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  أضواء على االحتفال بالعيد الماسي
   لمجمع اللغة العربية بالقاهرة

  الدكتور محمود السيد
  مجمع اللغة العربية بدمشقعضو 

، )٢٠٠٧ -  ١٩٣٢(احتفل جممع اللغة العربية يف القاهرة بعيده املاسي 
/ ٣/ ١٩ - ٣/ ١٧وذلك يف مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يف املدة من 

ُهلا مثاين جلسات إحداها افتتاحية، ألقيت فيها كلمات  عقد خالم،٢٠٠٧
  .االفتتاح وآخرها ختامية

ُأما اجللسات الست األخرى فقد ألقيت فيها حبوث وحماضرات، وحناول فيما 
ذه املناسبة   .ُِّيأيت إلقاء بعض األضواء على احملاضرات والبحوث اليت قدمت 

يف القاهرة صدر مرسوم ملكي وجتدر اإلشارة إىل أن جممع اللغة العربية 
، وكان اهلدف من إنشائه بذل اجلهود للحفاظ على ١٩٣٢بإنشائه عام 

سالمة اللغة العربية، وجعلها وافية مبطالب العلوم والفنون ومستحدثات 
احلضارة املعاصرة، والعمل على وضع معجم تارخيي لغوي، والعناية بدراسة 

ا من البالد العربية، وإصدار جملة تنشر اللهجات العربية احلديثة يف مصر وغريه
ًحبوثا لغوية، والعناية بتحقيق بعض نفائس الرتاث العريب اليت يراها ضرورية 

  .ألعماله ودراساته اللغوية ولوضع املعاجم
مع أول جلسة له عام  ، ويضم أعضاء مصريني وغري ١٩٣٤وعقد ا

، ويشتمل على ثالث ًمصريني عربا ومستعربني، ويتبع وزارة التعليم العايل
جلنة املعجم الكبري، جلنة أصول اللغة، جلنة األلفاظ ((وثالثني جلنة هي 

واألساليب، جلنة اللهجات والبحوث اللغوية، جلنة تيسري الكتابة العربية، جلنة 



  
١٣٦  )١(اجلزء ) ٨٣(لد  ا–جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

األدب، جلنة إحياء الرتاث العريب، جلنة املعجم الوسيط، جلنة علم النفس 
لوم االجتماعية، جلنة التاريخ، جلنة اجلغرافية، جلنة والرتبية، جلنة الفلسفة والع

املصطلحات الطبية، جلنة الكيمياء والصيدلة، جلنة القانون، جلنة علوم األحياء 
والزراعة، جلنة االقتصاد، جلنة اجليولوجيا، جلنة النفط، جلنة الفيزيقا، جلنة اهلندسة، 

ألفاظ احلضارة والفنون، جلنة جلنة الرياضيات، جلنة املعاجلة اإللكرتونية، جلنة 
الشريعة، جلنة علم االجتماع واإلنرتبولوجيا، جلنة اهليدرولوجيا، جلنة املساحة 
والعمارة، جلنة الرتشيح للجوائز، اللجنة الثقافية، جلنة اللغة العربية والتعليم، جلنة 

  .))اللغة العربية يف وسائل اإلعالم، جلنة احلاسوب
مع إصدار املعجم الوسيط وسبعة أجزاء ومن األعمال الرائدة ال يت أجنزها ا

من املعجم الكبري ومعجم ألفاظ القرآن الكرمي، وجمموعة املصطلحات العلمية 
ُإخل، يضاف إىل ذلك عقد املؤمترات والندوات على ... والفنية، واملعجم الوجيز

ضايا ًعلي اجلارم شاعرا، من ق: ومن هذه الندوات. ًمدار مخسة وسبعني عاما
الشعر املعاصر، الدكتور إبراهيم أنيس والدرس اللغوي، شوقي ضيف على 
اإلنرتنت، األرقام ومكانتها يف قضية التعريب، دور األدب يف احلياة الوطنية 

  .إخل...والقومية
مع بعيده املاسي حماضرة  ُكانت احملاضرة األوىل اليت ألقيت يف احتفال ا

ا عامة لألستاذ الدكتور كمال بشر مع، وعنوا جممع اللغة العربية (( نائب رئيس ا
ا ))ًيف مخسة وسبعني عاما ، وقد تناول فيها أمهية اللغة العربية ومكانتها وما أصا

ا على السوق اللغوية يف خمتلف  من ضعف بسبب سيطرة العاميات بلهجا
ُاألقطار العربية، وعرض للجهود اليت بذلت من قبل يف سبيل احلفاظ ُ َ  على العربية ََ

، ومن أعضائه الشيخ حممد ١٨٩٢ًبدءا من املنتدى اللغوي بدار البكري عام 
، ١٩٠٨ًعبده والشيخ حممد حممود الشنقيطي، ومرورا بنادي دار العلوم عام 



  
مع اللغة العربية بالقاهرة ١٣٧  ّحممود السيد.  د– أضواء على االحتفال بالعيد املاسي 

مع اللغوي األهلي بدار الكتب املصرية عام  سليم  برئاسة الشيخ ١٩١٦وا
 وكان من أعضائه الشيخ أمحد ّالبشري وأمانة األستاذ أمحد لطفي السيد،

ًالسكندري والشيخ محزة فتح اهللا واألستاذ حفين ناصف، وانتهاء مبجمع اللغة 
، وقد أبان أغراضه ووسائل حتقيقها، وعرض ألعضائه عرب ١٩٣٢العربية عام 

مع ومكتبه  مع ورؤسائه وأمنائه العامني، ووقف على أعمال جملس ا ّمسرية ا
ا، كما وجلانه ومؤمتره يف  جلساته العلنية واملغلقة، واألنشطة الثقافية اليت يقوم 

َوقف على إنتاجه من معجمات وكتب تأليفا وحتقيقا ونشرا وحماضر  ًَ ً ً
اية حماضرته على املسؤولني وأصحاب .. ومصطلحات علمية وفنية ومتىن يف 

مع، وتنفيذ قراراته وتوصياته على أن تك ون لقراراته القرار االستجابة جلهود ا
  .السلطة التنفيذية والصفة اإللزامية، وأن تشق قراراته طريقها إىل التطبيق

اللغة العربية يف مواجهة حتديات العصر ((وكانت احملاضرة الثانية بعنوان 
مع ))والعالقة بالعوملة  للمستعرب األستاذ الدكتور فرييريكو كورينيت عضو ا

يها مصطلح العوملة، وأبان أن هذه العوملة يف املراسل من إسبانيا، وقد تناول ف
ا  حياتنا املعاصرة ليست األوىل، فثمة أمثال هلا عرب الزمان مع اختالف شأ
وأثرها ومقاديرها بالطبع، فهناك دولة اإلسكندر واإلمرباطورية الرومانية والدولة 

ملعاصرة اإلسالمية األوىل والدول الغربية يف العصر احلديث، إال أن العوملة ا
ا وقفت أمام حدود مل تتجاوزها، كما أن  تشمل العامل كله يف حني أن سابقا

  .العوملة املعاصرة ذات أغراض اقتصادية وعمرانية تشرتك فيها دول كثرية
وأشار احملاضر إىل هيمنة اللغة اإلنكليزية يف العوملة املعاصرة، وأبان أن اللغة 

 حتدي العوملة ملا هلا من خصائص مميزة، وأن العربية من اللغات املستعدة ملواجهة
ا منذ القرن الثامن عشر امليالدي،  ُبعض األساتذة األوروبيني عين بالعربية وآدا
َّوأشار إىل أن مشروع إصالح الدراسات العليا يف إسبانيا نص على إلغاء شهادة 



  
١٣٨  )١(اجلزء ) ٨٣(لد  ا–جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

نية الدراسات العربية واإلسالمية اليت كانت إحدى تقاليد اجلامعة اإلسبا
ومفاخرها، وأن يف هذا العمل خسارة كبرية حتول دون معرفة األجيال اجلديدة 

  .إلسهام احلضارة العربية واللغة العربية يف مسرية احلضارة اإلنسانية
ودعا احملاضر إىل وجوب احلفاظ على لغات العامل الكبرية والصغرية، وأشار 

ما ((: ًالدول العربية قائالإىل ضرورة تدريب األساتذة األجانب املستعربني يف 
أحوجنا يف أيامنا هذه إىل فتح أبواب التعارف والتفاهم والتسامح والتعايش بني 

، ورأى أن على ))الدول العربية والغربية، وإىل إغالق أبواب التجاهل والتنافر
ًالعلماء العرب أن يلفتوا نظر مجيع أهل العلوم إىل االعرتاف بأن العربية، فضال 

ا لغة دين اإلسالم وإحدى أهم احلضارات اإلنسانية، كانت ومل تزل لغة عن كو
علمية من الدرجة األوىل، وأن على األنظمة املسؤولة عن رعاية العربية ونشرها 
االت العلمية، جبوائز  أن تشجع املستعربني الغربيني على الكتابة بالعربية يف ا

َّمعادلة ملا يكرم به العلماء العرب النا   .جحونُ
ا  ا وقو وذكر احملاضر أن العربية لن حتتفظ مبكانتها من غري اسرتجاع شهر
لدى الدوائر املثقفة الغربية، إذ ال يكفي أن يزداد عدد الناطقني بالعربية وعدد 
َّدارسيها يف مجيع أحناء العامل ما مل يقرتن النجاح بإعادة إنتاج املؤلفات العلمية 

ِّ على أيدي مؤلفني عرب وعجم، كما جرت العادة أيام املتنوعة باللغة العربية
ُازدهار احلضارة اإلسالمية عندما كتب بالعربية العرب والفرس واألتراك واهلنود، 
َّمن مسلمني ونصارى ويهود، مؤلفات علمت العامل الطب والفلك والرياضيات  ِّ َّ َّ

نية والفارسية والسريانية ًوالفلسفة والعلوم عموما، أو ترمجوها إىل العربية من اليونا
  .إخل...والسنسكريتية

)) اللغة العربية والثقافة اإلنسانية املعاصرة((وكانت احملاضرة الثالثة بعنوان 

مع املراسل من رومانيا، وتناول فيها  لألستاذ الدكتور نقوالد وبريشان عضو ا



  
مع اللغة العربية بالقاهرة ١٣٩  ّحممود السيد.  د– أضواء على االحتفال بالعيد املاسي 

ء بالعربية يف عاملية اللغة العربية وإبداعات كبار املفكرين والفالسفة والشعرا
تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية، وأبان أثر القرآن الكرمي يف اللغة العربية 
ًومنحها صفة العاملية، وكان انتشار اإلسالم عامال من أهم عوامل تطور اللغة 
العربية نتيجة االحتكاك باللغات احمللية، وانتشارها يف املناطق اجلديدة وظهور 

  .ميةالثقافة العربية اإلسال
وأشار احملاضر إىل حركة الرتمجة إىل العربية يف عهد اخلليفة املأمون، كما 
أوضح دور الثقافة العربية اإلسالمية يف النهضة األوربية وإغناء العلوم واملعارف 
ا إسبانيا من العرب  اإلنسانية، وذكر أمثلة من الكلمات العربية اليت استعار

ًربية عامة، وأضحت جزءا من القاموس الدويل، وماتزال موجودة يف اللغات األو
ًفضال عن أن الكتب العربية يف الطب والفلك وعلوم أخرى ظلت مرجع 
  .الغرب يف خمتلف جامعاته حىت أواخر القرون الوسطى وطالئع النهضة األوربية

ا على مواكبة  ّوعدد احملاضر مسات اللغة العربية وخصائصها وقدر
از التطورات املعاصرة بفض ل ما تتحلى به من مسات املرونة واالشتقاق وا

ُيعترب تعريب التعليم ((: ًوالنحت، وأكد احملاضر ضرورة التعريب يف التعليم قائال
ًقضية تتعلق بكرامة اللغة وكرامة األمة، علما بأن مجيع األمم تدرس العلوم يف 

ا الوطنية، حفاظا على شخصيتها وهويتها وتار ا بلغا ا، ًجامعا خيها وحضار
  .))وخباصة أن األمة العربية قادت العامل علميا طوال ستة قرون أو ما يزيد

وأشار احملاضر إىل أن اللغة العربية يف القرن األخري أصبحت وعاء أدب 
عريب عاملي الشهرة، وثقافة عربية تتواكب مع سائر ثقافات العامل الكربى، وقد 

 من شعر وروايات وقصص قصرية صدر يف هذه اللغة أدب عريب حديث
ومسرحيات على مستوى كربيات آداب العامل، وأن األدباء العرب األكثر 
شهرة خارج حدود دولتهم هم األدباء الذين حرصوا على استخدام الفصيحة 



  
١٤٠  )١(اجلزء ) ٨٣(لد  ا–جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

واحرتموها ومنحوها املكانة املستحقة، من أمثال الدكتور طه حسني وجنيب 
  .ية يف قنوات التواصل اإلعالميةًِّحمفوظ، مبيـنا خطر استخدام العام

مع  أما احملاضرة الرابعة فكانت لألستاذ الدكتور ناصر الدين األسد عضو ا
ا ، وقد تناول فيها ))مستقبل اللغة العربية يف عامل متغري((: من األردن، وعنوا

ًمسرية اللغة العربية الطويلة، إذ استمرت مثانية عشر قرنا، ومايزال أهلها يفهمون َ 
ا من شعراء القرون اجلاهلية الثالثة، مث  تراكيبها وألفاظها كما فهمها الذين نطقوا 

ا شأن غريها من . ما تالها من عصور أموية وعباسية وما بعدها واللغة العربية شأ
أما ثوابتها فهي اليت متنحها . اللغات اليت سايرت الزمن هلا ثوابت وهلا متغريات

ا، وهي اليت تبقيها اللغة حقيقتها وجوهرها، وهي ا ليت ال تكون اللغة نفسها إال 
ا فأمر طبيعي تفرضه طبيعة تغري الزمان واختالف املكان،  الواحدة، وأما متغريا
ا، ويصيب اإلنسان يف نفسه ويف مجيع  وهو يصيب مفردات اللغة كما يصيب أد

م على حقيقته ُنتاجه الفكري، والتغري سنة من سنن اهللا يف خلقه على أن يفه
ا، ويزيل ثوابتها   .ودون توسع ينقض أصل األشياء ويقلب كيا

 الذي قد ))التغري((واقرتح احملاضر أن نستعمل التطور والتجدد بدل مصطلح 
ا اللغة العربية عرب  ُيساء فهمه واستخدامه، مث عرض للتجارب واحملن اليت ابتليت  ُ

ا م واجهتها لتوسع الدولة اإلسالمية تارخيها، وكان من التجارب اليت مرت 
ا عهد، وقد زادت العربية اتساعا  ًوانتشار العرب يف بقاع من األرض مل يكن هلا 
ًيف ميادين املعرفة وانتشارا يف أرجاء العامل املعروف حينئذ، وسرعان ما صارت لغة 

  .العلم والثقافة واإلدارة ألهلها وللعامل املعروف حينئذ
انية يف أواخر احلكم الرتكي للبالد العربية حنو أربعة قرون، وكانت التجربة الث

 اليت قادها الشريف ١٩١٧وقد استشهد احملاضر مبا ورد يف بيان الثورة العربية عام 
وأما ما خصوا به العرب ولغتهم من االضطهاد ((حسني على األتراك، إذ جاء فيه 



  
مع اللغة العربية بالقاهرة ١٤١  ّحممود السيد.  د– أضواء على االحتفال بالعيد املاسي 

ولوا قتل العربية يف مجيع فهو أعظم ما جنوه على الدين والدولة من الفساد، وحا
الواليات العثمانية بإبطاهلا من املدارس ومنعها من الدواوين واحملاكم، وال خيفى أن 

  .))قتل اللغة العربية قتل لإلسالم نفسه
وعرض ألقوال وردت يف بعض الكتب الرتكية تدعو إىل إبعاد اللغة العربية 

ا، ومن هذه الكتب كتا  لعبيد اهللا ))قوم جديد((ب وإحالل اللغة الرتكية مكا
جريدة (( جلالل نوري بك، ومن الصحف ))تاريخ املستقبل((أفندي، وكتاب 

، وأورد احملاضر باقة من الردود على هذه الكتابات ))جريدة طنني(( و))إقدام
  .العنصرية

  :ومن هذه الردود قصيدة لعبد احلميد الرافعي، ومما جاء فيها
ِكادوا هلا يف السر واإلعالن  ُقل لألىل جهلوا مكانتها وقد  ّ
ِقدر الورود كراهة اجلعالن ُ ِ

ْعاديتم ما جتهلون ومل يعب  َ َ ُ ُ 
ِمن رام ذلتها بكل هوان

ان فبشروا  ّ ِّواهللا يأىب أن  َ 
ولقد اجتازت العربية هذه احملنة بفضل رواد النهضة احلديثة يف خمتلف 

واكيب وحممد عبده وطه حسني البالد العربية من أمثال عبد الرمحن الك
واملنفلوطي ومصطفى صادق الرافعي والبستانيني واليازجيني وإبراهيم املازين 

إخل، ومن الشعراء حممود سامي ... والعقاد وتوفيق احلكيم وشكيب أرسالن
البارودي وأمحد شوقي وحافظ إبراهيم وعلي حممود طه وحممود حسن 

ايف وبدوي اجلبل وشفيق جربي إمساعيل وعشرات سواهم يف مصر، والرص
واألخطل الصغري وفؤاد اخلطيب وأبو القاسم الشايب وإبراهيم طوقان 
ومصطفى التل وعمر أبو ريشة وغريهم من شعراء األمة العربية يف خمتلف 

  .بقاعها



  
١٤٢  )١(اجلزء ) ٨٣(لد  ا–جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

ا وتدفقت املقاالت والبحوث . وهؤالء هم الذين حيفظون اللغة ويطورو
َوالكتب بلغة عربية فصيحة سلسة
الت ِ ُ يف ميادين املعرفة كافة، وأنشئت ا

امع اللغوية ويف النصف الثاين من القرن العشرين . وانتشرت الصحف وقامت ا
  .ًزادت العربية ألقا وسالسة يف منأى عن التعقيد والغموض

أما التحديات احلاضرة واملستقبلية اليت تواجهها اللغة العربية فلقد أشار 
ا على احملاضر إىل بعضها مت ًمثال يف العوملة والتشكيك يف اللغة العربية وقدر ِّ

  .الوفاء مبطالب العلم احلديث ومبتغريات العصر
ومن التحديات إشاعة مصطلحات جديدة ذات مفاهيم أو مضامني حتل 
حمل املفاهيم واملضامني األصلية اليت تتصل حبياة األمة وشخصيتها وحقيقة 

 أو ))الوطن العريب(( حمل )) الشرق األوسطمنطقة((وجودها، من مثل مصطلح 
 ومل يذكر الشريك ))الشراكة األوربية املتوسطية(( ومصطلح ))البالد العربية((

اآلخر بصفته العربية، وكأن املقصود تغييب الصفة العربية من كل مصطلح أو 
ُعبارة، بغية أن تغيب معها اهلوية العربية من نفوس الناشئة ونفوس األجيال 

  .))ادمة وإلقحام إسرائيل يف هذه الشراكةالق
ا وتعميم  ومن وسائل هذه التحديات نشر أنظمة الفكر والتعليم ومصطلحا
أمنوذج املؤسسات التعليمية كما هي يف الواليات املتحدة األمريكية، وغدت 

ا   .اجلامعات العربية اخلاصة على غرار األمنوذج األمريكي يف مناهجها ومصطلحا
ديات ووسائلها تلك االتفاقيات واملعاهدات الدولية، كوثيقة ومن التح

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية حقوق امللكية الفكرية، وتلك األفالم 
ُواملسلسالت املتلفزة واألغاين األجنبية، واحملاوالت اليت تبذل يف اخلفاء بأسلوب 

لعام ويف املرحلة اجلامعية األوىل ِّمتدرج لتفريغ املناهج والكتب يف مراحل التعليم ا
  .من النماذج التأصيلية والنصوص التأسيسية للغة العربية وثقافتها



  
مع اللغة العربية بالقاهرة ١٤٣  ّحممود السيد.  د– أضواء على االحتفال بالعيد املاسي 

وأبان احملاضر أن هذه التحديات ووسائلها وما تسعى لتحقيقه هي اليت 
ويقرتح أن يسمى بالغزو . دأب بعض الدارسني على تسميته بالغزو الثقايف

ًقافة مبا يبث فيها بثا خفيفا متدرجا من النفسي ألنه يغزو نفوس أصحاب الث ً
  .أساليب التهوين من شأن تلك الثقافة ولغتها

اية حماضرته إىل وجوب التحلي بالتفاؤل جتاه مستقبل اللغة  ودعا يف 
العربية الفصيحة، إذ إن قوة التيار العام لنهر العربية سرعان ما جيرف هذا 

  .ّا على حد تعبريهالفكر ويعود املاء يتدفق يف جمراه نقي
ُوإذا ما انتقلنا إىل البحوث اليت ألقيت يف االحتفال بالعيد املاسي فإننا جند 

 لألستاذ الدكتور حممود )) اللغة العربية يف مواجهة حتديات العصر((ًحبثا عنوانه 
ّالسيد، وقد تناول فيه مسات العصر وحتدياته، إذ إنه عصر العلم والتقانة 

 من العرب ال تزيد على )) اإلنرتنت((نسبة مستخدمي الشابكة واملعلوماتية، و
.  من سكان العامل٪٤.٧ِّ على الصعيد العاملي، مع أن العرب يكونون ٪١.٤

مث إن من مسات العصر أنه عصر العوملة، ومع توسع شبكة اإلنرتنيت ووسائل 
ية االتصال الرقمية املختلفة أخذت العوملة مواقف جديدة جعلت الدول الغن

ا على الدول النامية، وغدا األشخاص األغنياء ميلكون املعلومات،  حتكم سيطر
وغريهم من الفقراء غري الناطقني باإلنكليزية ال يستطيعون النفاذ إىل تلك 

 من صفحات املوقع املتوفرة على ٪٨٠املعلومات، مع األخذ باحلسبان أن 
  . مكتوبة باللغة اإلنكليزية)) الوب((شبكة 

ات العصر أنه عصر التغريات السريعة وعصر االجتياج املادي ومن مس
  .واحنسار القيم املعنوية وعصر النفعية واملصاحل والوظيفية والتفكري املنظومي

ووقف الباحث على واقع اللغة العربية يف ضوء مسات العصر وحتدياته 
ا الوطن وأشار إىل أن الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية اليت مير 



  
١٤٤  )١(اجلزء ) ٨٣(لد  ا–جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

العريب من جهة، وسرعة التغريات يف عصر العوملة واملعلوماتية من جهة ثانية، 
ا عاجزة عن مواكبة التطور، وأبان أن اخلطر املؤثر يف  ِّتظهران اللغة العربية وكأ
ميشها تدرجييا ملصلحة اإلنكليزية، مع  ًاللغة العربية يف ظالل العوملة يأيت من 

لعامية يف تأثريها يف الفصيحة لتغدو لغات مستقلة ازدياد دور اللهجات ا
  .بعضها عن بعض

وأبان أن اجلهد التطويري يف إدخال اللغة العربية يف نظم املعلومات غري 
كاف، ويقتصر على االستيعاب السطحي، إذ إن مثة شحا يف حمتواها الرقمي 

 وأرباب العوملة .وعدم توفر األدوات املعلوماتية املالئمة للبحث والتنقيب فيها
ّيعملون على ابتعاث كل ما يفرق، ووأد كل ما يوحد وجيمع، واللغة العربية  ّ

  .الفصيحة موحدة، على حني أن العامية عامل تفريق
 ووصم الفصيحة بالتخلف وعدم )) أي العامية((ومن هنا نرى اعتمادها 

يهم إال أن مواكبة روح العصر، وأنه إذا أراد أبناء العروبة املواكبة فما عل
يستخدموا اإلنكليزية، وهذا ما جنحت إليه أغلب جامعات وطننا العريب، وما 
ًنراه ماثال على ألسنة املندوبني العرب يف احملافل الدولية مع أن العربية معتمدة 

  .لغة رمسية يف هذه احملافل
ُوأوضح الباحث أن لغتنا العربية تعاين النقص يف الدراسات العلمية اليت 

ُول تيسري تعليمها وتعلمها، كما تعاين النقص يف حصر الرصيد اللغوي تتنا
باألساليب العلمية، والنقص يف الكشف عن الفعالية النسبية لطرائق تعليمها، 
والنقص يف استخدام التقنيات الرتبوية يف عملييت تعليمها وتعلمها، والنقص يف 

  .ةالربامج اخلاصة باألطفال واملنجزة بالعربية امليسر
ويف القسم الثالث من البحث وقف الباحث على سبل مواجهة 
ًالتحديات، فأشار إىل تعزيز االنتماء حفاظا على اهلوية والذاتية الثقافية لألمة، 



  
مع اللغة العربية بالقاهرة ١٤٥  ّحممود السيد.  د– أضواء على االحتفال بالعيد املاسي 

ُوأبان أن احلفاظ على اهلوية ال يعين اجلمود، بل هو عملية تتيح للمجتمع أن 
لتغيري دون أن يغرتب يتطور ويتغري دون أن يفقد هويته األصلية، وأن يتقبل ا

فيه، يف منأى عن الدونية واالنبهار واالستالب، مع األخذ باحلسبان أن إتقان 
  .ًاللغات األجنبية أمر مهم جدا خلدمة اللغة العربية

ومن سبل املواجهة تنشيط اللغة العربية يف املعلوماتية، والعمل على زيادة 
 من مثل املواقع التعليمية ))اإلنرتنت((احملتوى العريب الرقمي على الشابكة 

إضافة إىل تعريب . إخل...واإلعالمية والثقافية واملكتبات اإللكرتونية بالعربية
الربجميات العاملية، وتشجيع البحوث املتخصصة باللغة العربية والرتمجة اآللية 
ودعم مشروعات توحيد املصطلحات العربية املعلوماتية وتأهيل األطر البشرية يف 

  .إخل...ملعلوماتيةجمال ا
ًومن سبل املواجهة أيضا دعم مسرية التعريب، ألن الفكر العريب يبقى 

ِّناقصا وغريبا إذا مل يقرأ ويكتب ويفكر بالعربية ُ ُ ً مث إن قضية التعريب ضرورة . ً
قومية وتربوية وقضية أمن ثقايف، وقضية إبداع وابتكار لالنتقال من استهالك 

ًواللغة العربية أوال وأخريا هي لغة . االسم العريباألشياء إىل صنعها ومنحها  ً
العقيدة، لغة القرآن الكرمي الذي نزل به الروح األمني على قلب الرسول العريب 

ً آية لنبوته، وتأييدا لدعوته، ودستورا ألمتهالكرمي  ً ً.  
ومن سبل املواجهة تنشيط الرتمجة إىل العربية ومنها، وعلى احتاد جمامع اللغة 

بية واجلامعات العربية ومؤسسات الرتمجة ومراكزها يف الوطن العريب العر
مسؤوليات جسام جتاه لغتهم العربية األم، ونقل أمهات الكتب األجنبية العاملية 

  .واملوسوعات ودوائر املعارف إىل العربية



  
١٤٦  )١(اجلزء ) ٨٣(لد  ا–جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

ووقف الباحث على التجربة السورية يف التعريب منذ مطلع القرن املاضي، 
ا مثال حي على قدرة اللغة العربية على مواكبة روح َِوألق هذه الت جربة، وأ

  .العصر يف خمتلف ميادين الفكر واملعرفة
ا  ومن سبل املواجهة احلفاظ على صفاء اللغة والعمل على سريور
وانتشارها وتنقيتها من التلوث اللغوي الذي تواجهه، وأبان أن سريورة اللغة 

وعلى األمة واجب جتاه . اجب ديين وقوميالعربية يف مجيع مناحي احلياة و
ًأبنائها املهاجرين لتعليمهم العربية حفاظا على انتمائهم العريب وقيمهم العربية 

وعلى النظم الرتبوية يف وطننا العريب غرس . األصيلة وشخصيتهم احلضارية
  .الشغف بالقراءة لدى الناشئة منذ نعومة أظفارهم

ائع الثقافة العربية وقيمها اإلنسانية ًومن سبل املواجهة أيضا نشر رو
  .وسريورة التفكري العلمي والعناية بالبحث العلمي

ذه املناسبة حبث عنوانه  بعض من : الرتمجة((ُومن البحوث اليت ألقيت 
 لألستاذ الدكتور أمحد شفيق اخلطيب عضو )) مناهجها وكثري من مزالقها

مع، وقد أوضح يف القسم األول من حبثه م ًفهوم الرتمجة لغة ومصطلحا، ا
وأبان االختالفات اليت حتدث يف الرتمجة يف ضوء خصائص اللغات وسياقات 
املعاين، وذكر شواهد من اللغتني العربية واإلنكليزية على ذلك التباين 
واالختالف يف املفاهيم، وأشار إىل أن متطلبات الرتمجة السليمة تتعقد عندما 

االت األدب والعلوم، واآللة ماتزال غري قادرة على خيتلف منحى املادة بني جم
ًجتاوز امللتبسات اليت يبقى تفهمها ذهنيا مرتبطا باملعىن والسياق، وأبان 
الباحث أنه ليس ينكر يف ترمجة أي نص أديب مهما توخى املرتجم الدقة فقدان 

ا يربرها،  هلا م))خائناملرتجم ((شيء من قصد املؤلف حبيث إن املقولة اإليطالية 
ًفأحيانا يكون تصرف املرتجم القدير مطلوبا يف جمال اختصاصه، وقد يكون  ً



  
مع اللغة العربية بالقاهرة ١٤٧  ّحممود السيد.  د– أضواء على االحتفال بالعيد املاسي 

َّاملفهوم املرتجم غامضا يف ذهن مؤلفه، أو قد أسيء عرضه، فيتحتم على املرتجم  ُ ِّ ً
الوفاء حممود يف كل ((أن يبحث عن تفسري مصحح مقنع ملا يقرأ، ولذا قيل 

  .ًمطلوبة أحيانا حيث اخليانة ))شيء ما عدا الرتمجة
مث وقف الباحث على موضوع املصطلح العلمي املتفجر يف خمتلف 
االت، ليس تقانيا وإلكرتونيا وهندسيا وحضاريا فقط، بل معيشيا واجتماعيا  ا

  .ًوبيئيا أيضا، والرتمجة املصطلحية هي السبيل إىل ذلك
كنا املعارف العلمية واملصطلح يف حد ذاته ليس غاية، والغاية هي امتال

والتقانية العقلية الالسطحية للركب احلضاري املنطلق بزخم متزايد، واملصطلح 
  .هو بعض وسائلنا المتالك تلك املعارف والتقانات

وأبان الباحث أن املشكلة يف وضع املصطلحات هي يف غياب املنهجية 
َّ كما شخصها األمري العلمية، والواقع خيالف ذلك، فاملنهجية موجودة، ولكن العلة

أن الذين يتحلون مبعرفة ((مصطفى الشهايب قبل ما يزيد على نصف قرن تتمثل يف 
دقائق العلوم احلديثة، وأسرار اللغة اليت يرتمجون عنها واليت ينقلون إليها، هم قليلون 

  .ً، وإن مقولة األمري مل تتغري كثريا حىت اآلن))جدا يف بالدنا العربية
ث إىل أن مهنة املصطلحي مل تتحدد معاملها بعد يف الوطن العريب، وأشار الباح

فليس هناك برامج متعارفة وال طرائق تأهيل حمددة ومرسومة إلعداد املتخصصني يف 
املصطلح والشؤون املصطلحية، ومهما خيتلف املنظرون يف تقنيات املصطلحية 

ا ومناهجها ومنهجيتها، فهنالك أساسيات ال خالف  فيها ملا ميكن اعتباره ومساقا
ًبعض مؤهالت املصطلحي، وهي يف جوهرها ال ختتلف كثريا عن املتطلبات األساسية 
ًألعمال الرتمجة الناجحة اليت حصرها اجلاحظ يف ثالثة شروط قبل اثين عشر قرنا، 

  :وينبغي أن تتوفر يف املرتجم، وهذه الشروط الثالثة هي



  
١٤٨  )١(اجلزء ) ٨٣(لد  ا–جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

سها يف وزن علمه باملعرفة نفسها، أي أن  أن يكون بيانه يف الرتمجة نف- ًأوال
  .ًيكون إملامه كافيا مبادة املوضوع الذي يقوم بوضع مصطلحات مادته

ًثانيا وثالثا  كون املصطلحية ترمجة من مستوى معني، أي أن يكون - ً
لغة ((واللغة املنقول إليها  ))لغة األصل((املرتجم أعلم الناس باللغة املنقول عنها 

  .يكون فيهما سواء وغاية، حىت ))اهلدف
ويزيد خرباء املصطلحية على هذا الثالوث خربة عملية باملنهجية املصطلحية 
ًمدعمة بالرتاث املصطلحي القدمي واحلديث، إضافة إىل موهبة عمادها ذكاء 
ِّمدرب، وخيال واسع مع دراية وبصرية توجهان واضع املصطلح إىل انتقاء املرادف 

عاجم ذات العالقة، أو الرتمجة من الكتابات املنشورة حول األنسب من الرتاث أو امل
  .املوضوع

وأوضح الباحث أن العلة ليست يف املنهجية، بل يف املصطلحيني الالمنهجيني 
َّغري املؤهلني بالتقانات أو املعارف التقانية األجنبية، فيلجؤون إىل النقل احلريف أو 

 بلغة مضطربة إما الضطراب يف فهم التقديري أو االقتباسي، ويسجلون هذا النقل
ًاملنقول واستيعابه، أو لوهن يف املتطلب اجلاحظي أو لوجود العاملني معا َ.  

َّوقدم الباحث عينات مصطلحية من أعمال معجمية أو ترمجات صدرت 
عن مؤسسات معتربة أو من معاجم أو مشاريع معاجم، وقد أطلق على هذه 

ا مبزلق الرتمجة احلرفية، مث انتقل إىل الرتمجة  وبدأه))مزالق الرتمجة((العينات 
مبرادف خاطئ أو خاطئ سياقيا، وهي إىل حد بعيد شبيهة بالرتمجة احلرفية، 

الرتمجة ومن مث إىل الرتمجة املقلوبة من حيث خلط الصفة باملوصوف، وإىل 
بشبيه مساعي، والرتمجة مبعدود خاطئ، والرتمجة مبفهوم خمتلف، والرتمجة 

يض، والرتمجة املضللة باجلذور املشرتكة أو شبه املشرتكة والرتمجة املضللة بالنق
باأللفاظ املشرتكة، وترمجة اإلفاضة واالنتقاص، وحتريف االسم األجنيب، 
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ُوترمجة ما ينبغي أال يرتجم، وعدم ترمجة ما ينبغي ترمجته، والرتمجة جبملة 
سدة ّوخبطأ النقل، وأخريا الرتمجة ا ً.  

دكتور حممد عبد احلليم مدير مركز الدراسات اإلسالمية جبامعة ّوقدم ال
مشكالت : ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اإلنكليزية((لندن ورقة عمل حول 

، وأبان فيها أن أمام مرتجم القرآن الكرمي إىل اإلنكليزية مشكالت ))وحماذير
ة إجياد عديدة وأن عمله حمفوف مبحاذير كثرية، وواجبه األول هو حماول

ومن املشكالت ما يتعلق . احللول لتلك املشكالت واتقاء تلك احملاذير
، ويف تعدد املعىن ))وجوه القرآن((بداللة األلفاظ، وعلى األخص يف جمال 

الوظيفي لكثري من الكلمات، واختالف املعىن يف عصر التنـزيل عما طرأ بعد 
ع الضمري، ومن املشكالت ما يتعلق مبسائل النحو مثل مرج. ذلك

ومنها ما يتعلق . وااللتفات، والتذكري والتأنيث والنيابة يف الصيغ، واحلذف
ببنية النص القرآين وحدود اجلملة واآلية واجلمل االمسية والتعليقات وأين 

  .يتوقف كالم ويبدأ كالم آخر
  :أما يف جانب احملاذير فوقف الباحث على

  . خطر الغفلة عن سياق الكالم-١
م)) َما وجدنا عليه آباءنا(( اتباع - ٢ م وعبارا   . من املرتمجني يف مصطلحا
 االنسياق إىل االجتاه احلريف يف الرتمجة ومتابعة نسق اجلملة العربية ظنا -٣

ًأن يف هذا التزاما بصحة املعىن وضمانا لعدم البعد عن األصل ً.  
تعلمون يف  االنسياق وراء األولني بالكتابة بلغة قدمية ال يقرؤها امل-٤

ا الكتاب واألدباء من حوهلم م، وال يكتب    .َُّمدارسهم وجامعا
 ظن املرتجم أن النص بعد نقله إىل اإلنكليزية سيكون دون إضافة -٥

إضاءات ضرورية يف املستوى نفسه من الوضوح كما هو لدى القارئ العريب يف 
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  .بيئته اإلسالمية
ِوحبسن التأين يف حل مثل تلك املشكالت ْ ِّ وتـوقي مثل تلك احملاذير ُ َ َ

ُيصبح املرتجم أقرب إىل الرشد، وأحرى بأن يسهم يف تصحيح الفهم وتوضيح 
ا الغربيون جتاه  املعىن وحتقيق السالسة يف األسلوب، وإزالة الغرابة اليت شعر 

م   .ًالقرآن منذ أن عرفوه مرتمجا إىل لغا
لعيد املاسي حبث ًومن البحوث اليت كان مقررا إلقاؤها يف جلسات ا

لألستاذ الدكتور عبد الكرمي خليفة رئيس جممع اللغة العربية يف األردن وعنوانه 
معي وإلزامية التنفيذ(( ، ))قضايا العربية يف العصر احلديث بني وحدة القرار ا

ًإال أن ظروفا طارئة حالت دون حضور الدكتور خليفة، ونظرا ألمهية هذا  ً
عليه بعد توزيعه يف العيد املاسي سأحاول تقدمي البحث الذي مت االطالع 

فكرة عن حمتواه، فقد أشار الباحث إىل أن اللغة العربية تواجه حتديات وقضايا 
ا مل تتوقف عن  ا يف ذلك شأن مجيع اللغات احلية، إذ إ ّذاتية وخارجية، شأ

اظها دراسة دقائق قضاياها يف الكتابة والنحو والصرف واللغة وأساليبها وألف
ا، ووضع املعاجم العامة واملتخصصة ا واصطالحا إخل، ومل يتخلف ...ودالال

االجتهاد واإلبداع إال بتخلف األمة ومتزقها وغوصها يف ظلمات اجلهل واحلجز 
  .على حرية الفكر

وأبان الباحث أن اللغة العربية كانت موضع االهتمام والدراسات العلمية 
تيسري منذ العقود األوىل من القرن األول اهلجري، ًوالفقهية وهدفا للتطوير وال

بل ومنذ عصر اخللفاء الراشدين عندما بدأ تقعيد النحو أول مرة يف تاريخ 
ويف العصر . العربية، وأشار الباحث إىل موضوع تنقيط احلروف بعد ذلك

احلديث ويف ظالل ثورة التقانة واملعلوماتية واملعرفة ووسائل االتصاالت ويف 
  : العوملة تواجه اللغة العربية مشكالت متعددة منهاأجواء
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  . االزدواجية اللغوية بني العامية والفصيحة-١
 اللغة العربية واحلاسوب وقضية تعريب احلاسوب وبناء أجهزة تقنية -٢

  .وفق خصائص العربية
، وقضية النشر اإللكرتوين ))اإلنرتنت(( اللغة العربية وشبكة االتصاالت - ٣
  .))اإلنرتنت((ربية والعمل على تعريب صفحات باللغة الع
 نقل مجيع العلوم والفنون إىل اللغة العربية، وتعريب مصادر العلوم -٤

: والتقنيات وما ينتشر يف الدوريات العلمية املرموقة باللغات األجنبية الرئيسة
لعربية اإلنكليزية والفرنسية واألملانية والروسية واليابانية، وتنمية قدرات اللغة ا

  .على الوفاء مبتطلبات التعبري عن احلضارة احلديثة
 جعل اللغة العربية لغة التدريس يف مجيع املواد العلمية واألدبية والفنية -٥

ويف التقنيات احلديثة ويف مجيع مراحل التعليم العام واجلامعي ويف مؤسسات 
  .البحث العلمي

  . املختلفة اللغة العربية يف مواجهة العوملة مبفاهيمها-٦
ا املختلفة يف وسائل اإلعالم، وضرورة إعداد -٧  اللغة العربية ومستويا

اإلعالميني لغويا، باستعمال لغة عربية سليمة موحدة تنأى عن العاميات احمللية 
  .رمز اجلهل والتقوقع

 تعليم اللغة العربية السليمة ألبنائها، والعمل على تنمية شعورهم -٨
ا، وتقدميها إليهم يف أمجل أساليبها ومناهجهاحببها واحرتامها    .واالعتزاز 

ا، وإقناعهم أن تعلمهم اللغة -٩  تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
العربية الفصيحة هو وحده الذي حيقق أهدافهم املشروعة من حيث املبدأ، إذ 

تمع يف يستطيع املتعلم باستعمال العربية السليمة أن يتفاهم مع مجيع شرائح  ا
مجيع األقطار العربية، يف حني أن تعلم العامية احمللية حيدد مجهوره من حيث 
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إمكان التواصل، ويف الفهم واإلفهام، يف مساحة ضيقة ال تتجاوز مجهور تلك 
ا حيقق أهدافنا الفكرية  العامية، مث إن تعليم العربية الفصيحة لغري الناطقني 

  .واحلضارية والقومية
  .غة العربية والرتمجة منها وإليها وتعزيز دور الرتمجة اآللية الل- ١٠

وأوضح الباحث بعد اإلشارة إىل التحديات اليت تواجه العربية أننا ملا جند 
اسرتاتيجية لغوية عربية تقوم على أسس علمية وحتتل مواقعها يف جممل العمل 

ًالتنموي العريب املشرتك، وتكون ملزمة التنفيذ روحا وتشريع ا، وأن مثل هذه ً
االسرتاتيجية ميكن أن تتم يف إطار تعاون صادق وحيوي بني جامعة الدول 
امع اللغوية العلمية العربية ومؤسسات البحث العلمي والتعليم  العربية واحتاد ا

  .العايل يف الوطن العريب
امع اللغوية العربية حنو نصف  وأبان الباحث أنه مضى على قيام احتاد ا

ا وتزداد سوءا كلما قرن، و ا تراوح مكا ًماتزال قضايانا العربية ومشكال
ا ألنواع احملن والغزو األجنيب واالستيطاين  تعرضت األمة العربية وهويتها وعقيد

  .إخل...واالقتصادي والثقايف
معية يف  وأشار الباحث إىل موضوع غياب اإللزام وقوة التنفيذ للقرارات ا

ًلعربية ويف احتادها أيضا، إذ إن القرارات ال جتد طريقها إىل مجيع جمامع اللغة ا
االستعمال، واللغة كما هو معروف ال حتيا إال باالستعمال، ويصاحب ذلك 
ديد يف مظاهر احلياة اليومية من حيث  كله واقع مرير مبا تواجهه العربية من 

 مكانة يف مراحل انتشار العامية والكلمات األجنبية، واحتالل اللغة اإلجنليزية
ًالتعليم العام واجلامعي وبدءا من الطفولة املبكرة، حىت باتت لغة التعليم الرئيسة 

  .يف املدارس اخلاصة
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ًوإذا كان الباحث يدعو إىل وجوب اسرتاتيجية لغوية عربية، فإنه يقرتح أيضا 
امع وجود هيئة لغوية عربية جامعة مستقلة يرأسها يف الوقت احلاضر رئيس احتاد ا

اللغوية العلمية العربية، ويشارك فيها األمني العام جلامعة الدول العربية ورؤساء 
امع اللغوية العلمية العربية، وممثلون من العلماء واملتخصصني عن كل قطر عريب  ا

ويكون لقرارات هذه اهليئة صفة اإللزام . ال يوجد فيه جممع رمسي للغة العربية
  .ة القمة العربيةوالتنفيذ يف إطار مؤسس

ا احتاد جمامع اللغة العربية، وهذا ما  وأوضح الباحث الظروف القاسية اليت مير 
معيني على نطاق الساحة العربية امع، وا   .أساء إىل مسعة ا

مع  تلك هي إطاللة على احملاضرات والبحوث اليت تضمنها العيد املاسي 
رة إىل أن الدكتور أمحد طالب اإلبراهيمي من اللغة العربية يف القاهرة، وجتدر اإلشا

اجلزائر ألقى كلمة مبناسبة العيد يف إحدى اجللسات املخصصة للمحاضرات 
والبحوث، وقد تضمنت كلمته إشارة إىل ما قام به االستعمار الفرنسي من أعمال 
ا، وعر ج َّيف اجلزائر ومن بينها حماربة اللغة العربية الفصيحة وفرض الفرنسية مكا

ًعلى نضال والده حممد البشري اإلبراهيمي عضو جممع اللغة العربية يف القاهرة ممثال  ِّ
للجزائر، وكيف أن القضية الوطنية كانت شغله الشاغل ومهه الدائم، وأورد فقرة 
من كالم والده يف الدفاع عن العربية الفصيحة وتبيان جهود جممع اللغة العربية يف 

  .احملافظة عليها
  :ً إىل تبيان حماسن العربية مستشهدا بقول شوقيوانتقل

 ًإن الذي مأل اللغات حماسنا  جعل اجلمال وسره يف الضاد
ولكن األمر كما يقول صار أمر فعالية، فماذا يفيد اجلمال صاحبه إذا كان 
َهذا الصاحب كال على غريه وال يقوم بأمر نفسه، ونربأ بلغتنا أن يكون 

َشكلها مجيال وغناؤ   .ًها ضئيالً
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َّوأوضح أن العامل يف هذا الزمان الذي حنياه يعيش ما مساه أحد الكتاب 
، ويف احلرب منتصر ومهزوم، وغالب ومغلوب، ))حرب اللغات((الفرنسيني 

ا تأججا والتهابا  ًفماذا سيكون مصري لغتنا يف هذه احلرب الضروس اليت زاد ً
  .ثورة االتصاالت احلديثة

 يف أمريكا الالتينية تنبأت أنه لن يبقى يف املدى وذكر أن دراسة صدرت
  :املنظور إال أربع لغات هي

  .اللغة الصينية وسبب بقائها هو العامل البيولوجي
  .اللغة اإلسبانية وسبب بقائها هو العامل الدميوغرايف

  .))التكنولوجي((اللغة اإلنكليزية وسبب بقائها هو العامل التقاين 
ا هي )) الديين((ائها هو العامل اإليديولوجي اللغة العربية وسبب بق  أل

  .اللغة الدينية ألكثر من مليار من البشر
ًومع أن هذا التنبؤ يبعث فينا شيئا من التفاؤل فهو يرى أن هذه اللغة 
ًتواجه حتديا كبريا ال سبيل إىل التغلب عليه إال باستجابة أكرب، وذلك بتجنيد  ً

هودات , طاقات أكثر وحشد إمكانات أوفر وإن جتنيد الطاقات، وبذل ا
يتطلب إجياد مصادر مالية جديدة، ولعل من املصادر املالية املطلوب إجيادها 

  .))الوقف اللغوي((ما ميكن تسميته 
مع بأجهزة اإلعالم واملرئي منها خاصة ، ألنه إذا  ودعا إىل توطيد صلة ا

مع بعيدة عن النا س، ومل تصل إليهم مبختلف بقيت املصطلحات اليت يقرها ا
مع الفرنسي  ّصناع ((الوسائل فأخشى أن يقال عنا ما قد قيل عن أعضاء ا

ال العلمي، ولكنها كما . ))َّألفاظ، وزانو مقاطع وإن أمهية اللغة ال تقتصر على ا
  .إن الوحدة اللغوية تقود إىل وحدة اإلرادات: يقول أحد الفالسفة
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اليوم يف القضايا السياسية واالقتصادية ال يسر إذا كان تعاوننا ((: وقال
َْالناظرين، حيث تقطعت بنا األسباب، وصار بأسنا بيننا، ووالينا أعداءنا، 
َوأمشتنا بنا خصومنا، فإن األمل معقود على هذه اللغة يف اإلبقاء على ما بني  َْ ْ َ

يعيد العرب من وحدة املشاعر، ووحدة اآلالم، ووحدة اآلمال، وعسى اهللا أن 
ا األوىل بفضل هذه اللغة   .))إىل هذه األمة سري

ذه  اية االحتفال بالعيد املاسي إعالن جممع اللغة العربية  وقد صدر يف 
  :ّاملناسبة، ولعل من الفائدة أن نذكر اإلعالن كما ورد يف نصه على النحو اآليت

  إعالن مجمع اللغة العربية
  في مناسبة عيده الماسي

  )م٢٠٠٧مارس  ١٩ -  مارس١٧(
يف مشهد علمي ولغوي وثقايف جليل، ضم خنبة علماء العربية ومفكريها 
ا ومبدعيها، من املصريني والعرب واملستعربني، ومن أعضاء جممع اللغة  وأساتذ

واملراسلني، ومن اخلرباء العربية يف مصر وأعضاء جمامع اللغة العربية العاملني 
معيني العاكفني على قضايا اللغ ة والعلم، ومن ممثلي اجلامعات واملؤسسات ا

ا املختلفة، ومن املشاركني  واهليئات املتصلة بأمور اللغة العربية، والعاملة يف جماال
تمع املدين ومبادراته يف هذا املشهد  يف اجلمعيات اللغوية اليت تؤكد اهتمام ا

 وبلوغه اخلامسة اجلليل، جاء احتفال جممع اللغة العربية يف مصر بعيده املاسي،
  .والسبعني من عمره احلافل بالعطاء واإلجناز

ًوجاءت هذه املشاركة املصرية والعربية والدولية تقديرا للدور الذي قام به 
مع يف خدمة قضايا اللغة العربية، والعمل على صيانتها واحملافظة عليها،  هذا ا

على الوفاء باحتياجاته وتيسريها وتطويرها، وجعلها مواكبة لروح العصر، قادرة 
االت املعرفة الشاملة واملتسارعة بال حدود، باعتبار هذه اللغة  ومطالبه، متسعة 
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ًوعاء لرتاثنا وثقافتنا وذخرية ملكتنـزاتنا وجتليات إبداعنا، وآلة إلنتاجنا املعريف قدميه 
عريب ًوحديثه، ومنطلقا لطموحاتنا ومواجهتنا للتحديات اليت يفرضها علينا واقع 

وعاملي جديد، البد فيه من تأكيد اهلوية وترسيخ القدم واألخذ بأسباب التقدم 
 عندما كانت العربية لغة -  كما أسهمنا عرب التاريخ- ووسائله، واإلسهام فيه 

العوملة، وجامعة الثقافات، ولسان الشعوب، واحلضارة العربية تنتظم العامل كله 
ًمن مشرقه إىل مغربه، سالما وتنوير ًا وهداية، وصياغة للعقل والوجدان، ونشرا ً

  .لقيم احلياة والعمران
إن جممع اللغة العربية، وهو يعي دوره كأعظم ما يكون الوعي، ويقدر 
مسؤوليته كأكرب ما يكون التقدير، يتطلع اليوم إىل صياغة جديدة لقانون عمله 

ا بفاعلية دوره و ًووجوده، واعرتافا حامسا من الدولة ومؤسسا أبعاد مسؤوليته ً
باعتباره مرجعية لغوية يف كل ما يتصل بقضايا اللغة العربية يف التعليم واإلعالم 
والثقافة، لتصبح قراراته ملزمة وحاكمة، من منطلق هذه السلطة اللغوية اليت 
يضمنها وحيققها له قانون جديد جييء مبثابة استعادة وتأكيد ملرسوم إنشاء هذا 

مع، عندما كان جم ًمعا ملكيا للغة العربية، والصادر يف الثالث عشر من ديسمرب ا
م، والذي كان ينص يف مادته السابعة عشرة على أن تتخذ وزارة ١٩٣٢عام 

مع يف أمر اللغة العربية  املعارف العمومية كل الوسائل اليت تكفل اتباع قرارات ا
ماهلا بوجه خاص يف وألفاظها وتراكيبها، وذلك بإذاعتها إذاعة واسعة، وباستع

  .مصاحل احلكومة ويف التعليم والكتب املدرسية املقررة
مع، مرتبطا مبسؤولياته وواجباته التنفيذية،  ًهكذا جاء مرسوم إنشاء ا

مع عند إنشائه -ًوملزما لوزارة املعارف العمومية   بتنفيذ - اليت كان يتبعها ا
مع اآلن ضرورة استعادته قراراته يف أمور اللغة العربية، وهو األمر ا لذي يرى ا
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ُوتأكيده، بأن يعاد النظر يف الصيغة احلالية لقانونه ليستعيد سلطته التنفيذية 
  .ومرجعيته فيما يتصل بأمور اللغة وقضاياها

دف إىل  مع طويال أمام هجمات عديدة وانتقادات كثرية  ًلقد صمت ا
ًدر عن غرض أو هوى، والقليل االنتقاص من قدره وهيبته، كثري منها كان يص

ََّمنها كان موضوعيا يـتـغيا احلقيقة، ويسعى إىل جالء املوقف، ظنا من أصحاب  ََ
مع يتقاعس عن املشاركة يف السجال اللغوي، وعن  هذا النقد وهذا اهلجوم أن ا
أن يكون له دور بارز ورأي مسموع يف كل ما جيري وحيدث من حولنا، والظواهر 

يارا يف مستوى : تفاقم وتتعاظمالسلبية ت ًضعفا يف مناهج تعليم اللغة العربية وا ً
ًاملتعلمني يف املدارس واجلامعات، وشيوعا لألخطاء الفادحة على األلسنة واألقالم 
ًيف وسائل اإلعالم وغريها، وانتشارا لألمساء األجنبية اليت أسرف الناس يف إطالقها 

أن جيدوا من يردهم بالقانون وبالوعي عن على كل ما حولنا ونعيش فيه، دون 
ا القضاء على اهلوية، وتشويه صورة الوطن،  هذه املمارسات اخلاطئة اليت من شأ
امع اللغوية العربية يف عدد من البالد العربية  ُيف الوقت الذي أتيح فيه لعدد من ا

 لغتهم سلطة القرار وفاعلية تنفيذه، وسلطة مواجهة كل ما يسيء إىل الناس يف
ذه اللغة م املتصل    .ويف واقع حيا

إن جممع اللغة العربية وهو يقدم الشكر اجلزيل للرئيس حممد حسين مبارك 
رئيس اجلمهورية على تفضله برعاية احتفالنا بالعيد املاسي، وجلامعة الدول 
ًالعربية اليت احتضنت هذا االحتفال، وكانت حبق بيتا للعرب يف أمور لغتهم 

م، يطلب من الدولة ومن جملسها التشريعيوثقافت الشعب : هم وحيا
مع، حبيث تتضمن صيغته اجلديدة  والشورى، املوافقة على تعديل قانون ا
مع لدوره الغائب الذي نص عليه مرسوم إنشائه، وسلطته  املقرتحة استعادة ا
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ا، اللغوية اليت جيب أن تكون له يف كل ما يتصل باللغة العربية وقضاياه
تمع من سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية   .ًاستكماال ملا يف ا

مع ومستقبله وازدهاره مرهون بتحقيق هذا املطلب،  إن حاضر ا
واالستجابة السريعة له، وحنن نطرحه ونطالب به يف مناسبة العيد املاسي، وإال 

م، السلبيات يف واقعنا اللغوي تتعاظ. فإن احلال سيظل على ما هو عليه
مع مكتوف اليدين، دون أن تكون قراراته ملزمة وهلا سلطة القانون   .وا

مع يف سنواته القادمة أكثر اكتماال  ًواألمل معقود، على أن تكون مسرية ا
وقدرة وعزمية، ووفاء مبا هو مطلوب منه من عمل وإجناز، بفضل مؤازرة الدولة 

عظيم جهده يف إطار تكامله ودعمها، والتفاف هذا احلشد العلمي من حوله، وت
امع اللغوية العلمية العربية،  معي العريب املشرتك، املتمثل يف احتاد ا ِّمع اجلهد ا

  .ويف ذخرية األمة من العلماء واملفكرين واملبدعني والباحثني
  

  .ًوالشكر املوفور لكم مجيعا


