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   نتوكلحيم، وبه نستعني وعلى اهللابسم اهللا الرمحن الر

  املقدمة
      

ُجهوِد جممِع اللغـِة «قدَّْمُت ورَقَة حبٍث بُعنواِن: نطالًقا من أمهيَِّة هذا املوضوعا
يف ». للنُّهوِض باللغِة الَعربيِة وَرْفِع َشأِنها بَني املواِطنَني بفلسطني العربيِة يف ِحيفا

، وَقبَل بياِن تلك اجلهـوِد ُمَحاَولٍة منِّي لكْشِف النَِّقاِب عن ُجهوِد هذا املْجَمِع
دولـة فلسـطني للغِة العربيِة بجتدُر اإلشارُة إىل بياِن احلاجِة إىل وُجوِد جممٍع 

  :١املحتلة
مأساًة ُكْبَرى؛  عيُش يف دولة فلسطني املحتلةحيُث كانت اللغُة العربيُة ت  

ِل املواِطنَني بأمهيَِّتها؛ مع بل َكاَدْت َتُموُت إىل األَبِد َنَظًرا لِقلَِّة االهِتَماِم ِبها وَجْه
كوِنها لغًة رمسيًَّة يف البالِد مبوِجِب َقاُنوٍن َصَدَر إبَّاَن االنِتَداِب الربيطـاينِّ عـاَم 

اِئها مـن ١٩٢٢ م. إال أنَّ السُّلطاِت اإلسرائيليَة عملْت على َتهِميِشها وإْقصـَ
يِة واألماكِن العامَِّة؛ فَكانـْت املؤسساِت التَّعليميِة والتَّربويِة واإلعالميِة واحلكوم

ُهناك حاجٌة ُمِلحٌَّة إلقاَمِة جممٍع للغِة العربيِة يهتمُّ بإَعاَدِة ِرياَدِتها يف ظـلِّ هـِذه 
التَّحدِّياِت املؤملِة، وقلَِّة اُملْقبلَني على تعلُِّمها ِمن ناحيٍة؛ ومن ناحيٍة ُأْخرى َتكوُن 

من النُُّضوِج وتتوًجيا لِنَضاِل املثقَِّفَني الِفلسـطينيَني تعبًريا عن َبدِء َمْرَحلٍة «إقامُته
  .٢»الذيَن محلوا ُشْعَلَة اهلدايِة

                                                             
، وبـالكم حبيفا على شبكة االنترنت الدوليةاستفدت كثريا من موقع جممع اللغة العربية ١

اهلائل من املعلومات عن أنشطة املجمع وأخباره وأعداد جمالته والكثري من املعلومات الغري 
 متوفرة يف أية مادة مطبوعة يف عاملنا العريب.

 – (فلسـطني املحتلـة)رئيس جممع اللغة العربيـة يف  –مقولة للربوفيسور حممود غنامي  ٢
 مبناسبة مرور عام على تأسيس جممع اللغة العربية يف حيفا.
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فجاَء َقَراُر إنَشاِء جممِع اللغِة العربيِة يف ِحيفا بناًء على َقاُنوٍن َصَدَر ِمن 
لرَّئيسُة م. بإنَشاِء أوَِّل َمْجَمٍع تكوُن ُمِهمَُّتُه ا٢٠٠٧الِكنيست اإلسرائيليِة يف عام 

الِقياَم بُشؤوِن اللغِة العربيِة؛ ألنَّها لغُة املواِطنَني الَعَرِب، ولغٌة ُمْعَتَرٌف ا َرْسميا 
  يف الدَّولِة. 
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  وتتلخَُّص ُجُهوُد هذا املجمِع  يف ِعدَّةِ حماوَر، أمهَُّها ما يلي:

 »:املجلَِّة « املحوُر األوُُّل: إصداُر جملٍة بعنواِن 

ى املجمُع ِفْكَرَة إصَداِر َجملٍَّة ِعلِميٍَّة ُمَحكََّمٍة؛ تكـوُن ُمِهمَُّتهـا وقد تبنَّ
وَصَدَر الَعدُد األوَّلُ  منها  الرَّئيسُة إصداَر الُبْحوِث العلميِة يف ُفروِع اللغِة العربيِة.

م؛ وكاَن مديُر حتريِرها أ.د/حممود مصطفى؛ أمَّا عن هيئة التَّحرير ٢٠١٠يف عام 
ُأْسَتاُذ األدِب جبامعِة تلِّ  –كوكبًة من الُعلماِء منهم: أ.د/ ُسليمان ُجربان  فتُضمُّ

  أبيب؛ أ.د/ حممود غنامي رئيُس املجمِع.
واحتوى العدُد األوَُّل منها على تسعِة موُضوعاٍت ُمَتنوعـٍة يف اللغـِة 

  واألدِب والنَّْقِد. 
ىل اآلَن أربعَة أعداٍد، َحـَوْت وهي جملٌَّة سنويٌَّة َقدََّمْت ُمْنُذ إْصَداِرها إ

مثانيًة وِعْشِريَن حبًثا يف األَدِب والنَّْقِد واللُّغِة والنَّْحِو والتََّصوُِّف وغِريها من ُفروِع 
  العربيِة، الثنِني وِعْشِريَن َباِحًثا.

وحتَّى تتمَّ الفائدة املرجوة من هذا البحِث سأقدُم كشاًفا للموضـوعات    
ايا أعداد املجلَّة، متبًعا يف ذلك الترتيُب اهلجائيِّ للبـاحثني، اليت جاءت بني ثن

واضًعا حتَت ُكّل اسم باحث املوضوعات، والعدد الذي ُكتبت فيه، مثَّ عـدد 
لتلك املوُضوعات بطريقـٍة  الصََّفَحات؛ ليتسىن للباحثَني والدارسَني الوصول

  -ميسرٍة:
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 م

  
 اسم الباحث

   عدد املوضوعات
 ضوعاتعناوين املو

أعداد املجلة 
 وتارخيها

  عدد
 الصفحات

١ 
 

  

 أمحد ناصر
  

حممود أمني العامل وأدونيس  ١
ناقــدان لــألدب العــريب 

 احلديث

، ٤عدد
 م٢٠١٣

١٨٩- 
٢١٢ 

 أمينة  حسن   ٢
  

١ 
جوانب سوريالية يف القصـيدة 
العربية احلديثة من خالل (ترتيلة 

 مبعثرة) و(هوية) ألنسي احلاج

  ،٢عدد
 م٢٠١١

٦٩ - ٣٣ 

جريس نعيم  ٣
 خوري

  
٢ 

  بني أيوب والسياب -
 

، ١عدد
 م٢٠١٠

٧٧ - 
١٠٥ 

الشيخ مـربوك بـني  -
 االتباع واإلبداع

، ٣عدد
 م٢٠١٢

٨١ - ٥٧ 

املسرح العـريب احلـديث  ١ جوزيف زيدان ٤
 الرحلة إىل البدايات

، ١عدد
 م٢٠١٠

١٠٧- 
١٢٤ 

   حسني محزة ٥
  
٢ 

مسرد بيبلـوغرايف يف أدب 
 حممود درويش

، ١عدد
 م٢٠١٠

٧٦ - ٤١ 

الصياغات النهائية وحتـّول 
 املعىن حممود درويش منوذجا

، ٣عدد
 م٢٠١٢

٥٦ -٧ 

 -حنان كركيب ٦
 جرايسي ورافع حيىي

   
١ 

التعامل مع املوت يف قصـص 
 -::األطفال

أ.معاجلة املـوت يف قصـص 
  األطفال احلديثة.

  
، ٤عدد

 م٢٠١٣

 
 
٨٧ - 

١١١ 
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ب.التعامل مـع املـوت يف 
احلكاية الشـعبية اخلرافيـة 

 لألطفال

 

  راسم  ٧
 حميي الدين مخايسي

  
١ 

أمساء املواقع يف بالدنا بـني 
 املاضي واحلاضر

، ٤عدد
 م٢٠١٣

٦٣ - ٣٥  

   ساسون سوميخ ٨
  
٢ 

التهجني يف قصص يوسف 
 إدريس

  ،٢عدد
 م٢٠١١

١٠١- 
١٠٦ 

الظاهر والباطن يف لغة احلـوار 
 الروائي يف األدب العريب املعاصر

، ٣عدد
 م٢٠١٢

٨٣ - 
٠١٠  

٩   
 سليمان جربان

  
  

٢ 

نظم كأنه نثر؛ التباس احلوار 
بني حممود درويش وقصـيدة 

 النثر.

، ١عدد
 م٢٠١٠

٣٩ - ٢٣  

صورة تقريبيـة لإليقـاع 
 وتطّوره يف الشعر العريب.

، ٢عدد
 م٢٠١١

٣١ - ٧  

١
٠ 

  
 شلومو ألون

  
١ 

ابن منظـور يـتكلم عـن 
مراجعــه يف تأليف(لســان 

 العرب).

، ١عدد
 م٢٠١٠

١٥ – ٧  

١
١ 

  
عرين سالمة 

 قدسي

  
١ 

جتربة الوصول الصويف يف تنظري 
/ ٣٨٠أيب بكر الكالبـاذي(ت

): منوذج لبنية اخلطـاب ٩٩٠
مؤلفـات وإشكاالت املقاربة يف 

 القرن امليالدّي العاشر.

، ٢عدد
  م٢٠١١
 

٧١ - 
١٠٠ 
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١
٢ 

اخليال العلمـّي: املفهـوم،  ١ عصام عساقلة
 األنواع والوظائف.

، ٢عدد
 م٢٠١١

١٠٧-  
١٣٧ 

١
٣ 

   فؤاد ذيب كنعاين 
١ 

مقامة اُملدامة اُألرُجوانية يف 
 املَقامة الرِّْضوانية.

، ١عدد
 م٢٠١٠

١٤١- 
١٦٥ 

١
٤ 

   حممد أمارة  
١ 

اللغــة العربيــة يف وثــائق 
 التصورات املستقبلية.

، ١عدد
 م٢٠١٠

٢٢ - ١٧  

١
٥ 

سقوط األقنعـة يف روايـة  ١ حممد صّفوري
أقــاليم اخلــوف لفضــيلة 

 الفاروق.

، ٤عدد
 م٢٠١٣

٨٦ - ٦٥  

١
٦ 

  
  

 حممود غنامي

  
  
٣ 

حممود أمني العـامل: بـني 
 السياسة واألدب

، ١عدد
 م٢٠١٠

١٢٥- 
١٤٠ 

بني الشهادة التارخييـة وأسـطرة 
الواقع القصة القصرية الفلسـطينية 
يف ظــل احلكــم العســكري يف 

 .(فلسطني املحتلة)

، ٢عدد
 م٢٠١١

١٣٩- 
١٥٦ 

"فضيحة" و"عقـاب" بصـيغة 
ة: اللهجـة املحكيـة فلسطيني

وسيمياء العنـوان يف القصـة 
   (فلسطني املحتلة)الفلسطينية يف 

، ٣عدد
 م٢٠١٢

١٠٩- 
١٣٦ 

١
٧ 

   حممود كيال
١ 

التداخل اللغوي العـربي يف 
 األدب الفلسطيين املحلي

، ١عدد
 م٢٠١٠

١٦٧- 
١٨٦ 

١
٨ 

   حممود مصطفى
١ 

يف اجلمع بني مصطلح التنوين 
واملصطلحات الدالة على 

، ٤عدد
 م٢٠١٣

١١٣- 
١٣٦ 
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 اب واحلركات.اإلعر

١
٩ 

   مراد موسى
١ 

االشتقاق اللغوّي وجوانب 
متعّلقة به لدى اللغوّيني 

 والنْحوّيني العرب القدامى.

، ٤عدد
 م٢٠١٣

١٣٧- 
١٨٨ 

٢
٠ 

  مسعود محدان
١ 

األمحر الطنطايل واألبيض السيزيفي: 
خطبة «مظاهر القوة واحلقيقة يف

 -األخريةما قبل  –(اهلندّي األمحر) 
 ».أمام الرجل األبيض

، ٤عدد
 م٢٠١٣

٣٤ -٧  

٢
١ 

  
 مصطفى كبها

لغة اخلطاب السياسي يف الصحافة  ١
يف ظل  (فلسطني املحتلة)العربية يف 

 احلكم العسكري

، ٣عدد
 م٢٠١٢

١٣٧- 
١٤٩ 

٢
٢ 

  
 ورد عقل

١ Waqtin surna 
kbar""  

ّملا ونظائرها يف اللغة املحكّية 
 يف اجلليل

، ٣عدد
 م٢٠١٢

١٠١- 
١٠٨ 
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املحوُر الثَّاين: إصداُر عشراِت الُكُتِب والنََّشراِت املرتبطِة حبقوِل 
  منها: الدِّراَساِت اللُّغويِة واألدبيَّة؛

  م.٢٠٠٩. على هامِش التَّجديِد والتَّْقييِد: بروفيسور/ ُسليمان جربان، ١
  م.٢٠٠٩ن، . أثُر الِفْكِر اليساريِّ يف الشِّعِر الفلسطيينِّ: د. رقية زيدا٢
  م٢٠٠٩كراسٌة خاصة مبناسبة مروِر َعاٍم على تأسيِس املجمِع،. ٣
  م.٢٠١٠: د. سيف أبو صاحل، (فلسطني املحتلة). احلركُة األدبيُة العربيُة يف ٤
  م. ٢٠١١.  مهوُم املرأِة الَعربيِة يف أدِب ليلى الُعْثَماِن: د. هيفاء َمَجاِدَلة، ٥
دراسة يف التَّاريخ، املصطلح، الفن، : الِفلسطيّين عّيبالفولكلور والغناء الشَّ . ٦

  د. جريس نعيم خوري.: والّظواهر اخلاصة
. مالمُح أسلوبيٍة جديدٍة يف األدِب الَعريب احلديِث: للربوفيسور/ ساسون ٧

  م.٢٠١٢سوميخ، 
٨ .THE ARABIC NOVL IN ISRAEL :Adnan Ibrahim 

sadi   
م ١٩٤٨منذ  (فلسطني املحتلة)عربيِة املكتوبِة يف خُل اللغة العربية باللغِة الا. تد٩

  وحىت يومنا هذا: د. حممود كيال.
  : د. حممد أمارة.(فلسطني املحتلة). املشهُد اللغويُّ الِفلسطيينُّ يف ١٠
.ألقاب وكىن تعكس اهلوية احلضارية عند عرب إسرائيل: د. هاين موسى، ١١

  د. نينا أفيكسيس.
  ِة: خالد سنداوي.. معجُم مصطلحات الشِّيع١٢
  م.٢٠١٢. شعريُة النَّصِّ السَّرديِّ: د. فؤاد عزام، ١٣
  م.٢٠١٢. الكتابة عرب النوعية: د. كوثر جابر، ١٤
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. معجُم املوتيفاِت املركزيِة يف شعِر حممود درويش: للربوفيسور/ حسني محزة، ١٥
  م.٢٠١٣

طقة الّلّجون مثاال: التَّسمياُت الفلسطينيُة وعالقتها باحليِز املكاينِّ، من. ١٦
  م.٢٠١٣للربوفيسور/ مصطفى كبها، 

** إضافًة إىل ذلك فقد أصدَر املجمُع نشراٍت للمصطلحاِت اليت ُتِقرَُّها هيئاُتُه 
العلميُة املتخصصُة يف اجلرائِد الرمسيِة، ويف نشراٍت خاصٍة ُتوزَُّع على اهليئاِت 

  واملؤسساِت التَّربويِة والثَّقافيِة. 



  

 - ١١  - 

   www.alukah.net األلوكة شبكة تابع اجلديد واحلصري على

الثَّالُث: إقامُة الَعديِد من املؤمتراِت والندواِت واللقاءاِت يف  املحوُر
 اللغِة واألدِب اليت حياضُر فيها ُمَتَخصصوَن من أهل اللغِة واألدِب،

  منها:
م، حتَت ُعْنواِن: "اللغُة العربيُة ٢٠٠٨املؤمتُر األوَُّل يف شهِر ُنوفمرب عام  .١

د شارك يف هذا املؤمتِر خنبٌة : واقٌع وحتدياٌت". وق(فلسطني املحتلة)يف 
 من الباحثَني والدارسَني من اليهوِد والعرِب.

 ندوٌة(يوٌم دراسيٌّ) بُعنواِن: "الغائُب اَحلاِضُر حممود درويش". .٢
 م.٢٠٠٩الفولكلوُر الفلسطيينُّ يف احلياِة اليوميِة، عام   .٣
 م.٢٠١٠مؤمتٌر عن "اللغِة ووسائِل االتصاِل"، عام  .٤
مبناسبِة ُمـروِر  ،"يٌّ عن "اللهجاِت العربيِة: لغًة وأدًبا(ندوة) يوٌم دراس .٥

 م.٢٠١١ثالثِة أعواٍم على تأسيِس جممِع اللغِة العربيِة، وُعِقَدت عام 
مؤمتٌر عن االحتفاِء باألديِب املْصريِّ الرَّاِحِل جنيب حمُفوظ، بُعْنـوان:  .٦

 . م٢٠١١"ِمئُة َسَنٍة على والَدِة جنيب حمُفْوظ"، وُعِقَد عام 
للقاِء » يف دروِب األندلِس«نظََّم املجمُع باالشتراِك مع غريه َمْشُروًعا  .٧

الثََّقافاِت والدياناِت الثَّالث من خالل الَعْوَدة إىل التُّراث األندُلسـي: 
 األدب والشِّْعر والفلَسفة والفن، وغري ذلك من األنشطة الثََّقافيَّة.

"، ُعِقَد (فلسطني املحتلة)مؤمتٌر عن "اللغِة العربيِة يف الواِقِع اللغويِّ يف  .٨
م. وأهم حماوره: البعُد التَّـارخييُّ ملوضـوع ٢٠١٢يف شهر أغسطس 

 العربية والتَّسميات، واألمساء العربية يف التجربة األدبية.
 م.٢٠١٣، ُعِقَد يف يوليه "مؤمتٌر عن: "اللغِة والعالقِة باآلخر .٩

  م.٢٠١٣مؤمتٌر عن"اللغِة واملكاِن بني اُملْعجِم والتسمياِت الرائجِة"،ُعِقَد يف عام .١٠
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املتَّصـلِة باللغـِة  املحوُر الرَّابُع: تقدمي الدَّعِم املايلِّ الكبِري لألحباِث الِعلميـِة
واألدِب، واليت ختُدُم هدَف املجمِع وريادَتُه من خالِل باحثني ُمتخصصَني، كمـا 

  ِت املجتمِع وُتلبِّي رغباِتِه اللغويَة. ومن هذه األحباِث:ختدُم حاجا
  التَّسمياُت الفلسطينيُة وعالَقُتها باحليِِّز املكاينِّ. -
  .(فلسطني املحتلة)تداخُل اللغِة العربيِة باللغِة العربيِة املْكُتوَبِة يف  -
  .(فلسطني املحتلة)املشهُد اللغويُّ الفلسطيينُّ يف  -
  العربيُة للكتاِب املقدَّس. التَّرمجاُت -
  معجُم األلفاِظ املحوريِة يف شعِر حممود دْرِويش. -

  املحوُر اخلامُس: تقدُمي عشراِت املنِح الدَِّراسيَِّة: 
لدعِم ُطالِب املاجستِري والدُّكتوراه من املتفوقَني يف الدِّراَساِت الُعليا املهتمَني 

َك جلنٌة تقوُم بتحديِد تلك املنِح واليت ترتبُط ارتباًطا بعلوِم اللغِة العربيِة وقضاياها، فهنا
كبًريا باملجتمِع وحاجاِته اللغويِة اليت من َشأِنها َتْعِضيُد َمَلَكِة اللغِة العربيِة وتقويُتها لدى 

  املواطنني.

  املحوُر السَّاِدُس: إرساُل الَبعَثاِت الطُّالبيَِّة: 
عرُِّف على احلضارِة العربيِة  الَعِريَقِة يف من الَعرِب واليهوِد إىل أسبانيا للت

بالِد األندلِس وزيارِة معاِملها، والوقوِف على تأِثِريها يف اَحلَضارتِني اليهوديَِّة 
  واإلسبانيَِّة.

  املحوُر السَّابُع: الفعالياُت واألنشطُة امليدانيُة والتفاعُل اجلماهرييُّ:  
يف اِحلَفاِظ على اللغِة العربيِة كأداٍة للبحِث  إمياًنا من املجمِع بدوِره التَّارخييِّ

الِعْلِميِّ األكادمييِّ، وأداٍة مهمٍة للتَّواُصِل مع النَّاشئِة وطبقاِت املجتمِع؛ فقد قاَم املجمُع 
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بتنظيِم العديِد من الدوراِت التَّدريبيِة يف تعليم اللغِة واملسابقاِت اللغويـِة واألدبيـِة 
ه واحللقات النِّقاشيَّ ِة مع طالِب املدارِس، واملؤسساِت التَّربويِة والثقافيِة؛ مع حرصـِ

على َعْقِد لقاءاٍت مع الشُّعراِء واألدباِء أماَم آالٍف من الطُّالِب، وأوليـاِء األُمـوِر، 
واُملَعلِّمَني، وطالِب اجلاِمعاِت، وغريها من األنشطِة والفعالياِت اليت ختدُم قضايا اللغِة 

  ومن تلك الفعالياِت والورِش:دياِتها؛ العربيِة وحت
، وقد حضرها عشرات الطُّالب والطَّالبات؛ يف يافة الناصرة ورشُة اإلبداِع األديبِّ -

وترسيخ الّلغة العربّية لدى الطُّالب، وحثِّهم علـى القـراءِة، وتنميـة دف تعليم 
  للغة العربية. وهي من ضمن أنشطة املجمع يف دوره للنهوض با .إبداعام األدبية

ملوظفي السلطاِت املحليِة واُملؤسسـاِت العربيـِة يف  دورُة التأهيِل يف اللغِة العربيِة -
؛ اهلدُف منها متكُني هؤالِء من الُقدرِة على الكتابِة باللغِة الَعربيـِة، (فلسطني املحتلة)

ؤسساِت واهليئاِت، وتعلُُّم مهاَرِتها وتوظيُفها يف املخاطباِت واملراسالِت مع خمتلِف امل
  .(فلسطني املحتلة)والقدرُة على التواصِل مع اجلمهور داخَل 

"، ُعِقَدْت يف عام القّصة القصرية "فن حماضرٌة أدبيٌة للطالِب يف مدينة عكا حول  -
  م، اهلدُف منه حتفيُز الطالُب على اإلبداِع وحثِّهم على الِقراءِة والتََّعلم.٢٠١٣

الكتابـة لطالب اإلعدادية، اهلدُف منها تعليم  داعّيِة يف الّناصرِةلكتابِة اإلبورشٌة ل -
  اإلبداعية، ومعرفة الفنون األدبية من الشِّعر والنثر ومميزام.

فعاليٌة حوَل "احلكايُة الشَّعبيُة وخصائصها"، وبيان أمهيتها كنوع أديب له مكانتـه  -
  م.٢٠١٣ومرتلته بني األوساط األدبية، ُعِقَدْت يف عام 
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املحوُر الثَّامُن: إقامُة تعاوٍن مشترٍك مع املؤسساِت اإلعالميِة 
  : واإلذاعيِة يف املجاِل اللغويِّ
من خالِل تقدِمي االستشـاراِت  (فلسطني املحتلة)ويأيت هذا التعاوُن داخَل 

اللغويِة لتلك املؤسساِت، لتكوَن على وْعي يف ُمَخاطبِة اجلمهوِر. وذلك إميانا بأمهيِة 
  عالِم وسطوِته كأداٍة مهمٍة يف تعزيِز التَّواصِل اللغويِّ ألبناء العربيِة.اإل

  املحوُر التَّاسُع: احلفاُظ على التُّراِث: 
من خالل مجِع » إميل حبييب«فقد خصََّص املجمُع مكاًنا به لتخليِد ِذْكَرى 

ٍة هي البداية جلمِع ُتراث مؤلفاِته وأحباِثه وإبداعاِتهِ ولقاءاته، وكل ما يتعلَُّق به يف ُخْطو
  املبدعني واملؤلفني.

  : ٣املحوُر العاشُر: إقامُة مكتبٍة متخصصٍة يف اللغِة العربيِة وآداِبها
تضمُّ بضعَة آالٍف من الُكتِب، ا قاعدة بيانات للبحِث عن الكتاب بيسر 

  وسهولة.
  
  

                                                             
ومن استفدت كثريا من موقع جممع اللغة العربية حبيفا، ومن أحاديث أعضائه، وأقواهلم،  ٣

لرجوع للموقـع األخبار املنشورة من املؤمترات واللقاءات وغريها، ومن يريد املزيد فعليه ا
 .  اإللكتروين للمجمع
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  التوصياُت واملقترحاُت: 
حتيا اللغُة العربيُة وجتـدَِّد  ومن التَّوصياِت اليت ال بدَّ منها حىت

ِر وتفـرُض  دماَءها الراقدَة لُتصبَح لغًة عصريًة تؤدي ُمتطلباِت الَعصـْ
  نفَسها على الواقِع الَعامليِّ املَعاِصِر:

إصداُر قانوٍن َيْفِرُض اللغَة العربيِة فرًضا على األجنـدِة الثقافيـِة  ا.أوًل
قويٍة وحقيقيٍة وفاعلٍة من أجـِل واإلعالميِة واإلذاعيِة، مع وجوِد رقابٍة 

  احلديِث بالُفْصحى يف املؤسساِت اُملْختصَِّة. 
تدريُب املعلمَني يف املدارِس واجلامعاِت واملؤسسـاِت الثََّقافيَّـِة ثانًيا. 

  والتَّربويَِّة على الِقراءة والِكَتابِة باللغِة الُفْصحى.
تاِت اإلعالناِت يف الشَّوارِع العمُل على إقناِع املواطنني بتغيِري الف ثالًثا.

  واملحالِت والفنادِق وغِريها يف البلداِن العربية، ممَّا ُكِتَب بغِري العربيَِّة.
رابًعا. وضُع بدائَل قريبٍة وسهلٍة لأللفاِظ غِري العربيِة لتحلَّ حملَّها اللغـُة 

  العربيُة الُفْصَحى.
املتمثِِّل يف إصداِر املجالِت  اخلروُج من الربِج العاجيِّ التَّْقليديِّ خامًسا.

العلميِة واملطبوعاِت األكادمييِة فقط؛ بل ينبغي النُّزوُل للواقِع اَملِعـيِش 
بالتَّواصِل مع مجاهِري الشَّعِب العريضِة. من خـالِل عقـِد الـدَّوراِت 
التدريبيِة واملسابقاِت واحلواراِت لطالِب املدارِس واجلامعاِت، وكافـِة 

  .فئاِت املجتمِع
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ويصدُر ذلك من رغبٍة يف أن خترَج جمامُع اللغِة العربيِة يف الَعاِمل        
الَعريبِّ من التَّقليديِة الَقاتلِة لتتواكَب مع طبيعِة الَعْصِر، وخاصًة يف ظلِّ 
اإلنترنت واإلعالِم وعصِر السََّماواِت املفتوحِة فال خياَر لنا وال سـبيَل 

لكي تكوَن اللغُة العربيُة الُفْصحى ِة قراراِتنا، إال بتطويِر أنُفِسنا ومراجع
واقًعا َمْلُموًسا: لغًة علميًة وعمليًة بكلِّ ما حتمُله هذه الكلمـاُت مـن 

  َمعاٍن. وهذا يتطلُب إرادًة سياسيًة وجمتمعيًة.
فينبغي أن تكوَن من أولياِت العمِل العريب املشترِك، حىت نسَري    

  بذلك التَّغيري يف وَقٍت َقريٍب وَملُموٍس. خبًطى ثابتٍة وقويٍة، ونشعَر
  واهللا أسأل التوفيق والسداد                                                  

  األْعَصرعبدالفتاح  د. حممَّد فتحي                                             
   dr.elasar@gmail.comبريد إلكتروين/                               
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