يزال
يحافظ
على
ثقافته
المتنوعة
بل

علـى�تراثنـا�المـازيغي����نقلناه
من
أجدادنا،
ويدخل
في
باب
األصالة
(ثاچديث)
ونقول:


المتكامل
الذي
يجحافظنا،�وبإسالمنا�اهتدينا،�وبعربيتنا�تطورنا،�الثّالثي

ونفخر
بهذا
سـد



بيتاً
واحداً
بعتْالت
ثالث:
العتلة
الوسطى
هي
اإلسالم،
وعلى
اليمين
العروبـة،
وعلـى


تكامٍلنم
بِه
مفَاَنْع

!اليسار
المزوغة،
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:�إن�ما�حملني�على�كتابة�هذه�الورقة�ما�أسمعه�وأشاهده�مكتوباً�بالعربية�الديباجةـ�
يكاد�ال�يصل�إلى�المستوى�الجيد،�فهو�في�عمومه�في�المستوى�البسـيط�فقـط،�وهـذا����
وضع�غير�طبيعي�بالنّسبة�للعربية�التي�لها�مكانز�لغوية�يعتد�بها�كلغة�بالغة�وفصـاحة��

بية�التي�تعتمد�فنيات�التّواصل�بمستويات�راقية،�فكيـف��ولغة�يشهد�لها�بالخصوصية�األد
يجري�عليها�حين�من�الدهر�وتصبح�في�وضع�كارثي؛�أدى�بها�إلى�االنحدار،�فهل�هذا�

��!مقبول؟
بالفعل،�إنّه�وضع�يرثى�للعربية�التي�ننافح�من�أجلها،�وضع�يشهد�انتحاراً�في�زمـن��

ألساتذة،�وجاء�زمان�ال�يحمـل�سـحر�الفاتنـات����غيب�تلك�الدرر�التي�تنثال�من�أفواه�ا
اللغويات�من�الكلمات�الرشيقات�والجواهر�الثّمينات.�وضع�ضاعت�الفصـاحة�بضـياع���
اللغة،�وحيثما�وجهت�أذنك�ال�تسمع�إالّ�هدير�األحجار�النّازلة�دون�ترتيب،�وال�حسـن��

ة�مع�هذا�الجيل�الذي�لم�يتمسة�لغـة،�هـو���التّدبير،�فوا�أسفاه�على�ضياع�العربيك�في�أي
انحدار�شاقولي،�أال�يوجد�الحّل؟�أال�توجد�وصفةٌ�توقـف�االنحـدار،�وتُعيـد�للعربيـة�����
االعتبار.�وعندما�نقول�العربية�علينا�ربطها�بالقرآن،�وبالشّريعة�التي�تُهان�في�معناهـا��

بية،�فمن�من�خالل�سوء�فهم�لغة�القرآن،�ويقول�الشّاطبي�"إن�هذه�الشّريعة�المباركّة�عر
أراد�تفهمها،�فمن�وجهة�لسان�العرب�تُفهم،�وال�سبيل�إلى�تطلّب�فهمها�من�غيـر�هـذه���

إن�أكثر�من�ضّل�من�أهل�الشّريعة�عن�القصد�فيها،�وحاد�عن�ويقول�ابن�جني�"الجهة".�
ضعفه�في�هـذه�اللغـة�الكريمـة�����-�فإنّما�استهواه،�واستخفّ�حلمه-�الطّريقّة�المثلى�إليها�

الشّريفّة�التي�خوطب�العامة�بها".�أين�تلك�الفصاحة�التي�كنّا�نسمعها،�ثم�نُلونها�وتُصـبح��
اء�التي�نسمعها�عند�خطيب�الجمعة؟�كيف�كنّا�نهتـز��سليقةً�فينا؟�أين�تلك�الخطب�العصم

                                                           

الجزائرية�واللغة�ـ�الكلمة�التي�ُألقيت�في�جامعة�الوادي،�بمناسبة�اليوم�الدراسي�حول:�(الجامعة�♥ 
�� م.2020فبراير��13العربية)�بتاريخ�
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ونصرح�ونفرح،�ونصيد�ما�نسمع�من�جمال�المعاني،�وبيان�الفصيح؟�ضاعت�كّل�تلـك��
�المبادرات،�وما�تطورت�األمور�إلى�ما�هو�أحسن،�فوا�حسرتاه!

أعود�ألستذكر�مرتكزات�غَرست�فينا�حب�اللغة،�وجعلتنا�نفصـح�قلـيالً،�فأجـدني����
اً�في�حب�العربية�وجمال�أساليبها،�أجدني�أقلّد�الفطاحلة�النّبغاء�الذين�ارتقوا�فـي��منغمس

مدارج�إتقان�العربية،�كما�أجدني�معتزاً�ومفاخراً�بلغة�القرآن،�وأي�افتخار�وأنـا�أقـرأ���
اآليات؛�فأراها�تسري�في�لساني�سريان�المـاء�الـذي�يطفـئ�النّـار.�وأنـا�أسـتذكر�������

أعود�بها�من�أشعار�الجاهلية،�وشـعر�الهـذليين،�وجمهـرة�أشـعار�����اإلضبارات�التي�
العرب،�وأقرأ�لألصمعي،�وألتذّ�بنصوص�األلمعي�صاحب�(البيان�والتّبيين)�وأمر�علـى��
المفضليات��وأطرب�للغة�العقاد،�وأشعار�أبي�ماضي،�وكتاب�النّبي�لجبـران،�وأغـاني���

لساهر.�وإذا�وليتُ�لبرنامجي�المدرسـي��فيروز�التي�شيدها�نزار�قباني�وغنائيات�كاظم�ا
القديم�أجده�قديماً�معاصراً؛�ينّمي�اللغة�العربية�في�سمو�بيانها�بفصاحة�بالغـات�كتّابهـا���
وسالسة�تعابيرها،�وكّل�ذلك�يأتي�جميالً�طيباً�ترتاح�له�وإلى�سواء�سبيل�اإلتقان،�وكان�

عمد�نا�عليه�المعلّمالذي�فَطَر�ة.االنغماس�اللغويالعربي�ةَ�حب��
إن�التّردي�يكمن�في�أفواه�التّالميذ،�ويعني�ذلـك�نقـالً�عـن����ـ�في�بداية�التّردي:�1

المدرسة�والمعلّم�والمدير�واإلداري،�كلّنا�شريك�في�عمليـة�التّـردي،�وأيـن�مـرهم�����
فإذا�باإلصالحات�لـم�تثمـر����،اإلصالحات�التي�نعزم�أن�تنقل�المتعلّم�إلى�وضع�أحسن

بيات،�بقدر�ما�رأينا�السلبيات�التي�أطعمتنا�اللهجات،�وما�جاورها�مـن�مجـاري���اإليجا
الهجنات،�فما�عاد�تالميذنا�يتحكّمون�في�اللغات،�بله�الحديث�عن�العربية�الفصيحة�التـي��
ال�مقام�لها�في�التّواصل�وال�في�أساسيات�التّعامل،�فأين�الخلل؟�وهل�مـن�حـّل�يعيـد����

ها�التي�كنّا�نكسبها�من�المحاورات�اإلجبارية،�ومن�المناقشـات��للعربية�نضارتها�وحيويت
���ة،�وما�يتبع�ذلك�من�عروض�بلغة�تحترم�فيها�قواعـدها،�وفخـر�أيواللقاءات�الشّعري
فخر�أن�نُمدح�أمام�الزمالء�في�حسن�التّحكّم�في�فصاحة�العربية.�وكان�ذلك�من�الـزمن��

التّسامي�في�تجلّيـات�العربيـة�ونحـن����الجميل�الذي�نحرص�على�التّباري�والفضل�في�
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نرددها�أمام�آبائنا�وال�يفهمون�إالّ�تراتيل�شعرية�العربية،�ومع�ذلك�ننال�التّكـريم�بأنّنـا���
��أتقنا�فن�استعمال�العربية،�ذلك�زمان�قد�ولّى،�فهل�من�معيد؟

غـم��:�إن�الوضع�اللغوي�الذي�تعيشه�العربية�ليس�بخيـر،�ور�ـ�في�اللغة�العربية2
،�عندما�أصبحت�لغة�ُأمميـة،�ويومهـا���2012تفاؤلي�لما�آلت�إليه�من�تحسن�منذ�سنة�

قلتُ:�ها�هي�العربية�تصعد�سلّم�العلم�بتفاؤل�كبير،�ها�هي�العربية�بخير؛�وهـي�تنـال���
موقعها�الذي�غُيبت�عنه�زمناً�كبيراً،�ها�هي�العربية�تشهد�وضعاً�جيداً�بين�لغات�العلـم.��

ت�العربيةُ�األحداثَ�التّطويريةَ�بكفاءة،�وشهدت�نقالت�نوعيةً�جعلتها�محـّل��وبالفعل�ساير
اهتمام�العالم.�ومع�كّل�ما�نالته�أقول:�هل�من�مزيد؟�ونحن�نشهد�بعض�االنحدار�الـذي��
��يخّل�بمنظومة�هذه�اللغة�التي�نُجلّها�ونراها�تعيش�وضعاً�يعمل�علـى�اإلسـاءة�إليهـا���

غوي�تطفو�في�منظومتهـا�الفصـيحة؛�وهـذا�عنـد�المعلّمـين������فبدأت�معالم�الضياع�الل
والمتعلّمين.�ولكن�ال�يمكن�السكوت�عن�كثير�من�القضايا�اللغوية�التـي�تحتـاج�إلـى����
عالج.�وإنّه�من�منطلق�النّظر�إلى�نصف�الكأس�اللغوي�في�وضـعه�الحـالي،�هنـاك����

عل�العربية�تنتقل�إلـى��نصف�الكأس�الفارغ�الذي�يحتاج�إلى�ملء،�وسد�الثّغرات�التي�تج
وضع�أحسن.�وضع�يجعلنا�نؤمن�لها�تطوراً�علمياً،�ويكون�ذلـك�عـن�طريـق�سـلّم�����
األوليات،�فال�تقدم�لمجتمع�دون�لغة�سليمة،�وال�تحكّم�في�العلـوم�بأخطـاء�اللغـة،�وال����
ازدهار�في�االقتصاد�بلغة�ضعيفة،�وال�مسايرة�للعولمة�بلغة�الدهماء،�وال�بقاء�لنـا�فـي���

التّبعية�اللغوية،�وهذا�ما�يجب�أن�نفهمه�بأن�مرحلة�االهتمام�باللغة�الجامعة�أهم�مـن���ظّل
االهتمام�باالقتصاد،�فال�يمكن�الرفع�من�سوية�االقتصاد�بالشّذر�اللغـوي،�وال�بـالنّعيق���
��ق.�وهذا�ما�رأيتـه�أنفرق�المفرالذي�ال�يوصل�المعنى،�وال�بالتّهجي�أو�التّلهيج�الذي�ي

لعامل�اللغوي�يجب�أن�يدخل�أروقة�أصـحاب�القـرار،�ليكـون�ضـمن�األولويـات������ا
واالهتمامات�والتّخطيطات،�وتكون�العربية�لغة�التّـدريس�اإلجباريـة�فـي�المرحلـة�����
االبتدائية،�وبتخطيط�مرحلي�واضح�يعمل�على�أحقية�لغات�الهويـة�وبخاصـة�لغتنـا����

��حافظّة�تراثنا،�ولغة�تجمعنا.��العربية،�لغة�كتاب�ربنا�ورمز�هويتنا�و
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بالفعل،�غابت�المرجعيـة�اللغويـة�كمـا�غـاب������ـ�في�غياب�المرجعية�اللغوية:3
االنغماس�لدى�الطّالب�والمطلوب،�ضاعت�خطب�السموأل،�وليس�لزهير�بن�أبي�سلمى�
مقام�لميميته،�نحن�في�عصر�الرقمنة�ال�في�عصر�عنترة،�وال�نحتـاج�إلـى�فصـاحة����

كمة�أبي�تمام،��كما�أن�تراثنا�من�الماضي،�واألحق�أن�يعلّق�في�المتـاحف��المتنبي،�وح
���زار�بمناسبات�المنافحات...�هذا�ما�نسمعه�باستمرار،�ولهذا�ال�نجد�اللسـان�العربـيوي
الرصين�في�أفواه�شبابنا�المعاصر،�ضاع�الشّعر�على�أفواههم،�كما�ضاعت�البالغة�في�

عر�وما�يحمله�من�إبداع�أهم�رسـالة،�واللغـة�تقـاس����تفكيرهم�ونعرف�أن��رسالة�الشّ
بالمبدعين�الشّعراء�والمسرحيين�واللغويين��وهؤالء�هم�الذين�يطرزونها.�غيبت�مدرسةُ�
اإلصالحات�الحفظَ،�فال�قاعدة�يستند�إليها،�ال�مقـدمات�وال�خـواتيم،�ال�علـوم�اللغـة�����

المفر؟�األخطاء�مـن�أمـام�طالبنـا�����العربية،�ال�قوانين�أفلحت�في�المرغوب،�فإلى�أين
والتّلهيج�يطاردهم�وهم�له�محبون�متفاصحون،�والهجنة�بينهما�تنخر�لسـاناً�عصـباً�ال���
ينجيهم�من�سقطات�األخطاء،�فضاعت�اللغةُ،�وضاعت�علوم�اللغة،�وسـارت�بـذكرها���

أصـبحنا��الركبان،�فهي�من�ماضي�الغفالن،�وكأنّنا�من�العميان�أو�نحن�من�الـدهماء،�ف�
كلّنا�من�الغوغاء،�ولكن�في�هذه�األمم�رجال�رشيدون�نعلّق�عليهم�األمل�ليعيدوا�للعربية�

��األلق،�فتعاِل�معاً�نقدم�وصفة�الحّل.��
كان�علينا�أن�نتنادى�لدراسة�وصفة�األجداد�في�تعـاملهم�مـع����ـ�وصفة�األجداد:4

،�فهي�الدواء�رقم�واحد�فـي��اللغة�العربية،�فقد�أفلحوا�وأجادوا�صناعة�الوصفة�باالعتزاز
الحّل،�إلى�جانب�وصفة�االنغماس�اللغوي،�واللغة�ال�يمكن�أن�تُتعلّم�إالّ�بها�وفي�ذاتهـا��
فهي�عقّار�يدخل�في�تركيبة�الوصفّة،�ويليها�عقّار�الحفظ،�فمن�ال�قاعدة�لغويـة�لـه�ال���

لى�الحّل،�وقد�يمكن�أن�يبدع،�ففاقد�الشّيء�ال�يعطيكه.�تعاِل�إلى�وصفات�أخرى�تعمل�ع
أفادنا�بها�المبدعون�والتّربويون�من�خالل�بناء�برامج�ومشاريع�تربوية�كبـرى�طويلـة���

إعادة�النّظر�في�استراتيجية�التّكوين�والتّدريس،�وفي�بناء�مناهج�حديثّة،�وإيجـاد��األمد�و
اصـالً.��استراتيجية�بديلة�للتّكامل�بين�مختلف�الوزارات؛�لجعل�العربية�نهجاً�مشتركاً�متو

كما�من�الضروري�أن�تتم�عمليات�المراجعة�التّقويمية�الشّاملة�لمناهج�اللغـة�العربيـة���
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ومقرراتها�في�مراحل�التّعليم�العام�والجامعي�بلغة�مشتركة،�مع�التّفـتح�علـى�اللغـات����
األقطاب؛�بدءاً�من�المرحلة�المتوسطة.�ويكون�التّركيز�بالقوة�االستحقاقية�على�اختيـار��

علّم�يحمل�األفكار،�وله�من�المهارات�التي�تؤهله�للقيام�بالتّدريس�أحسن�قيـام؛�معلّـم���م
فاعل�مؤثّر،�يعد�وفق�المعايير�العالمية،�ليكون�مسـؤوالً�فـي�صـنع�الجيـل؛�فيتّخـذ������
القرارات،�ويسهم�في�وضع�التّشريعات،�ويشرف�على�كّل�ما�يعمـل�علـى�االرتقـاء����

تعاِل�نواصل�جمع�عقاقير�الوصفّة،�لنقـول:�إنّـه�مـن����ة.�بمستوى�المنظومات�التّربوي
األهمية�بمكان�تفعيل�دور�الكُتّاب�الذي�ينطلق�منه�االعتزاز�بالدين�واالهتمام�بمنظومـة��
الفقه�واألصول؛�بدءاً�من�الحديث�الشّريف�إلى�علماء�األصول،�وإلى�علماء�العصر�في�

وا�لنا�صحاحاً�رصينة�نبني�عليهـا�لغـة���السيميائيات�وتحليل�الخطاب،�فإن�القدماء�ترك
رصينة�مثلما�بنوا�مجدهم�اللغوي.�ال�بد�من�نُشْدان�طريق�صحيح�إلى�العربية؛�طريـق��

��يعتمد:
��الحثّ�على�االهتمام�بالعربية�في�حياتنا�اليومية.�-�1
اتّخاذ�القدوة�اللغوية�مـن�خـالل�القـرآن�والحـديث�والخُطـب�واألمثـال��������–�2

��والمسكوكات.
��الممارسة�اللغوية�العفوية.�-�3
��الرعاية�األسرية�لغوياً�لألطفال.�-�4
��زيادة�الوعي�بأهمية�اللغة.�-�5
��االهتمام�بأدب�األطفال.�-�6
��تغيير�جدري�لنمطية�أداء�المجامع.�-�7
8�-�.ة�في�شبكات�التّواصل�االجتماعيالمرافقة�اللغوي��

وإن�اآلمال�معقودة�أن�نوقف�االنحدار�الشّاقولي�الذي�ال�يكون�باآلمال،�بل�باألعمال�
المعقودة�على�سدنة�العربية،�وهذا�ما�رأيته�يخدم�العربية،�كما�يقع�التّخطيط�لهـا�بـأن���

ويطوى�ملفُ�اللغات�األجنبية�مـن�منظومـة�لغـات������2026تُعولم�في�وطننا�مع�سنة�
مرجِعاً�في�العربية��وتكـون�مؤسسـاتها�محـل2030�����َّائر�سنة�الهوية،�وتصبح�الجز
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،�وتَتَعولَم�العربيةُ�ثانيـةً�فـي�لغـة����2050الفتاوى�اللغوية،�والعمدة�اللغوية،�وتأتي�سنة�
)�التّواصل�العالميLingua-Francaة��راسات�المسـتقبلينه�الدلغة�الفرنكة).�وهذا�ما�تبي�/

براء�ومن�يخطّطون�لمستقبل�اللغات.�هذا�منهجي�في�استشـراف��التي�ننجزها�بمعية�الخ
العربية،�وأقر�باالنحدار�اللغوي��ولكن�سوف�يتراجع،�لمـا�للعربيـة�الفصـحى�مـن�����
مقومات�البقاء،�والقضية�اآلن�تكمن�في�التّعطيل�الذي�يجعل�العربية�في�وعـاء�ضـيق���

��بدل�تعميمها�في�كّل�المرافق.��
علينا�دهر�كنّا�نحفـظ�ونجيـد�العربيـة،�ونمارسـها�ونفتخـر�������لقد�أتى�ـ�الخاتمة:

باستعمالها،�رغم�أنّها�اللغة�الثّانية�في�االستعمال،�ومع�ذلك�استقام�أمرها�فـي�أفواهنـا���
وكان�لها�المقّام�العلي�في�المدرسة�والتّدريس.�وأتى�زمن�البـؤس،�طحـن�األخضـر����

ل�الفصيح�والمعلّـم�ال�مكـان�لـه�فـي�����واليابس،�فأصبح�التّالميذُ�يستحون�من�استعما
الفصيح،�فكان�بعضهم�حاميها�حراميها،�وتشهد�العربيةُ�الهوان�اللغـوي�العـام؛�كأنهـا����
أصيبت�بنكبة�ماحقه�وخاصة�الخاصة�ذهبت�صيحاتهم�أدراج�الرياح.�ونتألّم�يومياً�مـن��

د�اللغـة،�فيقولـون:���هذا�الرفاه�اللهجي�ومن�الخطر�الداهم�الحفي�بالجرأة�على�كسر�قيو
العربية�ال�تحتاج�إلى�قيود،�والقيود�هي�التي�قيدتها�عن�اإلبداع.�لقد�أصـبحت�العربيـة���
كالعهن�المنفوش�لدى�المتنطّعين،�فال�وزن�وال�قيمة�لها�وأصبح�المعلّم�يـدار�بـاألهواء���

ربية�قضية�جمعيـة��وبقوانين�التّسامح�اللغوي�المؤدية�إلى�القضاء،�فتراخت�الهمم.�إن�الع
��بمعلّميها�وتالميذها�وبمستوياتها�وبمناهجها،�وال�بد�من�تفعيل�جديد�وفي�منـاخ�جديـد��

��عبر�المدرسة�واإلعالم�والمحيط.
هي�مضايقات�أعيشها،�وخواطر�شخص�مكدود؛�يريد�رفع�نواقص�حسن�اسـتعمال��
العربية،�فأريد�أالّ�نكتوي�في�لغتنا،�وتصبح�اللغةُ�الجامعة�ضائعةً،�فإذا�ضاعت�سنعيش�
السبهلال،�وسيأتي�يوماً�نبكي�على�ماضينا�وحاضرنا�ومستقبلنا،�وأنّنا�نحن�السـبب�فـي���

دوس�المفقود.�ولهذا�أبقى�مرافعاً�ومنافحاً�مـن�أجـل���ضياعها،�كما�أضعنا�ذات�يوم�الفر
��االهتمام�بالعربية،�وال�أضجر�من�الطّلب،�وأردد�قول�الشّاعر:��

��
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��أطلــب�وال�تضــجر�مــن�مطلــب���

ــجرا����� ــب�أن�يضــ ــة�الطّالــ ��فآفــ

�����
ــراره� ــاء�بتكــ ــرى�المــ ��أال�تــ

ــرا������� ــد�أثّ ــماء�ق ــخرة�الص ــي�الص ��ف

�����
وبسحر�هذه�اللغة�لتحريك�المشاعر،�والعزف�على�ال�أضجر�وأنادي�بالقوة�النّاعمة،�

أحاسيس�القلوب�والتّعبير�عن�المشاعر�الدافقة؛�فهي�المحيط�الذي�ال�ينضب،�وكما�قـال��
��الشّاعر:

ــى� ــات�هــي�المن ــم�تكــن�أم�اللغ ــو�ل ��ل

ــيالدي������ ــتُ�م ــي�وعف ــرتُ�أقالم ��لكس

�����
��لغـــةٌ�إذا�وقعـــتْ�علـــى�أســـماعنا

ــى�������� ــرداً�عل ــا�ب ــتْ�لن ــادكان ��األكب

�����
ــا� ــف�بيننـ ــةً�تؤلّـ ــتظّل�رابطـ ��سـ

����ـــادبالض�لنـــاطق�جـــاءفهـــي�الر��

�����
��

وأبقى�أعشق�العربية�عشقاً�ال�حدود�له،�وفيها�من�السحر�والجذب�الـذي�ال�يقـاوم،���
����� .��ر�م �m���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ôlوفيها�قـال�المـولى���

"تعلّموا�العربيـةَ؛��وورد�في�األثر:�. �راءا�ّ� �m��G��F��E��D��C��B��Al���ل:�
��فإنّها�من�المروءة".�وأبدع�الشّعراء�حين�وصفوها:

مـــالَ�الـــذي�إن�حاســـناً�اللغـــاتم� �
����

ــَل ــاَل�جع ــره�الجم ــي�وس ــاد�ف الض.� �
��أحمد�شوقي�������

ــةُ ــرآن�لغ ــا�الق ــمس�ي ــدى�ش اله��

����ــانك ــرحمن�ص ــن�ال ــد�م ــدى�كي الع��

�����
ــل ــى�ه ــه�عل ــرى�وج ــن�الثّ ــة�م ��لغ

ــدثتْ���� ــي�أح ــمع�ف سهر�مــد ــدى�ال ص��

�����
ــك ــن�ب ــةَ�نح ــى�األم ــي�المثل ��الت

��.الجيـــدا�وتُزجـــي�القـــوَل�تُـــوجِز����
�����

��حمد�أبو�شهاب�

��بحبهـــا�بليـــتُ�إذا�وأفْخـــر�لغتـــي

��التّبيـــان�وفضـــلُها�الجمـــاُل�فهـــي����

�����
��

وتقول�زگريد�هونكا:�"كيف�يستطيع�اإلنسان�أن�يقاوم�جماَل�هـذه�اللغـة�ومنطقَهـا����
السليم،�وسحرها�الفريد؟�فجيران�العربِ�أنفسهم�في�البلدان�التي�فتحوها�سقطوا�صرعى�
سحرِ�تلك�اللغة".�واآلن�يشكّكونا�فيها�ولذاتها،�فهل�طلع�علينا�الخبُل�يا�إخوان،�أن�نتنكّر�
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غة�التي�ال�مثيل�لها�في�القوة�والعلمية�واألدبية؟�وكأنّي�بتلك�الكلمـات�الشّـاعرة���لهذه�الل
��على�لسان�هذه�اللغة�تقول:����

أكــاد�ألنّــي�نفســي�فــي�أشــك��

����أكــاد�أشــك�منّــى�وأنــتَ�فيــك��

�����
ــول ــاس�يق ــك�النّ ــتَ�إنّ ــدى�خُن ��عه

ــم���� ــظْ�ول ــواي�تحف ــم�ه ــنّي�ول تَص��

�����
ــت ــاي�وأن ــا�من ــتْ�أجمعه ــي�مش ��ب

����طمـــئنِ�الشّـــبابِ�خُطَـــى�إليـــكالم��

�����
��صـــحيح�هـــل�ســـألتُك�إذ�أجبنـــي

ــديثُ���� ــاس�ح ــتَ�النّ ــم�أم�خن ــي�ل ��تَخُن

�����
��
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أيها�الجمع�الكريم،�من�الضروري�بمكان�أن�نُعلمكم�بأن�هذا�الملتقـى���الديباجة:ـ�
فبراير�بمناسبة�اليوم�العـالمي21���يعقد�بِسبق�الزمن،�وكان�المفترض�أن�يكون�بتاريخ�

الكتاتيب�ودورهـا�فـي���للغة�األم،�ونقدمه�ألسباب�تقنية�ضرورية.�وينعقد�تحت�عنوان�(

�فاه�اللغـويالربتلك�الفئـات���)�ولقد�تم�اختيار�هذا�الموضوع�لغاية�ارتآها�المجلس�احتفاء
الصغيرة�التي�تتّجه�كّل�صباح،�أو�في�أيام�العطل�المدرسية�إلى�شيخ�الكُتّاب�ألخذ�قسط�
من�القرآن/�الحديث�النّبوي�الشّريف/�التّجويد�وما�يتبع�ذلك�من�تحفيظ�القرآن�لتملـيكهم��

ى�الطّفل�المبادئ�األساس�التي�تقيه�عثـرات�اللسـان���مخارج�األصوات�الصحيحة�ليتلقّ
ومن�ذلك�يتحكّم�في�لغته�األم�تحكّماً�جيداً،�وبها�يفهم�باقي�العلوم؛�ألن�التّعليم�ال�يكـون��
باللغة�الخطأ،�وال�تحصل�الملكة�اللسانية�إالّ�باتّباع�قوالب�اللغة�التي�تعود�في�أصلها�إلى�

هي�القواعد،�وفي�ما�هي�من�المتحرك�الذي�يـأتي�عـن���معين�اللغة�في�أصلها�الثّابت�
��طريق�التّطور�اللغوي،�وهذه�سنّة�كّل�اللغات.

1�:هي�تلك�اللغـة��ـ�في�معنى�اللغة�األم�،اللغة�األم�أدبيات�المعاجم�على�أن�تنص
التي�يسمعها�من�األسرة�والمحيط�العام�والمدرسة،�وما�تقوم�به�الدولة�من�تدريس�للغـة��

مية�التي�نص�عليها�الدستور.�وأما�النسبة�لألم،�فهي�الصورة�الغالبة�لما�يتالغى�به�الرس
الطّفل�في�مراحله�عبر�محطّة�أساس�هي�األم.�وهي�نسبة�افتراضية؛�ألن�اللغة�تتطـور��
من�مرحلة�التّالغي�إلى�مراحل�أخرى�تصبح�لغة�األدب،�فأين�مقـام�األم�عبـر�تلـك����

��بين:�المراحل.�وهنالك�فروق
��ـ�اللغة�األم:�هي�لغة�جامعة�مدرسية�دستورية�مستعملة�لدى�أغلب�المجتمع.1/1

                                                           

فـاه��رئيس�المجلس�في�الملتقى�الوطني�الخاص�(الكتاتيب�ودورها�في�الر�االكلمة�التي�ألقاهـ��♥
،�بمناسبة�اليوم�العالمي�للغة�األم.�المكتبة�الوطنيـة��2020فبراير��20و���19وميياللغوي)�وذلك�

�بالحامة.�
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ـ�لغة�أم:�هي�لغة�محلية�ضيقة،�ال�مقام�لها�في�االنتشار،�وال�وجود�لها�فـي��1/2
التّدريس�أو�في�الدسترة.�ولكي�يمكن�أن�تصبح�لغة�األم�اللغة�األم�في�حـال�اسـتيفائها���
الشّروط�المنصوص�عليها�في�اللغة�األم�مثل�المازيغية�عندنا�في�الجزائر�التي�انتقلـت��

لغة�األم.�كما�يمكن�أن�تصبح�اللغة�األم�لغة�أم�في�حال�تجردهـا�مـن���من�لغة�أم�إلى�ال
�وعلى�العموم�فإن�.ة.��مواصفات�اللغة�األمهي�الجامعة�ولغة�األم�اللغة�األم��

تنص�معاجم�اللغة�على�أنّه�من�كلمة�(رفَـه)��ـ�في�معنى�الرفاه�لغة�واصطالحاً:�2
�رفَهرفَها����يفُوها�ورفْهه�فهو�رراف�.�فَهرطاب�،الن�:شُهيع�.�فَهر�،همحر�:بِهو�هبصاح

َأفَ�بِهر�.�فَهرفْهر�فَهر�ةً�من�الرعنَعمةً�وس�ابا:�أصفُوهزقور�.�ـةً��رفُهيفاهةً،�ورفَاهر
هفهو�رفيه،�وراف�.�فُهرعتَّسا�:شُهيع�بَأخْص�.�رفُهأصاب�نعمة�واسـعة��،�رفَه :الشَّخص

فهـو����عن�يرفِّه،�ترفيهـا��رفَّه��ه/رفَّم/�مصدر.�رفّه�فعل�رباعي.�اسه�رفْ.�من�الرزق
ررفَّه،�فِّهموالمفعول�م�.�فَّهرهرخاط�بنْه�َأطْرع�هخَفَّض�:هبكَر�نْهع��نْـهع�نَفَّس�.��فَّـهر

مهَأراح�مهمنَع�:لَهَأه�.أو����:�مبلغرفيهالتَّم�رس�ـى�ليلـيد�يضاف�إلى�الفاتورة�في�ملهمحد
خيـيم��مخصصة�لركـوب�الخيـل�والتّ��:�فيهالتَّرمزرعة�.�والخدمةفيه�التّرمطعم�مقابل�

والرفَاهية�والرفَهنية:�رغَد�الخصـبِ��الرفاهةُ�.�شاطات�في�الهواء�الطَّلقوغيرها�من�النّ
رفُه�عيشُـه،�فهـو�رفيـه�ورافـه�����.�الرفاغيةُ�والرفَغْنيةُ�والرفاغَةُولين�العيش،�وكذلك�

بالكسر:�َأقْصر�الـوِرد��.�والرفْه�وَأرفَههم�اُهللا�ورفَّههم،�ورفَهنا�نَرفَه�رفْهاً�ورِفْهاً�ورفُوهاً
أرادت.�رفَهـت��ما�د�كلّيوم،�وقيل:�هو�َأن�تَرِ�وَأسرعه،�وهو�َأن�تشرب�اإلبُل�الماء�كّل

الرفاهةُ�ورفاهيةُ،�ورفَهنيةُ:�رغَد�الخصـبِ��.�رفْهاً�ورفُوهاً�وَأرفَههاتَرفَه�بالفتح،�اإلبل،�
ورافه�ورفْهان�ومتَرفِّه:�مستَرِيح�متَـنَعم.�وأرفَههـم���رفيه�رفُه�عيشُه،�فهو�.�ولين�العيشِ

��...ى�ورفَّههم�تَرفيهاًاهللا�تعال
وخالصة�التّعريف�اللغوي�في�االصطالح�التّالي:�من�الرفاهية�بمعنـى�اإلغـداق���
والنّعمة.�وعالقة�المصطلح�بالرفاه�اللغوي؛�يعني�حسن�استعمال�اللغة�بإغـداق�وتمكّـن���

ل�من�كبيرين�في�مختلف�المواقف�والسياقات،�وبكّل�أريحية�مطلوبة.�وما�يلحق�المستعم
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سلوكات�لغوية�مصاحبة�مثل�النّشاط�والحيوية�والحبور�إضافة�إلى�ما�يحمل�االسم�مـن��
��محبة�النّاس.��صفات�السعادة�والطّمأنينة�وزيادة�في�

:�يروم�المجلس�األعلى�للغة�العربية�أن�يقتـرح��ـ�عالقة�المصطلح�بهذا�الملتقى3
انشغاالً�لمن�يهمه�األمر،�أن�دور�الكتاتيب�يشكّل�القدوة�اللغوية�في�حسن�إتقـان�اللغـة���
وكما�نعرف�أن�اللغات�تُنسب�للمبدعين�وللغويين�وللمسرحيين�وللشّعراء،�فهـم�الـذين���

بقى�جامدة�ما�لم�يعمل�المبدع�علـى��يبدعون�في�أساليب�اللغة�فالنّحاة�يضعون�القواعد�وت
تجسيد�تلك�القواعد�في�استعماالت�يقبلها�مستعمل�اللغة.�إن�اللغة�وضع�واستعمال،�فـإذا��
تعارض�الوضع�مع�االستعمال،�فاالستعماُل�أولى.�وهنا�تقتضي�الضرورة�اللغويـة�أن��

جهد�في�رفاهة�العقـل���ينسجم�واقع�منوال�اللغة�وِفق�التّصور�الذّهني�لمنتج�الكالم،�دون
ألن�منوال�النّسيج�قد�سن��وعلى�الخيوط�أن�تجري�في�شبكة�المنوال�بطواعية�عرفيـة��
اقتضتها�طبيعةُ�االستعمال.�وعليه؛�فالرفاه�اللغوي�هو�رفاه�فكري�يوفّره�المـتكلّم�عـن���

.�ولذا�فإن�طريق�التّعليم�وهو�الذي�يوصله�إلى�رفاه�الرأي،�وهو�غير�منفصل�عن�اللغة
الرفاه�اللغوي�يحتاجه�كّل�النّاس�ليصبحوا�مرفّهين�فـي�مـداركهم�ومعـارفهم�عنـدما�����

التي�تكون�مجد�الرفاهيـة�اللغويـة.���اللغة�األم/�لغة�األمة�يستولون�على�حسن�استعمال�
وال�نعني�بالرفاه�اللغوي�الرأي�الحصيف�المتشبث�بأصول�القواعد�فقط�بل�يدخل�فيهـا��

عدول�اللغوي،�وما�يلحق�ذلك�من�أساليب�المجاز�ومتعلّقات�األجناس�األدبية،�وما�لـه��ال
عالقة�بتشكيل�فنّون�القول�المتاحة�في�ذهن�المبدع.�كما�يعنـي�الرفـاه�اللغـوي�تلـك�����
الحاالت�التي�يقع�فيها�التّصرف�اللغوي�بغية�توصيل�الرسـالة�الكالميـة�بأقـّل�جهـد�����

��حاجة�كَفاف�ال�رفاه.���وأقصر�رسالة؛�وهي
رأينا�أن�اللغة�تبنى�في�الصغر،�وفـي�مرحلـة����ـ�من�أين�يأتي�الرفاه�اللغوي؟4

تبكير�أخذ�اللغة�بحسب�عمر�الطّفل�جد�ضرورية؛�بحيث�ال�يحشى�ذهنه�بما�ال�يتمشّـى��
ـ�� ك�وعمره�الزمني���ومن�هنا�رأينا�أن�الرفاه�ال�يأتي�إالّ�من�مرحلة�القاعدة،�ومـع�ذل

نطرح�الموضوع�للبحثّة�وألهل�الميدان�للتّباري�في�من�يقدم�لنا�وصفة�عالجية�لحسـن��
تدبير�اللغة،�وكما�رأينا�أنّه�يكمن�في�بناء�القاعدة�اللغوية�للطّفـل�مـن�خـالل�التحاقـه�����
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بالكُتّاب�كمرحلة�استعداد�في�دروب�اللوح�واإلمالء��ويأخذ�عن�طريقها�مناويـل�اللغـة���
ن�القرآن�الكريم،�وما�لها�عالقة�بالتّجويد�وما�يرتبط�باإلمالء�والحفظ�من�خالل�أجزاء�م

اللذين�يعمالن�على�تكوين�الحمولة�اللغوية�مـن�المسـكوكات�والمتالزمـات�والحكَـم�����
واألمثال،�وما�يتبع�ذلك�من�الثّقافة�اللغوية�للغة،�وبخاصة�اللغة�األم؛�وهي�لغـة�األمـة���

راحل�الخصوبة�اللغوية�التي�تتفتّق�فيها�لغة�الطّفل�وعن�الجامعة.�وكّل�هذا�يكون�عبر�م
.فاه�اللغويطريق�ذلك�يحصل�له�الر��

ولقد�أبانت�الدراسات�الميدانية�أن�المتصدرين�في�شهادة�الباكالوريا�مـن�الجماعـة���
الذين�يتحكّمون�في�اللغة�بالفعل،�ولهم�الرفاه�اللغوي؛�وهذا�بسبب�التحاقهم�بالكُتّاب�فـي��

حلة�ما�قبل�المدرسة،�كما�أن�جيَل�الستينيات�والسبعينيات�أكثر�رفاهية�لغوية�من�هذا�مر
الجيل،�والسبب�ذاته�إضافة�إلى�امتالكهم�ناصية�الشّعر�الفصيح�في�المرحلـة�األولـى.���
ولذلك�ال�يشكو�ذلك�الجيل�من�الهزال�اللغوي،�وال�نرى�الهجنة�تطفو�على�أفواههم،�بل�

نتهم�التي�برَِئتْها�اللوحةُ�والحفظ�واإلمالء.�ولهذا�نـرى�أن�مرحلـة�عـدم����استقامت�ألس
التّحكّم�في�اللغات�أمر�يحتاج�إلى�تدبير�عقالني�للخروج�من�الفقر�اللغوي�الذي�لم�يسـلم��

شيخ�الكُتّاب.�ومن�خالل�أمثال�هذا�النّدوات�نعمل�على�تشخيص�الوضـع���ومنه�إالّ�مريد
سسات�التي�تقوم�اآلن�على�تحفيظ�القرآن�والزوايا،�وما�يقدمونـه��اللغوي�لنقول:�إن�المؤ

من�تجهيز�قاعدة�الطّفل�تحتاج�إلى�تنسيق�تلك�الجهود�من�الجانـب�التّربـوي�فـي�أداء����
تناغمي�ليحصل�للطّفل�االنتقال�السلس�من�الكُتّاب�إلى�المدرسة،�ومن�التّهجي�إلى�حسن�

وية�ونبر�وتنغيم�ورفع�ونصب�وجـر...�ويـروم���استعمال�اللغة،�بما�لها�من�مناويل�لغ
المجلس�األعلى�للغة�العربية�أن�يقع�التنّسيق�بين�هذه�المؤسسات�لتحصل�تعليمية�لغويـة��
يكون�فيها�الطّفل�محّل�اهتمام�تربوي�بغرض�محو�الفجوات�اللغوية�التي�نشهدها�اليـوم��

��في�الفراغ/�التّردي�اللغوي�المذهل.����
:�نعتقد�أن�مجـال�التّعليميـة���منظومة�الكُتّاب�بها�وعالقة�المدرسةـ�في�تطوير�5

تستفيد�من�الدراسات�في�حقول�المعرفة،�وتفيد�من�مجال�علم�النّفس�التّربـوي،�وعلـم���
االجتماع،�وما�يتبع�ذلك�من�تجارب�ناجحة�من�مثل�تخصيص�مرحلة�القاعـدة�لمـواد���
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التّحكم�في�اللغة،�إضافة�إلى�وصـفة���دقيقة:�اللغة+�الرياضيات+�المنطق،�وهي�من�سنن
األجداد�النّاجحة�في�تعليم�الصبيان�علوم�القرآن�كما�ورد�أثراً�عن�سماع�األقدمين.�هـي��
وصفات�نروم�الجمع�بينها�في�حاصول�قاعدي�أنّه�ال�مناص�من�سد�فجوة�الضـعف�إالّ��

قرآن؛�وهـي�التـي���بفعالية�سبك�مناويل�اللغة�العالية�وال�توجد�لغة�أعلى�من�فصاحة�ال
تبقى�عمدة�التّواصل�الصحيحة�في�مختلف�المقامات.�ونعرف�أن�للقرآن�الكـريم�أثـراً���
لغوياً�متيناً�وباقياً�إذا�ُأحكم�في�مرحلة�القاعدة؛�عبر�المسجد/�الزاوية/�الربـاط/�الكُتّـاب���

أثر�إيجـابي�فـي���وهذه�المؤسسات�تلعب�أدواراً�تربوية�تحسينية�وتدريبية�ودينية،�ولها�
محيطنا،�بله�الحديثَ�عن�مقامها�االجتماعي�في�الحفاظ�على�االنسجام�الجمعي�والتّوجيه�

��.الوطني��
سات�القديمـة�فـي�المجتمـع����مؤس:�إن�الكتاتيب�في�بلدنا�من�الـ�وظيفة�الكتاتيب6

حيث�كانت�تقوم�بدور��الجزائري�في�خدمة�النّمهمـ��سق�العام طويلـة�ة�خالل�فترة�زمني�
المحافظة�على�اإلطـار��و�ين�اإلسالميالقرآن�وتعليم�مبادئ�وأسس�الدويكمن�في�تحفيظ�

للشّ�العامخصية�الوطنية�وذلك�بالحفاظ�على�أهم�االمات�البقاء�ومقو�قافـة��ة�للثّسـتمراري
ومنعها�من�االستيالب�الثّقافي�والـذّوبان،�إلـى�جانـب�����ةة�الجزائرية�الوطنيخصيوالشّ

والتي�لها�تأثير�مباشر��،دةة�والموحقافة�العاماألدنى�من�الثّ�المجتمع�الحدضمان�اكتساب�
ة�مختلف�النّعلى�بقاء�واستمراريظم�االجتماعيوظيفـة���ةة�األصلي�كما�كانت�تقوم�بـأهم�،

وأمام�هـذا�أليسـت����.ةة�الجزائريحدى�ثوابت�األمة�التي�تعتبر�إتعليم�اللغة�العربيوهي�
جديرة�بأن�تُحفّز�أكثر�لتُعطي�أكثر،�وتزيد�من�دور�التّناغم�بين�التّربية�واالنفتاح�علـى��
المنظومة�االجتماعية.�علماً�أن�الكتاتيب�في�وضعها�الحالي�بما�لها�من�وسائل�تربويـة��

فيهـا��ة�عليمية�التّربويريقة�التّالطّأن��إالّ،�ظهر�الخارجيمن�حيث�المبسيطة�ومتواضعة�
األصـالة��مـاة��وخير�دليل�على�ذلك�ظهور�العلمـاء�اإلجـالء�وح���كبيراً�عرفت�نجاحاً

��ة.ينيسة�الدهذه�المؤسفي��وحفظة�القرآن�الكريم،�قد�تلقوا�تعليماً
��
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هذه�كلمتي�باختصار،�والعهدة�في�هذا�الملتقى�على�الباحثين�العمل�علـى�اسـتكناه���
بعد�هذا�اللقاء�العلمي،�والخروج�بمدونة�علمية�تُرفع�إلى�من�يهمه�األمر�والمجلس�هيـأة��
استشارية�تُنتج�األفكار�وتعمل�بالقوة�النّاعمة�الداعمة�بفكر�متنور�وعسى�أن�نكون�فـي��

،�في�يومها�العالمي،�وهـي��اللغة�الجامعة،�لغة�األمةلة�الملكة�(اللغة�العربية)�خدمة�جال
 !من�لغة�الغة�الحضارة�اإلنسانية،�فََأنْعم�به
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في�إطار�مهام�المجلس�األعلى�للّغة�العربية،�المنصوص�عليها�بحكم�الدسـتور��
((يعمل�المجلس�األعلى�للّغة�العربية�على�ازدهار�اللّغة�العربية،�وتعميم�اسـتعمالها��

��ميدان�العلوم�والتّرجمة�لها�لهذه�الغاية)).في�
ومن�هذه�المهام�نستشفّ�مهمة�المجلس�في�العمل�على�ازدهار�العربية�داخليـاً��
وخارجياً،�على�أن�اللّغة�عامل�تواصل�بين�أهلها�الفطريين،�وغير�أهلها�من�غيـر��

سة�اللّغويـة��الفطريين،�وعلى�أنّها�تنمو�في�جو�تفاعلي�بين�المستخدمين؛�ألن�الممار
��عامل�من�عوامل�التّالقح�والرقي�بخاصة�عند�المبدعين.

إن�المبدع�هو�الذي�ينجز�اللّغة،�ويعمل�على�تنميتها،�على�أن�اللّغة�تنمو�بقـوة���
عندما�يكون�التّعاضد�البيني�بين�فقيه�اللّغة�وممارس�اللّغة�هذا�مـن�جانـب،�ومـن����

بين�المختص�الذي�يعمل�على�تزويـدها��جانب�آخر،�تنمو�اللّغة�وتزدهر�في�تكامل�
��بالمصطلحات�وبما�يعمل�على�تماشيها�ومعطيات�األساليب�المعاصرة.

وفي�كّل�هذا،�نرى�ذلك�التّكامل�الذي�ينسج�عبـر�مناويـل�المختّصـين�الـذين�����
يرفدون�اللّغة�من�زاويتهم؛�بحيث�يقدمون�دقائق�اختصاصهم،�لتكون�رافـدا�متينـا���

�يعمل�على�حّل�المضايقات�في�اختصاصه.�ولهـذا��للعرف�اللّغوي�كما�أن�المختص
��بادر�المجلس�األعلى�للّغة�العربية�على�إجراء�هذا�الملتقى�في�عربيـة�التّخصـص��
فما�أحوجنا�إلى�المثاقفة�وإلى�التّالقح�الثّقافي�بين�اللّغات�والثّقافـات،�ومـا�أحـوج����

المضيفة�لتكـون�لغـة:�الديبلوماسـية�+����العربية�إلى�االنفتاح�على�التّعددية�اللّغوية�
اللّقاءات�الثّقافية،�وما�أحوجنا�إلى�منهجيات�علمية�من�اللّغات��–المعامالت�التّجارية�

األجنبية�في�مجال�التّعليميات�وما�أحوجنا�إلى�معاجم�متخصصة،�وإلى�أدلّة�وظيفية�
ة�التي�تتطلّبها�لغتنا�العربية.تلبي�كّل�المطالب�اللّغوي��

.�2020مارس��01ألقيت�الكلمة�في�ملتقى�تعليم�العربية�للمختصين،�يوم�♥
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روم�من�البحثة�والمختصين�خوض�إشكالية�هذا�الملتقى،�وإيجاد�آليات�الـدفع��ون

بلغة�التّخصص�إلى�أن�يكون�لها�موقع�في�التّدريس؛�ألنّنا�بحاجة�إلى�رفاهية�لغوية�

��في�كّل�المجاالت.

مة�ومـن�ذاتـه����اليس�األمر�صعبعندما�ينزل�الموضوع�إلى�أصحابه�لتقديم�أفكار�قي

  حص مس خس حس جس ُّ�:�األقدام.�ويقـول�تعـالى���الطّريق�تصنعهوالمهم�أن�نبدأ،�

��.105التوبة� َّمغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض مصجض خص

��
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:�أتناول�في�هذه�المداخلة�واقع�اللغة�العربية�في�ظّل�تطـورات�تقنيـات���ـ�الديباجة
تطـوير/��التّواصل�االجتماعي،�وهذا�ضمن�معطى�أن�اإلعالم�يشكّل�دوراً�مهمـاً�فـي���

انحطاط�اللغة؛�لما�له�من�أثر�وتأثير�في�الحاضر�وفي�المستقبل،�هذا�من�جهـة،�ومـن���
جهة�أخرى�استشراف�آليات�العربية�ضمن�معطيات�التّحدي�والمنافسات�بـين�اللغـات���

حوال�النّاطقين�بها،�والعـاملين�علـى���وسوق�االستعمال،�واللغة�بمنتوجها�وباقتصاد�وبأ
اضر�الذي�يستدعي�مراجعات�في�قضايا�الداخلية�للغة�العربيـة��تطويرها.�هو�رهان�الح

ياً،�وتطـويراً��(اليوم)�ورهان�نيل�المواقع�في�الحق�من�الزمان�الذي�يستدعي�سالحاً�قو
نوعياً�في�قضاياها�الخارجية�وكّل�متعلّقات�التّنافس�والبقاء�والتّطـوير�وبخاصـة�نيـل����
��المقام�في�العلوم�والتّقانات،�وكسب�معركة�السالح�المعاصر�في�جميع�المجاالت�(الغد).��

في�فيض�اللغة،�فإذا�أعطاهـا���الذي�له�التّأثير�القوي�بعد�اإلعالموكلمتي�تنصب�على�
حقّها�واستعملها�استعماالً�حسناً؛�يكون�لها�وقع�على�العامـة�والخاصـة،�وإذا�عكـس����
المسألة،�فإن�مسخاً�كبيراً�ينال�المجتمع،�وتصبح�لغته�سـبهلالً،�وينظـر�إليهـا�نظـرة�����
احتقار.�ومن�هنا،�فإن�فرضيات�إشكالية�النّدوة�تدور�في�أبعـاد�كبـرى�تعمـل�علـى�����

بعـد��االنسجام�الجمعي�إذا�أولى�البعد�القانوني�والتّشريعي+�بعـد�التربيـة�والتّعلـيم+����

+�بعد�الثّقافة+�بعد�التّرجمة�والتّعريب+�بعد�التّقنيات�الرقميـة�اهتمامـات�لهـذا����اإلعالم
الزخم�من�األبعاد�تكون�العربية�في�مأمن.�ونلحظ�هنا�أن�مسألة�اللغـة�مسـألة�جمعيـة����

عتبارها�لغة�الماضي�والحاضر�والمستقبل.�هي�أبعاد�متداخلة�تخدم�بعضـها�الـبعض���با
وكلّها�تصب�في�االعتزاز�بالمواطنة�اللغوية،�وجعل�العربية�هـدفاً�اسـتراتيجياً�كلغـة����
مطلوب�منّا�حمايتها�وخدمتها�باإلعالم�النّزيه�الذي�يغلِّب�المصلحةَ�العامة�وخدمة�الشّأن�

♥
��13-11:�يـة�المغربالمملكـة��أعدت�المداخلة�للنّدوة�الدولية�حول�(اللغة�العربية�اليوم�وغـداً)�� 

�.�أكاديمية�المملكة�المغربية.2020مارس�
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منا�على�هذا�المستوى�الذي�يقدم�الخدمة�العمومية�بالمهـارات�اللغويـة���العام.�فهل�إعال
التي�تعزز�اللغة�العربية�في�المجتمع؟�أليس�من�الحكمة�أن�يقع�حسن�استعمال�العربيـة��
��تمشّياً�مع�التّربية�والتّعليم؟�أال�يمكن�لإلعالم�أن�يكـون�عضـيداً�للتّرجمـة�والتّعريـب����

لسير�في�مشاريع�تطوير�العربية؛�كي�تنال�موقعها�في�مختلف�ويسهم�في�دفع�المعنيين�ل
المواقع؟�أال�يمكن�لإلعالم�أن�يكشف�تباطؤ�تعميم�استعمال�العربية؟�أال�يكون�لإلعـالم��
دور�في�إبراز�موقع�اللغة�األم�التي�ال�تكون�التّنمية�الشّاملة�بدونها؟�أو�ليس�مـن�مهـام���

�،بالشأن�اللغوي�كوت�عن�قيمة�اللغـة�المشـتركة؟���اإلعالم�أن�يهتمويستشرف�أبعاد�الس
أسئلة�عمالقة�يمكن�لرجال�اإلعالم�أن�يكون�لهم�دور�في�حلحلة�الكثير�مـن�القضـايا���

��ذات�العالقة�باللغة،�وأن�يفكّوا�عنها�الحصار.��
:�يلقّب�اإلعالم�بالسلطة�الرابعة؛�نظـراً�لـدوره�فـي����ـ�اإلعالم�السلطة�الضاغطة1
�العـام��أيالـر�و�أيالروتوجيه�بل�في�تشكيل�والتّثوير،� نويروالتّة�وعيوالتّ�المعرفةتعميم�

ب،�وأحياناً�لـه�قـوة���عوتمثيل�الشّوحلّها،�اإلفصاح�عن�المعلومات�وخلق�القضايا�في�و
رؤسـاء�الـدول.���التّأثير�مثل�قوة�الحكومة،�فنرى�اإلعالم�يقيم�دوالً،�كما�يطيح�بدول�وب

ـ�شـريعية�والتّ�التّ:�الثة�الثّلطات�الحكوميالسإذن�مقامه�أمام� نفيذي�ةة�والقضـائي���قـوي
وبخاصة�في�عصرنا�الحاضر�الذي�بدأت�وسائل�التّواصل�االجتماعي�تأخـذ�مسـارات���
تأثيرية�أخرى،�ويمكن�أن�نقول:�إنّها�من�السلطة�الخامسة،�وهذا�من�خالل�ما�نالحظـه��

ها�في�الخطاب�الشّعبي،�في�ظّل�سلطة�مغايرة�تحت�تأثير�اإلعالم�الجديد�مـن��من�تأثير
فسبكة�وتوترة،�وهذا�ما�يستغلّه�الحراك�الشّعبي�إلثارة/�تجنيد/�تهييج�الجماهير�في�كـّل��
قضايا�يقع�اإلجماع�عليها�أو�الكشف�عن�قضايا�فساد.�وفي�كّل�هذا�نرى�اإلعالم�يأخـذ��

تحول�إلى�إعالم�جماهيري�ضـاغط�علـى�السـلطات����مسارات�تأثيرية�كبرى،�حيث�
ـ��اإلعالم�الجديد�في�العالم�يوشك�أن�يالثّالث،�وال�يغيب�عنّا�أن�نفوذ� له�مـن�السلطة�حو

ـ��ةانيلطة�الثّإلى�الس/�الخامسة�الرابعة ي�.�وكما�يقول�(مالكوم�إكس):�"وسائل�اإلعـالم�ه
ـ���الكيان�األقوى�على�وجه�األرض.�لديها�القدرة�على� ذنبين�وجعـل��جعـل�األبريـاء�م

ة،�ألنها�تتحكّم�في�عقول�الجماهير"الموفي�كّل�هذا�نشـهد��ذنبين�أبرياء،�وهذه�هي�القو�.
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ـ���التكنولوجيأن�لإلعالم�عظمةً�إعالميةً�في�ظّل�التّطور� ر�الذي�تشهد�على�إعـالم�يكس
ويؤثّر�في�متجدار�الص�،الرأي�توجيه�األحداث�بشكٍل�جذفي�و�،العامريما�تغيير�،�ورب

فـي�إطـار����ة�رأي�عامقافة�المجتمعية�والفكرية،�من�خالل�تحويل�قضية�ما�إلى�قضيالثّ
وتتحول�القضية�إلى�أخذ�ورد،�وتأـخذ�أبعـاداsms���ًتجنيد�مسارات�الصورة�والبرقية�و

��.��جمعية�عن�بعد
ئيسـة�لحضـارات�األمـم����األركـان�الر��أحد�د�اللغةُتُع:�ـ�اللغة�العربية�واإلعالم2
،�وهـي�الوسـيلة�الرمزيـة����في�بناء�تلك�الحضارات�اًباعتبارها�فاعالً�حيوي�؛عوبوالشّ

ِلتَمثُِّل�العالم.�ويقع�التّواُصل�بها�بهدف�ترجمة�ما�ينازع�األفراد�من�أفكارٍ�وقيمٍ�وطمـوحٍ��
ـ��� ل�وماضٍ�وحاضرٍ�ومستقبٍل.�وفي�راهننا�على�مستوى�تكنولوجيـات�التّواصـل�حص

مـن�ذلـك�فتعـيش�تحـديات�����العربية�تطور�في�أنماط�اللغات�بصفة�عامة،�ولم�تسلم�
ومضايقات؛�وقد�عملت�وتعمل�على�التّغيير�في�المبنى�وفي�المعنى؛�بفضل�قوة�التّـأثير��
لهذه�األجهزة�السمعية�البصرية،�إن�لم�نقل:�إن�هذه�التّغيرات�فعلت�فعلَها�فـي�فـرض���

،�واستطاعت�أن�تُحدث�تغييرات�في�األسـلوب��للعربيةسق�اللغوي�أوضاع�جديدة�في�النّ
إلى�نمطية�جديدة،�نمطية�اللغة�الثّالثة/��-�في�بعض�األحيان-�وفي�شكل�اللغة�وأدى�ذلك�

المستوى�الثّالث،�ولكن�لم�تعمل�على�زحزحة�نسقها�القاعدي؛�رغـم�أن�المعيـار�نالـه����
جنة�المتفشيـة�هجينـة�أسـاءت���بعض�الحراك�المتمثّل�في�الهة�من�خالل�التّداول�لنمطي�

العـالَم�المعاصـر�يشـهد�مجموعــةً���في�بعدها�النّمطي�العالي.�وهكذا�يكون��للعربية
تكون�فـي���صـال�وتقنيـة�المعلومـاتحوالت�المتسـارعة�في�مجـال�االتّمـن�التّ

لهـا��التّحـوالت��صالح/�هدم�األوضاع�التي�كانت�من�المقدس�اللغوي.�وال�شك�أن�هذه�
مباشـر�في�اللغة�العربي�وفي�ذات�الوقـت���اً�في�أحايين�كثيرة،وإيجاب�اً�أحياناًسلب�ةتأثير

في�معيارها�العالي�الذي�كـان���للعربيةال�ننكر�ما�قدمته�هذه�الوسائل�التّقانية�من�خدمات�
أواخـر���أحد�أعمدة�التّطوير�اللغوي�في�العصر�الحاضر،�إن�لم�نقل�كانت�بـدايتها�فـي��

القرن�التّاسع�عشر،�وهذا�ما�شهدناه�في�الصحافة�الجزائرية�على�يـد�وأفكـار�(أبـي����
��.(اليقظان،�ومحمد�العيد�آل�خليفة،�والبشير�اإلبراهيمي��
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:�لقـد�استشـعر�المجلـس����ـ�فعل�المجلس�األعلى�للغة�العربية�في�مجال�اإلعالم3

والتّثوير�والتّعليم�والتّرشيد،�ولذلك�عمـل��األعلى�قيمة�اللغة�اإلعالمية�وأثرها�في�التّنوير�

على�مطارحة�دور�وسائل�اإلعالم�في�نشر�العربية�عبر�ملتقيات�وندوات�وأيام�دراسـية��

��أذكر�منها:��

��.2002.�ملتقى�وطني�في�ـ�دور�وسائل�اإلعالم�في�نشر�اللغة�العربية3/1

��.2008.�ملتقى�وطني�في�ـ�اللغة�العربية�في�الصحافة�المكتوبة3/2

��.2010ـ�اإلذاعة�الوطنية�وترقية�أداء�اللغة�العربية�في�3/3

��.2010ـ�معالم�في�لغة�اإلعالم.�ملتقى�متخصص�في�3/4

��.2018ـ�إخراج�مدونة�(حسن�استخدام�اللغة�العربية�في�وسائل�اإلعالم)�3/5

ت�وفي�كّل�هذه�الملتقيات�نتجت�عنها�مدونات�تشهد�على�الوضع�الذي�كان،�وفي�ذا

الت�كبيرة�ومتواصـلة�بفضـل���تحوالوقت�تستشرف�آفاق�صناعة�اإلعالم�الذي�يشهد�

فالحوسـبة���،كاء�االصطناعيإلى�الذّ�ات،وبوتمن�الر�:ةكنولوجيالعديد�من�االبتكارات�التّ

تلـك������وصحافة��،حابيةالس�األنفوغراف�والفيـديوهات،�ومختلـف�التّطبيقـات،�بـل�إن

ات�الساعة�أضحت�فيه�التّكنولوجية�داخلة�في�تطور�المشـهد��المؤتمرات�البعدية،�ومتغير

اإلعالمي.�وأمام�ذلك�المخاض�التّقني،�فإن�المجلس�األعلى�للغة�العربية�يرى�ضـرورة��

دخول�غمار�الصناعة�التّكنولوجية�اإلعالمية�التي�تطرح�العديد�من�أسئلة�موقع�العربيـة��

سـاليب��عيات�اإلعالم�والتّكنولوجية�التي�تدر�أمن�المشهد�اإلعالمي،�وضرورة�فهم�تدا

ومصطلحات�جديدة�في�كّل�يوم.�وفي�ذلك�نتجت�أسئلة�موقع�اللغة�العربية،�من�مثـل:��

ما�موقع�اللغة�العربية�في�هذه�الوسائل؟�هل�عملت�الوسائل�على�تطوير�العربية؟�وكيف�

البصري�معية�في�ظّل�اإلعالم�الس؟�وهـل�يمكـن����كانت�الممارسة�اإلعالميالجزائري

الحد�من�تأثير�انتشار�وباء�التّعدي�على�القيم�اللغوية،�وكوليرا�األخبـار�الكاذبـة�بلغـة����

مهترئة�وبالصور�المفبركة�المسيئة�للخطّ�العربي،�والمشاهد�المزيفة�المسـيئة�للعـرب���

نتصـر�فـي���وللمسلمين�وللمعربين؟�ولماذا�وقع�السكوت�عن�غزو�اللغة�الهجينة�التي�ت

بعض�مقامات�اإلعالم�األسفل؟�وفي�ذات�الوقت�تعمل�على�االنحدار�الشّاقولي�للعربيـة��
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كما�كنّا�نسمع�ما�يعمل�على�فك�عرى�التّكامل�بين�اللغة�الفصحى�وقواعـدها�والـدعوة���
إلى�التّلهيج�والتّدريس�بالعاميات...�أسئلة�يصحبها�الذّهول�أسئلة�تحتـاج�إلـى�إجابـات����

اسات�دقيقة�عن�إعالم�بال�قيود،�وعن�مستقبل�لغة�اإلعالم�في�وطننـا�الـذي���مشْفعة�بدر
 يئن�من�بعض�المشاهد�والكتابات�التي�تقصم�ظهر�اللغة�في�الصميم.

��ال�ننكُر�دور�التّداخل�بـين�اللغـة�واإلعـالم���:�ة�لوسائل�اإلعالماألهمية�اللغويـ�4
اللغة�وضع�من�قبل�الفقهاء�والمدرسين�والتّربويين،�وأما�رجال�اإلعالم�فهم�جزء�مـن��

اللغة�وضع�واستعمال؛�فإذا�تعارض�الوضـع�مـع����االستعمال.�وفقهاء�العربية�يقولون:
د�يفوق�تأثير�المدرسـة��وبهذا�نرى�تأثير�وسائل�اإلعالم�ق�.فاالستعمال�أولىاالستعمال،�

ف�أهمية�التّلفاز�واللويحات�والصحافة�والبرمجيات...�ومـاذا��ونعر�بحكم�عوامل�كثيرة.
تقدم�من�توسع�للعربية.�وكّل�تلك�الوسائل�يفترض�أنّها�تحمل�رسالة�خدمـة�المجتمـع���
ولغة�المجتمع�بما�تحمله�من�منافع.�فاللغة�ال�تنفصم�عن�خدمة�اإلعالم،�واإلعالم�جـزء��

لكالم�الحصيف�يكـون�بلغـة�حصـيفة����من�اللغة؛�وكالهما�يخدمان�بعضهما�البعض؛�فا
وبأسلوب�راق؛�وذلك�ما�يعمل�على�توصيل�الرسـالة�بالتّمـام.�وإن�وسـائل�اإلعـالم�����

��فـي�نشـر�اللغـة�العربيـة�����ربويالقدرة�علي�القيام�بدورها�التّمؤسسات�تربوية�تمتلك�
شأن�تعليم�مات�بول�والمنظّخذتها�الدكنتيجة�لتفاعل�وسائل�اإلعالم�مع�اإلجراءات�التي�اتّ

��،�وبخاصة�اللغات�األم.اللغات
ال�ننكـر�أن�مـا���:�ةوتدهور�استخدام�اللغة�العربي�واصل�االجتماعيوسائل�التّـ���5

،�والوتسـبة/��twitter،�وتـوترة/��facebook/�يعرف�في�مجال�اإلعالم�مـن�فسـبكة��
whatsapp�،ــدإن� ــتغرام�،�linkedinواللينك ــوال�،�instagram/واألنس ��viberايبرڤ
،�لكّل�منها�فائدة�إذا�وقـع�حسـن���...�وغيرهاTablette،�واللويحة/��Skybe/والسكايب

ـ�في�كارثة�الزلزال�المدمر�في�النّيبال،�إذ��شبكة�تويتراستغاللها،�مثل�ما�قامت�به� ت�كان
األبرز�في�متابعة�أخبار�الزعريف�بالمواقع�المنكوبة،�في�حـين��ور�والتّلزال�وتبادل�الص

للبحث�عن�أماكن�األفراد�من�خـالل�هـواتفهم����فيسبوكوتطبيق��)Google(كان�لخدمة�
�إذن�لها�عظيم�واصل�بين�العائالت�المشتتة.ز�في�البحث�والتّدور�مميوكان�لهما�ة،�كيالذّ
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منظومـةٌ��الفائدة�وتحتاج�إلى�استغالل�في�ما�يفيد.�وهذه�المواقع�نعمة�كبيرة؛�باعتبارها�
ة�بهم،�ومن�ثَـم�ربطهـم���مح�للمشتركين�بإنشاء�مواقع�خاصبكات�اإللكترونية�تسمن�الشّ

�من�خالل�نظام�اجتماعي�إلكتروني�بأعضاء�آخرين�لديهم�الهوايات�واالهتمامات�نفسها.
وهذه�المواقع/�الشّبكات�عملت�في�بعض�أبعادها�على�أن�تستعمل�فيها�العربية،�بل�كـّل��

اس�في�بعض�أبعادها،�وفي�بعض�لـم�يكـن���اللغات�ووفّرت�خدمات�نوعية�في�حياة�النّ
ذلك.�وحصل�أن�نالت�فيها�بعض�التّعدي�اللغوي،�وكان�لها�بعض�التّأثير�فـي�الهجـين���
اللغوي�الذي�أدى�إلى�ضمور�فصحى�اللغات.�ولم�تسلم�العربية�من�سـيادة�العاميـات���

شـيوع��والكتابة�بالحرف�الالتيني،�والتّداخل�اللغوي،�وفي�تضـارب�المختصـرات،�و��
األخطاء...�ولكن�ال�نبتئس�وندعي�محاربة�هذه�الشّبكات؛�بدعوى�المحافظة�على�صفاء�
العربية،�فإن�ذلك�يؤدي�بها�إلى�االنقراض،�بل�علينا�مرافقة�هؤالء�الغطّاسين/�المدونين�
والعمل�على�توجيههم�ودعوتهم�إلى�المحافظة�على�خصائص�العربية،�وسـوف�يـأتي���

ربية�أحسن،�وهي�اآلن�تعرف�التّحسن.�وهـي�فـي�الحقيقـة�مسـألة�����يوم�تكون�فيه�الع
مرتبطة�باالنجذاب�اللغوي�العالمي�تجاه�لغات�التّقانات�المعاصرة،�ومن�خاللها�عرفنـا��
العربيزي+�الفرانكو�أراب+�العرب�آسيوي...�وبواسطة�المرافقة�السلسة/�القوة�النّاعمـة��

الني�اإليجابي�لهذه�الوسائل؛�لتكـون�أداة�بنـاء�ال���في�توعية�الشّباب�في�االستعمال�العق
هدم،�ويضاف�إلى�ذلك�تثمين�بعض�األساليب�الجديدة�المستعملة�فـي�تلـك�الشّـبكات����

(األولمبيـاد)�إلبـراز���وتشجيع�مستعملي�الفصحى�عبر�هذه�الشّبكات،�وإقامة�مسابقات�
��العربية�استخداماً�سليماً.��مهارات�استخدام�

علينا�الخـروج�مـن���عالمي�في�خدمة�العربية�خدمة�علمية:�ـ�ضرورة�ثبات�اإل6
سبقة�من�اآلخر،�دون�تقديم�بدائل�وحلول�مرتبط�بمواقف�مالة�اللغة�العربيلراهن�باكي�التّ
يستطيع�تسـويق�لغتـه���ونحن�نعيش�عصراً�بكون�الثّبات�فيه�لمن����لمواجهةلف�ال�كيللتّ
ق�وبها�ة�وجدارة،�بقويستطيع�أن�يسومنتجاتفـي�����هه�وبضائع�وهـذا�شـقّ�اقتصـادي�،

العولمة.�علماً�أن�هناك�شقّاً�إيجابياً�في�العولمة�بأنّها�ال�تمنعنا�من�االنـدماج،�وال�مـن���
االستفادة�من�الحزم�الرمزية�للشّابكة،�كما�ال�تمنعنا�من�الصوم�والحـج.�فلنـا�الخيـار:����
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نُنجي�بأنفسنا�وبهوياتنا�لمواجهـة�كـّل����خيار�التّأثير/�خيار�إحداث�األثر،�وهل�يمكن�أن
التّحديات�الفاعلة�على�التّغيير.�وكان�علينا�خدمة�لغتنا؛�وقد�عرفت�هذا�المجد�في�طريق�
الحرير�وطريق�الملْح.�وهذا�موضوع�كبير�يصعب�أن�نجد�اإلجابة�السـريعة�الشّـافية���

اراً؛�بل�من�مصلحتنا�خوضها�الوافية�في�هذه�النّدوة،�بقدر�ما�نقول�إن�العولمة�ليست�خي
في�أطر�المحافظة�على�الخصوصيات،�وعلى�اإلعالميين�الثّبات�لمواجهـة�التّحـديات���
التي�تجعل�لهم�موقعاً�في�وسائل�التّواصل�الحديثة،�وبذات�العربية�التي�يجب�تطويرهـا��

��.ة�تتمشّى�وواقع�العولمة�وما�يتطلّبه�سوق�اإلعالم�العالميوفق�معالجات�حاسوبي��
المشهد�الـوطني�اإلعالمـي؛�وهـو������ق�إلىأتطر�ـ�الممارسة�اإلعالمية�للعربية:7

يمارس�لغة�الهوية�بنوع�من�االحترافية�في�بعض�المقامات،�وفي�كثير�مـن�األحـوال���
دون�االعتزاز�بها�على�أنّها�لغة�ووسيلة�تواصل�فقط،�وليست�هدفاً،�ودون�اسـتراتيجية��

ليها؛�وهي�قدسية�المعيار�الموجود�في�كـّل�اللغـات.�فَنُفاجـأ����مبنية�على�قدسية�متّفق�ع
بأرمادة�إعالمية�لبالد�عربية�وأجنبية�تجر�العربية�إلى�االنحدار�فـي�بعـض�أبعادهـا����

ة�على�حساب�النّمطية�اللغويـة.��كنولوجيالمحموم�بين�اإلعالم�والتّبدعوى�زحام�السباق�
هنة�المتاعب�أن�يبقوا�على�تبنّي�المتاعـب�إلـى���ولهذا�نروم�من�البحثَة�ومن�أصحاب�م

غاية�تحقيق�المواطنة�اللغوية،�دون�التّفريط�في�مواكبة�اإلعالم�للتّقدم�التّكنولوجي�ضمن�
قنيـات��يسـتوجب�تحـديث�التّ��الذي��ة�في�العمل�اإلعالميقليديالتّمسيرة�تغيير�األنماط�

لعربية؛�وهي�اللغة�الجامعـة�التـي�ال���ونُشْدان�حسن�األداء�اللغوي�في�ا�،وأساليب�العمل
يكون�لنا�مقوم�بدونها.�ولهذا�نحتـاج�إعالميـين�يخوضـون�التّغييـر�الـذي�أحدثتـه�������
التّكنولوجية�في�العمل�اإلعالمي؛�بخدمة�العربية�في�مقام�التّجلّـي،�وفـي�ذات�الوقـت����

ي،�ومـا��يستوجب�الحذر�من�االنجرار�وراء�ما�يهزم�صفة�المهنية�في�العمل�الصـحاف�
يخدش�قيم�األصالة،�وكّل�متعلّقات�األصالة�واللغة�من�األصالة.�وفي�كّل�هـذا�أروم�أن��

��يقع�النّظر�ملياً�في:�����
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وهـذا���ـ�العمل�على�أن�نعيش�أبعاد�العولمة�بالمحافظة�على�الخصوصـيات:�7/1
ة�علـى��فعٌل�نبيٌل�فال�نريد�محاربة�العولمة؛�بقدر�ما�نريد�االندماج�واالنغماس؛�بالمحافظ

...لوك�الجمعيين�واللغة�والقيم�والعادات�والتّقاليد�وأنماط�السالد��
وهـذا�بغيـة�االسـتفادة�مـن������ـ�االندماج�في�المؤسسات�اإلعالمية�الغربية:7/2

خلـق��وضـرورة���.وأكثر�تأثيراًالتّحوالت�الرقمية�لتفعيل�رجال�اإلعالم�بصورة�أكبر�
توازن�مهني�وموضوعي�ـ�يصنع�التّن�بين�م قنية�وم���ن�يصـنع�المحتـوى�اإلعالمـي�

هو�األقـدر�علـى����المهني�فياحبل�الص�،مهنياً�ال�يمكن�أن�تصنع�إعالماً�ةكنولوجيفالتّ
ـ�حقنيات�الحديثة�التي�تُوالتّ�ةكنولوجيبالتّ�مستعيناً�؛صناعته نجـزه�بوقـت���وتُ�،ن�األداءس
ات�األساليب�اإلنشائية.�ومن�هنـا��في�المحتوى،�وفي�خيار�الخياراتفي�ع�وسوتُ�،أسرع

��قمنة.�ونقول:�يجب�العلم�بـأنة�واستدراك�فجوة�الررورة�امتالك�التّكنولوجيتقتضي�الض
التّكنولوجية�ضرورة�قصوى�لإلعالمي،�وهي�واسطة�التّواصل�الستدراك�ما�فات،�بـل��

يطـة��هي�غمار�نخوضها�للوصول�إلى�بناء�مجتمع�المعرفة،�وليكون�لنا�موقع�فـي�خر�
العالم.�وكذلك�أن�نجعل�التّكنولوجية�وسيلة�للوصول�إلى�مجتمع�المعرفة،�ونخرج�مـن��
مقولة�(التّكنولوجية�وسيلة).�ولن�يكون�لإلعالمي�محو�الفجوة�الرقميـة�إالّ�باسـتعمال���

��اللغة�األم�ومنطقها�في�التّواصل.
7/3�:ـ�حسن�األداء�في�التّدفّق�اإلخباري�ق�اإلخبدفّالتّإنكان�تحـت�سـيطرة����اري

هـذا���سات�اإلخبارية�العمالقة؛�غيـر�أن�المؤسفي�و�،وكاالت�األنباء�الكبرى�في�العالم
ليس�حكراً�عليها؛�فهناك�تدفّق�من�فضائيات�عربية�تمد�المشاهدين�بما�يحترمـه،�ومـا���
يجعل�منه�الوجود،�ويكون�عبر�إعالم�وطني�له�المهنية�والمواثيق�األخالقية�الداعية�إلى�
اعتماد�التّحري�والتّحرز�والتّحقيق�اإلعالمي.�وهذا�ال�يكون�إالّ�بالسيطرة�التّامـة�علـى���

ة�الهوية�التي�تعالج�كّل�المستويات�بحرفية،�وبمستوى�مـن�السـيطرة�اللغويـة�فـي�����لغ
مظانها�القديمة�والحديثة،�وفي�أساليبها�وحكمها.��

وهي�أس�هذه�النّدوة�التي�تعالج�أبعـاد�الهويـة���ـ�االعتزاز�بالمواطنة�اللغوية:�7/4
وهي�إحدى�اللغـات�السـتّ�التـي�لهـا�����اللغوية،�أبعاد�التّطوير�في�العربية�اليوم�وغداً،�
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المكانة�العالمية،�فكيف�حالها�في�وطننا؟�وال�بد�من�جعلها�من�الثّابت�الذي�نعمل�علـى��
تطويره�باستمرار،�إلى�جانب�االستعمال�الذي�يعمل�على�تطويرها.�ولـن�يكـون�لهـا����

،�أو�كـان��موقع�انمازي�إذا�كانت�المدرسة�تعمل�على�التّنميط�واإلعالم�يعاكس�التّنميط
البعد�الثّقافي�في�مكان،�وبعد�اإلعالم�ينطق�على�هواه.�ولهذا�تتكامل�األبعاد�في�سـبيل��
االعتزاز�والبقاء�والعمل�للحاق�بركب�اللغات�العالمية�والعلمية،�وهـذا�سـبيل�انتهجتـه����
اللغات�التي�كانت�عدماً؛�فأضحى�لها�اآلن�موقع�وريادةٌ،�ونلحظ�ذلك�في�بعض�اللغـات��

��سيوية�التي�لها�التّرتيب�العالمي�في�لغات�العلم�واالقتصاد.اآل
تكون�عملية�حسـن�األداء�بـالتّفريق�بـين����ـ�التّفريق�بين�المستويات�اللغوية:�7/5

مستويات�خطاب�لغة�اإلعالم؛�فالصحافي�عليه�أن�يراعي�الجمهور�والمكـان�والحـال���
ه�منبر�يلبي�رغبات�كـّل�الـذين���والسياق�ومقتضى�الحال،�ويكون�عبارة�عن�خطيب�ل

تشرئب�إليه�أعناقهم.�ولن�يكون�له�التّصدر�إالّ�بالسيطرة�على�فقه�اللغة�سيطرة�تجعلـه��
ينتقل�من�مستوى�لغوي�آلخر،�وبتراكيب�مقبولة�في�اللغة،�وهذا�ال�بـد�مـن�رصـيد����

جوانـب��معرفي�يحمله�الصحافي،�وهو�عبارة�عن�موسوعة�متنقّلة؛�كان�عليه�أن�يلـم�ب�
لغوية�لما�يصادفها�من�متغيرات،�وجمهور�له�هذا�التّنوع�في�التّوجهـات�وفـي�تنـوع����

��المستويات.

مهارات�اللغة�تتمثّل�إن�ـ�ضرورة�امتالك�الصحافي�المهارات�اللغوية�للعربية:�7/6
تـدريس���؛�بمعنى�إن�متطلّبـات�القراءة�واالستماع�والتّعبير�والكتابة:�الفنّون�التّالية�في

.�وهـذه�مـن���ون�المذكورة�على�أنّها�وسيلة�لغاية�االتّصالالعربية�تتطلّب�التّحكّم�في�الفنّ
�مهارة�التّحكّم�في�اإلعالم�اآللـي�المهارات�القديمة�التي�يقع�التّركيز�عليها�وأرى�إضافة�

باعتباره�آلية�من�آليات�المهارات�المعاصرة�لمسايرة�تكنولوجيا�العصـر.�ومـا�جعلنـا����
نـاقص��وهذا��؛ما�الحظناه�من�انجذاب�تجاه�الرقمنةفن�التّحكّم�في�اإلعالم�اآللي��نضيف

غير�متوفّر�في�العربية،�وهذا�األمر�ينزل�اللّغات�األجنبية�في�نفوس�شـبابنا�منزلـةً���أو�
هو�السبيل�إلى�إثارة�الحمية�في�نفـوس��.�وإن�التّعاطي�مع�المستجدات�أعلى�من�العربية

علـى���وصفات�التّعاطي�مع�العربية�قوةً�واستعماالً�واعتزازا،�وكيف�نشـد��أبنائنا�وتبيان
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يحب�لغته�إقناعاً،�ويعمـل�بهـا�لتحقّـق�����؛أيدي�هذا�الجيل�لبناء�شاب�مثقّف�واع�وجاد
مي�مة�تلبخرجات�حداثية؟�صالحه�المهـو��رسلة�في�كّل�الميادين،�فمن�يهب�نفسه�للعربي
ةن�يكون�صاحب�المشاريع�العامـ��،لي ة�القديمة�والحديثة،�ومؤى�اللّغوين�صـاحب��والر

عن�حّل�احثاً�يعمل�على�حمايتها�بهو�من�الفكر�الثّاقب�الذي�يعمل�على�مالحقة�العصر؟�
ويقـوم���،ن�يعمل�على�إنشاء�المؤسسـات�هو�م�،وإيجاد�الحلول�للمشكالت�،المضايقات

ة�للبحوث،�هو�صاحب�مناعة�الجماعيعلى�الصذكر�ان�يـة�بمـا���سمه�في�المحافل�العلمي
صاحب�البسطة�في�العلم�الحامل�للهموم�اللّغوية،�والعامل�،�هو�وضع�من�بصماتترك/�

�اللغة�العربيـة��نجصاحب�الفكر�العميق�الباحث�عن�مفاتيح�س�،�هوعلى�التّغيير�لألفضل
خصائصـه��تـدبر��يو�،حفّز�مريديه�على�حفظ�القـرآن�يهو�من��لالنعتاق�من�األجنبيات

لى�تطوير�العربية�في�ذاتهـا��ل�عن�يعمهو�م�،فنون�دالالته�الحقيقية�والمجازيةيعرف�و
وفي�كّل�هذا�نريـد�أن�تشـمل����آمنة�بينها�وبين�غيرها.�ومن�خالل�ذاتها،�ويعتمد�حدوداً

فن�التّراسل+�الصحفي�الخطيب+�المدقّق�اللغوي+�المناظر�المفوه+�الكاتب�المهارات:�

للغة+�صاحب�العمود�المستقطب+�كاتب�افتتاحية�الجريدة+�مقـدم�التّقـارير���السلس�ا

الفذّ+�مبرمج�بارع+�محاور�من�النّوع�العالي+�مدير�الجلسات�األريحيـة+�ملخّـص���

المقاالت�باحترافية+�منشئ�برامج�لها�الشّعبية+�مدير�الحـوارات�التّفاعليـة�فـذلكي����

لقوية+�من�يرتاح�إلى�مشاهدته�الجمهـور+�مـن���التّواصل�عن�البعد+�مقدم�األخبار�ا

يسحب�من�أجله�الماليين�من�نسخ�صحافته+�من�يترك�بصـمته�فـي�الـداخل�وفـي�����

...�وإذا�استطاع�اإلعالمي�حسن�امتالك�هـذه��الخارج+�من�يطلب�وده�في�كّل�القنوات
صـعباً���اآلليات�يسجل�اسمه�في�سجّل�الصحافة�على�أنّه�من�عمالقة�رجالها،�وهذا�ليس

بل�هو�شغف�وحب�لجاللة�المهنة؛�فكلّما�أعطيتَها�ما�تُريد،�تُعطيك�المزيد،�وتؤدي�بـك��
��إلى�المستزيد،�ونيل�التّمجيد.

�ـ�محاربة�المقولة�الخاطئة�(الخطأ�الشّائع�أفضل�من�الصـواب�المهجـور):��7�/7
ال�يحملون�العدة��نمقولة�ال�يقولها�إالّ�البسيط�من�الباحثين،�أو�من�أولئك�الصحافيين�الذي

العلمية�المقبولة؛�ألنّهم�لم�يكونوا�في�مستوى�الرفع�من�لغتهم،�وينزلون�باللغـة�العربيـة���
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الراقية�إلى�البساطة�والسهولة�والتّهجين�في�كّل�األنشطة�الصحافية.�وفي�هـذه�النّقطـة���
عيار�القيمة�هناك�أخطاء�في�ظّل�تهميش�المتخصصين،�فوسائل�إعالمنا�ال�يولي�للغة�الم

انتشار�وسائل�اإلعـالم�انتشـرت�األخطـاء����القواعدية�التي�هي�سمة�كّل�اللغات.�ومع�
ى��ة�وفشت�في�كثير�من�هذه�الوسائلاللغويا�أدإلى�استفحال�هذه�األخطاء�وتكرارهـا��مم

.�وأغلب�هذه�األخطاء�يعاني�منها�اإلعالميون�تكمن�فـي��بابعلى�ألسنة�الكثير�من�الشّ
بار؛�فنرى�ركاكة�وإسفافاً�في�الكالم،�ومس�هذا�جوانب�الصوت�والداللـة��صياغة�األخ

��والتّركيب�وعالمات�التّرقيم.��
شـاقولياً��بالنّزول�بها�بعض�الصحافيين�اللغة�يستعمل�ـ�ال�تسامح�في�األخطاء:�7/8

بدعوى�النّزول�باللغة�إلى�مستوى�فهمه�من�العامة�ليحصل�مفهوم�الخطاب،�ولو�بالخطأ�
وغرضه�فهم�المسـتمع/�القـارئ؛�متناسـياً�����،بالعامية�أو�باللغة�الهجين�أو�باألجنبيةأو�

أو�التّسامح�فيها�لدرجة�إنزالهـا���،قواعد�اللغة�التي�ال�تبيح�الخروج�عن�مقتضيات�اللغة
رغم�أنّنا�ال�ننكر�أن�الكثير�مـن�األسـاليب����،في�موقع�الجواز�في�الكثير�من�األساليب

ى�انتعاش�اللغة�ونقلتها�إلى�طور�جديـد�مـن�الفصـاحة�وجزالـة�����الصحافية�عملت�عل
جمل�وتراكيـب��أسلوب�واللغة�قواعد�وقوانين�ومصطلحات�و.�ويجب�الفهم�بأن�التّعبير

تعبر�عن�مكنون�الضمير�في�حدود�القواعد،�ومع�كّل�ما�قدمته�وسـائل�اإلعـالم�مـن����
ة�تطوير�لغويرتكـب��و.�1مقبول؛�أسهمت�في�شيوع�األخطاء�اللغويما�ي�في�الحقيقة�إن

من�أخطاء�وسائل�اإلعالم�كبير،�بل�يهدم�ما�تبنيه�المؤسسات�التّربوية،�وهذا�له�أسـبابه��
وقد�تعود�إلى�عدم�االهتمام+�قلّة�الكفاية�اللغوية+�ضعف�الـوازع�الهويـاتي+�ضـعف����

ـ���.�وال�التّدريس وينهم�يعني�هذا�أن�الصحافيين�ليسوا�مخلصين�للغتهم،�وإنّمـا�كـان�تك
مركّزاً�على�المضمون�والمحتوى؛�متناسين�أن�المحتوى�إذا�فقد�خاصـياته�اللغويـة�ال���

صـغيرة�مـن���إليكم�مدونـة��.�ومعنى�له�في�المعنى�وفي�المبنى�ويدخل�في�باب�التّعمية
��:��التي�يكثر�دورانها،�واألحقّ�أال�تكون�خطاءاأل

��بأن�تسمعوا�لي:�اـ�أرجو1
��لوث�هو�رمي�القاذورات�في�الشّوارع:ـ�األسباب�الرئيسية�للت2ّ
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ـ�الدور�الرئيسي�للجامعة�الجزائرية�هي�تكوين�اإلطـارات�للمسـتقبل�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
��الخروج�من�العادات�والسلوكيات:ـ�ضرورة�7
��ـ�لدرجة�أن�مرتكب�الواقعة�الرئيسي�استمر�في�إطالق�النّار:8
��ـ�رحل�أستاذ�من�جيل�العظام:9

��ـ�قالت�الخبر�في�صفحتها�الرئيسية:10
��ـ�تحتوي�مكتبة�الحامة�على�أمهات�الكتب�األصول:11
��ـ�وهذه�كانت�المانشتات:12
��ـ�راكبو�الموتوسيكالت�في�بوشاوي�يحدثون�فزعاً�في�األسر:��13
�...�ـ�نتائج�الباك�والسيزيام�غداً:14

��إن�اللغـة�كـّل�متكامـل���ـ�ال�تسامح�في�ما�يراه�الـبعض�مـن�الشّـكليات:����7/9
فاإلعالمي�الفذّ�عليه�أن�يعمل�في�حاضره�على�نقل�العربية�نقلة�نوعية�بالمحافظة�علـى��
خصائصها�وبزيادة�يقتضيها�التّطوير،�دون�خدش�فـي�معانيهـا�ومبانيهـا،�ولهـذا�ال�����
يستعمل�المصطلحات�إالّ�في�حدود�ما�أرسته�المعاجم�العربية،�عدا�الجديد�منهـا.�فـال���

ي�ويستعمله�بثقافة�تلك�اللغة،�ومن�يستعمل�ذلك�فإن�يـدعو��يأخذ�المصطلح�بمدلول�غرب
إلى�ديماغوجية�تعمي�العربية�وتميل�إلى�الغربيـة،�كمـا�أن�مصـطلحات�تنقـل�مـن������
األجنبيات�بمداليل�مقصودة�منها�تشويه�العرب�واإلسـالم�ولغـة�اإلسـالم�ويتفاعـل�����

مرتبطة�بمستعمليها،�وإذا�مـات��اإلعالمي�معها�بذات�المعنى�في�العربية،�علماً�أن�اللغة�
ضميرهم�وحسهم�اللغوي�تموت�اللغة،�فال�استخفاف�في�وضع�المعاني�حسب�دالالتهـا��
وكان�أن�هذا�اللسان�يحترم�من�أهله�أوالً،�ومن�ثم�يحترم�من�اآلخـر.�وهكـذا�تعكـس����

بدل�إرهابي�اللة�من�استعمالهم/�كتاباتهم:�أصوليالمداليل،�فنرى�التباساً�في�الد��سـلفي�.
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بدل�أصيل.�ازدياد�بمعنى�والدة.�استعمار�بمعنى�احتالل.�إرهاب�بمعنى�عنف.�أصـيل��
بمعنى�متخلّف.�علموي�بدل�علمي/�علمانية.�علمانوي�بدل�علمي/�علمية.�شعبوي�بـدل��
شعبي/�شعبية.�إسالموي�بدل�إسالمي/�إسالمية.�كما�يحملون�أساليب�ليست�من�العربية�

د�عليه.�هكذا�أشياء.�ضداً�عليه.�ويخطؤون�في�االستعمال�الصحيح:�مصان�من�مثل:�أكّ
بدل�مصون.�مصاغ�بدل�مصوغ...�كما�ال�يفوتنا�الذّكر�في�عدم�إيالء�عالمات�التّـرقيم��

��دالالتها�ومكانها؛�فنجد�إساءة�كبيرة�في�سوء�توظيفها.��
وليها�أهمية،�وينظـر��إن�الدراسات�المعاصرة�ال�تـ�عالمات�التّرقيم/�الوقف:�7/10

إليها�على�أنّها�من�األشياء�الشّكلية�التي�ال�ترتبط�بقواعد.�ولهذا�نجد�فيها�تضـارباً�فـي���
استعمال�هذه�العالمات،�وأدى�ذلك�إلى�خلخلة�الفقرات�أثناء�الكتابـة.�وهـي�عالمـات����

تعطـي��يجب�مراعاتها�أثناء�الكتابة�وهي�التي�تخلق�االنسجام�بين�الكلمات�والفقرات،�و
الدالالت؛�علماَ�أن�اللغة�ال�تقوم�إلّا�بها.�وفي�الحقيقة�هي�أدوات�غير�لغوية�ويعد�عـدم��

عالمـة�موضـعها�ودالالتهـا:����توظيفها�أو�توظيفها�في�غفير�مكانها�من�الخطأ.�ولكّل�
/�:/�النّقطتان�المتعامدتان�!/�عالمة�االستفهام؟/�عالمة�التّعجب؛/�الفاصلة�النّقطة؛الفاصلة
ـ��/�الشّرطتان�-�الشّرطة� /�القوسـان��((�))/�القوسـان�المكـرران���(�)/�القوسـان��ــ�

التّنصيص�"�"/�الخطّ�المائل/�عالمة�الحـذف�.../��التّفصيل/�العد.�عالمتا�/�[�]المعقوفان�
.�ويضـاف�إليهـا���المزهـران�﴿�﴾��عالمة�الحذف�األصلية�[...]/عالمة�التّساوي�=/�

��لها�من�مثل:��عالمات�معاصرة�يكثر�استعما
ترك�الفراغ.��Vغريب.�ال�غير�مقبول.��. ؟؟  تعارض   #حذف.��Xمقبول.� �

واو�تسـتعمل�فـي�العنـاوين.�العملـة������البريد�اإللكتروني�@.�النّجيمة*�للتّوضيح.�&
األجنبية�$.�وفي�كّل�هذا�لنعلم�أن�العربية�في�غدها�تحتاج�إلى�مزيد�من�التّـدقيق�فـي���
المختصرات�وفي�عالمات�التّرقيم؛�وهي�عالمات�دولية،�مع�بعض�الخصوصيات�فـي��

مـن��لغة�من�اللغات.�كما�تحتاج�إلى�ضبط�الخطّ�الذي�يرفع�عنهـا�اللـبس،�والتّـدقيق����
الكتّاب؛�ألن�النّقطة�(وهي�خاصية�في�العربية+�الشّدة)�إذا�لم�تظهرا�تسببان�لبساً�وخلطاً�
في�المفاهيم.�الحظوا�مواضع�اللبس:�تخلوا�عن�الرسم=�مدارس�تخلـو�مـن�الرسـم.����
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نرجو=�نرجوا.�التحلية=�التّخلية.�الرشم=�الرسم.�غرز=�غرر...�ولهذا�فالـدفع�أولـى���
مواضيع�تبدو�لنا�هامشية.�ومثله�في�إضافة�أصوات�للعربية�بحكـم�أنّنـا���من�الرفع�في�

نترجم/�نقرأ�أسماء�أماكن/�أسماء�شخصيات/�أسماء�أدوية...�يكثر�دورانها�واسـتعمالها��
���Gمقابـل�الفرنسـي����گفالحقّ�أن�نضيف�إلى�مصفوفة�الكتابة�العربية�مـا�يلـي:���

Garçon.ة��ڤ�مقابل�صوت�الفرنسيV��=Viva.مقابل�كّل�زاي�مفخّمة،�وتُستعمل��ژ�
ـ�� ويقابلـه�فـي����پ.�گراژفي�أسماء�األماكن،�وتُطلق�على�أسماء�أشخاص،�فيقـال:�م

ويقابله�فـي�الفرنسـية���چ�راسيتامول.�پترول+�پرلمان/�الپفي�مثل�ال�Pالفرنسية�صوت�
وهي�جيم�مفخّمة؛�تستعمل�في�حدودنا�التّونسية.�علماً�أن�هذه�األصوات�كلّهـا���Jصوت�

موجودة�في�منظومة�الخطاطة�العربية،�ونصت�عليهـا�دورة�مـن�دورات�األلكسـو/����
ALSCOم،�ولم�تدخل�في�منظومة�التّطبيـق.�وال��1984على�استعمالها�وهذا�منذ�سنة��

دون�اإلشارة�إلى�أهمي�ة�استعمال�المختصرات،�وهـي�التـي�تجعـل����نغادر�مسائل�الغد
العربية�تعيش�واقعها�ومستقبلها�بأمان،�كما�تستفيد�من�الرموز�العالمية�التي�تستعمل�في�

��تار،�وفي�المعادالت،�وفي�لغات�اإلشارة،�وعالم�الغد.پالك
إن�أسلوب�العمل�الكتابي�الصحافي�يكون�عفوياً�تتـدفّق��ـ�اختيار�األساليب:��7/11
المعاني�سلسلة�يستخدم�الخيال�والتّصوير�والقياس،�ويكـون�مركّـزاً�دون�طـول����منه�

وإسهاب،�ويبتعد�عن�الكلمات�التي�تستخدم�الالزمات�المملّات،�وعن�االحتماالت.�ومـن��
هنا�نريد�من�الصحافي�أن�يكون�فذلكياً�في�انتقاء�األسـاليب�البليغـة�السـهلة�المفعمـة�����

ألساليب.�ولنجاح�األسلوب�أن�يأتي�بلغـة�راقيـة�مـؤثّرة����بالحيوية،�ويراعي�تعدد�في�ا
إقناعية�يجمع�بين�الطّرافة�والحجة�والفائدة،�ويكون�معززاً�باألدلّـة،�ويمـس�التّجربـة����
اإلنسانية.�وكما�قيل�"األسلوب�هو�اإلنسان"�نجد�في�أسلوب�كاتب/�صحافي/�شاعر�مـا��

كّل�الطّاقات�التّحليلية�االنزياحية�للغـة��مسحته�الخاصة�تؤطرها�قوالب�أسلوبية�مستثمرة�ل
��كما�نجد�استراتيجية�العبور�في�إبداع�المبدع.

اإلشهار�استراتيجية�إبالغية��ـ�تحسين�أداء�لغة�اإلشهار/�اإلعالنات�الكتابية:7/12
قائمة�على�اإلقناع؛�بتركيب�لغوي�غايته�التّأثير�على�المتلقّي�بلغة�متباينة،�وبمسـتويات��
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د�اللغـوي��يوظّـف�التّعـد��مختلفة؛�ألنّه�يستقي�مرجعياته�من�المحيط�االجتماعي؛�حيث�
األجنبية.�وفي�كـّل���اللّغاتومختلف�فصحى�وعامية�ولهجات�محلية��:ّداخل�المجتمع�من

هذا�نرى�بعض�الوصالت�اإلشهارية�تعمل�على�تشويه�العربية�بمـا�يخـّل�بقواعـدها����
وبجوازاتها،�وهذا�يضاف�إلى�باب�الهجنة�التي�تعرفها�العربية.�واإلشهار�يحتـاج�إلـى���

االستمالة�وحسن�استخدام�اللغة.�والمهم�أن�تصـل�الرسـالة���توجيه�بما�يخدم�السرعة�و
اإلشهارية�بذوق�جيد،�وبما�ال�يخدش�أذن�السامع،�وال�يلوي�عنق�قاعدة�اللغـة،�وبـذلك���

علماً�أن�هذه�اإلعالنـات�لهـا����.يكون�اإلعالم�يخدم�المواطنة�اللغوية�في�أعلى�تجلّياتها
��ى�الغربة�اللغوية.��سرعة�انتشار�كبيرة�وتكتب�بأخطاء�تؤدي�إل

في�الحقيقة�إن�العربية�تعيش�ـ�اللغة�العربية�ووسائل�اإلعالم�في�ضوء�المأمول:�8
خوض�معركة�العولمـة��نه�من�المؤسف�أن�نّ،�وإالفضائيات�وسندان�العولمةبين�مطرقة�

تـه��قو�الذي�يستمد�أيضاً�الح�المعنويبل�الس�،فحسب�ليس�المادي؛�سالح�من�أي�عزالً
اآلن�ة�الفصحى�التي�تقف�ويستعير�عنفوانه�من�اللغة�العربيففي�الخطوط�الدة�للـذود��اعي

في�أربعينيات�القـرن��ة�واالنتماءعن�الهوي�الوطني�وهذا�المشهد�كان�حاضراً�أيام�المد�،
الماضي،�وتبقى�شواهد�أصداء�العربية�قائمة�في�مدارس�جمعية�العلماء�المسلمين�التـي��

طوير�اللغوي�من�خالل�أصحاب�المنابر�آنذاك،�وكـانوا�شـواهد�علـى����عملت�على�التّ
تطوير�قوائم�العربية.�وفي�هذا�المقام�الرفيع،�واألمل�فيكم�جميعاً�أن�تعيدوا�النّظر�بتقديم�

جعل�اللغـة��تو��إعادة�المياه�إلى�مجاريهاما�ترونه�من�اقتراحات�ورؤى�علّها�تُسهم�في�
لنّمن�روافد�ا�ة�رافداًالعربيالمنشودة.�ةهضة�العربي����

ومن�خالل�كّل�ما�ذكرته،�يبدو�لي�بأن�المشكلة�اللغوية�للعربية�ليست�في�ماضـيها��
وكانت�لغة�مغدقة،�نالت�العالمية،�كما�أن�حاضرها�ليس�ضعيفاً،�بل�تشهد�فيـه�بعـض���

صـرة��القهقرى،�وهذا�األمر�يحتاج�إلى�عالج؛�عالج�يكفل�لها�السير�مع�النّمطيـة�المعا�
����كما�يقع�التّخطيط�لمنهج�عمل�يستهدف�النّهوض�بها؛�وذلك�بتطـوير�النّسـق�اللغـوي
������ـة�حاجـات�التّواصـل�الحضـاريوتيسير�تعلّمه�واستعماله،�وجعله�قادراً�علـى�تلبي

م�الغد.�وإذا�لم�يقع�االهتمام�بعـالم�اليـوم���لواستيعاب�التّطور�المعرفي�العلمي�والتّقني�لعا
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لعـام.�ولهـذا���فسيكون�الغد�أكثر�قلقاً،�وينعدم�فيه�األمن�اللغوي،�وأمن�اللغة�من�النّظام�ا
نحتاج�إلى�التّفكير�والتّخطيط�لعالم�الغد،�كي�يكون�للغتنا�الموقع�بين�اللغات،�وأن�تصبح�
جاذبة�يطلب�ودها�من�غير�أهلها.�وهنا�تقع�األبحاث�علـى�الرقمنـة�وعـالم�الفضـاء�����
والمنصات�والمحلّالت�الصرفية�والنّحوية،�والذّكاء�الصناعي،�والمعالجة�اآلليـة،�ومـا���
يتبعها�من�ترجمة�فورية�وتصحيح�لغوي�بذكاء�مبرمج.�بحاجة�إلى�استغالل�محركـات��
���ة،�بحاجة�إلى�تجسيد�المعجـم�التّـاريخيكات�بحث�عربيالبحث�الموجودة���وبناء�محر

في�ميـدان��–للغة�العربية،�وتركيم�اإلنتاج�المعرفي�للوصول�إلى�النّوع.�وأضم�صوتي�
��شكالية�التي�تقترح�ضرورة�التّفكير�في�بحث�كيفية:إلى�مقترح�اإل�-�بعد�اإلعالم

استخدام�اللغة�العربية�الفصحى�في�البرامج�اإلعالمية�المسموعة�والمقروءة�والمكتوبة-�
إنتاج�أعمال�ومواد�إعالمية�باللغة�العربية�الفصحى؛-�
استخدام�اللغة�العربية�في�اإلعالنات�التي�تتم�في�وسائل�اإلعالم.��-�

هذا،�أقترح�ما�يلي:ومن�خالل�
هي�من�المشاريع�التي�يجـب�أن��ـ�تقديم�مشاريع�في�رفع�المضايقات�التّقنية:�8/1

يتعاون�عليها�اللساني�ورجل�المعلوميات�في�المقام�األول؛�من�مثـل:�رفـع�حـواجز����
الشّكل+�التّرجمة+�الحوسبة+�وضع�المنصات+�تحسين�طرائـق�التّـدريس+�إنجـاز����

�ة،�والمعجم�التّاريخية�والذّخيرة�اللغويـين�اآلخـرين���للغة�العربيبتضافر�جهود�المختص
لحّل�كّل�المضايقات.�وهناك�منجزات�ذكية�تحتاج�إلى�تحيـين،�وإدخـال�البرمجيـات����

��الحديثة�التي�تقرأ�المكتوب،�وتميز�بينه�وبين�المسموع.
فـي��يبالغ�ليس�المطلوب�من�رجل�اإلعالم�أن�ـ�احترام�قواعد�اللغة�العربية:��8/2
ـ��مـة�لهـا،��ما�يطلب�منه�احترام�قواعد�اللغة�والمعايير�المنظّفاصح،�وإنّقعر�والتّالتّ ا�مم
ضفي�على�أسلوبه�مسحةًي�ة،من�األناقة�والجمالي����داءة�وينأى�به�عـن�اإلسـفاف�والـر

.�وندعو�إلى�عربية�تصنع�وحدة�الفكر�والعقل،�وتكون�فصحى�مبسطة�لها�من�والقصور
االسـتعمال���التي�تجعلها�تنبض�بالمرونة�والعمق�والتي�يحكـم�بصـالحها:��الخصائص�

��.��والذّوق�والشّيوع
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بكّل�أسف�إن�العاميات�هي�الغالبة�علـى�بـرامج����ـ	االهتمام	بلغة/	أدب	الطّفل:8/3
قع�االهتمام�بلغة�وأدب�الطّفل�لترتقي�اللغة�العربيـة�وتكـون�فـي����األطفال�ونسعى�أن�ي

مخيال�التّلميذ�ويعشقها�ويتحكّم�فيها؛�فيرتقي�وتتطور.�ويمكن�أن�نشير�إلـى�مجموعـة���
برامج�ناجحة�َأسدت�للتلميذ�قضايا�علمية�وأدبية،�ومكّنته�من�المهارات�اللغوية:�افتح�يـا��

��.عر...الخالشّميلة+�كلمات�ودالالت+�فرسان�سمسم+�مدينة�القواعد+�لغتنا�الج
فن�الخطابة�هو�فن�التّحدث�إلى�الجمهـور،�ولـه���إن��ـ	االهتمام	بفن	الخطابة:8/4

مهارة�مـن�المهـارات���،�وهو�أصول�وفنّون�وإبداع�بغرض�تحريك�العواطف�واإلقناع
والسـياق���الجمهور�بما�يعلمون،�ومراعـاة�الحـال��فمخاطبة��الجاذبة�بملكة�لفظية�ناعمة

وضوح�األلفاظ�والعبـارات��،�وواالستدراج�واالستمالة�وحسن�التّصرف�والثّقة�في�النّفس
وحذف�الفضول�وحسن�استعمال�المترادفـات�والتّوشـيح�باألمثـال�����،وتنويع�األساليب

والحة،�ويقترح�الباحـث��بركم�والعمحمـد��...�كلّها�تعمل�على�حسن�األداء�للغة�العربي)
"سـرعة�البديهـة+�صـدق�����)�توجيهات�خاصة�بسر�اإللقاء،�وهي:صافي�المستغانمي

اللهجة+�التّلطّف�في�الحديث�والتودد�للسامعين+�اليقين�العميق�واالقتنـاع�الشّخصـي+���
الطّاقة�االحتياطيم�لكم�توشيحة�بسيطة�من�خطـب�(البشـير���"2ة+�التّدريب�العمليوأقد�.

ـ�مأيها�الزمالء�الكَد�"اإلبراهيمي)�التي�ألقاها�في�نادي�القلم�ببغدا ة،�يجـب�علـيكم�أن���لَ
توجهوا�بأقالمكم�الهادية�هذه�األقالم�الضالة،�ثم�تتوجهوا�جميعاً�إلى�الوجهة�السديدة�التي�

واسمعوا�منّي�معموالت�هذه�العوامـل:�إن�الوجهـة�����تنفع�وتدفع�وترفع�وتشفع�وتسفع
ع�القنـاع�عـن�المريـب،�وتشـفع�����السديدة�هي�التي�تنفع�القريب،�وتدفع�الغريب�وترف

.�هي�نموذج�من�الخطب�المنبريـة�التـي�تتطلّـب����للمشيب،�وتسفع�المعتدين�بالنّاصية"
تجمـع�بـين:����اختيار�الشّواهد�واألدلّة�وصياغة�خاصةب�؛ذات�العالقةالتّراكيب�اللغوية�

.�هـي�مهـارة���جودة�الخطبة+�قوة�العبارة+�االحتجاج+�قصر�العبارات+�جودة�اإللقاء
فن�من�الفنّون�الخطابية�تستدعي�اإللقاء�والمشافهة�واالستمالة�فـي�مخاطبـة���والخطبة�
الغـرض��وهذا�ما�نسعى�أن�يتملّكه�الصحافي�في�تنويـع�محاوراتـه�بتنـوع�����الجمهور

،�ونريـد�إلعالمنـا�علـواً�فـي�اسـتعمال������والهدف�والمضمون�والجمهور�الموجه�إليه
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"...�واالجتهاد�فيما�المهارات؛�ليصعد�في�الثّنايا�مع�الكائنات�وقال�(أبو�هالل�العسكري)�
��.��لنّباهة.�والغدر�راحة�العاقل؛�والتّواني�عنه�عادة�الجاهل"يكسب�العز�ويزيد�في�ا

هـشّ���-�في�وقتنـا�–نعرف�أن�وضع�اللغة�العربية��ـ�استشرافات�لغوية�إعالمية:9
���األمل�موجـود�فـي�أن�ة،�ولكنناعة�اإلعالميفي�ميدان�المنافسة،�وهشّ�في�مجال�الص

ربية،�وأقصد�ذلك�اإلعالم�اإليجـابي��إعالمنا�سيكون�له�تأثير�في�حسن�األداء�باللغة�الع
المدروس�األبعاد؛�والذي�يسعى�للعب�على�مفاهيم�محددة�عبر�االحتكام�إلى�العربية�فـي��
أعلى�تجلياتها،�وإنّه�دون�العربية�الفصحى�لن�يكون�إلعالمنـا�موقـع�وال�تـأثير�وال����

عوب�التـي�تنتظـر���صمود.�نريد�اإلعالم�اإليجابي�الملتزم�المؤثّر�في�السلطة،�وفي�الشّ
����ـروريومـن�الض�.ة،�وهي�جزء�من�االستقالل�العـاممنه�االعتزاز�بالمواطنة�اللغوي

المدرسـة��استشراف�مستقبل�العربية�التي�يصنعها�الجميع،�ولكن�العول�علـى�قنـاتي:���

وهما�اللتان�تصنعان�قوة�حضور�العربية�وقوة�التّأثير�والديمومة�فـي�مقـام����واإلعالم؛
العالمية.�ال�بد�من�العيش�ضمن�الفورة�اإلعالمية�العالمية�المتالك�العلـم�بلغاتنـا���اللغة�

وإالّ�سوف�ننقرض،�وتذوب�ذواتنا�إذا�لم�تكن�القناتان�في�المستوى�المطلـوب.�وعلـى���
اإلعالم�العربي�إعادة�تصحيح�المفاهيم�والبعد�عن�العاطفـة،�وامـتالك�ناصـية�العلـم�����

أن�يكـون���ومحاكاة�الواقع�بحميمي�ة�ال�تزرع�ثقافة�اليأس.�على�اإلعالم�العربـية�لغوي
عضداً�للتّربويين�وللشّعراء�وللفقهاء،�وربط�كّل�ذلك�ببثّ�روح�التّنافس�في�خدمة�اللغـة��

لم�يشهد�التّاريخ�أن�أمة�ارتقت�بغير�العربية�التي�تجمعنا،�وتوضيح�مسألة�كبرى�وهي�"

يربط�المواطن�العربي�بحميمية�مدروسـة�تعطـي����وعلى�اإلعالمي�العربي�أنلغاتها".�
األمل،�إلى�جانب�ضرورة�التزام�العمل�وربطه�بالوطن�الذي�هو�بيت�لم�الشّـمل.�كـّل���
هذا�مدعاة�الستشراف�آفاق�إعادة�االعتبار�للتّفكير�اإلعالمي�العربي،�وكيفيـة�تجنيـده���

إنجـاز�خريطـة���لمخاض�الصراع�المعاصر،�الذي�هو�الزمة�من�لوازم�العمل�علـى��
المقاومة�الذّاتية�بطريقة�يجب�أن�نعتمدها�في�فهم�مداليلنا�العربية،�وكيفية�تحقيق�النّتـائج��

إلى�جانـب���،اللغة�المناسبةالمطلوبة.�وهنا�تأتي�الحكمة�بجانب�المعلومة�الصحيحة�مع�
ي�أنظر�الصورة�لتشكيل�جهاز�إعالمي�عربي�يلبي�مطالب�تحقيق�االعتزاز�اللغوي.�وإنّ



ÝøÂý]<‚ÃŁe<Wğ]‚Ææ<ÝçéÖ]<íflée†ÃÖ]< <

49494949 

إلى�مقام�اللغة�العربية�يتحقّق�بقوة�اإلعالم�وتصغر�الدولة�به�كما�تكبـر.�وبـذا�يكـون����
ـ��االعالم�قضي وهـو�غـذاؤها����،عوبة�القضايا�الكبرى�هو�الفلسفة�الحديثة�لمسـيرة�الشّ

الروحي�والمعنوي�واالنساني�اهعوب�وتتمنّالمنطق�الذي�تشعر�به�الشّ،�إنّه�واالجتماعي��.��
إنّنا�في�عالم�الصورة�والكلمة�المكتوبة،�والخطبة�النّاجحة،�واللغة�المرنة،�واإلعـالم��

ال�يكتفـي�بالحصـول�علـى�����ناجحاًالنّاجح�الذي�يسيطر�على�العالم.�ولهذا�نريد�إعالماً�
ـ�يصنع�االعالم�هو�مـا�تقد�التّقنيات،�بل�بالتّقنيات�التي�تصنع�اإلعالم،�وما� ه�أفكارنـا��م

نرافع�ونكتب�ونجيد�ونتطور.�نريد�إعالماً�يصنع�الخبرات،�قـادراً�علـى���بلغاتنا،�وبها�
والذي�يسعى�ألن�يسرق�المشاهدة��؛ض�لهالذي�نتعر�عالميمام�حجم�الهجوم�اإلالتّأثير�أ
نريد�إعالماً�ال�يركّز�على�البـرامج�التّرفيهيـة�وال�علـى�����.أثيرن�وحده�من�التّكي�يتمكّ

زل�بمستواه�بدعوى�تحقيق�لغة�الدهماء�والغوغاء،�أليس�من�العاميات�والمحلّيات،�وال�ين
وظيفة�اإلعالمي�أن�يعمل�على�ترقية�لغة�الدهماء�إلى�لغة�راقية�غيـر�مبتذلـة.�نريـد����
إعالماً�ال�يزرع�الوهم،�وال�يسطّح�األفكار،�وال�يخدع�الجماهير،�وال�يدخل�في�صناعة�

التّهييج�والتّلهيج،�وثقافة�العري،�ومـا�يتبعهـا���األخبار�المفبركة�والمبالغة�فيها،�وتشجيع�
من�تذمير�الذّات،�فهذا�إعالم�سلبي�يروج�لثقافة�سطحية�تخريفية،�وهي�ثقافـة�هـدم�ال���
بناء.�نريد�إعالماً�يبني�ثقافة�الوعي�ال�ثقافة�الوعظ؛�ثقافة�المهنيـة�التـي�ترقـي�مـن�����

عودة�الوعي�والشّفافية،�ومخاطبة�النّـاس��الصحافي�ولغة�الصحافي.�وهذا�ال�يكون�إالّ�ب
��بما�يفهمون،�وبلغتهم�التي�بها�يعتزون.����

حضـارتنا��معـالم��كلّكم�تعرفون�بأن�اللغة�العربية�هي�التي�رسمت�لنا��خاتمة:ـ�ال
ومـآثرهم���جـداد�وبفضلها�انتقلت�إلينا�كنوز�األ�،نااريختوخلدت�صفحاتها�المشرقة�في�

بل�مرآة�صـادقة���عن�أصحابها،�داًمجر�اناًاللغة�ليست�كيبأن�.�ولكن�يجب�العلم�فيسةالنّ
؛�عن�واقعهم�رتعبـة.���ة�وضعف،يعتريها�ما�يعتريهم�من�قووهذا�الذي�حصل�في�العربي

الحصـينة��القـالع���أهـم�العربية��تظّلمؤقّت؛�ن�صل�إليه�أهلها�من�وهو�رغم�ماولكن�
واآلن�ة�على�االستسالمالمتأبي�،تستنفر�هفهـالً�كنـتم�أنـتم�����قدم.هوض�والتّأهلها�للنّم�م

خبـة�إلـى�مسـتوى����من�مسـتوى�النّ�العربية�باللغة��الوعي�نقلعجزنا�عن�هل�؟�أهلَها
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	لمن	خـال		سهم	في	االرتقاء	بهاوي	،ةاللغة	العربي؟	أليس	فينا	رجل	رشيد	يخدم	الجماهير
؟	أال	يوجد	فينا	غيور	يقتـرح		املةة	الشّربويياسة	التّوإخضاعه	للس	،لفزيونيشاط	التّلنّنقد	ا

انة	في	أعناقنـا		األفكار	لمن	يصنع	القرار،	ويرد	للعربية	االعتبار؟	إخواني	إن	العربية	أم
إلـى		جميعاً	علينا	خدمتَها	بخدمة	الوطن،	فهي	لساننا	الحي	الذي	ال	يموت.	وإنّنا	نـدعو		

الو	سبيل	انتهاجةطسي	والتّوالح	كمة		تطـوير	في	ربص		ـة،العربي	التّ	أن	ونـرى	طـوير	
لحّل	القضايا	العالقة	في	مسألة	حسن	التّحكّم	في	العربية؛	وبخاصة	فـي	ميـدان				ضرورةٌ

إذا		مسان:	"لن	نسـتعيد	هويتَنـا	إالّ		كتور	إبراهيم	بن	سليمان	الشّأختم	بقوٍل	للدالتّدريس.	و
بتعلُّمنـا			ولن	يكون	ذلـك	إالّ		،تولَّينا	شؤونَنا	بأنفسنا،	وتحولْنا	من	االستهالك	إلى	اإلنتاج

ةٌ	قوميـة		بر،	وهذه	مسـؤولي	غر	منه	وكَوتقديسنا	للعمل	ما	ص	،للُغَتنا،	وباحترامنا	ألنفسنا
ـ			،ليست	على	فرد	دون	فرد،	وليست	على	حاكمٍ	من	دون	محكوم ي	تكونـون	وكما	ولَّى

		عليكم،	وما	تقدموا	ألنفسكم	من	خيرٍ	تجدوه".
ال	نريد	البكاء	على	الوضع	اللغوي،	وال	ننظر	إلـى	نصـف	الكـأس				ـ�اقتراحات:�

الفارغة،	بل	هناك	وسائل	يمكن	الحد	من	ظاهرة	األخطاء	التي	تعمل	علمها	في	تشـويه		
		العربية.	ويبدو	لي	من	الممكن	أن	نجد	الحلول	في	ما	يلي:		

ة	اسـتعمال		يتقرير	إلزامة،	وستور	الواردة	في	شأن	اللّغة	العربيتفعيل	مبادئ	الدـ	1
			ة.	عامالت	اإلداريماللّغة	العربية	في	جميع	ال

ـ	توظيف	اللّغة	العربية	في	مجـال	التّـدريس	بمختلـف	المراحـل	واألسـالك						2
		ي.	وخاصة	في	الّتعليم	العال	والمؤسسات	التّعليمية

زمـة		اتّخاذ	القرارات	العلمية	الالتفعيل	المجمع	اللغوي	الجزائري،	وتمكينه	من	ـ	3
		ت.	لتعزيز	اللغة	العربية	وتعميم	استعمالها	في	جميع	المجاال

ـ	العمل	على	أن	تكون	القوانين	المنظّمة	لوسـائل	اإلعـالم	بمختلـف	أنواعهـا					4
الد	بنود	مع	منسجمة		اللّغويـة	للفوضى	ومحاصرة	ة،العربي	اللّغة	شأن	في	وقوانينه	ستور

		ة.	المة	اللّغوياشئة	في	السكوين	النّالسائدة	في	هذه	الوسائل،	التي	تناقض	أهداف	ت
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5نـات��عوة�إلى�التّـ�رفض�الدلهيج،�ألنّها�دعوة�إلى�التّفرقة�ورسم�األخاديد�بين�مكو
اقات�التي�يجب�أن�تُصرف�في�خدمـة�اللّغـة�العربيـة����المجتمع�الجزائري�وإهدار�للطّ

��عة.�الجام
كليات�اإلعالم�إجباريـاً،�إضـافة���ـ�جعل�تدريس�اللسانيات�وفقه�اللغة�العربية�في�6

��إلى�مقررات�تطبيقية�في�اللغة.

7.ة�لرجال�اإلعالم�في�التّصحيح�اللغويرات�تكوينيـ�إجراء�دو��
ـ�تعليم�المهارات�اللغوية�تعليماً�تطبيقياً�في�كلّيات�اإلعالم:�االستماع+�القـراءة+��8

��التّحرير+�التّعبير.
��تّحرير�الصحفي�في�كّل�قناة�من�قنوات�اإلعالم.ـ�تعميم�مدقّق�لغوي+�مقرر�ال9

10���،ة�بالتّبـاري�اللغـويفي�تعميم�وحسن�استعمال�العربي�ـ�دعم�اإلعالم�اإليجابي
��وإسناد�الجوائز�ألفضل�األعمال�الصحافية.

توجيه�الغطّاسين/�المدونين�في�تصـحيح�كتابـاتهم�علـى�وسـائل�التّواصـل�������11
.االجتماعي��

نيل�المصداقية�لرجال�اإلعالم�باعتماد�اللغة�العربية�الراقية�التـي��ـ�العمل�على�12
��تجعل�منه�صحافياً�محترفاً،�وخطيباً�ناجحاً.

ـ�الحرص�على�تدبيج�المقاالت/�األخبار�بشواهد�تعمل�على�تثمـين�األعمـال���13
��الصحافية�الراقية.

ـ�ـ�الحرص�على�اعتماد�المادة�اللغوية�من�مظانها،�وعدم�14 تغناء�بهـا�عـن���االس
المصادر�الرةسمي.��

ضـرورة�مراعـاة���قيقة،�والمعلومة�الدـ�البحث�عن�الجمهور�الذي�يبحث�عن�14
لحسـابات��والمحافظة�على�الهدوء�في�أسئلة�وتعليقات�الشّابكة،�وعدم�السماح���احتياجاته

��الستفزاز.تزييف�األخبار�با
��.ة�المعلومةبدقّبالون�سباق�مع�من�ال�يـ�عدم�محاولة�الدخول�في�15
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ـ�الهوامش:��

�2015علي�أبو�السرور،�األخطاء�النّحوية�والصرفية�في�وسائل�اإلعالم.�القـاهرة:��ـ�رسمية��1
�.23-16ص�

،�دار�ابن�كثير�2017ـ�الخطيب�النّاجح�بين�عوامل�اإلقناع�ووسائل�اإلمتاع.�دمشق+�بيروت:��2
�.88-83ص�
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:�ليس�عيباً�أن�تكون�بصيراً،�ليس�عيباً�أن�تمرض،�ليس�عيباً�أن�تعلـق��الديباجةـ�
هـي��الروح�والعقل،�وليس�الجسد،�كما�أن�اإلعاقة��هي�إعاقةُ�اإلعاقةُوإنّما��بك�اإلعاقةُ
علـى���عالـةً�تبقـى��عضواً�فاعالً�في�المجتمع،�أو��دون�مبادرة�دون�أن�تكونأن�تبقى�

اآلخر.�ويسجل�التّاريخ�أن�(بشّار�بن�برد)�و(أبو�العـالء�المعـري)�و(طـه�حسـين)�����
ل�وغيرهم�من�األفذاذ�كانوا�كفيفين،�وياألسج�هيلين�كيلرديبة�(التّاريخ�كذلك�أن�(غم�بالر

بروعـة�أسـلوبها���يشهد�الكتّاب�و�،أديبة�رائعةفهي�قامة�م؛�ممن�إصابتها�بالعمى�والص
50(فاتها؛�والتي�ترجمت�إلى�خمسين�؛�وجمال�مؤلّاألدبي��)�تومـاس��)�لغـة.�كمـا�أن

�الكهربـائي�بمصـباحه��نا�بالليل�والنّهـار��أضاء�عالم)�كان�متأخّراً�فكرياً،�لكنّه�أديسون
،�وجهـاز��،�وجهاز�القلـم�الكهربـائي��ينمائيصوير�السالفونوغراف�وجهاز�التّوبجهاز�

ـ��،اطقة�ومطاحن�الغازاتمية�النّالد ويشـهد��ة�القلويـة�وخلية�الوقود�الحديثة،�والبطاري�.
ـ���مأنّهلهؤالء�وغيرهم�التّاريخ� هم،�هـؤالء��اتتحدوا�اإلعاقة�فأصبحوا�لُمعاً�فـي�مجتمع

كما�لم�يعرفـوا���،بصرونحقّقه�المردوا�على�وضعهم�الخاص�وحقّقوا�ما�لم�يوغيرهم،�تم
المستحيل،�وارتحلوا�على�قارب�األمل،�وقرنوا�ذلك�بالعمل،�فحقّقوا�حسن�التّسيير،�بمـا��

����أعطت�لهم�البصيرة�من�التّدبير.��
كان�إخواني؛�إذا�تحدثنا�عن�(طه�حسين)�الذي�خصصتم�له�هذا�اليوم�الدراسي،�فإنّه�

سبباً�فـي�الكشـف�عـن����ه�عاهتُوقد�كانت��وألّم�به�المرض�ذات�يوم،�،بصراً�بالوالدةم
ملكاته،�فتحدى�ذلك�بحفظ�القرءان�الكريم�قبل�العاشرة�من�عمره،�ويلتحـق�بـاألزهر���

فكّـر��منصتاً�وعقلـه�ي��؛لك�جعله�يحسن�االستماع�ويكثر�من�مجالس�أبيه�وشيوخهوكّل�ذ

لـذوي���الكلمة�التي�ألقيت�أمام�الجمعية�الوطنية�لترقية�المكفوفين،�في�إطار�اليـوم�الـوطني��ـ��♥
راسيـة���2010مارس��12حول�(طه�حسين)�بتاريخ��اإلعاقة.�بمناسبة�اليوم�الدبالمكتبـة�الوطني�،

ةالحام.�
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شعار�التـي�تنشـد�أخبـار����األلك�وحفظ�معظم�ما�سمعه�من�في�ما�يسمع؛�حيث�تأثّر�بذ
عاهتـه�لـم���إن�السيرة�الهاللية،�والشّعر�الجاهلي،�واإلسالمي�والعباسي�وشعر�المتنبي.�

�ق�الـذّكر،�ولـم�تمنعـه�حضـور����لَيذهب�إلى�الكتّاب،�وال�يلتحق�بحتكن�عائقاً�في�أالّ�
الجامعات،�ويتحصل�على�أول�دكتوراه�تمنحها�الجامعة�المصـرية���النّدوات،�وال�دخوَل

م�عن�أبي�العالء�المعري.�طه�حسين�يرتحل�إلى�جامعة�مونبلييـه،�وفيهـا���1914في�
يبدع�في�األدب�الفرنسي�الكالسيكيوفي�األدب�اليوناني�،��ومـانيوفـي�اللغـات���والر�،

دراسة�تحليليـة��رة�وشرف�في�موضوع�(السامية،�وفي�التّرجمة،�ويناقش�الدكتوراه�بجدا
التـي��نقدية�لفلسفة�ابن�خلدون�االجتماعية).�وفي�فرنسا�يقترن�بالسيدة�(سوزان�بريسو)�

ين�مـا�كـان�يحـس����ؤنس.�طه�حسوم�أمينة�وحسين�وتُرزق�منه:�مؤمنةً�رافقته�زوجةً
بعيب�كان�قد�قُدر�له�أثناء�مرض�الرمد�الذي�تحول�إلى�عاهة،�ولكنّه�كان�يبصر�بما�ال�

لم�أتصرف�في�يوم�من�األيـام�علـى�أنّنـي����يبصر�المبصرون،�ويتحدى�ذلك�ويقول:�"
أعمى،�حتى�في�األوقات�التي�عيرني�فيها�البعض�بهذه�العاهة،�كنـت�أسـخر�مـنهم����

��عيرني�هو�األعمى�ولستُ�أنا".�وأستشعر�أن�من
الجـامعيين��ل�األزهريين�وغشْبصر�فكراً،�النّاقد�علماً،�المجتهد�بحثاً،�يالمطه�حسين�

)�وتتـوالى�عليـه���الباحثين�بمواقفه�التي�أثارت�الجدل�بكتابه�(فـي�الشّـعر�الجـاهلي���و
عواصف�النّقد،�ويد�من�اللقب�العلميويقف�أمام�العاصفة�لنقد�التّيار�الذي�ال�يريـد���،جر

ويصـبح�عميـداً�لـألدب�����،مرفوع�الهامةللجامعة�ويعود��،الجديد،�وفي�النّهاية�ينتصر
ويكون�وزيراً،�العربي�،�اًرئيسومن�ثم�خلـد��ة�إلى�الوفـاة.�وهكـذا���لمجمع�اللغة�العربيي

��.األنكارالكبار،�رغم�ما�تعصف�بهم�
الفتنـة�الكبـرى���بكتبه:�األيام+�دعاء�الكـروان+���األدبي�صاحب�اإلبداعطه�حسين�

عثمان+�الفتنة�الكبرى�علي�وبنوه+�شجرة�السعادة+�المعـذّبون�فـي�األرض+�علـى����
هامش�السيرة+�حديث�األربعاء+�من�حديث�الشّعر�والنّثر+�مستقبل�الثّقافة�في�مصـر+��

نقـد�وإصـالح+���+�من�بعيد+�في�الصيف+�ذكرى�أبي�العالء+�مـع�المتنبـي+���أديب
هـذه��ولو�تأملنا�...�كلمات+�الديمقراطية�في�اإلسالم+�الوعد�الحقّ+�صوت�أبي�العالء
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علـى�تحـدي�اإلعاقـة�بـل������عظيمـةً��الكتشفنا�قدرةًبعاهته،�اإلنجازات�التي�حقّقها�
��والسخرية�منها�وكسر�قوانينها�الظّاهرة.��

التّحدي،�فمن��ت�منه�رجَل:�إن�تلك�الظّروف�التي�عاشها�كونطه�حسين�التّحديـ�
كفّ�البصر�إلى�سخرية�البشر،�إلى�الرحلة�للمجهول�في�جـامع�األزهـر،�إلـى�بـالد�����
الغربة�في�عزلة�األبهر،�وإلى�تلك�الحساسيات�في�المجتمع�المصري�الذي�يفتقد�حريـة��

وبسيف�الجالّد�األمير،�وطـه���،،�ويتحكّم�فيه�األزهريون�بعدم�التّغييرفي�األصل�التّعبير
ه�التي�قـاوم�بهـا���حسين�الشّاب�األثير،�والمتفاعل�مع�ضرورة�التّغيير.�ويستمد�معجزتَ

العمى،�وأعطته�القدرة�على�مواجهة�الحاضر�ويشكّل�مجموعة�من�أفّذاذ�العالم�لتالقـي��
�Jaquesالضفتين،�ويستقدم� Berqueويعمالن�على�ضرورة�عودة�األندلس�في�صورة��

ن�جسور�التّكامل،�وانفتاح�الثّقافتين�علـى��يا،�بين�المسيحية�واإلسالم،�ويبنتّالقي�الثّقافيال
سببت�لـه�الكثيـر���قد�.�وكانت�هذه�الفكرة�ضفتينالحضارات�القديمة�والحديثة،�بتالقي�ال

ولم�يستقر�لـه���وجعلته�ينافح�لتحقيقها�عبر�إبداعات�كان�لها�الوزن�الثّقيل.�،من�المتاعب
ه�سجل�عليه�زمالؤه�تمـرد�بالدعوة�إلى�التّعلّق�بعروبته�التي�ال�تنافي�اإلنسانية،�وي�الحال

التّنـوير��هجموح�عقلعدم�م،�وتنشب�معارك�حامية�الوطيس�على�على�القي�عنـده��،�وأن
ويرد�عليها�بعقليـة�الـذّكي�الـذي�����،شن�عليه�الصحف�أقذع�المقاالتله�حدود،�وتُليس�

فكانت�.�القادمة�ألنّه�يستشعر�لذّة�االنتصار�؛مع�ذلك�لم�يرمِ�المنشفةو���يعرف�كيف�يرد
في�و�،فخلّبالتّ�عميقاً�بالمرارة�وإحساساً�في�نفسه�شعوراًكّل�هذه�األهوال�عوامل�ولّدت�

قليـد�واالتبـاع���طوير�وعـدم�التّ�جديد�والتّعوة�إلى�التّإصراراً�أكبر�على�الدذات�الوقت�
الجهلـة�مـن���عميان�البصيرة�وعفاء�وفي�عقول�وقلوب�الض�الذي�ال�يوجد�إالّ�الخاطئ

�!�اسالنّ
ب�علـى�إعاقتـه���ويتغلّبأفكاره،�نا�ه�فأضاء�بصيرتَطه�حسين�فقد�بصرالخاتمة:�ـ��

والعالميـة���ةقافة�العربيصاحب�البصمة�الكبرى�في�الثّوهو�ليصل�إلي�أرفع�المناصب،�
��ـرة،�وقد�كَسالحاجات�الخاص�كفيف،�أو�أصحاب�تذي�به�أيحوهو�المثل�األعلى�الذي�ي

اها�بكّلوتخطّ�،كانت�تقف�بينه�وبين�طموحاته�يالحواجز�الت�جميع�ـة��ةقوفحقّقها�بنوعي�،
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ـ�قه�ووصل�إليه�قبل�المعاقين.�لألسوياء�بما�حقّ�،�االمر�الذى�جعله�مثاالًعالية ين�طه�حس
،�رمز�للمثابرة�واإلبداع،�رمز�لتنمية�الوعي�رمز�للتّحدي،�وللتّمكين�الثّقافي؛�رمز�وقيمة

رمز�للبراعة�واإلبداعالجمعي�،�.انطالقة�عميـد���وتبقى�الحقيقة�التي�ال�يجب�إغفالها�أن
عزيمته�هو�لدرجة�جعلت�العـالم�يقـف�منبهـرا����ومن�األدب�العربي�جاءت�من�داخله�

كلمـات��اً،�فاستخدم�أ�من�قرنيته�نوراألمل،�خب�ه�لم�يفقد�نورلكنّ�البصرِ�ورن�دقَلشخص�فَ
أدباء�ونقاد�عصـره���اًق�بها�خارج�المألوف،�سابقلَح�طاقةالمستهجنين�له�والحاقدين�عليه�

فمـن���ضه�اهللا�بها�عن�البصرعووهو�الذي��)افذةالبصيرة�النّم�أصحاب�(بما�يطلق�عليه
فيجب�أن�ننهض�؛�روف�والعوائقعدم�االستسالم�للظّ�جميعاً،�وعلينا�اإلعاقة�إلى�العمادة

��،�وكسر�مضايقاتنا.ونجتهد�ونبذل�قصارى�جهدنا�لتحقيق�أحالمنا�،بأنفسنا
تلكم�كلمتي�بهذه�المناسبة�التي�ُأسهِم�بها�أمام�ذوي�الحاجات�الخاصـة،�وأقـول:�ال���

الق،�وهو�الرازق،�فكونوا�يـا��تستسلموا�فالعاهات�يكون�لها�البديل،�وهو�ما�ارتضاه�الخ
أصحاب�الحاجات�مثل�النّخالت�الباسقات�دائماً�في�األعالي�السـامقات؛�لتقضـى�لكـم����
االحتياجات�الخارقات،�وال�تستسلموا�لتلك�التّحقيرات،�وهي�ال�تـأتي�مـن�أصـحاب����

�الهامات،�ونسأل�لهم�كّل�الهدايات.
�
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أيتها�الشّابات�والشّباب�الجزائري�المثقّف،�يا�عمـدة�المسـتقبل،�أيهـا����الديباجة:�ـ�
االستهالل�بهذه�األبيات�للشّاعر�(إيليـا�أبـي���الشّاب�الواعي،�يا�رجال�الغد،�اسمحوا�لي�

��ماضي)�ورأيتُها�تليق�بالمناسبة:
ــاء� ــاُل�الوفـ ــيكم�رجـ ــالم�علـ ��سـ

�����ــات ــى�الوافيـ ــالمٍ�علـ ــفُ�سـ ��وألـ

�����
ــئين�� ــبِ�بالنّاشـ ــرح�القلـ ــا�فـ ��ويـ

������ــاة ــاُل�الحيـ ــؤالء�جمـ ــي�هـ ��ففـ

�����
��حصــــون�الــــبالد�وأصــــوارها

����ــاة ــها�والحمــ ــوةُ�حراســ ��وزهــ

�����
ــم� ــد�لهــ ــيهمغــ ــد�فــ ��وغــ

��������ــو�آت ــا�ه ــاخر�بم ــسِ�ف ــا�أم ��في

�����
ــباب ــأن�الشّـ ــا�أكبـــرتُ�شـ ��إذا�أنـ

����ــزات ��فـــإن�الشّـــباب�أبـــو�المعجـ

�����
ــواتي� ــاتُ�اللـ ــذا�األمهـ ــا�حبـ ��ويـ

�����ــات ــغَ�والنّابغــ ــدن�النّوابــ ��يلــ

�����
��فكـــم�خُلّـــدتْ�أمـــةٌ�بيـــراعٍ���

������ــن�دواة ــةٌ�مـ ــأتْ�أمـ ــم�نشـ ��وكـ

�����
ومن�جهتي�أقول:�ليت�الشّباب�يعود�لي،�فأكون�مثلَكم�في�العلـي،�ولكـن�حكمـةُ����
الشّباب�الذّكي،�في�تواصل�األجيال�القوي،�فإن�أحسن�الالحقُ،�فإن�الفضَل�للسابق،�هي�
حكمة�األجداد�استوعبناها�ونحن�صغار،�وكبرنا�عليها�ونحـن�عمـار،�ومـع�اللوحـة�����

يها�الشّباب�الطّموح،�اعلموا�أن�كّل�البالد�تفتخر�بشبابها،�وبمـا��والمحبرة�إلى�المقبرة.�فأ
يقدمونه�للمواطنة�من�تجسيد�الواجبات،�قبل�المطالبة�باألحقيات،�شباب�ينْتَظَر�منه�إنتـاج��
أفكار�التّدبير،�بما�يعمل�على�حسن�التّسيير،�ونقل�المردودية�إلى�السقف،�بما�هـو�مـن���

د�الريادة،�وفي�كّل�مجال�له�الصدارة.�وأراكم�يا�أهل�الحّل�فـي��العفّ،�فإن�الشّباب�ينشُ
جمعية�الشّباب�المثقّف،�أنّكم�أتقنتم�فن�اختيار�الموضوع،�بما�يليق�للشّباب�من�المسـموع��

♥�ت�الكلمة�للملتقى�الوطنيالمثقّف�حول�(تمكين��ـ�أعد�ة�للشّباب�الجزائرية�الوطنيابع�للجمعيالس
الشّباب�وتعزيز�دوره�في�بناء�مع�وبنّاء)�والية�گالمة،�يوم�جتمع�مبقاعـة���2020مارس�21تطو�،

�الثّقافة�عبد�المجيد�الشّافعي.
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في�وصفات�التّمكين،�وفي�تعزيز�صور�التّمهين،�لشباب�ينشد�ثقافة�التّطوع،�بما�له�مـن��
��سلوكات�التّطبع.��

ع�الكريم،�أجد�نفسي�أمامكم�فقيراً�إلى�كلمات�تليق�بالمقام؛�لفعلكـم�النّبيـل���أيها�الجم
الهمام،�في�غرس�وطنية�الخدمة�بالمجان،�فهي�شبه�الغائبة�الحاضرة�في�الرهـان،�فيـا���
أيها�الرشيدون،�كونوا�السباقين،�في�بناء�مجتمع�التّباري،�لخدمة�الوطن�بالتّفاني،�عبـر��

��ر،�لشباب�يحلم�بتمكين�شعلة�األنوار.��وصفات�تعزيز�األدوا
إذا�تحدثنا�عن�الشّباب،�يجب�التّركيز�في�المقام�األول�علـى���الشّباب�وفعل�التّمكين:ـ�

�تُمكّنـه�تحميله�المسؤولية�التي�تُوِلد�فيه�الهمة؛�لممارسة�مسؤوليته�عبر�العمليـات�التـي���
وتقتضـي��ممارسة،�وزيادة�المهارات�م�والعلّوخلق�فرص�للتّ�خاذ�القراراتاتّفي��المشاركةَ

من�نشاط�المجتمع�الذي�يقوده�ومعززة��في�أنشطة�مقبولة�اجتماعياً�وهادفةالحكمةُ�إشراكَه�
ـ�على�اكتساب�المهارات�والمسؤوليات�والثّ،�وسيساعدهم�ذلك�همأنفس�بابالشّ قة�الضة�روري

وين�لكي�يصبحوا�بالغث�عـن�أنـواع����نتجين�وسالمينمولهذا�تقتضي�المناسبة�أن�نتحـد�.
�والـوعي����ةاتيبالكفاءة�الذّالتّمكين؛�في�سلسلة�مترابطة�تخلق�تعزيز�وعي�الفرد،�واإليمان�

وإعطـاء���،فسقـة�بـالنّ��خلق�الثّهذا�بعد�أساس�يهدف�إلى�والمعرفة�بالمشاكل�والحلول،�و
على�القائم��مكين�االجتماعيالتّركيز�على�بالتّباب�المهارات�الالزمة�الكتساب�المعرفة،�الشّ

تعزيز�المجتمع�من�خالل�تنمية�وتحسين�التّة�المهارات�القيادي�عم�واصل،�وإنشاء�شبكة�الـد
كمـا�يعمـل�����واغلصدي�للشّوالتّ�،المجتمعي�.مكـين��التّالتي�تخرق�كّل�انسجام�جمعـي
باب�على�االندماج�مع�المجتمعلشّل�االجتماعي��مالء�عن�مساعدة��،�فضالًةومحو�األميالـز�

����.على�العثور�على�الموارد�الالزمة�للمبادرة�في�مجتمعاتهم
أيها�الشّباب،�نروم�أن�تُنجزوا�برامج�التّمكين�من�خالل�الورشات�التي�تقومون�بهـا��
بإنتاج�أفكار�تُقدم�لصاحب�القرار،�فأوصيكم�بما�يلي:�ضرورة�العمـل�اإليجـابي�مـع����
الذّات�على�أمل�التّغيير،�وضبط�النّفس�والعمل�على�مهـارة�اقتـراح�األفكـار�القابلـة�����

والمعتقدات�الجمعية�واألخالقية،�وإقامة�روابـط�بينـك�وبـين�����للتّجسيد،�واحترام�النُّظم
الدولة؛�بما�تقدم�من�أفكار�التّحسين،�ال�قوانين�المسح�والبداية�من�جديـد.�وإن�السـياق���



<Åflç�jÚ<ÄÛj¥<ð^ße<»<å…æ�<ˆèˆÃiæ<h^f�Ö]<Ł°Ó³ð^flßeæ< <
 

     
59595959 

    

        

الحاضر�يتطلّب�منك�التّضحية؛�بدءاً�من�تقديم�برامج�التّمكين�لنفسك�وأندادك،�في�مجال�
احترام�و،�على�الخصوص�رفاه�المرأةرفاه�العام،�وإظهار�المهارات�وحسن�السلوك،�وال

ـ�القو،�وتعزيز�سبل�كسب�العيش،�وبناء�تعزيز�الوضع�االجتماعيوات،�الذّ ةة�االجتماعي�
للمحرومين،�والمشاركة�في�تعزيز�المبادرات�بالقوة�النّاعمة�التي�تُكسب�وال�تُنفّر،�تُربِح�

وال�تتقاضـى�مقابلـه����،كعمل�يستفيد�منه�غيرلقيام�با��وال�تُدمر،�بما�يمكن�أن�يزيد�عن
،�كما�يمكن�أن�يتعدى�هذا�إلى�مجال�خدمة�األماكن�العامة�ومساعدة�ذوي�الحاجـات��ماالً

وتقديم�المعونات�للفقراء�والمحتاجين،�وما�شابه�ذلك�من�اإلسهام�في�الحمالت�التّطوعية�
ابية�للشّباب�الذي�يعمل�على�شراكات�لسبل�للتّنمية�المستديمة�واإليجالوطنية.�وهذه�أحد�ا

بين�الشّاب�والكبير،�ويخلق�عمليات�تّنموية�تعمل�على�حّل�قضايا�المجتمع،�مثـل�حـّل���
النّزاعات،�ومنع�العنف،�ورفع�مهارة�القيادة�الجماعية،�وتحصين�الهوية،�والحـد�مـن���

��التّهييج�الشّبابي.���
ج�تمكين�الشّباب�ألمم�ناجحة،�وليس�عيباً�أيها�الشّباب،�ليس�عيباً�أن�نطّلع�على�برام

أن�نُطور�تلك�البرامج�بما�يخدم�خصوصياتنا�عن�طريق�تكييف�ترونه�يليق�بكم،�ولـيس��
عيباً�أن�تقتدوا�بقدوة�ناجحة�تقودها�نخبة�واعية�توفّر�لكم�األمَل�المقرون�بالعمـل،�فـي���

عـن�مشـاريع�أمـن�الـدخل������برامج�ذكية�قائمة�على�المثاقفة�والتّعليم�والتّوعية،�فضالً
��.العمومي��

أيها�الحضور�الكريم،�إن�التّمكين�االجتماعي�عمدة�الـوعي�الجمعـي،�وال�بـد�أن����
المطلوبة،�للتغلّب�المهارات�،�في�برامج�بناء�ةة�واالجتماعياالقتصادييرتكز�على�األبعاد�

على�العواقب�االقتصاديةمع�االعتراف�بأه�،ةة�واالجتماعيعليم�الذّالتّ�ميوكـّل�هـذا���.�اتي
أنصحكم�بأن�يكون�تحت�مظلّة�مشاركة�الحكومـة؛�وهـي�إحـدى�مقومـات�تحقيـق������

التـي�هـي����الجزائـر�الجديـدة��اإلنصاف�بين�األجيال،�وبناء�الديمقراطية�وصوالً�إلى�
مطمحنا�في�تمكين�المشاركة�الجمعية�من�خالل�المنظّمات�أمثالكم؛�وبخاصـة�عنـدما���
تكون�غير�ربحية،�وهذا�ما�يخلق�قيادة�الشّباب�في�مجالس�الشّباب،�ونشـاط�مشـاركة���

��.�ويكون�كّل�هذا�في�إطارين�اثنين�هما:��ةجتمعيباب�في�صنع�القرارات�المالشّ
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بناء�السالم؛�من�خالل�أنشطة�المثاقفة�والرياضة�والفن،�وكسـب��إطار�السلم�و�أوالً:
قبـل،�وتعزيـز���بنـاء�التّ�التّأييد،�والحوار���والتّمكين،�وتحقيق�تعبيرات�التّغيير�الست:�

�يتم�قة.�ومن�ثمة،�وبناء�الثّوتحمل�المسؤولي��مج،�وتطوير�االحترامعاون،�وضمان�الدالتّ
نقلها�إلى�المخرىتلو�األ�ةًع�واحدتطوـ��،�مما�يخلق�م راكات�جموعة�من�العالقـات�والشّ

��المستديمة.��ستدامة�بادالت�الموالتّ
بـدافع���؛جتمعـه�قابـل�لم�إنسان�بال�م�الجهد�الذي�يبذله�أيإطار�التّطوع،�وهو��ثانياً:
ـ�سة�التي�تعمل�على�تقديم�الرؤسة�المسؤوليل�مفي�تحماإلسهام� هـذا��ةعاية�االجتماعي�.

الجهد�المجاني�مطلوب�من�الشّباب�لتحقيق�الرفاه�العام�في�ما�ينشده�لبلده،�وهو�نوع�من�
الضريبة�أو�الزكاة�الواجبة،�بلْه�الحديث�عن�الخدمة�اإلنسانية�التي�تهدف�إلـى�خدمـة���
الوطن�في�اتّجاه�واحد،�كما�هو�إلزامي�في�بعض�الدول�لخلق�العمـل�التّطـوعي�بـين����

��راد�المجتمع.��أف
أيها�الشّباب،�لو�تعلمون�الفوائد�التي�يمكن�تحصيلها�من�خالل�التّطوع�لقلـتم�نعـيش���
الحاضر�والمستقبل�من�أجل�التّطوع،�فهو�الذي�يعمل�علـى�تمكـين�المهـارات�مـن�����
البروز،�ويفسح�المجال�للمنافسة�في�من�يقدم�األفضـل،�وعبـره�تظهـر�المعجـزات�����

تمع�مثل:�البناء+�المواطنة+�التّـدريس+�الخدمـة�الوطنيـة+����واألفكار�في�مشاريع�المج
التّجنيد�للمهام�الصعبة/�للنّوازل...�وفي�وقتنا�يمكـن�أن�تتطـور�مجـاالت�التّطـوع�����
االفتراضي�عبر�الشّابكة:�التّطوع�اإللكتروني�بغرض�التّجنيد�الوطني،�والتّعليم�عن�بعد.�

ي،�والديني،�واليد�في�اليد...�وكـّل�ذلـك�دون���وهناك�مجاالت�أخرى�مثل�التّطوع�البيئ
��مقابل�مادي.�وهذه�من�مهام�الشّباب�الذين�بهم�يعلو�مقام�البالد.����

أيها�المحفل�الشّبابي،�إن�ما�ذكرته�لكم�هو�خدمة�المواطنة�التي�يمكـن�أن�تحصـل���
وحى�من�أنشـطة��عبر�زرع�ثقافة�التّطوع�التّعاوني؛�التي�تُقام�في�كثير�من�األمم،�وتُست

المؤسسة،�والعمال�يتحملون�مسؤولياتهم�تجاه�مؤسستهم�بما�يتبرعـون�مـن�خـدمات����
إلنقاذها�أحياناً�من�المضايقات،�فماذا�نقول�عن�خدمة�الوطن�الذي�نحيا�فيـه،�والـوالء���
للوطن.�وهكذا�يكون�االجتهاد�من�الشّباب�في�تدبير�وصفة�العمـل�التّطـوعي�لجميـع����
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والشّباب�في�المقدمة؛�باعتبارهم�يملكون�الجهد�والفكـر،�ويجمعـون�بـين�����المتطوعين
المحاسن،�ومن�هنا�نرى�الشّباب�يشكّل�دوراً�رئيساً�في�بناء�المجتمـع؛�بتصـدره�فـي����
المقامات،�وبما�له�من�المهمات.�وفي�هذا�ال�يمكن�للشّباب�أن�يفلح�إالّ�برؤيـة�سياسـية���

وال�بد�من�سياسات�لتوضيح�األدوار�والعالقات�بـين�أصـحاب����علمية�للحد�من�التّوتّر،
القرار�ومقترحي�األفكار،�وهذا�ضروري�عندما�تكون�األنشطة�التّطوعية�ضمن�قوانين�
الدولة؛�وبخاصة�عندما�تعود�بالفائدة�الجمعية�على�المؤسسات.�وهنا�تـزول�التّـوتّرات���

همعلى�الم�باألسبقيات،�وتحصل�الفائـدةُ�عبـر�التّكامـل�����ويعود�العمل�إلى�تقديم�األهم
��المطلوب�بكّل�األريحيات.

�ـ�ـ�الشّباب�رأس�المال�البشري،�وأس اسـتناداً�إلـى�المقولـة���� :ةالموارد�األخالقي
(الشّباب�أمل�وعمل)�لدينا�أمل�كبير�في�أن�البالد�ال�تنال�الريادة�إالّ�بأبنائها،�وأن�الثّورة�
��فورة�الشّباب�تفلُّ�الحديـد�ن،�وأنة�صنعها�الشّباب�الشّهيد�والمجاهد�من�الجنسيالتّحريري

اضنات،�وما�يـدخل�فـي���وهي�رأس�مال�البلد،�واألحقّ�احتضانهم�عبر�المقاوالت�والح
��باب�المرافقات،�وهؤالء�يحتاجون�إلى:��

�؛فسقة�بالنّتعزيز�الثّ •
�؛الحصول�على�مكانة�في�المجتمع •
�يهم؛��زيادة�الخبرات�لد •
• ة�متمثّتحقيق�أهداف�خاصلة�في�االشتراك�في�مشروعات�تطوعية�م؛�مبة�إليهحب�
�اإلشهار�المعنوي؛��ق�له�حقّة�تُفي�أعمال�اجتماعي�ماستثمار�أوقات�فراغه •
�.جر�من�اهللا�سبحانه�وتعالىالحصول�على�األ�� •

أيها�الشّباب،�ساعدوا�أنفسكم�بصناعة�الطّموح�السـائرة��ـ�الشّباب�وصناعة�القدوة:�
مع�صناعة�المشاريع،�وأن�تملكوا�أدوات�التّأثير�باإلقناع�والجذب�والتّعـاون.�جالسـوا���

��الحب�بينكم،�وقيمـة�التّعـاون�فـي�محـيطكم����أهل�الرأيِ�تكونوا�منهم،�وأدركوا�معنى�
وكونوا�القدوة،�وتلحق�بكم�األجيال،�واصـنعوا�طموحـاً�بصـناعة�الغيـرة�المضـيفة������
وباإلنتاج�أكثر�من�االستهالك.�وساعدوا�أنفسكم�بصناعة�األهداف،�وأنتم�مسؤولون�أمام�
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ـ��� داف�التّاريخ�في�ضرورة�العمل�على�صناعة�المواطنة،�والوصول�إلـى�تحقيـق�األه
بسرعة�وثمار�تحقيق�األهداف�تأتي�إذا�شُدت�العزائم،�وصدقت�النّياتُ،�والمثابرة�التـي��

��تتحقّق�بالتّواصل�المبني�على�صدق�القُدوات.
أيها�الحضور�الكريم،�إنّنا�في�سفينة�واحدة؛�فـأي�خـرق�فـي�قاعهـا������ـ�الخاتمة:

بدعوى�الخصوصية�هو�موتُنا�جميعنا،�وهذا�أحد�متطلّبات�الوعي�الجمعي�الـذي�نريـد���
تبليغه�للشّباب،�فإما�أن�تكونوا�كما�قال�(ابن�باديس)�وإالّ�ال�تكونوا.�فالجزائر�بلدنا�الذي�

لم�تُعطه�البلدان�األخرى�ألوالدها،�مع�ما�نراه�مـن�بعـض���يجمعنا،�بلدنا�أعطى�لنا�ما�
�قاس�عليها.�فأنا�في�هذا�الموقع�ال�أعطيكم�دروسنعزلة�وال�يخلّة؛�وهي�مفات�المالتّصر
الوعظ،�بل�أريد�نقلكم�إلى�دروس�الوعي،�فعلينا�تخفيف�العبء�عن�الدولة؛�بمـا�يمكـن���

فكار�الداعمة،�ومن�العمل�على�تحقيق�التّعـاون��أن�تُوفّروه�من�الجهد�التّطوعي،�ومن�األ
.�وال�بد�من�الـوازع��في�تحقيق�أهداف�المجتمعبين�أفراد�المجتمع،�وكّل�شخص�شريك�

الديني،�واإليثار،�والتّعلّم�واكتساب�الخبرات؛�لربح�معركة�الحاضر�والمستقبل.�واألمـل��
ل�بناء�المجتمع�بصـورة�يخـدم���في�الشّباب،�وإنّه�يتطلّب�كلُّ�هذا�جهود�الجميع؛�من�أج

��نْغَرِس�فينا،�من�أصـالةلت�من�أجدادنا�في�الطّبع�المورة�التي�نُقوهي�تلك�الص�.الوطن
،�وعلينا�مواصلةَ�تمتينِ�تلك�األصالة�بالعتْالت�الثّالث�التي�عروبتنا�ومازيغيتنا�وإسالمنا

يـاً�دون�مشـاكل�فـي����كانت�لنا�وصفةً�جمعيةً�عشنا�من�خالل�ترابطها�انسـجاماً�جمع�
الوصول�إلى�الهدف،�رغم�اختالف�الرؤى�في�المنهجية،�ولكن�تحقّق�األسـاس،�وهـو���
القاعدة،�وقد�قال�اُألصالء:�"إن�األمةَ�التي�ال�تحافظُ�على�األساسِ�واألصِل؛�لن�يكـون��

ٍل،�وال�تربطُها�باألصِل�همزةُ�الوبال�نَص�ِل".��لها�في�التّاريخِ�فصٌل،�وتدخُل�المعاركص��
�أيها�الشّباب،�أمامكم�وأمامنا�تحديات�علينا�مواجهتَها�بالحكمة،�فعليكم�الجمـع�بـين��
حكمة�الكبار�وصحة�الصغار،�وما�ينبثق�عنها�من:�األمل�ثم�العمـل+�ضـرورة�تعلّـم����
مهارات�جديدة+�التّعرف�على�أشخاص�جدد+�الحفاظ�على�الصـحة+�العمـل�ضـمن����

���اإلحساس�بالفخرِ�وأنتَ�جزائري.فريق+�خدمة�المجتمع�بالمجان+�
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�لمجمـع��العلمية�الهيأة�قبل�من�المقترح�الموضوع�على�اختياري�وقع�لقد:�ديباجة�ـ
�حـول��والثّمـانين��السادسـة��الدورة�مؤتمر�موضوع�بخصوص�بالقاهرة�العربية�اللغة

�أن�يجـب��لما�الساعة�موضوع�وأعتبره)�والحلول�والمشكالت�التّجارب:�العلوم�تعريب
�ومن�المدبر،�المفكّر�بين�القرار،�وصانع�األفكار�مقترح�بين�التّكامل�لتجسيد�حوله�نتدافع
�السـلطة��بـين��والتّطبيق،�التّخطيط�بين�والرعية�المسؤول�بين�التّفكير،�أجرأة�على�يعمل

�فـي��العربي�الوطن�في�عندنا�تتكاتف�لم�متالزمات�تلكم...�التّنفيذية�والسلطة�التّشريعية
�الدول�ونوايا�العرب�العلماء�واجب�بين�دمه�لضياع�القهقرى�يعيش�الذي�التّعريب�مسألة

�اللغـوي��االنجذاب�لها�حصل�التي�العربية�األمة�جسم�في�ثغرة�أوجد�ما�وذلك�العربية؛
�دسـتور��شـرعية��إلى�دساتيرها�وفي�األجنبيات،�كفّة�إلى�التّطبيق�في�فمالت�لألجنبيات،

�أضـعنا��كمـا��التّليد،�اللغوي�مجدنا�خالله�من�أضعنا�فعل؛�دون�قوٌل.���األمهات�لغات
�حـال��نبكـي��فهل�كالرجال،�عليه�نحافظ�ولم�األندلس،�ضياع�فبكينا�المفقود،�الفردوس
�لـه��حصل�وما�الحول،�دونه�وحالت�سنة،�)70(�سبعين�منذ�مكانه�يتراوح�الذي�التّعريب

ل�عليه�مستقروتُقال�أن�يجب�حقيقة�هي.�الع�جـل��فغيـاب��هنـا،��يكمن�الفراغ�بأنالر�
�مجـد��أضاع�السيادي�والقرار�العربي�والمال�العربي�الفكر�بين�الجمع�وضعف�الرشيد،
�الـدار��بصاحب�كيف�ولكن.�األحوال�بتغير�إالّ�الحال�يصلح�فال�الزمن،�هذا�في�العربية

��.�نلوم؟�فمن�ضارباً،�للدفّ�كان�إذا
ــالملْح ــلح�ب ــا�يص ــى�م ــره�يخش تغي��

ــف���� ــالملْح�فكي ــتْ�إن�ب ــه�حلّ ــر�ب ��الغي

�����

حول�مؤتمر�الدورة�السادسة�والثّمانين�بها�لمجمع�اللغة�العربية�بالقاهرة�في��محاضرة�تقدمتُـ��♥
�م.�2020أفريل���22-�6)�مقر�المجمع،�بتاريخ:�التّجارب،�والمشكالت،�والحلولتعريب�العلوم:�(
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�عـام��مئـة��المجـامع،��هذه�تأسيس�على�مرت�وتزيد،�سنة)�100(�مئة:�مقدمة�ـ
�والحديث�سنة�مئة.�هي�هي�األجنبية�للمصطلحات�المناسبة�العربية�البدائل�عن�والحديث

�رجـع��دون�يفتـون��المجـامع��وفقهـاء��سنة�مئة.�تأتي�ال�التي�اللغوية�الهوية�عن�نفسه
�اآلداب�بمطالـب��وافيـةً��وجعلها�العربية،�سالمة�عن�يتكرر�والحديث�سنة�مئة.�الصدى
�العلميـة��المصـطلحات��ووضـع��المتطـورة��الحياة�لحاجات�ومالئمة�والفنّون�والعلوم

�عـن��ذاتـه��والكـالم��سنة�مئة.�لتوحيدها�والسعي�محدد،�منهج�وفق�ودراستها�والتّقنية،
.�التّـاريخي��والمعجـم��والموسوعات�المتخصصة�والدوريات�الكبرى�المعاجم�استصدار

�مئـة�.�السياسي�رالقرا�وينتظرون�يتثاقلون�أجسامهم�وفي�يتناسلون�واألعضاء�سنة�مئة
�فـي��منهـا��أفادوا�ضخمة�علوماً�الغرب�إلى�نقلت�التي�العربية�عظمة�عن�والكالم�سنة

�المخطوطـات��تحقيـق��من�االنتقال�عن�والمرافعات�سنة�مئة.�جاهلون�لها�ونحن�لغاتهم
�مئـة�.�الغـربيين��منهجيات�بفضل�حقّقنا�ما�فحقّقنا�العالمية�العلمية�التّطورات�مواكبة�إلى
�مئـة�.�االنتظار�في�نزال�وال�اللغوية،�قضايانا�تحّل�التي�التّقنية�بفتوحات�نحلم�ونحن�سنة
�فقـدمت��عليها�وننفق�والمؤسسات،�للمجامع�والذّهبية�الماسية�باألعياد�نحتفي�ونحن�سنة
�فهـل��الجديد،�ويأتي�سنة�مئة�الجديد؟�من�أنتجت�فماذا�مرت�سنة�مئة.�المنتظر�من�أقّل

�أن�يمكـن��ال�بأنّـه��المقاصـد��تبليغ�يمكننا�وهل�الجديد؟�مع�تعيش�والمؤسسات�المجامع
�إقنـاع��يمكننا�وهل�بها،�واالعتزاز�األم�لغاتهم�استخدام�خالل�من�إالّ�وتبدع�األمم�ترتقي
�ويـربط��بيـنهم،��يجمع�الذي�اللحام�هي�ما�قوم�بها�يتعلّم�التي�اللغة�بأن�ومحيطنا�أنفسنا

�أن�ومـع�.�متّصـلة��حقيقـة��المعرفة�تراكم�من�ويجعل�وبمستقبلهم،�بماضيهم�حاضرهم
�محلـي��شأن�هو�ميادينها�بين�من�االختيار�أن�إالّ�عالمية؛)��science(�العلمية�المعارف

�العـالم��دول�كبـرى��في�اليوم�الحال�وهي.�عليه�يقدر�وما�أمة�أو�شعب�يريده�بما�يتعلّق
.�والپرتغـاليين��واإلسـپان��والصين�وروسيا�وفرنسا�وألمانيا�واليابان�المتّحدة�كالواليات

تعليم�وإن�ة،�هي�ألمانيا�في�الطبغم�باأللمانيق�نجد�ذلك�من�وبالرـحي��التّفوفـي��الص�
�الهندسـي��التّفـوق��نجـد��ذلك�ورغم�اليابانية،�هي�اليابان�في�الهندسة�تعليم�ولغة�ألمانيا،
�المسـماة��الـدول��مـن��ذلـك��وغير�وروسيا،�فرنسا�في�الطب�وكذلك�لليابانيين،�الكبير
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�اختصاصـات��فـي��يتفوقـون���22�Gوالعشرين�االثنتين�والكبار�،�8Gالثّمانية�بالعمالقة
�تُضـيفه��لمـا��إالّ�خاللها�من�ينظرون�التي�األجنبية�باللغات�وليس�القطب�بلغاتهم�معينة

�هجـر��فـي��فكّـرت��ما�األمم�هذه�وإن.�هوية�لغات�وليست�وإفادة�استفادة�كلغة�للغاتهم
�الذي�المقام�للغاتها�بأن�تفكّر�ما�بقدر�العولمة�أو�الفقر�أو�التّخلّف�بدعوى�لغاتها�واهتجار

�لغـة��فـي��العلم�احتكار�وال�لغوية�نمطية�فال�اللغات،�بين�موقع�ولها�منتجة،�فيه�تكون
�بلغـات��ال�بلغاتهـا��تكون�أن�األمم�هذه�وتسعى�العلمية،�لألدوار�توزع�هناك�بل�واحدة،

��:���التّالية�المحددات�إلى�ينشطر�المحاضرة�عنوان�أرى�المقدمة،�هذه�وراء�ومن.�الغير
�موضـوع��هـذا��بـأن��العلـم��يجب:�الوقت�هذا�في�الموضوع�طرح�أهمية�ـ:�أوالً
�مـن��الكثيـر��نـال��أنّـه��وسـبق��معاصرة،�أهمية�من�يحمله�لما�متجدد�قديم�التّعريب

�يزال�ال�ذلك�ومع�المؤتمرات،�حوله�وأنجزت�الجامعات�عديد�في�وجرب�المحاضرات،
�إلى�التّنادي�وهو�آخر�منظور�من�الدعوة�وأرى�بالقاهرة،�مجمعنا�في�يطرح�الموضوع

�للـوطن��كلغـة��مكانتهـا��العربيـة��إيالء�في�تدرجية�تكون�للتّعريب�جديدة�علمية�نظرة
،سات،�كّل�اللغة�هذه�تلج�وأن�العربيالتّواصـل��ولغـة��الجامعـة،��اللغة�وتكون�المؤس�.
�بغير�تقدمت�أمة�على�يسجل�لم�أنّه�التّاريخ�في�البحث�باب�من�حالياً�الموضوع�ويطرح

�نجـاح��فـي��الصدق�إلى�يقرب�احتمال�إلى�يدعونا�حضاري�معطى�هناك�واآلن.�لغتها
�تسـتظل��وأن�األفكـار،��لمنتجي�الفردية�الجهود�تتضافر�أن�والعهدة.�العلوم�في�التّعريب

�والمطلـوب�.�للعربية�التّمكّن�يحصل�تدرجية�مراحل�وعلى�رداً�لها�تكون�سياسية�بقيادة
�دول�منـذ��عشناها�التي�التّجارب�بأن�الجمعي�التّنادي�إلى�الخطاب�تغيير�الوقت�هذه�في

�اللغـات��تبنّي�إلى�وانتقالنا���بقيعة�سراب�على�إالّ�تثمر�لم�األجنبية�اللغات�مع�االستقالل
�وحرمـان��العلمـي،��التّحصيل�ضحالة�عن�فضالً�هويتنا،�في�يهددنا�العلوم�في�األجنبية
�الـوطن��فـي��ثقافية�طبقة�وجود�النّتيجة�في�للمعاني،�الصحيح�الفهم�من�العربي�الطّالب
�إلـى��تنتمـي��ال�لغات�بثقافة�واالنجذاب�التّشبع�جراء�والعلمي�الفكري�نموه�تُهدد�العربي

�ويتشـربها��معهـا��الطّالب�ينشأ�التي�العربية�اللغة�بخالف�العربية؛�الثّقافية�الحمولة�ذات
�التّعـايش��في�ويتدرج�بثقافتها�ويتشبع�أنماطها�يأخذ�التّعليمي؛�عمره�مراحل�امتداد�على
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�واألبحـاث��الدراسـات��كّل�أن�علماً.�وطموحه�أفكاره�عن�تعبر�التي�خصوصياتها�مع
�مـن��الثّقافيـة��الهوية�على�الحفاظ�في�يسهم�األم�باللغة�العلوم�تدريس�أن�تبين�والتّجارب

�وال.�وإنجازاتـه��العلـم��تطورات�مع�اتّصالها�عبر�اللغة�حيوية�على�والحفاظ�الضياع،
�السـرعة��وكسب�جيداً�فهماً�للطّالب�تُحقّق�األم�باللغة�فالدراسة�ذلك؛�على�المسألة�تقتصر

�لتبيـان��الوقـت؛��هـذا��في�الموضوع�هذا�طرح�أبارك�ولهذا.�التّرجمة�إلى�اللجوء�بدل
�العلميـة��المـواد��في�العربية�استعمال�تعميم�أو�للعلوم�التّعريب�عمليات�استكمال�أهمية

�المناسـبة��الحلـول��وإيجاد�العلمي،�العربية�فقر�قضايا�يعالج�لغوي؛�تخطيط�إلى�ونحتاج
د�من�والخروج�الثّغرات،�كّل�لسدى�الذي�التّرداستكمال�مواصلة�في�اإلحجام"�إلى�بنا�أد�

�لكثيـر��اللغوي�التّأهيل�وضعف�وضعها،�وصعوبة�المصطلحات�كثرة�بدعوى�التّعريب؛
�للتّعريـب��التّـدريس��هيأة�أعضاء�بعض�ومعارضة�العرب،�التّدريس�هيأة�أعضاء�من

�وعـن��التّليـد��ماضينا�عن�نخرج�ال�هذا�كّل�وفي".��العربية�باللغة�مؤلّفات�وجود�وعدم
�فـي��النّاجحـة��التّجربة�استكناه�فعلينا�العروبي،�المد�أيام�النّاجحة�العربية�الوصفات�تلك

�السـبعينيات��في�الجزائر�في�التّعريب�تجربة�وفي�الطب،�علوم�ترجمة�في�العيني�قصر
�سـورية��فـي��التّعريب�تجربة�أن�الفخر�كّل�ويكفينا�والسودان،�واألردن�العراق�وتجربة
�أولته�بما�العربي�الوطن�لقيادة�كبيراً�مشروعاً�وأصبحت�تجربة،�البدء�في�فكانت�جبارة،
�التّضلّع�ووجوب�يتعارض�ال�هذا�أن�على!�فذّ�مشروع�من�بها�فأنْعم�مكانة،�من�للعربية

�هـذا��وكـلّ�.�العالمي�الصعيد�على�والفكري�العلمي�للتعمق�تدعيماً�األجنبية�اللغات�من
�فضالً�واجتماعية�واقتصادية�وتربوية�لغوية�دواعٍ�على�مبني�تصور�وضع�منّا�يستدعي

�التّعريـب��تنسيق�تنسيق�مكتب�أن�المكان�هذا�في�اإلشارة�ننسى�وال.�الديني�المبرر�عن
�ضـرورة��علـى��اتّفاقاً�االستفتاء�وأظهر�التّعريب،�حول�استفتاء�أنجز�م،�1966سنة�في

��:��وهي�التّعريب�مشروع�إلنجاز�المعوقة�األسباب�رفع�مع�التّعريب،�وأهمية
��.��العربية�للدول�الجماعي�المستوى�على�الملزم�السياسي�القرار�غياب�ـ1
�ومؤسسـات��التّعريـب��مسؤوليات�تتحمل�التي�المؤسسات�بين�التّنسيق�ضعف�ـ2
��.والثّقافة�واإلعالم،�العالي�التّعليم
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�أسـاتذة��وبعـض��والمثقفـين��القيـادات��بعـض��لدى�الثّقة�عدم�من�نوع�هناك�ـ3
��.��الحديثة�العلوم�الستيعاب�العربية�اللغة�وإمكانية�قدرات�في�الجامعات،

�التّخصصـية��والعلميـة��اللغويـة،��المعـاجم��وإخراج�إعداد�في�المجامع�تأخّر�ـ4
�وتقنيـات��والثقافيـة،��العلميـة��المسـتجدات��وسـرعة��حركة�مع�والمتّسقة�المعاصرة
��.المعلومات

�وخالفـات��اخـتالف��مـن��يصحبها�وما�وإقرارها،�المصطلحات�وضع�تأخّر�ـ5
�الجهـات��قبـل��من�وإقراره،�المصطلح�وضع�عمليات�بها�تمر�التي�اإلجراءات�وطول
��.المعنية
�كّل�في�مؤسسة�أو�أجهزة�وتحديد�للتّعريب،�ومنهجية�متكاملة�خطط�وضع�عدم�ـ6
��.��التّعريب�تنسيق�بمكتب�ومرتبطة�التّعريب،�عن�مسؤولة�تكون�عربية�دولة

�العربيـة��اللغـة��أن�في�االختالف�يمكن�ال:�العربي�الوطن�في�التّعريب�أهمية:�ثانياً
�االطمئنـان��إلـى��العربي�بالمجتمع�والدفع�واألمن�االستقرار�عوامل�من�عامل�الجامعة

�متينـة��بروابط�مرتبطين�موحدين؛�كُالً�يكونون�واحدة�بلغة�يتكلّمون�الذين�وإن�واإلنتاج،
�اللغـة��تلك�إلى�العلم�نقلتَ�فقد�بلغته�شخصاً�علّمتَ�إذا�أنّه�ونعلم�مرئية،�غير�كانت�وإن
�هنـا��ومن.�إليها�الشّخص�نقلتَ�أنّك�سوى�شيئا�تفعل�لن�فإنّك�أخرى،�بلغة�علّمته�إذا�أما

�الثّقـافي��األمن�قضية�صلب�في�هي�العربية�باللغة�والنّهوض�التّعريب�مسألة�إن:�نقول
�القالقـل��مـن��الكثيـر��يثير�الذي�الهاجس�وهو�العام،�القومي�األمن�من�جزء�هو�الذي

�سـد��مسـتوى��إلى�التّعريب�بقضية�ارتقينا�فإذا�ومستقبلها،�العربية�األمة�لواقع�والتّحدي
�لدى�مشتركاً�هماً�وتصبح�القضية،�هذه�إلى�النّظرة�تتغير�أن�بد�ال�القومي�األمن�هاجس
�تتوقّف�ال�بحيث�والشّامل،�العام�التّعريب�مسار�استكمال�ضرورة�مضجع�تقض�الجميع
�البحثيـة��المؤسسـات��إلـى��تتعداه�بل�العالي،�التّعليم�تعريب�استكمال�بضرورة�للمناداة

�بصـورة��للعربية�اللغوي�االعتزاز�لحصول�الجمعي�الوعي�وإلى���والثّقافية�واإلعالمية
��.عامة
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�التّنميـة��إن�والتّنميـة؟��التّعريـب��بين�العالقة�هي�ما:�مستديمة�تنمية�التّعريب:�ثالثاً
�اإليجـابي��التّغييـر��هـدفها��معنوية؛�مادية�عملية�فهي�الشّعوب؛�من�شعب�لكّل�مطلب
ومنطلـق��والتّعلـيم،��بالتّعلّم�إالّ�تكون�وال�الشّأن،�أصحاب�يرتئيها�التي�بالمقاييس�النّفعي�

�التّركيـز��يقـع��ولما.�وتقويم�وأساليب�ومحتوى�أهداف�من�تقدمه�بما�المدرسة�التّعريب
�بـين��الثّقـة��زرع�الحصيلة�تكون�الطّفل�في�المدرسة�تزرعها�التي�المضافة�القيمة�على

�الـرئيس��بـين��الـرابط��هـي��اللغة�وتكون�والمستخدم،�المدير�بين�والراعي،�المسؤول
�وتتمثّـل�.�المنتظـرة��الغايـات��وتبلـغ��مشتركة�المسؤولية�عمليات�فتكون�والمرؤوس،

��:��يلي�ما�في�المستديمة�التّنمية�في�التّعريب�إسهامات
�العربيـة��لألمـة��ثقافية�وحدة�في�يسهم�وذلك�فكرية،�وحدة�إلى�يؤدي�التّعريب�ـ1"

��.للذّوبان�قابل�غير�وكياناً�متميزة،�شخصية�ومنحها
�وييسـر��ومستقبلها،�وحاضرها�األمة�ماضي�وعملياً�ثقافياً�ربطاً�يربط�التّعريب�ـ2

�األخـرى��البشرية�للحضارات�ندية�ويمنحها�الهائل،�الحضاري�تراثها�من�االستفادة�لها
��.العالمي�االحترام�ويكسبها

�وهـذا�.�العلميـة��األميـة��محو�على�ويساعد�العلم،�استيعاب�إلى�يؤدي�التّعريب�ـ3
�ويعـاني�.�مؤهلة�بشرية�كوادر�من�يوفّر�بما�التّكنولوجية،�الصناعية�العلمية�للثورة�شرط
�وهـي��المؤهلـة،��البشرية�الكوادر�هجرة�أي)�األدمغة�هجرة(�سمي�مما�العربي�عالمنا
�وكأنّنـا�.�إليه�وصلت�ما�إلى�وصلت�حتى�بلدانها�في�الباليين�كلّفت�وقد�األلوف،�بمئات
��.للغني�داعماً�الفقير�وصار�حسابنا،�على�األخرى�األمم�تقدم�ندعم
�القاعـدة��ويكـون��العلـم،��دور�يقـدر��مثقّف،�متعلّم�مجتمع�إلى�يؤدي�التّعريب�ـ4

�مـن�(�قديمة�أرقاما�ونذكر.�العالمية�المنافسة�على�قادر�متقدم�صناعي�لمجتمع�األساسية
�الكيـان��فـي��يوجـد��إذ).��1983والتّكنولوجيـا��العلـم��حول�اإلسالمي�المؤتمر�بيانات

�نسبة�أن�مع�جميعاً،�اإلسالمية�الدول�لدى��4500مقابل�علمياً�باحثا�34800�ًالصهيوني
�كمـا��العلميـة��المنافسة�قائمة�في�الدول�ترتيب�مراجعة�ويمكن.��1��:200هي�السكان
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��26الصـهيوني��الكيان�ترتيب�جاء�فقد.��2012لسنة�العالمي�االقتصادي�المنتدى�رتّبها
��.���107المنزلة�في�مصر�وأخيراً�،�64التّرتيب�في�بعده�األردن�وجاء
�الزمـان��هذا�وفي.�العلمي�والبحث�الجامعي�التّعليم�مستويات�من�يرفع�التّعريب�ـ5
�فـال��يتخرج�العلمي،�المضمون�من�فارغة�درجة�على�للحصول�فيه�الطّالب�يجهد�الذي
�المـزارع��امنه�يستفيد�العربية�في�تطبيقية�بحوث�إلى�نحتاج�اإلنگليزية�أو�العربية�يتقن

ناعيوالص��...��
�بالمصـطلحات��اإلسالمية�الشّعوب�ولغات�العربية،�اللغة�رِفْد�في�يسهم�التّعريب�ـ6
�ويقـوي��األخـرى،��اللغـات��على�وانفتاحها�مجدها�العربية�للغة�ويعيد�والتّقنية،�العلمية
��.اإلسالمية�الشّعوب�بين�والثّقافية�العلمية�الروابط
�الغاليـة��األجنبية�الكتب�استيراد�على�تُنفق�طائلة�أموال�توفير�في�يسهم�التّعريب�ـ7
�وتوسيع�والنّشر�الكتب�وإخراج�الطّباعة،�في�متقدمة�عربية�تكنولوجيا�إلى�ويؤدي�الثّمن
��".��والمعرفة�الثّقافة�آفاق

�فلمـاذا��األدمغـة،��هجـرة��مـن��الحد�على�يعمل�التّعريب�إن�نضيف؛�هذا�كّل�وفي
�وأحمد�عطية،�ومايكل�يعقوب،�ومجدي�الباز،�أحمد�في�نتسامح�العربية؛�أدمغتنا�نتسامح
�مجتمعـاتهم��غيـر��في�العالمية�القمة�إلى�وصلوا�عربية�مواهب...�والزرهوني�زويل،

�اسـتعمال��تعمـيم��عمليـات��تواصلت�لو�مجتمعاتهم�منها�تستفيد�أن�واألحرى�األصلية،
�بعـدما��الكوريـة��باللغـة��تقـدمت��التي)�الجنوبية�كورية(�تجربة�ولدينا.�الوطنية�اللغات

�أيـام��سـنة���39مـن��الوفيات�معدل�متوسط�انتقل�بل�اليابانية،�اللغة�هيمنة�من�تخلّصت
�الفـرص��تكـافؤ��هـو��والسبب�يعمر،�أصبح�والكوري�سنة،��80إلى�اليابانية�استعمال
�وإلغـاء��قـومي،��واجب�الوطنية�اللغة�استعمال�وتعميم�المجتمع،�في�نخبوية�فال�للجميع،
�وهـو��محكوم�الكوري�والشّعب�حاكمة،�سلطة�وهي�اليابانية؛�تستعمل�كانت�التي�النّخبة
�بسـبب��الكوريـون��وتخلَّف�الجمعي،�االنسجام�فغاب�محيطه،�في�الكورية�يستعمل�الذي

�التّعلـيم��وعـم��النّخبة،�نظام�وزال�القومية،�باللغة�التّعليم�توحد�لما�ولكن.�اللغوي�العائق
ة�المجانية�جانب�إلى�بالكوريمجاني�،وزال�الكـوريين،��بين�الفئوية�الفوارق�زالت�الطب�
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�ويستعملها�بها�وينتج�بلده،�بلغة�بلده�في�سيداً�الكوري�وأصبح�والمدينة�الريف�بين�الفرق
�االقتصـاد��في�عشرة�الثّانية�الرتبة�اآلن�ويحتّل�مذهل،�بشكل�تقدم�تطويرها،�على�ويقوم

،التـي�)�رواندا(�لبلد�آخر�ومثال...�إيطاليا+�إسپانيا+�فرنسا�من�رتبة�أعلى�يعني�العالمي�
�النّمـو��فـي��أفريقيـاً��السادسـة��الرتبـة��في�اآلن�فهي�الفرنكفونية؛�طوق�من�خرجت

�وأن�صـعبة،��بظروف�ومر�األهلية،�الحرب�مأساة�عاش�البلد�هذا�أن�علماً.�االقتصادي
�القمـر��إطالق�في�نوعية�نقلة�نقلوها�مسيريها�حكمة�ولكن�الديون�عليها�مسحت�الجزائر

��.��متكاملة�قاعدية�بنية�وبناء�بها،�الخاص�الصناعي
��دراسـة��محـلّ��يكون�أن�بد�ال�واقع�هناك:�التّعريب�مضايقات�رفع�ضرورة:�رابعاً

�العربيـة��الـبالد��مـن��قليل�في�التّعريب�نجح�كما�التّعريب،�محاوالت�بعض�فشلت�لقد
�معطيـات��بحسـب��معالجة�إلى�فتحتاج�المسألة�هذه�في�ترفع�التي�الحجج�بعض�وهناك

�الـذين��المختصـين��إلى�ونستمع�الماضية،�الهنات�معطيات�نفس�نكرر�ال�كي�الراهن؛
��:��يقولون
�وعلـوم��طب�من�الحديثة�فالعلوم.�علمية�لغة�أو�علوم،�لغة�العربية�اللغة�ليست�ـ1

�فـي��انتشـاراً��األوسـع��هـي��اإلنگليزية�فاللغة.�اللغة�بهذه�تكتب�ال�تطبيقية�أو�تجريبية
��.العليا�الدراسات�وفي�المنشورة�البحوث�وفي�التّأليف
�فيـه��نجـد��منـه��الموجود�وحتى�العلمية،�المصطلحات�في�فقيرة�العربية�اللغة�ـ2

��.وآخر�قطر�بين�اختالفاً
�مـن��وكثيـر�.�تنوعهـا��عدم�أو�المستويات،�لمختلف�الجامعية�الكتب�توفّر�عدم�ـ3

�المعـاجم��وجـود��عـدم��وكـذلك،�.�والكتابـة��بـل��واإلخراج،�الطّباعة�سيء�الموجود
��.المتخصصة

��.بالعربية�للتدريس�المؤهل�الجامعي�األستاذ�وجود�عدم�ـ4
�مؤيـد��بـين��النّـاس��انشطر�خاللها�ومن�العربية،�واجهت�مشكالت�هي�الحقيقة�في

�تقـديم��على�نعمل�ولكن�تُقال،�أن�يجب�حقائق�المسألة�وفي�التّعريب،�لمسألة�ومعارض
�هـذه��لسـد��نعمـل��فمـاذا��إليها،�ينسب�مما�بريئة�فهي�العربية،�اللغة�اهتجار�ال�الحلول
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�فـي��إليهـا��ينظر�قضية�التّعريب�بخصوص�اللغوية�المسألة�نفهم�أن�ويجب.�لغاتهم�فقر
�بحثـاً��أو�وترجمةً،�تأليفاً�ليست�التّعريب�ومسألة�ناعمة،�بقوة�يعالج�األمر�أن�على�البدء
�أداة�تحديـد��وقبل�ولماذا؟�لغة؟�وبأية�نفكّر؟�كيف.�تفكير�قضية�هي�إنّما�كلمة،�أصل�عن

�مع�تتماشى�بلغة�عنه�يعبر�أن�بد�ال�غالباً�الفكر�إذ�نحن؟�من�الذّات�معرفة�يجب�التّفكير،
�ردهـات��مـن��تُخرجها�األمم�بين�مكاناً�لنفسها�تجد�لكي�والفكري،�الحضاري�األمة�تقدم

�لغـات��بقايا�من�العربية�األمة�يخلّص�منهجاً�لنا�يخلق�سوف�العميق�فكرنا�وإن.�الجمود
�إلـى��األمـة��وتدفع�بالحاضر،�الماضي�تربط�أن�قادرة�علمية�لغة�والعربية�االستعمار،

�العربيـة��األمـة��فكّـرت��إذا�أما�بالتّفكير،�اللغة�ترتبط�أن�يعني�وهذا�واالزدهار،�األمام
�واألمـاني��التّواكل�من�نخرج�تعاِل.�ستزداد�الهوة�فإن�أخرى؛�بلغة�عنه�وعبرت�بعقلها،

�بالعربيـة��نؤلّـف��تعاِل�المعالجة�إلى�يحتاج�هو�ما�ومعالجة�الصريح،�العمل�روح�إلى
�الرقمـي��المحتوى�نُغْني�تعاِل�ولذاتها،�ذاتها�في�بالعربية�نقرأ�تعاِل�وإليها،�منها�ونترجم

��.��وننشره�نكتبه�بما
�تـأليف��إلى�المؤلّفين�يدفع�سوف�العربية�استعمال�تعميم�على�وعلمنا�هذا،�فعلنا�فإذا
�آثـاره��مـن��ويكون�العربية،�المكتبةَ�يغْني�مما�المستويات،�مختلف�على�بالعربية�الكتب

�المتقدمة�بحوثنا�ننشر�وعندما.�والمادية�البشرية�النّشر�مستلزمات�أسواق�انتعاش�الحميدة
�بين�موقع�للعربية�وسيكون�األخرى،�األمم�ستترجمه��العربية�باللغة�العلمية�الميادين�في

�بـين��الصـلة��ربط�في�تكمن�هنا�والقضية.�شك�بال�الرقمي�المحتوى�وسيتعزز�اللغات،
�وإن�مشتركة،�مسؤولية�األمة�هوية�على�الحفاظ�يكون�بأن�القرار؛�وصانع�األفكار�منتج

�الـذين��الكبار�يفعل�وهكذا.�األمم�بين�الالئق�المكان�حفر�مستوى�القرار�صاحب�يتحمل
��.��اللغوية�المواطنة�أجل�من�يعملون

�علـى��لنكـون��العلمـاء؛��واجبات�تحديد�بمكان�األهمية�من:�العلماء�واجب:�خامساً
.�العربية�خدمة�صناعة�مجال�في�الفئة�هذه�على�الملقى�الواجب�تحديد�في�واحدة�طريقة
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�إتيانـه��على�ودلهم�الخير،�إلى�النّاس�إرشاد�في�يتمثّل�العلماء�واجب�أن�المعروف�ومن
�هـذا��في�مسألة�أهم�ولعّل.�المرجعية�وفعل�واإلباء،�والتّضحية�والنّصيحة،�الحقّ،�وقول
�سـوء��وقـع��إذا�قضـية��أخطـر��هـي��التي�اللغوية�القضية�بأبعاد�النّاس�تبصير�األمر

�الهويـة��فـي��الثّقـة��عدم�وبثّ�القالقل،�إثارة�في�المجتمع�على�مخاطر�فلها�استغاللها،
�لغتـه��تجـاه��النّفسي�االنهيار�في�المجتمع�يصيب�الذي�النّخر�من�ذلك�يتبع�وما�اللغوية،

�جـلُّ��وتكـون��الشّـباب،��علـى��التّركيـز��يكون�هنا�العلماء�فواجب.�بها�يعتز�ال�التي
�اللغـات��حـب��وغرس�العربية،�اللغة�وتحبيب�وطنية،�تربية�في�لالستثمار�االهتمامات

�بـالمنهج��واألخـذ��وتطويرهـا،��لخدمتها�السليم�الطّريق�وتبيان�بها�واالعتزاز�الوطنية،
�النّخبـة��دور�يظهر�هنا.�األمور�كّل�في�االعتدال�تمثّل�وسط�أمة�فنحن�الوسطي،�السليم

�تخـرج��أن�النّخبة�فعلى�اللغوي،�األمن�وزرع�اللغوية�المواطنة�على�الحفاظ�في�الثّقافية
�لمشـكالته��الحلول�وتقديم�المجتمع�بقضايا)�ألتزم�أنا(�إلى)�أمارس�أنا(�إلى)�أفكّر�أنا(�من

�وهذا�منه،�وتبدأ�اللغوي�االعتزاز�صورة�عليه�تعلق�الذي�المثقّف�مسؤولية�تلكم.�اللغوية
�إعالمهـا��فـي��أو�كتاباتهـا��في�الفتن�إذكاء�ال�االجتماعي،�السلم�على�الحفاظ�في�يدخل
�بنـوع��يتحدد�المثقّف�فوضع.�محاالً�ليس�المختلفين�بين�التّعايش�على�العمل�عليها�وكان

�وضـعه��يتحدد�بل�بيده؛�ال�بفكره�بالعمل�عيشه�يكسب�لكونه�ال�والثّقافة،�بالفكر�عالقته"
�األقـلّ��علـى��أو�بمشروع،�ومبشّراً�ومعترضاً�مشرعاً�المجتمع�في�به�يقوم�الذي�بالدور

��".�المجتمع�ضمير�إنّه�وقضية،�رأي�صاحب
�منزلـة��فلهم�العلماء؛�واجب�البدء�في�ذكرت�لقد:�العضوي�العالم�مواصفات:�سادساً

�النّاس�يضلون�الذين�األكفاء�غير�لتصدير�مدعاةٌ�أثرِهم�غياب�وأن�المجتمع،�في�عظيمة
�التّنصـيص��يقع�وهنا�عاماً،�القول�وكان.�للهالك�المجتمع�يتعرض�وحينذاك�علم،�بغير
�مصـطلح��ألن�المواطنـة؛��خدمة�واجبات�به�تعلق�الذي�العضوي�العالم�مواصفات�على

�المجتمـع��هـم��تحمـل��التي�الصفوة�النّخبة�تلك�على�التّركيز�وأريد�فضفاضة،)�العالم(
�بقضـايا��لـه��مـا��وبخاصـة��قضاياه�كّل�تحقيق�حتى�المجتمع�عن�الدفاع�همها�ويصبح

�غيرهـا��من�أكثر�التّأثير�على�بقدرتها�تتميز�أن�أريدها�لنخبة�موجه�كالمي�ولذا.�الهوية
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�نريـد�.�العـام��الشّأن�وخدمة�والنّهضة،�المستديمة،�التّنمية�مثل�النّاس�بقضايا�يربطها�بما
�وفـي��النّـاس��فـي��للتأثير�والطّموح؛�واالجتهاد�واإلبداع�الذّكاء�بين�تجمع�عربية�نخبة

�بمستقبل�والواعية�التّوجيه،�على�القادرة�المجتمع�فئات�صفوة�من�نخبة.�السلطة�صاحب
�نريـدها��وال.�المضايقات�لرفع�العمل�يجب�وما�العربي،�الوطن�بتحديات�والعارفة�األمة
�بـاألبراج��الخاصـة��التّهكميـة��المقولة�وفق�نفسها�على�منكفئة�تعيش�التي�النّخب�نخبة

�مهمـة��مسلّمة�تأكيد�وأريد.�الطّبيعي�االجتماعي�وسطها�تجاه�وعدوانية�مغتربة�العاجية،
�المثقّفـة��النّخبـة��علـى��تركيـزي��فيقـع��والمثقّف،�العالم�بين�للتّفريق�المجال؛�هذا�في

:�بمشـموالت��عال�تعليم�على�حازوا�الذين�األشخاص�جميع�تشمل�والتي):�األنتيلجنسيا(
�النّخبة+�العسكرية�النّخبة+�األعمال�رجال�نخبة+�البيروقراطية�النّخبة+�السياسية�النّخبة
�واقتراح�والتّنظيم�التّميز�صفات�فيها�يهمنا�وما.�النّسوية�النّخبة+�الرمزية�النّخبة+�الدينية

�تطلّعات�خدمة�تجاه�الجيدة�معرفتها�جانب�إلى�الحلول،�وإيجاد�تصريفها�ومعرفة�األفكار
�الـذّهني��العمـل��يمـارس��عضواً�مثقّفاً�نريد�هذا�خالل�ومن.�المدني�المجتمع�منتظّمات
�رجـل��ونريـد��التّكنولوجيا،�ويخترع�والفنّون،�والعلوم�اآلداب�وينتج�اإليجابي،�والتّفكير
�الوعي�من�حالة�خلق�على�بموضوعية�ويعمل�وأمته،�لشعبه�البدائل�يرسم�الذي�االختيار

�المجتمعـي��الوعي�صياغة�في�معه�يتفاعل�معين�موقف�إلى�للوصول�المواطنين؛�لدى
�-�العـالم��ال–�المقصـود��المثقّف�صفات�أهم�ومن.�السائدة�األوضاع�في�تغيير�إلحداث

�المنوطة�الرسالة�أهمية�تأتى�هنا�ومن.�المجتمعي�االندماج�ومدى�التّنويري�النّقدي�الدور
��أجلهـا��مـن��ويناضـل��االجتماعيـة،��طبقته�عن�يعبر�أن�يجب�الذي�العضوي�بالمثقّف
�مـن��يكون�بل�السلطة،�يعادي�ال�عالماً�مثقّفاً�نريده.�النّهضوي�اللغوي�المشروع�ويخلق

�السـلطة��فيـه��تـرى��اإليجـابي��للتّغيير�أداة�مواطنوه�يعتبره�ما�فبقدر�القرار،�أصحاب
��.��التّكامل�إلى�والدعوة�الشّمل�ولم�االستقرار،�عناصر�من�عنصراً
�عمليـة��في�المسؤولية�من�قسطاً�يتحملون�المجمعيين�إن:�المجمعيين�واجبات:�سابعاً
��50يواكـب��الذي�السريع�المستوى�على�ليست�فحركتهم�ببطء؛�يتحركون�فهم�التّعريب؛
�بشـكل��والمجمعيـون��المجامع�تحركت�فلو�الغربية،�الحضارة�به�تقذف�يومياً�مصطلحاً
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�وال�ويومي،�لحظي�بشكل�العلمي�التّطور�العرب�مواكبة�إلى�ذلك�يؤدي�أن�يمكن�سريع
�القـرار��ينتظرون�المجمعيين�مشكلة�إن.�العلمي�التّأخّر�أشكال�من�شكل�أي�هناك�يكون

ياسيوإلى�استصداره،�على�يعملون�وال�يصدر،�ال�الذي�الس�هناك�كبير�حد�وطني�حس�
�مـن��التّعريـب��أمـر��تجعل�التي�الجبارة�الجهود�تقديم�إلى�األمر�يحتاج�ولكن�وغيرة،
�األفكـار��تقـديم��مع�العربية،�أوضاع�لحلحلة�الدؤوب،�بالعمل�ملفّها�يطوى�التي�المسائل
�ضـمن��التّحرك�المجمعيين�من�نريد.�العلوم�في�موقعاً�تنال�العربية�تجعل�التي�النّوعية

�بـاختالف��طبيعي،�غير�وضعاً�تعيش�التي�العربية�الدول�لكّل�صالح�لغوي�قرار�تقنين
�بعـض��في�المحلية�اللغات�بوجود�يتعلّق�وما�والجيرة،�البيئة�واختالف�المستدمر،�لغات
�يتحمـل�.�اللغوي�والتّهجين�العاميات�مسألة�مع�بعضها�في�وجودها�وعدم�العربية�البالد

�األقطـار��جميـع��في�التّعلمية�التّعليمية�العمليات�في�والضعف�التّريث�بعض�المجمعيون
�مسـايرة��عـدم��المجمعيـون��يتحمل.�اللغوي�التّخطيط�ضعف�عن�السكوت�في�العربية
�المصـطلح��يقـدمون��ال�التي�بمصطلحاتها�اآلالت�استقبال�في�العولمي�اللغوي�الوضع
يفرخ�أن�بعد�إالّ�العربي�،المـواطن��ذهـن��مـن��ذلـك��بعد�يقتلع�أن�ويصعب�األجنبي�
ل.�العربيون�يتحمالهجين�ذلك�المجمعي�ه�الذي�اللغوية،�يشوـون��ويبقى�العربيالمجمعي�

�تقـديم��أو�للمرافقة�الهجين�هذا�منتجي�إلى�النّزول�دون)�تقل�وال�قل(�أعمدة�في�يعالجونه
�المجمعيـين��بـين��التّنسـيق��أو�التّكامـل��ضـعف��المجمعيون�يتحمل.�تكوينية�دورات

�مـا��بـين��فجوات�الدول�بعض�في�فتحصل�اللغوية،�المواطنة�لخدمة�الدول�ومؤسسات
�المجمعيـين��بعض�يتحمل�قد.�معها�تتعاضد�أن�يفترض�التي�والوزارات�المجامع،�تنتجه

�متطابقـة��تكن�لم�المبذولة�الجهود�خالل�من�التّعريب�عملية�في�حدثت�التي�العثرات�تلك
��.المعاصرة�والتّكنولوجيا�العلوم�في�الهائل�التّطور�لمالحقة
�فـي��العربية�الدول�واجبات�الموضوع�هذا�في�نُدخل�أن�يمكن:�الدول�اهتمام:�ثامناً

�أو�النّجاحـات��مـن��عديـد��فـي��كبيـراً��قسطاً�العربية�الدول�وتتحمل.�العلوم�تعريب
�الزائفـة��االدعـاءات��وتفنيد�اللغوية،�القضية�بأبعاد�والتّبصر�الصحيح�فالبناء�اإلخفاقات،

�واإلعـداد��اللغـوي،��التّوحيد�على�والعمل�السياسي،�القرار�في�والحسم�الزيف،�وكشف
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�خانـة��في�تصب�كلّها...�المعنوي�والتّشجيع�المادي�واإلنفاق�اللغوي،�والتّخطيط�الجيد،
�فشـركاء�.�والتّنفيذيـة��التّشريعية�بالسلطة�المنوطة�الواجبات�من�وهي�الدول،�اهتمامات

��:بمنهج�السلطة�وتديرها�اللغوية،�القضية�أبعاد�تتحدد�عندما�المسألة�هذه�في�كثيرون
�سـلطة��فـي��العليـا��المكانة�واالستعمالية�الرمزية�القيمة�الوطنية�اللغات�إيالء�ـ1
�مـن��وكم�المجال،�هذا�في�السابقين�بفعل�التّذكير�بنا�جديراً�أليس�النّقطة�هذه�وفي.�الدولة

�بلغتنـا��لنـنهض��إعالن"(�ينص�ألم:�وأهمية�قيمة�ذات�أفعال�إلى�تنادت�عربية�مؤسسات
�مـا��الوطنيـة،��لغته�بغير�الشّعوب�من�لشعب�علمية�نهضة�التّاريخ�يسجل�بم:�...�على

�االسـتغناء��يمكن�ال�معرفية�وأداة.�منازع�بال�قومي�أمن�قضية�العربية�اللغة�من�يجعل
�ال�ودعمهـا��العربية�اللغة�شأن�إعالء�موجبات�وأن.�للتنمية�عربي�مشروع�أي�في�عنها

��".��األجنبية�اللغات�وتعلّم�العالمية�الثّقافات�على�االنفتاح�اعتبارات�مع�يتعارض
�وفـق��لغويـة��سياسة�سن�على�العمل�الدولة�مهام�من:�السليم�اللغوي�التّخطيط�ـ2

�واضـحة��لغوية�سياسة�وإقرار�والتّاريخية،�والحضارية�الوطنية�والمرجعيات�المنهجيات
�وبين�والطموح،�األمل�بين�الربط�فيها�يقع�تربوية�سياسة�ورائها�ومن�واألهداف�المعالم

�تتقـاعس��أن�الوزارات/�الدولة�مؤسسات�على�يجب�كان�فما�الواقع؟�أرض�على�هو�ما
�ووضـع��الفجـوات،��كـلّ��لسد�بها�والعمل�التّخطيطات؟�تلك�تحقيق�في�دورها�أداء�عن

��.��الصعوبات�لتجاوز�الحلول
�الشّعوب�تقدم�وأساس�الفرد،�في�االستثمار�يعني:�والتّعليم�التّربية�في�االستثمار�ـ3
�لغويـة��بيئة�وخلق�التّقانات،�هذه�يصنع�من�في�يكمن�ما�بقدر�التّقانات،�استيراد�في�ليس

�أمل�ال�إذ�كلّه؛�البناء�أساس�هو�الفرد�وإن.�البلد�بلغة�العلمي�اإلنتاج�على�تعمل�منسجمة
�هـو��اإلنسان�به�يبنى�ما�وأول�فاسدة،�أو�واهية�لبناته�كانت�إذا�متين،�سليم�بناء�إقامة�في

�تعمل�أن�الدولة�واجبات�من�وهنا.�والمنافسة�والطّموح�واألمل�والعمل�والصدق�اإليمان
�وتعمل�عليه،�وتتربى�األمة،�به�تؤمن�متكامل�مشروع�ضمن�متّزن�سوي�فرد�بناء�على
�والجامعـة��الجـامع�:�تحقيقه�على�المؤسسات�كّل�وتتعاون�نهجه،�على�السير�على�وفقه
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�وال�أخـرى��تُغَرب�حين�في�مؤسسة�تُشرق�فال�واإلذاعة،�والتّلفاز�والصحيفة،�والكتاب
��.��عضيد�مؤسسة�من�غيره�مجال�يهدم
+�التّـدريس�:�فـي��الوطنية�اللغة�على�للحفاظ�الدولة�أجهزة�من�المعنوي�الدعم�ـ4
�والتّعلـيم��التّربية�على�تنفق�العربية�األمم�أن�فلو.�اإلدارة�الرسمي،�االستعمال+�اإلعالم
��.��شيء�كّل�في�األولى�المراتب�لحصلت�والرياضة�الفن�على�تنفق�كما

�تقـوم��ما�غرار�على�نوعية�مسألة�وهي�اللغوية،�المواطنة�لقضية�اإلعالم�تجنيد�ـ5
�يوميـاً��تضخّ�التي�اإلعالم�وسائل�تجنيد�من�اإلسپانوفية�أو�اللوزوفونية�أو�الفرنكفونية�به
�العـالم��بالد�كّل�في�اإلعالميين�جيوش�من�أرمادة.�وتتعلّمها�لغتهم�في�تتعمق�يجعلك�ما

�وفـي��الداخل�في�القوي�االنتشار�لها�يكون�لكي�لغاتهم�لصالح�بالمجان�الخدمات�يقدمون
��.الخارج
��.القرار�تصنع�قد�خاللها�من�والسلطة�األفكار،�ينتج�الذي�العالم�إلى�االستماع�ـ6
�لما�به�القيام�األفراد�يستطيع�ال�وهذا:�الرقمي�العربي�المحتوى�مجاالت�خوض�ـ7
�علـى��تغييـرات��إحـداث��على�للسعي�الحكومات�على�فالدور.�ومال�تجنيد�من�يتطلّب

�للمشاريع�الحكومي�الدعم�وتوفير�واالتّصاالت،�المعلوميات�لخدمات�التّنظيمي�المستوى
�عربيـة��بيئـة��إلـى��للوصـول��والتّدريب�التّعليم�مؤسسات�من�مزيد�مع�العالقة،�ذات

��.محوسبة
:�ينفعنـا��ما�واقتباس�اللغوية�المواطنة�في�النّاجحة�األمم�تجارب�استكناه�ضرورة�ـ8
�في�كبيراً�مخاضاً�تعيش�كانت�فرنسا�أن�يخفى�فال�فرنسا،�تجربة�النّقطة�هذه�في�خذولنأ

�اللغوي�النّهوض�في�بالتّفكير�فبدأت�الصناعي،�النّهوض�أرادت�ولكنّها�الضعف،�عصر
�اهتمـت��حيث�الميالدي�XVI�،القرن�أوساط�من�بدأ�األورپي�النّهوض�بداية�إن�ذلك�وبدأ
�منـع�+�البحثيـة��الحريـات��فـتح�:�موضـوعات��على�وركّزت�اإلنسانية،�بالعلوم�أوالً

�مفتـاح��وكـان�.�البخـار��ثـورة��ميدان�خوض+�بالتّراث�االهتمام+�التّسامح+�التّعصب
��:على�مبنياً�ذلك�كّل�في�التّطور
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�تـراث��إحيـاء��علـى��فعملت�إيطاليا،�في�موطنه�وكان�الكالسيكي،�التّراث�إحياء-�
��المتوسط�األبيض�البحر�بحضارات�اتّصال�على�جعلها�الذي�إيطاليا�وموطن�الرومان
�المعاصـرة��والنّهضـة��اإلنسـانية��وللحركات�والفنّون�لآلداب�إيطاليا�أمراء�رعاية-�

��عقالنية؛�بصورة
����التّغيير�في�والرغبة�وخلّفته،�قهرته�التي�الوسطى�العصور�إلى�األورپي�نظرة-�
�الكنيسـة��وإخراج�العلوم،�باب�فهي�اإلنسانية،�العلوم�إحياء�ضرورة�على�اإلجماع-�
��.االجتهاد�في�الممانعات�حدود�من

�الجانـب��تقـوم��ألنّها�اإلنسانية؛�بالعلوم�البداية�أن�النّهضوية�الخريطة�هذه�في�ونرى
�ومـن�.�لآللـة��عبداً�يكون�وال�يستعملها،�التي�لآللة�مبدعاً�إنساناً�يصبح�حيث�الروحي؛

��:��اآلتي�وفق�عندهم�النّهضة�مراتب�تحددت�ذلك
�دانتـي�:�ذلك�في�وبرع.�الفلسفة+�الفن+�األدب:�الكالسيكي�بالتّراث�االهتمام:�أوالً�ـ
�على�خوف�ال"�يقولون�وكانوا.�م�1375وبوكاشيو�م،�1374وبترارك�م،�1321إليجري
��".والرومان�اليونان�تراث�استلهم�إذا�الشّاعر�مسيحية
��م�1519ودافنشـي��م،�1400شوسـر��يـد��علـى��وكان:�بالشّعر�االهتمام:�ثانياً�ـ

�عصـر��فنّاني�أعظم�من)�أنجلو�مايكل(�ويعد.�م�1553ورابليه�م،�1540مور�وتوماس
�المشـهورة��أعماله�ومن�مذهلة،�درجة�إلى�والنّحت�التّصوير�فن�في�برع�وقد�النّهضة،
�وقد.�حجرها�على�ابنها�تحمل�وهي�مريم�العذراء�يصور�وهو)�التّقوى(�الرخامي�تمثاله
�جوتنبرغ�األلماني�يد�على�الطّباعة�ظهور�ثم.�فرنسا�ملوك�كنيسة�في�التّمثال�هذا�وضع

�ميكيـافيلي��بأحكـام��الحكم�وفلسفة�م،�1543كوبرنيق�البولندي�يد�على�والفلك�م،1438
�جغرافيـة��واكتشافات.��1546لوثر�مارتن�كتابات�وظهرت�الكنيسة،�وإصالح�م،1527
�طُـرق��فـي��انقالبـاً��الجغرافي�عمله�شكّل�وقد�م،�1692كولومبس�لكريستوف�جديدة
�طريـق�+�الحريـر��طريـق�:�طريقين�بظهور�العالمي،�االقتصاد�وفي�الدولية،�التّجارة
��:��من�دائمة�برعاية�هذا�كّل�في�وكان.�الملْح
����
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��.وشاعر�أمير�وهو�ميديتسي،�كوزيمو�إيطاليا�أمير:�األمراء�ـ1
��.م�1455المتوفّي��Vنيقوال�الباب�مقدمتهم�وفي:�البابويين�ـ2
�الفكـر��حريـة��لوجـود��فيـه��أبدعوا�جديداً�جواً�وجدوا�فقد:�القدماء�المهاجرين�ـ3

��.والبحث
�مطبعـة�+�فلورنسـا��مطبعـة��مثل�إيطاليا�أثرياء�من�المطابع�تأسيس:�النّاشرين�ـ4
��.البندقية
�ريشـيليو��يد�على�،�1612سنة�الفرنسية�اللغة�مجمع�فمن�المؤسسات؛�بناء:�ثالثاً�ـ
�عالميـة��مرجعيـات��أضحت�كبيرة�مؤسسات�إلى�إسپانية،�في�القشتالية�اللغة�مجمع�إلى
��.الفرنكفونيـة��منظّمـة��وإلى�الفرنسية�اللغة�تناصر�جمعية)�50(�خمسين�من�أكثر�وإلى
�وعلـى��الحضـارة،��اليونان�وعلى�التّاريخ،�إيطاليا�على�ينطبق�فرنسا�على�ينطبق�وما

��...��األمجاد�ومالطا�البحر،�ملوك�واإلسپان�المغامرة،�البرتغال
�البحـوث��إجراء�مستلزمات�من�وهذا:�والمؤسسات�المجامع�على�اإلغداق:�رابعاً�ـ

�البحوث�مراكز�من�مئات�تعضدها�ذلك�كّل�وفي.�الصناعات�مختلف�وتحقيق�والتّجارب
�والمهـم��الرغيد،�العيش�لهم�وتوفّر�بسخاء،�عليهم�تنفق�علماء�من�لها�بما�العالمية�العلمية

��.وبلغاتهم�لغاتهم�ذات�في�يبدعوا�أن
�المـتعلّم��العلمـي��البشر�على�التعلّق�كان�هذا�وفي:�النّجاح�وسائل�توفير:�خامساً�ـ
�مشـروعه��فـي��واالستثمار�النّجاح�شروط�له�فتوفّر�مكونا،�يأتيها�الذي�أو�تكونه�الذي
�واألجنبيـة��الوطنيـة��الكفـاءات��استقطاب�من�الكثير�حقّقت�وقد.�المطالب�كّل�له�وتقدم

��.استثمار�أيما�البشرية�التنمية�في�واستثمرت
�تجربـة��األورپيـة��النّهضـة��كانت�ولقد:�اآلخرين�خبرات�من�االستفادة:�سادساً�ـ
�اآللـي��منتوجه�قبل�سلوكه�تقويم�في�اإلنسان�محورها�وكان�وخصبة،�وفذّة�جيدة�إنسانية

�والرومـاني��اليونـاني��التّراث�تحقّق�وبذلك.�عليه�اآللة�سيطرة�ال�اآللة�على�وسيطرته
�إرسـاء��فـي��أسهمت�جديدة�وأفكار�قيم�واستلهام�للنّقد،�أخضعته�وافية�دراسات�ودرس
�الحضـارة��مـن��استلهمت�قد�النّهضة�هذه�أن�ننسى�أن�دون.�األورپية�الحضارة�قواعد
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 Louis/�ماسـينيون��لـويس�(�الفرنسـي��ويقـول��العربية،�اللغة�علم�اإلسالمية�العربية

Massignon"�(ة�اللغةالتّعبير�طريقة�الغرب�في�أدخلت�التي�هي�العربي�،وهـي��العلمي�
��".��والفنّي�العلمي�التّعبير�طُرق�في�تفردت�فقد�اللغات؛�أنقى�من

�وفـي�:�التكيف�وقبول�المستجد�بمراعاة�عربية�نهضوية�تجارب�استعادة�أهمية�ـ9
�اإلنسـانية��بالعلوم�االهتمام�بمنطلق�حصلت�التي�العربية�النّهضة�بدايات�نعدم�ال�هذا�كّل
�عمليـة��فـي��كبيراً�شوطاً�قطع�الرعيل�وهذا...�عبده�محمد+�األفغاني+�الطّهطاوي�عند

�متطلّبات�بين�توافق�خلق�عبر�مستنير؛�بفكر�العتيقة�العربية�الفكرية�البنيات�في�التّحديث
�شـعار��يرفعـون��وكانوا.�السمحة�وقيمه�اإلسالمي�الدين�وبين�المعاصرة�المدنية�الحياة

�الوسـطية��العربيـة��الثّقافة�ويغرسون"�معها�ويتفاعل�المتغيرات�يقبل�مدني�دين�اإلسالم"
�اللغـوي��بالتّأثير�اغتنت�قومية�كتلة�العرب�كون�العربية؛�واللغة�العربي�الشّعر�خالل�من
�في�حضارتهم�العرب�استلهم�وهكذا...�هنود�أو�تركمان�أو�فارس�فكر�في�الذوبان�دون
�والطـب��الفلـك��ثـم��واألدب،�والتّصـوف��والمنطـق��بالفلسـفة��بداية�اإلنساني�جانبها

.�متنوعـة��معـارف��علـى��منفتحاً�مبدعاً�العربي�العقل�وكان�والجغرافية�والرياضيات
�بالفكر�المصاحبة�النّفسية�التّعبئة�على�ارتكزت�استثنائية�إسالمية�عربية�عظمة�وحصلت
الفلسفي�ة�التّرجمة�حركة�وكانت�بطليموس�إلى�أرسطو�من�والرياضيووصـلت��واعي�

�األصـلية��األعمـال��وبدأت�موادها�استنفذت�أن�بعد�نهايتها�إلى�العاشر�القرن�نهاية�مع
�العربيـة��واللغـة��اإلسـالم��انتشار�مع�متمشياً�العلمي�الفكر�توسع�وكان.�وتزداد�تظهر
�قويـة��كانت�لغات�وأزاحت�الصين�إلى�وصلت�كبير�بامتداد�جديدة�تواصل�لغة�بصفتها
�وهـي��القـارات��كّل�في�العربي�االمتداد�حصل�ذلك�كّل�وفي.�واليونانية�السريانية�مثل

�ككـلّ��وبـالمجتمع��وبمؤسساتنا�بمجامعنا�أخرى،�مرة�النّهوض�أردنا�إذا�نوعية�محصلة
�وعملت�متخلّفة،�أورپا�كانت�كيف�بالخواتيم،�والعبرة�جماعية�صناعة�النّهضوي�فالعمل
�نـواة��لهم�وحصلت�األسباب،�بالتماس�عملوا�األوائل�العرب�أن�كما�التّغيير،�حتمية�بمبدأ
�بهـا��وأفـادوا��وطوروها�الغربيون�هاذأخ�التي�النّظرية�العلوم�تأسيس�في�النّوعية�النّقلة
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�فينـا��تُربي�التي�المعاصرة�العلوم�بوتقة�ضمن�أهملناها�التي�بتنظيراتنا�وتطوروا�لغاتهم،
��.��الصماء�اآللية

:�كتابنـا��ينظـر�(�تفصيلي�غير�مشروع�هو:�معاصرة�نهضوية�مشاريع�إنتاج�ـ10
).�م�2010سـنة��العربية،�للغة�األعلى�المجلس�عن�دراالص.�الثّالث�الجزء�ومناسبة�كلمة

�الثّـاني��العربـي��للنّهوض�معاصرة�آليات�وضع�عن�تصور�تقديم�خالله�من�وأستهدف
�االجتمـاعي��االنسـجام��لغة�باعتبارها�أولياً؛�اهتماماً�العربية�باللغة�االهتمام�بخصوص
�الدسـاتير��خـالل��مـن��نالتها�التي�الشّرعية�إلى�إضافة�المستقبل،�ولغة�البيني�والتّناغم
�القضـايا��فـي��جـدالَ��فـال�.�القانونية�النّصوص�مستلزمات�من�ذلك�يتبع�وما�العربية،
�فـي��المشـكل��يكمن�ما�بقدر�االجتماعي،�موقعها�حيث�من�الوطنية�اللغات�في�الشّرعية
�بـالواقع��يقتنعـوا��لـم��الذين�الضعاف�األفراد�بعض�قبل�من�والقصدية�الفعلية�زحزحتها
،ة�يرضون�وال�اللغويـة��اللغـةَ��وال�التّعليم،�لغةَ�تكون�أن�للعربيإذاً.�للمـواطن��اليومي�
�عنه�التّنازل�يمكن�ال�الذي�القَدر�وهي�عنها،�بديَل�ال�كلغة�بها�االقتناع�كيفية�في�المشكل

�بلغاتهـا��تقدمت�التي�الحية�األمم�عليه�تحرص�ما�وهذا�للزمان،�تركه�أو�فيه�التّسامح�أو
�تجسـيده��على�نقوم�أن�يجب�ما�وهذا�البتّة،�لغتها�بغير�أمة�تقدمت�ما�بأنّه�التّاريخُ�ويشهد
��.��العربية�الفئات�كّل�لدى�الفكرة�هذه�بثّ�خالل�من

�ومـا��أوطانها،�في�العربية�تشهده�الذي�اللغوي�التّردي�إطار�في�المشروع�هذا�يأتي
�النّوعيـة��الحلـول��في�النّظر�أهمية�من�العربية�المدنية�المنظّمات�من�الكثير�إليه�تنادي
�االعتبـار��إلعـادة��المؤسسات�بعض�به�تقوم�ما�وكذلك�الطّبيعية،�محالها�العربية�إلنزال
�النّهـوض�(�يحصل�أن�يمكن�ال�أنّه�علماً�المجامع؛�بعض�له�تَنَادى�ما�وبخاصة�للعربية،
النّهوض�إطار�في�إالّ)�اللغوي�واقعنـا��خـالل��ومـن��للعرب،�العام��،ومـن��العربـي�

�فـي��وثقافتهـا��العربية�تفكير�ومن�النّوعية�مقترحاتنا�ومن�الطّبيعية،�اللغوية�مستلزماتنا
�فئـات��لكـلّ��الفعلـي��بالتّجنيـد��إالّ�العربية�اللغة�تنهض�أن�يمكن�ال�كما�ولذاتها،�ذاتها

�وفـي��المجتمـع��في�التّأثير�دور�لها�والتي�المثقّفة�الفئات�تلك�وبخاصة�العربي،�المجتمع
�الشّأن�خدمة�وعيها�في�تضع�أن�يجب�والتي)�النّخبة(�المسماة�الفئة�هذه�السياسي،�القرار
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ة�تضيف�أن�على�تعمل�نُخَباً�نريد�هنا�ومن.�الدهماء�وبين�بينها�فرقَ�ال�وإال�العامللعربي�
�مـن��هـذا��األجنبية،�اللغات�إلى�تنتقل�نُخباً�ال�العربية،�إلى�العلم�تنقل�نُخباً�جديدةً،�قيمةً

�األمـر��يهمـه��لمن�صوتنا�تبليغ�نريد�المشروع�هذا�طريق�فعن�أخرى�جهة�ومن�جهة،
�اللغـوي��الـوعي��عودة�في�الكبير�الضلع�لهم�يكن�لم�إن�اللغوية؛�بالمسألة�معنيون�بأنّهم
�بـالوعظ��يـزع��ال�مـا��بـأوامرهم��فيزع�القيمي،�المرجِع�بمثابة�يعدون�فهم�مقامه،�إلى

��.��والقرآن
��اللغوي�النّهوض�مشروع

�فـي��العربيـة��تمكـين��ضرورة�إطار�في)�اللغوي�النّهوض(�مشروع�اقتراح�يأتي
�هـذا��يعمل�الحقيقة�وفي.�للقول�المطابق�الفعل�وتجسيد�مواطنيها،�لدى�وتبيئتها�أوطانها

�المجتمـع��لغـة��لتكـون��وبها؛�فيها�والعمل�العربية�اللغة�على�المحافظة�على�المشروع
على�تعمل�ولغة�األطوار،�كّل�في�التّعليم�ولغة�المجاالت�مختلف�في�العربي�جسـور��مد�

�المشـروع��يقـدم��الوقـت��ذات�وفي�والتّأثّر،�للتّأثير�العلمية�اللغات�مع�اللغوي�التّواصل
�اإلعـالم��وسـائل��وتفعيل�العربية،�البالد�في�اللغوية�الغُربة�محاربة�على�تقوم�وصفات
�بتقـديم��العربية؛�من�للرفع�المنتظرة�الهبة�هذه�خدمة�في�اإلسهام�أجل�من�قنواته�بمختلف

��:الثّالث�اآلماد�على�تقوم�خطط
�السـريعة��الحلـول��ويتطلّـب��مستعجل،�هو�ما�فيه�ستحدد:�القصير�المدى�ـ10/1
 Langue/�األم�اللغـة�(�العربيـة��باللغـة��االهتمام�بأهمية�التّوعية:�على�التّركيز�ويكون

mère�(واالنسجام�اإلجماع�لغة�باعتبارها�،ـة��حصول�على�تعمل�ولغة�المجتمعيالتّنمي�
�جـلّ��أثبتته�ما�وهذا�األجنبية،�باللغات�التّنمية�تكون�ولن�العربية�المجتمعات�في�البشرية

�ال�كمـا�.�مـؤخّراً��نهضت�التي�الشّعوب�لدى�يحصل�ما�هذا�بل�المعاصرة،�الدراسات
�مـن��جـزء��هـي��التي)��La Langue de la mère/�أم�لغة(�تهميش�يحصل�أن�يمكن

�اللغـات��بهـذه��االهتمام�يقع�أن�األجنبية�باللغات�والتّعلّق�االنشغال�فبدَل�والهوية،�التّراث
�ننفتح�ثم�ومن.�لها�ومكملة�للعربية�رافداً�تكون�أن�على�محلية،�بخصوصيات�تعلق�التي
�وفـي��العلميـة��المنهجيـات��فـي��منها�لالستفادة�تشاركية�بصيغة�األجنبية�اللغات�على



��������	
�����	
���������������������� �

82828282 

�التّركيـز��يقـع��كما.�للمتعلّم�سهلة�بصورة�العربية�تقديم�على�تعمل�التي�السهلة�الطّرائق
.�أبوابهـا��كّل�في�اللغوية�المسألة�لخدمة�القوية�صورتها�في�اإلعالم�منظومة�تجنيد�على
�الهـزة��تلك�بعد�للعربية�االعتبار�إعادة�على�التّركيز�يكون�أن�القصير�الظّرف�هذا�وفي
��.مؤسساتها�مختلف�عرفته�الذي�التّسامح�خالل�من�شهدتها�التي

�ومـا��مراحلهـا،��كـلّ��في�والتّعليم�التّربية�بمنظومة�يتعلّق:�المتوسط�المدى�ـ10/2
�مجـال��في�وأبحاث�مشاريع�تقديم�فيه�يتم�كما.�التّربوية�المستندات�إعداد�من�ذلك�يستلزم

�علـى�.�األخرى�اللغات�تُتعلّم�مثلما�سهلة�بطريقة�العربية�وتعلّم�تعليم�لغز�لفك�الديداكتيك
�حاسمة؛�لمدة�وإنّها.�سنوات)�10(�عشر�تتجاوز�ال�محددة�زمنية�لمرحلة�هذا�يخضع�أن

�البـرامج��تلك�بفضل�الدقيق�التّحكّم�إلى�التّسيب�مرحلة�من�الفعلي�االنتقال�يحصل�وفيها
��.التّطبيقية�العلوم�في�وبخاصة�المدارس،�في�تقدم�التي�النّوعية
�وموقعهـا��العربية�اللغة�لمستقبل�االستشرافية�بالنّظرة�ويتعلّق:�البعيد�المدى�ـ10/3

�وهـذه�.�النّوعية�الحلول�وتقديم�التّقنية،�المضايقات�لغز�فك�في�بالنّظر�وهذا.�اللغات�بين
�فيـه��يكون�الطّويل�المدى�هذا�وإن.�إالّ�ليس�الجيل�لمرحلة�عمرها�يدوم�أن�يمكن�المدة

�والمسـتقبل��الحاضر�أفق�في�اللغوية�السياسة�توجيه�بغية�المنظّم�التّخطيط�على�التّركيز
��.��الماضي�على�الحاضر�قياس�اعتماد�ال�الحاضر�على�الحاضر�قياس�يحصل�وفيه

�بتحديـد��الموضـوع��طبيعة�بحسب�توزيعه�علي�كان�المشروع،�هذا�في�وللتفصيل
��:��يلي�كما�وهي�العالج�مواطن
�النّفسـي��الجانب�من�فنبدأ�المعالجة،�مواطن�الستخالص�بالتّقصير،�اإلقرار:�أوالً�ـ
�اإلعالم�وترك�بها،�العلوم�تدريس�في�وبخاصة�العربية،�باللغة�االهتمام�بعدم�يتعلّق�الذي

�االنتماء�في�بالتّسامح�واإلقرار�بالتّرجمة،�االهتمام�يقع�ولم�اللغوي،�الهجين�في�للخوض
�واللغويـة��النّفسية�الخصوصية�في�مهم�جانب�وهو�الوطني،�واالعتزاز�اللغوية�والهوية

�هـذا��في�نحتاج�ولهذا�العمل؟�ما�التّقصير،�هذا�وأمام...�محترماً�اإلنسان�بها�يكون�التي
�إيجـاد��علـى��العمـل��ثم�ومن�بالموضوع،�العالقة�ذات�القضايا�مناقشة�إلى�المشروع
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�تقـديم��قبـل��تجسـيدها��علينـا��كان�األولية�القضايا�من�بمجموعة�بصرت�ولذا.�الحلول
��:وهي�العالجية،�الوصفة

�بخصـوص��أدبـي��علمـي��خطـاب��إلى�ونحتاج:�اللغوي�االعتزاز�ضرورة�ـ1
�المجتمـع��انحـطّ��وما�خصوصياتهم،�في�تقصيرهم�بسبب�إالّ�قوم�ذُّل�ما�فإنّه�االعتزاز،

�بـل��األهميـة،��كّل�األم�للغة�تُعطي�الحية�األمم�نجد�ولذا.�واقعه�في�وانحطّ�إالّ�لغته�في
�المقـام��لها�يكون�ال�وبدونها�يكونون،�وبها�ومقامهم،�وجودهم�أنّها�على�الصدارة�تُنزلها
�لغـتهم��عـن��يتنـازلوا��أن�يمكن�وال�العالمية،�اللغات�حساب�في�اللغة�قيمة�كانت�مهما

�أن�علـى��ويعملون�بها�يعتزون�بل�للواقع؛�مسايرتها�عدم�أو�للعلوم،�حملها�عدم�بدعوى
��ذلك؟�من�نتّعظ�فهل.�تترقّى
�وضـع��علينـا��يجب:�العربية�أو�المحلية�اللجان�بمعاضدة�القرار�صاحب�إقناع�ـ2
�لجـان��بإنشـاء��وهـذا��مراحل،�وعلى�العربية�استعمال�تعميم�تطبيق�في�الشّروع�آليات

�باستصـدار��القـرار��صاحب�حثّ�على�تقوم�محلية�لجان��والمراجعة�والتّقويم�المتابعة
�التّقـويم��فيها�ويتم�مراحل،�على�العربية�اللغة�استعمال�بتعميم�فيه؛�رجعة�ال�الذي�القرار

��.��المبدأ�عن�للتّراجع�ال�المنهجيات�في�للمراجعة�فنَعم�والتّقييم،
�التّنميـة��بـاب��في�هذا�ويكون:�بالعربية�العلوم�تدريس�مواصلة�بأهمية�االقتناع�ـ3

�مراكـز��وفـي��التّعليم،�مراحل�كّل�في�العربية�اللغة�باستعمال�إالّ�تكون�ال�التي�الوطنية
�بلغاتهـا��إالّ�تقـدمت��ما�التي�الدول�تلك�من�واالعتبار�الوزارات،�مختلف�وفي�البحوث،

�بلغتهـا��المـواد��كّل�تُدرس�ال�التي�العالم�في�الوحيدة�األمة�هي�العرب�بأن�العلم�ويكون
�للغـة��ونتنكّـر��نكـرات،��العرب�نحن�فهل�نكرات،�دول�إالّ�به�تقوم�ال�شنيع�فعل�وهذا

��.آية�من�أكثر�في�مجدها�بل�الكريم،�القرآن�زكّاها
�المشـروع��هذا�من�نريد:�عنه�والدفاع�المشروع�إنجاح�في�العربية�النّخب�إقحام�ـ4

�عـن��العربية�النّخبة�عزوف�ظّل�في�هذا�يكون�ولن�والعالمية،�العربية�الصبغة�ينال�أن
�يمكـن��كيف�ولكن.�القضية�هذه�أجل�من�التّجنيد�العربية�النّخب�فعلى.�المشروع�مسايرة
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�إعـداد��وطلب�المشاورة،�طريق�عن�ذلك�يكون�المشروع؟�هذا�في�العربية�النّخب�تفعيل
��.��القرار�صاحب�لدى�موقع�للنّخبة�يكون�أن�على�والجدوى�الخبرة�ودراسات�المشاريع،

�بـل��والخامس،�الرابع�السالح�يعتبر�اإلعالم�إن:�اإلعالم�أجهزة�مختلف�إشراك�ـ5
�المشـروع��هـذا��فـي��عليـه��التّعويل�يكون�ولهذا�اليومية،�حياتنا�في�المتنفذّة�القوة�هو

التّجنيد�منه�نطلب�الذي�النّهضوي�همـوم��حمـل��في�للسير�الجماهير�تعبئة�في�الحقيقي�
��.��الطّبيعي�وضعها�تنال�أن�ويريد�لغته�يحترم�الذي�العربي�المواطن

��:يلي�ما�منّا�تتطلّب�المسألة�وهذه:�العربية�استعمال�تعميم�وسائل�إعداد:�ثانياً�ـ
�عـن��تستغني�أن�للعربية�يمكن�ال:�التّرجمية�المؤسسات�وإنشاء�التّرجمة�تشجيع�ـ1

�تتجنّد�ولهذا�الصدارة،�وتنال�وعالمية،�علمية�صبغة�لها�لتكون�الركيزة�هي�بل��التّرجمة
�األخـرى��اللغـات��إلى�العربية�من�التّرجمة�وكذلك�العربية،�إلى�للتّرجمة�العربية�القوى
��.االستعمال�دواليب�مختلف�في�متنفّذة�وتكون�والعلمي�العملي�الصدى�لها�ليكون
�لجوانـب��متكاملة�شاملة�استراتيجيات�وضع:�المناسب�اللغوي�التّخطيط�تجسيد�ـ2

�عربيـة��اسـتراتيجية��على�بناء�مناسبة،�تربوية�سياسة�سن�إلى�ثم�ومن�اللغوية،�السياسة
�بقصـد��ومسـاراته؛��التخطـيط��اتّجاهات�إلى�وتشير�ومتطلّباته،�العمل�وسائَل�فيها�تُحدد

�علميـة��ومسـار��لمراحل�التّخطيط�يخضع�أن�على�اللغوي،�النّشاط�في�تغييرات�إحداث
�اللغـة��نشـر��في�الكبرى�األبعاد�االستراتيجية�تلك�تمس�كما.�المختصون�يحددها�وآلماد

�للـوعي��رافـداً��باعتبارهـا��الوطنية�باللغات�واالهتمام�المجاالت،�مختلف�في�الجامعة
ة،�جوانبه�في�الوطنية�اللغات�تعليم�وكذلك�التّراثيـة��األجنبيوتنظـيم��المطلوبـة��بالنّفعي�

��.���وتوحيدها�المصطلحات�إنتاج�على�والعمل�التّرجمة،
�التـي��اللغويـة��المجـامع��على�التّركيز�يقع�وهنا:�المختصة�المؤسسات�تفعيل�ـ3

�تقوم�أن�عليها�وكان�العربية،�اللغة�استعمال�تعميم�عملية�تقود�التي�القاطرة�أنّها�يفترض
�وإن.�الدولـة��مؤسسات�ومع�العليا�المجالس�كافة�مع�والتّسيير�التّوجيه�أفكار�إنتاج�على

�لها�يكون�أن�على�أبعاده،�كّل�في�العمل�لهذا�التّهيئة�على�تعمل�التي�هي�اللغوية�المجامع
��.القرار�سلطة
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�أجهـزة��لمختلف�العامة�والتّعبئة�التّجنيد�تتطلّب�العلمية�هذه�إن:�الوزارات�تفعيل�ـ4
�وعلى�العربي،�المجتمع�في�الفاعلة�القوى�كّل�على�التّركيز�يقع�كما�العربية،�الحكومات

�ويكون.�العربية�اللغة�استعمال�تعميم�معركة�ربح�أجل�من�العمل�العربية�المؤسسات�كّل
�وزارات�-��الـدفاع��وزارات�–�التّربيـة��وزارات�-��التّخطـيط��وزارات:�على�التّركيز

�-��الثّقافـة��وزارات�–�االتّصـال�/�اإلعـالم��وزارات�-��العلمـي��والبحث�العالي�التّعليم
.�واالقتصـاد��المالية�وزارات�-��الداخلية�وزارات�-��واألوقاف�الدينية�الشّؤون�وزارات

�وهـي��المواطن�في�التّأثير�تذا�وزارت�عليها�نطلق�أن�يمكن�ما�أو�الوزارات�أهم�هذه
�العمليـة��تجاه�به�تقوم�الذي�الخاص�برنامجها�تقديم�عليها�وزارة�وكّل�السيادة،�وزارات
�أن�علـى��زمنيـة��وبمـدة��ببرامج�محددة�خصوصية�خطّة�وزارة�لكّل�وتوضع�الوطنية
تتعاضد�وفي.�البعض�بعضها�تخدم�متكاملة�واحدة�صورة�في�الوزارات�وخطط�مناهج�
�التّجنيـد��نريـد��ما�بقدر�الدولة،�في�ما�جهاز�أو�ما�هيكل�عن�االستغناء�يمكن�ال�الحقيقة
صميم�وفي�طبيعيٍّ،�روتينٍ�في�العمليةُ�تدخَل�حتى�سنوات)�5(�خمس�يدوم�الذي�الفعلي�

�وطنيـة��أبعاداً�وأخذت�توسعت�قد�الطّريق�خريطةُ�تكون�ذلك�وعند�المواطن�اهتمامات
�من�وهذا�فقط،�المنهجيات�في�المراجعات�تحصل�وإنّما�المبدأ،�في�عنها�الحياد�يمكن�فال

راعاةً�التّغيير�فيها�يحدث�أن�الطّبيعيستجدات�للظّروف�موالم��.��
�علـى��أعرضـها��وصـفة��هناك):�اللغوي�النّهوض(�مشروع�تجسيد�كيفيات�ـ11

��:��يلي�ما�على�وترتكز�المختصين،�وعلى�المجمعيين
�إمـرة��تحـت��الجهاز�هذا�ويكون:�المشروع�يتابع�متخصص�جهاز�وضع�ـ11/1
�يعقـدوا��أن�علـى��العربية،�النّخبة�ومن�المجمعيين�من�أعضاءه�المجمع�ويختار�المجمع

��الكبـرى��المشـاريع��اقتـراح��على�يعمل�الجهاز�وهذا.�المجمع�رحاب�في�اجتماعاتهم
�علـى��البداية�في�فيعمل�وتشريعية،�إدارية�سلطةٌ�للجهاز�ويكون.�والتّقويم�المتابعة�وعلى

��.���العليا�السلطة�كّل�إلى�الصعب�اللغوي�للوضع�تقرير�رفع
�ويسـتعين��المجمـع،��سلطة�تحت�الجهاز�هذا�يكون:�مشاريع�اقتراح�جهاز�ـ11/2
�التّرقيـة��فـي��خبـرات��تقديم�منهم�يطلب�أن�على�اللغات،�مختلف�في�بالكفاءات�الجهاز
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�وضـع��من�إليه�آلت�مما�العربية�بإخراج�العالقة؛�ذات�الكبرى�المشاريع�وتقديم�اللغوية،
�المكـررة��األعمـال��تلـك��فـي��تُبذل�التي�الجهود�توحيد�سلطة�وللجهاز.�بالخطر�ينذر

�بالقـاهرة��المجـامع��التّحـاد��التّاريخي�المعجم�مشروع:�مثل�من�المتطابقة�أوالمشاريع
�مشـروع��مع�العربية�للغة�التّاريخي�المعجم�ومشروع�التّاريخي،�قطر�معجم��ومشروع

�فـي��العربية�اللغة�الجاللة�صاحبة:�باسم�تُنجز�التي�العشوائية�األعمال�اللغوية،�الذّخيرة
�للغـة��الـدولي��والمؤتمر�العربية،�للغة�العالمي�المجلس�تأسيس�ودبي،�بيروت،�من�كّل

�والمـالِ��للوقـت��رِبحـاً��التّنسيق�بينها�يحصل�أن�األحرى�كان�لجهود�وإنّها...�العربية
،وهذا�والجهد�المجتمـع��في�الفاعلة�القوى�تشتيت�على�تعمل�التي�العوامل�أحد��العربـي�

��أنفسنا؟�لتنظيم�الوقتُ�حان�أما
�المشـروع��هـذا��من�نروم:�الكبرى�المشاريع�وتوزيع�اقتراح�سلطة�للجهاز�ـ11/3
�بعضـها��إن�بـل��العربية،�اللغةُ�منها�تتضايق�أصبحت�التي�المؤسسات�كثرة�من�التّقليل
�كثـرة��فكفانا�تُذكر،�نتيجة�دون�المواطن�أمواَل�تستنزف�ما�بقدر�تخدمها�فال�فيها،�بلوى

�تحت�تعمل�فرعية�أجهزة�إلى�الجهاز�هذا�أحوج�فما.�الفراغ�إالّ�تُدير�ال�التي�المؤسسات
��.��المجامع�إمرة

�المجـامع��علـى��اللغوية�المهام�توزيع�هذا�من�نروم:�الكبرى�المهام�توزيع�ـ11/4
�برأيهـا��والعمـل��التّشـريع��صـبغة��لهـا��ويكـون��متخصصة،�مجامع�لتصبح�اللغوية

��.��وبقراراتها
�المحـدد��الـزمن��غياب�ظّل�في�تنجح�أن�للمشاريع�يمكن�ال:�الزمان�تحديد�ـ11/5

�منهـا��النّهايـة��أفـق��المشـاريع��في�العمل�بداية�في�التّنصيص�يقع�أن�بد�فال�إلنجازها
��.��مراجعة�هناك�تكون�أن�مانع�وال.�أخرى�لمشاريع�والتّفرغ
�تقنيـة��وثيقـة��يقـدم��األولـى��صورته�في�المشروع�إن:�المادي�اإلغداق�ـ11/6

�الميزانيـة��من�الرفع�الدول�نناشد�ولهذا�المطلوبة،�والطّلبيات�المادية�الجوانب�بخصوص
�ومتابعـة��الكبـرى،��للمشـاريع��محترمة�ميزانية�وتخصيص�العلمي�للبحث�تُرصد�التي

��.المطابقة�المصاريف
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�ما�بقدر)�اللغوي�النّهوض(�مشروع�حيثيات�بكّل�أحطتُ�أنّني�أدعي�ال:�الخالصة�ـ
�وهـو��بـه،��اطـالع��علـى��العربي�المواطن�يكون�أن�فأريد�الكبرى،�الخطوط�أعطيت
.�وإكمالهـا��النّقص�مواطن�لمراجعة�النّقد�استقبال�على�ومتفتّح��للمراجعة�قابل�مشروع
�يمكـن��كمـا��منـه،��القوة�مواطن�واستخالص�لدراسته�لجنةً�المجمع�ينصب�أن�ويمكن
�أعضـاء��الـزمالء��يقـدمها��التـي��المقترحات�كّل�في�القوة�نقاط�بين�يجمع�أن�للمجمع
)�العربـي��الفكـر�(�مؤسسة�قدمته�ما�بأن�وأشير�جديد،�من�أبدأ�أن�أريد�ال�وكما.�المجمع

�دراسـات��مـن��ومستخلص�جيد�جهد�وهو�تثمين؛�إلى�يحتاج)�بلغتنا�لننهض(�مجال�في
��:تخص�مقترحات�تمت�خاللها�ومن�العربية،�الدول�من�كثير�في�أنجزت�وأبحاث

��.واالنتماء�الهوية�وتعزيز�العربية�اللغة�ـ1
��.الالزمة�القوانين�باشتراع�العربية�اللغة�حماية�ـ2
��.واضحة�لغوية�سياسة�إطار�في�المستقبلي�التّخطيط�ـ3
��.الجامعي�قبل�ما�والتّعليم�العربية�اللغة�ـ4
��.الجامعي�والتّعليم�العربية�اللغة�ـ5
��.العربي�واإلعالم�العربية�اللغة�ـ6
��.الفنّي�واإلبداع�العربية�اللغة�ـ7
��.الرقمي�العالم�وتحديات�العربية�اللغة�ـ8
�وسـموِّ��كَعبهـا،��بِعلُو�والفخْرِ�ومآثرها،�بالعربية�إشادة�مقام�المقام�ليس:�الخاتمة�ـ
�مـا��فـي��نتدارس�وأن�المعاصرة،�قضاياها�في�ننظُر�أن�منّا�يتطلّب�المقام�وإنّما�شأنها،

�اآلمـال��لتجسـيد��بعضـنا��أيـادي��علـى��نشد�أن�جميعاً�وعلينا.�وأحوالها�شؤونها�بيننا
�سـبلَ��تُيسـر��وعمليـةً؛��كبيـرة��ومشـاريع��برامج�الجيل�هذا�بين�نضع�وأن�المعقودة،
�فـي��جديد�هو�ما�كّل�من�نستفيد�أن�الضروري�ومن.�بها�والتّحدث�وتوظيفها�استعمالها

�الجاريـة��البحوث�على�نوافذنا�فتح�وعلينا.�اللّغة�هذه�لخدمة�والرقمي�التّكنولوجي�المجال
��.��لغاتهم�بها�خدموا�التي�العلمية�األساليب�من�ونستفيد�اآلخرين،�عند
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�رفـع��ضـرورة��وهـي��إليها،�االنتباه�من�بد�ال�أساسية�قضية�هناك:�التّوصيات�ـ
�واإلسـالمية��العربيـة��الشّـعوب��جعـل��ثم�ومن�ذواتنا،�من�اللغوي�لالستعمار�القابلية

�علـى��اليوميـة��الحيـاة��في�العربي�اللسان�استعماَل�تُمارس�العربي�للحرف�المستعملة
��:��إلى�وندعو�وجماعية،�فردية�وسلوكية�نفسية�مستويات
�يعالجـه��مـا��وهو�وتأسيسه،�اللغوي�الوعي�بناء�آلية�اتّجاه�في�العملي�التّفعيل:�أوالً
�وعالقـة��العالم،�ورؤية�التّصورات،�وبناء�اللغوية،�بالهوية�العربي�اللسان�عالقة�فحص

�جمـوع��بـين��المسـار��هـذا��حقائق�وإشاعة�الواسع،�منظوره�من�القومي�باألمن�اللغة
��.العربية�الشّعوب
�عن�الكاشفة�الدستورية�المواد�وتفعيل�التّشريعي،�الضبط�آلية�اتّجاه�في�الحركة:�ثانياً

�األساسـي��ونظامهـا��نفسـها��عـن��العربية�الدول�تصور�سياق�في�العربية�اللغة�وضع
��.التّناقضات�من�قائم�هو�ما�وتنقّية�بنائها،�ومقومات
�الضابط�المسار�على�العمل�يحقّق�ما�هو�المؤسساتي،�الضبط�اتّجاه�في�الحركة:�ثالثاً
�فـي��التّداخل�عدم�وضبط�وتطويرها،�العربية،�على�بالحفاظ�المعنية�المؤسسات�ألدوار

��.��والمتابعة�والتّنفيذ�التّخطيط:�بين�االختصاصات
�والمجـالس��العلميـة،��والمجـامع��اللغوية،�المجامع�مؤسسات�أدوار�مراجعة:�رابعاَ
�األوقاف�ووزارات�الثّقافة،�ووزارة�الثّقافية،�والمؤسسات�المتخصصة،�والعربية�الوطنية

��.الدينية�والشّؤون
�التفّكيـر�:�مـن��المختلفة�مراحله�في�،اللغوي�التّخطيط�آلية�اتّجاه�في�الحركة:�خامساً

��.والتّطبيق�والتقّرير
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إن�هذا�الموضوع�المختار�لهذا�الملتقى�يطرح�إشكالية�تلقي�اللسـانيات��ـ�الديباجة:�
الوظيفة�التي�عرفتها�اللسانيات�في�مجـاالت�المعرفـة���في�الثّقافة�العربية�من�باب�وعي�

على�أنّها�ثقافة�إنسانية�على�الرغم�من�أن�المجال�التّداولي�العربي�عرف�مناهج�تعليميـة��
تيسيرية�أفادت�الدرس�اللساني�المعاصر،�ومن�خاللها�وضـعت�األسـس�التّمهيديـة/����

يثة�القائمـة�علـى�المبـادئ�واالتّجاهـات�����التّبسيطية�المتمثّلة�في�دراسة�اللسانيات�الحد
والمدارس�واألعالم،�ومن�ثم�تلتها�بعض�التّوضيحات�في�معنى�المصطلحات،�وتوالـت��
االجتهادات�في�تبسيط�المعرفة�اللسانية�للقارئ�العربي،�وكان�ذلك�أمراً�ضـرورياً�فـي���

ي�تباينـت�فـي���مرحلة�التّأسيس.�وهذا�ما�لمسناه�من�خالل�المنتوج�األول�من�الكتب�الت
���/مة�للقارئ�العربي/�علم�اللغـة�العـاممات:�علم�اللغة/�علم�اللغة�مقدالعناوين�وفي�المقد
األلسنية/�المدخل�إلى�علم�اللغة/�فقه�اللغة/�دروس�في�السميائيات/�دروس�في�اللسانيات�
�التّطبيقية/�علم�الداللة/�مدخل�للسانيات�سوسير/�محاضرات�في�علـم�اللغـة�الحـديث/���
مدخل�للصواتة...�واشتغل�اللسانيون/�الباحثون�العرب�على�هذه�العناوين�فـي�قـراءة���
��وظيفية�تواصلية؛�مهدت�ترسيم�علم�اللسان�في�درس�العربية،�وربما�بمفهـوم�الغـرب��

عتبات�تمثيل�تحليل�النّصوص�الغربية،�وكـانوا�واصـفين.����-�في�البداية-�فلم�يتجاوزوا�
لعربية�مقامها�ومراعاة�خصائصها،�فبدأت�تنال�مواقـع�فـي���وتوالت�األبحاث�إلعطاء�ا

تّحليل�الخطاب�وفي�سميائية�المكان�وداللة�الزمان،�وفي�التّبئير�وقضايا�البالغة�وعلـم��
النّحو،�ومع�ذلك�هناك�فجوات�جعلت�(مصطفى�غلفان�يقول:�"في�مجملها�هي�دراسات�

قراءة�في��-الكلمة�التي�ألقيت�في�الملتقى�الوطني�األول�(الكتابة�اللسانية�التّمهيدية�العربيةـ��♥
�.�2020أفريل�21-20الوظيفة�والهدف.�بجامعة�الشّاذلي�بن�جديد.�الطّارف�في�
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التّبسيط،�وجنوح�للتّعمـيم�الشّـديد���فراط�في�وصفية�وانتقاء�في�مبادئ�اللسانيات،�وفيها�إ
����".ةإهمال�المصادر�العلميو

لقد�شغل�الدرس�اللساني�العرب�مدة�كبيرة،�وهم�يسعون�وراء�معرفـة��ـ�التّمهيد:�
مقاصد�اللسانيات�باعتبارها�علماً�قائم�الذّات،�بهدف�جعل�القارئ�العربي�ينخـرط�فـي���

فيـات�مدرسـية�لهـا�تصـورات�����دائرة�البحث�اللساني�المعاصـر�مـن�منظـور�خل���
وإيديولوجيات،�ولكن�كّل�هذا�تحت�بند�الغاية�التّعليمية�التّبسيطية�وهي�الوظيفة�والهـدف��

هــدفنا�الوحيد�الجدوى�التّربوية�واإلبـالغ�التّعليمـي���وهذا�ما�تكشفه�معظم�المقدمات�"
العادي�من�االسترسـال���وبهذا�الصنيع�يغدو�الكتاب�أداة�تثقيفية�إذ�بوسعه�أن�يمكّن�القارئ

مع�صفحاته�متتبعا�قصة�اللسانيات�في�يسر،�وعلى�غير�تراكـب�فنّـي".�أقـدم�للقـارئ�����
العربي�توطئةً�تساعده�على�معرفة�اللغة،�وتهيئه�لتتبع�الخطوات�الالحقة�بيسر�وبمـردود��

��".��كبير

تقعيد�الدرس�اللساني،�ومـن��لقد�كانت�الغاية�التّعليمية�هدفاً�بغية�ـ�الغاية�التّعليمية:��
ثم�تبسيط�الماّدة�الجديدة،�ووضعها�في�حيز�التّعليم؛�بقصد�تذوق�العلم�الحـديث،�واإللمـام���
بمقاصده،�وهذا�ما�تظهره�الدروس�التّمهيدية/�المؤلّفات�التّمهيديـة،�إضـافة�إلـى�جملـة�����

ـ���� االت�المعـارف��التّعريفات�في�مفهوم�المعاجم�الخاصة�لعلم�اللسـان،�وأثرهـا�فـي�مج
األخرى،�وحصلت�طفرة�كبيرة�في�منتوج�األبحاث�واألطـاريح�التـي�بـدأت�تؤسـس�����
للسانيات�العربية�من�منظور�المزج�بين�فقه�اللغة�وعلم�اللغة،�رغم�التّكرار�في�موضـوع��
اللسانيات�هو�دراسة�اللغة�وما�يدور�حولها�من�مباحث�علم�اللغـة�وعلومهـا،�وتتّخـذها����

وليست�لغة�بعينها�واشتغلت�كثيراً�في�لسانيات�التّراث،�وفي�كّل�ذلـك���موضوعاً�لدراساتها
لم�نصل�إلى�تأسيس�مدرسة�لسانية�عربية�بمفهوم�المدرسة/�النّظرية�بما�لها�من:�نسـق+��
منطق+�مشْيخَة+�مريد+�بعد�زماني+�بعد�مكاني+�قبول�التّكيف��فبقيت�مرجعياتنا�غربيـة��

ا+�ڤيني+�جاكوبسون+�سوسير+�تشومسكي+�سورل+�كريسـتي�مستمدة�من�(سابير+�مارت
الالند...)�أو�مرجعية�مزدوجة،�كما�لم�تستطع�األبحاث�المنجزة�أن�تَخرج�مـن�العلـوم���

لت�اللسـانيات�فـي���غاإلنسانية�غير�أن�مفهوم�اللسانيات�أعم�وأشمل،�في�الوقت�الذي�اشت
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ات�وفي�النّـانوتكنولوجي.�فأيـة���الغرب�في�الطب�وفي�الهندسة�وفي�العلوم�وفي�البرمجي
طفرة�هذه�التي�أقعدتنا�عن�إدخال�اللسانيات�في�العلوم�الحية؟�وبكّل�وعي�بقيـت�ثقافتنـا���
العربية�خارج�اإلطار�المعرفي�العلمي،�ونعيش�عالةً�على�التّرجمات�التي�تـأتي�بطريـق���

��غير�مباشر.������
لك�ما�كان�يجـب�التّحقيـق���ذ�ـ�هل�تحقّقت�أهداف�اللسانيات�في�الدرس�العربي؟2

فيه،�حيث�االختالفات�قائمة�في�تصور�البحث�اللساني،�كما�أن�التّوجهـات�الشّـتات�ال���
تزال�فيها�فجوة�كبيرة�والخلل�في�المنهج،�وغياب�التّنسيق�بين�المختصين،�ومـن�ذلـك���

نـا�علـى���وقع�تخلّف�اللسانيات�في�الثّقافة�العربية،�وهنا�مكمن�اإلشكال.�وهذا�كلّه�يحمل
حصر�الموضوع�في�عالج�الكتابة�اللسانية�التّمهيدية،�وهو�موكول�للباحثين�المعاصرين�
الذين�يتحملون�قسطاً�كبيراً�في�عدم�اإلضافة�إلى�كتابات:�محمد�علي�الخـولي+�عبـد���
الصبور�شاهين+�إبراهيم�أنيس+�مراد�كامل+�تمام�حسان+�مـازن�الـوعر+�الحـاج����

ال�بشر+�مختار�عمر+�الفاسي�الفهري+�رمضـان�عبـد���صالح+�مصطفى�غلفان+�كم
التّواب+�عبده�الراجحي+�رياض�قاسم+�محمود�السعران+�محمود�فهمـي�حجـازي+���
حمزة�بن�قبالن�المزيني+�طه�عبد�الرحمن+�حافيظ�إسماعلي�علوي+�محمد�صـاري+��
مبارك�حنون+�المنصف�عاشور+�أمحمد�المالخ+�نهاد�الموسى+�محمود�أحمد�نحلـة+��

د�عبده+�سعد�مصلوح+�عطا�محمد�موسى+�المهيري+�المسدي+�أحمد�المتوكّـل+��داو
ميشال�زكرياء+�المصطفى�بوشوك+�أحمد�العلوي+�عز�الـدين�المجـدوب...�وكـان����
يفترض�أن�الالحقين�يكشفون�عن�جماليات�التّلقي�في�الكتابة�التّمهيديـة،�ويضـيفون�أو���

نية�في�الوطن�العربي.�ومـع�كـّل�هـذا����يستدركون؛�بغرض�بناء�غايات�الكتابات�اللسا
النّقص�والشّتات�ال�نعدم�أن�الهدف�تحقّق�في�بعض�أغراضه،�ولكنّه�لم�يصل�إلى�تحديد�

��معالم�اإلضافة�النّوعية�لبناء�تراكمات�لسانيات�عربية،�كما�تُبنى�الحضارات.��
ة�وضعت�األسسة�العربية�التّمهيديالكتابة�اللساني�التـي�تقبـل����ويمكن�أن�نقول:�إن

التّطوير،�ولكنّها�غير�مكتملة�ما�لم�تحصل�فيها�اإلضافة�على�غرار�مـا�يجـري�فـي����
اللغات�األجنبية�من�تحديد�القارئ�داخل�النّص،�وإبراز�أذهان�المتلقين،�والتّمـاهي�فـي���
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اللسانيات�الحاسوبية،�وعالج�جذري�لقضايا�اللغة�من�مثل:�تحديد�المصطلحات+�علـم��
يخي+�مقياس�الصواب�اللغوي+�الفروق�بين�المسموع�والمكتوب+�اللغات�االشتقاق�التّار

السامية+�لغة�اإلعالم+�التّطوع�اللغوي+�التّسامح�اللغوي+�الصراع�اللغوي+�األخطـاء��
الشّائعة+�اللغة�الجامعة+�اللغة�والقرآن+�أزمة�العربية+�المعجم�التّـاريخي+�العاميـات���

وضوعات�تحتاج�أن�تظهر�في�ثوب�جديد،�وفي�عالج�يزيل�والمحليات...�وكّل�هذه�الم
اإلرباك�اللغوي�الذي�طفح�كيلُه�بين�المختصين�العرب.�كّل�هذا�يحيلنا�إلـى�أن�الغايـة���
التّعليمية�غيبت�تقنيات�البحث�اللساني،�ولم�يستطع�الباحثون�العـرب�مواكبـة�تطـور����

كتاباتُ�التّمهيديةُ�أحياناً�إرباكاً�في�الوقوف�النّظريات�اللسانية،�فما�العمل؟�وهكذا�تُشكّل�ال
عندها�دون�تجاوز�اإلرهاصات�األولى�مما�يجعلها�العمدة�فقـط،�بـل�أحيانـاً�ال�تقبـل�����
التّجاوز؛�آخذة�صفة�األبوة�العلمية�والتّأصيل�والمرجعية�المنهجية.�ومع�كّل�ما�قلنـاه�ال��

ية�قد�تحقّقت�وكان�لها�نصيب�من�األهداف�ننكر�أن�جهوداً�في�اللسانيات�التّمهيدية�العرب
����رس�اللسـانيالمرسومة�في�بعض�اللسانيين�العرب�الذين�ال�تزال�بصماتهم�مثيلـة�للـد
الغربي،�ونجحت�في�تقديم�اللسانيات�إلى�القارئ�العربي�فـي�صـورة�الوافـد�الجديـد�����

ي�هـذا�المجـال���المفهوم،�والمستفيد�منه�في�تطوير�تراثنا�القديم.�وكان�من�الضروري�ف
التّأكيد�على�اللسانيات�التّطبيقية،�وهي�عمدة�المسير�في�مجال�نيل�التّطبيقات�في�العربية�

��بما�لها�من�خصوصيات،�وما�لها�من�إرث�كبير.
ة�للغـة�مـن�أجـل����تبحث�في�التّطبيقات�الوظيفية�التّربويـ�اللسانيات�التّطبيقية:�3

في�الوسائل�التّربوية�والمنهجية�لتقنيـات��،�كما�تبحث�تعليمها�للنّاطقين�بها�ولغير�النّاطقين
+�وضع�النّصوص�اللّغويـة�+�أصول�التّدريس،�من�حيث:�تعليم�اللّغات�البشرية�وتعلّمها

إضـافة���عالقة�التّعليم�بالبيئة�االجتماعيـة.�+�وضع�االمتحانات+�وضع�مناهج�التّدريس
ة،�وما�يسـتلزم�فـي�اإلعـالم����ة�والتّقنيات�اإلى�أنّها�تبحث�في�المكاسب�اللّغويلبيداغوجي

��التّربويـة�،�وهذا�بغايـة�رصـد�المشـكالت����واإلحصاء�والرياضيات�وتحليل�المحتوى
وسيكون�األمر�بسيطاً��توفير�الوسائل�الالّزمة.،�وإيجاد�الطّرائق�والمناهج�الكفيلة�بحلّهاو

حات�الغـرب�فـي�التّقابـل����إذا�وقع�االهتمام�باللسانيات�التّطبيقية،�وهي�التي�تمدنا�بفتو
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علـم��+�تعليم�اللّغات+�تحليل�المحتوىاللغوي�كما�تحيلنا�إلى�مستويات�أخرى�من�مثل:�
عاللّغة�النّفسي�+�ة��+�لم�اللّغة�االجتمـاعيصـناعة�المعـاجم��+�اللّسـانيات�الحاسـوبي�+

ات+�:�علـم�األصـو��اوينشطر�عنه...�علم�اللّغة�النّظري+�علم�اللّغة�التّطبيقي+�التّرجمة
علم�الدالطّـابع��وكـّل�هـذا�يحيلنـا�إلـى������...اللة+�علم�القواعد+�علم�اللّغة�التّاريخي

للغة،�وإلى�تحسين��االجتماعيإيجاد�الحلـول�لمشـاكل�المجتمـع����،�واالستعمال�اللّغوي
علماً�أن�من�أهداف�اللسانيات�التّطبيقية:�حـّل�المشـكالت����اللّغوية�واالتّصالية�والكتابية.

�حماية�اللّغـات.�+�ترقية�األداء�اللّغوي+�تصحيح�األخطاء+�تيسير�تعليم�اللّغاتية+�اللغو
ولكن�بقينا�نلقي�االجتهادات�التي�ال�يقع�التّواصل�فيها،�ولم�نبنِ�مدارس�نموذجية،�كمـا��
غيبنا�مرافقة�المريد�في�هذا�المنحى،�وبقينا�في�مزاولة�وإعادة�المكرور،�وفـي�عمـوم���

ـة،�وإلـيكم���اللسانيات�العامة�للسانيات�العامة�إضافة�نوعياللسانيات�التّطبيقي�ة،�ونعلم�أن
��الفروقَ�بينهما:

��اللّسانيات�التّطبيقية اللّسانيات�العامة

التّداولي�البرغماتي�تتبع�المنهج�التّجريبي تتبع�المنهج�الوصفي�الوظيفي�االستقرائي 

متهتم�بالكالم�والمتكلّ باللّغة�وحدها�تهتم
تعتمد�على�عدة�علوم�وتقنيات �عن�بقيـة��مستقلّ �ومنهاجها �في�موضوعها ة

العلوم
ـ� ة�ليس�لها�نظريات�وال�مدارس؛�ألنّها�عملي

ميدانية�متغيرة
لها�نظريات�ومدارس

ةعملية�تجريبي نظرية�تجريدية
بحسـب��ضبوطة�ودقيقة؛�ولكنّهـا��نتائجها�م

روفالظّ
محتملة�ومتوقّعة��نتائجها�

وتنتصر��،وتقدم�الحلول�،تدخل�في�الصراع
وترجح

ل�فيهتصف�الصراع�اللّغوي�وال�تتدخّ

تنظر�إلى�اللّغـة�مـن�خـالل�حاضـرها�����
ومستقبلها

تنظر�إلـى�اللّغـة�مـن�خـالل�ماضـيها������
وحاضرها
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نعيش�الحداثة�المعاصرة،�وفي�فجوة�الرقمنة�التـي��ـ�اللسانيات�وعلم�الحاسوب:�4
تحتاج�إلى�معرفة�واستدراك�شابكي،�بدءاً�من�االبستيمولوجية�المعرفية/�علـم�العلـوم/���
الدراسة�النّقدية�للعلوم،�وفي�فلسفة�اللغة�ومنطقها�العام،�وقيمتهـا�الموضـوعية�توقّعـاً����

ة،�فما�محّل�الثّقافة�العربية�في�التّحليل�االبستيمولوجي�الذي�يقتضي�النّقـد��للقوانين�العلمي
��السليم؟�هناك�ثغرات�ال�بد�أن�نتحدث�عنها�وتستلزم�سدها،�وهي:��

إلى�حجية�النّظـر��افتقار�اللسانيات�العربية�للنّقد�السليم:�تفتقر�اللسانيات�العربية��:أوالً
دريس،�كما�تفتقر�إلى�الكتابـات�النّقديـة���النّقدي�السليم،�لضعف�المنهجية�المتّبعة�في�التّ
��المؤسسة،�وهي�معضلة�العربية�في�الراهن.

:�ضعف�نظرية�المعرفة�اللسانية:�وهي�نظرية�البحث�عن�قيام�معرفة�الوجـود��ثانياً
بمختلف�أشكاله�وما�يتبع�ذلك�من�تاريخ�العلوم،�وفلسفة�العلوم�الباحثة�عن�األسس�التـي��

��لمي.��يقوم�عليها�الفكر�الع
:�ضعف�اللسانيات�في�البرمجيات:�عندما�يحصل�المزج�بين�نظريـة�المعرفـة���ثالثاً

��ة،�ومن�ثـمة�في�أصولها�القاعديوفلسفة�اللغة�تحصل�ملكة�البرمجة�الجذرية�للغة�العربي
تكون�لها�معرفة�بالمناطيق�والبرمجيات�والتّطبيقات�التي�تعمل�في�إطار�نظـام�الـذّكاء���

في�تخزين�وقراءة�تراثنـا�الديناصـوري�الـذي�ال������OCRاالصطناعي،�واعتماد�نظام
تحتكم�إليه�اللغات،�بل�وقراءته�قراءة�حديثة�يكون�فيه�الذّكاء�الصناعي�محوراً�لتسـهيله��
للباحث.�إن�الحاسوب�الذي�ال�نتحكّم�فيه�إالّ�كتابيـاً،�وال�نسـتعمل�مـا�يحملـه�مـن������

نا�اللساني،�وصورة�عـن�ضـعف���لَصورة�واقعية�عن�تخلّف�Excelبرمجيات،�من�نظام�
نظرية�المعرفة�في�طرائق�اكتساب�المعرفة�العلمية�والتّفكير�العلمـي،�فحصـاً�علميـاً����

�م�من�الباحثين�العرب؛�فإنهـذا��ونقدياً�قوامه�االستقراء�واالستنتاج�معاً.�ومع�كّل�ما�قُد
المجال�من�البحث�يبقى�مة��ماًشَتَحـ�ظر�بالنّفي�اللسانيات�العربي عوبات�الكثيـرة��إلى�الص

��.التي�تواجه�الباحث�في�هذا�المجال
����
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��وننظر�على�نصف�الكأس�اللغـوي�،وفي�كّل�هذا�ال�نبقى�في�تسويد�الوضع�اللساني
الفارغ�فقط�بقدر�ما�نريد�العمل�على�انطالقة�جديدة�مما�توقّف�فيها�األولون،�ونزيد�فـي��
تطوير�النّظرية�اللسانية�العربية�بمنهجية�تماثل�واقع�اللسانيات�الحاسوبية؛�وبمـا�يخلـق���

ربية�تستجيب�لخصوصيات�تراثنا،�وبناء�الذّكاء�االصـطناعي�فـي�ذات���قيام�نظرية�ع
الوقت.�نريد�ذكاء�يقرأ�تراثنا،�ويعيد�هندسته�حاسوبياً،�ونستفيد�منه�في�الوقـوف�للنّديـة���
أمام�لغات�العلم.�فال�بد�من�معيرة�وتنميط،�وال�بد�من�قواعد�مؤسسـة�تُحـدد�كيفيـات����

اللساني�الذي�يـؤمن���التّحليل�النّقدي�العربي�بكّل�موضوعاته،�ومن�واقع�البحث�اللساني
بتعدد�المذاهب�اللسانية،�والتّعرف�على�المصادر،�والعناية�بالمردود�اللساني�المعاصـر��
في�إطار�استثمار�اللغة�العربية�استثماراً�ينَزلها�القيمةَ�العالميةَ�على�أنّها�لغـة�الحضـارة���

��اإلنسانية.��
ما�أحوجنا�إلى�كثرة�القراءة�والعمل�اللساني�فـي�سـيرورة�متواصـلة����مة:�ـ�الخات

���رس�العـالمية�التي�تحتاج�إلى�نيل�مواقع�في�الـدتضبط�دقّةَ�موضوع�اللسانيات�العربي
بتبنّي�نظرية�التّراث�والحداثة�وبما�يخدم�منطق�اللغة�العربية�فـي�خصوصـية�تأويـل����

وينظر�إليه�من�موقف�علمي�علـى�أنّـه�نتـاج����ته�التّراث،�وليس�في�دراسته�في�حد�ذا
معرفي�حقّق�معارف�في�مرحلة�التّأسيس،�وعرف�انتكاسات؛�وهو�اآلن�يسعى�إلى�نيل�

ـ��موقع�في�البحث�الراهن.�وما�أحوجنا�إلى�ترسيخ�وعي�نقدي�فـي�� ة�اللسـانيات�العربي
.�ومـا�أحوجنـا�إلـى����ةقافة�العربيتصحيح�مسار�اللسانيات�في�الثّية�يستلزم�الوعي�بأهم

سلطة�الرقيب�العلمي�الذي�يؤمن�بالقداسة�اللغوية�التي�تقضي�على�الحـوارات�الرخـوة���
التي�ال�تُقيم�بلداً.�ما�أحوجنا�إلى�قبول�االختالف�الذي�ال�يـؤدي�إلـى�الخـالف�فـي�����
األصول.�ما�أحوجنا�إلى�ربط�األمل�بالعمل؛�للنّهوض�بالدرس�اللسـاني�العربـي�فـي����
إطار�تضافر�الجهود�للنّهوض�بمستوى�اللسانيات�في�الثّقافة�العربية،�وتقويمهـا�نظريـاً���

االنغمـاس�فـي�اللسـانيات����إلـى��ومنهجياً�للسير�بها�إلى�الضبط�العلمي،�ما�أحوجنـا��
ونيمية�واللسانيات�البيولوجية�والطّبية�وما�يتعلّق�بالفتوحـات��پالحاسوبية�واللسانيات�الطّو

لمعاصرة.��اللسانية�ا
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يحتفي�المجلس�األعلى�للغة�العربية�باليوم�العالمي�الموسوم�(العيش�معاً��ـ�الديباجة:
بسالم)�بغرض�العمل�على�التّجسيد�الفعلي�عن�طريق�الملتقيات�واأليام�الدراسية�فكـرة��
العيش�اللغوي�التّام�بين�اللغتين�الوطنيتين�وسبل�التّكامـل،�وعـدم�االنغـالق�عليهمـا�����

ة�التي�تعمل�علـى��باستقطاب�لغات�العلم�األجنبية�لالستفادة�من�الفتوحات�اللغوية�والعلمي
تطوير�اللغات�الوطنية،�وعلى�قضاء�المصالح�بيننا�وبين�الشّعوب�التـي�تـتكلّم�لغـات����
ليست�من�لغاتنا.�وليس�ألول�مرة�نحتفي�بهذه�المناسبة�التـي�انطلقـت�فكرتهـا�مـن�����

اقترحنا�أفكاراً�فـي�هـذا���الجزائر،�بل�سبق�أن�جسدنا�لقاءات�بخصوص�الموضوع،�و
��المجال.��

إلى�ثالثة�أقسام،�وهي:����ـ�التّسامح�اللغوي�ينقسم�مفهوم�التّسامح�اللغوي�:��
ـ�قسم�يتعلّق�بالخصوصيات�اللغوية�لكّل�لغة،�وفيه�نقول:�إن�التّسامح�اللغـوي�ال��1

لغة�الهدف�نعني�به�الدعوة�إلى�الذّوبان�اللغوي/�االقتراض�المخّل�للغة�األصل،�لتفرض�
شروطها،�وال�نعني�به�إلغاء�القواعد�النّحوية،�وال�استعمال�اللهجات،�وال�التّماهي�فـي��
تعميم�األلفاظ�األجنبية.�وكّل�ما�فيء�األمر�هو�السير�ضمن�مسار�الجواز�اللغوي�الـذي��
تبيحه�قواعد�اللغة.�ويدور�هذا�القسم�في�مفهوم�االستدالل�بالشّواهد�الممكنـة،�واعتمـاد���

��لمشيخة�اللغوية،�وترجيح�الرأي�المجمع�عليه.ا
ـ�قسم�يتعلّق�بتيسير�تدرج�القواعد،�وتحسين�طرائق�التّدريس،�والتّمثيل�باللغـات��2

األجنبية،�ومنطق�اللغات�سعياً�إلى�تحقيق�النّمذجة�الشّبكية�التي�تجمع�اللغـات�الطّبيعيـة���

�في�ترسيخ�ثقافة��♥ �ودوره �في�الجزائر، ت�للملتقى�الوطني�حول�(التّسامح�اللغويأعد� ـ�كلمة
.�وقد�تأجل�انعقاده�جسدياً�بسبب�الجائحة،�وعقد�عن�2020جوان���2-�1العيش�معاً�بسالم)�بتاريخ�

بعد�عن�طريق�التّحاضر�المرئي�عن�بعد.
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:�اللغـة�الوظيفيـة/�لغـات����ويدخل�في�هذا�القسم�الخصوصيات�في�ذات�اللغة�من�مثل
��االختصاص/�اللغة�للفطريين/�اللغة�لغير�الفطريين.

ـ�قسم�يتعلّق�بالتّعدد�اللغوي�في�بلد�من�البالد،�وبخاصة�تلك�البالد�التـي�عرفـت���3
االستعمار�الذي�ترك�لغته،�وترك�إرثاً�ثقافياً�يصعب�تجاوزه�إالّ�عبر�أجيـال�وأجيـال.���
وهذا�المجال�له�أبعاده�ويقع�التّركيز�عليه.�إذن�التّسامح�اللغوي�في�هذا�القسم�يعني�فـي��

�حدث�مع�اآلخرين�باللغة�التي�يفهمونها�حتى�لو�لم�تكـن�لغتـك��ض�التّعدم�رفما�يعني�
وقبول�التّعايش�اللغوي�في�إطار�قانون�األثر�اللغوي�الذي�تحدثه�اللغة�األقوى�في�اللغـة��
األضعف/�لغة�الهيمنة�في�لغة�المغلوب/�لغة�العلم�في�لغة�األدب/�لغة�الحداثة�في�مقابل�

�في�مقابل�لغة�تاريخية...�ومن�هنا،�فإنّنا�ال�نجد�حرجـاً��لغة�األصالة/�لغة�مسايرة�للواقع
لغات�فرضت�نفسها�في�االستعمال�اليوم،�ولكـن��خاصة�بث�مع�اآلخر�بلغته،�وحدفي�التّ

في�حدود�ما�يجعل�التّواصل�يتم�بصورة�طبيعية�في�حالة�قضاء�المصلحة�التي�تتطلّـب��
لبعد�عن�التّعصب�اللغوي�بمفهوم�جعل�ذلك،�والمسألة�تقدر�بحالها�ومكانها.�وهذا�يعني�ا

كّل�النّاس�يستعملون�لغتك�مجبرين.�وهنا�يؤدي�بي�الكالم�إلى�أن�هـذا�ال�يـدخل�فـي����
أو�النّزول�عند�لغة�اآلخر،�بل�مفاده�تسامح�لغـوي�بـاهر،�ال����يالشّعور�بالتّراخي�اللغو

جـديرة��ة�يتعارض�مع�ثقافة�الالتسامح�التي�يمارسها�بعضنا�مع�اآلخر،�وهـي�مسـأل��
��.رسن�والدمعبالتّ

ومن�خالل�هذا�الملتقى�ندعو�إلى�ثقافة�التّسامح�اللغوي�المسلّح�بالذّاتية�والخصوصية�
وهي�ثقافة�مرفوضـة�فـي�قيمنـا����� Linguistic Prejudiceالنّفعية�البعيدة�عما�يسمى�

ومرفوضة�في�ثقافتنا.�وندعو�إلى�تسامح�لغوي�في�المستويات�اللغوية،�وتوظيـف�لغـة���
اآلخر�حيث�يجب�ذلك،�وهي�ليست�إباحية�لغوية،�بقدر�ما�هي�ثقافة�االختالف�وليسـت��
ثقافة�الخالف،�وقد�عمل�بها�أجدادنا�في�ما�مضى�من�الزمان�في�األنـدلس،�وفرضـوا���

لغة�التّواصل�بالعربية�الفصيحة،�وكان�ذلك�من�العولمة�التي�تجت�في�العربية�لغـة��نمط�
��العلم�والعلوم.��
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ولقد�كان�للمجلس�األعلى�للغة�العربية�هذا�االختيار�للموضـوع�العـالمي�بمناسـبة����
مايو�من�كّل�سنة،�ويتبعه�مباشـرة�اليـوم����16العيش�معاً�بسالم�الذي�تحدد�تاريخه�في�

ج�إلى�االهتمام�باللغات�األم،�وفي�ذات�الوقت�إلـى��انوع�الثّقافي�وهي�أيام�تحتالعالمي�للتّ
خر.�ثقافـة�تجسـيد���ت�التي�يقع�فيها�االنفتاح�على�اآلاالهتمام�بالتّرجمة�وهي�بريد�اللغا

أفكار�اآلخر�لمعرفة�خصوصياته�ومداركه�واستشراف�عالمه�الخاص�"من�تعلّم�لغة�قوم�
تعمل�لغة�قوم�قضى�مصالحه".�ونروم�من�هذا�اللقاء�العلمي�آمن�شرهم"�ونقول:�"من�اس

على�تحقيق�أفكار�تنافسية�في�المحاور�الخمسة�التي�يتبارى�فيها�المختصـون��للمجلس�األ
في�تقديم�مشاريع�تكاملية�للعيش�معاً�ضمن�تعددية�لغوية،�وهي�تعددية�ضمن�المشـترك��

الجامع�الذي�يعمل�على�االنسجام�الجمعي��.��
:�إن�الملتقى�يستهدف�نمط�العـيش�بالتّعـدد���لتّسامح�اللغوي�واالنسجام�الجمعيـ�ا2

)�مـن��4)�والرابعـة�(�3اللغوي�ضمن�تراتب�لغوي�وطني،�في�حدود�المادتين:�الثّالثة�(
الدستور�الذي�يخص�بعد�اللغات�الوطنية،�ويعطي�القيمة�المضافة�للغـة�الدولـة�وهـي����

خي�والهوياتي�وفعل�األجداد�النّفعي�في�الخيـار�االسـتراتيجي���العربية�في�بعدها�التّاري
وكان�خياراً�موفّقاً�ولم�نشهد�الصراع�اللغوي�المخّل�بالتّواصل�واالتّصال،�فأنزلت�كـّل��
لغة�المقام�المستحقّ،�وهذا�ما�يسعى�الدستور�تجسيده�من�المادتين�المذكورتين.�وفي�هذا�

نغالق�العزل،�بل�هي�دعوة�إلى�االنتفاع�اللغـوي�مـن���ال�يعني�االنغالق�الهالك،�أو�اال
اللغات�التي�تعرف�المنتوج�العلمي�الحديث.�وال�بد�في�هذا�المقام�مـن�اقتـراح�أفكـار����
تعمل�على�العصبة�اللغوية�ضمن�هذا�المخاض�المعاصـر�الـذي�ال�يعـرف�الحـدود�����

��اللغوية:
��ـ�التّسامح�اللغوي�دعوة�إلى�االنفتاح�ال�االنبطاح؛

��ـ�التّسامح�اللغوي�هو�األخذ�من�كّل�اللغات�بمصطلح�رابح�رابح؛
��ـ�التّسامح�اللغوي�تسامح�في�االستعمال�ال�في�فقه�اللغة؛

��ـ�التّسامح�اللغوي�هو�االنسجام�الجمعي�في�ظّل�تعدد�لغوي�جامع.
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�اما�أحوجنا�إلى�أفكار�من�الباحثين�الوطنيين�الذين�يقترحون�علينا�أفكـار��ـ�الخاتمة:
في�حفظ�الهوية�والذّاكرة،�هوية�لغوية�مضيفة�تسير�سيراً�حثيثاً�للحاق�بالركب،�ونحـن��
ال�نريد�القهقرى�أو�الوقوف�في�مرحلة�البداية،�أو�في�مرحلة�المراجعات�في�كّل�مـرة��

لمية�التي�تعمل�على�التّغيير�الفعلي.�ونهيب�بالبـاحثين�فـي���وكأنّنا�ال�نملك�الوصفات�الع
اقتراح�أفكار�التّغيير�السلس�في�منهج�السلف�المرتكز�على�ما�هو�من�الثّابت،�وما�هـو��
من�المتغير،�اال�يوجد�رجال�أشداء�يحقّقون�هذه�الوصفة؟�يوجد�رجـال�فـي�مسـتوى����

هم�خدمة�الشّأن�عظمة�هذه�البالد،�وهم�بحاجة�إلى�تفعيل،�وإلى�رجة�يجعلون�همة�وطني
العام،�أال�هبوا�أيها�الباحثون�لرفع�هذه�األمـة�بلغتهـا�الجامعـة�وهويتهـا�الصـامدة������
ومرجعياتها�الثّابتة،�وانفتاحها�المحافظ�علـى�الخصوصـيات�التـي�ال�تـزول�بفعـل������

��االستعمار،�ال�تذوب�في�لغة�االستدمار.��
����
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�بـين��األوجـه��المتعدد�اللغوي�لالنتقال�جسراً�اللغات�بين�التّرجمة�تعد:�الديباجة�ـ
�يكـون��ال�الحرفي�النّقل�أن�ولو�للثّقافات،�النّاقلة�الوسيلة�وهي�العصور،�مر�على�البشر
�الخيانة�هذه�ففي".�خيانة�التّرجمة"�قيل�هنا�من�العام،�المعنى�ينقل�أنّه�إالّ�بالغرض،�وافياً
�ما�وهناك�يترجم،�ال�ما�هناك�ولكن�المشتركة،�القواسم�لها�التي�اللغات�خصائص�تظهر
�ولهـذا�.�أخرى�لغة�في�يوجد�ال�نحوية/�صرفية/�معجمية/�صوتية�خصوصية�عن�يعبر

�نقـل�/�اللغـة��يغلـف��الـذي��اللغوي�الغالف�نقل/�المعنى�نقل�بين�الجمع�فن�فالتّرجمة
�الخصوصـيات��وربـط��والتّأنيـث،��التّذكير�ومراعاة�التّرتيب�بعمليات�والقيام�األسلوب،
�مـا��في�تتنافس�اللغات�ونجد�اللغات،�بين�متفاوتاً�اللغوي�المحتوى�نجد�ولهذا.�بالثّقافات
�مجـال��فـي��الخدماتيـة��النّفعيـة��وفق�اللغات�تدريس/�دراسة�على�التّباري�ويقع�بينها،

�التّواصل�وسائل�في�اللغات�تنافس�من�اليوم�نراه�ما�وبخاصة�للغات،�اللغوي�االستعمال
ة�ونرى.�االجتماعيدارة�تنال�اإلنگليزياألخـرى��اللغات�من�أكثر�تترجم�ألنّها�ليس�الص�

�مـن��لها�بما�اللغة�موقع�أن�ذلك�إلى�أضف.�إليها�ال�منها،�التّرجمة�في�المرجع�ألنّها�بل
�األكثـر��اللغـة��هي�اإلنگليزية�أن�الواضح�من"...��مستخدميها�وعدد�الشّابكة�في�مكانة
�علـى��الكلّـي��المحتـوى��من%���52نحو�يقارب�ما�ينتج.�اإلنترنت�شبكة�على�شهرةً

.�أخـرى��بلغـات��العـالمي��المحتوى�من�اآلخر�النّصف�أما.�اإلنگليزية�باللغة�اإلنترنت
�فـي��بالتّوسـع��ترغـب��التـي��اإلنترنت�على�التّجارية�للشّركات�قيمة�اآلتية�المعلومات
��...��الخارجية�األسواق
��%.�26.3يعادل�ما�أي)�اإلنترنت�على�مستخدما�948608782(�اإلنگليزية�اللغة•
��%.�20.8يعادل�ما�أي)�اإلنترنت�على�مستخدما�751985224(�الصينية�اللغة•

حول�(التّرجمة�بريد�اللغات)�تنظيم�المجلس�األعلى�للغة�العربيـة��أعدت�الكلمة�للملتقى�الوطني��♥
�م.2020بتاريخ�
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��%.�7.7يعادل�ما�أي)�اإلنترنت�على�مستخدما�277125947(�اإلسپانية�اللغة•
��%.�4.7يعادل�ما�أي)�اإلنترنت�على�مستخدما�168426690(�العربية�اللغة•
��%.�4.3يعادل�ما�أي)�اإلنترنت�على�مستخدما�154525606(�البرتغالية�اللغة•
��%.�3.2يعادل�ما�أي)�اإلنترنت�على�مستخدما�115111595(�اليابانية�اللغة•
��%.�3يعادل�ما�أي)�اإلنترنت�على�مستخدما�109400982(�الماليزية�اللغة•
��%.�2.9يعادل�ما�أي)�اإلنترنت�على�مستخدما�103147691(�الروسية�اللغة•
��%.�2.8يعادل�ما�أي)�اإلنترنت�على�مستخدما�102171481(�الفرنسية�اللغة•
��%.�".���2.3يعادل�ما�أي)�اإلنترنت�على�مستخدما�83825134(�األلمانية�اللغة•

�علـى��ويقـوم��العلم،�تحمل�التي�اللغات�هذه�بين�أشده�على�التّنافس�نرى�هذا،�وأمام
�مـن��عليهـا��الطّلـب��ويقـع��الشّابكة،�في�موقعاً�لها�يعطي�الذي�العلمي�المنتوج�رفدها

�السـوق��اسـتقطاب��علـى��والسـفارات��الشّركات�وتعمل�فطْرييها،�غير�ومن�فطْرييها
�ترجمـة��علـى��الطّلب�يقع�ولذا�األم،�بلغة�معلومات�من�توفّره�بما�والخدمات�للمنتجات

�القيادة�وتيرة�على�وللحفاظ�العالمية،�إلى�للوصول�العلوم�مختلف�في�وتوطينها�األم�اللغة
).�األم�اللغة(�الوطنية�اللغة�وإلى�من�التّرجمة�سوق�على�بالسيطرة�التّجارية�األعمال�في

�الطّلب�لخدمات�األسعار�ترتفع�حيث�األسواق؛�جميع�في�المفتاح�ألنّها�األم؟�اللغة�ولماذا
�الواليـات��في�سعراً�لغوية�تركيبة�فأعلى�،�slator.comـ�لـ�وفقًا�عرضٍ�بأقّل�العالية
�سـعرٍ��متوسط�مع�الكورية�–�واإلنگليزية�اليابانية،�–�اإلنگليزية�هي�األمريكية�المتّحدة
�عملـة��أصبحت�التي�التّرجمة�صناعة�وهكذا.�كلمة�لكّل�أمريكيٍ�دوالر��0.75إلى�يصل
�الوصـالت��ترجمة�في�يدخل�كبير�الستثمار�شاملة�لغوية�صناعة�هي�الطّلب،�عليها�يقع

�ترجمـة�/�الخـرائط�/�األغاني�ترجمة/�السياحية�األدلّة/�اإلشهارية�الومضات/�الشّعرية
�أنـواع��ففيـه��العـريض،��الميـدان��هـذا��في�الخوض�نريد�ال...�التّسويق/�األلبومات
�والثّقافـة��الحضـارة��ونقل�الهدف،�والنّص�الكتابية�والتّرجمة�النّقحرة،�وفيه�التّرجمات،
�مـا��بقـدر��المصـطلحات��هذه�توضيح�صدد�في�ولسنا...�السماعية�الشّفوية�والتّرجمة
�تنقـل��وهي�الصور،�من�بصورة�اللغات�بين�وانتقالها�نقلها�في�التّرجمة�أهمية�إلى�نصبو
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�التّرجمـة��تحصـل��فكيف�نحوية�ضروب�من�واحدة�لكّل�بما�أخرى،�لغة�إلى�لغة�ثقافة
�المعنـى��نقـل��مضـمون��الوصول،�مضمون�بريد�عن�عبارة�النّاقل�يكون�هنا�األمينة؟
�ولغـة��الهـدف،��لغة�ثقافة�على�للسيطرة�فيها�والعول�مبنى،�ذات�لغة�نظام�في�ووضعه
��.��المنطلق
�والحـس��اإلبـداع��علـى��يعتمد�إنّه�حيث�بذاته�مستقالً�فناً�التّرجمة�نرى�هنا،�ومن
ة��تمكـين��على�وتعمل�الثّقافات،�تقريب�على�والقدرة�اللغويالتّواصـل��مـن��البشـري�

�ترجمـة��محاوالت�جرت�الحاسوب�ظهور�ومع�البعض،�بعضهم�خبرات�من�واالستفادة
�الشّخصـية��للتّرجمة�مساعدة�كوسيلة�ونجحت�آلية،�ترجمة�الطّبيعية�اللغة�من�النّصوص

�المقـام��هذا�في�يفوتنا�وال).�اآللية�التّرجمة(�يسمى�ما�في�واقعنا�في�التّطوير�تعيش�وهي
�علـى��عمل�الذي)�الحكمة�بيت(�تأسيسهم�في�العباسيين�زمن�في�العرب�به�قام�ما�على

�نوعيـاً��نمـاء��وعرفت�العربية�تطور�على�عملت�التي�وهي�العالمية،�اإلبداعات�ترجمة
�الخليفـة��عصـر��فـي��متطورة�مرحلة�التّرجمة�حركة�وبلغت.�والعالمية�للصدارة�أهلها

�فـن��فـي��بعبقريـة��التّاريخ�لهم�يشهد�بمترجمين�وسمعنا�المأمون،�وابنه�الرشيد�هارون
�الحمصـي��وابـن��البطريـق��ويوحنـا��قرة�بن�وثابت�إسحاق�بن�حنين�فهذا�التّرجمة،
�من�للـتّرجمان�بد�وال"�التّرجمان�في�يقول�الذي�والجاحظ�المقفّع�بن�اهللا�وعبد�وبرزويه

�يكـون��أن�وينبغـي��المعرفة،�نفس�في�علمه�وزن�في�الترجمة،�نفس�في�بيانه�يكون�ان
�وجـدناه��ومتى�وغاية،�سواء�فيهما�يكون�حتى�إليها،�والمنقول�المنقولة�باللغة�النّاس�أعلم
�اللغتـين��مـن��واحـدة��كّل�ألن�عليهما،�الضيم�أدخل�قد�أنّه�علمنا�بلسانين،�تكلّم�قد�أيضاً
�مجتمعين�منهما�اللسان�تمكّن�يكون�وكيف�عليها،�وتعترض�منها،�وتأخذ�األخرى�تجذب
�تلـك��استفرغت�واحدة�بلغة�تكلّم�فإن�واحدة،�قوة�له�وإنّما�بالواحدة،�انفرد�إذا�كتمكّنه�فيه،
�لجميـع��التّرجمة�تكون�ذلك�حساب�وعلى�لغتين،�من�بأكثر�تكلّم�إن�وكذلك�عليهما،�القوة

�علـى��أشـد��كـان��أقّل،�به�والعلماء�وأضيق،�أعسر�العلم�من�الباب�كان�وكلّما�اللغات،
��".العلماء�هؤالء�من�بواحد�يفي�مترجماً�البتّة�تجد�ولن�فيه،�يخطئ�أن�وأجدر�المترجم،
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�بالعربيـة��المعرفـة��توطين�في�التّفكير�من�بد�ال�موقع�في�نحن�الكريم،�الجمع�أيها
�مـن��بـد��ال�الحـالي��ضعفها�ولكن�ماضيها،�من�أحسن�إلى�لتعود�منها�يترجم�ونجعلها
�بضـرورة��المترجمين�إلى�كالمي�وأوجه�المتقدمة،�اللغات�من�العلوم�نقل�على�االعتماد

�لغـة��قواعـد��وتعلّم�والحكم،�واألمثال�والمسكوكات�والمصطلحات�الكلمات�معاني�تعلّم
�يغيـب��لدرجة�جيدة�التّرجمة�لتكون�لغة؛�كّل�مميزات�من�واالستفادة�النّقل،�ولغة�الهدف
�ومعرفـة��البالغية�والتّشبيهات�الصور�تعلّم�الضروري�ومن�التّرجمة،�أو�األصل�تمييز
�اللغتـين��كلتـا��وثقافـة��حضـارة��ومعرفة�االطالع�وضرورة�الهدف،�اللغة�في�مقابلها
�مواطن�وإظهار�النّقل�في�والتّفنّن�اللغوي،�المذاق�ويحمل�غنياً�التّرجمي�التّالقح�ليحصل
�الكاتـب��قصـد��عن�تعبر�والتي�المالئمة�الكلمات�إيجاد�في�واإلبداع�اللغتين،�في�الجمال
��.��أريحية�بكّل�التّرجمة�متابعة�أو�القراءة�في�االستمتاع�نكهة�للتّرجمة�يعطي�مما

�ويكـون��والعالمي،�والعربي�الوطني�بريدها�في�أجنحتها�تحملها�أن�العربية�من�نريد
�التّرجمـة��بين�الحدود�تضييق�في�الصعوبات�على�والتّغلّب�الصدى،�ورجع�الصدى�لها

�واسـتخدام��والتّكييف�التّوطين�عمليات�في�فابحثوا�ولذاتها،�ذاتها�في�المعرفي�والتّوطين
�الموقـع��على�تنطبق�التي�الهواتف�وأرقام�والقوانين�والتواريخ�للوقت�المناسب�التّصميم
�للمنـتج��المادي�الهيكل�إلى�النّظر�إعادة�فيها�بما�التفاصيل�من�والعديد�األلوان�وخيارات

�الثّقافـة��مع�الصراع�وتفادي�اللغوية،�الحساسيات�إلى�يؤدي�ما�كّل�تجنّب�ونرجو.�للغة
�دمـج��طريـق��عـن��المحلي�السوق�إلى�والدخول�المشترك،�والطّابع�والعادات�المحلية

��.الجامعة�واللغة�المشترك،�الثّقافي�القاسم�في�ورغباته�احتياجاته
��
��
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��
��:�ينالنا�شرف�كبير�في�تقديم�هذه�المحاضرة�المرئية�عن�بعد�عبر�نظـام�الديباجة

zoomالفهرس��)�ـة�����إلى�الشّريك�العلميه�المملكـة�العربيـد)�ومقـرالموح�العربي
السعودية،�ومن�خالل�هذه�المحاضرة�نجزل�الشّكر�إلى�كّل�الفـاعلين�فـي�خدمـة����
تطوير�اللغة�العربية�لتكون�ندا�للغات�الحية�إن�لم�تكن�األفضل،�لما�لهـا�مـن�إرث���

ـ� اني،�فأخـذّت��حضاري�إنساني،�فهي�اللغة�القديمة�القُدمى�التي�خدمت�الفكر�اإلنس
وأعطّت،�وكان�لها�المفعول�الخميرة�في�مختلف�القارات،�بلْه�الحديث�عن�المقامات�
العالَ�التي�نالت�بها�الريادة�وأضحت�لغة�العولمة�في�وقت�وجيـز.�والشّـكر�كـّل����
الشّكر�إلى�كّل�الفاعلين�في�خدمة�اللغة�الجامعة�للغة�العربية�الفصيحة�التي�ال�بـديل��

لَم�يثبت�أن�أمة�تقدمت�بغير�لغتها،�ولهذا،�فلم�التّعطيل�في�تأجيـل�تعمـيم���لنا�عنها�فَ
استعمال�اللغة�العربية؟�ِلم�هذا�التّسويق�في�كّل�ما�له�عالقة�باالهتمام�باللغة�العربية؟�

��.ونرجو�لكم�حسن�المتابعة
:�رأيت�ان�أقدم�محاضرتي�عن�بعد�بـالتّركيز�علـى�مجموعـة�مـن�����المقدمة

المحددات�ذات�األبعاد�العامة�يخص�العنوان�الرئيسي�في�مسألة�رهانات�المعرفـة��
��:في�اللغة�العربية،�وهي�كما�يلي

��.في�تشبيك�المدونات�اللغوية�العربية�رهانات�المعرفة�في�اللغة�العربية
��روفيسور:�صالح�بلعيدپالـ

��رئيس�المجلس�األعلى�للّغة�العربية
��

♥
�مـع��بالتّنسـيق��بعـد��عن�التّحاضر�تقنية�عبر��2020أوت��11الثالثاء�يوم�ألقيت�المحاضرة  

��.الموحد�العربي�الفهرس
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��:رفةالرهانات�والمع-1
��:مصطلحان�يتكامالن�ويلتقيان�في-
��كسب�الحداثة؛-
��السير�إلى�األمام؛-
��نشدان�األفضل؛-
��التّطوير�والتّقدم�والرقي؛-
��اقتصاد�المعرفة؛-
��بيع�األفكار�عن�طريق�سوق�الثّقافة؛-
��الخلق�واإلبداع؛-
��خلق�التّنافس؛-
��.البقاء�لألصلح�لألفضل�لألسرع-

��:أما�الرهانات�فنراها�في
1/1� رهانات�جعل�العربية�تتطور�عبر�هذا�التّشبيك�اآللـي،�وهـو�وسـيلة�����-
ر�اللّغويالتّطو.��
1/2� رهان�بناء�المنصات�الرقمية�التي�تعطي�للعربية�نمطية�التّعامـل�مـع����-

��.الخوارزميات�بصورة�آلية
ربيـة��رهانات�بناء�النّحو�العالمي/�والعربية�العالمية�لتعلـيم�وتعلّـم�الع���-1/3

��.للفطريين�ولغير�الفطريين�بسهولة
رهان�كسب�قناتين�أساسيتين�في�البناء�اللغوي�القاعدي:�قنـاة�المدرسـة����-1/4
��.وقناة�اإلعالم
رهان�الحداثة�اللغوية�التي�ترتكز�على�اللغة�الحية�التـي�تسـتعمل�فـي�����-1/5

��.مجاالت�الحياة�العامة
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عي�خصوصيات�اللغة�العربيـة��رهان�صنع�المنصات�بخوارزميات�ترا�-1/6
قرناً.�وفيه��17بما�لها�من�تشكيل�وفقه�اللغة،�ولغة�لها�تراث�طويل�يمتد�ألكثر�من�

��.لغة�القداسة
ــة����-1/7 ــالة�والحداث ــين�األص ــة�ب ــداث�اللّغوي ــنع�األح ــان�ص �.ره

رهان�العيش�ضمن�األعجوبة�الثّامنة،�وهي�الرقمنة�بما�تعرفه�اللسانيات�من��-1/8
��.ي�التّشبيك�اآلليفتوحات�ف

رهان�األتمتة�الذي�يعمل�على�نقل�العربية�من�لغة�مسـتقرة�إلـى�لغـة�����-1/9
��.متطورة،�تعيش�التّقابل�والتّبادل�مع�اللغات�في�إطار�المصالح�المرسلة

��:مدخل�إلى�اللسانيات�الحاسوبية-2
غـة+�علـم���إنّه�مجال�حديث،�وأحد�العلوم�البينية�التّصاله�باللسانيات/�فقه�الل�-

��الحاسوب؛
��ظهر�هذا�العام�عندما�بدأ�االهتمام�بالتّرجمة�اآللية؛�-
��Davidعنـد��1960استعمل�المصطلح�بذات�الصيغة�عند�الغـرب�سـنة����-

Hays/دفيد�هيز�.��
مع�تضافر�جهود�تشومسكي+�جون�كول�عندما�بدؤوا�يبحثـون�فـي�معالجـة����

ناعيالذّكاء�الص�اللغات�الطّبيعية،�ثم.��
اللسانيات�الحاسوبية�فرع�من�اللغة�والحاسبة.�يهـدف�إلـى�تعمـيم�نمـاذج������-

��رياضية�للتّراكيب�اللغوية�يتم�تنفيذها�عن�طريق�اآللة؛
شهد�تطوراً�عجيباً�في�اللغة�اإلنكليزية�وعند�العرب�ظهرت�بوادر�معاصـرة���-

��.عبارة�عن�مداخل�الكثير�من�المحاسن
��:فيوعلى�العموم�ظهرت�مدونات�جيدة�

��الصوتيات�الحاسوبية؛�-
��التّحليل�الصرفي؛�-
��التّحليل�النّحوي؛�-
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��التّحليل�الداللي؛�-
-�المرفق�اإلمالئي.��

وهناك�تنافس�كبير�بين�األفراد�والشّركات�في�هذا�المجال،�ونسـجل�بافتخـار���
��:أعمال�مركز�باسم�للمعلوميات

��أعمال�نبيل�علي؛-
��أعمال�محمد�مراياتي؛-
��:مؤسسات�كبرى�مثلأعمال�-
��دار�المنظومة�في�المملكة�العربية�السعودية؛�-
��دارالمنهل+�مؤسسة�التّراث؛�-
��دوائر�المعارف؛�-
��مدونات�بعض�المجامع؛�-
��.مدونات�رقمية�لمكتب�تنسيق�التّعريب�-

اقتصاد�المعرفة:�االقتصاد�مصطلح�مالي،�والمال�يخضع�للسوق�والعـرض���-3
��.التّجاريوالطّلب�وللميزان�

قديماً�كانت�األمور�النقدية�تقدم�من�عينات�ملموسة:�سلع�مسـتهلكة�تقـبض����-
��عليها�الثّمن�وله�بجهد�الجسدي�والنقل؛

��اقتصاد�طغا�عليه�الكبار؛�-
��.مجتمع�المعرفة�غير�هذا�التّقليد

كوريا+�فنلنـدا+�السـويد+����-ترول/�ترواث�باطنة�تصدر�الفكرپدول�ال�غاز/�
��...ن+�الصين+�الهندكوبا+�اليابا

اقتصادها�يتمثّل�في�بيع�المعرفة،�ويتمثّل�في�البرمجيات+�الخطط�اإلنمائية+�بيع�
��.الخرائط+�بيع�الطّرق�السيار+�برامج�المكيفات+�نقل�السكك�الحديدية

ناعيوبوتات�مركّبات+�تطوير�الذّكاء�الصبناء�الر.��
��:موقف�اللّغة�العربية�من�خالل�هذا�الزخم�-4
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��هذه�البرامج�تصلح�لكّل�اللغات�الطّبيعية؛�-
��تحتاج�إلى�حرفيين�لتطويرها؛�-
��العربية�اآلن�تستورد،�وهي�عالة�على�اللغات�األجنبية؛�-

��لماذا؟�ألنّنا�لما�نبني�بعد�البنوك�الشّجرية�للنحو�العربي؛
��ما�معنى�البنك�الشّجري�النّحوي؟�-
��بناء�اإلطار�الهندسي�الذي�يتّفق�ومعطيات�الرياضيات�التي�تنطلق�منها��-

��خوارزميات؛
��بناء�النّماذج�اإلحصائية�للّغة؛�-

-����ة�للتّحليـل�اللغـويروريات�الضالنّحو�هو�المسؤول�األساس�لتوفير�المعطي
ولهـذا���األعمق،�وهو�الذي�يستند�إلى�أسس�المنطق�الرياضي�في�التمثّيل/�التّجريد.

��نحتاج�إلى�بناء�وتوظيف�تقنيات�الذّكاء�الصناعي؛
بناء�مدونة�موصفة�توصيفاً�نحوياً�للّغة�العربية�الفصحى�المعاصـرة�ونشـاط���-

��اللغة�الحية�التي�يكثر�دورانها�مثل:�لغة�اإلعالم؛
��:بخاصة�إلى�استكناه،�العالقات�اللّغوية�في

��النّحو�العالمي؛�-
��./�العالميةالعربية�العلمية�-
��ال�بد�من�وصف�جديد�للّغة�العربية�الحية؛�-
��ية؛�ال�بد�من�االنطالق�من�نمطيات�اللّغات�األور�-
��البد�من�اعتماد�القوائم�المشتركة؛�-
��ال�تنطلق�من�فراغ�لربح�الوقت،�وربما�اللّحاق؛�-
��االعتماد�على�الشّركات�الكبرى؛�-
��االعتماد�على�المخابر�الكبرى؛�-
��االعتماد�على�المناهج�المشتركة؛�-
��.االعتماد�على�علم�اللغة�اإلحصائي+�لسانيات�المدونات�-
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��.لسانيات�المدونات�في�العربية�-5
��بناء�المدونات،�ما�نعني�بهذا؟�-

علم�لسانيات�المدونات،�يعني�دراسة�العربية�درساً�وبحثاً�وتعلّماً�وتعليماً،�لكـي��
��.تحقّ�بين�اللغات�الحيةتنال�لغتنا�مكانها�المس

��:لسانيات�المدونات�يعني�فيها
��البناء�اللغوي�الذي�يكون�عمدة�االنطالق؛�-5/1
��التّوظيف�اللغوي�للمادة�المتبناة؛�-5/2
��تطوير�المادة�بما�يتوافق�وبرامج�الذّكاء�الصناعي؛�-5/3
��التّحليل؛الرهان�على�اآللة�بما�تقدم�من�مادة�لتسهل�عمليات��-5/4

��:ولسانيات�المدونات�في�العربية�تعيش�مضايقات�في�العربية�من�اآلتي
��عدم�أجرأة�النّحو�العربي؛�-
��مشاكل�الكتابة؛�-
��مشكلة�الشّكل�العربي؛�-
��على�الكتابة�العربية؛�OCRصعوبة�تعرف�-
��؛�Wordإلى��PDFمضايقات�تحويل�-

��:وهذه�المضايقات�ال�يمكن�أن�ترفع�إالّ�بـ
��مزيد�من�جمع�مادة�اللغة�العربية؛�-
��المعجم�التّاريخي؛�-
��التّجارة�اللّغوية؛�-
��دوائر�المصاريف؛�-
��الموسوعات؛�-

��.في�مراجع�ذكية�متطورة�خاصة�باللغة�العربية
��
��



íflée†ÃÖ]<íflèçÇ×Ö]<l^Þflæ‚¹]<Ôéf�i<»<íflée†ÃÖ]<íÊ†Ã¹]<l^Þ^â…< <
 

     
111111111111 

    

        

��:المشاريع�الكبرى�-6
��المعجم�التّاريخي�في�اللغة�العربية؛�-
��التّجارة�اللغوية؛�-
��ة�العامة؛معاجم�ألفاظ�الحيا�-
��المعاجم�الثّقافية؛�-
��المدونات�الكبرى�في�المملكة�السعودية؛�-
��النّحو�العالمي؛�-
��.العربية�العالمية�-
��:المقترحات�-7

7/1-���ة،�فهي�التّراث�وهي�الوجود،�فلم�يثبـت�أنضرورة�الوعي�باللّغة�العربي
��.أمة�تقدمت�باللغة�األجنبية

��.بالمدونات/�وبالتّربية،�فهي�بناء�مجتمع�المعرفةاالهتمام��-7/2
��.مجتمع�المعرفة�يستثمر�في:�المدونة�الطب/�البيئة�-7/3
��.مجتمع�المعرفة�يتطلّب�لغة�وطنية�عمادها�العلم،�وعماد�العلم�اآلن�اآللة�-7/4
اإلغداق�المادي،�وبناء�المشاريع�وفتح�المكـانز�والتّنـافس�مـن�يقـدم������-7/5

��.األفضل
العمل�على�تطوير�المبنى�اللّغـوي�للعربيـة�ضـمن�منطلـق�اللّغـات�������-7/6

��.وخصوصية�فقه�اللغة�العربية
��.العمل�الجماعي�ضمن�فرق�متعددة�االختصاصات�-7/8
��.بناء�المشاريع�ومتابعة�مدخالتها�ومخرجاتها�-7/9

�ما�أحوجنا�إلى�رجة�كبيرة�في�هذه�المؤسسات�العاجزة�عن�مد�العربيـة��-7/10
حتى�في�نموها،�وِلم�ال�نجعلها�أحسن�إذا�لم�تقدم�المطلوب�منها.�إنّها�تتلقى�التّمويل�

��.من�ضريبة�المواطن�العربي�الذي�ال�تخدمه
��
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��.تخطيط�السياسات�اللغوية�والتّربوية،�واستشراف�المستقبل�-�7/11
��.لمدةالتّخطيط�على�اآلماد�الثّالث�لمشاريع�مستعملة�ومشاريع�طويلة�ا�-7/12
��.التّنسيق�بين�المؤسسات�العاملة�على�خدمة�التّربية�-7/13
�.البد�أن�يأتي�العلم�على�ظهر�العربية�-7/14
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م�هذه�الكلمـة�المقتضـبة���ة�أقداسمي�وباسم�زمالئي�في�المجلس�األعلى�للغة�العربيب
��إلى�المتمدرسين�في�جامعة�ستشوان.

ـ��م�اللّما�تقومون�به�من�أعمال�تجاه�تعليم�وتعلّ�:�نشكر�لكمأوال ة�ووقـع��غـة�العربي
ـ�ن�لها�موقع�اللّاة،�وكاهتمامكم�عليها،�باعتبارها�لغة�الحضارة�اإلنساني ة�فـي��غة�األجنبي

ين،�بل�استعملت�في�طريق�الحرير�الّالصين�إلى�طاجاكستان،�فـي��ذي�ينطلق�من�الص
�Languaالمعروف��واصليمط�التّالنّ Francaونراكم�تعطون�القيمة�المضـافة�لهـذه����

لى�جامعة�تلمسان�في�كّل�سنة�لينغمسـوا�فـي���،�إالبمونها�بإرسالكم�الطّتي�تتعلّاللغة�الّ
ونعم�االختيار.�الجو�،اللّغوي�التّفاعلي��

:�لنا�أمل�ربط�العالقات�اللغوية�بين�الجزائر�والصين�في�هذا�المشروع�الطّموح�ثانيا
فريقيـا��أريق�الرابط�بين�الجزائر�وعموم�قيا،�وتقوم�الصين�على�بناء�الطّيفرأالحمدانية��

وهو�طريق�المنفعة�المشتركة�رابح�رابح،�وكأنّي�به�يعيد�مجد�زمن�الحرير،�وسـيكون��
��طريقا�حريريا�ثانيا.

ـ��:�إن�اهتمامكم�بإحياء�اليوم�العالميثالثا ـ�للغة�العربية�هو�فعل�الكبار�الّ ون�ذين�يهتم
ال�مثيل�لها�في�لغات�العالم،�وتـرى�متونهـا����ىتحمله�العربية�من�ذخيرة�قديمة�قدمبما�

لها�مـن�إمكانيـات�لسـانية�����بما�ديسمبر�إال18�ّولم�تنل�يوم��،تنال�الصدارة�بين�اللّغات
فنرجو�حسن�اإلحياء،�ليكون�موسما�يتبارى�فيه�الصينيون�المعربـون���،داخلية�وخارجية

��في�اإلبداع�بتجسيده�(بالعربية�أبدع).
البـة�تنـال���الـب�والطّ�ها�الطّ:�إن�خدماتكم�الجليلة�للغة�العربية�عظيمة،�فبكم�أيرابعا

ور�العظيم�بلد�التّحدية�مجدها�في�بلد�العجائب�بلد�الصعاب�فـي��.�وكما�رفع�الالعربيص
غـات��سينزلها�مكانهـا�علـى�غـرار�اللّ���و�،التّنمية،�سيرفع�الصعاب�على�اللغة�العربية
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الرسمية�العالمية،�وهذا�ليس�صعبا�على�شعب�عملي�بمنهج�المصالح�المتبادلة.�واللغـة��
تسهل�قضاء�المصالح.�وسيط�تشاركي��

ية�سيكون�لـه�وزن�ثقـافي���:�إن�احتفاءكم�هذه�السنة�باليوم�العالمي�للغة�العربخامسا
ينية�الصة����في�زيادة�تمتين�العالقات�العربيـينية،�وعن�طريق�ذلك�سـيكون�للغـة�الص

ولغـة���نفوشيوس)كو(موقعها�في�البالد�العربية،�وهي�لغة�التّراث�الصيني�العظيم�ولغة�
ن�كـّل��أفريل�م�20وبه�نالت�يومها�العالمي��،(سين�جين)�الّذي�أبدع�هذا�الخطّ�العجيب

��سنة،�وهي�أكبر�لغات�العالم�على�اإلطالق.
:�إن�احتفاءكم�باليوم�العالمي�للغة�العربية�في�جامعتكم�هـو�احتفـاء�يرقـي����سادسا
وها�هي�اليـوم�تـثمن����،القارات،�وكان�لها�الحضور�في�الصين�ت�كّللّقتي�تأالعربية�الّ

تي�تعمل�على�تعليم�العربية�ويعني�تلك�الصداقة�القائمة�بين�بلدنا�في�الجزائر،�والصين�الّ
ونحن�نستلهم�معالم�الصـين�فـي�هـذه�����،ذلك�احتفاء�بالثّقافة�العربية�والثّقافة�الجزائرية

واعد�الصـينية�فـي���لرمز�(أوپرا�الجزائر)�الّذي�بنته�الساالصداقة�ثقافيا�في�ذلك�المعلم��
صر،�العربية�الصينية،�فأنعم�بهما�عاصمة�الجزائر،�وتمازجت�الثّقافتان�في�التّعامل�المعا

��!من�لغتين�عظيمتين
ى�لكـم�مزيـدا���ويتمنّ�،:�إن�المجلس�األعلى�للغة�العربية�يشارككم�هذا�االحتفاءسابعا

اللّغوي�في�استعمال�العربية�في�بلدكم،�وهو�علـى�اسـتعداد�للمرافقـة�����من�حسن�اآلداء
ويفـتح���،لكم�المدونات�في�العربية�الوظيفيةاللغوية�في�حدود�ما�يسمح�به�القانون.�ويقدم�

�www.hcla.dzلكم�بعض�الغلق�على�هذه�اللّغة�الجميلـة،�فنأمـل�زيـارة�موقعنـا:�����
وبخاصة��،وسنكون�سعداء�بكّل�تواصل�يعمل�على�تقديم�خدمة�نشر�العربية�في�الخارج

�حاليـا�لصـيني��شك�أن�االقتصـاد�ا��في�بلدكم�العمالق�الصين�الكبيرة�علما�وبشرا.�وال
نشكر�و�أمة.�ّلمبشّر�بآفاق�واعدة�في�إطار�تقديم�الخدمات�واللّغة�هي�العمود�األساس�لك

لكم�فعلكم،�ونرجو�لكم�مزيدا�من�الجهد�لخدمة�العربية،�ونشرها�بعلمية�في�قسـم�اللّغـة���
��العربية�وآدابها�بجامعة�ستشوان.

الصـداقة�الجزائريـة�الصـينية����دمتم�موفّقين،�وإلى�لقاءات�علمية�قريبة،�عاشت�و
العظمة�للعاملين.��،�عاشت�العربية�والصينية
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��الكلمات�المفاتيح.�-2/1
2/2-�.العربي�+الواقع�المحلي��
��اللغة�العربية.�-2/3
2/4-�العمومي���������التّعليم�العالي��

�������������������������������
��المرحلة�القاعدية�����������������������������

��تشريح�الكلمات�المفاتيح )1
��الواقع�المحلي�الخاص �

��مضايقات�-
��ظروف�خاصة�-
��اللهجات�-
��القوانين�الخاصة/�التّشريعات�العربية�بين�المد�والجزر.����-
�بخصوص�الجزائر: �

�لغتان�رسميتان. �
�هناك�إرادة�سياسية�لإلصالح. �
�القوانين.ترسانة�من� �
�سريان�التّعريب�جيد. �
�قوانين�متالحقة. �
� .د�اللغويمحيط�يعرف�التّعد�

.�لصـالح��2010سبتمبر��13ـ�ألقيت�المحاضرة�عن�طريق�التّحاضر�المرئي�عن�بعد.�بتاريخ�♥
��بالقاهرة.جامعة�الدول�العربية�
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�اللغة�العربية�في�الجزائر: •

��ال�تقارن�الجزائر�بأية�دولة.�-
��الحجم�الجغرافي؛�-
��أبشع�استعمار؛�-
��استعمار�ثقافي�شرس؛�-
��االنطالق�من�العدم/�الصفر؛�-
��التّحكم�في�العربية؛�-
��الملتقيات؛الصدارة�في��-
��الصدارة�في�نيل�الجوائز؛�-
��الخطوات�العمالقة�التي�قطعها�التّعريب؛�-
��المؤسسات�العاملة�على�المواطنة�اللغوية؛�-
��العربية�في�المحيط�بين�التّعميم�والخليط.�-

��أقصد�به�المرحلة�القاعدية�في:التّعليم�العام:�
��أجنبية؛�التّعليم�العمومي،�ال�وجود�لمؤسسات�تعليمية�-
��هناك�مدارس�خاصة�وهي�قليلة�بإشراف�وبرامج�وزارة�التّربية�الوطنية؛�-
��الروضات�فيها�عربية�خليط؛�-
��االبتدائي�معرب؛�-
��المتوسط�معرب؛�-
��الثّانوي�معرب.�-

هناك�لغات�أجنبية�كمادة�تبتدأ�من�السنة�الثّالثة،�لكن�بحجم�ساعي�ضـيق�جـدا���
��جدا.
��ما�يلي:�ما�نسجله�-
�هناك�الكثير�من�اإليجابيات؛ �
�هناك�حسن�استعمال�العربية؛ �
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�هناك�بعض�النّخب. �
��هناك�مضايقات،���

1. .االنجذاب�اللغوي�
2. .أثر�وسائل�التّواصل�االجتماعي�
�أثر�بعض�الخطابات�الحزبية. .3
�أثر�اإلعالم�األجنبي/�الفضائيات. .4
�تذبذب�القوانين .5
�العامأثر�القطبية�الدولية�على�التعليم� .6

��قطب�الفرنكفونية؛�-����������
�قطب�األنجلوساكسون.�-����������

�المنافسات�الحالية .7
��التّركية؛�-�������
�الصينية.�-�������

��.مها�المجلس�في�التّعليم�العامالبدائل�التي�يراها/�يقد��

�ضرورة�مرحلة�إصالح�منظومة�التّربية�والتّعليم. )1

(العربية�الفصحى)�دون�نسـيان�االهتمـام���التّماهي�القوي�مع�اللغة�الجامعة� )2
�باللغات�المحلية�في�إطار�خدمة�اللغة�المشتركة.

3( .ة�لتوحيد�لغة�التّلميذ�العربيإحياء�وتحيين�المشاريع�القومي�

��الرصيد�اللغوي�المغاربي؛�-�����������
��������������-����.العربي�الرصيد�اللغوي�

لزمة�بكافة�الدول�العربية�بخصوص�الدعوة�إلى�مزيد�من�سن�التّشريعات�الم )4
�ترصيص�معالم�التّعليم�العام،�وتأتي�هذه�المشاريع�عبر�جامعة�الدول�العربية.

تثمين�جهود�المؤسسات�العربية�العاملة�على�وضع�اسـتراتيجيات�التّربيـة��� )5
�والتّعليم�كأولوية�عربية.
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الخاصة�باللغة�العربيـة���مطالبة�وزارات�التّربية�للبلدان�العربية�بتفعيل�األيام )6
�وهي:
� .للغة�األم�اليوم�العالمي�
�اليوم�العربي�للغة�الضاد. �
�اليوم�العالمي�للغة�العربية. �
�العيش�معاً�بسالم. �
التّنوع�الثّقافي.�دعوة�األلكسو�إلى�طرح�مشاريع�المناقشة�في�قضـايا�اللغـة��� )7

عليها�بسخاء،�للوصول�إلـى��العربية�عبر�كافّة�الوسائل�وتقديم�مشاريع�عربية�يتّفق�
�تقديم�بدائل�نوعية.

�سن�جوائز�إضافية�تتناول�المحاور�التّالية: )8
��حسن�استعمال�العربية�في�اإلعالم؛�-
��حسن�استعمال�العربية�في�المحيط�العام؛�-
��حسن�استعمال�العربية�في�وسائل�التّواصل�االجتماعي؛�-
��والتّقانّة؛حسن�استعمال�العربية�في�العلوم��-
�حسن�استعمال�العربية�في�اإلدارة.�-

ضرورة�التّنسيق�العربي�بخصوص�رفع�العربية�الفصحى�لتبقـى�الوسـيلة��� )9
�العربي�واإلسالمي.�نيالمثلى�للتّكامل

�فتح�المجال�للشّباب�بخصوص�طرح�األفكار�في؛� )10
��التّطوع�اللغوي؛�-
��المرافقات�اللغوية؛�-
��المجاالت�العلمية؛���-
�برمجيات�والمنصات.ال�-
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العربية�إلى�إيالء�المشاريع�العربية،�كّل�األهمية�على��دعوة�جامعة�الدول� )11
غرار�مشروع�المعجم�التّاريخي�للغة�العربية�الذي�يرعاه�اتّحاد�المجـامع�اللغويـة���

�بالقاهرة.
العربية�بعض�المؤسسات�العلمية/�التّربوية�لطرح�هذه��دعوة�جامعة�الدول )12

�.االنشغاالت�والهموم�اللغوية�أمام�ملوك�ورؤساء�الدول�العربية
دعوة�جامعة�الدول�العربية�إلى�إعطاء�ملف�التّعليم�العام�كّل�األهمية،�فهو� )13

لتأسيس�جيل�يعتز��االقاعدة�واألساس�للمراحل�الالحقّة،�ولذا�يحتاج�أن�يبنى�بناء�دقيق
�بلغته�ويمجدها�ويعمل�على�تطويرها.

تبثّ�عبر�الساتل�العربي�عربسات�بعربية��(لغتي)ح�تأسيس�قناة�باسم�اقترا� )14
�تمجيد�اللسان�العربي�المبين.لفصحى�
ضرورة�الوعي�بأهمية�اللغة�العربية�واالعتزاز�بهـا،�فهـي�المشـتركة����� )15

والشّخصية�وهي�المستقبل�واألمل�الواعد�لمالحقة�المستجدات�فلـم�يثبـت�أن�أمـة����
،�بوضـع��ةاألجنبية.�ومن�هنا�ندعو�إلى�عدم�تعطيل�العربيتطورت�وتقدمت�باللغة�

�مطبات�التّأخير�في�عجالتها�التي�تسير�إلى�األمام.
إصدار�تشريعات�ملزمة�وإرفاقها�بمنظومة�التّطبيقات�ومالحقة�التّقسيمات�� )16

�عبر�التّقويمات�في�مجموعة�المتالحقات.
اسـتخدام�العربيـة�فـي����انطالقاً�من�واقـع��استراتيجية�تدريس�اللغة�العربية:�

المنظومات�العربية،�وعودة�إلى�االجتهادات�العلمية�المقدمة�من�الوزارات،�وبعض�
��المؤسسات�ذاتّ�العالقة�مثل:�المركز�التّربوي�للغة�العربية�لدول�الخليج.

الرجوع�إلى�أعمال�ومشاريع�األلكسو�فـي�منظماتهـا�العلميـة�والتّربويـة������-
��والثّقافية.

ستّبانات�التّربية�التي�يقوم�بها�بعض�البـاحثين�التّربـويين�فـي����اطالقاَ�من�ان�-
الوطن�العربي�رأينا�طرح�هذه�األفكار،�وهي�مبادرة،�نأمل�أن�ينظّر�فيها�في�جامعة�
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من�التّحكم��للمزيدالدول�العربية،�وربما�تفيد�في�الدفع�بالمنظومات�التّربوية�العربية�
��في�اللغة�العربية.

��وتقترح�االستراتيجيات�التّالية:
االهتمام�بمنظومة�التّربية�والتّعليم�باعتبارها�أساس�النّهوض�عامـة،�وقلـب��� )1

�النّهوض�يعود�إلى�حسن�التّحكم�في�اللغة�المشتركة.
كّل�الشّعوب�النّاهضة�تستثمر�في�التّربية�والتّعليم،�فهي�مجال�صناعة�البشر� )2

�الذي�يقوم�على�تفعيل�المجتمع.
�ناء�استراتيجيات�التّراتب�التّربوي:�معلّم+�متعلّم+�منهاج.ب )3
بناء�استراتيجيات:�السماع�اللغوي�لمتحـدث�مثـالي+�القيـاس+�الحـوار+����� )4

�الكتابة.
بناء�استراتيجية�توفير�الوسائل�المساعدة�على�عمليات�التبليغ�اللغوي:�فضاء� )5

الجسدية+�تنويع�الوسائل�الضرورية�تربوي+�راحة�نفسية+�عدم�االكتظاظ+�التّغذية�
�وتوفيرها.

بناء�استراتيجية�معاصرة�في�التّعليم�يربط�المتعلّم�بما�يعيشـه�فـي�البيـت���� )6
والمحيط،�بتوفير�وسائل�تربوية�معاصرة�من�أجهزة�ومحفظّة�الكترونية+�حقائـب��

�علمية.
ألخضـر+��العمل�على�تنويع�استراتيجيات�التّدريس:�طرائق�حديثّة+�التّعليم�ا )7

�الرحالت�العلمية.
8( .ة�توجيه�طفيف�الستراتيجيات�اإلبداع،�االكتشاف+�العصف�الذّهنيحري�
تطوير�استراتيجيات�تدريس�العربية�في�ضوء�نظريات�التّعلم؛�وهذا�باعتماد� )9

�آخر�ما�وصلت�إليه�النّظريات�التّربوية.
��الثية�متكاملة.)�بناء�استراتيجيات�التّعلّم�االنتقائي�والتّوليدي�في�ث10

��
�
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����������������������������
������تلقّي�إبداعي��������تلقّي�إنتاجي��������تلقّي�إبداعي��

��������
لمراجعة�التّقويمية�التّقييمية�الدائمة�من�أجل�التّحسـين�المسـتمر،�فـنعم����)�ا11

��للمراجعة�ال�للتّراجع.�������������

��اعتماد�استراتيجيات�التّطبيقات.�)12
بناء�أهداف�المباراة�العلمية�في�إطار�بناء�االعتماد�على�الذّكاء�من�خـالل���)13

��األلعاب�اللغوية�وما�يتبع�ذلك�من�ملحقات.
أجد�نفسي�أمام�المتابعين�الذين�يهمهم�أمـر�تحسـين�أداء�المنظومـة����خاتمة:�ال

التّربوية�في�بالدها�وانتشار�العربية�في�غير�بالدها،�وأرى�المسؤولين�الذين�ينقلون�
انشغاالتنا�لمن�يهمه�األمر،�ونأمل�أن�تُنقل�هذه�االنشغاالت�كما�وردت�على�أفـواه��

الصدى�لدى�جامعة�الدول�العربية�وتُطرح�في��المحاضرين،�وربما�سوف�تناّل�رجع
��اللقاءات�القادمة�لقمة�ملوك�ورؤساء�وأمراء�الدول�العربية.

��مقترحات�تحسينية:

�العمل�على�سد�غياب�استراتيجيات�التّعليم�على�اآلماد�الثّالث: )1
�السريع؛ �
�المتوسط؛ �
�الطّويل�المدى. �

ل�التّربية�والتّعليم،�مع�ما�البحث�عن�خطّة�تكثيف�المشاريع�الكبرى�في�مجا )2
�يصاحبها�من�معالجة�ضعف�التّنسيق.

ضرورة�خوض�معركة�العصر�التي�تكمن�في�إنجاز�المعـاجم�التّربويـة��� )3
�الموحدة�للغة�العربية.
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�تحسين�المشاريع�اللغوية�التي�بدأناها،�ولم�نواصل�العمل�فيها�لحد�اآلن. )4
المشـتركة�فـي����كيف�نقضي�على�ضعف�تّخطـيط�اسـتراتيجيات�اللغـة��� )5

�المنظومات�العربية،�وتخطيط�السياسة�اللغوية�مع�تخطيط�السياسة�التّربوية.��
االتّفاق�على�المرجعية�اللغوية�لمؤسسة�تجمع�استراتيجية�عربية�في�التّوحيد� )6

.اللغوي�
حّل�مشكلة�القرار�الملزم�لتطبيق�القرارات�التي�يتّم�االتّفاق�عليها�في�القمـم�� )7

�،�فما�الفائدة�من�قرارات�تبقى�حلماً.العربية
�
��
�
�

��
��
��
�

�
��

������������������
���
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�
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أيها�الجمع�الكريم،�تغمرني�السعادة�وأنا�في�بلد�العلماء�والشّـهداء���ـ�الديباجة:
وأولياء�اهللا�الصالحين،�مدينة�نزلتها�أكثر�من�مرة�في�ملتقيات�عدة،�ولمسـت�فيهـا���
الطّهارة�النّفسية�والصفاء�الودي�الذي�يجعلك�تنجذب�حباً�في�الساكنة.�وها�أنا�أنزلها�

يم�كلمة�تتعلّق�بمشروع�تعديل�الدستور،�فماذا�عساني�هذه�المرة�تحت�خصوصية�تقد
أقول؟�وسوف�أخاطبكم�باقتضاب�بما�كلّفت�به�من�تقديم�كلمة�في�الهوية�والـذّاكرة.��
وعسى�أن�أبلُغ�قصد�السبيل�الذي�بنيت�به�مشروع�المجلس�األعلى�للغـة�العربيـة���

ذا�المشروع�قُدم�للسـيد��)�وهسنة�االعتزاز�بالذّاكرة�الوطنيةم�ووسمته�(2021لسنة�
��مستشار�رئيس�الجمهورية�مكلّف�باألرشيف�الوطني�والذّاكرة�الوطنية.��

هذه�األيام�أسئلة�جمة�بمناسبة�الحدث�الوطني�النّوفمبري�الـذي��تُثار��ـ�المقدمة:
تحصل�فيه�النّقلة�النّوعية�من�نوفمبر�التّثوير�إلى�نوفمبر�التّغيير،�أسئلة�تعكس�نوع�

غيير�الديمقراطي�الذي�نطمح�أن�يكون،�فهل�يكون�مجيباً�عـن�أسـئلة�التّغييـر����التّ
الديمقراطي،�وهي�من�األسئلة�المعلّقة�وفي�هذه�الكلمة�يقع�التّركيز�عن�العالقة�بين�

ة�غيـر�مشـروطة���وية�الهأم�أن�فاعلي�؟ةللهويالهوية�والذّاكرة،�فهل�الذّاكرة�محددة�
؟�ويأتي�السؤال�الجوهر�من�بعض�الشّباب:�من�أنـا؟��ذاكرتيي�تتكُون�هوي�بها؟�أال

ـ�صـنف�اله�ومن�أين�أتيت؟�وما�هي�هويتي؟�وما�هو�انتمـائي؟�أسـئلة�مـن���� ة�وي
ونتأسف�أحياناً�أن�تطرح�أسئلة�الهوية�التي�وقع�الفصـل�فيهـا�مـن�����الجوهرانية؟

ـ�� رة؟�ونقـول:�إن��األجداد�فقد�صنعوا�الطّريق�لألحفاد،�أنراجع�التّاريخَ�في�كـّل�م

بوالية�علمي�حول�(الدساتير�والقوانين�الفرنسية�في�الفترة�االستعمارية)�ـ�أعدت�الكلمة�للقاء��♥
��،غليزان ��5بتاريخ �وتبليغ��م.2020أكتوبر �الذّاكرة �على �للمحافظة �الوطنية �المنظمة �من بدعوة

�رسالة�الشّهداء.
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األجداد�كانوا�على�خطأ�وهنا�تصاب�ذاكرتي�بعطب�تام،�وأنا�أقول�في�أناي�قـوَل��
نحن�نوميديون�مسلمون�عرب�جزائريون،�ننتمي�لحضـارة��هواي،�وأجدادنا�قالوا:�

حضارة�اختزنتْ�في�ذاكرتنا�التّجارب�التي�مررنا�بها�سـالمين�فـي�خـطّ����شّرقية،�
،�في�ثالثية�سقفها�بيـتُ�الجزائـري���وغة�وعروبة�وإسالممزمرجعي�غير�منقطع:�

المنصوبِ�على�األعمدة�الثّالثة�والتي�ال�يستقيم�بها�البناء�إالّ�بتركيب�الواحد�علـى��
اآلخرِ.�ولهذا�فإن�أسئلة�الماضي�في�الحقيقة�ليست�معلّقة،�ولكن�مـا�هـي�أسـئلة����

تعارض�مع�الماضي،�بقـدر�مـا���الحاضر؟�هي�أسئلة�التّغيير�المطلوب،�والتي�ال�ت
��تشتد�الذّاكرة�وتتواصل�في�اآلتي:��

:�في�هذا�النّطاق�وخارج�التّصور�الجـوهري��ـ�استمرار�األنا�في�ذاكرة�األمة1
ال�أكون�إالّ�ضمن�اآلخر،�ألن�الهوية�ثابتةٌ،�وتستمر�األنا�في�فعل�الذّاكرة�الجمعيـة��

الديني،�هو�تالق�استراتيجي�مصلحي�ربطـه���التي�جمعت�بين�الساكنة�بفعل�التّالقي
يعيشون�الوئـام���)13(اإلسالم�بأخالق�القرآن�الذي�جعل�ملوك�البربر�الثّالثة�عشر�

فاعليتهـا،�ال�فـي���تنفار�في�حالة�اس�إالّالتّصاهري�في�ُألفة�محددة�للهوية�الجزائرية�
وفي�كّل�هذا�تأتي�وصفة�األجداد�لتفعل�فعَل�الخميرة�في�أن�ما�ال�يتم�بـه��.�اختالفها

الواجب�فهو�واجب،�وأن�اإلسالم�مرجع�في�فعل�الذّاكرة،�ولغة�اإلسالم�حزمـة�ال��
تلّف�إالّ�بها،�ويتبارى�الملوك�في�اعتماد�اللغة�العربية�لغة�الدولة�فـي�المعـامالت���

لهوية�في�باب�المصالح�المرسلة�ما�لم�تتعد�حدودها،�وإذ�الرسمية،�وتُستعمل�لغاتُ�ا
��تُستبدل�في�بعض�المناطق�تعريباً؛�تحقيقاً�لعلمها�ودينها�وحضارتها.��

ـ�:�وتشكّل�جزءاً�كبيراً�من�هويتي؛�ـ�أسئلة�الذّاكرة�الجماعية2 إذ�ليست�هتي�وي
ليـه�فـي���ما�كنت�عليه�في�الماضي،�ومـا�أصـير�إ��فحسب،�بل��اآلن�ما�أنا�عليه

المستقبل،�وعلى�هذا�يقع�استمرار�الحدث�التّراكمي�الهوياتي�التّراثي�فـي�الزمـان���
وفي�المكان،�وفي�المرجعيات�الوطنية�التي�جعلت�منّا�شعباً/�أمة،�وهنا�تقوم�الذّاكرة�
بدور�تقويمي�للهوية�كما�هي�في�الماضي�القابل�للتّكيف�مع�المستجدات،�وإذا�لم�تقم�

��لمرجعيات�الوطنية�تُصاب�بهشاشة�ويحصل�لها�االنفصـام�فـي�الشّخصـية���على�ا
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وعند�ذلك�(اقرأ�عليها�السالم).�وهنا�يأتي�فعُل�االهتمام�بالذّاكرة�الوطنية�يتحقّق�عبر�
فعاليات�احتواء�الذّاكرة�الجماعية�في�معرفة�الحس�المشترك�والمعرفـة�التّاريخيـة���

العتداد�بها�في�سلوكياتنا�الجامعة�في�مكونات�الشّعب�وهي�من�الشّخصية�التي�يقع�ا
��مايو�يومـاً�للـذّاكرة���)8(�الجزائري.�وما�هذا�الفعل�الذي�تجسد�عبر�اعتماد�الثّامن

وما�قام�به�السيد�رئيس�الجمهورية�في�استعادة�جماجم�رجال�المقاومات�الوطنية�إالّ�
إنّـه�بعـد�تأسيسـي�للـذّاكرة������!عمل�نبيل�ال�يقوم�به�إالّ�الكبار،�فََأنْعم�به�من�كبير

الجماعية�العالمة�الذي�تحقّقه�الثّقافة�الوطنية�في�عموم�األحداث�الكبـرى�المؤسسـة���
لجماعية،�وننتظر�تجريم�االستعمار،�وتعويض�ضحايا�التّفجيرات�النّوويـة��للذّاكرة�ا

وما�يتبع�ذلك�من�ضرورة�تجسيد�مشاريع�تخليد�عظماء�الجزائـر�عبـر�محطّـات����
��التّاريخ�التي�صنعت�دولةَ�االستقالل،�وسيكون�ذلك�مما�يجمـع�كـّل�الجزائـريين���

يقع�االعتـزاز�بهـا،�ونقلهـا�����وتبقى�في�أذهان�األجيال�الصاعدة�تلك�الذّاكرة�التي
أداة�تـدبير��ذاكرة�األمة،�وتحتـاج�إلـى���لألجيال�في�صورة�تفاخرية�مجيدة.�وإنّها�

،�وال�ة�بـال�دولـة��مفي�تفاعل�الدولة�مع�قواها�الفاعلة،�فال�ذاكرة�ألوتسيير�وتَحكم�
وال�مرجعيات�دون�أحداث�ووقائع�وهـو�رأس�المـال����؛دولة�بال�تاريخ�ومرجعيات

ة�بعيـدة�عـن���لرموز�األمالرمزي�الذي�يتأسس�في�دولة�القانون�وأن�أي�استغالل�
وهنا�ة�حفظها.�روح�الجماهير،�ووعي�المواطنين�هو�امتهان�لذاكرتها�وإضعاف�لقو

بت��يجب�التّذكير�لمن�يتذكّر�أو�يذكر�بأنة�تعاني�ذاكرة�مجروحة�خرة�الجزائرياألم
اآلفاق�والطّموح،�فتحتاج�الذّاكرة�إلى�رجل�رشيد؛�يعيد�لها�كرامة�الفعل�السديد.�كما�

قدم�والمسـتقبل��الحضارة�والتّ�عوب�دوماً�إلى�من�يذكّرها�بتاريخها،�ألنتحتاج�الشّ
وهكـذا�نـرى�الـذّاكرةَ�����،�وال�على�أفكار�الحيران.سيانبنى�على�النّتال�يمكن�أن�

والراهن،�وال�بد�من�استيعابها�والتّصالح�معها،�وال��يالتّاريخيةَ�جزءاً�من�الماض
يمكن�للشّعوب�أن�تتحرر�من�ماضيها�وتتقدم�نحو�مستقبلها�إالّ�بـالتّعرف�علـى���
���ثقـافي�اجتمـاعي�الماضي�واالستثمار�في�ما�تحقّق،�وتحويله�إلى�حراك�شعبي

عريـف��اعي�إلى�الكشف�عن�تاريخ�نضال�شعبه�والتّالس�المجتمع�صميممنبثق�من�
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ـ��بمقاوميه،�واستعادة�مثلهم�ومرجعياتهم�في�النّ ة�ضال�من�أجل�العدالـة�االجتماعي
،�وهـو�مـا���عبيعارات�نفسها�التي�لهج�بها�المتظاهرون�في�الحراك�الشّوهي�الشّ

وكّل�هذا�يحتـاج���طنية.تحقّق�بعض�منه�في�العمل�على�ربط�الهوية�بالذّاكرة�الو
إلى�تعديٍل�دستوري�جديد،�وإلى�رجل�عتيد،�وبطانة�ترشد�وتعيد،�فـي�مرحلـة���

��تستزيد.���������
هي�مرحلة�ليست�صعبة�ـ�المرحلة�القادمة�تتطلّب�رجالً�قوياً�ودستوراً�قوياً:�3

بميزان�رجال�آمنوا�بما�عاهدوا�اهللا�عليه،�رجال�المرحلة�يحتاجون�إلـى�إخـالص���
النّية�ورأب�الصدع�وجبر�الخواطر،�رجال�يخوضـون�غمـار�التّغييـر�بعزيمـة�����
المحنّكين�الذين�ال�تضعف�عزيمتهم�بما�يملكون�من�الشّـجاعة�والقـوة�والخطـاب����

،�رجال�يحتاجون�إلى�شرعية�دستورية�رمزية،�تجعل�اإلقناعي�والصرامة�األخالقية
الجميع�يتجنّدون�لرسم�مستقبل�يغري�المتشكّك�والمثبط�باالندراج�في�تحقيق�الحلـم��
وبنائه،�ويبنون�الصفوف�بمرجعية�نوفمبر�الخالدة،�وهذا�هو�الطّموح�الحاضر�فـي��

،�واعتماد�مفاتيح�العمـل��مشروع�التّعديل�الدستوري،�وليس�أمامنا�إالّ�اختيار�التّغيير
والبعد�عن�التّدليس�والغشّ�واحتقار�الذّات،�هي�الجزائر�الجديدة،�جزائـر�الحـراك���
الثّقافي�واالقتصادي�في�تحد�اقتصادي�يجعلنا�نلحق�الركب،�وعلينا�السير�في�هـذا��
الطّريق�سيراً�واحداً�وكأنّه�صفّ�مرصوص،�وكّل�منّا�مسؤول�في�مـا�هـو�فيـه����

عمل�على�نهضة�هذا�الوطن،�وانطالقه�نحو�آفاق�التّقـدم�والرقـي���ومطلوب�منه�ال
��وهذا�ما�تتطلّبه�المرحلة�القادمة،�فهل�يفعلها�المخلصون؟��

هذه�يدي�أمدها�لكم،�ساعدوني،�كلمات�قيلت�فـي�يـوم����ـ�الرئيس�يقول�لنا:4
ـ���� اً�التّنصيب�ويستشفّ�منها�أن�التّغيير�يتطلّب�التّجنيـد،�ويتقـوى�بسـواعدكم�جميع
وبمؤسسات�الدولة�ومختلف�منظّمات�المجتمع�المدني،�وأفكار�العلماء،�ومرجعيـات��
األجداد.�هذه�يدي�ساعدوني�على�ضبط�الشّرعية�الدستورية�التي�تعطي�لنـا�قـوة���
صنع�القرار،�فَهلُموا�نتّخذ�الخطوات�إلى�األمام،�وإالّ�سنظّل�دائماً�في�نفس�المكـان��

طةَ�التي�وصلنا�إليها؛�بل�هي�المسافةُ�التي�قطعناها�منـذ�بـدأنا���ألن�النّجاح�ليس�النّق
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وكيف�نواصل�الطّريق�الذي�صنعناه.�هذه�يدي�التي�تستمد�قوتها�من�شعبها�ومـن��
)�للتّغيير.�هذه�يدي�تُصحح�العوج،�وتُعيد�األمل�وتُحـارب�المـال���نَعمشرعية�قول�(

وحدها.�هذه�يـدي�تُـراهن�علـى����الفاسد،�وترفع�االنحدار�األخالقي،�فال�تتركوها�
��الحلم،�جزائر�رفع�الظّلم،�جزائر�التّمثيل�الحقيقـي�الحداثة�وتقول:�تعاِل�نبنِ�جزائر
للمجالس�جزائر�رفع�الحيف�عن�مواقع�الظّل�والتّهميش،�فكونوا�جميعاً�فـي�اليـوم���

ركـوا��)�الماجـد،�لتت�نَعـم�نوفمبر�الخالد�في�موقع�قول�(�)1(التّاريخي�الرمز؛�أول�
��من�نوفمبر�التّثوير،�إلى�نوفمبر�التّغيير).��بصمتكم�في�تحقيق�(

أيها�الجمع�الكريم،�سيعود�الشّهداء،�وسيحاسبوننا�على�ما�تركوه�في�أيدينا�مـن��
مكسباً�تزيد�من�مقام�الشّهداء�العائدين،�علـى�أنّنـا����نَعم)مكاسب،�وهنا�تكون�كلمة�(

واصلنا�جهادهم�األصغر��بجهادنا�األكبر؛�جهاد�الخروج�من�النّفق،�جهاد�الحـوار��
)�لمي.�وإني�مطالب�الحراك�السوالبناء�الذي�يلب(مهي�سـبيل�تحقيـق�جزائـر�����نَع

ورة�المجيدة؛�تحقيقـاً��الجميع،�جزائر�تمتين�اللحمة�الوطنية�كما�جاءت�في�مواثيق�الثّ
إخواني�ال�تنسوا�شهداءكم=�جزائرنا�يا�بالد�الجدود=�أنا�جزاِئـري��لمآثر�الشّهداء�(

روأفتَخ��.(��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
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�مرفقات:

ا����ر�ّ�	ا���ا���ّ�	ا�ّ�����اط�ّ�	ا�ّ����ّ�
�ــــر����	ا����ر�ّ	

�	����	ا�����ّ����ا�����	ا

��
��
��

المجلس�األعلى�للغة�العربية�أن�يعبر�عن�هـذه�االستشـارة����:�يسعدالديباجةـ�
��بخصوص�الذّاكرة�الوطنية،�وهي�لفتة�تاريخية�لهيأة�تابعـة�لرئاسـة�الجمهوريـة���
وتعبر�عن�أفكارها�تجاه�الذّاكرة�الوطنية�التـي�ال�تـزال�حيـة�فـي�قلـوب�كـّل�������

لجرح�الذي�مس�هذه�الذّاكرة�الجزائريين،�ينقلها�الجد�لألحفاد،�وتبقى�رواياتها�لعمق�ا
في�شقّها�التّاريخي،�وترك�جروحاً�ال�تندمل؛�ألنّها�من�بصمات�الماضـي�الجـريح���

 الذي�أثلم�عن�فجوة�مهولة�يصعب�التئامها�عبر�القرون.

:�يأتي�االهتمام�بالذّاكرة�التّاريخية�وهي�ذاكرة�جمعية،�وكانت�حيـة��المقدمةـ�
الجمهورية�ذاكرة�(ال�تنسى).�وفي�ظّل��لى�إفي�ضمائرنا�وهي�ال�تموت،�بل�تتنمى�

بقيادة�رئيس�الجمهورية�السيد�(عبد�المجيد�تبون)�وبالمناسبة�الخالدة�الذّكرى��الجديدة
قـادة���تتقالل�والشّباب،�وفيها�تم�اسـتعادة�رفـا��لعيدي�االس)���(الثّامنة�والخمسين�

المقاومات�الوطنية�ورفاقهم،�وورائها�مفاوضات�مـع�عـدو�األمـس�السـترجاع�����
األرشيف�الوطني�من�إضبارات�فرنسا�التي�هربت�ذاكرتنا�إلى�متاحفها؛�لتجعلنا�أمة�

مـن�هـذا����بال�تاريخ.�وبفضل�الرجال�المخلصين،�ستعيد�الجزائر�ذخيرتها�التّراثية
األرشيف�الشاّهد�على�تاريخنا�البطولي،�وقد�عين�لهذا�الغرض�الرجـل�المناسـب���
وهو�سفير�أرشيفنا�الوطني�السيد�(عبد�المجيـد�شـيخي)�مستشـار�لـدى�رئـيس������
��الجمهورية�مكلّف�باألرشيف�الوطني�والذّاكرة،�وهو�رجل�المهام�الوطنية،�وصاحب
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فنا�من�فرنسا،�كما�استعاد�أجزاء�كثيرة�من�بـالد��الحكمة�والدراية�في�استعادة�أرشي
سوف�نصل�إلـى�اسـتعادة����الجزائر�الجديدةوفي�هذه�األجواء�التي�تعيشها��أخرى.

ذاكرتنا�التي�لها�امتداد�زمني�كبير،�ونسعد�ونحن�نعيد�هذا�المكنز�ليكون�في�وطنـه��
الى�استكناه�ذاكرة��وفي�أيدي�الباحثين�ليمعنوا�فيه�النّظر�بالدراسة�والتّحليل؛�وصوالً

��وطنية�(كي�ال�ننسى�وال�تنسى).
عمـالً�بنصـوص���المجلس�األعلى�للغة�العربيـة�والـذّاكرة�الوطنيـة:����-)�3

��الجمهورية�فإن�مهام�المجلس�تتمثّل�في�النّقاط�التّالية:
��العمل�على�ازدهار�اللغة�العربية.�3/1
��العلوم�والتّكنولوجيا.العمل�على�تعميم�استعمال�اللغة�العربية�في��3/2
��العمل�على�التّرجمة�إلى�العربية.�3/3
إن�المجلس�األعلى�للغة�العربية،�يعمل�على�الحفاظ�على�الذّاكرة�مـن�خـالل�����

المهمة�األولى�وهي�(العمل�على�ازدهار�اللغة�العربية)�فاللغة�العربية�ذاكرة�األمـة��
ة�الجزائريين،�هي�ذاكرة�جمعية�يعمل�منذ�الفتح�اإلسالمي،�وهي�اللغة�الجامعة�لكافّ

المجلس�على�تطويرها�وتحسين�أدائها�الى�جانب�عامل�مساعد�وهو�العمـل�علـى���
التّقارب�اللغوي�مع�المازيغيات�بمختلف�أداءاتها�وهذه�خطّة�يجسدها�المجلس�منـذ��

مـة��التّأسيس�في�إطار�التّكامل�الوطني.�الى�جانب�الدين�االسالمي�الرافد�لهـذه�األ�
الدين�الذي�يمجده�كّل�الشّعب�الجزائري،�والمجلس�يصب�مختلف�أنشطته�في�هـذا��

.زوغة+�اإلسالم=�االنسجام�الجمعيروبة+�المالمتكامل:�الع� وإنّها�لمسلّمات��الثّالثي
يعمل�المجلس�عبر�أنشطته�وملتقياته�ومشاريعه�في�إطار�التّكامل�مـع�المؤسسـات���

��ته�الوطنية�حفاظاً�على�فعل�األجداد،�فََأنْعم�به�من�فعٍل!ذات�العالقة�ألداء�وظيف
يعمل�المجلس�علـى�الحفـاظ�علـى����أنشطة�المجلس�في�الذّاكرة�الوطنية:�)�4

���الذّاكرة�الوطنية�في�إنجازاته�المتمثّلة�في:
��المنشورات.�4/1
��الملتقيات�والنّدوات.�4/2
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��األيام�الدراسية.�4/3
يعمل�المجلس�في�ترسيخ�يعه�في�الذّاكرة�الوطنية:�المجلس�األعلى�ومشار .5

��الذّاكرة�الوطنية�عبر�المنجزات�التّالية:
��الموسوعة�الجزائرية.�5/1
��معجم�الثّقافة�الجزائرية.�5/2
��المعجم�التّاريخي�للغة�العربية.�5/3
��لغة�المحادثة�اليومية.�5/4
جـائزة�المجلـس�لسـنة�����باإلضافة�إلى�إدراج�مجال�الذّاكرة�الوطنية�فـي��5/5

م.�وقد�سبق�وأن�فازت�أعمال�في�هذا�المجال�بجائزة�المجلس�فـي�مجـال���2022
التّاريخ،�ونذكر�من�بينها:�التّكوين�العسكري�في�الثّورة�الجزائريـة،�فـي�أصـول����

����البربر�ماسينيسا،�بجاية�ميناء�مغاربي،�التّوارق�وطن�إزيس...
يعمل�المجلس�األعلى�على�بعث�الذّاكرة��)�المجلس�األعلى�والذّاكرة�الوطنية:6

الوطنية�وقراءة�األحداث�من�خالل�الماضي�والحاضر�واستشراف�المستقبل�بتنسيق�
جهوده�مع�المركز�الوطني�للدراسات�والبحث�في�الحركـة�الوطنيـة�وثـورة�أول����

م،�وكل�مؤسسات�ذات�العالقـة�وبخاصـة�وزارة�المجاهـدين�وذوي����1954نوفمبر
�2020أن�يسطّر�المجلس�خريطة�طريق�تبدأ�من�الدخول�االجتماعي��الحقوق؛�على

��م،�وذلك�عبر�ما�يلي:2021/
����برنامج�المجلس:

1. �.ملتقى�حول�الهوية�والذّاكرة�والنّسق�الجمعي��
��ندوة�حول�لغة�التّواصل. .2
��ندوة�حول�األناشيد�الوطنية. .3
��ندوات�حول�منتوج�المجلس�بخصوص�الذّاكرة�الوطنية:� .4

��معلَمة�المخطوطات.������4/1
��الموسوعة�الجزائرية.������4/2
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��معجم�المحادثة�الطّبية.������4/3
�����4/4�.منشورات�المجلس�بخصوص:�التّعايش+�التّعدد�اللغوي��

����األيام�القارة: .5
��اليوم�العالمي�للغة�العربية؛�-��������
��العيش�معا�بسالم؛�-��������
��التّنوع�الثّقافي؛�-��������
���������-�.اللغة�األم��

��يوما�من�كّل�سـنة�وطنيـاً�للـذّاكرة����مايو�8وتثمينًا�للمرسوم�الرئاسي�باعتماد�
"سنة�االعتزاز�بالـذّاكرة��م�2021فشعار�فعاليات�المجلس�األعلى�للغة�العربية�لسنة�

��.بهدف�التّوعية+�التّقوية+�التّرغيب�في�الحفاظ�على�الذّاكرة�الوطنية"
األعلى�للغة�العربية�سن�جائزة�مشتركة�بين�المجلس�األعلـى���يقترح�المجلس-1

للغة�العربية�واألرشيف�الوطني�حول�أحسن�عمل�يقدم�باللغـات�الوطنيـة�حـول����
��الذّاكرة�الوطنية�في�المجاالت�التّالية:

��البحوث�العلمية؛ •
��الرواية؛ •
��القصة؛ •
��التّاريخ. •
باإلضافة�لذلك�تنظيم�نشاطات�يقوم�بها�المجلس�أو�بالشّراكة�مع�قطاعـات���-2

الدولة�من�ندوات�وملتقيات�ويكون�محورها�األعمال�ذات�العالقة�بالذّاكرة�الوطنيـة��
مايو�اليوم�الوطني�للذّاكرة،�إلحياء�هذا�اليوم�تخليداً�للذّكرى؛�وتكون��8وتتزامن�مع�

ضحيات�الشّهداء�الذين�كتبـوا�مجـد�الجزائـر����فيه�فرصة�الستحضار�بطوالت�وت
بسطور�من�ذهب،�وجعلوا�تضحياتهم�قدوةً�ونبراساً�ينير�طريق�األجيال�المتعاقبـة��
في�الحفاظ�على�الوطن�وخدمته،�والتّضحية�في�سبيله�حتى�تبلغ�رسـالة�الشّـهداء���
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����ـخ�مبـادئ�بيـان�أوـة،�وتُرسة�الوطنيت�عناصر�الهوياعدة،�وتُثبل�لألجيال�الص
��لدى�النّاشئة،�وتُعلمهم�بأن�الحرية�التي�ننعم�بها�اليوم�ثمنُها�غاٍل�جداً.��م1954نوفمبر

 :مواضيع�مقترحة�للنّشاطات
��؛-بيان�أول�نوفمبر�–استعمال�اللغة�العربية�في�وثائق�الثّورة�الجزائرية� •
��تمثّالت�الشّخصيات�الثّورية�في�الشّعر�الشّعبي؛ •
��أمة،�وذاكرة�التّاريخ؛اللغة�العربية�هوية� •
��دور�اللغة�العربية�في�حماية�الهوية�والذّاكرة�الوطنية؛ •
��اللغة�العربية�دعامة�الذّاكرة�الوطنية. •
��تخصيص�عدد�من�مجلّة�المجلس�ألعمال�ذات�العالقة�بالذّاكرة�الوطنية.�-3
اعتماد�موضوع�الذّاكرة�الوطنية�ضمن�األلعـاب�اللغويـة�التـي�ينجزهـا������-4
��مجلس�في�مختلف�المستويات.ال

عقد�أمسيات�شعرية�يكون�محورها�تمجيد�الوطن�وحبـه�وتقديسـه،�وهـذا�����-5
��ضمن�سلسلة�المنابر�الثّقافية�التي�يعقدها�المجلس.

:�هي�وقْفات�أولية�يقدمها�المجلس�األعلى�في�إطار�الحفـاظ�علـى���ـ�الخاتمة��
الذّاكرة�الوطنية�ليجعل�منها�برنامجاً�طويل�األمد؛�تكون�فيـه�محطّـات�كثيـرات����
للذّاكرة�الجمعية�للشّعب�الجزائري�بغية�تجسيدها�في�أفعال�ملموسـة،�تُنْقَـل�عبـر����

ونسأل�اهللا��(خَير�خَلَف�ِلخَيرِ�سلَف).داد�األجيال�لتبقى�في�الذّاكرة�لتجسيد�مقولة�األج
�التّوفيق�في�هذا�المشروع�الوطني�الذي�يحمي�األمة�من�الْمسح�والمسـخ�والنّسـخ.��
وما�ذلك�بعزيز�على�هذه�األمة�المعطاءة،�عندما�تكـون�اإلرادة�السياسـية�مقْـداما����

تشارية�نروم�اإلسهام�الفعلي�في�هذه�ونحن�هيأة�اس�للفعل�النّبيل،�فََأنْعم�به�من�إرادة!
الذّاكرة�حفاظًا�على�مقولة�الشّهداء�(إخـواني�ال�تنسـوا�شـهداءكم...)�ورحـم�اهللا�����

��الشّهداء،�وأطال�اُهللا�أعمار�المجاهدين،�وحفظ�اُهللا�كلَّ�وطني�غيور.
  ��تحيا�الجمهورية�وتحيا�الجزائر.
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أصحاب�السعادة�والعلم�والبحث�والفضل؛�لكم�تحايا�المجلس�األعلى�للغة�العربية�
��جائزة�اللغة�العربية�فـي�طبعتهـا�التّاسـعة���بهذه�المناسبة�العظيمة؛�مناسبة�توزيع�

والتي�نحتفي�بها�اليوم�في�رحاب�المكتبة�الوطنية،�وفي�ظرف�خاص�تعرفه�بالدنـا��
التي�تتطلّب�التّغيير�فـي���الجزائر�الجديدةهذه�األيام�من�مستجدات�تغييرية�في�بناء�

اث�الوطن�الكبيـر��الذّهنيات�بتغيير�أنماط�السلوك�في�الثّقافات.�وها�نحن�نعيش�أحد
لصنع�المستقبل�القدير،�مستقبل�المحافظة�على�الهوية�والذّاكرة�الوطنية.�وإذا�ذكرنا�
الهوية،�فإنّنا�نقف�في�هذا�المحفل�على�الهوية�اللغوية�التي�تعد�فيها�العربية�الـركن��
الركين،�وحجر�الزاوية�في�مهام�المجلس�األعلى�للغة�العربية�الـذي�يعمـل�علـى����
ازدهارها�وتطويرها�وجعلها�لغة�العلوم�والتّقانات،�ومدها�بأسباب�النّجاح�من�تأليف�

.ونشر�وترجمة�واستعمال�نوعي��
أيها�الجمع�الكريم،�ال�يسعنا�الوقت�لنحدثكم�عما�أولته�الدولـة�الجزائريـة�مـن����
أهمية�للّغة�الجامعة�من:�إنشاء�مؤسسات،�وسـن�التّشـريعات،�وإقامـة�النّـدوات�����

فبراير�إلـى�األول�مـن����21واالحتفاء�بالمناسبات،�ففي�كّل�سنة�نشهد�المزيد؛�فمن�
مارس،�وإلى�التّنوع�الثّقافي�إلى�الثّامن�عشر�من�ديسمبر�في�اليوم�العـالمي�للّغـة���
العربية�إلى�غير�ذلك�من�أعمال�علمية�ولقاءات�فكرية،�وتنافس�علمي،�يتبارى�فيها�

�!من�لغة�الة�الملكة�(اللغة�العربية)�فََأنْعم�بهالباحثون�من�أجل�خدمة�جال
أيها�الجمع�المحترم،�نعيش�اليوم�حدثاً�كبيراً�بمناسبة�توزيع�جائزة�اللغة�العربيـة��

م،�لتقديم�أفضل�األعمال�التـي��2000في�طبعتها�التّاسعة،�والتي�سنّها�المجلس�منذ�

أكتـوبر���15الرسمي�لتوزيع�جائزة�المجلس�للغة�العربيـة،�فـي���ألقيت�الكلمة�في�االحتفاء�ـ�♥
م،�بالمكتبة�الوطنية.2020
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ديم�مشـاريع�تطويريـة���تعمل�على�تطوير�اللغة�العربية�في�مختلف�المجاالت،�وتق
لتكون�العربية�في�مستوى�المعارف�الكبرى�التي�تختزنها�هذه�اللغة،�إلى�المحتـوى��
الرقمي�الذي�جعلها�من�اللغات�األممية،�وصوالً�إلى�مجتمع�المعرفة�الـذي�ينقـل���
ناطقي�العربية�للعيش�ضمن�التّبادل�العالمي�المنفعي،�تأثيراً�وتأثّراً�بالنّسق�النّمطـي��

وهـذا�مـا����Langue-francaمنطق�اللغات،�لتكون�العربية�لغة�التّواصل�العالمي�ل
تشير�إليه�الدراسات�بأنّها�من�اللغات�التي�عرفت�القفزات�النّوعية�في�البرمجيـات��
وفي�الذّكاء�الصناعي�في�فترة�وجيزة�لم�تعرفها�لغة�قبلها.�ومع�كّل�ذلك،�فإنّه�يجدر�

��عاً�من�أجل�تحسين�أدائها�ومراجعـة�بعـض�منتوجهـا���بنا�أن�تتعاضد�جهودنا�جمي
��وحّل�المسائل�اللغوية�العالقة،�وإنجاز�المشاريع�المعطّلة.��

وال�بد�لنا�أن�نقول�بأن�العلم�ال�بد�أن�يأتي�على�ظهرها،�وأن�الشّعوب�واألمم�لم�
ـ�� ات�تتقدم�إالّ�بلغائها،�وعلينا�أن�نهتدي�إلى�طرائق�تيسيرية�لخدمتها�بوضـع�سياس

تربوية�صارمة�تسجل�منتوجات�لسانية�في�مجال�التّخطـيط�اللغـوي،�وتخطـيط����
السياسات�التربوية،�وال�بد�من�نمط�جديد�يساير�التّقيد�بتنمية�مجتمع�المعرفة�داخـل��
مجتمعنا�الذي�يتوق�إلى�تطوير�اللغة�العربية،�وتعديل�سرعتها�وفق�ساعة�العصر.�

ورة�حتمية�فاللغة�اليوم�أسرع�من�كّل�شيء�نتوقّعه�وال�شك�أن�التّطوير�أصبح�ضر
ولذا،�ال�مجال�أن�تبقى�العربية�سجينة�الماضي�التّليد�ترضع�من�بقايـاه،�وتترقـب���
ثمرةً�لم�تُزرع�لها�بذرة.�العربية�تحتاج�أن�تقتحم�الميدان�الصناعي�التّقاني�بكّل�ثقـة��

ذ�قـرارات�واضـحة�مسـايرة����ومسؤولية�وانفتاح،�وأن�التّطوير�يحتاج�إلى�اتّخـا�
��لألحداث�المرتبطة�بالمشاريع�الكبرى�الحكومية،�ومشاريع�المؤسسات�ذات�العالقة.
أيها�الجمع�الكريم،�إن�المجلس�األعلى�للغة�العربية�أعد�العدة،�واقترح�األفكـار��
التي�تعمل�على�سد�الفجوات�المطروحة،�وجعل�العربية�تنـال�الريـادة.�فنـدعوكم����

وسوف�ترون�المشاريع�الكبرى�التي�فتحناها�وترون��www.hcla.dzرة�موقعنا�لزيا
ثمارها�قد�أنيعت�وسيقطفها�الباحثون�بيسر�وسهولة،�وسوف�تطلّعون�علـى�أشـياء���
����جديدة�لم�تعرف�النّور�إالّ�هذه�السنة،�وكانت�من�الحلـم،�والحمـد�هللا�بـدأ�يتحقّـق�����
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حلم؛�وسوف�نرى�الموسوعة�الجزائرية�فـي�مجلّـدها�األول،�كمـا�نحتفـي�����هذا�ال
بصدور�المجلّدات�الستة�للمعجم�التّاريخي�للغة�العربية،�ومعجم�ألفاظ�الحياة�اليومية�
في�الجزائر،�ورقمنة�المخطوطات�الجزائرية،�والمكتبة�الرقمية�التي�قطعنـا�فيهـا���

بمكتبة�متخصصة�عن�بعد�من�موقـع�المجلـس����أشواطاً�معتبرة،�حيث�نَمد�القارَئ
وتتابعون�قناة�المجلس�األعلى�للغة�العربية،�إضافة�إلى�متابعة�الڤيديوهات�والنّدوات�
المسجلة�عن�بعد،�وما�سوف�تعيشه�العربية�من�برامج�تطويرية�في�مجال�الرقمنـة��

دوق�تملّـك��مع�مشروع�البريد�والمواصالت�السلكية�والالسلكية�من�برنامج�(صـن�
االستعمال�وتطوير�تكنولوجيات�اإلعالم�واالتّصال�وطيـف�الذّبـذبات�الالسـكلية����
الكهربائية)�وسيمس�هذا�المشروع�العمل�المشترك�بـين�المجلـس�األعلـى�للّغـة�����
العربية،�والمجلس�اإلسالمي�األعلى...�وهكذا�نرى�مستقبَل�اللغة�العربيـة�يبشّـر���

�ون�الجديد�المتميز��وهذا�في�تاريخ�عـالمي�مشـهود��بالخير،�وسوف�تَرون�وتسمع

م�في�اليوم�العالمي2020�)�من�ديسمبر��18فكونوا�معنا�جميعاً�في�الثّامن�عشر�(

��للّغة�العربية.��
تهاني�المجلس�األعلى�للفائزين�في�جائزة�اللغة�العربية�للمجلـس�األعلـى�فـي����
طبعتها�التّاسعة،�وتشكّرات�الفريق�العامل�في�المجلس�للمحكِّمين�الذين�اجتهدوا�فـي��
�بألف�واالحترام،�ونأمل�أن�نلْقاكم�اقي�كّل�الودها�الحضور�الرتقييم�األعمال�ولكم�أي

��تزدهر،�وبعلمائها�تفتخر،�وبالعاملين�على�تطويرها�تنتصر.�دةوالجزائر�الجديخيرٍ،�
��

�





�Ú<ÔÖ^äÞ]æ_<fiÐe^‰<�Þ<àe<< <

137137137137 

fiÐe^‰��Þ�àe�ÔÖ^Ú�Þ]æ_ä♥♥♥♥���
��

ة�التي�تنظّمها�وزارة�الثّقافـة�والفنّـون���:�في�إطار�سلسلة�النّدوات�الفكريـ�الديباجة
ـ�أعالم�الجزائرحول� رة�،�ستكون�لنا�كلمات�في�حقّ�رجال�جزائريين�كانت�لهم�أفكار�ني

عملت�على�التّغيير�اإليجابي،�بل�كانت�لهم�وقفات�وطنية�بقيت�راسخة�فـي�المحافظـة���
ةعلى�الهة�والذّاكرة�الجمعيها�فـي��تجلّت�معرجال�وزعماء�وقفات�وخدمة�الوطن.��ويالم

علـى��العمامات�أفكار�التّنـوير،���،�وتحترجال�اإلصالح�الذين�تعمموا�عمامات�التّدبير
شيوخ�ارتحلوا�للشّـرق�والغـرب���العلماء�المسلمين�الجزائريين،�وغرار�أعضاء�جمعية�

فنالوا�الصدارة�وتألّقوا،�وأصبحوا�لُمعاً�يستضاء�بأفكارهم،�فهم�كثيرون،�وَأنْعم�بهم�مـن��
من�مثل�ونربط�المناسبة�بذكر�بعض�األفذاذ�)�مالك�بن�نبيوهذا�ما�نلمسه�عند�(�!خالدين

عبـد�العزيـز���(و�)عبد�الرحمن�الثّعالبيوهذا�((طاهر�الجزائري)�صانع�حضارة�الشّام،�
ـ�محمد�الخو(�)محمد�المبارك(الشّيخ�السكالوي)�و(و�)الثّعالبي ضالملـك��(و�)سـين�ر�ح

سـليم�بـن�السـمعون����(و�)يحيى�بن�معط�الزواوي(وو(أحمد�توفيق�المدني)��)السنوسي
د(و�)سيني�الجزائريالحمحم�طاوس�عمـروش�(و�)سيني�الجزائريبن�عبد�القادر�الح(�
بلى�بعظماء�كانت�لهم�الريادة�فـي�الـداخل���ح�نا...�فبالد)آسيا�جبار(و�)محمد�أركون(و

دوِّوفي�الخارج.�وسوف�ترون�كّل�هؤالء�الكبار�األقطاب�يغـة��على�للّاأل�ن�لهم�المجلس
الـذي�نحتفـي����؛وفي�مجلّد�األعالم�في�عدده�األول�الموسوعة�الجزائرية،العربية�في�

��.م2020ديسمبر��18بصدوره�بمناسبة�اليوم�العالمي�للّغة�العربية�
نروم�أن�يقع�االهتمام�بالثّقافة�الجزائرية�التي�ـ�االحتفاء�باألعالم�صناعة�لألقالم:�1

التـي��هـة��مسـابقات�التّفا�تعمل�على�الخروج�من�صناعة�اإلحباط،�وعدم�التّركيز�على�
،�ورفـض��مع�والبصر�عن�رتبة�التّقليـد�إتالف�العالقة�بين�الس،�وة�العقلتنفيتعمل�على�

على�للّغة�العربية�حول�المفكّر�مالك�بن�نبي،�في�النّدوة�الوطنية�المنعقدة�ـ�كلمة�رئيس�المجلس�األ�♥
2020أكتوبر���27-26تنظيم�وزارة�الثّقافة�والفنّون،�بتاريخ��ةفي�المكتبة�الوطني�م،�تحت�عنوان�(فن

��اإلصغاء�لشاهد�على�القرن).�
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/�المساواة�بين�العامل�وغيـر�العامـل���التّنحيب�لقبول�الالمجتهدكلذ�التّحول�إلى�صناعة�
الولـع��بمبرر�منطق�القياس�على�الشّاذ�حجة،�وهو�ليس�حجة�على�اإلجماع،�ونكـران��

،�والنّظر�اإليجابي�في�مقـوالت:�"سـيروا���فة�والحالمييز�بين�الصالتّ�معدبالمتشابهات�ب
��القـوت�قليل�مـن��ضا�بوالر�،ولزوم�البيوت�ت،كوالسعلى�قدر�ضعفائكم"/��"هذا�زمان�

"...�كلّها�تسفيه�لمنطق�البعد�عن�التّباري،�وعدم�قبول�المرجعية�الوطنيـة��الموتيوم�إلى�
تنا�رخيصة�مهما�كانت�جيدة�ومغنّي�الحي�ال�يطْرِب،�أو�أو�المشيخة�المرجعية،�وبضاع

كما�قال�المتنبي�"ابن�جنّي�أعرف�منّي�بشعري"...�وليس�بهذا�المنطق�نكـرم�علماءنـا���
ونحتفي�بهم،�ونروم�أن�ذلك�المنطق�قد�ولّى.�ونرى�اليوم�وزارة�الثّقافة�والفنّـون�تُعيـد���

كارهم�ولخدماتهم�وطنهم�وللثّقافة�عامة،�فـَأنْعم��االعتبار�ألعالمنا؛�انتصاراً�ألقالمهم�وأف
وهناك�أمل�تجسيد�(اشتدي�أزمة�تنفرجي)�ألن�أعالمنا�إذا�حوربـوا���!به�من�توجه�جديد

����ـن�يرتـدوهـم�أغنيـاء�عم�،دصوا،�وعلمهم�بالمرصاد�لمن�يوا،�وإذا�تُركوا�امتداشتد��
��يدنُهم�أينما�حلّوا�أفادوا.��وبأسهم�شديد�ال�يرد،�وال�يعجزهم�أحد،�وهكذا�د

بسابق�لقّب�ركّب�والمإنّه�الرجل�الفيلسوف�العميق�المـ�مالك�بن�نبي�والحضارة:�2
كتبه�بعد�وفاته،�وعمـل��،�فالباحث�المفكّر�العبقري�راجت�والمجهول�في�قومه،�عصره
بعـد�عقـود�مـن�����راسة�والبحث�إالّه�للدها،�ولم�تخضع�أفكارنتيجتَ�جبارة�لم�ير�أعماالً

�سـيتم�)"�يعنـي��25(�وعشرين�عامـاً��سيعود�بعد�خمسة"إنّه��:طرحها،�وهو�الذي�قال
كـان�ضـحية�فكـره����بن�نبي)�مالك�.�وإن�(االعتناء�بكتبه�وأفكاره�بعد�سنين�من�موته

ليه�أحـد�مـن�علمـاء�الغـرب�أو�����إعالج�قضية�الحضارة�بشكل�لم�يسبقه�قد�قدمي،�والتّ
في�كتبه�التي�يقول�فيها�"تبدأ�الحضارة�باإلنسان�المتكامل�الذي��،�وهذا�ما�تجلّىالمسلمين

�+لبيك�+ةالقرآنيوهذا�ما�نلمسه�في�كتبه�األولى:�الظّاهرة��.يوفّق�بين�واقعه�ومثُله�العليا"
.�وها�نحن�بحاجـة��ةسيوية�اآلفريقيالفكرة�األ�+وجهة�العالم�اإلسالمي�+هضةشروط�النّ

للخروج�مـن���؛أفكاره�بشكل�تطبيقيبعقل�الحاضر،�والعمل�على�تجسيد��هموروثلقراءة�
التي�نعاني�فيها�من�التّشكيك�في�الهوية،�وفي�الموروث�الحضاري،�وفـي���هذه�األزمات

،�وهذا�ما�يهدد�تركيبة�النّسيج�االجتماعي�الـوطني�أو�العربـي�أو���ةالقوميفتح�النّزعات�
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فيد�من�فكره�اإلسالمي�الشّمولي�لتجسيد�براعة�البنـاء��اإلسالمي.�أليس�حرياً�بنا�أن�نست
ضمن�دائرة�التّجدد�الكونية�التي�تنزع�إلى�الحركة�واالجتهاد�وفق�آليات�اإلصالح�وبناء�
األوطان،�والسعي�نحو�الحلول�السنية�للتّاريخ،�وهي�ميزة�عند�المسلمين،�فكيف�يسـتفيد��

ماليزيا)�ونحن�نعـيش�نكـران�الـذّات����من�أفكاره�(محمد�مهاتير)�في�بناء�وعصرنة�(
بموروث�االستعباد،�ونقبل�بظاهرة�القابلية�لالستعمار،�وبذلك�نقع�في�مركّـب�الفكـرة���
الدينية�التي�يروج�لها�البعض�بأن�الدين�ال�يساير�الحضارة.�تلكم�السلوكات�التي�عالجها�

ة�ألطوار�الحياة�التـي�ال��وحدد�الوجهة�الوظيفيxx،�(مالك�بن�نبي)�منذ�أربعينيات�القرن�
تقبل�الفراغ،�كما�أن�الحضارة�ال�تقبل�العدمية�والسكون،�وأن�الدين�أمر�أساسـي�فـي���
نشوء�الحضارة�وصمودها،�وأن�الحضارة�هي�التي�تُولِّد�منتجاتها،�وليسـت�المنتجـاتُ���

�قافة�راجعة�إلى�السـلوك�هي�التي�تُولِّد�الحضارةَ�كما�أن�الحضارة�مربطُها�الثّقافة،�والثّ
فيهـا���ل�الفـرد�شكّة،�هي�المحيط�التي�ية�والخلقيم�االجتماعيفالقيوهي�أعم�من�المعرفة،�

وبهذه�األفكار�كان�(مالك�بن�نبي)�البسيط�في�عيشه�وسلوكه�يعـالج��هه�وشخصيتَطباع�.
مشاكل�الراهن�والالحق،�بنظرة�إسالمية�متفتّحة�ال�تخجل�من�تراثها،�فمزج�بين�تراثـه��

��اإلسالمي،�ودعا�إلى�أخذ�العلوم�عن�الغرب،�وكأنّي�به�طبيب�الحضارة�المعاصرة.���
ة�معاصـرة؛�وهبـتْ�نفسـها�لدراسـة�����مفكّـر��شخصيةـ�مالك�بن�نبي�المفكّر:�3

مـة��تقدة�لبناء�دولـة�م�جانيمالمشكالت�الفكرية�والحضارية��وفي�فكره�خريطة�طريق�
،�ولكن�سبقَه�أوانَه�كان�كمن�يغرد�خارج�السـرب،�أو��جتمعموذج�األمثل�للموصناعة�النّ

قياساً�على�قولهم�"ال�نبي�في�وطنه"�وهذا�مـا�نلمسـه�فـي�جدليـة������في�قومهال�مفكّر�
التّهميش�التي�عاشها�ذات�وقت؛�بحجة�الدعوة�للشّيوعية�أو�للفكـر�المتطـرف؛�والتـي����
أسفرت�عن�جهل�شباب�اليوم�ألعماله.�وفي�ذلكم�المخاض�نجد�المفكّر�الـذي�تجاهلـه���

�بناء�اإلنسان.�ولو�نبشنا�كثيراً�فـي�فكـره���قومه،�وما�قرؤوا�أفكاره�التي�تُعلي�من�قيمة
�لحصلت�لنا�نقلةٌ�نوعيةٌ�في�طريق�النّهضة�لما�للجزائر�مـن�قـدرات�بشـرية�وماديـة����

وتحتاج�فقط�منهجية�النّهوض؛�لما�ألبنائها�بما�يملكون�من�فكر�أجدر�بـالنّهوض،�كمـا���
�فكّر�"إنليس�قضيةَ�االقتصادتحتاج�إلى�توفير�شروط�النّهضة�كما�يقول�الم�بنك�وتشييد�
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فحسب�مصانع.اإلنسان�..�بل�هو�قبل�ذلك�تشييد،�سـلوكه�الجديـد�أمـام�كـلّ�����وإنشاء�
وهنا�ال�بد�من�جلد�الذّات،�وعدم�القفز�على�القدرات�الوطنية،�وتوفير�سـبل���."المشكالت

لة�النّهضة�التي�ال�تقبل�سياسة�حرق�المراحل،�ونضع�أيدينا�على�مضايقات�ضعفنا�مرح
مرحلة،�ونعود�ألمات�أعمال�أعالمنا؛�وسوف�نكتشف�أن�حلوالً�كثيرة�لهـا�وصـفات���
����أن�عالج.�وجدير�بمنتجي�األفكار�تقديم�أنماط�النّهوض�لصـانعي�القـرار.�وال�شـك
قراءاتنا�ألعمال�(مالك�بن�نبي)�المذكورة�سلفاً،�ونضـيف�إليهـا:�النّجـدة...�الشّـعب�����

إسالمي+�الصراع�الفكري�فـي�الـبالد�المسـتعمرة+�����الجزائري�يباد+�فكرة�كومنولث
تأمالت+�في�مهب�المعركة+�مشكلة�الثّقافة+�حديث�في�البناء�الجديد+�آفاق�جزائريـة+��

)+�معنى�المرحلة+�مشـكلة�األفكـار���-�الطالب–القضايا�الكبرى+�مذكّرات�شاهد�القرن�
لـث�األخيـر�مـن�القـرن�����في�العالم�اإلسالمي+�المسألة�اليهودية+�دور�المسلم�في�الثّ

العشرين�(محاضرات)+�بين�الرشاد�والتّيه+�المسلم�في�عالم�االقتصاد+�ميالد�مجتمـع+��
وال�شك�أن�قراءة�متأنية�لهذا�المنتوج�سوف�يرينا�الحلـول�الكبـرى����.من�أجل�التّغيير..

ت�لمشكالت�الراهن�رغم�أن�بعض�األفكار�ال�يستسيغها�اليساري�الذي�ال�يقبل�اإلحـاال�
على�القرآن،�كما�أنّها�من�الصعب�على�اإلسالمي�قبول�كالم�موضوعي�حول�مشكالت�
�العالم�اإلسالمي.�وهذا�هو�فكر�(مالك�بن�نبي)�الذي�بنى�عليه�محاربةَ�الصراع�البينـي�

ومحو�قابلية�االستعمار،�وغلق�مدارس�االنحطاط�بالتّربية.�وهـذا�مـا�جعلـه�يعـيش�����
يليق�بأفكاره�أيام�زمانه،�بل�ما�بعد�زمانه��وبما�كان�يطرحه�من��التّهميش،�فلم�يفهم�فهماً

حقائق�مزعجة�في�وقت�كّل�طرف�يبحث�عن�حقيقة�جزئية�مجتزئة؛�تثبـت�صـوابية���
��موقفه�وآرائه.��

4:فتاح�الثّقافيمه�(مالك�بن�نبي)�هو�صناعة��ـ�مالك�بن�نبي�وصناعةُ�المما�قد�إن
مـن���ن�المسـلم�ة�تمكّد�برؤى�ثقافيزووالتّق�العالم�الثّقافي،�المفتاح�الذي�يمكننا�فتح�مغالي

قـافي،�الـذي���المفتاح�الثّ،�ولهذا�نحن�بحاجة�إلى�دوره�في�القرن�الواحد�والعشرين�أداء
من�القراءة�الثّالمفكّر�حتى�نتمكّن�له�أبدعه�وأصقافية�الدلمعـاني�ومبـاني����قةقيقة�والمعم

�هـوض�ة�وموقعها،�وإبصار�دورها�فـي�النّ�قافة�اإلسالميواستشراف�مستقبل�الثّأفكاره،�
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ة�ما�تـزال��قافيالثّالباحث�(مالك�بن�نبي)�رؤية��رسالتها�في�حقبة�العولمة؛�ذلك�أنأداء�و
ـ��،ة�الغائبة�عن�عقل�المسلمالحاس ـ�وثقافة�العاملين�في�استرداد�فاعلي ة��ة�ة�األماإلسـالمي

مرحلة�تحتاج�إلى�صناعة�المفتـاح�الثّقـافي���.�وإن�الهود�الحضاريوبلوغها�مرحلة�الشّ
�رجـاالً�الذي�يحمله�رجال�أكْفاء�يعرفون�مغاليق�وموضع�وضع�المفتـاح�"أن�نصـنع���

وهو��راب�والوقت�والمواهب�في�بناء�أهدافهم�الكبرى"اريخ�مستخدمين�التّيمشون�في�التّ
ـ�+�اإلنسـان�:�ة�في�بناء�الحضارةالجوهري�ةالثبالعناصر�الثّما�أسماه� �الوقـت�+�رابالتّ

بوصفها�أساس�البديل�الحضاري�الفعلي،�إذ�ال�يرها�وإرسـاء��تاح�لحضارة�في�بدء�تطو
هيد،�والوقت�الـالزم��ه�الزوتقُه�بِراب�الذي�يمدجل�البسيط،�والتّذلك�الر�اتية�"إالّأسسها�الذّ

لوصوله.�وما�عدا�ذلك�من�طائرات�وقصور�وما�شابه�ذلك�فهـي�مكتسـبات،�ال�مـن����
�والمنطق�العملـي��،والجمال�،األخالق.�ووسائلها�أربعة�عناصر�هي:�ة"ر�األوليالعناص
التّ�والفنالمفتـاح�لـوعي�المجتمعـات�����.�طبيقي�وهذه�تكملة�لشروط�النّهضة�التي�تُعـد

إذ�ال�ينبغي�االكتفاء�بمعرفـة�الجوانـب�����ةبعوامل�الخلل�في�الحضارة�الغربيالمستعمرة�
وفي�ذلك�يقول:�ة�فيهاالمضيئة�واإليجابي�،"يتوج��أن�يعـرف���ب�على�العـالم�اإلسـالمي

،�وبهذا�تصبح�هـذه��ةَها�الحقيقيف�عظمتَة،�كما�سيتعرقص�في�الحضارة�الغربيوجوه�النّ
الصالت�والمبادرات�مع�هذا�العالم�أكثر�صباًخ�����هي�أفكـار�التّشـريح�مـن�مخـتص�."

مهندس�ذكي�عبقري؛�وهو�يبحث�في�سلّم�األولويات�الداعي�إلى�نقاش�النّهضـة�الـذي���
التي�تُعرف�من�خالل�فكر�وثقافة�اآلخـر.�وربمـا����ةاتيعف�الذّعوامل�الضيقضي�على�

منهج�(مالك�بن�نبي)�يتمثّل�في�تلك�الر�التّحليل�إلى�القول�بأن�ي�بيـة�الغريبـة���يؤدؤي
على�الواقع؛�برؤية�معرفية�من�خـالل�المؤسسـات�التّعليميـة�التّقليديـة�والمـدارس������
��اإلصالحية،�ولهذا�ليس�سهالً�استيعاب�هذا�المنهج�وإدراك�أبعـاده�ومراميـه�بسـهولة���

ولهذا�فهو�سابقٌ�أوانَه؛�حيث�كانت�ميكانيكية�التّقويم�والنّقد�والمراجعة�معطّلةً�في�عقـل��
مـا��وإنّ�،في�ثقافتنا�كتب�لها�االمتدادالتي�لم�ي�)ابن�خلدون(منذ�ومضات��فةًومتوقّلمسلم،�ا

��).��وراء�البحرعادت�إلينا�من�(
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أمام�هذه�األفكار�حصـل�للمفكّـر�السـبقُ�العقلـي������ـ�مالك�بن�نبي�سابقٌ�أوانَه:5
لمجتمع�يعيش�القهقرى���وينظر�حتف�أنفه،�وهذا�أشبه�بالتّعمية�الصـماء�التـي�تقبـُل����

�القيامـة� �mÙ��Ø��×��Ölالعدم،�وليس�له�حكمة�التّدبر�من�خالل�دينه�الذي�يقـول��
،�غاب�التّفسير�الواقعي،�غابت�األمةُ�الوسط�عن�حمل�أمانة�الشّهادة��فغاب�التّأهيـُل��18

العلمي�المؤهل�للنّهوض،�وبقيت�معاودةُ�اإلخراج،�وتفسير�التّفسير،�وتلخيص�التّلخـيص��
وضاع��مدلول�(الجعل/�جعلناك�خليفة/�امشوا�في�مناكبها/�التّكييف)�وكّل�مـا�يحمـل���

من�فجوة�فـراغ���االمنوطة�بعزمات�الرجال�أمثال�(مالك�بن�نبي).�فيا�له�فاعلية�التّحديث
م�القـي�ألمة�الحاضر�التي�ال�تستجلي�حركات�تصويب�المنطق�بمنطلق�جديد،�وتجسـيد��

عـاليم�النّة�والتّالقرآنية�وفق�البيان�والتّبويـ�يرة�النّنـزيل�والس وغيـر�ذلـك�مـن�����،ةبوي
المالت�والخصائص،�التي�تُؤهؤهلنا�لنكون�على�النّ�شهداءالشّ�اس،�ففاقديء�ال�يعكَيطه�.

��قوط�الحضـاريالس�نذرفيد�مناصحةُ،�فماذا�يدول،�غابت�المالتُ�الفقهاء�العضاعت�حم
��إذا�كان�السامع�ال�يستجيب،�وعقلُه�في�الجيب.

ـ�من�لوازم�ثقافتنا�المعاصرة�ـ�الخاتمة:� عامـل��ة�التّالحوار�مع�تراثنا،�وإدراك�كيفي
ـ��،ه�وتحقيقهظفْف�عند�حوقّمعه،�واإلفادة�منه،�وعدم�التّ ��واجتهـاد�أهلـه���ه،والفخر�بعقل

المحـيط�يحاصـرنا���علمـاً�أن��واالنقطاع�عن�الواقـع،���،الغياب�في�باطنهلكن�هناك�و
.�وهكذا�أيها�الحضور�ال�نزال�بحاجة�إلـى�مزيـد�مـن�الدراسـات�����والمستقبل�ينتظرنا

.�ونجعل�فيهـا�آليـة�محاسـبة����هوضغيير�واإلصالح�والنّدارس�التّلحركات�وأعالم�وم
الذّات؛�لتصحيح�الفشل�للتّحسين�في�الحق�من�األعمال،�وإبصـار�القـادمين�بطريـق����

وينبـه�إلـى���بقدر،��غالب�القدرة،�وينن�الجاريبصر�السس�الذي�يفالعاقل�الكيالصواب،�
��الـذّات�علـى�اإلدراك�وانكمـاش����المـراس�تعطيل�آليـة��إلى�أماكن�و�،ةلَفْغَمواطن�ال

.�فيا�أيتها�النّخبة�النّخبة�الوطنيـة�.�والعبرة�في�كّل�هذا�اإلفادة�من�وانطماس�آلية�االعتبار
تعاِل�نعضد�بعضنا،�ونتجاوزِ�التّواكَل�إلى�التّوكّل؛�وصوالً�إلى�رفع�اإلحبـاط�والـوهن���

على�مبادرات�النّهوض،�أليس�فينـا��والفشل،�وااللتقاء�على�وصفة�تقديم�الحلول�العاملة�
رجٌل�رشيد؟�بلى،�إن�النّخب�الوطنية�تستطيع�تحمل�هموم�األمة،�كما�تسـتطيع�العمـل���
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على�رفع�األمانة�إذا�ُأسندت�لهم�مقترحات�التّفكير،�فيكونون�دعاةً�لمراحل�التّغيير،�وهذا�
ليس�من�ماء�البحر�الذي�ال�يشرب،�بل�من�مبادرات�فاعلية�تقريب�المثقّف�من�صاحب�
�القرار،�والعمل�بفقه�المصالح�المرسلة�الذي�يحتاج�إلى�وعي�وثقافة�وعلـم�ومؤسسـات��

اءات�غير�مبتسرة�لنصوص�السلف�في�وصفاتهم�التي�تَركَتْ�لنا�مجتمعاً�عالمـاً��وإلى�قر
موجها�ومنيراً،�بممارسات�تطبيقية�مفادها:�إن�أحسن�الالحقُ�فإن�الفضل�للسابق/�كونوا�
�خير�خلف�لخير�سلف.�هي�نسخة�ثقافية�لنُخبة�وطنية�أراها�تُبصر�طريـقَ�المواجهـة��

يم�الحلول،�فال�تنسخ�الماضي،�وال�تتجنّى�على�الحاضر.�وفينـا�(مالـك���وتعمل�على�تقد
بن�نبي)�الذي�يعود�اليوم�بيننا�لنعيش�أفكاره�التي�تولّدتْ�في�حقبة�االسـتدمار،�وننظـر���

��إلى�أي�مدى�تصلح�في�حقبة�العولمة�واالعتمار.��
�ودراسـات��وحوارات�إلى�قراءاتوختاماً�أقول:�إن�مدونات�(مالك�بن�نبي)�تحتاج�

ألن�هذا�اإلنتاج�ين�الذّمرـ�و�،الخلليكتشفُ�و�،قد�والمقارنة�والمقايسةعلى�النّ�هن صبير�
ويرتقي�بـه��،�المستقبل�ة�للعقل،�ويرفع�غطاءتحقيق�نقلة�نوعيفي�م�سهِالخروج،�وي�سبيَل

ـ��ومعاودة�،ورؤية�المستقبل�،نه�إصالح�الحاضرمكّة،�التي�تُرفات�العاليإلى�الشّ هود�الشّ
ة�في�أفكار�علمائنا،�واالحتفاء�بهم�فـي��.�الحضارية�واعيتها�النّخبة�لقراءة�متأنيتعاِل�أي

�دورنا�الثّقافية،�ونشر�أفكارهم�النّيرة�لتحقيق�مقولة�تواصل�الحضارة�عبر�بناء�اللبنـات�
��كّل�يضع�بصمتَه،�كّل�يضيف�ورقتَه،�كّل�يمجده�عملُه.
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��(منتدى�رواد�القراءة،�الطّبعة�الثّانية)
��

السالم�عليكم�جميعاً�أيها�المبدعون،�عبر�تقنية�التّحاضر�عن�بعد،�ومن�خالل�الدعوة�
،�فلهم�منّي�كّل�الشّـكر�علـى�دعـوة����رواد�القراءةالكريمة�ألصحاب�الفضل؛�مؤسسي�

المجلس�األعلى�للّغة�العربية،�وما�يقومون�به�من�الفعل�النّبيل�في�زرع�ثقافة�(أنا�أقـرُأ��
ُأبدع).�وأتشرف�بإلقاء�كلمة�المجلس�األعلى�للغة�العربية،�علماً�أنّنـا�حضـرنا���إذن�أنا�

المنتدى�التّأسيسي�وجاهة،�وتروننا�اليوم�نحضره�تَقانة�وفي�ذات�الوقت�أتمتةً.�والسـالم��
لكّل�المتابعين�فيديوهاً�أو�فسبكياً�أو�توترياً،�وما�يلحق�بـذلك�مـن�وسـائل�التّواصـل�����

رئي.�وها�نحن�نلتقي�في�هذه�النّدوة�التّفاعلية�بميسم�(كلّنا�نقـرأ)�وأقـول���المسموع�أو�الم
��بالفعل�إنّنا�إذن�نبدع.

أيها�المستمعون�والمشاهدون،�يا�صاحب�المبادرة�(حبيب�اهللا�سالّمي)�لكم�منّـا�كـّل���
التّحايا�على�هذه�المبادرة�الطّيبة�التي�تتواصلون�بها�في�هذا�الظّـرف�الصـعب�بتقيـة����

بادرةمم�من�بها�مفأنْع�!عاصرة،����مثـل�ـةالثّقافي�ساتؤسالم�من�عمالد�كّل�لتستحقّ�وإنّها
المجلس�األعلى�للّغة�العربية�وبخاصة�وقد�سبق�أن�تعاملنا�مع�هذا�المنتدى�القرائي�الذي�

ـ��اُأفدنا�من�خدماته�الفكرية،�ونشاطاته�التّنويرية�في�لقاء ا�ت�معارض�الكتـاب،�ومتابعاتن
�رواد�القـراءة�لمختلف�النّشاطات�القرائية�التي�ينجزها�المنتدى�عبر�الوطن.�إنّه�منتدى�

الذي�يستهدف�نشر�ثقافة�المطالعة،�ويعمل�على�رفع�همة�العمل�االفتراضي�المركّز�في�
استعمال�اللويحات؛�وهو�عمل�يضيف�وينيف.�وإن�هذه�المبادرة�جـاءت�لتسـهم�فـي����

الشّباب،�وتطوير�آلياته�العقلية�نحو�استثمارها�في�بناء�المثاقفـة���ترسيخ�االهتمام�بتثقيف

اإللكترونية)�عبر�الكلمة�التي�ألقيت�في�افتتاح�منتدى�رواد�القراءة�في�الطّبعة�الثّانية�(القرائية�ـ��♥
��م.2020نوفمبر��6عد،�مساء�حاضر�عن�بالتّ



íéÞ^flnÖ]<íÃf�Ö]<Hìð]†ÏÖ]<�]flæŁ…<ï‚jßÚ< <

146146146146 

وتبادل�اآلراء�وقبول�االختالف�مهما�اختلفت�المناهج�وطرائق�التّطبيقات،�ومهما�تعددت�
��اآلالت�ووسائل�التّواصل.

أيها�المتابعون،�أيها�القرائيون،�تَرونَنا�نجتمـع�دون�حضـور�وِجـاهي،�فرضـته�����
الصحية،�وكانت�لنا�سبيالً�لتحدي�خلق�الفضاءات�التّفاعليـة�المبنيـة�علـى����المضايقات�

اإلقرار�بالذّات،�والتّفاعل�مع�اآلخر�رغم�كّل�الصعوبات،�واشتدي�أزمة�تنفرجي،�ومـع��
ذلك�لم�تضق�السبل،�فكان�ذلك�مدعاةً�لنزداد�اهتمامـاً�برعايـة�المبـدعين�والمنتجـين�����

وع�القرائية�اإللكترونيـة،�وليسـت�البـديَل�للقرائيـة�����لألفكار.�ونحن�في�رحاب�موض
الورقية،�بل�تطور�نوعي�في�ثقافة�القراءة،�ونقول�ذلك�اعترافاً�بالفضل�ال�ريـاء�فيـه���

�رواد�القـراءة�وفي�ذلك�فليتنافس�المتنافسون،�وهذا�العمل�لـيس�مـن�بـواكير�أهـل�����
نشاهدهم�في�معرض�الكتـاب��والمطالعة،�بل�هي�من�رحالت�هؤالء�المبدعين�الذين�كنّا�

صفحة�فـي���)200(يقدمون�عروضاً�للقراءة�المركزة�وكيف�يمكن�أن�تقرأ�كتاباً�ذا�مئتي�
دقائق،�وكيف�يمكن�الوصول�إلى�مفاتيحه�الكبرى.�ولهذا�كنّا�نـتعلّم�عـنهم����)5(خمس�

الجـوائز��مغاليق�تَحملها�أمثاُل�هذه�المبادرات�الثّقافية�التي�رأينا�ضرورة�استغاللها�فـي��
والمنافسات�الدولية�من�مثل�(تحدي�القراءة�العربي)�أو�المنافسات�الوطنية�(أقبيل).�وقـد��
بصرنا�بأفكار�مثيلة�وقدمناها�لوزارة�التّربية�الوطنية،�فـي�سلسـلة�ثقافيـة�وسـمناها�����

��(األلعاب�اللغوية).��
خير�النّاس�ةلعام�الكتاب�كان�إذا�المتابعون؛�الحضور�إخواني����فهـو�لألنـام،�جليسٍ

دائماً�خير�مؤنس�في�المرام.�وتحدوني�تلك�األفعال�التي�تقوم�بها�األمم�الراقيـةُ�والتـي���
تَستثمر�بقوة�في�التّنمية�البشرية؛�بدءاً�من�الروضة؛�إلى�الجامعة،�إلخـراج�مسـيرين/���

والصـناعات��علماء/�مبدعين/�فالسفة/�صنّاع/�مهرة/�حرفيين...�يبدعون�في�الموجبات�
والتّكنولوجيات�واألخالقيات�والرافعات�لبناء�النّاطحات.�وتنفق�الدول�مـن�ميزانياتهـا���
أمواالً�طائلة�في�بناء�شخصية�المواطن؛�ألن�تكوين�العقـل�يخلـق�التّنميـة،�والتّنميـة�����

طَن�في�الوطنية�تأتي�من�عقول�أبنائها؛�مثلما�التّكنولوجيا�تُستورد�في�البداية�ولكنّها�تُستو
النّهاية،�وبشكل�دائم�يكون�لها�المقام،�ويستغنى�بها�عن�استيراد�كّل�عوام.�وال�يمكـن�أن��
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يحصل�ذلك�إالّ�في�شَعب�استعداد�لتملّك�العلْم،�ومن�ثم�السعي�لتملّك�الفَهم،�وتملّك�العلْـم��
ولذلك�قيـل:��والفهم�ال�يأتيان�إالّ�عن�طريق�القراءة،�وحب�القراءة،�وكّل�أفعال�القراءة.�

���العـاِلم�وإن�وأكبـر،�أعظم�أشياء�عرفنا�أكثر،�قرأنا�وكلّما�،ستعبدي�ال�شعب�يقرأ؛�شعب
تعـة��لقراءة�هـي�م�يذهب�وتبقى�كتُبه�تُرغب�ويذهب�العقُل،�ويبقى�أثره�في�الصقل،�وا

مـؤنس��بالمنوال�وأن�تقرأ�يعني�أن�تجد�الصديقَ�الذي�يليقُ�بك،�وأن�تكون�مع�ل�اجوالتّ
عصارة�الفكر�والحضارة�في�الرتب،�ومـا�أعظـم���الكتب��!يحيط�بك،�وما�أعظم�الكُتب

خالصة�األفهام�في�المعاني�وهي�حديقة�التّجارب�في�المباني،�وما�أعظـم��الكتب��!الكُتب
رائدة�كّل�خالصة،�وما�أعظم�المطالعة!�المطالعة�ثمرة�العبقريـة�بـال���القراءة�القراءة!�

الياً�هو�السعي�الحثيث�لبناء�مجتمع�يقـرأ��القيام�به�أيها�المبادرون�ح�مراجعة.�وما�يجب
ويقرأ،�ثم�يقرأ؛�ويكون�مدعاةً�لترسيخ�أوالدنا�حب�القراءة،�ونحن�نقرأ�في�البيت�أمامـه��
ونكتب�ونكون�المكتبات،�ونزور�معارض�الكتاب،�ونشجع�على�القراءة،�وننقلـه�اليـوم���

ي�للكتاب�اإللكتروني�النّاطق�الذي�يحمله�في�جيبـه�فـي���إلى�العيش�في�العالم�االفتراض
جهاز�السمارتفون،�أو�على�ظهره�في�اللويحـة.�وبكـّل�تلـك�األوعيـة�المعاصـرة������
والمصنّعة،�ومختلف�وسائط�التّواصل�المعاصرة�نكون�قد�صنعنا�مجـد�التّغييـر�نحـو����

تخص�التّعليم�والقـراءة��األحسن،�وبذلك�يقع�تشجيع�إطالق�المشاريع�في�زمن�الكورونا�
��والتّعامل�مع�واقع�الحال،�بتوسيع�مجاالت�النّشاطات�االفتراضية.��

ال�بد�من�رفع�تحدي�القراءة�والمطالعة�سواء�في�زمنها�الماضي؛�الورقي،�أو�فـي��
زمن�التّقانات،�ومن�الضروري�بناء�التّنافس�للحصول�على�المراتب�األولى�في�القـراءة��

قدم�األفضل�من�المبادرات�والمشاريع�في�آمادها�الثّالث،�وفـي�كـّل���من�يوبحاجة�إلى�
شيء.�ومع�هذا�ال�تزال�متطلّبات�رفْعِ�التّحدي�قائمةً،�بحاجة�إلى�التّباري�في�منهجيـات��
القراءة،�وفي�البحث�عن�تأسيس�قنوات�موضوعاتية؛�تعمل�على�تربيـة�ذوق�القـراءة���

�رواد�القـراءة�لى�خطوات�التّميز،�بحاجة�إلى�مزيد�مـن��لدى�الصغار�والكبار.�بحاجة�إ
بحاجة�إلى�مختصين�في�تحبيب�القراءة،�وجمال�التّذوق�وبالغة�الشّعر،�بحاجـة�إلـى���
قوانين�خاصة�بدور�الثّقافة�على�أن�تتخلّى�عن�نظام�الدوام�العام.�فالمكتباتُ�تُرتـاد�بعـد���
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أتيها�للقراءة�وسماع�المحاضرة،�وما�يتبع�ذلك�من�فنّـون��الدوام�العام،�والقارئ�يتفرغ�وي
القول.�فكان�عليها�أن�تعيشَ�االستثناء،�وترفع�التَّحدي�بنشـاطات�نهاريـة�ليليـة�دون����
انقطاع،�نشاطات�وبرامج�ومشاريع�تثقيفية�يكون�لها�األثر�في�المجتمـع،�وهـذا�هـو����

��نمية�ذوق�المطالعة�والتّرغيب�فيها.��المبتغَى�من�دور�المكتبات�التي�تعمل�على�ت
أيها�المنتدون،�هي�كلمات�تشجيعية؛�راودتني�من�تلك�الخواطر�النّفعية�لمنتداكم�هـذا��
تحقيقاً�لمحبي�القراءة،�ودفعاً�لشد�العزيمة�في�رحلة�البحث�عن�النّجاح�الذي�يقطف�مـن��
خلق�المبادرات�والطّريق�تصنعه�األفكار،�وتتبعه�خطوات�اإلعمار.�وأراكم�بمثل�هـذا��

خريطة�النّجاح�بما�تُبدعونه�من�مبادرات�قد�تبدو�مهيضةً�فـي�البدايـة،���االهتمام�تبنون�
ولكن�عندما�تتوضح�أسسها�القاعدية�في�تحقيق�الوصول�إلى�مخارج�نوعيـة،�ويتحلّـق���
حولها�المبدعون�أمثالكم،�ويستنفَر�الفريقُ�لتحقيق�التّكامل،�تُصبح�مشـروعاً؛�بعـد�مـا����

فاقُ�الواعدةُ.�وهكذا�إخواني�هي�رحلة�النّجاح�التـي��كانت�حرفة�أولية،�وسيكون�لها�اآل
قد�يحتقرها�من�لم�يفهمها،�بل�قد�يسخر�منها�الـبعض،�ولكـنّكم�فـي�النّهايـة�سـوف������
��البقـاء�لها�وسيكون�المبادرة،�وتنوير�الفكرة،�تحسين�استمرار�عامل�بوجود�تنتصرون،

��ويزول�الفناء،�وتُصبح�قياساً�تُحتذى،�وبها�يهتدى.��
علـى�عمـل����(منتدى�القراءة/�المطالعة)المتابع،�نروم�الوقوف�في�مبادرات�الجمع�

����يهـتم�جيـل�لصـناعة�المائزة؛�فاتالوص�عوامل�من�وهي�رعة،والس�والمهارة�ذْقالح
بالقراءة�التي�تنقله�من�العدم�إلى�شيء�محسوس،�فلوال�العقُل�الذي�يغذّى�بـنمط�الحيـاة���

رى�المهارات�األربع�تتـرى�فـي�هـذه�المبـادرة:�����المتجددة�فال�فرق�بين�الكائنات.�فن
وهذه�من�أسس�تغذية�رجعية�تعمل�علـى�حـذْق����السماع+�القراءة+�الحوار+�الكتابة.

وصفة�القراءة�التي�تخلق�أفكار�التّوجيه�اإليجابي�لخدمة�الثّقافة�والمثقّف،�وتجعـل�منّـا���
القطار�وسفريات�المطار.�شعباً�يقرأ�في�المقاهي،�وفي�محطّات�االنتظار،�وفي�رحالت�

وهكذا�نرى�أهداف�هذه�المبادرة�تُبنى�على�مشروع�ثقافي،�فتكونون�قد�سابقتم�األولـين��
التـي�يفرضـها�واقـع�التّقانـات������القرائية�اإللكترونيـة�وفتحتم�اآلفاق�للموالين،�بفكرة�

لوجي�المعاصرة،�وفي�ظّل�انحسار�الكتاب�الورقي،�ونحن�ننتقل�إلى�عصر�النّـانوتكنو�



íéÞ^flnÖ]<íÃf�Ö]<Hìð]†ÏÖ]<�]flæŁ…<ï‚jßÚ< <
 

     
149149149149 

    

        

الذي�يقتصد�في�المجهود�وفي�المكتوب.�وتأتي�هذه�المبـادرة�فـي�االنتقـال�للتّعامـل�����
اإللكتروني،�وتبادل�األفكار�عن�بعد،�وخلق�فضاءات�تفاعلية�للقراءة،�وأرى�الحسم�فـي��
مسيريها�الذين�يخلقون�من�العدم�الشّيء�الموجود�بمبادرات�فذلكية،�وبحوكمـة�العمـل���

في�خلق�الوصفات�وفق�المعايير�العلمية�والصيغ�المعاصـرة،�وأراهـا���الجاد،�دون�كلل�
من�الجهود�الجبارة�التي�تجعل�المشروع�يستوي�على�سوقه.�وإنّه�لجهد�كبير�يحتاج�إلى�
تثمين�ومرافقة؛�ألنّه�يعمل�على�تغيير�الذّهنيات�لصالح�الذّات.�وتأتي�هذه�المبادرة�فـي��

التّغيير؛�إسوةٌ�بشهر�التّثوير�الذي�كان�ثورةً�على�االسـتدمار��طبعتها�الثّانية�لتعمل�على�
ومن�خالله�قطفت�ثمرة�االعتمار�فيا�أيها�المثّقفون�والنّخبة�واصلوا�اقتراح�األفكـار،�وال��
شك�أنّها�تنال�موقعها�عند�صاحب�القرار،�ويكون�لكم�سـبق�اإلصـرار،�علـى�أنّكـم�����

كّم�في�حسن�االختيار،�بما�يبدعه�فـي�وسـائل���أسهمتم�في�صنْع�جيل�االقتدار،�الذي�يتح
��التّمهير�لعصر�التّنوير.����

أيها�األفاضل،�إن�نجاح�المبادرة�يقوم�على�أسس�التّهيئة�األصيلة؛�أسس�تحتاج�إلـى��
النّسق�العام،�وإلى�االعتداد�بالنّظرية�المرجعية؛�وهي�المشْيخَة،�وإلى�وجـود�المريـدين���

لمبادرة؛�لتنال�مساحات�في�المكان�وفي�الزمـان،�وال�يمكـن���الذي�يعملون�على�نشر�ا
فصل�هذه�األسس�ألنّها�تتكامل�وتتّسق�في�ما�بينها،�ويبقى�أساس�التّكييف�هو�العنصـر��
األخير�الذي�يؤطّر�المبادرةَ؛�لتنسجم�ومعطيات�الواقع.�وهذا�مـا�نـراه�فـي�مبـادرة/�����

كييف�قائم�في�التّعامل�مع�معطـى�التّقانـة���أن�التّمنتدى�القرائية�اإللكترونية)�مشروع�(
�������!اإللكترونية،�فأنْعم�بها�من�مبادرة�في�استمرارية�متجددة،�في�طبعتها�الثّانية

��ـ�توصيات:��

��ـ�البحث�عن�السبل�الكفيلة�المنطقية�التي�تجعلنا�نقرأ�ونقرأ�ثم�نقرأ.1
القراءة�وفي�اإلمالء؛�يسـهِم�فيـه���ـ�الدعوة�إلى�تخصيص�يوم�وطني�للتّباري�في�2

��كّل�النّاس.
ـ�تخصيص�أجنحة�للقراءة�في�معارض�الكتاب،�وإقامة�تنافس�في�حسن�الحفـظ��3

��وجمال�األداء.
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��ـ�الدعوة�إلى�تقديم�مشاريع�في�تحبيب�فعِل�القراءة.4
سـبات��ـ�إشراك�أطفالنا�في�مختلف�المناسبات�الوطنية�والدولية؛�لإلسهام�في�المنا5

��ذات�العالقة�بفعل�القراءة.
ـ�دعوة�المعنيين�إلى�تجسيد�ثقافة�فتْحِ�المكتبات/�قاعـات/�دور�المطالعـة�فـي����6

��األماسي�وفي�الليالي.
ـ�العمل�على�تواصل�المعرفة�بين�مؤسسات�الدراسة،�وقاعـات/�دور�المطالعـة���7

��لتجسيد�المدن�التي�ال�تنام.��
مشاريع�القرائية�في�زمـن�الكورونـا،�وتوسـيع����ـ�تشجيع�إطالق�المبادرات�وال8

��مجاالت�األنشطة�العلمية�االفتراضية.
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يطرح�هذا�الموضوع�إشكاليةً�معاصرةً،�تتمثّل�في�العقدة�العامـة��ـ�الديباجة:�
التي�تعيشها�كّل�اللغات�بِنسبٍ�متباينة،�وهي�عقدة�النّحو.�هذا�النّحو�الذي�يلقى�نفوراً�

طْريين�وغير�الفستعملي�اللغات�الفطْريين،�لما�يستدعيه�من�تركيز�في�استعمال�من�م
أساليب�اللغة،�وما�تجري�عليه�سننها،�وميله�إلى�المنطق�والعلميـة�(علـم�النّحـو)����

لحفاظ�على�سالمة�اللغة،�وانتحاء�سمت�كـالم�المسـتعملين���ل�المتين�باعتباره�الحبَل
خصائصها��الخروج�عنعدم�السابقين،�إضافة�إلى�ما�يقوم�به�من�عصمة�اللغة�من�

المتوارثة�والتي�بنيت�على�منطق�وثقافـة�تلـك�اللغـة،�وأن�النّـاطق�األول�قـال������
بخصائص�نحوية�ضمنية�قامت�في�ذهنه�بشكل�عفوي�بناء�على�خصـائص�تلـك���

التّواصل�وفق�سلوك�لغوي�ُأريد�له�في��اللغة،�وأصبحت�تلك�الخصائص�طريقة�تُتّبع
��دون�تعليل�مسبق.���

النّحو�العربي�في�فقهنا�اللغوي�وسيلة�للسالمة�اللغوية،�ومعرفة�إن��ـ�المقدمة:
بروابط�الكَلم،�ويعين�على�السليقة�اللغوية،�إلى�جانب�الرقابة�على�ضبط�ما�يـتلفّظ��

يكتب.�وأصبح�علماً�قائماً�بذاته�يلقى�كّل�االهتمام�على�غرار�العلوم�األخـرى.��/�به
استُنتج�منهـا�وألجلهـا،�ولقـي����يراً�للنّصوص�التي�وحالياً�أصبح�علماً�مستقراً�مسا

اهتماماً�كبيراً�عبر�عصوره�الرتباطه�بمقتضيات�الحفاظ�على�القرآن�الكريم�الـذي��
نزل�بلسان�عربي�مبين.�وأصبحت�معرفته�من�الدين،�وصار�اعتبار�التّكلّم�به�أسهل�

الً�كبيـرة�فـي�كـّل����على�أهل�الدين�في�معرفة�دين�اهللا.�كما�نال�من�المؤلّفات�جبا
تزال�األبحـاث�تـدور�بـين����العصور،�وعقدت�من�أجله�الكثير�من�الملتقيات،�وال�

التّصورات�الذّهنية�وتقديم�الحلول�الجزئية،�ومع�ذلك�بقينا�نسمع�األخطـاء،�ونـرى���
أن�نبحث�في�م�النّفور�من�تعليم�وتعلّم�النّحو،�ولهذا�ال�بدن�العلّة،�أهي�في�النّحـو��كم
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العربي�أال�تعقيـد�هندسـته؟���م�من�العلوم؟�أو�في�طرائق�تلقينه؟�أو�في�جفافه�ولْكع
تتعلّق�اإلشكالية�بقضية�طرائق�تعليميات�النّحو؟�أم�في�استعمال�العربية�فـي�ذاتهـا���

تلكـم�فرضـيات���...�والتي�تتشظّى�إلى�لهجات�سهلة�ال�يربطها�قانون�اإلعـراب؟��
بصرنا�به�من�أفكـار�للحضـور؛�وبخاصـة����يثيرها�الموضوع،�ونأمل�أن�نقدم�ما�

للعلماء�المجمعيين�الذين�نطمح�أن�يصنعوا�قرار�الفصل�في�الخروج�مـن�مسـألة���
على�غرار�المصطلح�في�اللغة�العربيـة�الـذي����مشكلةالنّحو�العربي�التي�أصبحت�

صث�عن�فوضـى�المصـطلح�منـذ�����،نا�فيه�من�الوقت�ما�صرفنافْروال�نزال�نتحد
علينـا��وكـان���؛نة،�ونحن�لم�نصل�إلى�حّل�المشكلة،�فهناك�خلـل�)�س70سبعين�(

الوصول�إلى�لبه�وتقديم�العالج�الالزم.�وإن�هذا�الموضوع�الذي�نرافع�عنـه،�هـو���
محور�من�محاور�هذا�اللقاء،�ونأمل�أن�يسهم�في�حلحلة�المسألة�المشـكلة،�ورأينـا���

��وفق�المحددات�التّالية:��المحاضرة��تقسيم
��يا�النّحو�العربي.ـ�معنى�قضا1
2.ـ�الثّبات�في�النّحو�العربي��
��ـ�ضرورات�التّجديد�في�النّحو.3

� �3/1:ـ�مواجهة�التّجديد�النّحوي��
� �3/2.ـ�التّجديد/�التّيسير�النّحوي��
� ��ـ�التّجديد�في�طرائق�تّلقين�النّحو.�3/3
��ـ�العولمة�اللغوية�في�العربية.4
��ـ�مقترحات.5
��ـ�الخاتمة.6
��
��
��
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إن�النّحو�العربي�متن�ضـمني�كبيـر�يحمـل����يا�النّحو�العربي:�ـ�معنى�قضا1
االتّساق�والمنطق�والشّمول�في�اللغة�العربية�التي�تعود�أصولها�إلى�العربية�البائـدة��
وقد�تعايشت�مع�اللغات�العروبية�قبل�أن�تصل�إلى�صفائها�فـي�عربيـة�العصـر����

لم�يكن�يسمى�بمصـطلح�(النّحـو)����الجاهلي.�وكان�يربطها�نظام�نحوي�مجمع�عليه
اع�اللغة�وفي�بداية�التّدوين�وملد�النّحو�من�دائرة�المادة�التي�استقرئت�من�مسموع�ج

:�من�مثال�وحكم�(اللسانيون)�الذين�قصدوا�بوادي�الحجاز�لجمع�مختلف�المسموعات
ومسكوكات�في�مختلف�المقامات�والسياقات�وما�يرتبط�بذلك�من�أحـوال�كالميـة،���

المادة�اللغوية�للنّحاة�الذين�أعملـوا��ى�اللسانيون�وأعطواستعمال�الكالم/�التّكلّمات...�
التي�يعني�بها�مجاري�أواخـر�الكلـم؛�أي�مـا����هندسة�مجاري�الكالم�(النّحو)�بفيها�

إلـى:��يحدث�في�آخر�االسم�المتمكّن�والفعل�المضارع،�وانقسمت�الهندسة�النّحويـة��
�المحـال�،�المـردود�كالم�العـرب،��ما�ليس�من�،�ا�ال�يقالم،�المقبول�القبيح�،الحسن
الشّارد،�وكيف�يتعجب،�وكيف�يستفهم...�وبنَوا�األصـول�وفرعـوا�منهـا����،�النّادر
وفرقوا�بين�المعاني�والمباني،�وأجروا�األسـاليب�وفـق�الكثيـر�والقليـل������،الفروع

كـالم��خـالل�شـواهد����والدالالت�المرتبطة�بالحال�والسياق�والمقام�والجواز...�من
العربي�الذي�تبدى�في�عيشه،�كما�تبدى�في�لغته�التي�كانت�صورة�واصفة�ناطقـة��
لبيئته.�وجاء�كّل�ذلك�المستعمل�في�أبواب�وكتب�نحوية�تعصـم�المتالغـي�الحـقّ����

المتعلّم�من�غير�العربي�من�الوقوع�في�الخطأ،�كما�تقي�قارئ�القرآن�من�/�بالعربية
حريغ�الذي�يف�اآليات�عن�سالمتها�كما�ُأالزة�كانت�كُلْنزلت�وتواترت.�تم�عملية�تقني

عرفت�نزعـات�ومـذاهب���في�البداية،�ومن�ثم�تشعبت�و�عصية�على�النّحاةوعلمية�
ومدارس�واختالف�اآلراء�ومشيخة،�ولغة�قوم...�ولكنّها�أدت�إلـى�وضـع�المـتن����

بعض�منها�قضـايا�معقّـدة�فـي����ولألسف�كان�القواعد�النّحو.�النّحوي�المتمثّل�في�
البحث�عن�العلل�الفاسدة،�وغاب�عن�بعضها�منهج�التّدريس،�واتّسـعت�الـتّمحالت���

��النّحوية�خارج�منطق�اللغة،�إلى�جانب:
��
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�"قلّة�استعمال�الفرد�العربي�المتبدي�في�الحضارة�العربية؛ -
�وقوع�االهتمام�بالشّكل�دون�المعنى؛ -
�سميات؛ظهور�األخطاء�في�التّعريفات�والتّ-
�الخلط�بين�القاعدة�وفلسفتها؛-
��".1صعوبات�مالزمة�تخص�صناعة�اإلعراب-

نظرة�عجلى�على�ما�عرفه�هذا�النّحو�الذي�أصبح�صناعة�عند�بعض��ولو�نلقي
ـ��117النّحاة،�لنلفى�أن�أول�نحوي�هو�(عبد�اهللا�بن�أبي�إسـحاق�الحضـرمي)��� ��هـ

من�بعج�النّحو،�ومـد�القيـاس���أول�فكان��الذي�يقول�عنه�(ابن�سالّم�الجمحي)�"...
والعلل،�وأبو�عمرو�بن�العالء�بقي�بعده�طويالً،�وكان�ابن�أبي�إسحاق�أشد�تجريـداً��

"وكان�ألهل�البصرة�في�العربيـة��”...�وأبو�عمرو�أوسع�علماً�بكالم�العرب�،للقياس
ي�تمثّلـت��وهنا�بدأت�الوصفية�في�النّحو؛�والت”.�قَدمة،�وبالنّحو�ولغات�العرب�عناية

في�جمع�المادة�وتصنيفها�واستنباط�القواعد�وتحكيمها.�ونعرف�بأنّه�تأسسـت�فـي���
وكان�بجانبه�مهنـدس�النّحـو����،هـ�170البصرة�مشيخة/�مدرسة�(الخليل�بن�أحمد)�

.�واسـتطاع��)قرآن�النّحو�/(عمرو�بن�قنبر)�الملقّب�(سيبويه)�صاحب�(الكتابطالبه�
ية�نموذجاً�بنيوياً�واصفاً�في�الصـوت+�الصـرف+���الخليل�مع�طالبه�أن�يقدما�للعرب

المعجم+�النّحو،�وكان�ذلك�بإحكام�دقيق�حتى�قيل�"من�أراد�أن�يعمل�كتاباً�في�النّحو�
وكان�ذلك�المتن�الذي�حمى�العربيـة�مـن�التّالشـي����”.�بعد�كتاب�سيبويه�فليستحي

�دعند�بعضهم�من��ذلكومعرفة�دالالت�القرآن،�وقراءة�المؤتلف�والمختلف،�ولكن�ع
أغالل�العقل�واالجتهاد؛�بحيث�اكتفى�فيه�العلماء�بشرح�أعمالهما،�وعـدم�الخـروج���
عن�برنوسهما،�حتى�نشأت�مناهج�جديدة�في�التّفكير�تختلف�عما�جـاء�فـي�هـذه����
الكتب،�ثم�ما�لبثت�أن�أصبحت�ثورة�على�المنهج�البصري�على�يـد�ابـن�مضـاء����

مشكالت/�مضايقات/�صعوبات�لقبـت��ومن�خالل�ذلك�نتجت�هـ.��592القرطبي�
من�مثل:�قضية�اإلعراب+�قضية�العلّة�النّحوية+�قضـية�الخالفـات����بقضايا�النّحو

النّحوية+�قضايا�الرفع+�قضايا�التّقديم�والتّأخير+�قضية�العامل+�قضايا�اإلعـالل+��
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قضايا�اإلبدال+�قضايا�الجموع+�قضـايا�االشـتغال+�قضـايا�التّقـدير+�قضـايا������
عليمية...�وتعالت�األصوات�المطالبة�بالتّيسير/�التّجديد�والخـروج�مـن�الجمـود����التّ

النّحوي�منذ�الفترات�األولى�التي�تأسس�فيها�المتن�النّحوي.�وهذه�القضـايا�جعلـت���
النّحاة�يطالبون�باإلصالح�النّحوي/�التّيسير�النّحوي/�تقريب�القواعـد�إلـى�أذهـان����

واالنتقال�من�الوعي�بالقاعـدة�النّحويـة�إلـى����استيعابها،�المتلقين�حتى�يتمكّنوا�من�
بين�الشّـعراء��التّطبيق�العملي�لتقويم�اليد�واللسان�على�نحو�ما�نقرأ�من�خصومات�

بـين�الشّـاعر�(المتنبـي)����من�مثل�ما�حـدث��والنّحاة،�والتي�بلغت�بعضها�الذّروة�
ابن�خالوي)�والنّحويسير�النّحو�منـذ�نهايـة���تنادي�بتي�)�وسبق�أن�ارتفعت�أصواتٌه

القرن�الثّاني�الهجري،�وظهرت�بشكل�عملي�في�صورة�كُتب�تعليمية�ميسرة؛�تلّبـي��
حاجة�المتعلّمين�والمتكلّمين،�وعلى�سبيل�المثال�(مقدمة�في�النّحو)�لخلف�األحمـر��

هـ،�و(التّفاحة�في�النّحـو)�ألبـي����198هـ،�و(مختصر�في�النّحو)�للكسائي��180
(الجمل�في�النّحو)�ألبي�القاسم�عبد�الرحمن�بن�إسـحاق��هـ،�و�339س�جعفر�النّحا
هـ،�و(اللمـع���379هـ،�و(الواضح)�ألبي�بكر�الزبيدي�اإلشبيلي��340الزجاجي�

هـ،�ونقرأ�كتاباً�ثائراً�وهـو�(الـرد����392في�العربية)�ألبي�الفتح�عثمان�بن�جني�
"قصدي�من�هذا�الكتاب�أن�أحذف��على�النّحاة)�البن�مضاء؛�الذي�دبج�المقدمة�قائالً

"�ونجد�في�الكتاب�2من�النّحو�ما�يستغنى�عنه،�وأنبه�على�ما�أجمعوا�على�الخطأ�فيه
�����ر،�وثورة�علـى�ضـروب�التّأويـل�بخصـوص�أنة�اإلعراب�المقدرفضاً�لقضي

ومتعلّقات�المجرورات،�والعلل�الثّـواني���،والفاء�في�المضارع�،المضمرة�بعد�الواو
.�ويعلّق�الباحث�(سعد�بن�عبد�اهللا�المحمود)�عن�المسألة�قائالً:�("...�وكان�والثّوالث

البن�مضاء�موقف�من�العلل�النّحوية�أسقط�فيه�ما�أسماه�بالعلـل�الثّـواني�والعلـل����
(ابن�السراج)�(علّة�العلّة)�فقد�رأى�فيها�ابن�مضـاء���اتلك�العلل�التي�سماه�؛الثّوالث

يل�ذهنية�يعمد�إليها�النّحـاة�عنـد���بل�هي�مجرد�ح�؛ميأنّها�ال�تقوم�على�برهان�عل
ط�من�النّحو�العلل�الثّـواني��تعليل�ظاهرة�نحوية.�قال�ابن�مضاء�("وما�يجب�أن�يسقُ

وذلك�مثل�سؤال�السائل�عن�زيد�من�قولنا:�قام�زيد،�ِلم�قام؟�فيقال:�ألنّـه���،والثّوالث
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فالصواب�يقال�له:�كـذا�نطقـتْ�بـه�����فاعل،�وكّل�فاعل�مرفوع.�فيقول:�وِلم�رفع؟
العرب.�ثبت�ذلك�باالستقراء�من�الكالم�المتواتر،�وال�فرق�بين�ذلك�وبين�من�عرف�
أن�شيئاً�ما�حرم�بالنّص،�وال�يحتاج�فيه�إلى�استنباط�علّة،�لينقل�حكمه�إلـى�غيـره���

تيـب��")�كما�يـأتي�ك�3فنسأل�ِلم�حرم؟�فإن�الجواب�على�ذلك�غير�واجب�على�الفقيه
هـ،�يدعو�إلى�االقتصار�على�بعـض���732(اآلجرومية)�البن�آجروم�الصنهاجي�

القواعد�النّحوية�األساس...�وبكّل�ذلك�تأثّر�المعاصرون�بأفكارهم�وما�طرحوه�مـن��
مستجد؛�فَدعوا�إلى�نظرة�جديدة�في�عالج�قضايا�النّحو�العربي،�أدخلوها�في�بـاب��

.�وهكذا�نرى�الكثير�من�الباحثين�المعاصرين�ينْحـون��(التّجديد/�التّيسير/�اإلصالح)
منْحى�إعطاء�نظرة�جديدة�للنّحو،�والعمل�على�بعث�نفس�جديـد�يلمـس�معطيـات����

وهذا�من�خالل�كتاباتهم�وأفكـارهم،�ومـا�كـانوا�يعالجونـه�فـي�������،الواقع�المعيش
)�المؤتمرات.�ونقرأ�إلبراهيم�مصطفى�كتابه�الذي�هز�األزهـريين�(إحيـاء�النّحـو���

وشوقي�ضيف�في�خرجة�غير�مألوفة�(تجديد�النّحو)�والقائمـة�تطـول�مـن�تلـك�����
األسماء�التي�تدعو�إلى�توخّي�االختصار�في�النّحو،�واالبتعاد�عـن�التّعقيـد�وعـن����
التّعليالت�الفلسفية،�وإيالء�الجانب�التّطبيقي�األهمية�التي�يستحقّها�فـي�الممارسـات���

مستعمل�اللغة�في�قضـاء�التّواصـل�البسـيط�فـي������الكالمية�اليومية�التي�يستعملها
المصالح�المرسلة�بالتّفريق�بين�النّحو�التّربوي�الذي�يحتاجه�كّل�المسـتعملين�للغـة���

��.�وهـذه�العمليـة�قديمـة���والنّحو�التّخصصي�ويقّل�استعماله؛�وهو�لخاصة�الخاصة
ط�فهناك�أصوات�تدعو�إلى�الكافي�في�النّحو/�الضـروري�علـى�غـرار�مخطـو����

الضروري�في�صناعة�النّحو�"...�وال�يخرج�ابن�رشد�في�كتابه�الضـروري�عـن���
الهدف�األسمى�الذي�سعى�إليه�نحاة�العربية،�فعلم�النّحو�عنده�يـراد�بـه�إعطـاء����
الكلّيات�والقوانين�بأسبابها�التي�يقدر�بها�اإلنسان�أن�ينطق�بأشـكال�األلفـاظ�التـي����

ا�بها،�ثم�يذكر�منفعته�التي�تتركّز�فـي�فهـم���جرت�عادة�أهل�ذلك�اللسان�أن�ينطقو
،�وفهـم�جميـع�العلـوم...�وعمـل�الخطـب�������كتاب�اهللا،�وفهم�سنة�رسـول�اهللا�

.�وهنا�نرى�التّباري�في�الدعوات�للتّيسـير/�التّجديـد/�اإلصـالح�فـي�����"4واألشعار
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العصر�الحديث؛�وكان�فحواها�تقريب�اللغة�للمستعمل�دون�أخطاء،�على�أن�تقـرب��
ك�الطّالب،�وعلى�أالّ�يمس�ذلك�بحال�من�األحوال�جوهر�اللغـة�العربيـة���إلى�مدار

وقواعدها.�وقدمت�توصيات�بأن�يكون�تعلـيم�القواعـد�النّحويـة�فـي�عبـارات������
وموضوعات�حيوية�بسيطة�تهم�التّالميذ�وتُشوقهم،�وذلك�بأن�يعرض�المعلّم�علـى��

من�خاللها�قواعد�النّحو��تالميذه�قطعة�في�موضوع�مالئم�ويناقشهم�فيها�ويستخلص
أثر�جيد�في�الجانب�النّظـري�والتّطبيقـي5����واإلعراب،�وكان�لمثل�هذه�التّوصيات

حيث�ُألفت�كتب�في�ضرورة�رفع�قضايا�التّعقيد�عن�النّحو�العربي�على�غرار�فعل�
حفني�ناصف+�علي�الجارم+�أمين�الخولي+�مهدي�المخزومي+�إبـراهيم�حسـن+���

أحمد�عرفة+�مصطفى�جواد+�أمين�الخـولي+�محمـد�بهجـة����تمام�حسان+�محمد�
األثري+�عبد�الكريم�خليفة+�رشيد�بلحبيب+�عباس�حسن+�يوسف�الصيداوي+�عبد�
المتعال�الصعيدي...�وتخلص�معظم�آراء�هؤالء�بأنّه�من�الضروري�عدم�الخـروج��

لعربـي��عن�العامل�االجتماعي�العربي�الذي�عرف�المستجد�في�طرح�قضايا�النّحو�ا
والتي�تمس�التّيسير،�واقتراح�ما�هو�أيسر�إعراباً�وأقرب�فهماً�وأكثر�رواجـاً�فـي���
حياتنا�المعاصرة؛�ألن�إحياء�العربية�يكمن�في�حّل�قضاياها�المشكلة�والتي�تُعيقهـا��

االجتهـاد�فـي�اسـتحداث����المعاصرة�عن�االكتساب�العفوي،�ويتطلّب�من�المدرسة�
ون�تعقيد.�ويقع�العول�على�المعلّم�في�المرحلـة�القاعديـة���طرائق�تبليغها�ببساطة�د

وما�ال�يمكن�االستغناء�عنـه�فـي�أبـواب����النّحوية،��القواعدحسن�تبليغ�الذي�يحقّق�
النّحو�طلباً�للتّيسير�والتّجديد.�علماً�أن�كّل�هذا�كان�يجب�أن�يـتم�فـي�جـو�مـن�����

ي�ليست�هبة�في�عمومها�وتتنامى�وهالملكة�اللسانية�اإلغماس�اللغوي�الذي�تأتي�به�
عبر�االستعمال�الفصيح،�وتتربى�في�محيط�يتطلّب�شروطاً�لخّصها�الباحثون�في�ما�

��يأتي:��
��ـ�محاكاة�اللغة�من�بيئتها�الطّبيعية�نطقاً�ومثالً�وحكمة�ومسكوكات.�1
��وما�يتبع�ذلك�من�الحديث�الشّريف�والشّعر.���،ـ�حفظ�القرآن�الكريم2
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المتقعرة�حـال���اعلى�أعلى�النّصوص�األدبية�في�صورته�ـ�ترويض�اللسان3
��استعمالها�في�التّعليم�واإلعالم.

��ـ�تعليم�األوضاع�اللغوية�النّحوية�في�صورتها�المنطقية�المشهورة�في�اللغة.��4
ـ�التّعرف�على�تلك�األنماط�اللغوية�ذات�العالقة�بالتّرادف�والنّادر�والغريـب��5

��خصوصيات�اللغوية.وامتالك�المعرفة�في�ال
ـ�تعويد�النّاشئة�على�االفتنان�بالصور�األدبية�البليغة،�وعلى�تلك�المقامـات��6

��التي�تُعلي�اللغة�العربية.��
��فنّن�في�وجوه�البالغة.��ـ�إحكام�الت7ّ

كانت�هذه�الشّروط�تصلح�للبيئة�السليقية،�وما�عادت�اآلن�مـن�الوجـود،�بـل����
تكـررت��نحوية��جملة�قضاياهي�تاج�إلى�عالج.�أصبحت�كّل�واحدة�منها�قضية�تح

ما�بعد�غلق�المة�لعصر�االحتجاج�فـي��منذ�القرون�الهجرية�األولى،�وربنة�اللغويدو
القرن�الرابع�الهجري،�ومرت�سنون�على�تلك�الفترة�التي�عرفـت�فيهـا�العربيـة����

والتّـداخل��بفعل�االنتقال�العربي�والفتوحـات�والحـراك����؛تطورات�في�االستعمال
واالحتكاك�واالقتراض�وما�عرفته�التّرجمة�من�تفاعل،�وما�تَولَّد�من�ألفاظ�الحضارة�
على�لغة�العرب،�ولكن�النّحو�العربي�بقي�يحنّط�استعماالت�العربية�وفق�نمط�قـديم��
وفي�بيئة�مغايرة.�وبقيت�قضايا�النّحو�تُرفع؛�قضايا�الخالف�معلّقة،�ونحن�بحاجـة��

ا�من�قبل�المجمعيين،�وهم�أهل�الدراية�والكفاية،�ولهم�سلطة�التّشـريع��إلى�البتّ�فيه
اللغوي،�فآن�األوان�لجعل�العربية�تعيش�وضعها�اللغوي�المحافظ�على�خصائصـها��

لتطوراتها�وتلبية�ضرورات�مقتضيات�التّغيير/�التّجديد.�وال�يمكن�أن�نبقى��ةالمواكب
ابت�هو�اهللا،�كما�أن�مفهوم�الثّابت�ال�يعنـي��فالثّ��عازفين�على�وتر�الثّبات�في�اللغة

��الجمود�أو�القضاء�على�اللغة.
2:المعاجم�ـ�الثّبات�في�النّحو�العربي�ـت+�ثبـات+����6تنصثَب�ة�على�أناللغوي

ثبت�والمشتقات�تعني�في�عمومها�االستمرار�فيه،�كما�تعني�نزوع�مظاهر�عالمنـا��
من�درجة�التّغير.�والثّبات�في�المكان�يعني��ألن�تُدرك�األشياء�بوصفها�ثابتة�بالرغم



�����������	
���������������������������	�������� �
 

     
159159159159 

    

        

االستقرار.�كما�تعني�ما�يشد�به�الشّيء�ليثبت.�والثّبات�في�النّحو�تعني�ممـا�تعنـي���
دقّة�القياس؛�أي�ثبات�في�المبنى�وفي�المفاهيم�ودوامها�وبقائهـا.�وثبـات�اإلدراك���

كذلك�ما�ال�يعني�إدراك�ما�يتطلّبه�النّحو�من�مسلّمات�ثابتة.�وا�النّحوي�لثّابت�النّحوي
يتغير�مطلقاً،�بعد�أن�قاوم�التّغيير�سلفاً.�ثبتت�القاعدة؛�بمعنـى�تحقّقـت�وال�تقبـل����
الحركة�والتّغيير.�الثّبات�عند�علماء�اللغة�هو�المشدود�الذي�ال�حراك�فيه�لما�له�من�

وصـحيحة���إثبات�وحجة�وثقة�في�الرواية.�ويقال�رواية�ثابتة/�قاعدة�ثابتة؛�أي�دقيقة
فهي�غير�معرضة�للتّغيير.�ومن�خالل��،وبنيت�على�رأي�الثّقات�ومن�ال�يطعن�فيهم

هذا�التّعريف�الوجيز�لكلمة�(الثّبات)�التي�تعني�الدوام�واالستقرار،�وبقاء�الحال�على�
أن�العربية�ليست�بدعاً�بين�اللغات،�فيطرأ�عليها�ما�يطرأ�على�اللغات��ما�كان،�نرى

الكلمات،�وفي�ذاتها�المتغير��وإن�هذه�المدة�التي�عرفتهـا�العربيـة����من�ثبات�بعض
كافية�لتعرف�المتحول�بفعل�الزمان�واالستعمال�والمكـان�وحمـل�الكـالم�علـى�����
المستحسن/�التّخفيف...�هي�حلقات�متواصلة�فيها�ثبات�الكلمة�ومتغيرات�دالالتهـا��

واقترابـاً�مـن�تعيـين����وهذا�وفاء�لسيرورة�التّواصل،�واستشرافاً�للتطو�،اللير�الد
دالالت�السابق�ومقاصده،�وتأسيساً�وتعزيزاً�لفكرة�المأمول�المنتظر�وهـو�المعجـم���

هي�األسس�المنهجية�التي�نجعلها�قائمة�في�الـدفع���".�إذن�ما7التّاريخي�للغة�العربية
��بتحريك�ما�هو�من�الثّابت؟�وما�هو�من�المتحرك؟�وما�هي�ثوابت�النّحو؟

لإلجابة�عن�جملة�التّساؤالت�المطروحة،�يجدر�بنا�التّركيـز�علـى�السـؤال����و
وهو�باب�تحليل�المطلوب�في�هـذه�الكلمـة.�وإنّنـا����ما�هي�ثوابت�النّحو؟�األخير،�

لنعرف�أن�لكّل�لغة�قواعد،�وما�ال�يمكن�تجاوزه�بناء�على�االتّفاق�الجمعي�للنّاطقين�
ن�خرقه�ال�تقبل�به�الجماعة�اللغوية،�ويمكن�أن�بأية�لغة،�فهو�من�باب�الثّابت،�كما�أ

نمثّل�لهذا�باستحالة�الرفع�حيث�الجر،�وال�يقبل�ما�يؤدي�إلى�مسح/�مسخ�المشـترك��
المعنى�إالّ�لغرض�بالغي...�تلكم�من�الثّبات�النّحوي�ال�يقبل�التّغيير�وال�/�في�المبنى

�تقبل�الفصل،�وال�يمكن�الطّعن�يقبل�التّجزئة�مثل�قولنا�ثوابت�األمة،�فهي�واضحة�ال
في�الدين/�اللغة/�التّاريخ،�فهي�من�الثّوابت�التي�وقع�فيها�االجتهاد،�ومن�ثم�دخلـت��
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نبت�على�األركان�في�القياس�واإلجماع.�وهذا�ما�حصل�في�المة�التي�بنات�النّحويدو
�نيماع+�القياس+�اإلجماع+�استصحاب�الحال.�وهذا�كلّه�بعلى�قاعـدة��األربعة:�الس

مطلقة�من�نصوص�قطعية�ثابتة�في�كالم�العرب+�القرآن�الكريم+�الحديث�الشّريف�
التـي��العربيـة�و�فهي�من�الثّوابت�التي�ال�تقبل�التّغيير،�ولها�صفة�المطلق�في�اللغة�

.�إذن�هل�النّحو�العربـي�بنـاء�مغلـق؟�كـال،�هنـاك������النّحوية�بينت�عليها�القواعد
تجزئة�المادة/�تيسير�النّصوص/�تقديم�مادة�علـى�أخـرى/����وتتمثّل�في:�،متغيرات

جمع�المشترك�في�الرفع/�النّصب/�الجر/�التّخفيـف���/تسويغ�التّدرج�في�تعليم�المادة
في�اإلعراب/�إلغاء�األعراب�الصناعي/�عدم�الوقوف�على�الحركة�آخـر�الجملـة/���

ل�بالتّسامح�اللغوي�على�العم�/االبتعاد�عن�الخالفات�النّحوية/�التّرخيص�في�الفروع
إلغاء�األقوال�النّحوية�الفردية...��/إلغاء�المماحكات�النّحوية�/غرار�بعض�الجوازات

وال�يجب�أن�نفهم�من�هذا�أنّه�تسامح�في�السقوط�اللغوي،�أو�تسامح�يخـّل�بقواعـد���
اللغة�إلى�لحن�مكروه،�فأنا�أمتعض�من�اللحن،�وأرى�ما�يـراه�(عمـر�بـن�عبـد�����

الذي�قال:�"إن�الرجل�ليكلّمني�في�الحاجة�يشرحها�فيلحن�فأردهـا�وكـأنّي���العزيز)�
أقضم�حب�الرمان�الحامض؛�لبغضي�استماع�اللحن.�ويكلّمني�آخر�فـي�حاجـة�ال���
يستوعبها؛�فيعرب،�فأجيبه�إليها�التذاذاً�لما�أسمع�من�كالم".�وهذا�الذي�يميـز�بـين���

مسألة؛�ألن�التّمييز�أحياناً�يصعب�رغـم��الثّابت�والمتحول،�ويجب�أن�يقع�في�هذه�ال
بين�الثّوابت�والمتغيـرات،�وكـذلك�ينبغـي����أن�أمرها�يسير،�ولكن�ال�يجب�الخلط�

على�السعة�واالختيار...�وأمام�هذا��هو�وما�،للضرورة�الشّعريةهو�التّفريق�بين�ما�
درسـة��عاد�بريق�البحث�في�قضايا�النّحو�العربي�من�جديد�يحمل�بناء�مالمـح�الم�

موضـوع���اًطروحات�وتوجهات�وأفكار�معاصرة،�متّخذبالحديثة؛�والعربية�النّحوية�
ة�وجهها�الحقيقيوتدور�حالياً�األبحـاث�فـي���8النّحو�قطباً�أساساً�في�إعطاء�العربي�.

ضـيف)���ي(شوقإرهاصاتها�الجديدة،�والتي�بدأت�منذ�دعوات�اإلصالح�التي�أطلقها�
كيزته�ثورة�(ابن�مضاء)�إلى�جانـب�مقترحـات�لجنـة����في�كتابه�(تجديد�النّحو)�ور
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م،�وتجمع�على�ضرورة�1945وزارة�التّربية،�وقرارات�مؤتمر�مجمع�اللغة�العربية�
��التّيسير�وهو�مطلب�حضاري�ال�بد�منه�في�النّحو�التّعليمي،�واالتّفاق�على:

1.ـّ�تنسيق�جديد�ألبواب�النّحو�التّعليمي��
اء،�ومقترحات�لجنة�وزارة�التّربيـة،�وقـرارات���ـ�االستضاء�بآراء�ابن�مض2

��المجمع.
��ـ�إلغاء�إعراب�كّل�ما�ال�يفيد�النّاشئة�صحة�في�النّطق،�وسالمة�في�األداء.3
��ـ�وضع�تعريفات�وضوابط�لبعض�أبواب�النّحو�المبهمة.4
��شأنها�تعقيد�النّحو.من�ـ�حذف�زوائد�كثيرة�5
ة�حتى�تتمثّل�أوضاع�الصـياغة��ـ�زيادة�إضافات�ضرورية�في�النّحو�للنّاشئ6

��".9تمثّالً�سديداً
����فكرة�أساسـيات�النّحـو�العربـي�أن�(انام�حستم)والشّيء�نفسه�الذي�طرحه�
وتيسير�تعلّمه�ال�تكون�إالّ�بمعالجـة�عطـاءات�األصـوات�والعالقـات�النّحويـة������

شّـوائب��وعطاءات�الصرف�والنّحو.�ويقر�"بأن�النّحو�العربي�علقت�به�الكثير�من�ال
التي�تحتاج�إلى�تشذيب�وتيسير�بالنّظر�إلى�القرائن�الدالة�على�اإلعراب�وهي�الحّل�
األمثل�لتعليمه�بيسر.�ويخلص�إلى�جملة�مقترحات�تدعو�إلى�وجوب�العناية�بدروس�
االستعمال،�وإعداد�المعلّمين�األكفاء،�واالستعانة�بوسائل�التّعليم�الحديثة،�والتّشـجيع��

دعوة�وسائل�اإلعالم�إلعالء�حسن�استعمال�العربية�المكانة�العاليـة��على�التّفوق،�و
".�10وتعليم�القواعد�الكبرى�الكلّية�من�خالل�الشّواهد،�وتغليب�التّطبيق�على�التّنظيـر�

�عندما�كان�رئيساً�لمجمـع��وهذه�األفكار�بنى�عليها�(طه�حسين)�مشروعه�التّطويري
�ة�المصري�والذي�قال:�"إنـة��اللغة�العربيتعليم�اللغة�العربي�النّاس�مجمعون�على�أن

����اإلصـالح�ضـرورة�معاصـرة،�وأن�وآدابها�في�حاجة�شديدة�إلى�اإلصالح"�وأن
جوهر�المشكلة�يكمن�في�أن�تعليم�النّحو�بقي�من�الثّابت�كمـا�كـان�فـي�القـرون�����
�الخوالي.�وهذا�أحد�أوجه�الخطأ�في�ثوابت�النّحو،�وكان�من�حقّ�التّراث�أن�يصـان�

لماضـي�فعـَل�الخميـرة����لويحفظ�دون�المساس�بجوهره،�ولكن�بشرط�أن�يكـون��
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لمواصلة�مسير�الحاضر،�بالحفاظ�على�ثبات�النّص،�بمتغيرات�الدالالت�واألساليب�
��وفق�مقتضيات�الراهن،�وهذا�ما�ينبغي�أن�يسود�في�تـرابط�الماضـي�بالحاضـر���

هر�على�حقيقته،�ودراسـة�ذلـك���وذلك�بإزالة�الغثّ�البالي؛�ليتجرد�األصيل�منه�ويظ
وكأنّي�به�يوجهنا�إلى�ضـرورة��وفق�المنظور�العلمي�المتمشّي�مع�متطلّبات�الحياة.�

التّماهي�مع�مرحلة�التّأثير�والتّأثّر،�وعلينا�االستفادة�من�المثاقفات�اللغويـة�لجعـل���
ية�كمـا��پورالعربية�تنال�االنتشار،�وتعود�إلى�أثرها�السابق�في�اللغات�اآلسيوية�واأل

تقتضي�المصالح�المرسلة�أن�يكون�للعربية�موقع�في�المواصالت�الجوية�والبحريـة��
والتّجارة�الدولية،�كما�كان�لها�فعل�الخميرة�في�طريق�الحرير،�وطريـق�الملـح.���
وعبر�هذا�األخير�تعولمت�العربية�في�استعمال�أكثر�ألفاظها�في�لغات�أفريقيا،�دون�

��ي�أصبح�موضة�ذلك�الزمان.الحديث�عن�خطّها�الذ
ولهذا�نحتاج�إلى�تجديد�حقيقي�ينبع�من�أصالة�األمة�العربية�وعراقتهـا،�وكـذا���
في�المحافظة�على�دعائمها�المائزة،�وال�يعني�هذا�التّحجر،�بقدر�ما�يعني�الوقـوف��
��.بسوق�التّبادل�اللغـوي�ة�في�إطار�األخذ�والعطاء�في�عالم�العولمة�الذي�يقربالنّدي
وإن�العربية�لغة�حية�متطورة�تحتاج�إلى�توجيه�تطورها�ليوافق�النّسق�الذي�ينسجم�
مع�أصله؛�فهي�كالشّجرة�الوارفة�التي�تنتشر�أغصانها،�وتتهدل�حولها�وتتّسع�لمـن��
يريد�الفيء�فيها.�وهذا�ما�نراه�اآلن�في�التّواصل�االجتماعي�من�استعماالت�عولمية�

ان�علينا�عدم�نكران�ذلك،�بل�توجيه�هذه�الفئات�الشّـابة��وكتابات�خليط�وهجين،�وك
��التي�تبدع�في�العربية،�ولما�يطالها�التّوجيه�تتحسن�بالفعل�والقوة.��

آن�الجهر�بضرورة�الدعوة�إلى�التّجديـد�فـي���ـ�ضرورة�التّجديد�في�النّحو:�3
�يعنـي��النّحو�من�جديد،�والذي�ال�نقصد�به�اإللغاء�وال�بناء�نحوي�جديـد،�كمـا�ال��

التّنصل�من�اجتهاد�األجداد،�كما�ال�يعني�التّسامح�اللغوي�المخّل�بالقواعد�الضـابطة��
لمتن�اإلعراب،�وهذا�ال�يكون�تجديداً،�بل�يصبح�تقزيماً�لهرم�النّحـو�الـذي�بنـي����
شامخاً،�وقد�عمل�على�الحفاظ�على�تبليغ�العربية�سليمة�عبر�نحوها�من�الجد�للحفيد�

الحاضر�والماضـي.��بين�الثّبات�وقبول�الحركة�التي�يتطلّبها�فعُل��في�بنيات�نحوية
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كما�ال�نشك�في�ذات�النّحو�الذي�حفظ�العربية�من�التّحلّل�والفسـاد،�ولكـن�هنـاك����
مواطن�علقت�به�أدت�إلى�تعقيده،�وال�بد�من�تشذيب�بعض�الفروع�الزائدة،�ومـا�ال��

ويعمـل���،الذي�يزيد�في�تألّق�العربيةيدخل�في�المبنى،�وال�بد�من�التّجديد�المضيف�
والعمل�على�دعمها�واإلقبال�عليها�من�غير�أهلها.�كمـا�أن���،على�تيسيرها�وتحبيبها

ضرورات�التّجديد�تعني�عدم�المس�بجوهر�النّحو،�بقدر�ما�يدور�في�المادة�النّحويـة��
ية�التي�تُحبـب��نفسها�بالتّغيير�والحذف�والزيادة،�إضافة�إلى�تيسير�األساليب�التّعليم

المادة�للتّلميذ،�وضرورة�حذف�اآلراء�الشّاذة�واالنفرادية.�وإخراجها�بأسلوب�بعيـد��
إن�ما�تستدعيه�الضرورة�من�التّجديد�تعني�التّيسير�للدارس،�وتصـفية��وعن�التّعقيد.�

وال�يعني�اختراع�نحـوٍ�جديـد����،النّحو�من�األشياء�المكررة،�والتّقليل�من�الخالفات
ل�عن�القديم�في�مصطلحاته�وقواعده�وأمثلته�وشواهده،�وهذا�األمر�ال�يكـون��منفص

وال�يدخل�حتى�في�باب�الضرورة،�بل�يدخل�في�باب�أفكار�دعاة�الفاشلين�في�عـدم��
إيجاد�طريقة�علمية�سهلة�تلبي�حاجات�المستعملين�للعربية�تكـون�وظيفيـة�تـربط����

لماضي�إالّ�من�منظور�الحاضـر،�وأن��الحاضر�بالماضي.�وإنّه�مهما�فعلنا�لن�نفهم�ا
الفصل�بين�الثّابت�والمتحول�ال�يمكن�أن�يكون�فصالً�حرفياً�بل�فصل�افتراضـي.��
وهذا�يعني�أن�هناك�تداخالً�بين�الثّبات�والتّحول،�يتسـرب�بموجبـه�الثّابـت�إلـى�����

:�إن�المتحول،�والمتحول�إلى�الثّابت،�فالحدود�بينهما�افتراضية.�وحال�الحال�يقـول�
������قبـل�المهـم�التّجديد�في�النّحو�تجديد�في�طريقة�العرض�واقتصـار�علـى�األهـم
واستعماالً�لما�حفلت�به�وسائل�التّقانات�المعاصرة.�ومن�هنا�تقتضي�الضرورة�مـن��

؛�ألنّه�علم�مرتبط�وتيسير�إن�نحونا�العربي�بحاجة�إلى�إصالحالمختصين�أن�يقولوا�

وأن��،س�دراسة�جديدة�في�ثوب�التّسهيل�في�األسـلوب�وأن�يدربتاريخنا�المتطور،�
�قترنة�بما�يعرف�العالم�العربية�مة�علميكتب�كتابة�تاريخييخرج�في�ثوب�جديد،�وي
من�حركات�ومثاقفات،�وبناء�مؤسسات،�ومـا�يقـع�مـن�ترجمـات.�وتسـتدعي������

يعرفهـا��تحيين�وتحديد�المادة�التّعليمية�التي�يجـب�أن��والتّيسير�ضرورات�التّجديد�
المتعلّم؛�بالتّركيز�على�المهارات�األربع:�السماع+�القراءة+�الكتابـة+�التّواصـل/���
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.�وهذه�العملية�تقتضي�تحديث�الدرس�النّحوي11�،�وتقدم�في�مشاريع�جد�دقيقةالحوار
وفق�النّحو�الوظيفي�خالفاً�لما�يعرف�في�النّحـو�التّخصصـي�الـذي�يتيـه�فـي������

يات�البحوث�الدقيقة�التي�نجدها�في�متـون�كتـب�النّحـو����المتشعبات،�ويلج�في�جزئ
القديمة.�وهذا�ما�نجده�عند�بعض�المعاصرين�الذين�يركّـزون�علـى�المواضـيع����

أو�ما�تعرف��،اإلعرابية�التي�تتغير�فيها�الحركات�في�الكلمة�الواحدة�بتغير�التّراكيب
المشكلة�النّحويـة���بالمعربات،�وذلك�بناء�على�أن�الخطأ�في�ضبط�الكلمات�هو�أبرز

وهذا�ما�رآه�(تمام�حسان)�في�كتابه�(اللغة�العربية�معناها�ومبناها)�معتمداً�كغيـره��
من�بعض�الباحثين،�على�االستغناء�على�نظرية�العامل،�ويريد�من�خالل�ذلـك�أن��
يبرهن�بأن�له�نظرية�أخرى�جديدة�تنبني�على�ما�يعرف�"تضافر�القرائن".�ومعنـى��

ن�معرفة�معنى�معين�ألية�مفردة�من�المفردات�إالّ�إذا�استعنّا�في�ذلك�ذلك�أنّه�ال�يمك
بجملة�من�القرائن�وعددها�عنده�ثمانية.�وذات�الشّيء�نجده�عند�(مهدي�المخزومي)�
في�كتابه�(الدرس�النّحوي�تنظيراً�وتطبيقاً)�الذي�دعا�إلى�تقسيم�جديد�فـي�أبـواب���

يم�حروف�الهجاء+�تقسيم�الكلمة:�اسم�وفعل�النّحو�باعتماد:�الجانب�الصوتي�في�تقس
وأداة�وكناية+�تقسيم�الموضوعات�النّحوية�بناء�على�دوائر�إعرابها+�تقسيم�الجملـة��
��إلى�ثالثة�أنواع+�ضم�بعض�الموضوعات�تحت�دائرة�األساليب+�اعتماد�التّطبيق...

3/1:الحدي�ـ�مواجهة�التّجديد�النّحوي�ث�عن�كّل�جديد�غير�مرغوب�فيه،�بلْه
تجديد�في�النّحو�على�أن�بعض�النّظرات�تقول�إنّه�خلخلة�في�أركان�البنية�النّحويـة��
السابقة،�وبخاصة�أن�النّحو�العربي�عمالق�في�مبناه،�وهو�الذي�يفتق�على�معـاني��

األلفاظ�مغلقة�على�معانيهـا��هـ�"إن471��األلفاظ�كما�يقول�عبد�القاهر�الجرجاني�
لذي�يفتحها،�وإن�األغراض�كامنة�فيها�حتى�يكـون�هـو���حتى�يكون�اإلعراب�هو�ا

المستخرج�لها،�وإنّه�المعيار�الذي�ال�يتبين�نقصان�كالم�ورجحانه�حتـى�يعـرض���
عليه،�والمقياس�الذي�ال�يعرف�صحيح�من�سقيم�حتى�يرجع�إليه،�وال�ينكر�ذلك�إالّ�

هة�تحتد�عندما�من�ينكر�حسه،�وإالّ�من�غالط�في�الحقائق�نفسه".�ولهذا�نرى�المواج
يتعلّق�األمر�بما�ال�يحمل�الوضوح،�أو�بما�يخّل�بعمليات�تحديث�التّراث�وفق�قزمية�
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تجعله�مسخاً�ال�تحديثاً،�ونعلم�بأن�أجدادنا�َأفْنَوا�حيواتهم�في�الدرس�النّحوي،�وبنـوه��
هرماً�كبيراً�يحتاج�إلى�صيانة�دقيقة،�وإلى�حرص�أدقّ،�ونحن�نسير�في�هذا�المرام�

رس�النّحويأن�نقول:�إنّه�مـن�سـنّة����ولكن�تقتضي�التّحديات�المعاصرة�تطوير�الد
الكون�أن�تحدث�مقاومة�التّغيير�والخوف�من�المجهول،�وفي�كـّل�مجتمـع�هنـاك����
محافظون�يرون�أنّهم�يحملون�رسالة�الحفاظ�على�الماضـي�ونقلـه�لألجيـال�دون����

ي�تحريك�الماضي�وفـق��مساس،�وهناك�مجددون�يرون�ضرورة�اللحاق�بالعصر�ف
آليات�العصر.�وهنا�تحصل�المواجهة�بالحيلة�العلمية�الضرورية،�بأن�الغيرة�العلمية�
�تُملي�علينا�توظيف�آليات�التّطوير�في�ممارساتنا�التّربوية�على�وجـه�الخصـوص��
ومن�الضروري�إقامة�حلقات�النّقاش�والحوار�لتطـوير�فكـرة�التّغييـر�وتهيئتهـا�����

دور�التّجارب�األولية�قبل�إقرار�أيـة�فكـرة�أو���ونحن�بحاجة�إلى�تعزيز�للتّجربة،�
م�جملـة�األعمـال����مشروع.�تطبيق�أية�أن�نقدوتملي�علينا�رهانات�البحوث�النّحوي

التي�نراها�جديرة�بالدراسة�من�مثل�هذه�الضـرورات:�ضـرورة�العمـل�علـى�����
البـاحثين+�ضـرورة����اإلصالح�الذي�أصبح�ضرورة�في�عصرنا�وهذا�باتّفاق�كثرة

تنقية�التّراث�من�متعلّقات�هو�ليس�بحاجة�لها+�ضرورة�العمل�على�دراسة�النّحـو��
بمنظور�علمي�وفق�معطيات�الواقع+�ضرورة�إعادة�ترتيب�أبواب�النّحو�خالفاً�مـا��
كان�عليه�األمر�عند�القدماء+�ضرورة�االستغناء�عن�طائفة�من�األبـواب�النّحويـة���

االستغناء�عن�نظرية�العامل+�ضرورة�إعادة�النّظر�فـي��والموضوعات+�ضرورة�
تقسيم�الكلمة�وتحديد�أنواعها+�ضرورة�التّركيز�على�المواضـيع�اإلعرابيـة�التـي����
تتغير�فيها�الحركات�في�الكلمة�الواحدة�بتغير�التّراكيب+�ضرورة�تيسير�األسـاليب��

ء�الشّـاذة�واالنفراديـة+���التّعليمية�التي�تُحبب�المادة�للتّلميذ+�ضرورة�حـذف�اآلرا�
ضرورة�جمع�الكلّيات�المشتركة+�ضرورة�استحداث�نمطيات�التّبليغ/�التّلقين�وفـق��
الحداثة+�ضرورة�تعليم�النّحو�عن�طريق�الرموز�واألسهم،�وما�تتطلبه�الدراسـات��

��اللسانية�من�تشجير�وترميز+�ضرورة�إخراج�المادة�النّحوية�بأسلوب�شائق...��
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اعتماداً�على�ما�سبق�فإن�التّجديد/�التّيسـير��د/�التّيسير�النّحوي:�التّجديـ�3/2
�من��سيرورة�ثابتة�في�وهو��التّطويرالمقصود�به�النّحويالقـديم�ما�مضى�من�الـز�

�راعاة�توحيد�األصل�وإتمام�البناء،�وأنوكانت�بغرض�معالجة�القضايا�العالقة�مع�م
عير�المعيار�الداللي�أي�اهتمـام؛�ألن��الفصل�بين�ماضي�اللغة�وحاضرها�شكلي�ال�ي

ة�قائمة�على�عناصر�االتّساق�والشّـمول�فـي����النّحو�العربية�لغويكان�يشكّل�نظري
المعنى�والمبنى،�رغم�ما�تولّد�عنها�من�صناعة�نحوية�اقتضتها�التّعليميـات�وفـق���
التّبويب�النّحوي�القائم�على�التّفريق�بين�المرفوعات�والمنصـوبات�والمجـرورات���

لتّفكير�العقلي�القائم�على�التّصـنيف��وهذا�ضمن�هيكلة�النّحو�العربي�الذي�كان�وليد�ا
الدقيق�المرتبط�بالعقل�الجمعي�لألمة�العربية،�ولنظام�ارتضاه�ذلك�العقـل.�ولهـذا���
نرى�دعوات�التّجديد/�التّيسير/�اإلصالح�تخص�النّحو�بالمفهوم�الشّامل�انطالقاً�مـن��

مـن��محاوالت�المجتهدين�وأفكار�المجمعيين�الـذين�رخّصـوا�وجـوزوا�الكثيـر�����
،�ونجد�الكثيـر�مـن���12االستعماالت�النّحوية�من�خالل�قرارات�دورات�المجمعيين

�بل�ذهب�بعضهم�أن�،ة�قائمة�على�التّرخيص�والتّسامح�اللغويالمحاوالت�االجتهادي
النّحو�ليس�من�وظيفته�أن�يفرض�(قل�وال�تقل)�فهو�ليس�شرطي�اللغة،�أو�يخطّـئ��

ع�لما�تخضع�له�اللغة�من�التّطوير،�ولـيس��أسلوباً،�وأن�النّحو�عارض�لغوي�يخض
للنّحوي�حقّ�التّفلسف�في�ما�ال�يقبله�العقل،�بل�ذهب�بعضهم�إلى�وصف�(سـيبويه)��
بالجاني�على�اللغة�العربية�(من�الجاني؟/�جناية�سيبويه)�وهناك�من�يرى�بـأن�مـا���

راسـة��درساً�شـامالً�لفـروع�الد��جاء�به�علماء�النّحو�ليس�بنحو�خالص؛�إنّما�كان�
����ة�علـى�الجانـب�التّعليمـية�الطّاغية،�حيث�يلمح�فيها�فكرة�المعيارية�اللغويالنّحوي
والتّطبيقي.�ولهذا�نرى�ضرورة�التّجديد/�التّيسير�وفق�المراحـل�التّعليميـة�التـي����
تستدعي�التّدرج�في�المعاني�وفي�المباني،�وحسب�مقتضيات�المفردات�التي�تتعـالق��

ساق�وتكامل،�وال�يكون�هذا�في�المرحلة�األعلى�أو�على�مستوى�في�ما�بينها�من�اتّ
المتخصصون��أعد�النّحو�التّخصصي�باعتباره�يتجاوز�معرفة�األصول�األولى،�وقد�

��األدلّة�النّحوية�وما�هو�من�مكونات�الكالم�الضرورية،�وما�هو�من�المرفوض.��
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ابها،�كانت�أفكـار��بالفعل�ظهرت�طرائق�التّجديد،�وهي�تختلف�باختالف�أصح
المجتهدين�فردية�ولم�تنل�صورة�اإلجماع،�وكان�يجب�أن�تكـون�محـّل�دراسـة����

ما�جة�وربفي�المراحل�التّدريسي�بت�بعضها�فـي�مصـر���ومتابعة�وتطبيق�ميدانير
لجان�وزارات��أعمال�وكانت�ناجحة�ممثّلة�في�،وظهرت�أفكار�في�النّدوات�التّربوية

تحتاج�إلى�مريدين�يعملون�علـى�تطويرهـا�وتطبيقهـا����ادات�تهالتّربية،�ولكنّها�اج
واستخالص�مواطن�القوة�لتعميمها،�وتفادي�نقاط�الضعف.�كما�ظهـرت�اتّجاهـات���
المجمعيين�ممثّلة�في�لجان�مجمعية�صنعت�من�أبراج�بعيدة�عن�الواقع،�وفي�بعضها�

،�وفـي�ذات��التّنصيص�على�بقاء�المتن�القديم،�وفي�بعضها�الجواز�المخـّل�باللغـة��
الوقت�هناك�أفكار�مجمعية�فائقة�الجودة،�بل�تحّل�كّل�قضايا�النّحو�العربي�ولألسف�
��ال�توجد�المتابعات�التي�تجعلها�محّل�تقييم�وفرض�على�مسـتعملي�اللغـة�العربيـة���
��د�لغة�التّلميذ،�ولكن�نقول�ما�بصرنا�به�بـأنكي�تتوح�العربي�وفي�الكتاب�المدرسي

ة�العامل�التـي�مالـت���ة�اضطلعت�بدور�تيسير�النّحو؛�مستبعدة�المجامع�اللغوينظري
عنها�وخرجت�عن�كثير�من�أصولها�اللغوية�ومستبعدة�العلل�والقياسات،�ومتّجهـة��
إلى�المنهج�الوصفي�لالسترشاد�بطرائقه�من�أجل�شـذب�كـّل�المسـائل�النّحويـة�����

ادت�لجان�مجمع�القاهرة�من�المضطربة�التي�علقت�بها�آثار�الفلسفة�والتّأويل.�كما�أف
أفكار�ابن�مضاء�وإبراهيم�مصطفى�وشوقي�ضيف،�ودعت�إلـى�إلغـاء�متعلّقـات����
المجرورات�والظّروف،�وإلغاء�الضمائر�المستترة�جوازاً�ووجوباً،�ونادت�باختصار�
أبواب�النّحو�في:�باب�اإلسناد+�باب�اإلضافة+�باب�التّكملة.�ومع�كّل�ذلـك�كانـت���

ة�لم�تمس�جوهر�النّحو،�وبقيت�في�باب�الفصـل�بـين���حات�شكليالكثير�من�الطّرو
النّحو�التّعليمي�والنّحو�العلمي،�وإلغاء�بعض�الفروع،�وتنسـيق�بعـض�األبـواب.����
وتبقى�جهود�لجنة�المجمع�مائزة�ألنّها�صدرت�من�لجان�وخبـرات�مشـهود�لهـم����

الـذي�كـان���بالعلمية�واالختصاص،�واستطاعت�رسم�اإلطار�التّشريعي�لالجتهـاد��
مغلقاً،�وما�يسجل�عليها�أن�تبنّت�فكرة�الكوفيين�في�منهج�التّيسير.�وقـد�أسـهمت���
دورات�المجمع�المصري�في�طرح�هذه�االتّجاهات�التّجديدية�في�تيسير�النّحو�علـى��
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فقت�في�أمور�كثيرة،�وأغفلت�المنهج،�واللغـة�مـنهج�وأداة،�وبخاصـة����فو��النّاشئة
البنوي�ط�المنهج�الوصفيوفق�مـا��اً�الذي�يقوم�على�وصف�اللغة�نطقاً�وكتابةً�وضب

تمليه�اللسانيات�الحديثة�من�مفاهيم�وآليات�وطرائق�إجرائية.�وندرك�أن�المســألة��
لها�حجمها�الكبير�لما�للفريق�المجمعي�الذي�نأمل�فيه�حّل�كّل�القضايا�النّحوية،�بعد�

��قرن�الحاضر،�وهـو�لـيس�سـهالً���الوقوف�على�أشهر�المحاوالت�التّجديدية�في�ال
ولكنّه�ليس�مستحيالً�على�مجمع�لغوي�علمي�لما�يملكه�من�وسائل�وأعـالم�وسـعة���
االطالع�بدل�تلك�المحاوالت�الفردية�التي�تتشظّى�عبر�البالد�العربيـة،�وال�تلقـى���
الرواج،�بل�هناك�من�األفكار�التي�عجزت�عن�اإلتيان�بجهاز�تفسيري�يقـوم�علـى���

بالنّحو،�فقد�انحصرت�مقترحاتهم�في�علم�اإلسناد،�وتحديـد�المصـطلحات���النّهوض�
والوقوع�في�متاهة�المضمون،�واعتماده�منطلقاً�للتّفريـق�بـين�وظيفـة�الفاعـل/�����

��المبتدأ...��
إن�المشكلة�األساس�في�النّحو�تكمـن��ـ�التّجديد�في�طرائق�تّلقين�النّحو:�3/3

لنّحو�العربي�فهو�علـى�غـرار�أنحـاء����في�ضعف�االهتمام�بطرائق�التّلقين،�وأما�ا
اللغات،�له�الكثير�من�المزايا،�وله�بعض�الشّطط�الذي�حصل�في�المتون�األولى�في�
مرحلة�التّأسيس،�ثم�تضخّمت�في�مرحلة�االجترار،�مرحلة�الشّروح�وشرح�الشّواهد�
والقول�المكرور،�وإغالق�االجتهاد�في�القرون�األربعة،�وفي�لغات�القبائـل�السـتّ���

لتي�بنيت�عليها�القواعد،�وأن�المدونة�مغلقة�ال�يمكن�تجاوزها.�وفي�كّل�هذا�يدعو�ا
المعاصرون�إلى�منهج�تلقيني�جديد�يميز�بين�المستويات�اللغوية�لما�للعربيـة�مـن:���

الشّائعة�بـين��لغة�عالية�ممثّلة�في�األدب�الرفيع�والخطب�والمواعظ،�واللغة�المخفّفة�
ين،�واللغة�المنقّحة�التي�تقرب�إلى�بعض�أنماط�العامية،�والعاميـة��المثقّفين�والمتعلّم

البحتة�التي�تتجرد�من�اإلعراب.�وهنا�يحصل�التّفريق�في�آليات�التّلقين.�وهذا�أمـر��
يصعب�تحقيقه،�بل�إن�الحكمة�تقتضي�التّلقين�البسيط�باللغـة�العاليـة،�وبفصـحى����

لماضي�والحاضر،�مع�التّفتّح�على�مخفّفة�انطالقاً�من�نصوص�فصيحة،�ومن�واقع�ا
مناهج�اللغات�في�ما�يجمعها�من�منطق،�إلى�جانب�ضرورة�التّلقين�بآليات�العصـر��
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وأدواته.�إن�التّجديد�في�آليات�التّلقين�للنّحو�يعمل�على�إعادة�االعتبار�للعربية�مـن��
حيث�التّذوق�النّحوي�وطرائق�أدائها،�إلى�جانب�لـزوم�طرائـق�تعليميـة�حسـب�����

رضي�الجميع،�في�توسيع�دائرة�االتّصال�واسـتعمال��مقتضيات�المتلقين�في�طريقة�تُ
ومستويات،�وفئات،�وتنوع�التّعاطي�مع��اللغة�وتوظيفها،�وربط�تعليم�اللغة�بأغراض

صيها�وطالّبها�العرب،�بل��اللغة...�ولم�يعد�أمرة�محصوراً�على�متخصاللغة�العربي
ها،�ومن�المسلمين،�فهي�ليست�لغـة�العـرب؛�وإن���هناك�الطّلب�عليها�من�غير�أهل

نشأت�وانطلقت�من�بيئتهم،�فهي�لغة�الحضارة�اإلنسانية�لقدمها�ولما�أسهم�في�بنائها�
من�غير�العرب،�وحالياً�لما�تعرفه�من�تطور�في�وسائل�التّواصل�التـي�ال�تعـرف���

واألسـهم���الحدود�اللغوية،�وما�تقدمها�من�وسـائل�التّيسـير�واسـتعمال�التّرميـز����
والمخطّطات�في�االستعماالت�الحاسوبية،�بحيث�توجب�على�أهل�العربية�مراجعـة��

��الكثير�من�المسلّمات.��
يجب�تأكيد�مسألة�تطوير�تعليم�العربية�وتعلّمها�بقوة،�وال�نعدم�تلك�المؤلّفـات��

�وهناك�بحـوث�أكاديميـة�تطبيقيـة���التّربوية�الكثيرة،�وقد�قدمت�فيه�أفكار�عديدة،�
وأجمعت�في�غالبيتها�علـى��ورؤى�استشرافية�حول�تطوير�تعليم�العربية�وتعلّمها.�

أن�العقدة/�المشكلة�ليست�في�ذات�العربية،�بقدر�ما�هي�في�طريقة�تعليمها�ألنفسنا�
نحن�العرب،�وتعلّمها/�تعليمها/�تبليغها�لغيرنا.�ومن�هذا�المقام�يكون�الحديث�عـن��

بة�للواقع�اللغوي�واألبعاد�المعاصرة�والمرامي�المرغوبة�متطلّبات�التّطوير؛�استجا
)�فهل�يمكن�الوصول�إلـى��بالعربية...�نبدعواآلفاق�العولمية؛�وصوالً�إلى�تجسيد�(

تقديم�استراتيجية�شاملة�لتطوير�تعليم�العربية�تلخّص�كّل�الطّروحات�التي�قـدمت��
م�العربية�صالحة�للوضع�في�المجال.�طروحات�تعمل�على�بناء�مناهج�شاملة�لتعلي

اللغوي�ومتطورة�مع�المستجدات،�مصحوبة�بخريطة�طريق�إلعداد�معلّمين�َأكْفـاء��
يستجيبون�للوضع�اللغوي�المعاصر؛�وهو�وضع�يحتاج�إلى�تطوير�قُدراتهم�في�كّل�

نمـاذج��إنجـاز��وتمهيـنهم،�و�جوانبها،�وفي�ذات�الوقت�يعمل�على�رفع�كفاءاتهم�
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،�وتنميـة�البيئـة���راسـي�حصيل�الددريس،�وتقويم�التّرائق�التّوط�،ألساليب�األداء
المدرسية،�ووضع�المعاجم�اللغويةة�المدرسي،�ة.��وتطوير�المكتبات�المدرسي��

لـم�تلـق���النّحـوي��وصفوة�القول:�إن�الكثير�من�األفكار�ذات�العالقة�بالتّجديد�
بصراحة�فشلت�الكثيـر��الصدى�اإليجابي،�ولم�تنل�التّطبيق�المطلوب،�فأين�الخلل؟�

التّقليـدي��النّحوي�من�المحاوالت،�أو�بقيت�في�اإلضبارات�المكتبية،�وظّل�النّموذج�
ولكـن��،�في�أبعاده�الكبيرةمنذ�غابر�الزمان�هو�المسيطر�على�تعليم�النّحو�المؤسس�

اآلن�هبت�رياح�العولمة�إما�أن�يقع�التّغيير�أو�ننقرض�أمامه،�ونصبح�شـذر�مـذر���
لغيرنا،�وال�بد�أن�يكون�لنا�موقع�في�خريطة�التّغيير،�باعتماد�مبادئ�التّجديد�تابعين�

تحت�الممارسات�النّحوية�الصحيحة،�بتخطّي�الخلط�بين�النّحو�وممارسـات�النّحـاة���
وكـان�علينـا�أن���،�وتجربة�ما�يطرح�من�الرؤى�واألفكار�قبل�التّفكير�في�تطبيقهـا�

قبل�تفعيلها�في�الميـدان�ومـن�ذلـك�نبنـي������نخضعها�لمزيد�من�إعمال�النّظر�فيها
�مشاريع�بحثية�تكون�سنداً�لكّل�األفكار�الجادة�التي�تأتي�من�المختصين.��

ما�نطرحه�في�هذا�الباب�يأتي�تثميناً�لمنطـق��ـ�العولمة�اللغوية�في�العربية:�4
ما�يـدعو�لـه�بعـض����هذا�و�،في�مشتركهاضرورة�التّغيير،�ضرورة�النّظر�للغات�

مرافقة�المدرسة�النّحوية�العربية�المعاصرة�التي�بدأت�إرهاصـاتها��ن�من�المعاصري
ضرورة�تحديث�تلقـين��تظهر�في�اجتهادات�المعاصرين،�ونلمس�تلك�الدعوات�في�

ـ� الذي�ي�ة�وفق�منهج�يتوافق�مع�طروحات�النّحو�العالميط�البنـى�وفـق���العربينم
المشترك�اللغوي�ةمع�التّنبيه�للخ�للنّحو�العالميوهي�من�لكّل�لغة�صوصيات�اللغوي�،

رهانات�المعرفة�المعاصرة�في�تشبيك�خوارزميات�المدونات�اللغوية�فـي�اقتصـاد���
أن�تثبت�العربية�عن�جدارتها�في�سـهولة���.�وسيكون�هذا�رهاناً�معرفياً�فيالمعرفة

�نللفطريين�ولغيـر�الفطـريي��تعليمها�وتعلّيمها�بما�يبدع�فيها�لذاتها�ولغيرها،�سواء�
في�ورهان�بيع�أفكارها�في�سوق�الثّقافة�العالمية،�رهان�السير�في�األتمتة�التّشجيرية�

المحلّالت�الحاسوبية:�الصرفية+�النّحوية+�الداللية+�اإلمالئية،�انطالقاً�من�معطيات�
عربيـة��فـي�نمـاذج�لغويـة����الخوارزميات��صناعة�الرياضيات�التي�تنطلق�منها�
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هو�المسؤول�األساس�لتوفير�المعطيـات�الضـرورية�للتّحليـل����النّحو�وإن�.�نحوية
جريـد.��تّيستند�إلى�أسس�المنطق�الرياضي�في�التمثّيل/�الباعتباره�اللغوي�األعمق،�

عربـي��ولهذا�نحتاج�إلى�بناء�وتوظيف�تقنيات�الذّكاء�الصناعي�من�خـالل�نحـو���
،�وبناء�مدونة�موصفة�توصيفاً�طقيفي�المشترك�المن�بعض�اللغات�األورپيةبامتثال�

نحوياً�للّغة�العربية�الفصحى�المعاصرة�من�خالل�نشاط�اللغة�الحيـة�التـي�يكثـر����
/�لغة�ألفاظ�الحياة�اليومية/�لغة�الرياضيات�والطب/�لغـة��لغة�اإلعالم�:دورانها�مثل
ولسـانيات���ولهذا،�فإن�النّحو�العربي�يحتاج�اآلن�إلى�لسانيات�حاسوبيةالبرمجيات،�
،�والعربية�العالميـة��منطلقها�القواسم�المشتركة�اللغوية�في�النّحو�العالميوالمدونات�

تنال�مكانها�المسـتحقّ��؛�لويعني�كّل�ذلك�دراسة�العربية�درساً�وبحثاً�وتعلّماً�وتعليماً
��:��بغرض�بلسانيات�المدوناتيكون�ذلك�بين�اللغات�الحية.�و

��مدة�االنطالق؛ي�يكون�عـ�البناء�اللغوي�الذ4/1
��ـ�التّوظيف�اللغوي�للمادة�المتبناة؛4/2
��تطوير�المادة�بما�يتوافق�وبرامج�الذّكاء�الصناعي؛�ـ4/3
��الرهان�على�اآللة�بما�تقدم�من�مادة�لتسهل�عمليات�التّحليل؛�ـ4/4

��ولسانيات�المدونات�في�العربية�تعيش�مضايقات�في�العربية�من�اآلتي:
��م�أجرأة�النّحو�العربي؛عد�-
��مشاكل�الكتابة؛�-
��مشكلة�الشّكل�العربي؛�-
��على�الكتابة�العربية؛�OCRصعوبة�تعرف��-
��؛�Wordإلى���PDFمضايقات�تحويل��-

��وهذه�المضايقات�ال�يمكن�أن�ترفع�إالّ�بـ:
��مزيد�من�جمع�مادة�اللغة�العربية؛�-
��؛للغة�العربية�المعجم�التّاريخيإنجاز��-
��التّجارة�اللّغوية؛اعتماد�تطبيقي�للعربية�في��-
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��ارف؛عدوائر�الممزيد�من�التّرتيبات�في��-
��.العامة�والخاصة�الموسوعاتمزيد�من�إنجاز��-

وهذا�ال�يمكن�أن�يأتي�إالّ�بتطوير�العربية�في�المنهج�الدراسـي�مـن�خـالل����
،�وال�قويمالتّات�وعملي�،يوالمحتوى�الدراس�،ةعليميالتّطرائق�التّدريس،�مع�األهداف�
��إنتاج�طرائق�التّدريس،�ويكون�ذلك�وفق�اآلتي:��مندوحة�في�هذا�من�التّباري�في�

ـ�استيعاب�جيد�للطّرائق�القديمة:�وهذا�من�ضرورات�تثبيـت�الطّرائـق���3/1
الجديدة؛�وفق�ما�انتهت�إليه�الطّرائق�القديمة�من�محاسن،�باإلفادة�من�النّقائص�التي�

��مع�ضرورة�االنطالق�من�الموجود�المطور.�سجلت�عليها،
�ـ�ضرورة�الخروج�عن�الطّرائق�التّقليدية�التـي�تُميـت�اللغـةَ�العربيـة����3/2

ولألسف�هي�التي�تسود�في�طرائق�تلقيننا�العربية�في�مدراسنا،�ونلجأ�إليها�لسـهولة��
وما�يلحـق��تنفيذها�وما�يتبع�ذلك�من�األعداد�الكبيرة�للمتمدرسين�في�الفصل�الواحد،�

ذلك�من�محاسن�يراها�بعض�المعلّمين�سليمة�لعوامل�موروثة�مـن�مثـل:�طـول����
المحتوى+�االعتياد+�إكساب�المتعلّم�معلومات�ومعارف�كثيرة�في�ذات�الوقت+�ربح�

���الوقت�والجهد.��
ـ�اختيار�األجود�من�الطّرائق�المعاصرة،�وهذا�يكـون�بمراعـاة�تحقيـق����3/3

ملة�على�حسن�استعمال�العربية؛�بتعزيز�جـودة�التّعلـيم���غايات�النّشاط�اللغوي�العا
والتّعلم.�وال�يغيب�عن�البال�العمل�على�تلبية�حاجيات�المتعلّم�في�مختلف�المراحـل��

��التّدريسية،�مع�تطبيقاتها�المناسبة؛�تحقيقاً�للتحكّم�الجيد�في�اللغة�العربية.
والعلمية،�وما�يتبع�ذلك�من��ـ�استحداث�طرائق�جديدة�من�األنشطة�الثّقافية3/4

الحقائب�التّعليمية�ضمن�أنشطة�مكتوبة؛�تضمن�فعالية�التّطبيقات�التّابعة�لها،�والتـي��
��التّلميذ�والطّالب.��م�وعلّؤديها�المالتي�يتكون�على�عالقة�بالحقائق�والمفاهيم�

ـ�اعتماد�طرائق�إعطاء�الدروس�على�شكل�وحـدات،�بمراعـاة�ميـول����3/5
لّمين�في�كّل�المستويات�ومراعاة�التّراتب�في�المادة�اللغوية،�وإعطاء�المـتعلّم��المتع

فُرص�االعتماد�على�الذّات�بتعليم�مبرمج؛�يكون�المتعلّم�طرفاً�فـي�التّعلـيم�وفـي����
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تصحيح�األخطاء،�وفي�اختيار�المادة�المطلوب�تعلّمها�وحسب�السياقات�واألحـوال��
��م.المرتبطة�بعمليات�التّعلي

ـ�تعليمية�العربية:�ضرورة�تلمس�تعليم�العربية�مـن�زاويـة�اللسـانيات����3/6
لنكون�أوفياء�لإلطار�المعاصر�العامل�على�تقريب�مفهوم�اللغة�بأبعاده�ومسـتوياته��
إلى�أفهامنا؛�لكي�نتكلّم�عن�تعلّم/�تعليم�العربية،�والحديث�عن�العربية.�ومـن�هنـا���

ا�بمقاربة�لسانية�تخصها�تدخل�فـي�بـاب�فلسـفة����سوف�ننظر�إلى�العربية�في�ذاته
اللغة؛�بما�لها�من�بنى�ذاتية�وثقافة�خاصة؛�تعمل�على�تحديد�مستوياتها�وتقطيعهـا��
��وترتيب�أجزائها�وفق�أنحاء�تُحددها�تلك�الثّقافة،�هذا�من�جهة،�ومن�جهـة�أخـرى��

فـي�إطـار�المنطـق����فإن�العربية�لغة�طبيعية�لها�ما�يجمعها�مع�اللغات�الطّبيعيـة��
اللغوي،�فيمكن�تطبيق�المقاربـات�اللسـانية�للغـات�مثـل:�البنويـة/�التّحويليـة/�������
التّوزيعية/:�الوظيفية...�دون�فرض�أو�قسر�يلغي�خصوصياتها،�علمـاً�أن�هنـاك���
جوامع�وعالمات�بشرية�تقبلها�كّل�اللغات.�وال�مناص�مـن�االسـتفادة�منهـا�فـي�����

بما�يتطلّبه�التّحوير�في�شكل�عقد�اجتماعي�في�لغة�اجتماعيـة��تطبيقها�على�العربية؛�
أو�اللسانيات�الكلّية/�الصورية�الممثّلة�في�الصورنة�واإلبداعية�والحدس�اللغوي�فـي��
كّل�مستويات�السليقة�واإلنجاز؛�بما�للغات�من�مكونات�أساسية�ومكونات�تحويليـة��

ره�يخلق�إطاراً�فلسـفياً�لـتعلّم�العربيـة����وبنيات�ظاهرة�وبنيات�عميقة،�وهذا�ما�بدو
بمبادئ�وأفكار�منطق�اللغات�ووظائفها�المعروفة�كأداة�تواصل�بصفّة�عامـة،�ومـا���

�ياكوبصون.��/�Jacobsonيخرج�منها�في�إطار�الوظائف�الست�التي�تحدث�عنها�
وال�بد�أن�تكون�الكلّيات�النّحوية�واضحة،�وعن�طريقها�يكون�المنطلـق�فـي���

يس؛�باستعمال�الرموز�في�نظام�تلقينها�لتترسخ�ذهنياً�ومقارنة�ومقابلـة؛�مـن���التّدر
خالل�مقرر�نحوي�دراسي�في�منهج�تصاعدي�يخدم�األبنية�والتّراكيب�والسـياقات��
والمقامات�ومقاصد�الكالم،�وفق�تناظر�الرتبة�والموقعية�ونظام�الجملة.�ويمكـن�أن��

عيل/�المرفوعات...�وإليكم�نموذجاً�لباحث�فـي��أبواب�الفواعل/�المفانمثّل�لذلك�في�
����باب�التّوكيد:�
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1�.".نون�التّوكيد�في�الفعل،�نحو:�ألقومن��
�.�حروف�التّوكيد،�مثل�الالّم�وقد.2
�ر�اللّفظ�أو�مرادفه،�وهو�التّوكيد�اللّفظي.ا.�تكر3
4.التّوكيد�بـ"نفس"�و"عين"�وأخواتهما،�وهو�التّوكيد�المعنوي�.�
�بالقسم.�.�التّوكيد5
�.�التّوكيد�بالوصف�المشتقّ،�مثل:�شعر�شاعر،�وليل�أليل.6
�.�التّوكيد�بالمفعول�المطلق.7
8."وليس�مثلها�"أن�،"التّوكيد�ب�"إن�.�
�.�االستثناء�المفرغ.9

�.�الحصر،�ومنه�تقديم�ما�حقّه�التّأخير.10
�.�التّوكيد�بضمير�الفصل،�وضمير�الشّأن.11
�،�مثل:"�ما�أنا�بقارئ"..�التّأكيد�بالزيادة12
�.�التّوكيد�بالكلمة�أو�العبارة�المعجمية.13
��.��".�أساليب�عربية�أخرى،�مثل:�حسب،�وكفى14

وبمثل�هذا،�يمكن�الوصول�إلى�الصحة�النّحوية�في�إطار�عقلـي�منطقـي�دون���
الغوص�في�فقه�النّحو�بل�تستعمل�العربية�بِيسر�دون�خطأ،�وتعرف�بما�لهـا�مـن���

ت�وإبداعات�معنوية/�لفظية،�كما�أن�هذه�الكلّيات�هي�التي�تخرج�النّحو�مـن��جماليا
عزلته�وتمزجه�بالعلوم�األخرى،�وتعمل�على�توثيق�عالقته�بهـا�وترسـخ�فكـرة����
الشّمول�واالتّساق.�وهذا�كلّه�يعني�الوقوف�على�الحدود�اللغوية�التي�يتطلّبها�الكـالم��

مدرسة�النّحوية�العربيـة�المعاصـرة�أن�تأخـذ����البسيط�والبليغ،�ولهذا�يترتّب�على�ال
بدراسات�استيعاب�المقروء�والمسموع�والمكتوب�في�تكامل�تحليلـي�بنـاء�علـى����

يـداكتيكي��اإللمـام�الد�التّحليل�النّحوي،�وهذا�يحتاج�إلى�نظرة�معاصـرة؛�نظـرة���

�يستقيم�وضع�اللغة�العربية�فـي�امتالكهـا�أو�ترسـيخها�إالّ����فال�؛بمعطيات�العصر
بربطها�بآليات�الحداثة،�ومن�الضروري�الوعي�بمسألة�التّفتّح�على�منطق�اللغـات��
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من�حيث�التّمثيل�والموازنة�والتّعليل�في�حدود�ما�تقبله�خصـائص�اللغـة.�ولـدينا����
قـد�قـدم�(ابـن����،�ومعطياتنا�من�السلف�في�منهجية�تعليم�العربية�وهي�لغتهم�الثّانية

نية�عن�طريق�المراس�والصناعة�لتصبح�منواالً�تدخل�خلدون)�منهجية�أخذ�اللغة�الثّا
فتصبح�من�جسم�ذات�اللغـة�األولـى����،في�قاموس�المستعمل�بالتّرويض�والممارسة

�Deوال�تشكّل�فُرقة�للغة�األولى.�وهناك�مقترحات�حديثة�أبدع�فيهـا�(� Saussure�/
ى�دو�سوسير)�في�دروسه�من�أن�لكل�لغة�خصوصيات�ال�توجد�في�اللغات�األخـر�

)�وينصح�أن�تُتعلّم�في�ذاتها�ولذاتها،�كما�أنChomsky�/ث��تشومسكى)�وهو�يتحـد
عن�البنى�اللغوية�التي�يجمعها�منطق�اللغة،�يقول:�تُدرك�الفروق�بسهولة�عن�طريق�
وعي�اللغة�في�ذاتها،�وارتباطها�بأسلوبها�مهما�اختلفت�اإلشارات�والكلمات.�ومـن��

رفعها�إلى�من�يهمه�األمر�في�التّربيـة�والتّعلـيم����وراء�الكثير�من�االقتراحات�نريد
وتنقلها�من�لغة�جافّة�في�القـاموس��العربية�وهي�خريطة�تربوية�يمكن�أن�تفيد�اللغة�

��إلى�لغة�تعامل�في�األساليب.�ويمكن�إجمالها�في�النّقاط�التّالية:����
��صيح.��ـ�امتالك�اللغة�مبدؤه�السماع،�ومراعاة�قنوات�السماع�اللغوي�الف1
ـ�كّل�إنسان�ناطق�يحمل�اللغة�بالفطرة،�وله�ملكة�المحاكاة�التي�تعمل�علـى��2

��التّطوير.
��ـ�ضرورة�تنشئة�الطّفل�على�سماع�الكالم�الفصيح،�وتخير�أفضل�األساليب.��3
��ـ�احتذاء�المناهج�التّعليمية�الحديثة�في�طرائق�التّدريس.4
��ـ�تعزيز�التّجارب�التّعليمية�النّاجحة.��5

،�وهي�من�مستلزمات�المعلّم�الـذي��تاك�أشياء�ذات�العالقة�بالتّدريس�البحوهن
��يجب�أن�يشرف�على�عمليات�التّبليغ�اللغوي�من�حيث:��

للنّطق�بها،�وسالمة�مـن�آفـات���اً�ألصواتها،�وإفصاح�اًللغة،�تجويدـ�إتقانه�1
ـ�� ا�النّطق،�ومن�طغيان�بعض�اللهجات�العامية�على�لسانه،�ألن�الطّفل�سـيحاكي�م

مـن�اآلفـات�أداه�أحسـن�األداء،�وإالَّ�����اًخالي�اًيسمعه،�فإذا�سمع�اللفظَ�مجودا�فصيح
��انطبع�الفساد�في�ذهنه،�وبعد�عن�الفصاحة�بعد�معلّمه�عنها.
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عوة�إلى�حفظها،�ثم�حفظ�بعـض�اآليـات���قراءة�النّصوص�الفصيحة�والد�ـ2
��وبعض�األحاديث�الشّريفة.

��تي�تُكسب�ملكةَ�اللغة.��ـ�كثرة�المطالعة�وهي�ال3
��ـ�اتّخاذ�المرجعية�في�حسن�األداء�على�طريقة�أهل�الفصاحة.4
5��ـ�ضرورة�التّدرج�في�تعليم�النّحو،�وتكون�البداية�من�تعليم�النّحو�الـوظيفي

��والبالغة.��
��تعليم�مبادئ�التّجويد�والتّمرس�فيه.���ـ6
����اللغوية).�مزاولة�الفصاحة�قراءةً�وكتابةً�وكالما�(الممارسة��ـ7
��ـ�إعادة�النّظر�في�طرائق�ووسائل�التّدريس.��8
9�.ـ�توجيه�وسائل�اإلعالم�إلى�حسن�األداء�اللغوي����

ـ�العمل�على�توجيه�الطّلبة�في�دراسة�نظْم�القرآن�وفق�الهندسـة�اللغويـة���10
��اإلعجاز�الرقمي.��ومنطق�الحاسوب،�وما�يقتضه�

ن�للعولمـة�مسـتلزمات�وتحـديات����أيها�الجمع�الكريم،�تعلمون�جمـيعكم،�أ���
وتأثيرات�وتبعات،�ولكن�لها�إيجابيات؛�حيث�تنقل�العربية�واستعمالها�خارج�الـدول��
العربية�واإلسالمية،�وتضمن�لها�نسبة�االختيار�اللغوي"�نحـو�الثّقافـات�األجنبيـة����

الوجهـة��وتمنح�لها�فرصة�السوق�التّجارية،�وهذا�من�اآلثار�اإليجابية�التي�"تمثّـل��
النّيرة�للعولمة�في�إيجاد�أرضية�مشتركة�بين�شعوب�الكوكبة�األرضية�بقيام�عالقات�
بينها�تسمح�بوجود�قوانين�عالمية�تنظّمها�لخير�الجميع.�وللعولمة�الثّقافية�واللغويـة��

".�ومن�هنا�أيها�13ووسائلها�آثار�إيجابية�يحسن�استغاللها�في�نشر�العربية�وتطويرها
كون�التّأكيد�على�أهمية�اإلغماس�في�مسألة�اللسانيات،�واعتماد�الجانـب��الحضور،�ي

فإنّه�التّداولي�في�مسألة�الدرس�العربي،�درس�النّحو�بالمعنى�الوظيفي،�ومهما�نقول�
��العـام�عد�التّداولية�ذات�البة�الوظيفييجدر�بنا�الخروج�بفكرة�حسن�استعمال�العربي

التّداولية�تعنـي�فرنكـة�االسـتعمال����وإن�الفروع.��في�حدود�األصول،�ال�في�حدود
قوانين�التّفاعل+�قوانين�التّفسـير+�المقصـدية+���الحقيقي�للغة�في�أبعادها�األربعة:�
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�الموقفية.�إلى�جانب�قرائن�القول�التي�تظهر�في�السمات�الذّاتيـة،�والمخصصـات��
إلى�وهذا�ما�يجبرنا�على�العودة�.�واألفعال�الذّاتية،�وقوانين�التّنظيم،�وقرائن�المعجم

صاحب�التّقابل�بين�اللغة�والكـالم،�و(تشومسـكي)����)�البنويري(دو�سوساهتمامات�
التّوليدي�التّحويلي�الذي�قدم�التّصورات�الشّكلية�للظّواهر�الكالمية�وما�انجـر�مـن���

�ي)�الذي�يناقض�التّصور�البنـو�Mainguenau(منگونو/�خالف،�ونتجاوزهما�إلى�
وينظر�للتّداولية�بأنّها�سلسلة�التّيارات�المشتركة�في�األفكار�األساسية�والفرعية�فـي��
�التّبادل�الكالمي�الذي�يحصل�بين�المتكلّمين+�السياق+�االستعماالت�العادية�للكـالم�
وهو�االستعمال�العفوي،�ويمكن�أن�نـربط�هـذا�بتصـور�الباحثـة�(أوركيـوني/������

Orecchioniمكّن�الكالم�من�التّجذّر�في�إطاره�الذي�الص�العمليات�التي�تُ)�في�استخ
�يتشكّل�من:�مرسل+�متلق+�وضعية�تبليغية.��

��ـ�مقترحات:5

ضرورة�الوعي�باللغة�العربية،�فهي�التّراث�وهي�الوجود،�فلم�يثبت�أن�ـ�5/1
�ال�بد�أن�يأتي�العلم�على�ظهر�العربية.و،�أمة�تقدمت�باللغة�األجنبية

الدعوة�إلى�وصف�جديد�للغة�العربية�يجمع�بين�االسـتعمال�المؤسـس���ـ�5/2
(القديم)�واالستعمال�الممارس�(الحديث)�بالتّركيز�على�لغة�اإلعالم�لمـا�لهـا�مـن����

��تأثير.��
ـ�تدريس�النّحو�على�أساس�أنّه�مادة�فكرية،�ويجب�فهمه�واستيعابه�علـى��5/3

��يق.��أساس�من�الذّوق�المصحوب�بالممارسة�والتّطب
5/4�لتعرف،�تعلّم�ة�تحت�باب�التّعليميات�والنّفعيات:�(تعلّمـ�تفعيل�تلقين�العربي

��لتعمل،�تعلّْم�لتكون�تعلّم�لتشارك�اآلخرين).��
ـ�التّعامل�بما�يتناسب�مع�األهداف�الّتربوية،�وهي�التي�تفرض�مهـارات��5/5

��المشاركة.���عناية�بالتّعلّم،�من�أجلالجديدة�في�الحوار�والتّواصل�مع�مزيد�
تنمية�مهارات�الحوار�مع�اآلخر،�ورفع�الكمون�على�مهارات�التّواصل��ـ5/6

���اللغوي�األربع:�االستماع+�القراءة+�الكتابة+�الحوار.���



�����������	
���������������������������	�������� �

178178178178 

.�مراجعة�وتقويم�فائدة�المقررات،�مثل�األصوات،�وعلم�اللغـة،�وبعـض���5/7
هم�إسهاماً�واضحاً�في�تكوين�مداخل�العلوم،�والتّخلّص�من�المواد�الفلسفية�التي�ال�تس

�المهارات،�وتوظيف�اللغة،�وما�يوضع�من�أجل�أشخاصٍ�معينين.
��.�التركيز�على�الجوانب�الوظيفية�من�النّحو�وغيره�مـن�علـوم�العربيـة���5/8
�النّحو�بالبدهيات�لدى�المتعلّم؛�حيث�إنّه�فطري�يلتزمه�كّل�متكلّم�في�كّل�لغة.��وربط�
ات�اللغوية�مثل�الجمع/�التّفريق�بين�المنصوبات:�الحال/�.�ربط�النّحو�بالكلّي5/9

التّمييز/�الظّرف/�المفعوالت/�خبر�كان/�اسم�إن/�عمل�أفعال�الظن/�عمل�األفعـال��
�التي�تنصب�مفعولين/�عمل�األفعال�التي�تنصب�ثالثة�مفاعيل.���

ـ�تنشيط�المؤسسات�التّربوية�والعاملة�على�تكوين�المكونين،�وتحريـك��5/10
مشاريع�البحوث�التّربوية�وتكوين�حلقات�دراسية�لمناقشة�تدريس�النّحو�ومراجعتـه��

�وتقويمه�وفحص�أدواته�وأساليبه.
5/11��ة�بما�يجعل�هيأة�التّدريس�تهـتمفي�اللغة�العربي�ـ�تحريك�البحث�العلمي

الكتاب�بإنتاج�األفكار�الحداثية،�والتي�تعمل�على�إعداد�الدراسات�األكاديمية،�وإنتاج�
��اللغوي/�العلمي/�التّربوي�المحترم�والرفيع�وفق�المعايير�الدولية.

��االهتمام�بالمدونات/�وبالتّربية،�فهي�بناء�مجتمع�المعرفة.ـ�5/12
العمل�على�تطوير�المبنى�اللغوي�للعربيـة�ضـمن�منطلـق�اللّغـات�����ـ�5/13

��وخصوصية�فقه�اللغة�العربية.
ة�كبيرة�في�هذه�المؤسسات�العاجزة�عن�مد�العربية�ما�أحوجنا�إلى�رجـ�5/14

حتى�في�نموها،�ولم�ال�نجعلها�أحسن�إذا�لم�تقدم�المطلوب�منها.�إنّها�تتلقى�التّمويل�
�من�ضريبة�المواطن�الذي�ال�تخدمه.

�تخطيط�السياسات�اللغوية�والتّربوية،�واستشراف�المستقبل.�-5/15
إلـى�كلمـة���ون،�أراني�في�الخاتمة�ا�المجمعيأيها�الحضور،�أيهـ�الخاتمـة:��6

بـدأ��يأرى�أن�النّهوض�بلغتنـا��أنقلها�لكم�من�خالل�هذه�المحاضرة،�فأنا�ال�أنقد،�بل�
لمؤسسات�التّربوية،�والمجامع�اللغوية�على�وجه�الخصوص،�والتي�نروم�امن�تفعيل�
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التّغيير�الموجـب.���أن�يكون�لها�موقع�في�التّأثير�في�القرار�السياسي�والعلمي�لصنع
��ولهذا�أدعو�المجمعيين�إلى�العمل�على�تجسيد�ثالث�نقاط�هي:�

فـون�ويرافعـون���ـ�مرافقة�الجيل�الجديد�من�الشّباب�النّحـاة�الـذين�يؤل6/1��ّ
تمزج�بين�األصالة�والحداثـة�فـي����؛جديدةعربية�وينافحون�من�أجل�مدرسة�نحوية�

�في�الفـروع�االجتهاد�بط�األصول،�وإطار�تجسيد�النّحو�الميسر،�نحو�جديد�بحلّة�ض
أنحائها�المشتركة.��في�للغات��والعمل�وفق�بنيات�التّقابل�اللغوي��

ـ�تحريك�وتفعيل�اتّحاد�المجامع�اللغوية�لحمل�مهمة�العمل�على�ازدهـار��6/2
العربية�بالرهان�على�فتح�الحوار�في�رحاب�جامعة�الدول�العربية�وتحميلها�أمانـة��

دام�العربية�واالهتمام�بها�في�كّل�المرافق،�وبخاصة�في�المنظومـة��تبليغ�حسن�استخ
التّربوية�وهي�عمدة�التّطوير،�وأن�تكون�موجبات�أمر�االهتمام�بالعربية�من�الواجب�

��.العيني����
:�العمل�على�تجديد�النّحو�العربي،�وأعرف�أن�العملية�ليست�سهلة،�ولكن�6/3

يصدر�من�المجمعيين؛�نموذج�يكون�وصـفة��ليست�من�المحال�ونحتاج�إلى�نموذج�
�عالجية�للنّهوض�بلغتنا�المشتركة�التي�تعيش�الكثير�من�المضايقات�في�هذا�المجال
دون�الحديث�عن�مالحقة�آليات�العصر.�فـال�بـد�مـن�دفـع�أعضـاء�المجـامع�������

إلـى�العمـل����باتّحاد�المجامع�اللغوية�والمؤسسات�ذات�العالقةوالمؤسسات�الملحقة�
من�سيرورة�تقديم�البدائل�النّحوية�النّوعية�داخل�قانون�االنضـباط�فـي�احتـرام����ض

األصول،�وبمنهجية�النّفعية�واإلتقان�والسرعة،�وجعل�اتّحاد�المجامع�يستعيد�هيبتَـه��
العلمية�والتنسيقية�لتفعيل�دوره�حسب�النّصوص�المنشئة�له.�وأبقى�أؤكّد�أن�ازدهار�

ولغيـر���،صل�إالّ�بتعميمها�وتبسيطها�وتبليغها�ألهلها�سـليمة�العربية�ال�يمكن�أن�يح
�عليهـا�االسـتثمار��ا�وهفيمقبولة�محبوبة،�وجعلها�يطلب�ودها،�ويقع�فصيحة�أهلها�

حسين�لبلوغ�مجتمع�المعرفة،�وللعـيش�ضـمن���وتكون�آلية�من�آليات�التّطوير�والتّ
�14رفـع�العـدميات���التّنادي�للنّظـر�فـي��يقع�خريطته�الطّبيعية،�وكان�األحرى�أن�

��وعالجها�للخروج�بالعربية�إلى�اإلنتاج�والتّطوير،�وتجاوز�ما�نراه�من�خلل�في:��
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��ـ�تشتّت�في�الجهود�وفي�االجتهاد�وفي�الوظائف�وفي�األهداف؛
��ـ�عدم�تمثّل�وحدة�المجامع�في�المنهج�والطّريقة؛

��ة�مجمعياًـ�عدم�تحمل�مسؤولية�االلتزام�بتطبيق�القرارات�والتّوصيات�المتّخذ
��ـ�العمل�المجمعي�في�واقعه�الراهن�ضعيف؛

��ـ�عدم�تعاضد�المجامع�بينها�وبين�وسائل�اإلعالم؛
��ـ�بساطة�الحلول�المقدمة�للنّهوض�بالعربية؛

��ـ�عدم�متابعة�تطبيق�المشاريع،�وغياب�المشاريع�الكبرى؛
��ـ�ضعف�مجانبة�الواقع�اللغوي�في�البالد�العربية.

تحـول�دون�أداء�المجـامع����يات�أن�صعوباتمدق�على�هذه�العوما�يمكن�التّعلي
عملها�بوصفها�مؤسسات�تعمل�على�التّطوير�اللغوي،�ولألسف�نقـر�بـأن�بعـض����

�عقبة�تمويـل�المشـاريع��لم�ترفع،�وبخاصة�المضايقات�في�عدم�تجسيد�المطلوب،�
�السياسـي��الكبرى،�كما�لم�تستطع�حمل�أمانة�تعميم�العربية�على�مسـتوى�القـرار��

والدفاع�عن�العربية�في�المحافل�العربية�على�غرار�جامعة�الـدول�العربيـة،�دون���
،�واستعمالها�فـي�منظّمـات���UNISCOالحديث�عن�المحافل�العالمية�مثل�اليونسكو/�

األمم�المتّحدة؛�باعتبارها�من�اللغات�الست�العالمية،�فأين�موقع�االسـتعمال�بالفعـل���
ال�هذه�المؤسسات�المجمعية�تعيش�بعض�التّراخي�والقهقـرى�فـي���والقوة،�وال�تز

��.��منتوجها،�ولم�تستطع�قطف�القرار�الملزم�لصنع�التّطبيق
��
��
��
��
��
��
��
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����المراجع:

).��1960-�1900،�لبنان�2تّجاهات�البحث�اللغوي�الحديث�في�العالم�العربي�(اـ�رياض�قاسم،��1
�(بتصرف).��174-�163،�ص�مؤسسة�نوفل،�1982بيروت:�

ـ�ينظر�عبد�المتعال�الصعيدي،�كتاب�النّحو�الجديد.��2
3�طـ�أثر�الر�،ة�في�التّنظير�النّحويياض:�1وافد�الثّقافيمركز�الملك�عبد�اهللا�بن�عبد�2017.�الر�،

�.71-70،�ص�5العزيز�لخدمة�اللغة�العربية،�سلسلة�(الرسائل�الجامعية)�رقم�
�السميع�4 �منصور�علي�عبد �تح: �النّحو، �في�صناعة روريالض� �بن�رشد، �ـ�القاضي�أبو�الوليد
�.23،�دار�الفكر�العربي،�ص�2002.�القاهرة:�1ط
�23د�ل،�المجلّة�بدمشق،�الجزء�األووصيات�كاملة�في�مجلة�مجمع�اللغة�العربينشرت�هذه�التّـ��5

.�139ص�،�1948اني�كانون�الث1367�ّصفر�
الغني+�معجم�المحيط+�لسان�العرب+�القاموس�:�المعاجم�التّالية�من�في�كّل�)ثبت(ـ�ينظر�مادة��6

�.ائدالرالعربية�المعاصرة+�كلمات�القرآن+��اللغةالوسيط+�
�والالحق��7 �السابق �بين �الثّابت�والمتحول �"العربية: �عرار �العربية�–ـ�مهدي�أسعد �الكلمة داللة

�،�السنة�الثّالثون71العدد�منشورات�المجمع،�أنموذجاً"،�مجلة�مجمع�اللغة�العربية�األردني.�عمان:�
�.�58-1ص��
بتاريخ��Google.�عن�موقع�يساني،�مالمح�المدرسة�الحديثة�في�النّحو�العربيـ�عبد�المجيد�ع�8
��م.2020سبتمبر��5
ـ�"محاوالت�تيسير�النّحو�التّعليمي�قديماً�وحديثاً"�مجلة�الموسم�الثّقافي�الثّاني�لمجمع�اللغة�العربية��9

�.�67-39،�منشورات�المجمع،�ص�19843األردني.�عمان:�
�النّح�10 �"أساسيات �اللغة�ـ �لمجمع �السادس�عشر �الثّقافي �الموسم �مجلة �تعلّمه" �وتيسير �العربي و

�.276-�11،�منشورات�المجمع،�ص�1998العربية�األردني.�عمان:�
ـ�سبق�أن�قدمنا�مشاريع�في�هذا�المجال�بعنوان�(مشروع�تيسير�اللغة�العربية).�مجلّة�بحوث��11

العدد�الثالث.�2013مجمعية.�ليبيا:�
�ينظر�12 ��ـ �عاماً �خمسين �في �العلمية �القرارات �األلفاظ��1984-1934مجموعة �كتاب +� .

القاهرة:�الهيئة�العام�.(تةاألجزاء�الس)واألساليب�ة.ة�لشؤون�المطابع�األميري�
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�مجلة�مجمع�اللغة�العربية��13 �للغة�العربية" �"العولمة�الثّقافية�اللغوية�وتبعاتها �السالم ـ�أحمد�عبد
�.�129،�ص�60،�منشورات�المجمع،�العدد�2001ن:�األردني.�عما

.�1،�ط،�مشروع�الستشراف�مستقبل�اللّغة�العربية،�لننهض�بلغتنامؤسسة�الفكر�العربيـ��14
�.71ـ��16فحات�الص2012��بيروت:�
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نستهدف�من�خالل�مشروع�النّهوض�اللغوي�وضع�آليات�معاصرة�للنّهوض��تمهيد:
العربي�الثّاني،�بخصوص�االهتمام�باللغة�العربية�اهتماماً�أولياً،�باعتبارها�لغة�االنسـجام��
االجتماعي�والتّناغم�البيني،�ولغة�المستقبل،�إضافة�إلى�الشّرعية�التي�نالتها�مـن�خـالل���
الدساتير�العربية�وما�يتبع�ذلك�من�مستلزمات�النّصوص�القانونية،�فال�جداَل�في�القضايا�
الشّرعية�في�اللغات�الوطنية�من�حيث�موقعها�االجتماعي،�بقدر�ما�يكمن�المشـكل�فـي���

الفعلية�والقصدية�من�قبل�بعض�األفراد�الضعاف�والمسؤولين�الذين�لم�يقتنعوا�زحزحتها�
بالواقع�اللغوي،�وال�يرضون�للعربية�أن�تكون�لغة�التّعليم،�وال�اللغة�اليوميـة�للمـواطن���
إذاً�المشكل�في�كيفية�االقتناع�بها�كلغة�ال�بديَل�عنها�وهي�القدر�الذي�ال�يمكن�التّنـازل��

سامح�فيه،�أو�تركه�للزمان�وهذا�ما�تحرص�عليه�األمم�الحية�التـي�تقـدمت���عنه�أو�التّ
بلغاتها،�ويشهد�التّاريخُ�بأنّه�ما�تقدمت�أمة�بغير�لغتها�البتّة،�وهذا�ما�يجب�أن�نقوم�علـى��

��تجسيده�من�خالل�بثّ�هذه�الفكرة�لدى�كّل�الفئات�العربية.
ومـا����لذي�تشهده�العربية�في�أوطانهايأتي�هذا�المشروع�في�إطار�التّردي�اللغوي�ا

تنادي�إليه�الكثير�من�المنظّمات�المدنية�العربية،�وبخاصة�ما�تَنَادى�لـه�مجمـع�اللغـة����
العربية�بدولة�ليبيا�الذي�كان�مدافعاً�عن�اللغة�العربية،�وما�يزال�يرافع�في�أكثـر�مـن���
محفل�عربي�من�أجل�أن�تناّل�العربية�موقعها�الطّبيعي�في�بالدها،�ولذا�طلـب�األمـين���

ل���بامن�األعضاء�تقديم�مشاريع�النّهوض��العامة،�وهذا�موقف�عظـيم�يسـجللغة�العربي
لصالح�هذا�البلد�الجبار�الذي�يريد�حّل�المشاكل�اللغوية،�باعتبارها�الخطـوة�الصـواب���
نحو�كّل�الحلول.�ومن�هنا�كان�علي�اتّخاذ�موقف�ايجابي�بتقـديم�مشـروع�(النّهـوض����

لعربية�ألقها،�ويعيد�لها�اعتبارهـا�فـي�بالدهـا،�بـل�����اللغوي)�والذي�أزعم�أنّه�يحفظ�ل

♥
ملحق�تابع�لمحاضرة�(قضايا�النّحو�العربي�بين�الثّوابت�وضرورات�التّجديد) 
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ستصبح�بفضله�لغة�علمية�تقف�نداً�للغات�المعاصرة�المنتجة�للعلم�إن�لم�تنافس�اللغـات��
��الحية.

وإنّه�ال�يمكن�أن�يحصل�(النّهوض�اللغوي)�إالّ�في�إطار�النّهوض�العام�للعرب�ومن�
الطّبيعية،�ومن�مقترحاتنا�النّوعية،�ومـن��خالل�واقعنا�العربي،�ومن�مستلزماتنا�اللغوية�

تفكير�العربية�وثقافتها�في�ذاتها�ولذاتها،�كما�ال�يمكـن�أن�تـنهض�اللغـة�العربيـة�إالّ�����
بالتّجنيد�الفعلي�لكّل�فئات�المجتمع�العربي،�وبخاصة�تلك�الفئات�المثقّفة�والتي�لهـا�دور��

فّئة�المسماة�(النّخبة)�والتـي�يجـب�أن���التّأثير�في�المجتمع�وفي�القرار�السياسي،�هذه�ال
تضع�في�وعيها�خدمة�الشّأن�العام�وإالّ�ال�فرق�بينها�وبين�الدهماء�ومن�هنا�نريد�نُخَبـاً��
تعمل�على�أن�تضيف�للعربية�قيمة�جديدة�نُخباَ�تنقل�العلم�إلى�العربية،�ال�نُخَباً�تنتقل�إلى�

عن�طريق�هذا�المشروع�نريـد�تبليـغ���اللغات�األجنبية�هذا�من�جهة،�ومن�جهة�أخرى�ف
��ة؛�إن�لم�يكن�لهم�الضـلعبأنّهم�معنيون�بالمسألة�اللغوي�ياسيصوتنا�ألصحاب�القرار�الس
الكبير�في�عودة�الوعي�اللغوي�إلى�مقامه�فهم�يعدون�بمثابة�المرجـع�القيمـي�فيـزع����

��بأوامرهم�ما�ال�يزع�بالوعظ�والقرآن.
لمسألة�اللغوية�حجمها�الحقيقي�بوصف�آليات�التـردي��ونريد�أن�نذهب�بعيداً�لتأخذ�ا

ليعرف�المواطن�أن�من�تسامح�في�لغته�يتسامح�في�عرضه،�واللغة�العربية�هي�الهويـة��
واالستقالل�والتّراب�الوطني،�ويجب�أن�تعلو�فوق�الجميع،�فنختلف�في�طريقة�حفظهـا��

ساؤل�أو�التّراجـع�بـل�ال�تخضـع����أو�خدمتها�فقط،�وال�تكون�اللغات�الوطنية�محّل�التّ
لالستفتاء�إالّ�في�تلك�اآلليات�التي�يقع�التّنافس�على�خدمتها.�كما�يجب�العلـم�بخطـورة���
الوضع�اللغوي�المسمى�بالتّردي�الخطير�الذي�آلت�إليه�العربية�في�أوطانها�من�أنّه�ينذر�

ة�وكذا�للغة�التّراث�العالميز�بين�بمستقبل�خطير�ألصحاب�اللغة�العربيولها�موقع�متمي�،
اللغات�لما�تحمله�من�حضارة�اشترك�فيها�العرب�وغير�العرب،�فهـي�ليسـت�ككـّل����
اللغات،�فهل�نرضى�بهذا�االنحدار�الشّاقولي�ونقول:�للعربية�رب�يحميها؟�وهل�نسـكت��
عن�الوضع�ونقول�ليس�للعربية�مؤسسات�تعمل�على�رفدها؟�ونقول:�هناك�عرب�كـان��

ا�ألن�الجرح�عميق�والنّزيف�يكبر�ذها...�وأنّه�لمن�المؤسف�أن�نقول�هعليهم�أن�يخدمو
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ويتوسع�ونحن�عن�الوضع�ساكتون،�بل�إنّنا�راضون�عنه�أو�مكرهون،�وكّل�يقـول:�ال��
شأن�لي�بمسألة�اللغة�العربية،�فلها�فئاتها�المعربة�المنكفّئة�على�نفسها�تسـتجدي�الخبـز���

تحمل�هم�المجتمع،�بل�ال�تفكّر�في�مسـتقبلها�وال���وتنظر�حتف�أنفها،�وتعيش�يومها،�وال
مستقبل�األجيال.�إنها�فئة�ضعيفة�ال�تشعر�بما�يشعر�به�المواطن�العربي�من�حقرة�فـي��
لغته،�بل�ربما�هذه�تربت�في�أحضان�غير�مجتمعها.�فهل�هذا�هو�المطلوب�مـن�نخبـة���

��ينتظر�منها�قيادة�الجماهير�العربية�للخالص�من�مشاكله.
مشروع�(النّهوض�اللغوي)�في�إطار�ضرورة�تمكين�العربيـة�فـي�أوطانهـا�����يأتي

وتبييئها�في�مواطنيها،�وتجسيد�الفعل�المطابق�للقول.�وفي�الحقيقة�يعمل�هذا�المشـروع��
على�المحافظة�على�اللغة�العربية�والعمل�فيها�وبها؛�لتكون�لغة�المجتمع�العربـي�فـي���

كّل�األطوار،�ولغة�تعمل�على�مد�جسور�التّواصـل��مختلف�المجاالت،�ولغة�التّعليم�في�
اللغوي�مع�اللغات�العلمية�للتأثير�والتأثّر�وفي�ذاتّ�الوقت�يقدم�المشروع�وصفات�تقـوم��
وسائل�اإلعالم�بمختلف�قنواته�من�أجل�اإلسهام�في�خدمة�هذه�الهبة�المنتظرة�للرفع�من�

��العربية�بتقديم�خطط�تقوم�على�اآلماد�الثالث:
ستحدد�فيه�ما�هو�مستعجل،�ويتطلّب�الحلول�السـريعة،�ويكـون����لمدى�القصير:ا�-�

����ة�االهتمـام�باللغـة�العربيـة�(اللغـة�األمالتّركيز�على:�التّوعية�بأهمي�langue�mère�(
باعتبارها�لغة�االجماع�واالنسجام�المجتمعي،�ولغة�تعمل�على�حصول�التّنمية�باللغـات��

جّل�الدراسات�المعاصرة،�بل�هذا�ما�يحصل�لدى�الشّعوب�التي��األجنبية،�وهذا�ما�أثبتته
�نهضت�مؤخّراً.�كما�ال�يمكن�أن�يحصل�تهميش�(لغات�أمles� langues� mèresالتي��(

هي�جزء�من�التّراث�والهوية�فبدَل�االنشغال�والتّعلق�باللغات�األجنبية�أن�يقع�االهتمـام��
لى�أن�تكون�رافداً�للعربية�ومكملة�لهـا.��بهذه�اللغات�التي�تعلق�بخصوصيات�محلية،�ع

ومن�ثم�ننفتح�على�اللغات�األجنبية�بصيغة�تشاركية�لالستفادة�منهـا�فـي�المنهجيـات����
العلمية�وفي�الطّرائق�السهلة�التي�تعمل�على�تقديم�العربية�بصورة�سهلة�للمـتعلّم.�كمـا���

ة�فـي��يقع�التّركيز�على�تجنيد�منظومة�اإلعالم�في�صورتها�القوية�لخدمة�المسألة�اللغوي
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كّل�أبوابها.�وفي�هذا�الظّرف�القصير�أن�يكون�التّركيز�على�إعادة�االعتبار�للعربية�بعد�
��تلك�الهزة�التي�شهدتها�من�خالل�التّسامح�الذي�عرفته�مختلف�مؤسستها؛

لزم�يتعلّق�بمنظومة�التّربية�والتّعليم�في�كّل�مراحلها،�ومـا�يسـت���المدى�المتوسط:�-�
ذلك�من�إعداد�المستندات�التّربوية،�كما�يتم�فيه�تقديم�مشـاريع�وأبحـاث�فـي�مجـال�����
الديداكتيك�لفك�لغز�تعليم�وتعلّم�العربية�بطريقة�سهلة�مثلما�تُتعلم�اللغات�األخرى.�علـى��

سنوات�وإنّها�لمـدة�صـعبة����)10(أن�يخضع�هذا�لمرحلة�زمنية�محددة�ال�تتجاوز�عشر�
نتقال�الفعلي�من�مرحلة�التّسيب�على�التّحكّم�الدقيق�بفضل�تلك�البـرامج��وفيها�يحصل�اال

��النّوعية�التي�تقدم�في�المدارس،�وبخاصة�في�العلوم�التّطبيقية.
ويتعلّق�بالنّظرة�االستشرافية�لمستقبل�اللغة�العربية�وموقعهـا�بـين����المدى�البعيد:�-�

التّقنية،�وتقديم�الحلول�النّوعية.�وهذه�المـدة��اللغات�وهذا�بالنّظر�في�فك�لغز�المضايقات�
يمكن�أن�يدوم�عمرها�لمرحلة�الجيل�ليس�إالّ،�وإن�هذا�المدى�الطّويل�يكون�فيه�التّركيز�
على�التّخطيط�المنظّم�بغية�توجيه�السياسة�اللغوية�في�أفق�الحاضر�والمسـتقبل،�وفيـه���

��الحاضر�على�الماضي.يحصل�قياس�الحاضر�على�الحاضر،�ال�اعتماد�قياس�
وللتفصيل�في�هذا�المشروع،�كان�على�توزيعه�بحسب�طبيعة�الموضـوع�بتحديـد���

��مواطن�العالج،�وهي�كما�يلي:
اإلقرار�بالتقصير،�الستخالص�مواطن�المعالجة،�فنبدأ�من�الجانب�النّفسـي���أوال:�-�

ها�وترك�اإلعـالم��الذي�يتعلّق�بعدم�االهتمام�باللغة�العربية�وبخاصة�في�تدريس�العلوم�ب
للخوض�في�الهجين�اللغوي،�ولم�يقع�االهتمام�بالتّرجمة،�واإلقرار�بالتّسامح�في�االنتّماء�
والهوية�اللغوية�واالعتزاز�الوطني،�وهو�جانت�هام�في�الخصوصية�النّفسية�واللغويـة��

ذا�نحتاج�في�التي�يكون�بها�االنسان�محترماً...وأمام�هذا�التّقصير�الفظيع،�ما�العمل؟�وله
هذا�المشروع�إلى�مناقشة�القضايا�ذاتّ�العالقة�بالموضوع،�ومن�ثم�العمل�علـى�إيجـاد���
الحلول،�ولذا�بصرت�بمجموعة�من�القضايا�األولية�كان�علينـا�تجسـيدها�قبـل�تقـديم�����

��الوصفّة�العالجية،�وهي:
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1�-��:بخصـوص������ضرورة�االعتزاز�اللغوي�أدبـي�ونحتاج�إلـى�خطـاب�علمـي
مجتمع�فـي��ز،�فإنّه�ما�ذُّل�قوم�إالّ�بسبب�تقصيرهم�في�خصوصيتهم،�وما�انحطّ�االعتزا

لغته�إالّ�وانحطّ�في�واقعه�ولذا�نجد�األمم�الحية�تعطي�للغة�األم�كّل�األهمية،�بل�تنزلهـا��
الصدارة�على�أنّها�وجودهم�ومقامهم،�وبها�يكونون،�وبدونها�ال�يكون�لها�المقام،�مهمـا��

ة�في�حساب�اللغات�العالمية،�وال�يمكن�أن�يتنازلوا�عن�لغـتهم�بـدعوى���كانت�قيمة�اللغ
عدم�حملها�للعلوم،�أو�عدم�مسايرتها�للواقع�بل�يعتزون�بها�ويعملون�علـى�أن�تترقّـى���

��فهل�نتّعض�من�ذلك؟
يجب�علينـا�وضـع���إقناع�صاحب�القرار�بمعاضدة�اللجان�المحلية�أو�العربية:�-�2

تعميم�استعمال�العربية�وعلى�مراحل،�وهـذا�بإنشـاء�لجـان����آليات�الشّروع�في�تطبيق�
المتابعة�والتّقويم�والمراجعة�لجان�محلية�أو�عربية�تقوم�على�حـثّ�صـاحب�القـرار����
���ة�على�مراحـل�ويـتمباستصدار�القرار�الذي�ال�رجعة�فيه؛�بتعميم�استعمال�اللغة�العربي

��يات�ال�للتّراجع�عن�المبدأ.فيها�التّقويم�والتّقييم،�فنعم�للمراجعة�في�المنهج
ويكون�هذا�في�باب�التّنمية�الوطنية�التي�اإلقناع�بأهمية�تدريس�العوم�بالعربية:��-�3

ال�تكون�إالّ�باستعمال�اللغة�العربية�في�كّل�مراحل�التّعليم،�وفي�مراكز�البحوث،�وفـي��
ا�ويكون�العلم�بـأن��مختلف�الوزرات�واالعتبار�من�تلك�الدول�التي�ما�تقدمت�إالّ�بلغاته

العرب�هي�اّألمة�الوحيدة�في�العالم�التي�ال�تدرس�مختلف�المواد�بلغتهـا،�وهـذا�فعـل����
ونتنكّر�للغة�زكّاها�القـرآن����شنيع�ال�تقوم�به�إالّ�دول�نكرات،�فهل�نحن�العرب�نكرات

��الكريم،�بل�مجدها�في�أكثر�من�آية.
نريد�من�هذا�المشروع�اقحام�النّخب�العربية�في�إنجاح�المشروع�والدفاع�عنه:��-�4

أن�يناّل�الصبغة�العربية�والعالمية،�ولن�يكون�هذا�في�ظّل�عزوف�النّخبة�العربية�عـن��
ل�هذه�القضية�القومية،�ولكن�كيف�جمسايرة�المشروع�فعلى�النّخب�العربية�التّجنيد�من�أ

نّخب�العربية�في�هذا�المشروع؟�يكون�ذلك�عن�طريق�المشاورة�وطلـب��يمكن�تفعيل�ال
إعداد�المشاريع�ودراسات�الخبرة�والجدوى،�على�أن�يكون�للنّخبة�موقع�لدى�صـاحب��

��القرار.
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إن�اإلعالم�يعتبر�السالح�الرابع،�بل�هو�القـوة���إشراك�مختلف�أجهزة�اإلعالم:�-�5
يكون�التّعويل�عليه�في�هذا�المشروع�النّهضوي�الـذي��المتنفذّة�في�حياتنا�اليومية،�ولهذا�

���في�تعبئة�الجماهير�للسير�في�حمل�هموم�المـواطن�العربـي�نطلب�منه�التّجنيد�الحقيقي
.الذي�يحترم�لغته�ويريد�أن�تناّل�وضعها�الطّبيعي��

��إعداد�وسائل�تعميم�استعمال�العربية:�وهذه�المسألة�تتطلّب�منّا�ما�يلي:�ثانياً:
ال�يمكن�للعربيـة�أن�تسـتغني����تشجيع�التّرجمة�وإنشاء�المؤسسات�التّرجمية:�-�1

عن�التّرجمة�بل�هي�الركيزة�لتكون�لها�صبغة�علمية�وعالمية،�وتناّل�الصـدارة�ولهـذا���
تتجنّد�القوى�العربية�على�التّرجمة�إلى�العربية�وكذلك�التّرجمة�من�العربية�إلى�اللغـات��

ا�الصدى�العملي�والعلمي،�وتكون�متنفـذّة�فـي�مختلـف�دواليـب�����األخرى،�ليكون�له
��االستعمال.

وضع�استراتيجيات�شاملة�متكاملة�لجوانـب���تجسيد�التّخطيط�اللغوي�المناسب:�-�2
السياسة�اللغوية،�ومن�ثم�إلى�سن�سياسة�تربوية�مناسبة،�بناء�على�اسـتراتيجية�عربيـة���

ته،�وتشير�إلى�اتّجاهات�التّخطـيط�ومسـاراته؛�بقصـد����تُحدد�فيها�وسائل�العمل�ومتطلبا
علمية��اتإحداث�تغييرات�في�النّشاط�اللغوي،�على�أن�يخضع�التّخطيط�لمراحل�ومسار

وآلماد�يحددها�المختصون.�كما�تمس�تلك�االستراتيجية�األبعاد�الكبرى�في�نشـر�اللغـة���
في�جوانبه�التّراثيـة،�وكـذلك����القومية�في�مختلف�المجاالت،�واالهتمام�باللغات�الوطنية

تعليم�اللغات�األجنبية�بالنّفعية�المطلوبـة،�وتنظـيم�التّرجمـة�والعمـل�علـى�إنتـاج�������
��المصطلحات�وتوحيدها.

وهنا�يقع�التّركيز�على��المجـامع�اللغويـة�التـي����تفعيل�المؤسسات�المختصة:��-�3
العربية،�وكان�عليها�أن�تقوم�يفترض�أنّها�القاطرة�التي�تقود�عملية�تعميم�استعمال�اللغة�

��ولـة.�وإنسات�الدعلى�إنتاج�أفكار�التّوجيه�والتّسيير�مع�كافة�المجالس�العليا�ومع�مؤس
المجامع�اللغوية�هي�التي�تعمل�على�التّهيّئة�لهذا�العمل�القومي�في�كّل�أبعاده،�علـى�أن��

��يكون�لها�سلطّة�القرار.
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تتطلّب�التّجنيد�والتّعبئة�العامة�لمختلف�أجهـزة��إن�هذه�العملية��رات:اتفعيل�الوز�-�4
الحكومات�العربية،�كما�يقع�التّركيز�على�كّل�القوى�الفاعلّة�في�المجتمع�العربي،�وعلى�

��كّل�المؤسسات�العربية�العمل�من�أجل�ربح�معركة�تعميم�استعمال�اللغة�العربية.
��ويكون�التّركيز�على:

��وزارات�التّخطيط؛�-�
��لتّربية؛وزارات�ا�-�
��وزارات�التّعليم�العالي،�والبحث�العلمي؛�-�
��وزارات�اإلعالم؛�-�
��وزارات�الشّؤون�الدينية؛�-�
��وزارات�الداخلية؛�-�
��وزارات�المالية�واالقتصادية.�-�

رات،�أو�ما�يمكن�أن�يطلق�عليها�وزارات�ذاتّ�التّأثير�في�المـواطن��اهذه�أهم�الوز
ة�لها�برنامجها�الخاص�الذي�تقوم�به�تجـاه�العمليـة���وهي�وزارات�السيادة،�وكّل�وزار

الوطنية،�وتوضع�لكّل�وزارة�خطّة�خصوصية�محددة�ببرامج�وبمدة�زمنيـة،�علـى�أن���
تتعاضد�مناهج�وخطط�الوزارات�في�صورة�واحدة�متكاملة�تخدم�بعضها�البعض،�وفي�

ة،�بقدر�ما�نريـد�التّجنيـد���الحقيقة�ال�يمكن�االستغناء�عن�هيكل�ما�أو�جهاز�ما�في�الدول
سنوات�حتى�تدخَل�العملية�في�روتـين�طبيعـي،�وفـي�����)05(الفعلي�الذي�يدوم�خمس�

صميم�اهتمامات�المواطن�العربي،�وعند�ذلك�تكون�خريطةُ�الطريق�قد�توسعت�وأخذت�
أبعاداً�وطنية،�فال�يمكن�الحياد�عنها�في�المبدأ�وإنّما�تحصل�المراجعات�في�المنهجيـات��

��للظّروف�والمستجدات.�فقط،�وهذا�من�الطّبيعي�أن�يحدث�فيها�التّغيير�مراعاةً
�-�هنـاك�وصـفّة�أعرضـها�علـى�����كيفيات�تجسيد�مشروع�(النّهوض�اللغوي�:(

��المجمعيين�وترتكز�على�ما�يلي:��
ويكون�هذا�الجهاز�تحت�إمرة�(مجمع�وضع�جهاز�متخصص�يتابع�المشروع:��-�1

��عربيـة�ين�ومن�النّخبـة�ال�ياللغة�العربية�بدولة�ليبيا)�يختار�المجمع�أعضاءه�من�المجمع
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على�أن�يعقدوا�اجتماعاتهم�في�رحاب�المجمع،�وهذا�الجهـاز�يعمـل�علـى�اقتـراح�����
المشاريع�الكبرى،�وعلى�المتابعة�والتّقويم.�ويكون�للجهاز�سـلطةٌ�إداريـة�وتشـريعية����
فيعمل�في�البداية�على�رفع�تقرير�للوضع�اللغوي�الصعب�إلى�كّل�من:�أمين�عام�جامعة�

�العربية �جا-�الدول �العربيةقمة �الدول المنظّمـات��-�اليونسـكو�-�اإلسيسكو-�األليكسو-�معة
السفارات�العربية�فـي��-�اإلقليمية�ذاتّ�العالقة�باللغة�العربية�(اتّحاد�الجامعات�العربية..)

��الدول�األجنبية.
يستعين�هذا�الجهاز�بالكفاءات�في�مختلف�اللغات،�علـى��جهاز�اقتراح�مشاريع:��-�2

خبرات�في�التّرقية�اللغوية،�وتقديم�المشاريع�الكبرى�ذاتّ�العالقـة���أن�يطلب�منهم�تقديم
بإخراج�العربية�مما�آلت�إليه�من�وضع�ينذر�بالخطر.�وللجهاز�سلطّة�توحيـد�الجهـود���
التي�تبذل�في�تلك�األعمال�المكررة�أو�المشاريع�المتطابقّة�من�مثل:�مشـروع�المعجـم���

ومشروع�المعجم�التّاريخي�في�دولة�قَطَر،�ومشـروع���التّاريخي�التّحاد�المجامع�بالقاهرة
األعمال�العشـوائية�التـي����-�المعجم�التّاريخي�للغة�العربية،�مع�مشروع�الذّخيرة�اللغوية

تأسـيس���-�تنجز�باسم:�صاحبة�الجاللة�اللغة�العربية�في�كّل�من�بيروت�وقطـر�ودبـي��
ة�العربيـة...�وإنّهـا�لجهـود�كـان�����المجلس�العالمي�للغة�العربية�والمجلس�الدولي�للغ

األحرى�أن�يحصل�بينها�التّنسيق�رِبحاً�للوقت�والماِل�والجهد،�وهذا�أحد�العوامل�التـي��
��تعمل�على�تشتيت�القوى�الفاعلّة�في�المجتمع�العربي،�أما�حان�الوقتُ�لتنظيم�أنفسنا؟

لمشروع�التّقليـل��نروم�من�هذا�اللجهاز�سلطّة�اقتراح�توزيع�المشاريع�الكبرى:��-�3
من�كثرة�المؤسسات�التي�أصبحت�تتضايق�منها�اللغة�العربية،�بل�إن�بعضـها�بلـوى���
فيها،�فال�تخدمها�بقدر�ما�تستنزف�أمواَل�المواطن�العربي�دون�نتيجة�تُذكر�فكفانا�كثـرة��
�المؤسسات�التي�ال�تدير�إالّ�الفراغ،�فما�أحوج�هذا�الجهاز�إلى�أجهزة�فرعية�تعمل�تحت

��إمرة�المجامع�فقط.
نروم�في�هذا�توزيع�المهام�اللغوية�على�المجامع�اللغوية�توزيع�المهام�الكبرى:��-�4

��لتصبح�مجامع�متخصصة،�ويكون�لها�صبغة�التّشريع�والعمل�برأيها�وبقراراتها.



<Åæ†�ÚflëçÇ×Ö]<šçãßÖ]< <

191191191191 

ال�يمكن�للمشاريع�أن�تنجح�في�ظـّل�غيـاب�الـزمن�المحـدد������تحديد�الزمان:�-�5
�أن�يقع�التّنصيص�في�بداية�العمل�في�المشـاريع�أفـق�النهايـة�منهـا�����إلنجازها�فال�بد

��والتّفرغ�لمشاريع�أخرى�وال�مانع�أن�تكون�هناك�مراجعة.
إن�المشروع�في�صورته�األولى�يقدم�وثيقة�تقنية�بخصـوص��اإلغداق�المادي:��-�6

ع�من�الميزانية�التي�الجوانب�المادية�والطّلبيات�المطلوبة،�ولهذا�نناشد�الدول�العربية�الرف
ترصد�للبحث�العلمي،�وتخصيص�ميزانيـة�محترمـة�للمشـاريع�الكبـرى،�ومتابعـة������

��المصاريف�المطابقّة.
��الخاتمة:

ال�أدعي�أنّني�أحطتُ�بكّل�حيثيات�مشروع�(النّهوض�اللغوي)�بقـدر�مـا�أعطيـت����
ولة�ليبيا�إلـى�مـن���الخطوط�الكبرى،�فأريد�أن�ينقله�األمين�العام�لمجمع�اللغة�العربية�بد

يهمه�األمر�ويكون�موضوع�المناقشة�في�المؤتمر�القادم،�وهو�قابل�للمراجعـة�ومتفـتّح���
على�استقبال�النّقد�لمراجعة�مواطن�النّقص�وإكمالها.�ويمكن�أن�ينصب�ّالمجمـع�لجنـةً���
لدراسته�واستخالص�مواطن�القوة�منه�كما�يمكن�للمجمع�أن�يجمع�بين�نقاط�القوة�فـي��

ّل�المقترحات�التي�يقدمها�الزمالء�أعضاء�المجمع،�ويقدم�مشروعاً�خاصاً�يتبنّاه�باسـم��ك
(مشروع�النّهوض�اللغوي�لمجمع�اللغة�العربية�بدولة�ليبيا).�وأطمع�مـن�خـالل�هـذا����

��المشروع�أن�أناَل�أجر�المجتهد�المخطئ.
��وتقبلوا�فائق�التّقديرِ�واالحترامِ.
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�18عظيم�من�األيام�الخاصة�باالحتفاء�العالمي�للّغـة�العربيـة����إنّه�ليوم�:ـ�الديباجة
اإلنسانية�التي�أنارت�العالم�بما�لها�من�العربية�لغة�الحضارة��ديسمبر�من�كّل�سنة،�اللغة

وعلمية�ودينية،�لغة�مستخدمة�بشـكل�صـحيح�مـن�البحثـة�والعلمـاء�������حمولة�فكرية
ترتقي�في�سلّم�قائمة�اللغات�الدولية.�لغة�رسمية�عالمياً�لهـا�توحيـد����والمتعلّمين،�وهي

ـ��قياسي�في الة�العربيـة،�لغـة���نظام�كتابتها،�وتوحيد�أنماطها.�لغة�رمز�للهوية�واألص
بشكل�واسع�في�التّواصل�اليومي�العالي�والبسيط؛�بما�لها�من�مستويات�لغوية��مستخدمة

�الحاضر�بالماضي،�في�ظّل�العالم�المبزنس�الذي�يتـدولَر�والتّواصـل�العـالمي����تربط
Lingua-Francaـة����الذي�يتأنگلز،�مع�ما�يعطى�للتّرجمةفي�مختلف�أشكالها�مـن�أهمي

من�التّرجمة�وما�أوجدته�التّطـورات��اللغة�الرسمية/�اللغة�الوطنية�لها�أهمية�أكثر�وتبقى
وقد�أوجدت�هذه"�من�قيمة�مضافة�للغات�األم����ـة�تـمة�دافقّة�من�القوميرات�موجالتّطو

يين�تقريباً�أنّه�مـن�الضـروري����ويعتقد�تلثا�األرو�بناؤها�على�العالقة�بين�الدولة�واللغة،
التّرجمات�وتزداد�النّسبة�في�اليونان�وفنلندا�والپرتغـال���لغاتهم�مع�زيادة�شدة�هذهحماية�

نفس�اللحظّة�يقوم�السياسيون�بإطالق�تصـريحات�فجائيـة����وإسپانيا�ولكسمبورج،�وفي
والعربيـة���.1"من�حماية�األسواق�التي�أصبحت�أقّل�جاذبية�تتحدث�عن�حماية�اللغة�بدالً

اللغات�والتّرجمات�منها�وإليها،�وفي�ذاتهـا�مجموعـة�مـن�����كثرت�تبقى�شامخة�مهما
��Langues/النّاشرة�اللغات�األداءات،�وما�نسمعه�من Véhiculairesومـن�بعـض����

ديسـمبر.�� 18كلمة�رئيس�المجلس�األعلى�للّغة�العربية�بمناسبة�اليوم�العالمي�للّغة�العربيـة�� ـ♥
 .م2020ديسمبر��17المكتبة�الوطنية�في�ب

1
�.�مطبوعـات�2013جلين�وليماز،�اقتصاد�المعرفة،�تر:�جبريل�بن�حسن�العريشي.�الرياض� - 

��.134،�ص�87الملك�فهد�الوطنية،�السلّسلة�الثاّنية�مكتبة�
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اللغوية�االجتماعية�التي�تعقّد�حسن�األداء،�وبخاصة�لغات�االستدمار�التي��الممارسة
 الكرام؛�في�هذا�اليوم�العالمي�للّغة�أيها�الحضور��.التّواصَل�البيني�باللغات�األم�تُعقِّد

صنوان� العربية�نستذكر�القول�السديد�الذي�يحتاج�إلى�ربط�القوة�بالعمل�المديد؛�فهما
أو�جاحد،�كما� يتكامالن�بالتّأييد،�ألنّه�ال�تحصل�العزة�للّغة�العربية�إذا�أضاعها�جامد

واإلرادة�في�مـا�هـو���استحقاق�صاعد،�ومهما�كانت�اإلدارة��العزة�دون ال�تحصل
�بلغتنا�التي�نقوم�على�خدمتها،�فال�يمكـن�أن�ننقـدها���سارد.�ولهذا�يحسن�بنا�الظّن

��علميـاً�أو�ننتقـدها�دون�ربطهـا�سـقوط�أهلهـا������ونحن�لم�نكن�لها�من�المنافحين
االستثمار�فيها،�وفي�كـّل�ذلـك�نـرى�����وتراجعهم�وتفضيل�بعضهم�غيرها،�وعدم

على�النّظام�اللغوي�التّرابي،�وانحسار�هيبة� لغوية�القائمةمبادئ�العدالة�ال�تسامحاً�في
واإلنتـاج�والتّبـادل��� بالسيادة�واالقتصاد الدولة�يكون اللغة�المشتركة،�علماً�أن�غلبة

 األسواق�اللغوية،�وعن�توفير والتّنمية�والرأسمال.�ونحن�بحاجة�اآلن�إلى�الكالم�عن

واللّغة� .لغوية�لتعميم�اللغة�أو�للتّخطيط�أو�للتّرجمةالخدمات�اللغوية،�وتقدير�الكلفة�ال
المؤسـف�أن�� كلّما�استعملت�ارتفعت�فوائدها،�وزادت�هيبتها�وقلّت�كلفتها.�وإنّه�من

تلهـيج�� نسمع�أقواالً�في�مراجعة�اختيارات�األجداد،�ومراجعة�خصائص�العربية�من
�يرمونهـا�بـاالزدراء��وتنقيص�وتقليل�من�حجمها،�كما�نسمع�ونرى�أهلها�الـذين��

�ويقولون:�إنّها�لغة�غير�علمية،�وليست�لغة�االقتصاد�والمال�والشّـغل�والتّواصـل��
�العالمي،�ويقولون:�العربية�الفصحى�ليست�لغة�الفطرة�والتّعليم�الشّـامل�والمعرفـة��

ينشأ� والرقمنة،�ولم�تعد�مستعملة�إالّ�في�أدبياتها�وهي�مهمشة�في�بيوت�ناطقيها،�فال
إلـى�� وال�تلقن�تلقيناً�صحيحاً.�ويمتـد�هـذا����ها�الطّفل،�وال�تنتقل�بصورة�عفويةعلي

�بعض�النّخب�الوطنية؛�نخب�كان�عليها�أن�تعمل�على�ترقية�لغتها�الوطنيـة�عبـر��
إلـى�� اإلبداع�واإلنتاج�فيها�وبها،�فاللّغة�تنسب�إلى�المبدعين�األدباء�وإلى�اللغويين�ال

�يك،�فيقال:�لغة�سيبويه/�لغة�دانتي/�لغـة�شكسـبير/�لغـة���علماء�الكيمياء�أو�الميكان
إنّما�يقيد�لغة�األمة�وعلومها�وأخبارها�قوة�دولتها،�ونشـاط��" :قال�ابن�حزم ...ڤولتير

وأما�من�تَلَفَتْ�دولتُهم�وغلب�عليهم�عـدوهم،�واشـتغلوا�بـالخوف���� أهلها�وفراغهم،
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الخاطر،�وربما�كان�ذلك�سبباً�وخدمة�أعدائهم،�فمضمون�منهم�موتُ��والحاجة�والذّل
��."أنسابهم�وأخبارهم�وبيور�علمهم لذهاب�لغتهم�ونسيان

من�مقام�بين�اللغات،�لمـا�� أيها�الجمع�الكريم،�لو�ندري�دراية�واقعية�لما�للعربية
المحافل�العالمية�في�يومها�وفي� تجرأنا�على�القيل�والقال،�فالعربية�اليوم�حاضرة�في

ال�يمكن�تصور�نهضة�ثقافيـة�فـي��� االً�في�الوكاالت�األممية،�كماغير�أيامها�استعم
ال�يمكـن�نكـران�دور�الـدين���� غياب�الثّقافة�الوطنية�التي�تحملها�هذه�اللغة،�كمـا�

فظ�على�نمائها،�ويقـول��اوح اإلسالمي�الذي�نماها�وجعلها�لغة�الحضارة�اإلنسانية،
قـد�� المهمة�الدينية�للّغة�العبريـة�فإذا�كانت�" Louis Massignon /لويس�ماسينيون

انتهت�مع�القانون�والرسل،�ومهمة�اآلرامية�مع�تبشير�المسيح،�فإن�المهمة�الدينيـة�
لتطويرهـا�� وإن�األمر�يحتاج�إلى�مفتاح�الحلول ."للّغة�العربية�لم�تنته�بعد�عند�األمم

تملـك�مفتـاح��� ة�هي�التـي�بإرادة�متكلّميها،�وبضرورة�التّحكّم�فيها،�فالشّعوب�النّير
اللغـة�� الخروج�من�سجنها�إذا�أحكمت�صناعة�إدخال�المفتاح�حيث�ينال�موقعه،�ألن
لغتـه�� الوطنية�تسكن�قلب�المواطن،�وقد�يكون�ضدها�إذا�كانت�ال�تخدمه،�فإن�ماتت
من� مات�وانطفأ،�فكّل�دولة�تحيا�بلغتها�وهي�سيادتها�واستقاللها.�واآلن�كيف�نجعل

��ة�ينافح�عليها�كّل�مواطن؟العربية�لغ
عند� رفدها،�عند�الواعين�بوعي�العربية�وشموليتها، إن�األمل�عند�العاملين�على

وفي�قوتها�الذّاتية�كمؤثّرات�إيجابية�تتمثّل�في:�موقـع�� ،2جذورها�الحية�والمفترضة
عدد�المسلمين+�عدد�الدول�التـي�تسـتعمل�العربيـة�لغـة����� +العرب�المتكلّمين�بها

لغة�أجنبية�أولى/رسمية�لغة�أجنبية�ثانيـة/�رسـمية��� ية=�رسمية�فطرياً/�رسميةرسم
لغة�العبادات.�إضافة�إلى�العمـل�القـوي�السـتدراك���� لغة�المحادثة�اليومية/�رسمية

العربية+�قيـام�المؤسسـات+�انتشـار�حركـة����� قرون�من�االنحطاط+�اهتمام�الدول

 =4+�21952=�3.�المفترضــة=�295=�5+�3739=�4+�7108=�3ـــ�الجــذور�الحيــة:�2

548800+ 5= 9765625. ��
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وفي�كّل�هذا�ال�ننكر�المؤثّرات�المقلقة�من� .األمية�التّعليم+�انتشار�اإلعالم+�انحسار
في�اآلداب�والعلوم�اإلنسـانية+�� مثل:�انحسار�الفصحى�إالّ�في�الكتابات+�استعمالها

بعض�المؤسسات�التّعريبيـة+�� ضيق�استعمالها+�عدم�تطبيق�قوانين�استعمالها+�شلل
فاع�العلمي+�ظهـور��الد طغيان�التّلهيج�في�اإلعالم�والمسرح+�ضعف�المعرب�في
المحن�اللغوية�للعربيـة:�� قوي�للغات�األجنبية�كلغة�هوية�دون�قوانين.�وأعتبرها�من
المضايقات�التّقنية+�محنة� محنة�عدم�االستعمال+�محنة�عدم�توحيد�المصطلح+�محنة
شيوع�األخطاء�الشّائعة+� عدم�االعتزاز�اللغوي+�محنة�عدم�تحديث�المعاجم+�محنة

��الوضع�أيها�األفاضل؟ وأين�الحلول�لهذا .لكتابة�والتّدريس�بالعاميةمحنة�ا
اللغويـة�� يبدو�لي�أنّه�من�الضروري�بمكان�أن�نعمل�على�تجسيد�التّخطيطـات�

بالتّقويم�والتّقيـيم�� والتّربوية�وإغماس�العربية�في�الرقمنة،�وضرورة�المتابعة�الدائمة
في�التّربية� األمل�بالعمل،�ومن�ثم�االستثمار�وجعلها�في�مشاريع�الحكومات،�اقتران

فهي�من�الشّأن�العـام�� والتّعليم.�ويعلم�الجميع�بأن�مسألة�اللغة�العربية�مسألة�جمعية؛
بما�جادت�وتجـود�بـه��� ونرجو�من�منتجي�األفكار�أالّ�يشحوا�علينا�في�هذا�األوان،
قصر�اليراع،�وال� الباع�أو�قرائحهم�من�بيان.�ونأمل�من�الجميع�بذل�الجهد�مهما�قّل

في�هذا�الواقع�المتغير�الذي�يحصل�فيـه�� بد�من�فك�الصراع،�وعلينا�خدمة�العربية
تداخلها�تالزمياً؛�فنجد�اقتصاد�المعرفة�واقتصاد�المعلومات��تماس�المعلومات�وأحيانا
صرة�تحمل�الثّقافة�والرقمنّة�والمعلوميات...�هي�قضايا�معا�وإدارة�المعرفة�وعولمة

التّكاملي�في�التّناول�والتّحليل،�وال�بد�أن�تستمر�األبحـاث�المـتالك����أحياناً�الطّابع
�التّقنيات�األجنبية،�وننهج�مساراً�حقيقياً�يلحق�لغتَنا�بالركب،�ويؤدي�بنا�إلـى��ناصية

���.بناء�الثّقافة�العالمية�المشتركة
عمالقة،�تظهر�ألول�مـرة���كبيرةأيها�الحضور�الكرام،�بين�يدي�اليوم�منجزات�

��:في�نسخها�التّجريبية،�وهي
��.الثمانية�ـ�المعجم�التّاريخي�للّغة�العربية.�المجلّدات1
2ل،�الخاصة.�المجلّد�األوباألعالم�ـ�الموسوعة�الجزائري.��
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��.ـ�معجم�ألفاظ�الحياة�العامة�في�الجزائر.�الجزء�األول3
اليوم�الخالد�للّغـة�العربيـة����هذا�اليوم�العالمي،�هي�منجزات�نعتبرها�كبيرة�كبر

الفراغ�الذي�تعانيه�العربية�فـي���الذي�نتبرك�بمنجزات�عمالقة�نراها�تسد�الكثير�من
كبير�في�منجـز�اتّحـاد�المجـامع�����بعض�القضايا�اللغوية.�ونفتخر�أن�بلدنا�له�ضلع

�اللغوية�وهي جذرا1475��ًام�في�الكتابة�في�باإلسه�(المعجم�التّاريخي�للّغة�العربية)
قومياً�بالشّراكة�مـع�مختلـف����.�هذا�المشروع�العربي�الذي�ينجز16800من�أصل�

للّغة�العربية).�وفي�القريـب���المؤسسات�المجمعية�والعلمية،�ومنها�(المجلس�األعلى
التّصحيحات.�وأمـا�العمـل����بعد�www.hcla.dz العاجل�سيكون�في�موقع�المجلس

سيخضـع�للتّـدقيق��� (المجلّد�األول،�الخاص�باألعالم .الموسوعة�الجزائرية) الثّاني
الموقع،�ونبشّر�الحضور�بأنّنا�في�طـور�إنجـاز��� والمراجعة�وسوف�يكون�كذلك�في
الكلّي�فهو�يسير�بخطى�مضمونة.�وأمـا�العمـل��� المجلّد�الثّاني�باألعالم،�وأما�العمل

فهو�سيكون�في�موقع� (في�الجزائر.�الجزء�األول معجم�ألفاظ�الحياة�اليومية) الثّالث
الجزء�الثّاني.�ومن�خاللكم�جميعاً�أحيي�العـاملين�فـي��� المجلس�غداً،�وننتظر�قريباً

هامة�دولة�الجزائر�عالية�بأنّنا�قادرون�على�رفع� جزات�الكبرى�التي�رفعتنهذه�الم
حقيقة،�إضافة�إلى�المنجـزين�اللـذين�حقّقنـا���� أصبحالتّحدي�في�منجز�كان�حلماً،�و

المضايقات�المادية،�ولكـن�الدولـة�الجزائريـة���� قفزات�جيدة�في�نسبة�المنجز،�رغم
�����m�l��m��n��o ال�ينقرضـون� قائمة،�والرجال�المخلصون�المتطوعون � �p��

q��r�����s��t������u��v��wl بهم�من�رجال�105األنبياء��مفَأنْع!�
االحتفاء:�بنك�البركة�الجزائري+�البنك�الخارجي�الجزائري+��ونشكر�الممولين�لهذا

بهاء�الدين�بقسنطينة،�وكّل�الحضور�المشـجع�لنـا�بكلمـة�����شركة�أوريدو+�مطبعة
��.وبكم�نتألّق،�ونبذل�الجهد�أكثر�فأكثر�بتشجيعاتكم�طيبة،�ونرجو�إدامة�حضوركم،
تجدوه،�واحتفوا�معنا�في�هـذا���والفاعل؛�تفاءلوا�خيراًويا�أيها�الحضور�المتميز�

فـنحن�مـن�سـدنتها����)�العربيـة��اللغـة��(اليوم�التّاريخي،�يوم�تشريف�جاللة�الملكة
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عيوننا�كما�قالت�الشّـاعرة���ووصيفاتها�نخدمها�خدمة�نوعية،�وال�نمّل�من�حملها�في
��:والّدة�بن�المستكفي

ــي�� ــي�ومنّ ــن�نفس ــك�م ــار�علي �أغ �

ــ���� �ن�زمانــك�والمكـــانِ�ومنــك�ومـ �

����
ــوني�� ــي�عي ــك�ف ــي�حملتُ ــو�أنّ �ول �

ــاني������� ــا�كف ــة�م ــومِ�القيام ــى�ي �إل �

����
ترونه�يخدم�العربية�من��فيا�أيها�الجمع�الكبير،�نرجو�أن�تعضدونا�بأفكاركم؛�بما

يكون�لهـا�مـن�سـلطة�����وبما�يجعل�العربية�تنال�موقعها�في�قلوبنا،�وبما�مشاريع
الجامعة،�فاجعلوا�قلـوبكم���نعود�إلى�توقير�هذه�اللغة�الجميلةاالعتزاز�اللغوي،�وأن�

تراث�وحضارة�وفكـر���بيضاء�تجاه�لغة�ما�أدركنا�قيمتها،�وما�عرفنا�ما�تكنزنه�من
ب�التّعطيل�ليس�إالّ.�وإنة�في�يومها�وفـي���ونترفّع�عن�القيل�والقال�الذي�يسبالعربي

واالنفتـاح،�ومـع�ذلـك�����رفع�التّقدمأيامها�الكثيرة؛�تعيش�الحضارة�في�تجلّياتها،�وت
جلد�الـذّات،�والعمـل����تعيش�بعض�القدح�الذي�ال�يفسد�للود�قضية،�ولهذا�ال�بد�من

الحضارةَ�المعاصرةَ�في�كّل��لتحقيق�حسنِ�استعمالها،�وتثبيت�علْميتها،�وجعلها�تعيش
ـ��فنّونها.�ولذلك�نكرر�قصيدة�الشّاعر�(حافظ�إبراهيم)�في بة�االحتفائيـة��هذه�المناس
على�غيرها�مـن�اللغـات����لتكون�عبرة؛�بأن�المشكلة�ليست�في�اللغة�العربية،�وهي

لغات�ُأخَر،�وال�يولونها��ولها�صفات�التّميز،�بل�في�أهلها�الذين�يهجرونها�ويفضلون
��:ما�تستحقّها�من�اعتزاز�وخدمة�واستعمال
ــاتي� ــتُ��حص ــي�فاتهم ــتُ�لنفس �رجع �

ــبتُ���� ــومي�فاحتس ــتُ�ق ــاتي�ونادي �حي �

����
ــي ــباب�وليتن ــي�الشّ ــمٍ�ف ــوني�بعق مر� �

ــداتي���� ــول�ع ــزع�لق ــم�أج ــتُ�فل �عقم �

����
ــي�� ــد�لعرائس ــم�أج ــا�ل ــدتُ�ولم �ول �

ــاء�وأدت�بنـــاتي����� ــاالً�وأكفـ �رجـ �

����
ــة��� ــاً�وغاي ــاب�اهللا�لفظ ــعتُ�كت �وس �

ــات���� ــه�وعظ ــا�ضــقتُ�عــن�آيٍ�ب �وم �

����
����آلـة�فكيف�أضيقُ�اليـوم�عـن�وصـف� �

ــات����� ــماء�لمخترعـ ــيق�أسـ �وتنسـ �

����
�فـي�أحشـائه�الـدر�كـامن�����أن البحـر� �ا �

�صـدفاتي������� �عـن اصالغـو� �سـألُوا �فهْل �

����
ــني� حاســى�م ــى�وتُبلَ ــم�َأبلَ ــا�ويحكُ �في �

ــاتي������ ــدواء�أس ــز�اّل ــنكم�وإن�ع �وم �

����
ــإنّني� ــان�فـ ــوني�للزمـ ــال�تَكلُـ �فـ �

ــاتي������ ــين�وف ــيكم�أن�تح ــافُ�عل �أخ �

����
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ــةً� ــزاً�ومنع ــرب�ع ــاِل�الغ �أرى�لرج �

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

����
�أتـــوا�أهلهـــا�بـــالمعجزات�تفنّنـــاً �

ــات���� ــأتون�بالكلمـ ــتكم�تـ ــا�ليـ �فيـ �

����
أيطــربكم�مــن�جانــب�الغــرب�ناعــب� �

ــاتي����� ــع�حي ــي�ربي ــَؤدي�ف ــادي�بِ �ين �

����
ولــو�تزجــرون�الطّيــر�يومــاً�علمــتم� �

ــتات������ ــرة�وشَ ــن�عث ــه�م ــا�تحت �بم �

����
�أعظمـاً���� سقى�اُهللا�فـي�بطـن�الجزيـرة� �

ــين���� ــا�أن�تلـ ــز�عليهـ ــاتييعـ �قنـ �

����
ــه� ــى�وحفظتُ ــي�البِل ــن�وِدادي�ف �حفظْ �

ــرات���� ــمِ�الحسَـ ــبٍ�دائـ ــن�بقلـ �لهـ �

����
��وفاخرتُ�أهـَل�الغـرب،�والشّـرق�مطـرقٌ����

�حيــاء�بتلــك�األعظــم�النّخــرات������� �

����
ــاً� ــد�مزلَق ــي�الجرائ ــوم�ف ــّل�ي �أرى�ك �

ــاة������ ــر�َأنَ ــدنيني�بغي ــر�ي ــن�القب �م �

����
ــي�مصــر�ضــجةً ــاب�ف �وأســمع�للكت �

����أن�ــأعلم ــاتي�فـ ــائحين�نُعـ �الصـ �

����
ــنهم�� ــا�اُهللا�ع ــومي�عف ــي�ق �أيهجرن �

�إلــى�لغــة�لــم�تتّصــْل�بِــرواة������� �

����
�سـرى���� �كمـا �اإلفـرنج�فيهـا �لوثةُ �سرتْ �

ــرات���� ــيل�فُ ــي�مس ــاعي�ف ــاب�األف �لع �

����
�سـبعين�رقعـةً���� فجاءت�كثـوبٍ�ضـمن� �

�مشــــكّلة�األلــــوان�مختلفــــات��� �

����
�إلــى�معشــر�الكتّــابِ�والجمــع�حافــٌل �

�بعــد�بســط�شــكاتيبســطتُ�رجــائي���� �

����
�فإما�حيـاةٌ؛�تبعـث�الميـت�فـي�البلـى����� �

ــاتي���� ــوس�رف ــك�الرم ــي�تل ــبن�ف �وتن �

����
�وإمـــا�ممـــاتٌ؛�ال�قيامـــةَ�بعـــده �

����ــات ــس�بِمم ــم�يق ــري�ل مــاتٌ�لَع �مم �

����

��

��

��

��

��

��

��
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نجزل�الشّكر�للقائمين�على�مؤسسة�(نادي�العربية)�بمقر�دولة�الغـابون���ـ�الديباجة:
الصديقة�الدولة�األفريقية�التي�تعولمت�فيها�العربية�قبل�دخول�االستعمار�الغربـي�فـي���
عموم�أفريقيا،�وكانت�بوابتها�من�الصحراء�الجزائرية،�وبالذات�مـن�منطقـة�(تـوات)����

).�وكانت�عولمتهـا��لغة�أفريقياريقي؛�حتى�لُقبت�بمسمى�(بالجزائر،�ونالت�االنتشار�األف
عن�طريق�الحمولة�الدينية�للقرآن�الكريم�الذي�نزل�بهذه�اللغة�المازة،�وذلك�ما�جعل�لها�
القيمة�الدينية�والعلمية�التي�جعلت�معظم�الدول�األفريقية�تتبنّى�الحرف�العربي�في�كتابة�

لغات�الضيقة�التي�ليس�لهـا�ذات�االنتشـار�الـذي�نالتـه�����لغاتها�المحلية،�وتخلّت�عن�ال
��العربية�الحاملة�للدين�والعلم.

م،�السـنة�التـي���2012:�لقد�أضحت�اللغة�العربية�لغة�دولية�منـذ�سـنة���ـ�المقدمة
صادقت�األمم�المتّحدة�على�أنّها�اللغة�السادسة�العالمية�التي�تتعامل�بها�المنظّمات�التّابعة�

)�على�غرار:�اليونسكو/�الفاو/�21حدة��والوكاالت�الدولية�الواحدة�والعشرين�(لألمم�المتّ
اليونسيف/�وكاالت�اإلغاثة/�وكاالت�البيئة/�منظّمات�حقوق�اإلنسان/�محاربة�التّصحر/�
صناديق�التّمويل�الصحي...�كما�دخلت�العربية�في�االستعمال�غيـر�الحكـومي�علـى����

ت�الدفاع�عن�اللغة�العربيـة/�جمعيـات�حمايـة�اللغـة�����غرار:�أطباء�بال�حدود/�منظّما
العربية/�جمعيات�الحقوق�اللغوية/�مجموعات�الفسبكة�والتّوترة�لخدمة�العربية/�منظّمات�
المجتمع�المدني�للحفاظ�على�األصالة�اللغوية...�وفي�كّل�هذا�انبرت�اللغة�العربية�فـي��

��القارة�التي�يحتفي�بها�العالم�وهي:كثير�من�المواقع�العالمية�على�غرار�األيام�
1�.فبراير�من�كّل�سنة.�21ـ�اليوم�العالمي�للغة�األم��
��مارس�من�كّل�سنة.�1ـ�اليوم�العربي�للغة�الضاد.�2

ـ�أعدت�المحاضرة�لمؤسسة�الطّهارة�لنادي�العرب�بليبرفيل،�السفارة�الجزائرية�بدولة�الغابون.��♥
م.2020لتلقى�في�اليوم�العالمي�للغة�العربية�في�ديسمبر�
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��مايو�من�كّل�سنة.�16ـ�العيش�معاً�بسالم.�3
4�.ع�الثّقافيمايو�من�كّل�سنة.�21ـ�التّنو��
��سمبر�من�كّل�سنة.دي�18ـ�اليوم�العالمي�للغة�العربية.�5

)�الذي�ترسخ�بأمر�من�اليوم�العالمي�للغة�العربيةوهذا�اليوم�القار�تجسد�في�صيغة�(
األمم�المتّحدة،�فهو�يوم�عالمي�بامتياز�لالحتفاء�باللغة�العربية؛�باعتبارها�لغة�الحضـارة��
اإلنسانية�وكونها�لغة�كَتَب�فيها�العرب�وغير�العرب،�وكُتبت�بهـا�الـدياناتُ�السـماوية����

ذي�ال�مثيل�له�فـي��وتتلى�بها�الصلوات،�وكانت�ذات�وقت�لغة�العولمة�باعتبار�تراثها�ال
كّل�اللغات،�ويشكّل�عمقاً�عالمياً�طويل�المدى،�وله�شساعة�في�القارات�الخمس،�بلْه�مـا��
يحمل�من�مكنز�لغوي�يصل�الحاضر�بالماضي�دون�أن�تكون�قطيعـة�بـين�األصـالة����
والحداثة،�وال�يعود�فيها�الدارس�إلى�المعاجم�لفهم�منتوج�السلف،�فهـذا�ال�يوجـد�فـي����

تي�سبقتها،�وهي�من�اللغات�التي�تشظّت،�وانقسمت�إلـى�لهجـات،�وبعضـها����اللغات�ال
�/أصبحت�لغات�أمLangue Mèreعلى�غرار�الالتينيات،�وبعضها�انقرضـت�علـى����

��غرار�البيزنطية�والرومانية�والفارسية�القديمة�والعثمانية...��
�ة�بمناسبة�هذا�اليوم�العالميللغة�العربي�ة�أنّها�مـن��ويشهد�الموقع�اللغويللغة�العربي

��اللغات�التي�حمت�نفسها�بنفسها�في�ذاتها�ولذاتها�بما�يلي:
ـ�العربية�لغة�قديمة�قُدمى�ال�يمكن�أن�تنقرض،�وتبقى�لغة�العـالم�فـي�مسـتقبل����1

��الزمان�حسب�ما�تنص�عليه�الدراسات�االستشرافية.
الفـرس�والبيـزنط���ـ�العربية�لغة�الحضارة�اإلنسانية�التي�أبدع�فيهـا�العـرب�و��2

��والبربر�واألفارقة.
��ـ�العربية�لغة�تراثية�علمية�تحمل�فكر�الماضي�والحاضر�والمستقبل.3
ـ�العربية�تحمل�خاصية�االشتقاق�الذي�يجعلها�مطواعـة�للصـناعة�المعجميـة����4

��والذّكاء�الصناعي�وما�يعرفه�علم�المعلوميات�والتّشبيك�اآللي�المعاصر.
األدب�والشّعر�والبالغة،�ولغة�الرياضـيات،�وسـبق�أن�أنتجـت����ـ�العربية�لغة�5

��الخوارزميات�وعلم�التّعمية�والبصرِيات.
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ـ�العربية�لها�صفات�انمازية�بما�يحمله�اللفظ�من�تقلّبات�داللية�بواسطة�عالمـات��6
��الشّكل�أو�الوقف�أو�تغير�موقع�الحروف�في�ذات�الكلمة.

هية�في�صغر�كلماتها�(الحد�األدنـى=�ثالثـة�أحـرف)����ـ�العربية�لغة�الدقة�المتنا7
��والحد�األقصى�(ستّة�أحرف)�وهذا�قليل،�ويجعلها�سهلة�للتعلم�والتّعليم.

ـ�اللغة�العربية�في�موقعها�المعاصر�لها�الصدارة�وما�يقربها�إليها�مـن�العوامـل���8
ـ����800التّالية:�الثّانية�في�الشّابكة+�ينطق�بها�مليار�و� اكنة�العـالم�فـي���مليـون�مـن�س

صلواتهم�اليومية+�تنافس�اإلنجليزية�في�شبه�القارة�الهنديـة،�وفـي�كوريـة�الجنوبيـة�����
��والصين...

ر�بنا�نقلكم�إلى�لب�الموضـوع�وهـو�دور���دوأمام�هذا�الزخم�الحضاري�الوجيز�يج
نيـة��الجزائر�في�الحراك�اللغوي�العربي�لوجه�اللغة�العربية�من�مفهوم�العربية�لغـة�وط�

)�من�كّل�دساتير�الدولة�الجزائرية�من�االسـتقالل�إلـى���3ورسمية�حسب�المادة�الثّالثة�(
اآلن.�وعهدي�الحديث�عن�دور�الجزائر�في�إحياء�اليوم�العالمي�للغة�العربية�منذ�سـنة��

م�التي�نحتفي�باليوم�العالمي�للغة�العربية.�ويجمل�بنا�القول�في�حصـيلة�نقـدمها���2012
��همه�األمر.إلى�من�ي

:�إنّه�من�األهمية�بمكـان�أن�نقـر���ـ�دور�الجزائر�في�الحضارة�العربية�اإلسالمية1
بتاريخ�دخول�العرب�الفاتحين�إلى�هذه�المنطقة،�وما�قام�به�الساكنة�الممثّلون�في�البربر/�

��األمازيغ�الذين�أسهموا�بوافر�العطاء�العلمي�المتمثّل�في:
ا�من�دين�إسالمي�ال�يظلم�فيه�أحد،�والعمل�علـى�نشـر���ـ�قبول�العربية�بما�له1/1

)�8(الدين�المصاحب�للعربية�في�جزيرة�إيبيريا�التي�بقيت�في�الحكم�العربي�لمدة�ثمانيـة��
��قرون،�وكانت�العربية�لغة�البالط�األندلسي،�إلى�أواخر�ملوك�بني�األحمر.

عليه�اللغة�من�مثل:�ألفية�يحي��ـ�أنتج�األمازيغ�بالعربية�مبادئ�النّحو�الذي�تبنى1/2
بن�معط�الزواوي�التي�تمثّلها�النّحوي�األندلسي�(ابن�مالك)�في�ألفيته�المشـهورة�(ألفيـة���

.واوي�الجزائريالز�بسبق�التّفضيل�لهذا�العالم�النّحوي�ابن�مالك)�وأقر��
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بـن��ـ�أسهم�األمازيغ�في�وضع�بنيان�اللغة�في�األجرومية�على�غرار�فعـل�(ا�1/3
��آجروم)�النّحوي�المغاربي.

ـ�أبدع�المغاربة�في�كّل�العلوم�العربية�في�علم�الفلـك�والتّعميـة�والجغرافيـة����1/4
والرحالت��وما�يتبع�ذلك�من�علم�النّبات�والحشائش�وعلم�الطب�والحكمة،�وكانت�لهـم��

��علوم�العصر�بما�لهم�من�ذكاء�ذلك�الوقت.
للمصالح�المرسلة،�وفرقوا�بين:�لغـة�اإلدارة�أو��ـ�ترك�األمازيغ�لغتهم�المحلية�1/5

الدولة�والخطاب�الرسمي،�وبين�اللغة�الوظيفية�ولغة�الفتاوى�والحديث�إلى�بسطاء�النّاس�
��وكانت�باألمازيغية.

)�يستعملون�العربيـة�فـي�مراسـالتهم����13ـ�كان�ملوك�البربر�الثّالثة�عشر�(1/6
في�الحكم،�كما�كانوا�يتواصلون�مع�ذويهم�فـي���الرسمية�على�أمثالهم،�وإلى�من�ينوبهم

��الحديث�اليومي�باألمازيغية.
ـ�كانت�من�مقتضيات�الحكمة�أن�ساد�التّعايشُ�اللغوي،�وفيه�حدث�االقتـراض��1/7

واالحتكاك�والتّبادل�اللغوي�بين�لغتين�من�أرومة�واحدة،�فزاد�التّالحم�بين�لغتين�تنتميان�
��السامية.�إلى�أرومة�اللغات�الحامية

ـ�حدث�انسجام�وتناسق�لغوي�ال�يحتاج�فيه�اإلنسان�الجزائري�إلى�التّرجمـان��1/8
وذلك�ما�جعل�الفاتحين�لم�يصحبوا�معهم�التّراجمة،�ولم�يحدث�هذا�عندما�اتّجهـوا�إلـى���

(طريـق��بالد�السند،�فاصطحبوا�معهم�فرقاً�من�المترجمين،�ويعني�هذا�أن�التّجار�عـن��

��.Lingua Franca)�قد�هيؤوا�أرضية�التّفاهم�اللغوي�بلغة�تُدعى�اللغة�الفرنكية/�الملح
ـ�أحدث�األمازيغ�حواضر�علمية�على�غرار:�بجاية�وتلمسان�وتيهرت�ومليانة�1/9

وأدرار�تنافس�حواضر�المشرق�في�اإلنتاج�العلمي،�وكانت�حاضرة�بجاية�معلمة�يأتيهـا��
نّون،�وقد�عاش�فيها�دافينشي�وكبار�العبـاقرة�الالتينيـين���الغربيون�لتعلّم�الرياضيات�والف

��وأعجبوا�بمنتوج�العرب�الصادر�في�بجاية.في�هذه�الحواضر�
ـ�كان�الجو�العلمي�مياالً�للتّبادل�العلمي�والثّقافي،�فلم�تكن�الحـدود�السياسـية���1/10

عليهم�العطايا�من�أجـل��بين�العلماء��بل�كانوا�يستقطبون�من�الخلفاء�واألمراء،�ويغدقون�
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قافية�والشّعرية.�ومن�هذه�األجواء�والحواضر�مر�ابـن��تطوير�العلوم�وتنشيط�الحركة�الثّ
خلدون/�يحيى�ابن�خلدون/�ابن�عصفور/�أبو�مدين�الغوث/�والتّلمـانيون�والمشـداليون���

لهم�مقامـات��والتّنسيون�والتّيهرتيون�والوهرانيون�والميزابيون�واألدراريون...�وكانت�
�في�المشرق�العربي،�بل�فرشت�لهم�األبسطة�الحمراء�للدوس�عليها�مرحبـاً�بقـدومهم��
وكانت�لهم�مقامات�في:�الزيتونة�والقيروان�والقرويين�واألزهـر�وفـي�بـالد�الشّـام�����

��واألندلس...��
ـ�دور�الجزائر�في�توسيع�الحركة�الثّقافية�العربية�والحضارة�اإلسالمية�خـارج��2

العربية�اإلسـالمية��ويقع�الحديث�عن�دور�الجزائر�في�اإلسهام�في�نشر�الثّقافة��ها:مواطن
��وكان�لها�المواقع�الجبارة�في�اآلتي:�خارج�بالدها

ـ�انطالق�طريق�الملح�من�بالد�التّوات:�كان�هذا�الطّريق�مساراً�للتّجـار�فـي���2/1
فل،�وعن�طريقها�بلغت�قوافلنـا��تبادل�المقايضة�وفيها�مادة�(الملح)�هي�التي�تحملها�القوا

أعماق�الصحراء�إلى�جنوب�أفريقيا،�وتمت�المصالح�المرسلة�بنشر�وتعمـيم�اسـتعمال���
مـن�االسـتعمال�العربـي�����%54العربية،�وفيها�لغة�العولمة�هي�العربية�بما�يقرب�من�

��الفصيح.
ـ�أضحت�الجزائر�مقصد�األفارقة�في�وقتنا�الحالي�لما�لهـا�مـن�مؤسسـات����2/2

تعليمية؛�وبخاصة�الزوايا�التي�تنشر�الثّقافة�العربية،�على�غرار�زاوية�الشّيخ�(بلكبيـر)��
����في�أدار،�وجامعة�العقيد�أحمد�دراية�التي�تستقطب�تلك�الفئات�مـن�الشّـباب�األفريقـي

��ليعودوا�إلى�بلدهم�حاملين�ثقافة�عربية�إسالمية�الروح،�عربية�اللسان.
خطوطات�التي�يأتيها�البحثَة�من�مختلف�بالد�العـالم�مـن���ـ�انتشار�مراكز�الم2/3

أجل�االطالع�على�كنوز�األجداد،�وهو�فعل�نبيل�نراه�يحدث�االحتكاك�بـين�المخـابر���
ومراكز�المخطوطات�في�كّل�شمال�وعموم�أفريقيا،�وهذا�ما�يظهر�من�ذلـك�التّبـادل���

مـا�اسـتقطبته����البيني�بين�مخطوطات�الجزائر�وبالد�تومبوكتو.�أضـف�إلـى�ذلـك���
المخطوطات�الجزائرية�التي�نالت�االنتشار�العالمي�فـي�أوربـا�والقوقـاز�وطشـقند�����
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مخطـوط�مـن����7000وآذربيجان.�ونعلم�أن�مركز�(جمعة�الماجد)�قد�صور�أكثر�من�
��ه�العالمية.تكنوزنا،�وهي�مرقمنة�في�مكتب

المية،�ويتمثّـل�ذلـك���ـ�كان�للجزائر�دور�مهم�في�الحركة�الثّقافية�العربية�اإلس2/4
في�تلك�األعمال�التي�يقوم�بها�في�الوقت�الحاضر�المجلسان�(المجلـس�األعلـى�للغـة����

مخطـوط�وطنـي12000����العربية+�المجلس�اإلسالمي�األعلى)�في�جمع�ما�ينيف�عن�
من�مختلف�الزوايا�والمكتبات�ومن�األفراد،�ويقومان�برقمنتها�وفق�نمطية�عالمية�هـي��

UREKAفي�برمجيات�وفيها���ناعيرقمنة�معاصرة�باستعمال�الذّكاء�الصOCRلتحليـل���
��.المحتوى�العربي��

ـ�بناء�المشاريع�الكبرى�للمؤسسات�الجزائرية�لبعث�نفس�جديـد�يقـوم�علـى����2/5
عولمة�الحضارة�العربية�اإلسالمية؛�منطلقها�الجزائر�تحقيقاً�لمبدأ�المصالح�المرسلة�فـي��

ل�بناء�طريق�الحرير�الثّاني�الذي�ينطلق�مـن�شرشـال�إلـى����التّعاون�المعاصر�من�أج
جنوب�أفريقيا�وفق�تحقيق�حضارة�عربية�جديدة،�تسود�فيها�العربيـة�لغـة�المصـالح����
المرسلة،�لغة�التّجارة�الدولية،�وهذا�ليس�ببعيد�عندما�يقع�التّخطـيط�العميـق�لتمركـز����

��مشاريع�الكبرى.��قضايا�الوطن�في�جعل�المواطنة�اللغوية�روحاً�تقود�ال
ـ�تتمثّل�إسهامات�الجزائر�في�الحضارة�العربية�اإلسـالمية�بمـا�تقـوم�بـه�����2/6

مؤسسات�الدولة�الجزائرية�في�الوقت�المعاصر،�من�مسايرة�األحداث�الكبـرى�الممثّلـة���
في�المواطنة�اللغوية�التي�تحمل�قيم�الجمع�بين�االصالة�والحداثة،�وهـذا�عـن�طريـق����

للغة�العربية+�المجلس�اإلسالمي�األعلى�المحافظة�السامية�لألمازيغيـة.��المجلس�األعلى�
ال�عن�طريق�الجمع�بين�أطراف�معادلـة��سب�إتوكلّها�تسير�في�حدث�الرهان�الذي�ال�يك

التّكامل�المؤدي�إلى�االنسجام�الجمعي�في�عماد�بيته�ثالث�عـتْالَت�هـي:�العروبـة+����
��المزوغة+�اإلسالم.

:�س�األعلى�للغة�العربية�في�االحتفاء�باليوم�العالمي�للغـة�العربيـة��ـ�دور�المجل3
�2012من�المسلّم�به�أن�المجلس�األعلى�للغة�العربية�يحيي�هذه�المناسـبة�منـذ�سـنة����

��وكانت�احتفائياته�تتمثّل�في:��
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ـ�توزيع�جائزة�اللغـة�العربيـة�ألحسـن�األبحـاث�فـي�مجـاالت�العلـوم��������3/1
��ترجمة�واللّغة�العربية.الوالّتقانة.

تظاهرات�وندوات�ثقافية�بذات�المناسـبة�فـي�مختلـف�المؤسسـات������ـ�إقامة3/2
��الوطنية.

ـ�إجراء�منافسات�في�قضايا�األلعاب�اللغوية�في�بعض�الثّانويـات�والمـدارس���3/3
��الحكومية.

��الصحافيين�في�حسن�استخدام�العربية�لدى�رجال�اإلعالم.�ـ�االحتفاء�مع3/4
إلى�مختلف�مرافق�الحياة�اليوميـة�لمرافقـة���ـ�اإلسهام�في�الخرجات�الميدانية�3/5

���/ة�في�مراكز�البريد�والمواصالت/�التّجارة/�األسواق/�المحـيط�العـاممستعملي�العربي
��النّقل/�اإلدارة...
:�تلْكُم�حوصلة�صغيرة،�أو�غيض�من�فـيض�إلسـهام�الجزائـر�فـي�����ـ�الخاتمة

هناك�أعمال�كبيرة�ومشـاريع��الحضارة�العربية�اإلسالمية�عبر�التّاريخ.�وفي�الحاضر�
تحتاج�إلى�محاضرات�وإلى�وقت�أكبر�لالستفاضة�في�ما�قدمته�الدولة�الجزائريـة�فـي���
الحاضر�وعبر�األزمنة.�وإن�الرافد�األساس�في�هذا�أن�الدولة�الجزائرية�لم�تتهاون�ولـم��

جـاه�أصـالتها���تقف�مكتوفة�األيدي�بما�رسخته�من�مواطنة�إيجابية�في�الفعل�التّفاعلي�ت
العربية�اإلسالمية�بما�أقامته�من�مؤسسات،�وما�أنتج�في�ظّل�هذه�المؤسسـات،�ونحـن���

ونحـن���!نواصل�الدرب�لترسيخ�فعِل�األجداد،�فهل�فعل�نبيل،�فاَنْعم�به�من�عمل�جليـل�
نواصل�دربهم�لنكون�خير�خلف�لخير�سلف.�ونبارك�للحضارة�اإلنسـانية�هـذا�اليـوم����

ي�سنّته�األمم�المتّحدة�تخليداً�للغة�العربية�لغة�القرآن�التي�قهرت�الزمان�ولـم��العالمي�الذ
يقهرها،�للغة�عجيبة�في�معناها�ومبناها،�للغة�تحيا�بها�أمم�العالم�في�الحق�من�الزمـان��
كما�أبانته�الدراسات�المعاصرة�أنّها�لغة�تتعولم�على�مستوى�الدول�العربية�بشكل�نهـائي��

ثّالثينيات�من�العشرية�القادمة،�ولغة�رابعة�عالمية�باقية�من�اللغات�التي�تسود�مع�بداية�ال
م�إلى�جانب:�األنجليزية+�اإلسپانية+�الروسية+�العربية.�وباقي�2050العالم�ما�بعد�عام�
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�لتـي��اتعيش�القَهقَرى�تُراوح�مكانهـا،�وهنـاك����لتياتنقرض،�وهناك��لتيااللغات�هناك�
��ية�فَتُزار،�وال�هي�ميتة�فَتُقبر.��تعيش�الهويني�فال�هي�ح

ديسمبر�من�كّل�سـنة،�وفـي�الحقيقـة�إن18�����نسعد�بهذا�اليوم�العالمي�للغة�العربية�
العربية�تعيش�يومياً�أيامها�العالمية،�بما�لها�من�انتشار�واستعمال،�وبما�تحفل�بهـا�مـن���
أبحاث،�وبما�تحبل�من�منتوج،�وبما�يقدمها�أهلها�الفطْريون،�وما�يقدمها�غير�الفطْـريين��

اقية�جليلة�تصب�في�تطويرهـا�وخـدمتها�خدمـة�معاصـرة�بمشـاريع������من�خدمات�ر
وبرمجيات�وذكاء�صناعي،�وترجمة�آلية...�وإن�هذا�الوقت�سوف�يبين�عن�دورها�بين�
لغات�العلم.�وتحتاج�إلى�تخطيط�وعلم�منهجي،�وإلى�اقتران�القول�بالفعل،�وهـذا�هـو���

ظروا�القرار�السياسي��بـل�شـمروا�عـن����السلوك�الذي�قام�به�أجدادنا،�فلم�ينظروا�وينت
سواعد�العمل�الذي�أدى�إلى�إنتاج�فلوٍل�كبيرة�من�هذه�المكانز�والموسـوعات�ودوائـر���
المعارف�التي�نعتز�بها�في�الحضارة�العربية�اإلسالمية�في�الماضـي�وفـي�الحاضـر����

��القرآن�ولغة�القرآن،�فما�ال�يتم�به�الواجب�فهو�واجب.بِعماد�

ا؛�نحن�أهل�العربية�نقلها�على�جناح�العلم�لتكون�نداً�للغات�الحيـة�التـي���واجب�علين
تنتج�العلم�المعاصر،�والعربية�اآلن�تفتقد�هذا�الجانب�في�بعض�صيغه،�ولكـن�يمكـن���
��آت�بر،�فكل�ما�هـو�آتة�قائمة،�مع�العزيمة�والصياسياالستدراك�ما�دامت�اإلرادة�الس

العالم�والسياسي�للوصول�بهذه�اللغة�إلى�المبتغـى،�وهـذا�هـو����وال�بد�يقع�التّكامل�بين�
التّكامل�اللغوي�الذي�تحتاجه�العربية�في�المحافل�الدولية.�ويقع�التّوكل�على�العمل�فهـو��

��باب�حسن�األداء،�بل�عمدة�العمل�الصحيح�والصواب�هو�العمل�المقرون�بالفعل.
��والسالم�عليكم�ورحمة�اهللا�وبركاته.

����
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تقع�الجزائر�في�شمال�أفريقيا،�بمسمى�(الجمهورية�الجزائرية�الديمقراطية�الشّـعبية)��
،�وهي�أكبـر�دولـة�عربيـة����²كم�2381741وعاصمتها�(الجزائر)�وبمساحة�إجمالية�

وأفريقية�ومتوسطية،�والثّانية�إسالمياً،�وعاشر�دولة�في�العالم�مساحة.�تطّل�على�البحـر��
�553واليـة�و��58)�دول.�وتنقسم�إدارياً�إلى�7األبيض�المتوسط،�ولها�حدود�مع�سبع�(

ة�بلدية.�ويعود�تاريخ�الجزائر�إلى�زمن�قديم�يتجـاوز�ثالثـة�آالف�سـن����1541دائرة�و
���كم�النّوميديين+�الفينيقيين+�البونيقيين+�الوندال،�وفي�ذلـك�الجـووفيها�عرفت�تداول�ح

�اشتدالحروب�البونيقيـة���،�ونشبت�بينهماوقرطاجة روما��راع�بينالص ��ت�التـي�اسـتمر
روا�من�نفوذ�قرطاجـة��أن�يتحر المازيغيون��ستطاعق�م،�وا��164-�264عاما120��ً

وفـي�هـذه�الفتـرة�عرفـت������.وكونوا�ألنفسهم�دولة�مستقلة�شملت�األوسط�واألقصى
�حضارات�وأشكال�من�الثّقافات،�فمن�ما�قبل�التّاريخ�إلى�العصور�القديمـة�فالعصـور��
الوسطى�والحديثة�والمعاصرة،�ثم�جاء�الفتح�اإلسالمي،�ومر�عليها�حكْم�ثالثـة�عشـر���

)�ملكاً�بربرياً،�وفيها�عرفت�الجزائر�حكم�منـاطق�مـن�األمـويين�والعباسـيين�����13(
واألدارسة�واألغالبة�والرستميين�والفاطميين�والزيريين�والحماديين�والحفصيين�وكانـت��

غرب�اإلسالمي،�ثم�المغرب�األوسط.�ثم�جـاء�االسـتعمار���بعض�الدول�عرفت�حكم�الم
اني،�وقام�بحمالت�عسكرية�قادها�أباطرة�وملوك�قراصنة�رافعين�شعار�ضـرب��پاإلس

المسلمين�في�شمال�غرب�أفريقيا،�وسعياً�لسيطرة�الروح�الصليبية�وتـأجيج�العصـبية���
قـرون،�تركـوا����)3(ثالثـة��البابوية�على�كّل�البالد�التي�لم�تخضع�لهم،�ودام�حكمهـم��

الجزائر�في�أسوإ�حال،�ثم�جاء�حكم�العثمانيين�وعصر�البايات�والباشوات�وحكم�ريـاس��
البحر�من�الباب�العالي�بالقسطنطينية،�وشهدت�الجزائر�خالل�تلك�الفترة�الفقر�والهـوان��
�والحيف،�وتالها�االستعمار�الفرنسي�التي�استعملت�قانون�األهالي،�وكـان�مـن�نتـائج���
استعمارها�محو�الشّخصية�الوطنية�وتوقيف�المؤسسات�الوقفيـة�والتّعليميـة�وتشـريد����

للموسوعة�االسالمية�لدولة�ليبيا.ترجمة�أعدت�♥
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لـت��االساكنة،�وظهور�الجهل�المطبق،�مع�ما�وجدته�من�ثورات�ومقاومات.�ومع�ذلك�ن
سنة�من�الخراب.�وبعدما�اسـتجمع���132الجزائر�استقاللها�بعد�حكم�فرنسي�مدمر�دام�

م�1954جبهة�التّحرير�الوطني�وقاموا�بإشـعال�ثـورة���الجزائريون�جهدهم�في�تشكيل�
�مليـون��التي�دامت�سبع�سنوات�ونصف،�وخاللها�سالت�أنهار�من�دماء�مليون�ونصف

��م�فرفعت�الجزائر�راية�االستقالل�بكّل�فخر.�����1962جويلية��5من�الشّهداء�حتى�
)�يعـود��وإذا�جئنا�إلى�تشخيص�التّاريخ؛�فتشير�المصادر�التّاريخية�أن�اسم�(الجزائر

إلى�(بلكين�بن�زيري)�مؤسس�الدولة�الزيرية،�على�أنقاض�المدينة�الفينيقية�(إيكوسـيم/��
إيكوزيم)�وكان�هذا�االسم�يطلق�على�العاصمة�الحالية�فقط،�ثم�عممـه�األتـراك�علـى����
كامل�القطر�الجزائري.�هذا�القطر�الذي�عرف�حكـم�النّوميـديين؛�وهـم�المـازيغيون�����

البلد�الذي�تتّسع�حدوده�وتضيق؛�حسب�الحكّام�وحسب�المعـارك�التـي����األصليون�لهذا
إلى�المغرب�الوسيط�الذي�يتّسع��اتشن�على�البالد،�فمن�موريتانيا�إلى�قرطاجنة،�وامتداد

ويضيق.�فعرفت�البالد�النّوميدية��حضارة�ذاتية�تمثّلت�في�تأسيس�الجيش�ووضع�نظـام��
لزراعة،�وهذا�ما�تبينه�البقايا�األثرية�التـي�تركهـا���الخيالة،�وسك�العملة،�والتّحكّم�في�ا

اإلنسان�النّوميدي�في�كثير�من�مناطق�الجزائر�في�كّل�من�قسنطينة�وعنابـة�وشرشـال���
اد�وسور�الغزالن�وباتنة...�وهذا�عبر�ملوك�البربر�الذين�تركوا�بصماتهم�شـاهدة��گوتيم

الرومان.�بالد�أنجبت�ثواراً�على�غـرار��على�أنّهم�كانوا�هنا،�وعرفوا�حروباً�مهولة�مع�
وتاكفاريناس،�كما�أنجبت�قادة�لهم�االعتبـار�الفعلـي�الـوطني�مثـل������Iيوغرطة�ويوبا
أشـهر�ملـوك�األمـازيغ�فـي�هـذه�الفتـرة��������و�لعّلوبطليموس...��IIماسينيسا�ويوبا

وعمل�على�نشر���وقف�حياته�في�خدمة�بالده�وتوفير�مصالح�شعبهأفقد��)ماسينيسا(��هو
ن�جيشاًة�بين�الشّاللغة�القوميقوياً�أمازيغياً�وأسطوالً�عب،�وكو�وضقـود�باسـمه���ب�النّر

،�وعمل�وإيطاليا اليونان��ين�منوجلب�لذلك�الخبراء�الفني ،والفالحة يالر��وارتقى�بوسائل
ق�هدفه�الذي�عاش�يعمل�لـه�وهـو���قّليح ؛قرطاجة��على�توطيد�عالقاته�مع�روما�عدوة

��.��نوميديا��توحيد
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انتمت�الجزائر�عقب�االستقالل�إلى�جامعة�الدول�العربية،�وإلى�األمم�المتحدة�وهـي��
على�غرار�االتّحاد�األفريقي،�واتّحاد�المغـرب�العربـي���عضوة�في�المنظّمات�اإلقليمية�

والمنظمة�اإلسالمية،�وحركة�عدم�االنحياز،�وكثير�من�المنظّمات�العلمية...�إلى�جانـب��
استراتيجية�التي�تقتضيها�المصلحة�الوطنية،�والمعاهدات�العالمية،�وكّل�-�التّحالفات�الجيو

ات،�ولها�سياسة�حكيمة�تتمثّل�في�عدم�التّدخّل�فـي��مقتضيات�الوقائع�التي�تمليها�المتغير
شؤون�البالد�األخرى،�وتجمعها�عالقات�قوية�مع�البالد�العربيـة�التـي�تنتمـي�إليهـا�����
وعالقات�صداقة�مع�كافة�البالد�األخرى�إالّ�التي�ال�تعترف�بقضـايا�التّحـرر،�وهـي����

،�وال�يقيم�العالقـات�مـع���عقيدة�راسخة�في�ذهنية�الشّعب�الجزائري�الذي�يكره�العبودية
يحكم�الجزائر�دستور�وطني�صيغَ�أول�مـرة�فـي���الدول�التي�ال�تقر�بحقوق�اإلنسان.�

�م،�وعرف�الكثير�من�التّعديالت�عبر�استشارات�وطنيـة�1963سنة��المجلس�التأسيسي
زيغيـة�لغتـان���بنظام�جمهوري،�والتّنصيص�على�اإلسالم�دين�الدولة،�والعربية�واألما

وطنيتان�رسميتان،�وما�يتبع�ذلك�من�مواد�دستورية�بعضها�قـارة�وبعضـها�تخضـع����
�للمتغيرات�حسب�الوضع�والمستجدات�والدينار�هي�العملة�الوطنية�وأحزاب�معارضـة�

��وعديد�من�المنظّمات�الوطنية�وبرلمان�يقوم�على�غرفتين.��
ة�الوطنية�لطاسيلي�التـي�تُعـد�أكبـر����هناك�بقايا�حضارة�لم�تنقطع�شاهدة�في�الحديق

ــي�� ــث�تنتشــر�األضــرحة�ف ــالم؛�حي ــي�الع ــوح�ف ــاطق�عــدمتحــف�مفت ة�من
عـين����يـة�وضـريح�بنـي�ريحـان�بوال��� ،ريح�الملكي�الموريتانيالض��،إيمدغاسن��مثل

(سـوما)�� ضريح�الملك�ماسينيسـا�ل��الموقع�األثري�وأيضاً ،�وضريح�شرشال،تيموشنت
ة�العديـد�مـن�اآلثـار�والمعـالم�����ومانيتركت�الفترة�الر.�كما�سيرتا��بقرب الخروب��أو
لشـمال��وفي�الفتح�اإلسـالمي��المة�وماداوروش�وجميلة�ودلّس�وهيبون...�گو ازةپتي��في

قـد��و كتلمسان�وبجايـة�والعاصـمة،���ر�العديد�من�المدن�تطو�جزائر،�شهدت�الأفريقيا
منـاطق��ة�عـد�هذا�البلد�ونالت�االنتشـار�فـي����منالالت�عبر�الزالعديد�من�السحكَمت�
ـة�اللتـان���ةجزائرية�والموحديولة�الفاطميدولتين�أمازيغيتين�هما:�الد�وشهدت�حكم�أهم�،

استطاعتا�أن�تكونا�قوة�في�المغرب�اإلسالمي،�ولهما�مكانة�وقوة�واسـتطاعتا�االمتـداد���
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في�المغرب�اإلسالمي�إلى�األندلس،�وخاللهما�ازدهرت�الحركـة�العمرانيـة�والثّقافيـة����
ية�حتى�بزرت�حواضر�علمية�يشد�إليها�الرحال�من�المشرق�واألنـدلس،�علـى���واألدب

غرار�جامعة�بجاية�في�دولة�الحماديين،�وحاضرة�تلمسـان�فـي�دولتـي:�الزيـانيين�����
والمرينيين،�ومقامات�االزدهار�والبناء�وتمجيد�العلماء�وتحضير�المدن�والتّعميـر�فـي���

��دولة�الحفصيين.��
طبيعة�جميلة�وموقع�جغرافي�مهم،�وفي�يوم�واحـد�يمكـن�أن���لقد�حبا�اهللا�الجزائر�ب

تعيش�الفصول�األربعة�عبر�مناطقها�المترامية�األطراف،�كما�تختزن�كميـات�معتبـرة���
ترول�والغاز�وهـي��پمن�الثّروات�الباطنية،�على�غرار�ماء�البحار�والسدود،�والذّهب�وال

مـن�حيـث����)16(بة�السادسـة�عشـرة���من�الدول�المصدرة�للذّهب�األسود،�وتحتّل�الرت
ية�بهذه�الطّاقـة.�إلـى���پاحتياط�النّفط�في�العالم،�وتزود�بعض�دول�الجوار�والدول�األور

شباب�كما�تُعد��%62مليون�من�الساكنة،�فيها��44جانب�الكتلة�البشرية�التي�تقرب�إلى�
قوة�عسكرية�رادعة�حافظة�لحدودها،�ويحسب�لها�حسابات�سياسـية�كبيـرة�لـدورها����

.واإلقليمي�والعربي�العالمي��
تتمتّع�الجزائر�بتضاريس�طبيعية�وكثبان�رملية�وتـالل�وهضـاب�عليـا،�وتنـوع�����

ة،�وفـي��جغرافي�وكتل�صخرية،�وجبال�جرجرة�والتّيطري�والبيبان�والبابور�وقسنطين
الشّتاء�تكسو�هذه�المناطق�ثلوج،�وتلتقي�طبيعتها�الجميلة�في�المنحدرات�الصخرية�وهي�

مستغانم�وتيبازة�والعاصمة�وسكيكدة�وعنابة،�وهذا�كلّه�فـي���-�متقطّعة�في�خليج�أرزيو
تناغم�جبال�األطلس�التّلي�والصحراوي�في�مناخ�متوسطي،�وشـتاء�معتـدل�وممطـر����

درجة،�وفي�الصحراء�تفوق��12و��2مئوية�وشتاء�بين��24و���22نسبياً،�وحرارة�بين
درجة.�إلى�جانب�رياح�الشّهيلي،�مع�ما�تعرفه�بعض�المناطق�من�هزات�ضـعيفة���50

في�الصدع�بين�الصفائح�التكتونية�في�الشّـريط�السـاحلي.�وفـي�الجزائـر�تتواجـد������
ـ�و منها:�رقي�مال�الشّز�معظمها�في�الوسط�والشّتركّ،�ت مجاري�مائية��عدة ومامادي�الص�

،�وادي�وادي�امـزي���،وادي�مجـردة���،مـل�وادي�الر��،وادي�سـيبوس���وادي�مزفران،
ـ���.�ويعتبر�أكبر�وأطولها�هـو�..المقطع،�وادي�الحميز،�وادي�عين�الحمام .�لفوادي�الشّ
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وفي�الجنوب�هناك�واحات�بها�شبكة�من�مخزون�مائي�كبيـر�فـي�جانـت�وغردايـة�����
ـ�رت�وطولگلة�والوادي�وتيميمون�وتوگوور ة...�وهـذه�الواحـات�مصـدر�التّمـر�����گ

الجزائري�الشّهير�(دقلة�نور)�إلى�جانب�تلك�الغابات�الكثيفة�التي�نجدها�في�تسمسـيلت��
ة،�وبها�حيوانات�نادرة.�كما�تحتوي�هذه�البالد�علـى��وفي�باتنة�ومناطق�القبائل�وسكيكد
المة�وخنشلة�وسوق�أهراس،�إلى�جانب�تلـك�الثّـروة���گالحمامات�الطّبيعية�المعدنية�في�

السمكية�التي�يحويها�البحر�األبيض�المتوسط�في�شواطئ�محمية�في�دلس�وتنس�وبنـي��
ي�تدر�دخـالً�للصـيادين�وسـقي����صاف�والقُّل،�وما�تحويه�السدود�العمالقة�والكبيرة�الت

األراضي�والشّرب.�في�الجزائر�حياة�برية�طبيعية�لم�تستغل،�وحدائق�وطنيـة�محميـة���
ورايا�وبلزمة�والشّريعة�والطّاسيلي...�وال�نتحدث�عن�أنـواع��گبحكم�القانون�في�كّل�من�

ديث�عن�المـوارد��النّباتات،�ومختلف�أنواع�األشجار�التي�تحويها�سلسلة�الغابات،�بلْه�الح
الطّبيعية�واالحتياطات�الكبرى�من�الطّاقـة�الشّمسـية�والمنجميـة�والجـبس�والحجـر������
واإلسمنت�والطّين�والدلوميت،�وشبكة�كبيرة�جداً�من�المواصـالت�البريـة�والبحريـة����
والجوية�وما�يتبعها�من�طرق�سيارة�وسكك�حديدية�طويلة،�إلى�جانب�شبكات�الخدمات�

ي�وسائل�التّواصل�السلكي�والالسـلكي.�ويمكـن�أن�نعـرج�علـى�قطـاع������العمومية�ف
الزراعة،�فتعتبر�الجزائر�القطاع�الفالحي�قطاعاً�استراتيجياً،�فهي�من�البالد�التـي�لهـا���
اكتفاء�ذاتي�في�القمح�والشّعير�والمزروعات�والخضر�والفواكه،�بل�تصـدر�بعضـها���

الذي�منحته�الد�عم�الفالحيولة�لدعم�الفالحـين�فـي�اقتطـاع�أراضٍ����بفضل�سياسة�الد
لصالحهم�تأميناً�لألمن�الغذائي.�ولذلك�عرفت�البالد�الجزائرية�شـبكة�مـن�األشـجار����
المثمرة�التي�لها�المردود�على�الدخل�الوطني،�من�زيتون�وحمضيات�وكـروم�ونخيـل���

قـار��ومحاصيل�جافة�كثيرة.�إلى�جانب�الثّروة�الحيوانية�من�جمال�ومواشٍ�وخيـول�وأب�
وماعز،�وهي�ترعى�كلّها�من�مساحات�عشبية�طبيعية�في�التّل�والهضاب�العليـا�وفـي���
المناطق�الجبلية�وتغطي�نسبة�كبيرة�من�الحليب،�ويضاف�إليها�ذلك�االستثمار�في�تربية�

��المائيات�رغم�أن�التّقنية�لم�تعرف�بعد�اإلنتاج�المقبول.��
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سكان�واللغة؛�فالمازيغيون�هم�سكان�هـذه��وفي�األخير�ال�بد�أن�نتحدث�عن�تركيبة�ال
البالد�ولكن�وقع�االختالط�مع�مجموعات�بشرية�كبيرة�بفعـل�الهجـرات�واالسـتعمار����
القديم،�ومجيء�الفتح�اإلسالمي�الذي�وقع�فيه�االنصهار�التّام،�ووقـع�التّعريـب�شـبه����

ركيبـة�فـي���الشّامل،�ثم�فرار�الموريسكيين�لتلمسان�وبجاية،�وهنا�اتّضـحت�معـالم�التّ��
اإلسالم�الذي�وحد�الساكنة�دون�وجود�أديان�أخرى،�وعلى�مذهب�اإلمام�مالك،�وهنـاك��
المذهب�اإلباضي�في�منطقة�غرداية.�هي�تركيبة�متناغمة�ال�إثنيـة�فيهـا�ممـا�شـكّل�����

��.االنسجام�الجمعي��
وأما�اللغة�العربية�فهي�اللغة�الرسمية�التي�تستعمل�رسمياً�كما�كانـت�فـي�عصـر����
ملوك�المازيغيين�بعد�الفتح،�وهي�اآلن�لغة�المراحل�القاعدية�في�التّعليم�وفـي�اإلعـالم���
وفي�ميادين�الحياة�العامة،�والتّكوين�المهني�دون�الميادين�العلمية.�والمازيغية�بقيت�لغـة��
�ة�وتقضى�بها�المصالح�المرسلة�في�مناطق�استعمالها،�وهي�تستعمل�بشكل�عفويشفاهي

مناطقها�بآداءات�مختلفة�حسب�تنوعها�(قبائلية+�شاوية+�ميزابية+�شـلحية+��عائلي�في�
ترقية+�شنوية+�سنوسية...)�وال�تتعارض�مع�العربية�في�العموميات�باعتبارها�تنتمـي��
إلى�الحضارة�الشّرقية�وهي�من�المجموعة�الحامية�السامية�بما�فيهما�من�قواسم�مشتركة�

يمكن�أن�نغفل�مقام�لغة�العدو�(الفرنسية)�التي�تُحظـى�بمكانـة����في�األلفاظ�والنّحو،�وال
خاصة�بين�اللغات�األجنبية�ولها�المقام�العلي�في�التّعليم�العالي�حيث�تـدرس�بهـا�كـّل����

ليزية�والصينية؛�علمـاً�أن�عـدد�الجامعـات����گالعلوم،�مع�أن�التّفتّح�بدأ�يميل�لصالح�اإلن
سسة�جامعية.�وال�بد�أن�نشير�بـأن�الجزائـريين���مؤ�120والمدارس�العليا�وصل�إلى�

كنـدا��اآلن�انتشروا�في�شكل�مذهل�في�كّل�القارات،�وتعرف�فرنسا�أكبر�جالية،�وكـذا��
��.ة،�والمشرق�العربيوأمريكا�الشّمالي��

��
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الزيوناني
/زي

من
ساللة
األدارسة،
ومن
قبيلة
زنّاتة
المازيغية
بنو
عبد
الواد/
انبنو،

المغرب
األوسطحكمت
 التي)

1235بين-1554



م)
وكانـت
(تلمسـان)
عاصـمتهم.



(بنو
عبد
الواد)
كانوا
قبائل
عديدة
رحل
فـي
البأن

وتذكر
المصادر

صـحراء
بمنطقـة


ولمااإلسالمي
الزاب،
وكانت
لهم
شوكة
قوية؛
بحيث
ساندوا
(عقبة
بن
نافع)
أثناء
الفتح



بني
هالل
إلى
المغرب،
انزاحوا
من
الصحراء
فقصدوا
منطقة
)وهـران(.برع
وصل



دينالموحعبد
الواد
من
أنصار
ويعتبر
بنو،

فقد

نقل
هؤالء
إليهم
إدارة
مدينـة

تلمسـان


استقّلودين
سقوط
الموحبعد)زي

انيغمراسن
بن


بالحكم،
وتمكّن
بعـدها
مـن(

وضـع



مركزاً
لنشـر
الثّ
 تلمسانالذين
جعلوا
ه
من
بعده
ؤخلفا
ة،
ثمقويزيانية
قواعد
لدولة
قافـة

تجارياً
قصداً
وم




ومحجاً
للعلماء.
وفي
عهد
المرابطين
اشـتركوا
مـع
(يوسـف
بـن،


انتقلوا
إلى
تلمسان
واستقروا
هثم

تاشفين)
في
معركة
الزالقة،
ومن

ناك.
وبـدؤوا
فـي


التّكتّل
من
أجل
تولّي
الحكم،
وازداد
نفوذهم
وتقووا،
ولما
رأى
والي
تلمسان
(أبو
سـعيد



عثمان)
قوتهم
قبض
على
مشايخهم
كلّهم
وسجنهم،
وتدخّل
(إبراهيم
بن
إسـماعيل
بـن


فرفض
الوالي،
فغضب
(اللمتوني)
معالن
الصنهاجي
اللمتوني)
للشفاعة
واإلفراج
عنه،

واعتقل
ا

جـرتثم
لوالي
وأفرج
عن
مشايخ
بني
عبد
الواد
لنصرة
قيام
دولة
المرابطين.




بطون
بني
عبـدوضم
معارك
أعادت
(الوالي)
للحكم،
وعمل
على
تثبيت
أركان
دولته،


1231هـ/
629الواد.
وفي
سنة


م،
أراد
إخضاع
مدينة
(ندرومة)
لحكمـه
فقُتـل
فـي

يغمراسن�بـن��ر،
فقتل
االبن
كذلك،
حتى
جاء
(المعركة،
وخلّفه
ابنه،
ولم
يقع
له
االستقرا


زيان
الحقيقـي

المؤسسيعد

فأقام
الدولة
الزيانية
على
أسس
حديثة
قياساً
لعصره،
ولهذا(





لدولة
الزيانيين.


♥
ترجمة
أعدت
للموسوعة
االسالمية
لدولة
ليبيا. 
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(يغمراسن
بن
زيان
بن
ثابت
بن
محمد)ِلد603و
م،
وتولّى
حكم
تلمسان
1206هـ/

ة
الموحدي
(عبد
اففي
عهد
الخلي

لواحد
الرشيد
بن
المأمون)
الذي
كتب
له
العهـد
علـى


والية
المغرب
األوسط
وعاصمتها
تلمسان.
بدأ
حكمه
بداية
صعبة
بسبب
ما
يحيط
دولته


من
بؤر
التّصارع؛
فهي
تقع
وسط
دولتين
كلتاهما
تريد
أن
يكون
لها
موقع
في
تلمسـان


الشّرقي

فمن
غربها
الشّمالي
الدولة
الحفصية،
ومن
غربها
الدولة
المارينية،
وكان
ذلـك



عبئاً
كبيراً
على
دولة
حديثة
أن
يكون
لها
موقع
دفاع
ال
هجوم،
موقع
بناء
جـيش
يلـفّ



ثالول
الثّد
الموقف
في
العالقات
بين
هذه
الدسيحدود
بلده،
وكان
النّزاع


فـي
الغـرب
؛اإلسالمي

ما
سنحت
الفرصة
إلحدى
الدفكلّ


الدول
استغلتها
بهدف
القضـاء
علـى
ولـة

الخصم


وكان
(يغمراسن)
ذكياً
في
التّعامل
مع
األحداث
السياسية،
فسرعان
مـا
مسـك،




بأمور
الدولة،
وبدأ
في
حسن
تدبير
أمور
ملكه.
امتاز
(يغمراسن)
بالحنكـة
والصـرامة


والعسكرة؛
مما
أهله
للقيام
بدور
القائد
المسير
الحكيم
الذي
أخذ
مواقف
حماية
دولته
مـع


الحفصيي


ن
والمرينيين،
وأخضع
قبائل
مغراوة
لسلطته،
وبدأ
في
توسـيع
ملكـه
علـى
"

حساب
أقاليم
الدولة
الموحدية
التي
نخرها
السوس
فانهارت،
واستقّل
بها
مع
إبقائه
علـى

الموحديالد

و
،عاء
والخطبة
للخليفةالسك

عملة،
اسمه
في


ونازعه
بنـو
مطهـر
وبنـو

ـ
على
قواعد
متينة،
فاتّراشد
لكنّه
هزمهم،
وأقام
الدولة 
اب
والقُخذ
الوزراء
والكتّ
ضـاة،

واستمر


توطيد
من
مكّنه
ما
م1282/ھ681عهده
حتّى
سنة
ـ 
املكه
وتأسيس
نظ
م
دولـة

جديدة
بالمغرب
األوسط." 

ع
غربوسمن
التّ
)يغمراسن(تمكن
ولقد

اً
حتى
إقلـيم
فجـيج


وإلى
تخوم
بجاية
وبالد
الزاب،
ومنها
إلى
توات
جنوباً،
وم
ع
ذلك
لم
يحصل
االسـتقرار



التّام
لحكمه،
وال
لحدود
دولته
التي
تتّسع
وتضيق
تبعاً
للظّروف
السياسـية
والهجومـات

ولكن
ملوكها
الذين
تداولوا
الحكم
كانوا
يبنون
من
جديد
ما
كان
الغازي
يخربه
كفعل
أبي



حمو
موسى
الثّاني
الذي
أعاد
مجد
تلمسان
من
خراب
مسها
من
قبل
المـرينيي
ن،
كمـا



في
كّل
المجاالت.العلمي

عرفت
الثّقافة
في
حكمه
ألقها






والخـارجي
اخليالـد

عمل
الزيانيون
على
تطوير
دولتهم
بعد
االسـتقرار
النّسـبي




وتجـاري
زراعـي
فتحول
اهتمامهم
إلى
البنية
التّحتية
من
بنايات
وشقّ
التّرع،
ونشاط
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واستخراج
اوصناعيالجوفي

،ةلمياه
الس

،دودوإقامة



للـري

وحفر
القنـوات
والجـداول

الز

،ةراعيكما
اعتنوا
بتنويع
المنتجات



واإلكثار
من
البساتين
والحـدائق
حـول
المـدن


ووسطها.

وةة
والحربيجاريفن
التّالسكما
َأولَوا
أهمية
لصناعة،األدوي

ةصناعة

فضـالً،


شاط
العلميالنّعنوالفكري

وصنافي
البالد،
واألثاث
واألحذية
واألسلحة...
سيج
النّعة



كما
نظّم
الزيانيون
تجارتهم
الداخلية
والخارجية
بشكل
يرضي
تبادل
المصالح
المرسـلة


،قافة
والعلومالثّلكّل
األطراف.
ولم
يبقوا
في
هذا
المجال،
بل
استثمروا
في


ونبـغ
كثيـر

والمؤر
ا
وأقطار
ما
پوصل
بين
دول
أورو
همزةدولتهم
خين،
فكانت
من
الفقهاء
واألدباء
الص

وملتقى
طالب
العلم
من
مختلف
األقطار
،ةفريقيحراء
األوراء

وهي
حاضرة
مـن،


.حواضر
الجزائر
التي
تتبادل
الطّالب
مع
بجاية
والقرويين
والقيروان


ولقـد
انتشـرت


المدارس
من
مثل
(مدرسة
ابني
اإلمام)
و(التّاشفينية)
و(اليعقوبية)
ولم
يكن
التّعليم
حكـراً


على
المدارس،والز

باعتبارها
وايا
بل
شمل
المساجد
ومكم

لـة
مراكز
علميـة
مسـاعدة


ولة
إنشاء
العديد
من
المساجدالدوعرفت
مدن



من
مثل
(مسجد
سـيدي
أبـي
الحسـن)،


و(مسجد
سيدي
الحلوي).
ولقد
عرفت
الدولة
الزيانية
حكم
العديد
من
األمراء
خالل
فترة
)

وانتهى
حكمها
سنة
319مدة
ثالثمئة
وتسع
عشرة
سنة(1554


م.





ال
يمكن
إنكار
ما
عرفته
عاصمة
الزيانيين
من
ازدهار
شمل
العديد
مـن
المجـاالت


الدولةرغم
الحروب
التي
ميزت
فترة
حكمها،
وشغلتالزياني


ة
إقليم
المغـرب
األوسـط


اً)
وعمل
حكامها
بدء(إقليم
دولة
الجزائر
حالياًزي

بجدهم
يغمراسن
بن

ان
علـى
توسـيع

،حدودهاوضم

)يغمراسن(ن
القبائل
إلى
سلطتهم.
وتمكّ
وتثبيت
قواعدها
ـ
مـن
التّ وس
ع

وصار
الحداًغرب،



الفاصل
بينه
وبين
دولة
بني
مرين
بالمغرب
األقصـى
وادي
ملويـة



الغربـي

نفوذه
إلى
مدينة
وجدة
وتاوريرت
وإقليم
فجيج
في
الجنـوبامتد

كما.

ويـأتي



زمان
وتعرف
الدولة
الزيانية
انتكاسة
كبيرة
لُقّبت
بسقوط
الدولة
الزيانية؛
وهـذا
بسـبب

ـ
تداعي
الغربيين
على
المسلمين
بغرناط 
پة
في
إس


1492انيا؛
وهـذا
سـنة
م،
وهجـرة

وتلك
الغزوات
اإلس،اإلسالمي

پالموريسكيين
إلى
بالد
المغرب
انية
على
بجاية
ودلـس



وهران،
إضافة
إلى
هجمات
الدولة
الحفصية
على
تلمسانثم
وشرشال
وتنس
ومستغانم،
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ـ
والصراع
الذي
نشب
بين
الزيانيين
والمرينين
في
عقر
مدينة
تلمسان، ان
پونالحظ
اإلس


ينالون
مواقع
في
كّل
موانئ
المغرب
األوسط،
ويعسكرون
ويفرضون
قواتهم
ويشـلّون




كّل
القطاعات
ونرى
آخر
ملوك
بني
األحمر
(محمد
السابع)
يعمـل
علـى
استرضـاء



.اإلسالمي

(فرناند
الخامس)
ولكن
كانت
األمور
مدروسة
لتدمير
المغرب


هي
فرصة
للتّدمير
الشّامل
في
مغر


مسلوب،
ال
حول
له
بسـبب
الفـتنإسالمي
ب



ان
الثّأبو
زي"تنافس
على
عرش
تلمسان
األخوان:
الداخلية؛
فقد
الث
المسعود،
وأبو
حمـو
ـ
ل
وأدخله
إلى
الساألوعلى
اني
ب
الثّالث
بوقلمون،
وتغلّالثّ 
پجن
فاغتنم
األس
ان
فرصـة


وأقدموا
على
احتالل
المرسى
الكب
،هذه
االضطرابات
بتلمسان


1505يـر
عـام
م،
ثـم

،لوا
في
مشاكل
عرش
تنستدخّالثّوأي
ان
لطان
أبي
زيابتي
شقيق
السدوا
األمير
يحيى
بن

والس

1506جين
على
االستقالل
بمدينة
تنس
وأحوازها
عام
المخلوع

م
تحت
حمـايتهم
وطني
اني
في
پل
اإلسدخّوقد
تسبب
التّ
،همة
ضدوبتوجيه
من
سياستهم
حتى
ال
تقوم
وحدة



ومشاكل
تنس
في
حدوث
حروب
طاحنة
بين
عرش
تنس
وعرش
تلمسان
ـ 
اسـالت
فيه
إالّالد

پاألس
ماء
وقتل
الجاني
المذنب
والبرئ،
ولم
يستفد
من
ذلك
ان
الذين
ثبتوا
أقـدامهم

1509
وا
وهران
عامفي
بعض
أطراف
اإلمارة
واحتلّ

م".
أصبحت
تلمسان
قاب
قوسين

أو
أدنى،
وهي
في
موقف
ضعف
ال


لها
بتلـكآت

التّدميرألن
تملك
حتى
حقّ
الشّفعة؛


ببت
لها
االضطرابات
من
كّل
جانب،
رغم
استنجادهم
بعروش
الجزائر
سالتّكتالت
التي




تآكل
مـن
الـداخلانييالز

البيتألن
العاصمة.
ومع
ذلك
لم
تجد
هذه
األمور
مخرجاً؛


شقيقه؛
هذا
ينتصر
لإلسضد

ان،
وذلك
لألتپفالشّقيق


إلى
فـاس،
حتـىيفر
راك،
وآخر


انيةپسالقوات
اإلتمكّنت
م
1544سنة



من
دخلوها،
وعاثت
فيها
فسـاداً
فـي
مشْـورِها



وعبادها
ومدارسها
ومساجدها...
خيانات
تلو
األخرى،
وما
يزيد
البلوى
على
المـرض


الدولة
السعدية
بالمغرباألقصىأن


في
شؤون
تلمسان
بغيـة
اح
حاولت
التّدخّل
تاللهـا


عدي
قوات
عسكريريف
محمد
المهدي
السفأرسل
الشّ"
ة
حاصرت
تلمسان
تسعة
شـهور

5تها
يوم
كاملة
اقتحمتها
واحتلّ

،ت
مستغانم
بعدهام،
واحتلّ
1550جوان
تتقـد
م
وأخذت


جاه
الجزائر
العاصمةفي
اتّ



ويتدخّل
األتراك
لعزل
(أبو
زيـان
أحمـد)
وتعويضـه...
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باألمير
(الحسن
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عبد
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هللا
الزياني)
بإشراف
الضـابط
التّركـي،
ويلحـق
)تلمسـان(


بالعاصمة
مباشرة".
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تلك
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وفي
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الشّكيمة
البحرية
بفضل
رياسها،
وإيالتها
وعملتها
(الصولدي)
وما
تفرضه
من
أتـاوات



في
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البحر
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المتـاخمتمر
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بقي
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الصدى
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الزيانيين
كانوا
هناك،
وشيدوا
المباني،
وتركـوا
حضـارة
باسـمأن
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شواهد
على






(الدولة
الزيانية)
وهو
ما
تفتخر
به
تلمسان
اآلن.
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�ِلدول�بن�الحاج�علـي��عبد�الحميد�بن�محمد�المصطفى�بن�المكّوي�بن�محمد�كح
حمن�بن�بـاديس��حمن�بن�بركات�بن�عبد�الرد�بن�عبد�الرد�بن�محموري�بن�محمالنّ
م،�مـن�أسـرة���1889ه/�1307ديسمبر�من�سنة��4في� قسنطينةبمدينة����نهاجيالص

صنهاجية�تسكن�مدينة�قسنطينة.�وتربى�تربية�دينية�على�يد�والـده�الـذي�أدخلـه����
توجيهاً�صالحاً�حتى�حفظ�القرآن�الكريم،�وختمه�وهو�ابـن�ثالثـة���الكتّاب،�ووجهه�

الً�إلى�والدي�الذي�ربـاني��يرجع�أو�)�عاماً،�ويقر�بذلك�قائالً:�"إن�الفضل13عشر�(
ة�صالحةتربي،�ووجبعهـا�ومشـرباً���لي�العلم�طريقـة�أتّ��هني�وجهة�صالحة�ورضي
أرده،�وبروكبيراً،�وكفاني�كَ�وحماني�من�المكاره�صغيراً�،هماني�كالسف�الحياة...�ل

كر".�كما�تلقّى�مبادئ�العلوم�واللغة�العربية�ه�بلساني�ولسانكم�ما�وسعني�الشّفألشكرنّ
على�مشايخ�كبار�منهم�الشّيخ�(حمدان�لونيسي)�الذي�ينقل�عنه�مأثورة�"ادرس�العلـم��

قضاة�ومفتين�للعلم�ال�للوظيفة".�عبد�الحميد�من�أسرة�باديسية�عالمة�أنجبت�علماء�و
ومسؤولين�من�مثل:�قاضي�قسنطينة�الشّهير�(أبو�العباس�أحميدة+�أبو�زكرياء�يحيى�
بن�باديس�ابن�الفقيه�القاضي�ابي�العباس+�الشّيخ�المفتي�بركات�بن�بـاديس�دفـين���

يخ�الشّ+�الشّيخ�أحمد�بن�باديس�اإلمام+�محمد�بن�باديسأبو�عبد�اهللا�سيدي�قموش+�
قاضي�مدينة�قسنطينة...�أسرة�باديسية�منجبة�للعلماء�حسـب�مـا����ي�بن�باديسالمكّ
صاحبا�كتاب�(أعيان�المغرب�األقصى)�� Marthe et Edmond Gouvion يقول

ينتهي�نسـبه�فـي�سلسـلة����و�،ؤددباديس�إلى�بيت�عريق�في�العلم�والس�ابن"ينتمي�
هم�األواد�بن�حميد�بن�باديس�الـذي�ظهـرت���ل�هو�منّمتّصلة�ببني�باديس�الذين�جد

.�وأصـل��ابع�الهجريالقرن�الرعالمات�شرفه�وسيطرته�في�وسط�قبيلته�في�حدود�
د�القبيلـة��تلكانة�وهي�فرع�من�أمجـا�/�ملكانةهذه�القبيلة�كما�يقول�المستشرقان�من�

♥
ترجمة�أعدت�للموسوعة�االسالمية�لدولة�ليبيا. 
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الصة�المشهورة�فـي�دول��نهاجية�أحد�القبائل�المازيغي��ومـن�� .�المغـرب�العربـي
المعز�بن�باديس،�حكَم�بـين��يخ�اريخ�كان�الشّرجاالت�هذه�األسرة�المشهورين�في�التّ

وأعلن�مـذهب��السنة،��ونصر�،البدعةم�والذي�قاوم��1062-1016ه/�406-�454
باديس�وابن�األمير��،ةنهاجيولة�الصس�الدولة،�ثم�مؤسللد�اًنة�والجماعة�مذهبلسأهل�ا

�سـليل��م996-984ه/�386-373حكم�ألوسط،�والمغرب�افريقيا�ي�أوال بن�منصور
ب�بسيف�العزيز�بـاهللا��والملقّ�،كنى�بأبي�الفتوحالم�)ن�منادب(بلكين�بن�زيري�األمير
��".��حكم�الفاطمينم،�إبان��984-971ه/�373-361ى�اإلمارة�(الذي�تولّ

أخذ�(عبد�الحميد)�جزءاً�من�العلم�في�مسقط�رأسه،�ولكن�رغبته�تطلب�المزيـد��
من�مثل:�محمـد��عن�جماعة�من�كبار�علمائها�األجالّء،�فقصد�جامع�الزيتونة،�فأخذ�

بن�عاشور+�محمـد�القاضـي+�سـعد�العيـاض�����النّخلي+�البشير�صفر+�الطّاهر�
السطايفي...�ومكّنته�دراسته�بتونس�من�االطالع�على�العلوم�الحديثة،�وعلى�لقـاء��
أقطاب�رجال�اإلصالح�في�البلد�تونس�وغيرها�من�البالد�العربية،�وكان�لـه�فيهـا���

لبعض�البالد�العربية�جعلته�يتّصل�بعلمائها�ويطّلع��وقع�في�شخصيته�كما�أن�زيارته
�ة،�وهو�وعيعلى�دور�المثّقف�في�مجتمعه،�وما�هو�المطلوب�منه�كنخبة�تقود�األم
بدأ�يؤتي�ثماره�بلقائه�(البشير�اإلبراهيمي)�في�الحجاز،�ومع�ثلّة�مـن�المصـلحين���

نيسي...�ولمـا��أمثال:�حسين�أحمد�الفيض�أبادي�الهندي+�شيخه�المهاجر�حمدان�لو
رأوا�فيه�تلك�الجذوة�المتوقّدة�نصحوه�باستثمار�أفكاره�في�الجزائر،�وقالوا�له�"ارجع�
هم�إلى�وطنك�فهو�بحاجة�إليك�وإلى�أمثالك،�فالعلماء�هنا�كثيرون،�يغنون�عنك،�ولكنّ

ـ�� في�وطنك�وفي�مستوى�وطنيتك�وعلمك�قليلون�بسـبب�الهمجي�ة�التـي��ة�الفرنسـي
بالدك�أجدر�لك�وأنفع�لها�من�بقائك�هنـا�فوخدمة�اإلسالم�في��ين�واللغةتحارب�الد�."

وخالل�تلك�اإلقامة�القصيرة�تكونت�فكـرة�تأسـيس�(جمعيـة�العلمـاء�المسـلمين������
الجزائريين)�وعاد�إلى�البلد�مهموماً�بإنقاذ�البلد�من�هيمنة�فرنسا�التـي�ال�تريـد�إالّ���

ات�الوعي؟�ومتـى�تعـالج���ن،�ولكن�متى�يحين�الوقت�لزرع�بذراالشّر�والفقر�والهو
األمور�اإلصالحية�التي�يجب�أن�يستوعبها�كّل�الجزائريين�الذين�يعيشون�الهـوان��
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والذّل�ومختلف�اشكال�التّفرقة.�عاد�إلى�الجزائر�مهموماً�بمـا�يعيشـه�مـن�وقـع�����
االستعمار،�وما�يجب�أن�يفعل�لرفع�ذلك�الوقع،�وكيف�يعلن�أوالً�اإلصـالح�عبـر���

ي�ال�تنتبه�فرنسا،�فشرع�في�العمل�التّربوي�بتقديم�الـدروس��خطاب�ديني�وطني�ك
جـه�إلـى���تبلورت�فكرة�تأسيس�جمعية�العلماء�المسلمين،�فاتّ�للصغار�ثم�للكبار،�ثم

أحـد���فوق�كـلّ��الحقّبشعار�وطني�(م� 1925سنة جريدة�المنتقدحافة،�وأصدر�الص
).�ثم�جريـدة�الشّـهاب�األسـبوعية،�التـي�حملـت�أراءه������شيء�والوطن�قبل�كّل

بما�صلح�به��ة�إالّلح�آخر�هذه�األمال�يصاإلصالحية،�وشعارها�مقولة�اإلمام�مالك�(
راط+�البصائر.�وفي�سنة�لهاأونة+�الصأصدر�صحفاً�أخرى:�الس�م��وفي�1931)�ثم

نادي�التّرقي�يؤسس�(جمعية�العلماء�المسلمين�الجزائريين)�بشعار�(اإلسـالم�ديننـا���
�1930والعربية�لغتنا،�والجزائر�وطننا)�وهذا�رد�فعل�للمستدمر�الذي�احتفى�بسـنة��

على�مرور�قرن�على�تدمير�الجزائر،�ويرون�أنّها�فرنسية�أبدية.�لقد�نجحت�جمعية�
ها،�وبعـث��ة�ضدة�الجزائرياألمفرنسا،�وحشد��فوف�لمحاربةتوحيد�الصالعلماء�في�

الروفي�كّل�ذلـك�كـان�(عبـد�����.اسفوس،�ونشر�العلم�بين�النّة�في�النّوح�اإلسالمي
الحميد)�يعمل�على�إنشاء�المدارس�والمساجد،�باإلضافة�إلى�خطاب�الوعي�والوعظ�

في�صراع�حـول�ضـرورة���الذي�كان�ينتشر�باستمرار.�وبذلك�يدخل�(عبد�الحميد)�
اإلصالح�مع�بعض�الطّرقيين،�ومع�فرنسا،�ويبدأ�في�الدعوة�إلى�تنظيم�مـؤتمرات��

جزائر،�ويتوجه�إلى�فرنسا�لشرح�أبعاد�القضية�الجزائريـة��إسالمية�لعالج�قضية�ال
لدى�المستدمرين،�ومن�هناك�تنطلق�دعوات�اإلصـالح�السياسـي�فـي�الجزائـر�����
ويواصل�دربه�على�محك�استراتيجية�األخذ�باألقساط،�ولكن�تأتي�الحرب�العالميـة��

ى�وفي�نفسه�أشياء�م�يتوف1940ّه/�1358أفريل��16الثّانية�وتخلط�األوراق،�ثم�يأتي�
لم�يحقّقها،�والعهدة�لألتباع�الذين�حافظوا�على�األمانة،�ودخلوا�في�جبهـة�التّحريـر���

��الوطني�الذي�أثمر�على�طموح�(عبد�الحميد�بن�باديس)�بتحقيق�االستقالل.��
ال�شك�أن�تكوين�شخصية�ابن�باديس�وما�عاشـه�مـن����ـ�عبد�الحميد�المصلح:

باعثاً�على�حمل�رسالة�اإلصالح،�بل�من�الواجبـات��معاناة�وما�رآه�من�جهل�كان�
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التي�تعلق�على�النّخبة�الواعية،�وهو�المسار�الذي�انتهجه�في�حّل�المشكالت�التـي��
خلقت�الوهن�والفشل�أثناء�فترة�االستدمار،�ولهذا�حمل�قلمه�وأعد�أصـحابه�لرفـع���

ت�الحقّ�ورد�سقف�الوعي�بالكتابة�واللقاءات�والتّجمعات�وتأسيس�الهيآت�لرفع�صو
���إصـالحي�من�خطاب�نهضـوي�االعتبار�ألهل�الحقّ�وطرد�المستدمر.�فكان�ال�بد
بشعار�نهضة�الجزائريين�بمقتضيات�اإليمان�باهللا�ورسوله،�وبتـدبر�رأي�الجماعـة���
لدفع�الضرر�وجلب�المصلحة�العامة.�وهذا�بفكر�عالم�مفسر�للقرآن�الكريم،�وشارح�

،�وال�بد�أن�يبدأ�اإلصـالح��ة�األجيالي�أخذ�على�عاتقه�تربيالذللموطّأ،�فهو�المربي�
  من�الفرد�وهو�األساس.�

دون�أن�ندخل�في�التّفاصيل�نجد�المنتوج�الوطني�الغنـي�فـي����آثاره�ومؤلّفاته:
البصائر�والشّهاب�والمنتقد،�وفي�الكثير�من�كتبه�من�مثل:�مجالس�التّذكير�من�كالم�

مية�من�اآليات�القرآنية�واألحاديث�النّبوية،�وما�كتـب��الحكيم�الخبير+�العقائد�اإلسال
صالح�رمضان+�العنه�طالبه�ومحبوه�على�غرار�(محمد�البشير�اإلبراهيمي+�محمد�

عمار�طالبي...)�لهو�دليل�على�عمق�الرجل�المصلح�الفذّ�في�رفع�مكانته�العلميـة��
وبـوء�بفكـر�الـواهنين����والوطنية،�وما�كان�يطمح�له�من�تغيير�الوسط�الثّقافي�الم

شلّوا�كل�الحركات�والمقاومات�وأعطوها�صـورة�االستسـالم����نوالمستدمرين�الذي
��للواقع�حتى�يرفع�اهللا�الوباء.��

��رته�فرنسا�من�تجريد�الشّعب�الجزائـريكان�(ابن�باديس)�قوياً�في�عالج�ما�دم
لدرجة�الموت��من�شخصيته�المازيغية�العربية�اإلسالمية،�وتلك�الروح�التي�أوهنتها

والجهل�المطبق�الذي�شّل�كّل�الفكر،�فكان�من�الصعب�أن�تعيد�هذه�األمـور�إلـى���
الواجهة�لتصبح�عاملة.�وكان�ال�بد�من�بوادر�جديدة�عن�طريق�دعوات�اإلصـالح��
وعودة�الطّلبة�الجزائريين�من�الخارج�للتّعاضد�في�هذه�المهمة،�وكان�في�كّل�ذلـك��

هان�على�تكوين�الرجال�قبل�تأليف�الكتب.�وهذه�آثاره�تدّل�عليه�بأنّه�لم�يمت�يقع�الر
أفريل)�من�كّل��16وبقيت�كلماته�تصدح�اآلن�في�الكتب�المدرسية،�وبقي�يوم�العلم�(

��سنة�نستذكر�هذا�العالم�المصلح�الكبير�صاحب:��
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ــلم� ــر�مســ ــعب�الجزائــ ��شــ

���

ــب ــة�ينتســ ــى�العروبــ ��وإلــ

����� ــله��� ــن�أص ــاد�ع ــال�ح ــن�ق ��م

���

ــذب� ــد�كـ ــات�فقـ ــال�مـ ��أو�قـ

����� ��أو�رام�إدماجــــــاً�لــــــه�

���

��رام�المحــــال�مــــن�الطّلــــب

����� ــا� ــت�رجاؤنـ ــشء�أنـ ــا�نـ ��يـ

���

ــرب� ــد�اقتـ ــباح�قـ ــك�الصـ ��وبـ

����� ��

لقد�تعربت�األمة�الجزائرية�تعرباً�طبيعياً،�اختياريـاً،�صـادقاً���وهو�الذي�يقول:�"
فهي�في�تعربها�نظيرة�إسماعيل�جد�العرب�الحجازيين،�فقد�كان�من�العرب�لما�شب�

في�مهدهم�ونطق�بلسانهم،�وتزون�األمحـاد��ف�علـى�اتّ�ة�بمتوقّج�منهم.�وليس�تكو
حاداً�يظهر�في�وحـدة��حاد�قلوبها،�وأرواحها�وعقولها،�اتّف�على�اتّه�متوقّدمها.�ولكنّ

إن�هذه�األمة�الجزائرية،�ليسـت��".�ويقول:�"اللسان�وآدابه،�واشتراك�اآلالم�واآلمال
ولو�أرادت!�بل��ا!�وال�تستطيع�أن�تكون�فرنساتكون�فرنسيمكن�أن��!�والاهي�فرنس

عد�في�لغتها،�وفي�أخالقها،�وفي�عنصـرها�وفـي���الب�كّل�اهي�أمة،�بعيدة�عن�فرنس
فعلت".�"إنّي�أعاهـدكم��اهللا�ما��ي�فرنسا�أن�أقول�ال�إله�إالّواهللا�لو�طلبت�منّ...�دينها

سوادي�عليهمـا�وإنهـا����كما�قضيت�،ة�واإلسالمعلى�أن�أقضي�بياضي�على�العربي
..�وإنني�سأقضي�حياتي�على�اإلسالم�والقرآن�ولغة�اإلسالم�والقرآن�وهذا�.لواجبات

.��عهدي�لكم"
لقد�ألّف�(ابن�باديس)�الرجال،�وترك�لنا�نفائس�الكتب�من�مثـل:�تفسـير�ابـن����
باديس+�مجالس�كالم�الحكيم�الخبير+�رجال�السلف�ونسـاؤه+�الفتـاوى�الفقهيـة+����

ن�القواسم�(تحقيق)+�جملة�من�المقاالت�والخُطب�في�التّربية�واألخـالق��العواصم�م
واالجتماع�والسياسة.�إنّه�الشّخصية�الغنية�الثّرية،�ومـن�الصـعوبة�اإللمـام�بكـّل�����

�هضة.��د�ومصلح�يدعو�إلى�نهضة�المسلمين�ويعلم�كيف�تكون�النّفهو�مجدأبعادها؛�
��لالستزادة:

��الغرب�اإلسالمي.���ارحياته�وآثاره،�د�ـ�عمار�طالبي،�ابن�باديس،1
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ـ�عبد�العزيز�فياللي،�وثائق�جديدة�عن�جوانب�خفية�في�حياة�اإلمـام�عبـد���2

��الحميد�بن�باديس�الدراسية.

��أعيان�المغرب�األقصى.،� Marthe et Edmond Gouvionـ�3

4.االحتالل�الفرنسي�البي،�كفاح�الشّعب�الجزائري�ضدد�الصـ�علي�محم��
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��
يحصل�الشّرف�للمجلس�األعلى�للّغة�العربية�أن�يشرع�في�مشروع�(الموسـوعة��

م،�بتشكيل�مجموعات�عمل،�وعلى�رأسـها�الهيـأة���2019سبتمبر��29الجزائرية)�في�
علماء�باحثين؛�يعملـون�علـى�متابعـة�����)5(العليا�للموسوعة�الجزائرية�بعدد�خمسة�

ع�كّل�المهام�العلمية.�ومن�يومهـا��المجاالت،�وعلى�رأس�هذه�الهيأة�منسق�وطني�يتاب
��بدأت�األشغال�تَتْرى�وتتالحق�على�مستويين:

المستوى�الشّبكي،�وقد�تم�إعداد�منصة�رقمية�عالية�األيقونات،�ويرفدها�محرك��-�
��بحث�يقع�تحسينه�وتطوير�آليات�البحث�فيه�بصورة�دائمة.

جانب�تثمين�جهـود���المستوى�الورقي�وهو�عمل�كبير�لما�من�تبعات�مادية�في�-�
الباحثين�وطبع�األعمال�في�صورة�عالية�الجودة�لما�تستحقّه�الموسوعة�مـن�إخـراج���
��نوعي�يليق�بمقام�تاريخ�الجزائر.�وفي�هذا�المستوى�رأينا�أن�نبدأ�بمـا�هـو�متـوفّر���
ووقع�تركيزنا�على�إخراج�المجلّد�التّجريبي�األول�الخاص�باألعالم.�علماً�أنّنا�أنجزنـا��

ع�أعالمنا�من�الدولة�النّوميدية�إلى�حاضرنا،�بالتّركيز�على�األعالم�يلجم�Excelورقة�
��علم.����12000المتوفّين�فقط،�ووجدنا�العدد�ينيف�

إن�مشروع�الموسوعة�الجزائرية،�ضخم�وطموح�ينتظره�الشّعب�الجزائري،�هذا�
المشروع�الذي�بدأه�فريق�من�الباحثين�والمختصين�بتوجيه�استراتيجي�مـن�المجلـس���
األعلى�للّغة�العربية�وها�نحن�نرى�بعض�الثّمرات�تظهر�في�هذا�المشروع�الطّمـوح��

قد�تضافرت�جهود�وطنية�وسياسـية�رشـيدة���الذي�كان�حلماً�منذ�سنوات�والحمد�هللا،�ل
للدولة�الجزائريةّ�في�إيالء�كّل�العناية�للتّاريخ�الوطني�وللذّاكرة�الجمعية�فـي�إعطـاء���
البعد�الهوياتي�كّل�ما�يستحقه�من�عناية�لتخليد�معالمنا�التّاريخية�واللغوية�فـي�عمـل���

قافية،�وغرس�مبادئ�المواطنة�موسوعي�ضخم�في�مجاالته�الكبرى�لتحقيق�السيادة�الثّ
واالعتراف�بالفضل�لذويه؛�وهذا�أملنا�في�هذه�الموسوعة�الجزائرية�التـي�اسـتطعنا���
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إخراج�المجلّد�األول�لألعالم،�مع�غرة�نوفمبر�الثّورة�التي�ألهمت�االنتصـار،�ومـا���
��ضاع�حقّ�وراءه�طالب.��

نـوفمبر���01كّرنا�بـ�م،�وتذ2020نوفمبر��01وقلنا�ستحّل�علينا�الذّكرى�الخالدة�
سنة�على�المجـد�التّـاريخي�ألولئـك�الـذين������)66(وسنحتفل�بستّة�وستين���1954

استشهدوا�من�أجل�أن�تكون�لنا�دولة�ديمقراطية�شعبية�اجتماعية،�ونقـدم�لهـم�هـذا����
�-�أطال�اهللا�أعمارهم-�العمل�التّجريبي�عربون�جهادهم�األصغر��كما�نقدمه�للمجاهدين�

ين:�األصـغر�واألكبـر،�فـأنْعم����ولة�بأعينهم،�وأسهموا�في�الجهاده�الدالذين�رأوا�هذ
وهكذا�نريد�أن�يسجل�علينا�التّاريخ�أنّنا�كنّا�خير�خلف�لخيـر�سـلف،�فقـد�����!باألمجاد

عملنا�على�الحفاظ�على�الذّاكرة�الوطنية�بما�أوليناه�من�عناية�في�استفادة�رفاة�شـهداء��
كتابة�عن�كّل�الجزائريين�الذين�كـانوا�هنـا،�وتركـوا����المقاومة�الوطنية،�وبدأنا�في�ال

��بصمات�في�بالدهم،�فهم�رموس،�ولكنّهم�أحياء�بيننا،�والصالحون�ال�يموتون.����
مـن����Iوهكذا�نقدم�هذه�الباكورة�األولى�من�العمل�الضخم�في�صـورة�المجلّـد��

ان�العمل�قـد�جـرى���المادة�العلمية�التي�احتوتها�هذه�المدونة،�وكأعالمنا�الذّين�قمشنا�
بين�يـديك���Iبشكل�استكتاب�جماعي�ووردت�إلينا�المادة�التي�تشكّل�المجلّدين:�األول/�

في�يد�المعنيين�مع�،�وسيكون�%�80جاهز�في�حدود���IIأيها�الباحث،�والمجلّد�الثّاني�
��.2021السنة�القادمة�الثّالثي�األول�من�

ؤسسات�التّابعة�لرئاسة�الجمهورية�لتسارع�األحداث،�وضرورة�مالحقة�الم�ونظراً
بالتّركيز�علـى�األعـالم����رأينا�أن�نسهم�بجزء�من�أعمالنا�الكثيرةلألحداث�الوطنية،�

علماً،�تيمنا�بأدبنا�الرفيع�(ألف�ليلة�وليلة)�ونعتبـر���1001الوطنية�ويحوي�هذا�المجلّد�
ه�نتوسل�ترسيخ�ثقافـة��هذا�المجلّد�انمازياً�للصورة�والزمن�الذي�ظهر�فيه،�ومن�خالل

االهتمام�بالكبار�ولنا�الثّقة�في�حسن�تدبيره�وإخراجه�واإلفادة�منه،�كيف�ال�وهو�مدونة�
��علمية�قائمة�تسجل�لتاريخ�أمجادنا.

إنّه�عمل�وجهد�شجاع،�نعرضه�على�المعنيين�لتقديم�ما�يرونه�من�هنات/�نقائص�
الكمال�والصفوة،�بل�نشعر�بجدوى�إبـداء��نفيد�منها�في�النّسخة�النهائية.�وال�ندعي�فيه�
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المالحظات�لتُتدارك�في�الطّبعة�القادمة�أو�عند�استيفاء�بقية�المجلّدات.�ولكن�فـي�ذات��
الوقت�ال�نعدم�ما�بذل�فيه�من�بحث�وطاقة�وتحرٍ�وضبط،�وعسـى�أن�يكـون�فـي����
�مستوى�البحثة�الذين�بصروا�بالمادة�التي�أوصلوها�لنا،�وعسى�أن�يكون�في�مسـتوى�

��عظمة�هؤالء�األعالم،�وتاريخ�الدولة�الجزائرية�الطّويل.
هو�عمل�كبير،�أجريناه�بوسائل�بسيطة�وبال�كلفة،�عمل�متواضع�ال�حيلة�فيه�إالّ�
ترك�الحيل،�والحيلة�هي�العمل،�واقتضى�منّا�االجتهاد�في�الوصول�إلى�ُأمات�الكتـب��

وف�نسد�كّل�الثّغـرات�التـي���من�باب�التّحري�والضبط�وتنظيم�المدونة،�ومع�ذلك�س
تحتاج�أن�تسد�وسنكون�في�مستوى�تحقيق�العمل�والمراجعة�في�الحق�من�المجلدات.�
عمل�جاد�استدعى�من�بعض�الباحثين�النّزول�إلى�أهل�الشّهادة،�وأخذ�شهاداتهم�الحيـة��

عالم�في�بعض�األعالم�الذين�ال�تزال�الذّاكرة�الفردية/�الجماعية�تحتفظ�بهم،�نقصد�األ
المعاصرين�ولم�يقع�التّدوين�لهم�بعد،�واستطاع�الباحثون�التّدوين�لهم�بشهادات�حيـة،��
أو�بمؤلّفات�حديثة،�أو�بمخطوطات�تدّل�على�آثـارهم،�أو�ببصـمات�تركوهـا�فـي�����
أوساطهم،�وبقيت�تشهد�على�خلودهم،�وبعضهم�من�األساتيذ�الذين�أطّروا�أجياالً�فـي��

قالل،�واآلن�أصبحوا�من�الماضي،�ولكن�هم�حاضرون�بمـا��الثّورة�أو�بعد�دولة�االست
��تركوه�من�مريدين�عملوا�على�خدمة�الوطن،�وحقّ�أن�يطلق�عليهم�مصطلح�(العلَم).

إن�عمل�المجلس�في�الموسوعة�يأتي�لالهتمام�بالثّقافة�الوطنية،�وترسيخ�األمـن��
واإلفتاء�في�هذه�المسـائل؛�ألن��النّخبة�العالمة�النّطق�الثّقافي�والسياسي،�ومطلوب�من�

الوضع�الحالي�وضع�التّحول�الديمقراطي�في�ظّل�العولمة�ال�يقبل�التّقوقع�على�الـذّات��
وال�بد�من�االهتمام�باألمن�المجتمعي،�ويعد�"فريضة�شرعية�ومقصداً�مـن�مقاصـد���

والحرية�يدفع�الشّريعة�وضرورة�حياتية؛�ألن�توفير�األمن�المجتمعي�القائم�على�العدل�
���إلى�عبادة�اهللا�وتعمير�الكون،�وزيادة�العمل�واإلنتاج.�وبذلك�ترتقي�األمـم.�كمـا�أن

".�وهـذا��1غياب�األمن�يتسبب�في�إحداث�ضرر�كبير�في�النّفس�واألعراض�واألموال
                                                           

ـ�خالد�راتب�"األمن�المجتمعي�فريضة�شرعية�وضرورة�حياتية"�مجلـة�األزهـر.�القـاهرة:�����1
 .522،�ص�3،�مجمع�البحوث�اإلسالمية،�الجزء�2015
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�خه�النّخبة�العضوة�الفاعلة�في�مجتمعها،�وعلى�النّخبة�أن�تجعله�محكما�يجب�أن�ترس
ووضع�آليات�نظرية�تطبيقية�للوصول�إلى�تناسق�جمعي�بدل�اإلخفاقات��إنتاج�المعرفة

���ة.�ولذا�على�الباحث�السياسي�أن�يحمل�هـذا�الهـمياسيوخلق�القالقل�والتّجاذبات�الس
ويخطو�خطوات�لتعاقد�اجتماعي�بمقادير�تصل�إلى�التّوافق،�وإدراك�قيمـة�التّشـارك���

لمهددة�لألمن�في�كّل�أشكاله.�وال�بـد�مـن���والتّوافق�التي�تؤدي�إلى�إزالة�الظّواهر�ا
تقديم�الحلول�التي�تعلي�من�قيمة�المواطن،�واالهتمام�بثقافة�الوطن،�وليس�تعصباً،�بل�

لسلطة�الوطن،�وبناء�ثقافة�القدوة�واالعتزاز�بها�فإذا�أردت�إسقاط�األمة�فاطعن��اتمجيد
نخبتها،�ويـأتي�عليهـا����في�معلّميها�وفي�علمائها�وفي�صلحائها�فتضيع�األمة�وتضيع

زمن�التّسلّط.�وال�بد�من�حسن�التّصرف�والتّفكير�في�الشّيء�برؤيـة�وتأمـل،�وهـذا����
التّفكير�يقتضي�النّظر�في�األسباب،�واتّخاذ�تدابير�واحتياطات�الزمة�لعـدم�االنـزالق���

خبة�".�وال�بد�من�اتّخاذ�آليات�التّدبير�الحسن�من�قبل�الن2ّواالنحراف�نحو�تدمير�الشّيء
وهي:�فقه�االختالف،�وإدارة�االختالف،�وفقه�االئتالف،�ورفع�المالم�عـن�أعالمهـا���
���ودفعهم�نحو�اإلجماع�واإلنصاف.�ويستدعي�الكالم�منّي�التّركيز�في�هـذه�النّقطـة�أن
��أعالمنا�يستحقّون�التّأريخ�لهم�وتمجيدهم،�والخروج�مـن�نظـرات�الفرقـة�تجـاههم����

ل�(الشّاطبي)�"اإلسالم�والفرقة�ضدان�ال�يجتمعان"�ويقـول��فالفرقة�أم�المفاسد�كما�يقو
في�موقع�آخر�"فكّل�مسألة�حدثت�في�اإلسالم�فاختلف�النّاس�فيها�ولـم�يـورث�ذلـك����
االختالف�بينهم�عداوة�وال�بغضاء�وال�فرقة،�علمنا�أنّها�من�مسائل�اإلسـالم.�وكـّل���

ر)�والقطيعة�علمنا�أنّهـا�ليسـت���مسألة�طرأت�فأوجبت�العداوة�والتّنافر�والتّنابز�(التّعاي
".�والمقاصد�واضحة�وهي�الوحدة�وهي�أم�المقاصد�والفرقـة��3من�أمر�الدين�في�شيء

وهي�أم�المفاسد،�والعدل�مقصد�الشّرع�واألخـوة�والمسـاواة�والحريـة�والتّعـايش�����
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والتّعارف�وإن�العدل�في�تدبير�االختالف�ركيزة�مهمة،�وإن�لم�يحصل�العدل�يكـون��
هو�سالح�الفساد�والخالف.�وعلى�النّخبة�العمل�على�تنوير�المجتمـع�المسـتقر����الظّلم

اآلمن�الذي�يعيش�النّاس�في�ظلّه�بأمان،�ويجب�العلم�بأن�المقاصـد�الشّـرعية�هـي����
وسائل�ضرورية�لتدبير�ثقافة�االختالف،�وتكمن�أهميتها�في�توجيه�االختالف�وجهـة��

األلفة�الجماعيـة�وقيـام�التّسـامح����،�فإن�صحيحة�نحو�اإلضافة�واالجتهاد.�ومن�هنا
واستكناه�فعل�األجداد،�كانت�من�قيم�هؤالء�الذين�نؤرخ�لهم،�كمـا�أن�غلبـة�الدولـة����

التي�تجمـع�وال�تفـرق،�خـدمات�تطـوير�����تكون�بالسيادة�وتوفير�الخدمات�الثّقافية�
��تقدير�أصحاب�الفضـل��الرأسمال�البشري�في�االهتمام�بثقافته�التي�يرتقي�بها،�خدمات

الموسـوعة��وكلّما�وقع�االهتمام�بهم�زادت�القيمة�الرمزيـة�لبلـدهم.�ولهـذا�تتّجـه�����

في�هذا�المجال�إلى�أعالم�هذا�الوطن�الذين�تركوا�بصـمات�فـي�الفكـر�����الجزائرية
وعليه�فإن�هذه�المجلّدات�من�الموسـوعة���باألعالم.واإلنتاج�واإلبداع،�وحقّ�أن�يلقّبوا�

لنا�مجد�التّنوع�الثّقافي�الخالّق�الذي�يكسب�المرونة�البينية�والقابلية�للتّفتّح�الوطني��تعيد
والعالمي،�ولذا�نسعى�دائماً�لوضع�هذه�المجلّدات�في�خدمة�الثّقافة�الوطنية�في�مختلف�
مجاالتها،�وهي�جماعة�للفنّـون�واآلداب�وطرائـق�الحيـاة�والحقـوق�والواجبـات������

لقيم�والتّقاليد�والمعتقدات...�وكان�علينا�التّخطيط�للثّقافة�الوطنيـة�بكـّل���واألعراف�وا
أطيافها�وأنماطها�بتخطيط�علمي�يبنى�على�تعدد�االختصاص،�ويقوم�علـى�نظريـة���
ثقافية�معرفية�مع�استشراف�كّل�التّوجهات�القادمة�التي�تزيـد�فـي�تمتـين�الوحـدة�����

تراثنا،�ونستكنه�محاسنَه�بدل�أن�يأتينا�مـن�الغيـر����عيباً�أن�نبحث�فيالوطنية.�وليس�
وليس�عيباً�أن�يقع�التّالحم�الوطني�باالعتراف�بالهويات�اللغوية�واألقطـاب�الوطنيـة���

��بأعالمنا.��مهما�اختلفت�توجهاتهم�وطرائق�نظرياتهم،�وليس�عيباً�أن�يقع�االهتمام�
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