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افتـتـاحّيـة العـدد

  

بالقلم،  عّلم  ــذي  ال لله  الحمُد 
والّصالُة  يعلم،  مل  ما  اإلنسان  عّلم 
والّسالم عىل أرشف من نطق بلغة 
الّضاد، وُأوِتَ جوامع الكِلم، محمد 
وصحبه  آله  وعىل  الله  عبد  بن 

أجمعني، وبعد.
   فإنَّه من نافلة القول الّتقريُر يف 
العربّية  اللغة  أّن  االفتتاحّية  هذه 
مقّومات  ــواع  أنـ جميع  متتلك 
فيها  إّن  بل  داخلها،  يف  وجودها 
يجعلها  ما  واملزايا  الخصائص  من 
ترتّبع عىل عرش الّلغات اإلنسانّية. 
وإذا كان لكل لغة يف العامل مكانٌة 
ساميٌة وقْدٌر عاٍل عند أهلها بحكم 
جِبّلة حّب املرء لّلسان الذي رضع 
لبانه من أبويه، وحّب األرض التي 
ريعان  فيها  وقىض  فيها،  ترعرع 
العربّية  اللغة  حّب  فإّن  الّشباب؛ 
غريزٌة ورشيعٌة واختياٌر وافق هوى 
اللغة  هــذه  عــرف  من  كل  لــدى 
عىل  تعرّف  أو  األوىل،  نشأته  يف 
جاملّياتها يف مقاعد الّدراسة ومنابر 
هذه  يف  املقام  وليس  الّتواصل. 
لذكر  صا  مخصَّ املوجزة  االفتتاحّية 
وخصائصه  العريب  الّلسان  ميزات 
اين  والــدّ القايص  بها  اعرتف  التي 
من الباحثني يف علوم اللغة، فلذلك 
مظاّنه ومصادره، ولكن الذي نشري 
هو  العجىل  املقّدمة  هذه  إليه يف 

نقاط ثالث. 
   أوالها: أّن اللغة العربّية اكتسبت 
بالقرآن  ارتباطها  من  خلودها 
الكريم، فهي وعاء املعجزة الّلغوّية 
الله  التي خاطب  الخالدة  العقلّية 
العليم الحكيم بها البرش أجمعني، 
تظلُّ  بأّنها  الحكيم  قرآنه  يف  وقّرر 
عن  بعيدًة  الّتغيري،  عن  محفوظة 
الّتبديل، لن تطالها أيدي الّتزييف 
والّتحريف مهام حاول املضّلون أن 
يجدوا إىل ذلك سبيال ولو تضافرت 
قواهم وتآزرت جهودهم. والواقع 
يشهد أّن محاوالت الّنيل من الّنّص 

أّول  نزول  منذ  تتوّقف  مل  القرآين 
صىّل  محمد  قلب  عىل  منه  آية 
تتواىل  زالت  وال  وسّلم،  عليه  الله 
ومل  وزاهقة،  داحضة  وكّلها  ترتى، 
أذهان  العيش حتى يف  لها  ُيكَتب 

أصحابها. 
   وبخلود الّنّص القرآين املعجز، كتب 
العربّية،  لّلغة  والخلود  املجد  الله 
املتحّدثون  الّتاريخ  عرب  ازداد  وقد 
وتأّلقا،  إفصاحا  يوم  بعد  يوما  بها 
يف  بها  الكاتبني  مقامات  وارتفعت 
تتسامق  زالت  وال  اإلبداع،  جوزاء 
حينا بعد حني إبانًة وتبيينا وتفّوقا، 
ويشتاق إىل الّتعرّف إليها األجانب 
والغرباء، ويبذلون من أجل تعّلمها 

الغايل والّنفيس. 
من  يشٌء  العاقَل  يتمّلُك  وقد     
الّسؤال  يف  إيجازه  ميكن  العجب، 
اآلت: ملاذا االهتامُم باللغة العربّية 
وما  الرّقمّي؟!  العرص  اآلن يف هذا 
الّلغة  هذه  تحمله  الذي  الجديد 
للّناطقني  وتوّفره  والّشعوب  لألمم 
بها؟ وهذا يقودنا إىل بسط القول 
رُها  توفُّ وهي  الثانية،  الّنقطة  يف 
تتوّفُر  ال  وممّيزات  خصائص  عىل 
لغٌة  فهي  األخــرى؛  اللغات  عليها 
ُتَعدُّ  إذ  مفرداتها  بوفرة  تتمّيُز 
ابن  منها  أورد  بــاآلالف،  جذورها 
“لسان  القّيم  معجمه  يف  منظور 
ومائتني  ألفا  عرش  أحد  العرب” 
العّد  وفق  جــذرا  وثالثني  واثنني 
الذي أجراه الباحث حمزة املزيني، 
وهذا العدد ُيَعدُّ رقام كبريا إذا ما 
قورنت به أعداد الجذور يف اللغات 

األخرى. 
   وبالعودة إىل املعاجم والقواميس 
لدى  واملعروفة  املعهودة  العربّية 
من  العريب  بالّلسان  املتكّلمني 
والقاموس  الــعــرب،  لسان  مثل 
والّصحاح،  العروس،  وتاج  املحيط، 
والجمهرة، ومعجم املقاييس، يجد 
لسان  معرفة  إىل  املتطّلع  الباحث 

د. أمحمد صايف املستغامني
األمني العام ملجمع الّلغة العربّية بالّشارقة
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من  الهائلة  الوفرة  هذه  العرب 
الجذر  عن  تتفّرع  التي  األلفاظ 

الّلغوّي الواحد. 
   من ناحية أخرى، تتمّيز العربّية 
متّددها  وأساليب  تقنّيات  بوفرة 
وتوّسعها مثل: االشتقاق واإلعراب 
عىل  وتتوّفر  ــوات،  األص ووضــوح 
حشد كبري من الّصيغ الرّصفّية التي 
املتحّدث  ببال  يخطر  ما  كل  تسع 

البليغ أن يعرّب عنه أو أن يصفه. 
   والّنقطة الثالثة التي متّيز اللغة 
غنّية  لغة  أّنها  غريها  عن  العربّية 
واألنــســاق  الرّتكيبّية  ــاألمنــاط  ب
بها  املتحّدث  ُتنجد  التي  الّتعبريّية 
كليهام  بها  الكاتب  أغراض  وتلّبي 
املعنى  عن  الّتعابري  أنواع  بشتى 
متنّوعة  دالالت  إيجاد  مع  الواحد 
ومنــط،  منــط  كــل  بــني  ومختلفة 
األمثلة  الباحثني  عىل  يخفى  وال 
القاهر  عبد  ــام  اإلم ساقها  التي 
الجرجاين يف كتابه املوسوم بدالئل 
العبارات  بني  للّتفريق  اإلعجاز 
الفروق  عىل  بها  استشهد  التي 
فروق  عن  الّناجمة  الــّدالالت  بني 
مثل:  الّتعبريّية  األمناط  يف  دقيقة 
زيد منطلق، ومنطلق زيد، وانطلق 
زيد، وزيد انطلق وغريها.           

يف  يجد  املنصف  والــبــاحــث     
الكثري من  العربّية   اللغة  مخزون 
األمناط الّتعبريّية التي تؤّدي معاين 
مّتفقة يف الخرب العام، ومختلفة يف 
بعض الدالالت الّدقيقة التي يتمّيز 

بها تعبري عن قريبه أو صنوه. 
بحر  فيض  مــن  قــطــرٌة  هــذه     
وخصائصها،  العربّية  ممّيزات 
الالمع  إشعاعها  نور  من  وإطاللٌة 
الكلامت  هــذه  وليست  املــنــري، 
عن  للحديث   – أسلفت  كام   –
وإمّنا  وممّيزاتها،  وفضلها  العربّية 
الذي دعاين إىل الّتعريج عىل بعض 
هذه الخصائص هو رغبتي يف تنبيه 
عاّمة القّراء إىل ما تقوم به املجامع 
الّلغوّية واملراكز الّتعليمّية يف شّتى 
أقطار العامل، واألهداف التي تصبو 
سائرة  هي  وهــل  تحقيقها،  إىل 
به  تقوم  فيام  الّصواب  جاّدة  عىل 
وتقّدمه من خدمات للسان العريب 

وال  رضوري،  غري  وجودها  أّن  أم 
لجهود  اليوم  العرب  ألبناء  حاجة 

املجامع وبحوثها. 
   إّن الجواب بدون ترّدد وال تلعثم 
الجّبار  العمل  إّن  “نعم”.   هو: 
واملراكز  املجامع  به  تضطلع  الذي 
مشاربها  اختالف  عىل   – اللغوية 
عني  هو   – ووسائلها  ومناهجها 
املطلوب،  العمل  وهو  الّصواب، 
األّمة  لهذه  يحفظ  الذي  والّسور 
وذاكرتها،  وحضارتها  تاريخها 
والبحث  الّثقافة  ِجــذوة  وُيحيي 
أبنائها،  نفوس  يف  املعرفة  وحّب 
ويف  املجيد  برتاثها  األجيال  ويربط 
الكريم  القرآن  الوحيان:  مقّدمته 

والّسنة الّصحيحة. 
مصائَب  من  األّمــة  أصاب  وما     
ورزايا، وما حّل بها من فنٍت وِمحن 
إال بعد أن طّلق أبناؤها – املهملون 
 – سذاجًة  بهم  ــّرُر  ــغ وامُل طوًعا 
وتعّلقوا  الفصيحة،  العربّية  لغَتهم 
بخيوط واهية يشدو بها كّل ناعق 
يدعو إىل توظيف اللهجات العامّية 
واللغات األجنبّية. وإّن املرء لََيحزن 
األصيل،  العريّب  الفتى  يلقى  حني 
بيئة  يف  عربّيني  ألبوين  ُولِد  الذي 
عربّية، وَيْخرُبُه فيجده ال يستطيع 
استعامال  األم  لغته  يستعمل  أن 
يرتّنح  وهو  إليه  ويصغي  صحيحا، 
ُمْسَتسَمجة  عامّية  بني  حديثه  يف 
وأجنبّية غريبة عن طبعه وأصالته 
األمر  وصل  بل  وثقافته؛  وهوّيته 
الّسخرية  إىل  املستغِربني  ببعض 
باللغة  يتحّدث  مبن  واالستهزاء 
بسامت  وَوْسِمه  الّسليمة  العربّية 
املايض  حول  والّتقوقع  الّتخّلف 
الّتطّور  وكــأّن  ــر،  وأدب وىّل  الــذي 
أن  مفهوم هؤالء هو  والّتحّض يف 
يتحّدث ابن العرص إحدى اللغات 
مبعرفته  يفاخر  وأن  األجنبّية، 
وأن  وغريبها،  وشائعها  مبستعملها 
ينسلخ من ثوبه العريّب األصيل.        
املفاهيم  هــذه  أبــأس  فام  أال     
أبناء  من  كثري  لدى  انترشت  التي 
الحمل  أثقل  ومــا  الجيل!،  هــذا 
الرّتبويني والقامئني عىل منابر  عىل 
هذا  لتقويم  والّتوجيه  ــاد  اإلرش

االعتزاز  روح  وبعث  االعــوجــاج 
الفصحى يف قلوب  العربّية  باللغة 
الناس وضامئرهم، وبيان أّن اللغة 
وسيلة وليست غاية يف حّد ذاتها، 
عن  فضال   – لغة  أّي  كانت  وإذا 
من  متتلك   - الكريم  القرآن  لغة 
يجعلها  ما  واملهارات  املقّومات 
تفي بأغراض الّتواصل والّتحاور مع 
اآلخرين، وتحفظ لألجيال تاريخهم 
وذاكرتهم، فِلَم يتخىّل عنها أهُلها، 
ومل يستنكُف عن الّتواصل واإلبداع 
إىل  أحوجنا  فام  أال  أبناؤها.  بها 
ويف  جميعا،  جهودنا  تتضافر  أن 
املــقــّدمــة جــهــود الــقــامئــني عىل 
اللغوية  واملراكز  اللغوية  املجامع 
واإلسالمّية  العربّية  البالد  شّتى  يف 
واالجتهاد  الجهد  من  مزيد  لبذل 
ــداع  واإلبـ والّتنقيب  والبحث 
للّتوّصل إىل أساليب ميّسة لتعليم 
بها  والوصول  الغّراء  املضّية  هذه 
الجيل  وأبناء  أبنائها،  قلوب  إىل 

الحديث قاطبة. 
املهّمة  هذه  أجل  ومن  هــذا،     
الّتنسيق  مهّمة  الّسامية،  الرّشيفة 
واملراكز  اللغوّية  املجامع  بني 
العربّية  الّلغة  بقضايا  ُتعنى  التي 
الّسمو  صاحب  أنشأ  وتعليمها، 
بن محمد  الدكتور سلطان  الّشيخ 
الشارقة – حفظه  القاسمي حاكم 
الله ورعاه - مجمع اللغة العربّية 
يراها  ثاقبة  رؤية  وفق  بالشارقة 
لخدمة املجامع ودفع حركة البحث 
خطوات  وتسيع  فيها،  والتأليف 
الّتاريخي  املعجم  مرشوع  إنجاز 
حني  سيكون،  الذي  العربّية  للغة 
االنتهاء من تأليفه بإذن الله تعاىل 
يف  ناصعة  بيضاء  غرّة   - وتوفيقه 
جبهة تاريخ األّمة العربّية، ومفخرة 
وِسجاّل  الّضاد،  بلغة  للمتكّلمني 
حافال بتاريخ األّمة، وديوانا شاهدا 
يف  وتراثها  وأقوالها  أحداثها  عىل 
الله  عىل  ذلك  وما  الخالية،  أّيامها 

املعني بعزيز. 
د. أمحمد صايف املستغامني.

األمني العام ملجمع الّلغة العربّية 
بالّشارقة
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اللغة  جاءت فكرُة تأسيس مجمع 
لكثري  استجابة  بالشارقة  العربّية 
كان  التي  واملشاريع  األهداف  من 
الّدكتور  الّشيخ  الّسمو  صاحب 
القاسمي عضو  بن محمد  سلطان 
 – الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس 
فيها،  ُيفّكُر  تعاىل-   الله  حفظه 
عملّية  حلول  إيجاد  إىل  ويسعى 
عايش حركة  إّن سمّوه  لها؛ حيث 
املجامع الّلغوّية والعلمّية أكرث من 
ستينّيات  من  ابتداء  عقود  سّتة 
القرن املايض يف مرحلته الجامعّية 
وكان  القاهرة،  يف  قضاها  التي 
الكربى  األحـــداث  عــىل  شــاهــدا 
والنشاطات واإلنجازات التي يقوم 
بها مجمع اللغة العربّية بالقاهرة. 

     ومتاشيا مع خّطه الّثقايف الرّتبوّي 
منذ  أمنلة  قيَد  عنه  َيِحْد  مل  الذي 
سمّوه  فإّن  الّشارقة،  حكم  توّليه 
كانت ُتراوده فكرة تأسيس مجمع 
لغوي يف الشارقة ال لتلبية حاجات 
أّن  يعلم  فهو  ــارة،  اإلم يف  لغوّية 
وتربوّية  لغوّية  مؤسسات  مّثــة 
وإمّنا  الّداخلّية،  االحتياجات  تلّبي 
مضجعه  يُقضُّ  كان  الــذي  الهّم 
يف  الّلغوّية  املجامع  ــواُل  أح هو 

يسمع  كان  إّنه  إذ  العربّية؛  دولنا 
الّسارّة،  غري  أخبارها  عن  الكثري 
ومشاريعها  املتعرّثة،  وخطواتها 

املتأّخرة بسبب العامل املاّدي؛ من 
هنا صّح عزمه وتبلورت يف وجدانه 
العربّية  اللغة  مجمع  إنشاء  فكرُة 
اللغوّية  املجامع  لخدمة  بالشارقة 
والرّتجمة  التأليف  حركة  ودفــع 
املعجمّية  والصناعة  والّتعريب 

فيها. 

سمّوه  رّصح  كام  فاملجمع،       
وصل  همزة  عديدة،  مناسبات  يف 
الكربى  اللغوّية  املشاريع  لدراسة 
الّطريق  وتيسري  العريب،  عاملنا  يف 
الّتطبيق  أمامها لتجد مكانا لها يف 

مجمع الّلغـة العربّية مـــــــــن الفكــرة إىل الـــواقع

مجمع الشارقة
همزة وصل بين 
المجامع اللغوية
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مجمع  رأى  أن  ومنذ  والّتنفيذ. 
الشارقة نور اإلنشاء مبرسوم أمريي 
خطا  الشارقة،  حاكم  سّمو  من 
قام  حيث  حثيثة  عملّية  خطوات 
بزيارات  للمجمع  العام  األمــني 
عديدة لعدد من املجامع اللغوّية 
واملراكز العلمّية مثل مجمع اللغة 
اللغة  ومجمع  بالقاهرة،  العربّية 
العربّية بالخرطوم، ومكتب تنسيق 
الّتعريب بالرباط، ومركز امللك عبد 
الله بن عبد العزيز الّدويل لخدمة 

اللغة العربّية بالرياض وغريها. 
ثم  تعاىل،  الله  من  وبتوفيق       

حاكم  الّسمو  صاحب  بتوجيهات 
أن  املجمع  استطاع  الــشــارقــة، 
الّتعاون  مضامر  يف  أشواطا  يقطع 

الّلغوّية،  املجامع  مع  والّتنسيق 
يحُسُن  التي  املحّطات  أوىل  وِمن 
ذكرها يف هذا املقام إنشاء مجلس 
مبكرمة  مبوريتانيا  العريب  اللسان 
يضّم  والــذي  سّمّوه،  من  سخّية 
ومحّبيها  العربّية  علامء  من  ثّلة 

العاملني. 

املجمع  ع  وقَّ أخرى،  ناحية  من    
تعاون  ــرات  مــذّك تأسيسه  منذ 
العربّية  اللغة  مجمع  من  كّل  مع 
الله  عبد  امللك  ومركز  بالخرطوم، 
لخدمة  ــّدويل  ال العزيز  عبد  بن 
اللغة العربّية بالرياض لتنفيذ عدد 

من املشاريع اللغوية. 
     وتحسن يف هذا املقام اإلشارُة 
إىل تبّني مجمع الّشارقة – برعاية 
الشيخ  الّسمو  صاحب  من  سامية 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
حفظه الله تعاىل – جائزة األلكسو/ 
اللغوّية  للّدراســــات  الشـــــارقة 
واملعجمّية التي حالفها الّتوفيق يف 
إليها  دورتها األوىل 2017، وشّدت 
كثري  يف  والباحثني  الّلغويني  أنظار 
وتّم  وغريها،  العربّية  الدول  من 
يف  األوىل  باملراكز  الفائزين  تكريم 
باريس  يف  اليونسكو  منظّمة  مقر 
لّلغة  العاملي  اليوم  احتفالّية  يف 

العربّية يف 18 ديسمرب 2017م. 

العربّية  اللغة  وملجمع  هذا،      
املشاريع  من  جملة  بالشارقة 
خّطط  قد  والعلمّية،  الّلغوّية 
القريب  املستقبل  يف  لتنفيذها 

وسُيعلن عنها يف حينها.

مجمع الّلغـة العربّية مـــــــــن الفكــرة إىل الـــواقع

لدينا العديد من 
المشاريع التي 

نسعى لتحقيقها
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املرسوم األمريي بإنشاء
مجمـع الّلغـة العـربّية

بالّشــارقـة

ــّدؤوب  الـ سعيه  إطـــار  يف       
إمارة  يف  العريب  لّلسان  للّتمكني 
الّسمو  صاحب  ــأى  ارت الشارقة، 
بن محمد  الدكتور سلطان  الّشيخ 
األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 
حفظه   - الشارقة  حاكم  لالّتحاد 
الله تعاىل ورعاه -أن تكون مناسبة 
للغة  العاملي  باليوم  االحتفاالت 
رسميا  موعدا   2016 عام  العربية 
اللغة  مجمع  إنشاء  عن  لإلعالن 
ينوي  كان  الذي  بالشارقة  العربية 
منذ فرتة طويلة  وُيخّطُط إلنشائه 

من الزّمن. 

     ويف تلك املناسبة الطّيبة الغّراء 
العربّية  حامة  قبل  من  املشهودة 
أعّده  بهيج  حفل  ويف  وعّشاقها، 
لدول  العربّية  للغة  الرتبوي  املركز 
من  كوكبة  تكريم  وبعد  الخليج، 
املناهزات  يف  الفائزين  الطالب 
يف  السمو  صاحب  أعلن  اللغوية، 
جمهور  أمام  ألقاها  التي  كلمته 
إنــشــاء مجمع  عــن  الــحــارضيــن 
جاء  الذي  بالشارقة  العربية  اللغة 
املثّقفة  الطبقة  استجابة لتطّلعات 
شّتى  يف  واللغويني  الباحثني  من 

األقطار العربّية واإلسالمّية، وأوضح 
سمّوه يف كلمته أّن املجمع ال ُيعنى 
بتقديم خدمات للّراغبني يف تعليم 
اللسان العريب أو البحث يف علومه 
العربّية  ــارات  اإلمـ ــة  دول داخــل 
الهدف  ــا  وإمّن فحسب،  املّتحدة 
األسمى الذي من أجله تّم إنشاؤه 
هو تقديم الّدعم املاّدي واملعنوي 
للمجامع اللغوية والعلمّية العربية 

التي ترزح تحت كثري من الّضغوط 
املاّدّية وغريها يف بالدنا العربّية. 

     وقد تضّمن املرسوم األمريي رقم 
)96( لعام 2016 الذي وّقعه سمّوه 
تّم  حيث  املجمع  حول  معلومات 
اعتبارّية  شخصّية  بأّنه  تعريفه 
القانونّية  باألهلّية  تتمّتع  مستقّلة 

ومّتت  أغراضه،  لتحقيق  الاّلزمة 
األهداف  جملة  إىل  اإلشــارة  فيه 
والتي  تحقيقها  إىل  يسعى  التي 
سالمة  عىل  الحفاُظ  جملتها  من 
مواكبًة  وجعلها  العربّية،  اللغة 
ملتطّلبات العلوم واآلداب والفنون، 
اإلنسانية  الحياة  ملدركات  ومالمئة 
العريب  الرّتاث  وإحياء  املتجّددة، 
توثيقه،  عىل  والعمل  واإلسالمي 
والّتعريب  الّتأليف  وتشجيع 
الّصالت  والرّتجمة والّنرش، وتوثيق 
يف  والعلمّية  اللغوية  باملجامع 
والقيام  واإلسالمي،  العريب  العاملني 
لّلهجات  العلمّية  بــالــّدراســات 
والعمل  وحديثها،  قدميها  العربّية 
العربّية  باللغة  الّنهوض  عــىل 
يف  دامئا  لتكون  مكانتها  وتعزيز 
الّلغات  قامئة  الّريادة ضمن  مرتبة 

األكرث انتشارا يف العامل. 

     وأوضح املرسوم أّن مجمع اللغة 
العربية بالّشارقة يسعى إىل تحقيق 
املعاجم  إصدار  أهدافه من خالل 
العلمّية،  واملوسوعات  اللغوّية، 
والبحوث  الــّدراســات  ــراء  وإجـ
واإلرشاف  العربّية  باللغة  املتعّلقة 
عليها ونرشها، ودراسة املصطلحات 

إنشاء المجمع
استجابة لتطلعات 

علمية وبحثية
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املرسوم األمريي بإنشاء
مجمـع الّلغـة العـربّية

بالّشــارقـة

العلمّية واألدبّية والفّنّية واأللفاظ 
توحيدها،  عىل  والعمل  الحضارّية 
وإصدار املنشورات الّلغوّية ومجّلة 
اإلنسانّية،  العلوم  يف  محّكمة 
والوثائق  املخطوطات  وتحقيق 
ما  والّنصوص، وبحث ودراسة كل 
من شأنه أن يرتقي باللغة العربّية 
العلمّية  وُيربز مكانتها يف امليادين 
واللغوية والثقافّية التي يكّلف بها 

الحاكم إدارة املجمع. 

يف  جــاء  أخــرى،  ناحية  من       
املرسوم بياُن الرّشوط التي ينبغي 
توافرها يف العضوية العاملة حيث 
العربّية  اللغة  مجمع  أعضاء  إّن 
املجامع  غــرار  عىل   – بالشارقة 
اللغوية األخرى – ال ينخرط ضمن 
صفوفه إال املتخّصصون يف اللسان 
العربّية،  لعلوم  املتقنون  العريب، 
وأجناسها  فنونها  يف  املتضّلعون 
الّنرش  يف  املــشــاركــون  ــة،  ــّي األدب
وامتياز،  بغزارة  العلمي  والتأليف 
العلمّية  بالكفاية  لهم  املشهود 
وأوضــح  االخــتــصــاص.  ذوي  مــن 
مُتَنُح  العضوية  أّن  أيضا  املرسوم 
املجمع  أمناء  مجلس  من  بقرار 
جميع  توّفر  من  الّتحقق  بعد 
املنصوص  ــرشوط  وال املواصفات 
عليها يف املتقّدم الكتسابها، وتكون 
سنوات  ثالث  ملّدة  العضوّية  فرتة 
قابلة للّتمديد َوفق ما يراه مجلس 
الخربات  عىل  االّطالع  بعد  األمناء 
يقدمها  التي  والعملّية  العلمية 

العضو إىل إدارة املجمع.

     أّما العضوية الرّشفّية فإّنها مُتَنح 
العلمّية  للّشخصيات  دامئة  بصفة 
خدمة  يف  طويل  ــاع  ب لها  التي 
اللغة العربية والعلوم بشكل عام، 
عامل  يف  ووجاهتها  مكانتها  ولها 
والفنون  واآلداب  واملعرفة  العلم 
امليادين  من  ذلك  وغري  والسياسة 

الثقافية. 

      من ناحية أخرى، أوضح املرسوم 
األمريي االختصاصات والّصالحيات 
التي ُيخّولها القانون ملجلس األمناء 

العاّمة  الّسياسات  وضــع  مثل 
االسرتاتيجّية  وخططه  للمجمع، 
يّتصل  فيام  والّنظر  وبرامجه، 
واختصاصاته،  املجمع  بأغراض 
من  ومؤقتة  دامئة  لجان  وتكوين 
بني أعضائه للقيام مبا ُيعَهُد إليهم 
الهيكل  وإقـــرار  ــامل،  أع من  به 
وتنظيم  للمجمع،  التنظيمي 
املستوى  عىل  واملؤمترات  الّندوات 
املحّل واإلقليمي والّدويل يف كافة 
العربّية،  اللغة  بشؤون  يتعّلق  ما 
العقود  ــرام  إبـ عــىل  واملــوافــقــة 

املجمع  يكون  التي  واالّتفاقيات 
إنشاء  عىل  واملوافقة  فيها،  طرفا 
العربّية  للغة  ومراكز  دور  ودعم 
اللغوية  املجامع  مع  بالتنسيق 
يف  املختصة  والجهات  والعلمّية 
الدول العربّية وغريها. وتحت البند 
ذاته، جاء تحديد صالحيات األمني 
الجهة  ُيَعّد  الذي  للمجمع  العام 
االتفاق  يتم  ما  لجميع  التنفيذية 
عليه يف مجلس األمناء الذي يأمتر 
بتوجيهات الرئيس األعىل للمجمع. 

     هذا، واألمل معقود، والّرجاء 
أمرنا  من  رّبنا  لنا  يهّيئ  أن  كبرٌي 
املحّجة  رشدا، ويسّدد خطانا عىل 
مساعينا  ويوّفق  الّناصعة،  البيضاء 
حامل  العريب  اللسان  خدمة  يف 

وحي الّسامء إىل البرش أجمعني. 

من شروط
العضوية التخصص 
في اللسان العربي



10



11



12

يكون  أن  سعيدة  ملناسبة  “إّنها 
فيها إصدار املرسوم األمريي بإنشاء 
الشارقة،  يف  العربية  اللغة  مجمع 
فاعاًل  املجمع  هــذا  يكون  ولــن 
من  بنا  يحيط  ملا  نظرا  بنفسه، 
تغريب يف مختلف املجاالت، فهذا 
للمجامع  عوًنا  سيكون  املجمع 
البلدان  أقطار  جميع  يف  األخرى 
األوطــان  خــارج  وحتى  العربية، 
هذا  جانب  إىل  وكذلك  العربية، 
الواجب امللقى عىل عاتقنا بإنشاء 
تكفلنا  فقد  العربية،  للغة  مجمع 
التاريخي،  الــقــامــوس  ــإصــدار  ب
يحتاج  ــرشوع  امل هــذا  إّن  حيث 
جهدا مكّثًفا فكريًّا ولغويًّا وماديًّا، 
اإلمكانات  لديهم  ليس  واآلخرون 
فعند  بذلك،  للقيام  تقدرهم  التي 
مجمع  لعضوية  مؤخرًّا  انضاممي 
أعلنت  القاهرة،  يف  العربية  اللغة 
هذا  ــدار  إص يف  مسؤوليتي  عن 

القاموس التاريخي”. 

أحدكم  “لعل  ه:  ســمــوُّ وأضــاف 
بالقاموس  أعنيه  الذي  ما  يتساءل 
نجمع  قاموس  فهو  الّتاريخي؟ 
اللغوية، ويحتاج  من خالله املادة 
والباحثني  املفكرين  من  لحشد 

الكلمة،  وبتاريخ  باللغة،  والعلامء 
يف  وسيعتمدون  تكونت،  وكيف 
ذلك عىل القرآن الكريم واألحاديث 
النبوية، والّشعر العريب القديم، إىل 

جانب اللغات السامية”.

“اللغة  ــاًل:  ــائ ق ســمــوه  وأردف 
بالّنسبة إيّل أنا كام قال القائل: إذا 
مفتاح  يدها  ففي  أمة  استعبدت 
فنحن  بلغتها،  بارتباطها  حبسها 
اآلن ينطبق علينا قول هذا القائل، 
الحبس  هذا  من  تحريرنا  فطريق 
ذلك،  أسهل  وما  بلغتنا،  ارتباطنا 
ولن نكون بحاجة أليٍّ كان، ونحن 
لسنا بحاجة إىل معركة، وال سالح، 
صادق  عميق  فكر  إىل  نحتاج  إمنا 
لغة  هي  التي  اللغة  بهذه  مؤمن 
القرآن  ولغة  الّسالم،  عليه  جربيل 

كلمة صاحب الّسمو سلطان القاسمي يف مناسبة إنشاء املجمع

كلمة صاحب الّسمـو الّشــــــيـخ الّدكتــور سلـطـان بن محمـد 
القـاسمي فـي مناسبة إنـــــــشاء مجمع الّلغة العربّية بالّشارقة

نحتاج إلى فكر
عميق يؤمن

باللغة العربية
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كلمة صاحب الّسمـو الّشــــــيـخ الّدكتــور سلـطـان بن محمـد 
القـاسمي فـي مناسبة إنـــــــشاء مجمع الّلغة العربّية بالّشارقة

أكرمنا  ولذلك  الكريم، 
الله تعاىل بهذا العقل، 
وكذلك  الدين،  وهذا 
اللغة  بهذه  أكرمنا 
التي ما إن أردنا جمع 
كل لغات العامل ال تأت 
بقدر حرف واحد من 

حروفها”.

أورد  كلمته  ــاء  ــن وأث
ه جــمــلــة من  ــوُّ ــم س
منــاذج  حــول  األمثلة 
العربية  الكلامت  من 
ككلمة  ومــعــانــيــهــا 

)تــنــافــس( 
تعني  التي 
ــق،  ــاب ــس ت
أّنها  وكيف 
مشتقة من 
ــس،  ــف ــّن ال
حــــيــــث 
قدميا  كانوا 
يغطســون 
يف برك املاء 

حتى يبقى فيه أكرثهم 
أنفاسه،  لكْتم  تحّماًل 
ومن هنا جاءت لفظة 
وجرت  )يتنافسون(، 

لتستخدم عىل كل من 
مختلف  يف  يتسابق 
أورد  وكذلك  امليادين، 
من  مجموعة  سمّوه 

اللغة العربية
تتميز على جميع 

لغات العالم
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مستشهدا  )سعى(،  لكلمة  املعاين 
الكريم،  القرآن  بآيات  ذلــك  يف 
حيث  العريب،  الّشعر  من  وأبيات 
إنها تعني أحيانا االهتامم بتحصيل 
الذي  امليش  أحياًنا  وتعني  ما،  أمر 

يتخّلله َعْدٌو.

ويف ختام حديثه، أثنى سموه عىل 
يف  العربية  اللغة  مجامع  جهود 
تحتاج  أّنها  وأّكد  العربية،  الدول 
يف  املسؤولني  من  أكرب  دعم  إىل 
قطاعات الرتبية والتعليم والثقافة، 
مشريا إىل أّن مرشوع حامية اللغة 
من  جزء  بها  والّنهوض  العربية، 
املرشوع الثقايف الذي يضم الرتاث 
واملسح والشعر والكتاب والفنون 

وغريها.
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من نحن؟
مؤسسة حكومية أكادميية تابعة إلمارة الشارقة، ُتعنى بقضايا اللغة العربية ودعم املجامع 

اللغوية والعلمية يف العالََمنِي العريب واإلسالمي، وهي همزة وصل للحوار الثقايف والبحث 

اللغوي واملعجمي بني الباحثني يف شتى دول العامل.

رؤيتنـا
منارة أكادميّية لغوّية تهدُف للّتمكني للغة العربّية، وتوثيق أوارص الّتعاون العلمي واملعريف 

بني املجامع اللغوّية والعلمّية يف العاملني العريب واإلسالمي. 

رسالتنـا
يصُل مجمع اللغة العربّية بالّشارقة إىل تحقيق رؤيته وأهدافه من خالل: 

رعاية األعامل البحثّية واملشاريع العلمّية املتعّلقة بالّلغة العربّية. 

رعاية برامج تسهيل تعّلم اللغة العربية، وتحفيز الّنشء عىل التعامل بها، واإلبداع يف فنونها 

وأجناسها األدبية.  

اإلرشاف والتخطيط والّرعاية املاّدّية إلنجاز املعجم التاريخي للغة العربّية.

الّنهضة بالجانب املصطلحي وتهذيبه، واإلرشاف عىل إصدار قواميس ومعاجم لغوية عرصّية 

تلّبي حاجيات املتحّدث بالّلغة الفصيحة والكاتب بها يف العرص الحديث. 

مّد جسور الّتعاون، وتنسيق الجهود مع املجامع الّلغوية والعلمّية يف عاملينا العريب 

واإلسالمي للوصول إىل مخرجات معرفّية هادفة وواعدة. 

الّتواصل مع رجاالت الفكر واللغة والّثقافة واآلداب والعلوم اإلنسانّية يف شّتى دول العامل. 

املشاركة الفاعلة يف إعداد وإنشاء برامج إدماج اللغة العربية يف البحث التكنولوجي املعارص، واإلفادة 

من مفرزات االنفجار املعلومات لخدمة اللغة العربية، وتعميم التخاطب بها مشافهة وكتابة. 

رعاية الدراسات العلمّية التي تتناول تاريخ األمة العربية وحضارتها وصلتها بالحضارات 

األخرى.

رعاية املشاريع العلمية املتعلقة بتحقيق املخطوطات اللغوية والرتاثّية. 
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بسم الله الّرحمن الّرحيم
الّسادُة  اإلخــوُة  املعايل،  أصحاَب 
العلامء، ُحّراَس لغِة الّضاد، الحضوُر 

الكريم. 
الّسالُم عليكم ورحمة الله وبركاته 
ُيسَتْفَتْح  مل  الذي  لله  الحمُد       
بأفضَل من اسمه كالم، ومْل ُيسَتْنَجْح 
وصىّل  مرام،  ُصنِعه  من  بأَحسَن 
الله وسّلم عىل سّيدنا محمد خرِي 
األنام، هو خرُي َمن افُتِتَحْت ِبِذكره 
عليه  بالّصالة  وُبورَِكت  الّدعواُت، 
الحاجات، املبعوث رحمًة للعاملني، 
خرُي  وهو  للمؤمنني،  ُمنريًا  ورساًجا 
من نطَق بلغة الّضاد، وُأوِتَ جواِمَع 

الكِلم. 
     وبعُد، فإنَّ الّلغَة العربّيَة أرقى 
وأعالها،  وأجلُّها  وأسامها،  الّلغات 
القرآَن  أنَّ  وُعذوبًة  طيبًة  وزادها 
بها ُيتىل، وأنَّ األذاَن بها ُيرَْفُع، وأنَّ 
منذ  وُتخَتَتم.  ُتفَتَتُح  بها  الّصلواِت 
العلوم،  بها  ُدّونــت  اإلســالم،  فجر 
واّتخذتها  شعوٌب،  واستخدمتها 
والفنون  والّثقافة  العلوم  لغة 
ُعمرا،  الّلغات  ــوُل  أط واآلداب. 
ُتراًثا،  وأوسُعها  مكنوًنا،  وأزخرُها 
جميًعا  بنا  فحقيٌق  بيانا؛  وأروُعها 
من  نجتمع  وأن  بها،  ُنعنى  أن 

أجلها، وأن ننظَر يف قضاياها، وأن 
نسّهَل عىل الّنشء الجديد الّتحّدَث 
بها بفصاحٍة وإبانٍة وتبيني، وُنيّسَ 
لُهواتها وعاشقيها ُسُبَل الكتابة بها 

بجودٍة وإبداع.
     ليس املقاُم مقاَم إشادٍة بالعربّية 
كعبها،  بُعُلّو  والفْخِر  ومآثرها، 
يتطّلُب  املقاُم  وإمّنا  شأنها،  وُسموِّ 
ِمّنا وِمن كّل غيوٍر عليها أن ننُظَر 
يف قضاياها املعارصة، وأن نتدارَس 
وإنَّ  وأحوالها،  شؤونها  بيننا  فيام 
اآلماَل ملعقودٌة عليكم، وأنُتم أهُل 
أن  وُحّراُسها،  وُحامُتها  العربّية 
تتدارسوا شؤونها، وأن تضعوا أمام 
عملّيًة  ومشاريَع  برامَج  األجيال 
وتوظيفها  استعاملها  ُسُبَل  ُتيّسُ 

والّتحّدث بها. 

     وأنا أشدُّ عىل أيديكم جميًعا 
أن تستفيدوا ِمن كّل ما هو جديٌد 
والرّقمي  الّتكنولوجي  املجال  يف 
علينا  الغّراء.  الّلغة  هذه  لِخدمة 
ونستفيد  اآلخرين  عىل  ننفتَح  أن 
من األساليب العلمّية التي خدموا 
بها لغاتهم، علاًم أنَّ العربّيَة أوسُع 
ألفاظها  يف  وأدّق  وأجمُل  وأشمُل 
وأصواتها،  وأساليبها،  وتعابريها، 

وإيقاعها. 
     وأَبرّشُكم، أّيها الجمع الكريم، 
مجمع  أنشأنا  الّشارقة  يف  بأّننا 
نتّطلُع  كّنا  الذي  العربّية  الّلغة 
الزّمن،  من  رِدٍح  منذ  تأسيسه  إىل 
وأصدرنا مرسومه يف األّيام القليلة 
الفائتة، وهو عىل غرار مجامعكم 
العربّية  باللغة  ُيعنى  العامرة، 

األمني العام ملجمع الّلغة العربّية بالّشارقة

كلمــة صـاحـــب الّسمــو فـــــــي اجتامع اّتحاد املجامع الّلغوية والعلمّية 
بالجزائــر ألقـاهـا نيــابة عنــــــــه أميـن مجمع الّلغـة العربّية بالّشـارقــة
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بهذه  أريُد  ولسُت  ها.  همَّ ويحمُل 
التأسيس لهذا املجمع إضافَة مبنى 
جديد للغة العربية، فام أكرَث املباين 
عاملينا  يف  ُتشّيُد  التي  ــرّصوح  وال
العريب واإلسالمي، ولكّني أرّكُز عىل 
أن نكوَن فاعلني وُمنتجني، والغرُض 
العربّية  الّلغة  مجمع  من  األساُس 
العون ملا هو  يد  مُيّد  أن  بالّشارقة 
ويرأَب  الكَس،  يجرُبَ  وأْن  موجود، 
ويأُْسَو  الّشمَل،  ويجمَع  الّصدَع، 
خالله  من  نسعى  ونحُن  الكْلَم، 
وجهودكم  جهودنا  تنسيق  إىل 
ولكّنها  الجهوَد!  أكرَث  فام  جميًعا. 
زحام  يف  وتضيُع  وُمَبعرثة،  ُموّزعٌة 

االنشغاالت وتفرّق االهتاممات. 
     وأنُتم يا حامَة الّلسان تعرفون 
وإّننا  ُمَنّظٌم،  ُجهٌد  هو  الّنجاَح  أنَّ 

أهَل  نسترِصُخ  املقام  هــذا  من 
الّلسان  هذا  عىل  والغرية  الّنخوة 
يد  مُندَّ  أن  وُنريُد  املبني،  العريّب 
العون واملساندة إىل كّل من يخُدُم 
اللغَة العربّيَة، ويسعى إىل نرشها، 
والكتابة  استعاملها  ُسُبِل  وتيسري 
بها. نريُد ملجامعنا جميًعا أن تكون 
وأنُتم  ذلك  وبيدكم  ُمنتجة،  فّعالًة 
نريُد  العظيم.  الّدور  بهذا  أحرياُء 
الّنور،  ترى  أن  الحديثة  للمعاجم 
يف  املتخّصصة  للقواميس  ونريُد 
شّتى العلوم أن تبُزَغ شموُسها عىل 
للموسوعات  ونريُد  العرص،  أجيال 
املنضبطة  الــّنــافــعــة  العلمّية 
أن  الّدقيقة  العلمّية  باملنهجيات 

تسطَع نجوُمها عىل العاملني. 
     أخريًا وليس آخرًا، ال يزاُل ُحلُم 
العربّية  للغة  الّتاريخي  املعجم 
يُقّض مضجعي  يزاُل  وال  ُيــراِوُدين، 
وإيّن  أجفاين،  عن  الكرى  وُيبِعُد 
جَلٌل  عظيٌم  مــرشوٌع  أّنــه  ألعلُم 
يتطّلُب جهوًدا كبريًة، ووقًتا ضافًيا، 
عنه  تحّدَث  وقد  عاليًة،  وهّمًة 
النصف  منذ  الّسابقون  علامُؤنا 
وأبلوا  املــايض،  القرن  من  األّول 
وإنشائه  تنظيمه  مــحــاوالت  يف 
املرشوُع  تعرّثَ  ولكن  حسًنا،  بالًء 
منها  ومتنّوعة،  كثرية  ألسباب 
امُلدّونة  وضخامة  العمل،  صعوبُة 
املعجم  أساُس  هي  التي  العربّية 
التاريخي، وهي متتدُّ عىل مساحة 
قرًنا  عرش  سّتة  عن  تِقلُّ  ال  زمنّية 
املستعملة  الفصيحة  اللغة  من 
وليس  والعلوم.  الفنون  شّتى  يف 
خاٍف عىل أحٍد اليوم مدى الّتطّور 
التي  الحواسيب  العلمي يف مجال 
مجال  يف  الّصعاب  ُل  ُتذللّ أصبحت 
الجمع والّتدوين، والبحث والفرز، 

والّتحقيق، وحسن اإلخراج. 

    أّيها الجمُع الكريم، إنَّ األعامَل 
لها  ثناُؤُه  جلَّ  الله  ُيقّيُض  الجليلة 
والّنفوس  العالية،  الِهمم  ذوي 
أن  تعاىل  الله  ونسأل  العظيمة، 
يستخِدمنا يف هذا املرشوع العظيم، 
أن  جميًعا  ولنا  لكم  لرشٌف  وإّنه 
ننتقَل  وأن  وإخالص  بِجّد  نعمَل 
من الّتنظري إىل الّتطبيق، وأن ُنكّوَن 
فرَق العمل املتخّصصة عىل امتداد 
وَمن  واإلسالمية،  العربية  دولنا 
الُكربى  واملشاريُع  يخطو،  خطا 
نرشَع  أن  وعلينا  بخطوات،  تبدُأ 
واملعني،  املوّفُق  والله  العمل  يف 
الّسبيل،  ــَح  َوُض العزُم  صحَّ  وإذا 
ثناؤه  جّل  الله  لعّل   ، يدري  وَمن 
من  وجهودنا  أوقاتنا  يف  يجعُل 
به  عّنا  ُف  ُيخفِّ ما  والتوفيق  الربكة 
اإلنجليُز  كان  وإذا  الّطريق،  ألواَء 
يف  التاريخي  قاموسهم  أنشأوا 
الفرنسيون  كان  وإذا  عاما،  سبعني 
أنجزوا قاموسهم يف ثالثني عاما أو 
الله يف جهودكم  ُيبارُِك  يزيد، فقد 
وجهودنا يف أعوام معدودات، وما 
أن  وحسُبنا  بعزيز،  الله  ذلك عىل 
َنغرَِس  وأن  الجليلة،  األعامل  نبدأَ 
الكريُم  رسوُلنا  قال  كام  الفسيلَة 
أن  عىس  وسّلم،  عليه  الله  صىّل 
ُنسِهَم يف خدمة لغة القرآن الكريم، 
ألجيالنا  حفظها  يف  سببا  ونكون 

القادمة.  
للغة  أوفياَء مخلصني  ُدمُتم        
جهودكم  يف  الله  وبارك  العربية، 
يف  خطاكم  وســـّدد  وأعــاملــكــم، 
عليكم  والسالم  هــذا،  مؤمتركم 

ورحمة الله وبركاته . 

د. سلطان بن محمد القاسمي
األعىل  والرئيس  الشارقة  حاكم 

ملجمع اللغة العربية بالشارقة.

كلمــة صـاحـــب الّسمــو فـــــــي اجتامع اّتحاد املجامع الّلغوية والعلمّية 
بالجزائــر ألقـاهـا نيــابة عنــــــــه أميـن مجمع الّلغـة العربّية بالّشـارقــة
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صاحـب الّسمـو حـاكم الـــــــّشارقـة فـي زياراته للمجمع
بغرض اإلرشاد والّتوجيه

صاحب الّسمو حاكم الّشارقة يف زياراته للمجمع بغرض االٕرشاد والّتوجيه
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صاحـب الّسمـو حـاكم الـــــــّشارقـة فـي زياراته للمجمع
بغرض اإلرشاد والّتوجيه

الشيخ  الّسمو  صاحب  دأب       
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
تعاىل  الله  حفظه   – الشارقة  حاكم 
الفكرية  األعامل  يرعى  أن   – ورعاه 
والرتبوية  الثقافية  واملــؤّســســات 
عنايته  من  الكثري  ويوليها  بنفسه، 
يقوم  الشأن،  هذا  ويف  ومتابعته. 
الفينة  بني  ميدانية  بزيارات  سمّوه 
اللغة  مجمع  مقّر  إىل  ــرى  واألخـ
العربية بالشارقة منذ تأسيسه بغرض 
يعمل  التي  املشاريع  عىل  االّطــالع 
مع  بالتنسيق  تنفيذها  عىل  املجمع 
األخرى،  والعلمية  اللغوية  املجامع 
التي  الرؤية  للّتوجيه وإيضاح  وأيضا 
يحملها يف فكره، والرّسالة التي يروم 
تحقيقها يف أرض الواقع تحت مظّلة 

املجمع. 

باب  اإلشــارة، وهذا من       تجدر 
األمانة والتوثيق للّتاريخ، بأّن صاحب 
يف  ينطلق  الشارقة  حاكم  السمو 
بها  يكّلف  التي  للمشاريع  توجيهه 
املجمع اللغوي من حّب عميق للغة 
اللسان  نرش  عىل  وحرٍص  العربّية، 
العريب، وتعميم الحديث به، وتسهيل 
ولجميع  الــعــرب،  ألبــنــاء  تعليمه 
بغري  الناطقني  األخــرى  األجــنــاس 
العربّية إميانا منه بأّن اللغة العربية 
ال بد من الّتضحية من أجلها، والبذل 
من  لجملة  وذلك  أجلها؛  من  الكثري 
العوامل، أهّمها أّنها لغة الّذكر املبني؛ 
إذ بنرشها وتعميم خدمتها، وتسهيل 
قمنا  قد  نكون  وتعليمها  تعّلمها 
بيشء ماّم يجب علينا نحن – العرب 
الغّراء  اللغة  هذه  ُتجاه   – املسلمني 
لتكون  تعاىل  املــوىل  اختارها  التي 

حاملة لكتابه املبني. 
   

   والعامل الثاين يتمثل يف الحوار مع 

اآلخر، هذا اآلخر الذي تنخرط تحت 
واألجناس؛  الشعوب  جميُع  مظّلته 
حكاما  جميعا  علينا  الواجب  فمن 
ومحكومني، رؤساء وأتباعا، أن ننرش 
هو  الذي  املبني  العريب  اللسان  هذا 
والحضاري  الثقايف  الّتواصل  جس 
ــرى،  األخ الشعوب  مع  والــرتبــوي 
العرص  نعيش  ونــحــن  خصوصا 
الشعوب،  بني  للتواصل  الّذهبي 
االجتامعي  التواصل  وسائل  أمر  وما 
الكريم  القارئ  وعن  عّنا  الحديثة 

واملثقف املعارص ببعيد. 

      والعامل الثالث يتمثل يف اإلميان 
ال  الذي  القاطع  واالعتقاد  الجازم 
الثقافة  ســالح  ــأّن  ب ــٌب  ري يشوبه 
والرتبية والتعليم هو العامل األقوى 
يف النهضة بالشعوب وتثقيفها ونرش 
الّسلم بني أبنائها، فال مجال يف ديننا 
اإلسالمي للعنف، وال مجال يف حضارة 
العروبة واإلسالم إلحراز الغلبة بالقّوة 
املفعول  أكيدة  وسيلة  وال  املاّدية، 
واإلخاء  ــوّدة  وامل الّتحاّب  غرس  يف 
العقل البرشي إال باالحتكاك  وتنوير 
بــني عقالء  الــحــضــاري، والــّتــحــاور 
الثقافة  مشاريع  ودعم  اإلنسانية، 
ال  وذلك  السديد،  والفكر  والرّتبية 

واألديب،  اللغوي  باإلبداع  إال  يكون 
وباُع الشعوب العربية يف هذا امليدان 
باع طويل؛ إذ بني أيدينا لسان عريب 
واملزايا  الخصائص  من  ميتلك  مبني 
وذلك  األخرى  اللغات  متتلكه  ال  ما 
بشهادات علامء اللسانيات والباحثني 
وبخدمة  اللغويات،  يف  املتخصصني 
وننرش  الثقافة،  ندعم  اللسان  هذا 
السلم، ونشارك يف بناء حضارة واعية 
ومبادئ  الّنبيلة  القيم  عىل  مرتكزة 
ونصل  والحرية،  واملساواة  العدل 
باإلنسانية إىل رغد العيش يف الدنيا، 

وإىل طيب املقام يف اآلخرة. 

      هذه ومضات من أفكار صاحب 
بها  وينصح  بها،  ينادي  التي  السمو 
العلمية  للمشاريع  دعمه  يف  دامئا 
اللغة  مجمع  يرشف  التي  اللغوية 
تنفيذها يف  الشارقة عىل  العربية يف 
العاملني العريب واإلسالمي، وهي جزء 
ثاقبة  حضارّية  تنويرّية  رؤية  من 

يسعى لتحقيقها يف دنيا الناس. 

تسهيل تعليم
اللغة العربية
واجبنا جميعا
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العربّية  اللغة  مجمَع  تربُط       
ووشائُج  طّيبٌة  عالقاٌت  بالشارقة 
الرّسمّية  الجهات  جميع  مع  قرىب 
الّلغة  تخدم  التي  الرّسمّية  وغري 
العربّية، ويف هذا اإلطار تّم توقيع 
وبني  املجمع  بني  تعاون  مذّكرة 
مركز امللك عبد الله بن عبد العزيز 
العربّية  اللغة  لخدمة  الـــّدويل 
األستاذ  يــديــره  ــذي  ال بالرياض 

الدكتور عبد الله الوشمي. 

     وقد جاء توقيع مذّكرة التفاهم 
من  انطالقا  واملركز  املجمع  بني 
الُهوّية اللغوّية العربّية التي تجمع 
بني الّشعبني الّشقيقني يف اإلمارات 
العربّية  واململكة  املّتحدة  العربّية 
للعمل  ــدادا  ــت وام الــســعــودّيــة، 
إمكانات  عــىل  وبــنــاء  املــشــرتك، 
َوفق  املثمر  والعمل  الّتكامل 

أهداف الجهتني. 

     هذا، وقد اّتفق الّطرفان عىل 
رضورة التأكيد عىل سبل املحافظة 
يف  العربّية  الّلغوّية  الهوّية  عىل 
دول  ويف  الّشقيقتني،  الّدولتني 
الخليج العريب بشكل عام، والحرص 
عىل نرش اللغة العربّية عىل جميع 
واإلقليمّية  املحّلّية  املستويات 
املتاحة  الوسائل  بحسب  والّدولّية 
كل  لــدى  املتوّفرة  واإلمــكــانــات 

طرف. 

     كام تضّمنت املذّكرة إمكانية 
الطاقات  من  الجهتني  استفادة 
العلمّية  الجوانب  يف  البرشّية 
واالستشارّية والعملّية مبا يتناسب 

فيها  وجاء  طرف،  كّل  أنظمة  مع 
أيضا ِذكُر رضورة الّتنسيق والعمل 
املشاريع  تنفيذ  يف  الّتكامل  عىل 
طرف  كل  يبادُر  التي  اللغوّية 
خربات  من  واإلفادة  إنجازها،  إىل 
العمل  مــجــاالت  يف  املختّصني 

الّتخّصصّية الّدقيقة. 

    وبعد توقيع مذّكرة التفاهم بني 
مجلس  وفد  قام  واملركز،  املجمع 
إىل  عملّية  بزيارة  املركز  أمناء 
املجلس  أمناء  الشارقة حيث عقد 
الّسنوي يف مقّر مجمع  اجتامعهم 
اللغة العربّية بالشارقة، ويف الفرتة 
بزيارات  املجلس  أعضاء  قام  ذاتها 
القاسمّية  الجامعة  إىل  تعارف 
الفضاء  ومركز  الشارقة  وجامعة 
اللغوية  املؤسسات  من  ــدد  وع
عاصمة  بها  تزخر  التي  والرتاثّية 

الثقافة العربّية واإلسالمّية. 

     وقد سّجل الوفد الّزائر إعجابه 
الكبري بدارة التاريخ للشيخ سلطان 
كثريا  األكادميّيون  فيها  وجد  التي 
مرآة  فيها  ورأوا  مبتغياتهم،  من 
الهوية  معامل  من  لكثري  عاكسة 
من  وكثريا  والخليجّية،  العربّية 
واإلسالمي  العريب  التاريخ  معامل 
والدويل الّزاهر التي حرص صاحب 
سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
اقتنائها  عىل  القاسمي  محمد  بن 
علم  رجل  كونه  بحكم  ودراستها 
حكم  رجل  يكون  أن  قبل  وتاريخ 

وسياسة. 

التكامل بين
المجامع استراتيجية 

ال غنى عنها

المذكرة امتداد 
للعمل العربي 

المشترك
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لجهود  املتواصل  الّدعم  إطار  يف 
والعلمية،  اللغوية  املجامع  اّتحاد 
الّشيخ  الّسمو  صاحب  ــارك  ش
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
عضو املجلس األعىل لالتحاد حاكم 
ملجمع  األعىل  والرّئيس  الشارقة، 
لقاء  يف  بالشارقة  العربّية  اللغة 
يف  انعقد  ــذي  ال املجامع  اتحاد 
يف  أكتوبر  ستة  مدينة  يف  القاهرة 
سمّوه  أّكد  وقد  2017م،  مايو   10
أنَّ مرشوع املعجم التاريخي للغة 
اللغة  بهذه  للنهوض  جاء  العربية 
والحفاظ  بها،وخدمتها  واالرتقاء 

عليها لألجيال القادمة.

      وقال سموه: “إّن مجمع اللغة 
يف الشارقة مل يوجد ليكون قطبا من 
العريب،  العامل  يف  املجامع  أقطاب 
ولكن من أجل دعم تلك املجامع 
ماديا ومعنويا والنهوض بها، وذلك 
اّتحاد  مع  والّتواصل  بالّتنسيق 
العربية  العلمية  اللغوية  املجامع 

يف جمهورية مرص العربية:”.

وبارك سمّوه تأسيس مجمع اللغة 
وانضاممه  موريتانيا  يف  العربية 
وأعلن  املجامع.  اتحاد  لعضوية 

كلمة صاحب الّسمو الشيــــخ الّدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
فـي اجتامع اّتحاد املجامــــــع الّلغوية والعلمّية بالقاهرة

كلمة صاحب الّسمو يف اجتامع اّتحاد املجامع الّلغوية والعلمّية بالقاهرة
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بإقامة املشاريع  سمّوه عن تكّفله 
ذاتيا  دخال  ستوجد  التي  الوقفية 
يف  العربية  للمجامع  دامئا  وريعا 

مختلف أقطار الوطن العريب.
السمو  جاء ذلك يف كلمة صاحب 
يف  ألقاها  التي  الشارقة  حاكم 
املجامع  اّتــحــاد  أعضاء  اجتامع 
بحضور  العربّية  والعلمية  اللغوية 
سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفري 
الدولة لدى جمهورية مرص العربية 
جامعة  لــدى  الدائم  ومندوبها 
املقرتح  ملناقشة  العربية  ــّدول  ال
والّتطبيق  املنهج  لقواعد  األّويل 
للغة  التاريخي  املعجم  ملــرشوع 

العربية. 

أرحب  البداية  ”يف  سمّوه:  وقال 
العام  وأمينه  ــحــاد  االّت برئيس 
اللغوية،  واملراكز  املجامع  وممثل 
اللقاء  هذا  يف  جميعا،  والحضور 
يف  جميعا  يجمعنا  الذي  األخوي 
محبة هذه اللغة، لغة القرآن ولغة 
األنبياء، ويّسين أن أوضح لكم بأّنه 
قد تم بدء العمل يف مجمع اللغة 
العربية يف الشارقة، والذي جاء من 
اللغوية يف  النهوض باملجامع  أجل 
العامل العريب، وقد الحظنا أن هناك 
إىل  تحتاج  التي  األمــور  من  كثريا 
دعم معنوي أو دعم مادي ونحن 
مجمع  فتحنا  وقد  بذلك،  نقوم 
الشارقة ليس ألن نكون قطبا من 
أقطاب هذه املجامع ولكن خدمًة 
للغة، ويكون هذا املجمع املوجود 
يف الشارقة هو همزة الوصل بيني 
القاهرة  يف  املجامع  اتحاد  وبني 
العريب،  العامل  يف  املجامع  وباقي 
من  إال  اآلخرين  مع  نتواصل  ولن 
خالل اتحاد مجامع اللغة العربية”.
املرشوع  إن  سمّوه  وأضــاف       

للحديث  قدمنا  ــذي  ال ــايس  األس
للغة،  التاريخي  املعجم  هو  حوله 
باللغة  الّنهوض  منه  وهدفنا 
والرّتجمة  والّتعريب  العربية، 
الجديدة  األلفاظ  العربية، وإيجاد 
املتوامئة واملتامشية مع هذا العرص، 
كل ذلك يريد مّنا جهدا كبريا سواء 
جانبكم  من  أو  نحن  جانبنا  من 
أنتم علامء اللغة. نحن ال نستطيع 
أن نرشع يف هذه اللغة ال نستطيع 
عندنا  من  شيئا  عليها  نضيف  أن 
بدونكم أنتم، فأنتم العلامء الذين 
نتحرك  بحيث  العزم  عليهم  نعقد 

سوّيا إىل االرتقاء بهذه اللغة”.

هذا  يكون  ”رمبــا   : سمّوه  وقــال 
زائلون،  جهدا شخصيا، واألشخاص 
االتحاد  لهذا  يكون  أن  ويجب 
يف  دائــٌم  ريٌع  األخــرى  وللمجامع 
املجامع حّتى  صورة وقفيات لكل 
عطائها  يف  املجامع  هذه  تستمّر 

خدمة  يف  عليها  يجب  ما  وتقديم 
دخٌل  لها  يكون  أن  ويجب  اللغة، 
، وهذا أنا أعدكم بالّتكّفل به،  ذاتٌّ
يف  والّتواجد  االستمرارّية،  وضامن 
هذه املجامع يراُد له الكثري، ولكن 
الله  زائلون. وإن شاء  نقول: نحن 
تكون هذه املجامع بإدارتكم أنتم، 
اللغوية  وبإمكانياتكم  وبفهمكم 
تستطيعون أن ترتقوا بهذه اللغة. 
املناسبة  وبهذه  البداية،  اليوم 
نرحب باملجمع اللغوي يف موريتانيا 
الذي ولد حديثا، نبارك لإلخوة يف 
موريتانيا عىل هذا اإلنجاز السيع 
الذي استجــابت لـــه الحكـــومة 
املوريتانية بكل رسعة، نقول كذلك 
إّن هناك كثريا من املجامع تحتاج 
يعرتيها  ملا  بلدانها  يف  وجود  إىل 
وتلك  وتهديد،  استقرار  عدم  من 
املجامع تحتاج إىل االستقرار ليس 
الدعم  بل  فحسب  املادي  بالدعم 
تحقيق  يف  تأثريا  أكــرث  املعنوي 

االستقرار لها”.

حسن  الــدكــتــور  ألــقــى  بعدها 
املجامع  اتحاد  رئيس  الشافعي 
كلمة  العربّية  والعلمية  اللغوية 
ملشهود  اليوم  هذا  “إن  فيها:  قال 
املبنى  وهــذا  العربية،  ــام  األي يف 
واألشخاص  وللمباين  محظوظ،  إّنه 
مكتوب،  قدر  واألماكن  واألزمنة 
يرشف  أن  تعاىل  الله  شــاء  وقــد 
وشّيده  أقامه  الــذي  املبنى  هذا 
وللهوية  والثقافة  للعربية  حْصًنا 
الّسمو  صاحُب  العربية  والوحدة 
بن محمد  الدكتور سلطان  الشيخ 
األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 
ــراء  األم مأمون  الشارقة  حاكم 
أمانته  عىل  املّتفق  الّرجل  العرب 

وإخالصه ألّمته ولغته ودينه”.

كلمة صاحب الّسمو الشيــــخ الّدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
فـي اجتامع اّتحاد املجامــــــع الّلغوية والعلمّية بالقاهرة

نسعى لدعم
جميع المجامع

في العالم العربي

نهنئ 
دولة موريتانيا 
بالمجمع الجديد
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عامني  منذ  إنــه   ” وأضــاف:       
املكان  هذا  ليفتتح  سموه  جاء 
رسميا ولكن االفتتاح الحقيقي هو 
أهم  يف  العمل  إطالق  هو  اليوم، 
مرشوعات االّتحاد، فاّتحاد املجامع 
كام  العربية،  والعلمية  اللغوية 
مشغول  سموه،  ويعلم  تعلمون 
بني  العمل  تنسيق  به  ومنوط 
قد  األمة  ولكن  العربية،  املجامع 
تاريخّيا  مرشوعا  أيضا  به  ناطت 
ميثل نقلة نوعية يف تاريخ الثقافة 
وهو  العربية،  واللغة  العربية، 
للغة  التاريخي  املعجم  صــدور 
العربّية؛ فكل لغة حّية من لغات 
يرصد  تاريخي  معجم  لها  العامل 
ويشفع  دالالتها،  ويسّجل  كلامتها 
تطّوراتها  ويــدّون  شواهدها،  بها 
أكرث  لغة  وهي  العربية،  اللغة  إال 
املاليني ومن ورائهم  من 400 من 
وهي  ويستعملها،  يتحّدثها  ظهري 
أعرق لغات العامل قاطبة؛ فال تزيد 
عن  تاريخها  يف  األخــرى  اللغات 
قرنني أو ثالثة قرون أو يزيد قليال، 
ولكن اللغة العربية كام هي مدونة 
يكتشف  وفيام  قدمية  سجالت  يف 
ما  والرشق  الجنوب  آثارها يف  من 

تزال قريبة ماّم هو مستعمل اآلن 
عمرها يزيد عىل 18 قرنا”.

      وقال: “إنَّ املهّمة ضخمة وهي 
العربية  اللغة  كلامت  تسجيل 
وتطّوراتها عىل مدى هذه القرون 
الـ18، مع الّشواهد واألدّلة وتطّور 
الكلمة والّداللة، ولكّن الهّمة الكبرية 

سلطان  الدكتور  الّسمو  لصاحب 
عىل  امُلْجَمع  القاسمي  محمد  بن 
محّبته وتقديره وتكرميه وتعظيمه 
عىل  هّونت  الشيخ”  العامل  “األمري 
املشتغلني فيه عىل أن ينهضوا بهذا 
املرشوع، ولو أّن األمم األخرى قد 
أخذت أحيانا قرنا كامال يف إصدار 
املعجم التاريخي فإّن األمة العربّية 

وبعد  املعلوماتّية  الّثورة  بعد  اآلن 
 13 وجود  ومع  الحديثة  التقنيات 
العريب  العامل  امتداد  عىل  مجمعا 
أن  يأمل  ومغاربه،  مشارقه  يف 
العمل خالل ربع قرن  يصدر هذا 
أو أقل بإذن الله، ولو أمكن خالل 
واليوم هو  نحو ذلك،  أو  عاما   20
الكبري  املرشوع  لهذا  االفتتاح  يوم 
بجهد ورعاية وبركة ودعم صاحب 
بن  الدكتور سلطان  الشيخ  السمو 
ضيف  أقول  وال  القاسمي،  محمد 
بل هو صاحبه، وحق  املكان  هذا 

عل أن أقول فيه.:
أقــاَم لســاَن الُعرِْب فــي نهــارِه
ا مــا ُأقيَمْت عواِثــــُر ولــوالُه حقًّ
ثناِئــَك الزٌم        َدْيُن  الّنـــاس  علــى 
ُيـَؤّدوَنــُه مــا يذكــُر الحقَّ ذاكــُر

   عقب ذلك ، طرح رؤساء وأمناء 
الوطن  يف  العربية  اللغة  مجامع 
املجامع  اّتــحــاد  أعــضــاء  الــعــريب 
اللغوية والعلمية العربية وجهات 
عنه  أسفر  ما  وناقشوا  نظرهم، 
العلمي  املجلس  أعضاء  اجتامع 
للمعجم التاريخي، واملقرتح األّويل 
ملرشوع  والتطبيق  املنهج  لقواعد 

العربية
أعرق لغات

العالم
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العربية،  للغة  التاريخي  املعجم 
إليه  انتهى  وتمَّ استعراض أهّم ما 

املجلس من قرارات وتوصيات.

الدكتور  أوضـــح  جانبه  مــن    
امحمد صايف املستغامني أمني عام 
الشارقة  يف  العربية  اللغة  مجمع 

اّتخذت  التي  العملية  اإلجــراءات 
تمَّ  ما  وتطبيق  تنفيذ  يف  واّتبعت 
أعضاء  قبل  من  عليه  االتــفــاق 
تلك  أهم  ومن  العلمي،  املجلس 
علمّية  لجنة  تشكيل  ــراءات  اإلج
تنفيذ  يف  البدء  يف  ترشع  تنفيذية 
اليومي  بالتواصل  وذلك  املرشوع، 
مبارشة  لقاءات  تحديد  عرب  سواء 

االتصال  وسائل  استخدام  عرب  أو 
يف  إنجازه  يتحقق  حتى  الحديثة 

أرسع وقت ممكن.

واختتم االجتامع بقصيدة للدكتور 
مجلس  رئيس  النحوي  الخليل 
اللسان العريب مبوريتانيا أثنى فيها 
حاكم  الّسمو  صاحب  جهود  عىل 
العربية،  اللغة  خدمة  يف  الشارقة 
مربزا دور مجمع اللغة العربية يف 

الشارقة حيث قال: 
 ِبُسُمــوِّكم تزداُن يا سلطانُ 

  للّضاد يف أوطانها أوطــاُن
  تزداُن بالعلم الّنضري وتزدهي  

واملرجاُن رُّ  الــدُّ ذاِن  بالّشعر،   
ــغــاِت  ــل ــرُة ال ــوهـ ــاُد جـ ــّضـ  الـ

بك ازدهت  
أغصاُن مثرها  لقاطِف  فدنْت 

 آلْيَت تخُدُمها ولسَت بحاِنٍث  
والفرقـاُن اإلميــــــــاُن  وظــهــريُك 

با     ُة القعساُء ماضيُة الشَّ والهمَّ
ــاُص واإلتــقــاُن ــدُق واالخـ ــصِّ وال

ويداِن بيضاواِن فاَض َجداهام  
فُهام لكلِّ فضيــلٍة عنــواُن  

 ورجــاُل ِصْدٍق آزروَك فكلُّهم    

ُفـرساُن حلبــاِتها  يف  للّضاد، 
ت ِمن أبراجها     بيد صناٍع ُشدَّ

آذاُن لهــا  عــرفــاٍن  حيـــطاُن 
الحرُف عامُرها وفيه منــاعٌة  

ُتصطان   به  حارُسها  ــُف  ــَوْق وال
ِعْش للمكارم واْسَع بني ربوِعها 

َسْعَي الّسحابة غيُثها هّتاُن  
 سلطاُن معرفٍة، أمرُي ثقافٍة  

لطاُن السُّ ــَك  ذل لعمري،  ا،  حقًّ  

حض االجتامع إىل جانب صاحب 
وسفري  الشارقة  حاكم  الّسمو 
ورئيس  مرص  لدى  اإلمارات  دولة 
اللغوية  املجامع  اتحاد  وأعضاء 
العربية، كل من سعادة  والعلمية 
دائرة  رئيس  الزعايب  عبيد  محمد 
وسعادة  والضيافة،  الترشيفات 
املستشار  الطنيجي  سيف  خليفة 
القاهرة  اإلمارات يف  دولة  بسفارة 
وسعادة محمد حسن خلف مدير 
لإلعالم،  الشارقة  مؤسسة  عــام 
والدكتور رشاد سامل مدير الجامعة 

القاسمية.

نسعى لتحقيق 
المشروع في أسرع 

وقت ممكن
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مجمـع الّشـارقـة وتسـريـــــــــع خطـوات املعـجم الّتاريخي 
لّلغــــة العـــربّية

ُيَعدُّ مرشوع املعجم التاريخي للغة 
مجمع  أمام  تحدٍّ  أعظَم  العربية 
واّتحاد  بالشارقة،  العربية  اللغة 
بشكل  العلمية  اللغوية  املجامع 
اللغوية  املجامع  وجميع  خاص، 
وال  عام،  بشكل  األخرى  والعلمية 
إنَّ مرشوع  قلت  إذا  مبالًغا  أكون 
رؤية  بؤرُة  هو  التاريخي  املعجم 
الدكتور  الشيخ  الّسمو  صاحب 
سلطان بن محمد القاسمي حاكم 
الشارقة، ولبُّ لباب اهتامماته. لقد 
رفع صوته عالًيا منذ 2006 إلنشاء 
ملا  تنفيذه،  وتعجيل  املرشوع  هذا 
رأى من تعرث خطواته منذ 1957، 
منذ  املجامع  اتــحــاد  إنَّ  حيث 
، توىّل عىل  تأسيسه يف عام 1957 
عاتقه تنفيذ هذا املرشوع العظيم، 
تتعرث  أن  األقـــدار  شــاءت  ولكن 
ومزالق  عوائق  وتقف  الخطوات، 

يف طريق تنفيذه.

اللغوّية  املجامع  اّتحاد  التمس 
أن  الشارقة  حاكم  من  والعلمّية 
املجامع  التحاد  مقرٍّ  بإنشاء  يقوم 
ومبادرًا  شاكرًا  فلّبى  بالقاهرة، 
بتأسيس  واآلن  عزم.  له  يننث  ومل 

بالشارقة،  العربية  اللغة  مجمع 
التاريخي  املعجم  مــرشوع  عــاد 
ليطفو إىل السطح، وأقول: إنَّ هّمة 
متوثبة  إلنجازه  السمو  صاحب 
العام  األمني  وّجه  ولقد  ومتوّقدة، 

التخاذ  شخصيًّا  الشارقة  ملجمع 
جميع الخطوات العملّية التي من 
إنجاز املرشوع، ولقد  شأنها تيسري 
قام املجمع يف هذا اإلطاربخطوات 
وورشــات  ــات  دراس حثيثةأهمها 
نة  املدوَّ بكتابة  خاصة  عملية 

تمَّ  والحمدلله  الــحــاســوبــيــة، 
مؤسسة  اختيار  عىل  االستقرار 
املنّصة  إنشاء  حاسوبية متمّيزة يف 
لتسهيل  خّطة  ولدينا  الرقميَّة، 
أعامل اللجنة العلمّية املنبثقة عن 
املعجم  ملرشوع  العلمي  املجلس 

التاريخي.

أننا  تعاىل،  الله  بتوفيق  ونتوقع 
 2018 العام  منتصف  إىل  نصل  ال 
الحاسوبية  اللغوية  نة  واملدوَّ إال 
للمعجم التاريخي منجزة وجاهزة 
بعدها  ننتقل  وســوف  للبحث، 
عىل  اللغوية  األعــامل  توزيع  إىل 
الباحثني اللغويني يف شتى املجامع، 
التاريخي  املعجم  مرشوع  وسريى 
النور ولو بعد حني، وإذا  العمالق 

صحَّ العزم َوُضَح السبيل.

أّن جلسات  إىل  اإلشارة  تجدُر      
متوالية أرشف عليها مجمع الشارقة 

المعجم التاريخي
أكبر تحد

 أمام المجمع
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ــراءات  اإلج ــة  ودراس التشاور  يف 
الحاسوبّية  الرّشكات  مع  العملّية 
املتخصصة يف إنشاء املدّونات منها 
 ،)IBM  ( ورشكة  واتسون،  رشكة 
ورشكة   )  Media info( ورشكــة 
الله  من  وبتوفيق   ،)Endless  (
Me- )تعاىل تّم االتفاق مع رشكتي 

لتنفيذ   )Endless(و  ،)  dia info
تغطّية  يتطّلب  ــذي  ال ــرشوع  امل
برشّية  وجهودا  معتربة،  ماّدية 

جبارة. 

استطاعت  أخرى،  ناحية       من 
اللغوية  املجامع  اّتــحــاد  إدارة 
مبارش  إرشاف  تحت  والعلمّية 
األستاذ  سعادة  االّتحاد  رئيس  من 
ومتابعة  الشافعي،  الدكتور حسن 
اّتحاد  أمــني  من  دقيقة  علمّية 
عبد  الدكتور  األســتــاذ  املجامع 
املنهج  إنجاز  من  مدكور  الحميد 
املتعّلق بكيفّية البحث، وخطوات 

املعجمّية  املــاّدة  عن  الّتنقيب 
التاريخّية  ومصادرها  مظاّنها  يف 
يف  الخرباء  من  فريق  وقام  األوىل، 
محمد  الدكتور  األستاذ  مقّدمتهم 
حسن عبد العزيز واألستاذ الدكتور 

من  عدد  بتدريب  وجيه  مأمون 
يف  املتخصصني  والباحثني  األساتذة 
الّصناعة املعجمّية مّمن لهم خربة 
سابقة يف كتابة املعجم الكبري الذي 
يرشف عىل إنشائه وتدقيقه وطبعه 
بالقاهرة،  العربّية  اللغة  مجمع 

له وحده، فقد  لله واملّنة  والحمد 
الباحثني  تدريب  مــرشوع  أحــرز 
األشهر  يف  وسيتّم  جّيدا،  تقّدما 
كبري  عدد  تدريب  القريبة  القليلة 
الّلجان  املعجميني يف  الباحثني  من 
التي نحن اآلن بصدد إنشائها لدى 

املجامع اللغوية األخرى.

اسمه  تبارك  الله  ونسأل  هــذا،   
العوائق  ويزيل  العقبات  يذلل  أن 
القامئةيف وجه إنجاز هذا املرشوع 
ستنتفع  الذي  العظيم  التاريخي 
األّمة قاطبة بثمرات  إنجازه؛ إذ إّن 
وحافظ  ذاكرتها  هو  اللغة  تاريخ 
ديــوان  وهــو  وأحداثها،  ماضيها 
آدابها وفنونها ومعارفها  يضم بني 
دفتيه معامل املستقبل املرشق ألّمة 

العرب.

مشروع التدريب
يحرز تقدما

ممتازا
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     بتوجيه مبارش من صاحب السمو 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
والرّئيس  الشارقة،  حاكم  القاسمي 
العام  األمــني  قام  للمجمع،  األعــىل 
واستطالع  تعارف  بزيارة  للمجمع 
بالخرطوم،  العربّية  اللغة  إىل مجمع 
املشاريع  من  كثري  عىل  اّطلع  حيث 
مجمع  يقوم  التي  العلمّية  اللغوّية 
اتفاقّية  ووقع  بتنفيذها،  الخرطوم 
مشاريع  لتنفيذ  املجمع  مع  تعاون 

مستقبلّية. 

إطار  ويف  ــرى،  أخ جهة  ومــن       
توسيع الخدمات الجليلة التي يقوم 
التابع  الخليفة  يوسف  مركز  بها 
خدمة  يف  العاملية  إفريقيا  لجامعة 
فرتة  منذ  إّنه  حيث  العربّية  اللغة 
أجزاء  وترجمة  كتابة  يتوىّل  طويلة 
من القرآن الكريم والكتب األساسّية 
السليم،  الفكر اإلسالمي  التي تحمل 
اإلسالمي  والتاريخ  الفقهي  والرتاث 
األفريقّية  اللغات  إىل  واألخـــالق 
كتابة  يف  العريب  الحرف  باستعامل 
أبناء  عىل  تسهيال  الرتجامت  هذه 
األفريقية  واألجناس  اللغات  هذه 
العربية،  باللغة  القرآين  النص  لقراءة 
يرشف  الذي  املركز  هذا  أفلح  وقد 
عليه األستاذ الدكتور يوسف الخليفة 

من  عدد  ترجمة  يف  مبارشا  إرشافــا 
من  عدد  إىل  الكريم  القرآن  أجزاء 
اإلطار  هذا  ويف  األفريقّية،  اللغات 
بني مجمع  تفاهم  مذّكرة  توقيع  تّم 
مركز  وبني  بالشارقة  العربية  اللغة 
يوسف الخليفة لرتجمة الجزء التاسع 
إىل  الكريم  القرآن  من  والعرشين 
أربع لغات أفريقية وهي لغة الهوسا، 
السواحيلية،  واللغة  الفالين،  ولغة 

واللغة الصومالية.

صاحب  من  مبارشة  مبكرمة  وذلك 
منه  مساندة  الشارقة  حاكم  السمو 
لهذا املرشوع الرتبوي الهادف، وإميانا 
األفريقّية  اللغات  كتابة  بــأّن  منه 
بالحرف العريب سيزيد من التعريف 
العربّية، ويقوي متسك أهلها  باللغة 

من األفارقة بالقرآن الكريم.

اتفاقية تعاون
مع

مجمع الخرطوم

كتابة اللغة األفريقية 
بالحرف العربي يسهم 
في تعليم القرآن الكريم
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فـي رحاب معهـد املخــــــــــطوطــات مبـوريتــانيــا

والفعالّيات  الّنشاطات  ضمن 
العام  الّثقافّية التي حضها األمني 
بالشارقة  العربّية  اللغة  ملجمع 
املستغامني  صايف  امحمد  الدكتور 
بالد  إىل  العلمّية  زيــارتــه  خــالل 
استطالعّية يف  بجولة  قام  شنقيط، 
الوطنّية  املخطوطات  معهد  ربوع 
الّلسان  مجلس  رئيس  بصحبة 
الخليل  الدكتور  األستاذ  بنواكشط 
الّنحوي وعدد من أعضاء املجلس. 

الزيارة  الوفد يف هذه       تعرّف 
والكنوز  الّثمينة  املخطوطات  عىل 
مكتبة  تضّمها  التي  الّدفينة 
رشوح  إىل  واستمع  املخطوطات، 
املعهد  مــديــرة  قّدمتها  وافــيــة 
وأنواع  املخطوطات،  واقع  حول 
إليها،  تنتمي  التي  العلوم والفنون 
الخزائن  يف  وواقعها  وأعــدادهــا، 
الكثري  عىل  االطالع  وتّم  العتيقة، 
التي  والخطوط  عناوينها  مــن 

تنتمي  التي  واألعرص  بها،  كتبت 
هذه  أّن  إىل  اإلشارة  تجدر  إليها. 
عالية  قيمة  ذات  املخطوطات 
يف  عددها  ويكرث  رفيعة،  وجودة 
العلوم اللغوية والرشعّية خصوصا 
والنحو  املاليك  بالفقه  يتعّلق  ما 
وخرج  األلفّية،  ورشوح  العريب 
الوفد بانطباع عام ميكن تلخيصه يف 
املخطوطات  وفرة  األوىل:  نقطتني: 
املخطوطات  معهد  ميتلكها  التي 
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فـي رحاب معهـد املخــــــــــطوطــات مبـوريتــانيــا

كنوز  وهي  نواكشط،  يف  الوطنية 
من  إىل  تحتاج  دفينة  عظيمة 
عنها،  والخفاء  الّنسيان  غبار  يزيل 
ويعمل عىل تحقيقها وإخراجها يف 

أبهى ثوب علمي وأجمله. 
الحالة  الثانية هي  والّنقطة        
التي هي عليها حيث يتوّجب علينا 
اللغة  هذه  أبناء  ونحن  جميعا، 
عناية  نويل  أن  وُحامتها،  الغّراء 
مزيد  وبذل  عليها،  للحفاظ  فائقة 

من الجهد املاّدي واملعنوي للعناية 
بها وحفظها لألجيال القادمة. 
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صاحب  من  سخّية  مبكرمة       
سلطان  الدكتور  الّشيخ  الّسمو 
الله  حفظه  القاسمي  محمد  بن 
العريّب  الّلسان  مجلس  رأى  تعاىل، 
من  العارش  يف  الــّنــور   مبويتانيا 
أكتوبر 2017م. جاء هذا التأسيس 
يف  الّلغوّيني  لتطّلعات  استجابًة 
البلد الّشقيق موريتانيا الذي ُعرَِف 
لّلغة  بحّبه  والحديث  القديم  يف 
بالّشاعرّية  أبنائه  ومتيُّز  العربّية، 
لدى  ذاع  حّتى  املِعطاءة  املِــرثاءة 
تلقيُب  الّناس  وعاّمة  املثّقفني 

موريتانيا: بلد املليون شاعر. 

هؤالء  به  يتمّيُز  ملا  ونظرا       
يف  والباحثون  واألدبــاء  الّلغوّيون 
جاءت  األصيل،  العريّب  البلد  هذا 
الّسمولبذل  صاحب  توجيهات 
أحــوال  عىل  الّتعرّف  يف  الجهد 
علامء اللغة فيه وظروفهم الّثقافّية 
الله  من  وبتوفيق  واهتامماتهم، 
من  عدد  مع  الّتواصُل  َتمَّ  تعاىل 
وبعد  والّثقافّية،  العلمّية  الجهات 
اجتامعات تنسيقّية  مع كوكبة من 
بحمد  تّم  واللغويني،  األكادمييني 
اللسان  مجلس  إنشاُء  تعاىل  الله 

يرأسه  ــذي  ال مبوريتانيا  العريّب 
الخليل  الدكتور  األستاذ  سعادة 
النحوي الذي ينحدر من أرسة هي 

وأدبا  أهل شنقيط علام  من رساة 
والتزاما. 

ومنذ األّيام األوىل التي رشع فيها 
بالشارقة  العربّية  اللغة  مجمع 

الخليل  الدكتور  مع  بالّتنسيق 
اللسان،  مجلس  شأن  يف  الّنحوي 
تّم االّتفاق عىل الخطوط العريضة 
تحقيقها،  املجلس  يتوّخى  التي 
شكل  يف  الخطوط  هذه  وتبلورت 
وأهــداف  ورسالة  واضحة  رؤيــة 
الّداخل  الّنظام  منصوص عليها يف 

للمجلس. 

اللسان  مجلس  تعريف  يف  وجاء   
بأّنه  التأسييس  قانونه  الئحة  يف 
هيئة اعتبارّية تضّم صفوة مختارة 
لجمع  املوريتانيني  اللغويني  من 
عىل  األضــواء  وتسليط  شملهم، 
الّلغوّية،  واهتامماتهم  أحوالهم 
هذا  وتطّلعاتهم.  آمالهم  وتحقيق 
أخــرى،  ناحية  ومــن  ناحية،  من 
ِمظّلًة  ليكون  املجلس  إنشاء  تّم 

المجلس يضم
صفوة مختارة
من اللغويين
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مجمعّية تشارك مع سائر املجامع 
حضور  ُمسّجال  والعلمّية  اللغوّية 
الّلغويني املوريتانيني عىل الساحتني 

العربّية والّدولّية. 

     يسعى املجلس الذي اّتخذ من 
مدينة نواكشط مقّرا له إىل تحقيق 

جملة من األهداف منها: 
• تشجيع استعامل الّلسان العريّب، 
ويف  وإفريقّيا  وطنّيا  له  والّتمكني 

سائر بلدان األّمة وعرب العامل. 
العريب،  الّلسان  قواعد  تيسري   •
العربّية  اللغة  مبكانة  والّتعريف 

ماضيا وحارضا ومستقبا. 
• اإلفتاء مبادأًة أو استجابة لطلب، 
تعريبا  املصطلحات  قضايا  بشأن 

وتنسيقا وتأصيا. 
اللغة  تدريس  أساليب  تطوير   •

العربّية ألبنائها واملستعربني. 
نظم  يف  العريّب  للسان  الّتمكني   •
الّتبّية  وتــقــانــات  املعلومات 

املعارصة. 
والتأليف  البحث  تشجيع   •
واالبتكار يف أنظمة اللسان العريّب 
وسائر  ألفاظه  ودالالت  وأنساقه 

علومه وقضاياه. 

الّلغة  مجامع  مــع  الــّتــعــاون   •
العربّية وسائر الهيئات العاملة يف 

الحقل الّلغوي الكبري. 

     هذا، وقد حّدد مجلس اللسان 
نظامه  الئحة  يف  مبوريتانيا  العريب 
املجلس  عضوّية  رشوط  األســايس 
بالّنسبة للّراغبني يف االنخراط فيه؛ 
املرتّشح  كون  رضورة  عىل  فعالوة 
العربّية  اللغة  علوم  يف  متضّلعا 
يكون  أن  ينبغي  فإّنه  املتنّوعة، 
لديه إنتاج علمّي غزير يف الحقول 
ذا  يكون  وأن  املختلفة،  اللغوية 
مكانة علمّية مرموقة يف املجتمع، 
واستحقاقه  بــخــربتــه  ويــشــهــد 
عامالن  عضوان  املجلس  لعضوية 
من املؤّسسني، ويكون ذلك بكتابة 
شهادة خّطّية يف صالحّيته وجدارته، 

يعمل المجلس
على تحقيق العديد

من األهداف
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وأن تقوم لجنة متخّصصة بدراسة 
يتم  ذلك  وبعد  وإنجازاته،  أعامله 
دراسة موضوع عضوّيته يف مؤمتر 
إال  عضوا  قبوله  يتّم  وال  املجلس، 
املطلقة عىل  األغلبّية  بعد موافقة 

عضوّيته. 

      تحسن اإلشارة إىل أّن مجلس 
جملة  أقام  تأسيسه،  منذ  اللسان 
والّندوات  العلمّية،  املناشط  من 

اللغوّية منها: 
اليوم  يف  افتتاحي  نشاط  تنظيم   •
األخري من شهر رمضان 1438/ 24 
وزير  عليه  أرشف   ،2017 يونيو 
باسم  الرّسمي  الناطق  الثقافة 
العايل،  الّتعليم  ووزير  الحكومة، 
األعــىل  املجلس  رئيس  ــضه  وح
ــوزارة  ل العام  واألمــني  للشباب 
االتصال وعدد مهم من املسؤولني 
وجمع غفري من النخبة املثقفة يف 
النشاط كلامت  البلد. وقد تضّمن 
الثقافة  وزيــر  طرف  من  رسمية 
تعريفا  وعرضا  املجلس،  ورئيس 
عن  ومحارضة  وأهدافه،  باملجلس 
العلوم  العربية يف نرش  اللغة  دور 
ــراءات  وق الوسيطة،  العصور  يف 
شعراء  أبرز  من  ملجموعة  شعرية 

البالد. 

• تشكيل سبع لجان عمل بارشت 
منها بحقل من  عملها تختص كلٌّ 

الحقول التالية: 
• الثقافة والرتاث والّنرش

• الّتعليم العايل والبحث العلمي
• االّتصال والّتوثيق واملعلومات

طرق  وتطوير  القواعد  تبسيط   •
تدريس العربّية

• األساليب واإلفتاء اللغوي
• املصطلحات تعريبا وتأصيال

• تهذيب العامّية والّتمكني للسان 
العريب 

 13 يوم  مجمعّية  ندوة  تنظيم   •
 2017 أكتوبر   4 1439هـــ/  محرم 
حول العربية بني التحّديات اآلنية 
فيها معظم  اآلتية، شارك  والفرص 
والهيئات  اللغوية  املجامع  قادة 

الّنظرية يف البلدان العربية وبعض 
حظيت  وقد  اإلفريقية.  البلدان 
الندوة بحضور رسمي وعلمي كبري.

حول  شعرية  مسابقة  تنظيم   •
أفضل قصيد عن اللغة العربية. 

مزايا   “ حول  محارضة  تنظيم   •
رئيس  قدمها  العربية”،  اللغة 
صفر   26 األربعاء  يوم  املجلس 

1439هـ/ 15 نوفمرب2017 
• تنظيم ندوة عن “تهذيب العامية: 
جامدى  غــرة  والطموح”  الواقع 

األوىل 1439/ 17 يناير 2018. 
العربية”  “لنا  الربنامج  إطالق   •
للتمكني للعربية يف الوسط الحضي 
اللغة  مكانة  قياس  مؤرّش  وتطوير 

العربية للغرض املذكور. 

املجموعة  مع  اّتــفــاق  توقيع   •
من  نواكشوط  ملدينة  الحضية 
من  األوىل  املرحلة  تنفيذ  أجــل 

برنامج “لنا العربية”.
يف  متخّصصة  مكتبة  أول  إنشاء   •
علوم اللغة العربية يف البلد وفتحها 

أمام الباحثني.
للمجلس،  رقمية  مكتبة  إنشاء   •
ــإدارة  ب خــاص  برنامج  وتصميم 

املكتبة وفهرستها والبحث فيها. 

يرعى المجلس برامج 
هادفة للتمكين 

للغة الضاد
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داخلية  بيانات  شبكة  إنشاء   •
للبحث وتبادل املعلومات والعمل 

املشرتك داخل مقر املجلس. 
• إطالق موقع املجلس عىل الشبكة 
باملجلس  الخاصة  اليوتوب  وقناة 

وصفحة التواصل االجتامعي. 
املقابالت  من  سلسلة  إنجاز   •
اللغة  حول  والتلفزية  اإلذاعية 

العربية ومهامت املجلس. 
اتحاد  اجتامعات  يف  املشاركة   •

العربية  العلمية  اللغوية  املجامع 
املتخصصة  االجتامعات  وبعض 
بعض  ويف  اليونسكو  يف  األخــرى 

البالد العربية. المكانة العلمية والخبرة 
من شروط العضوية
في مجلس اللسان
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بسم الله الّرحمن الرحيم، والحمد 
لله رب العاملني. 

أصحاب السعادة، معايل الوزراء... 
أهل الفضل والعلم علامء ورؤساء 

املجامع اللغوية والعلمّية،  
الحضور الكريم 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
إىل  الجزيل  بالّشكر  أتوّجه  أّوال: 
حكومة  الّشقيقة  موريتانيا  دولة 
صنيعهم  حــســن  ــىل  ع وشــعــبــا 
اللغوي  الحدث  هذا  باستضافة 
قّدمتم  مــا  ــلَّ  ك وأمّثـــُن  ــام،  ــه ال
عموما،  العلم  سبيل  يف  وتقّدمون 
العربّية خصوصا.  اللغة  ويف سبيل 
وإّنها ملناسبٌة مباركٌة ميمونٌة سارٌّة 
أن يجتمع هذا الجمع الكريم من 
واألكادمييني،  والّلغويني  العلامء 
وأهل الفضل والّنبل عىل غاية مثل 
غايتنا التي حّققنا جانبا منها اليوم، 
ملجلس  الرّسمي  االفتتاح  وهو  أال 
ليلتحق  بنواكشط  العريب  الّلسان 

بركب املجامع اللغوّية والعلمّية. 
األوىل  الخطوة  اليوم  قلت: حّققنا 
والخطوات  املجمع،  يف سبيل هذا 
واجتهاد  جّد  إىل  تحتاج  الّتالية 
وتشمري عن سواعد املثابرة، وفتح 
ألبواب املبادرة أمام جميع الباحثني 

واألكادمييني وأهل اإلبداع. 

أعلُم – كام تعلمون – أّن املجامع 
أغلب  يف  ومنترشة  كثرية  اللغوية 
البالد العربّية، ولكنَّ العربة ليست 
بكرثة األعداد، وإمّنا العربة بالّنتائج 

يف  للغتنا  قّدمنا  ماذا  وامُلخرجات. 
املايض؟ وماذا ُنخّطُط اليوم للّنهضة 
بها يف األّيام الّراهنة ويف املستقبل؟ 
إيّن، أّيها اإلخوة الكرام، أضّم صوت 
وُأشّجعكم  جميعا،  أصواتكم  إىل 
عىل األعامل واألنشطة التي تعود 
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العربية،  لغتنا  انتشار  عىل  بالّنفع 
وتعميم استعاملها، واملحافظة عىل 
وثرائها،  وسعتها  وعلّوها  صفائها 
اللغة  هذه  بها.  اإلبداع  وتشجيع 
الحكيم  العليم  اصطفاها  التي 
الخصائص  من  ولها  كتابه،  لحمل 
فوق  ترتّبُع  يجعُلها  ما  واملمّيزات 
ما  ولوال  العاملّية،  الّلغات  عرش 
تتمّتُع به من خصائص، وما تزدهي 
به من مزايا، وما يزّين جيدها من 
الله  جعلها  ما  ومهارات  إمكانات 
األخرية  لكلمته  وعاء  ثناؤه  جّل 
للقرآن  وعــاء  جمعاء،  للبرشّية 
من  الباطُل  يأتيه  ال  الذي  املعجز 

بني يديه وال من خلفه. 

نقوم  أن  يتوّجب  الــذي  ما  ُتــرى 
ما  العظيمة؟  اللغة  ُتجاه هذه  به 
 – مّنا  وتقتضيه  مّنا  تطلُبُه  الذي 
ونحن أهل الفكر والعلم وأصحاب 

الّتوجيه وأولو النُّهى والِحجى-؟ 
ولكن  الجميع،  يعرفه  الجواب 
ويحتاج  أدبّية،  إىل شجاعة  يحتاج 
ألّن  وصرب؛  وتجّلد  وحزم  عزم  إىل 
اللغة  سبيل تحقيق ما تريد هذه 
مّنا طويٌل وشاّق، والعوائق كثرية، 
العام  والجّو  متنّوعة،  واملــزالــُق 
تكسوه غيوم، وُتلّبُدُه غياهب هنا 

وهناك. 
فعله:  علينا  يتوّجُب  الــذي  إّن 

لهذه  الّتخطيط  ُنحسن  أن  هو 
القرارات  اّتخاذ  نحسن  أن  اللغة، 
تجعل  التي  والّصائبة  الّصحيحة 
األجيال الحارضة، وأجيال املستقبل 
االنفجار  أحضان  يف  تتقّلُب  التي 
املعلومات املتعدد األبعاد، تستيقُظ 
وتعي  اللغة،  هــذه  عظمة  إىل 
الوجود،  هذا  يف  الكربى  وظيفتها 
وتتحّمل مسؤولّيتها بقّوة أمام الله 

وأمام الّتاريخ. 

كثريٌة هي املراكز التي ُتعنى بتعليم 
اللغة العربّية، وكثريٌة هي املجامع 
العربّية  اللغة  وأقسام  اللغوّية، 
عاملينا  يف  والكلّيات  الجامعات  يف 
شّتى  ويف  بل  واإلسالمي،  العريب 
هل  ولكن  اليوم،  املعمورة  أقطار 
وصلنا إىل قرارات صحيحة وحازمة 
اللغة  تخدم  وموّحدة  وشجاعة 
العربّية؟ هل استطعنا االّتفاق عىل 
مع  تتامىش  مناسبة  تربوّية  صيغ 
املراحل العمرّية لتعليم هذه اللغة 
امتحانات  لدينا  هل  العظيمة؟ 
اللغوّية  الكفاية  واختبارات تقيس 
االختبارات  األجانب يف  يفعل  كام 
العاملية املوّحدة، وهل وهل وهل؟ 
الجسم  منه  يشتيك  الــذي  إّن 
القوى،  ترشذم  هو  اليوم  العريب 
الغائبة  الجهة  إّن  الّرؤى.  وتصّدع 
والتي  الحضور،  إىل  ندعوها  التي 
فريضة  بل  رضوريا  حضورها  يعّد 
اللغوي.  التخطيُط  هو  وحتمّية 
منوٌط  العظيم  العمل  وهـــذا 
لغة  يف  الفقهاء  العلامء  أّيها  بكم 
جسيمة،  املسؤولّية  إّن  الّتنزيل. 
تنخلع  أن  تكاد  عظيمة،  واملهّمة 
الرّقاُب أمام ذراها الباسقة، ولكّننا 

وتوفيقه-  الله  بإذن   – نستكنُي  ال 
أمام  ننثني  وال  عزامئنا،  تخور  وال 
ادلهّمت  مهام  والّرزايا  الخطوب 

غياهُبها. 

من  قوّية  ثّلة  وأنتم  لواثٌق،  إّنني 
أبناء  وأنتم  واللغة،  العلم  أهل 
هذه األّمة التي أعزّها الله بالقرآن، 
واإلمكانات  القدرات  لديكم  بأّن 
القوّية  العلمّية  والخلفيات 
بالّنهضة  متّكنكم  التي  والواسعة 
العظيمة،  اللغة  بهذه  واالرتقاء 
وإّن  لها،  الّتخطيط  تحسنوا  وأن 
الله ملوّفقكم، وهاديكم ونارُصكم، 
السبيل  سواء  إىل  بأيديكم  وآخٌذ 

وما ذلك عىل الله بعزيز. 

الّتنزيل،  للغة  ــاء  ــي أوف ُدمــتــم 
أهل  شنقيط،  أهل  يا  وُبوركتم 
وبوركت  والبيان،  والشعر  اللغة 
مجامعنا ومحافلنا اللغوية، وهدانا 

الله وإّياكم إىل سواء الّسبيل.

تيسير تعليم اللغة 
العربية والتمكين 
لها أولى أولوياتنا

ندعو الى
حتمية التخطيط 

اللغوي
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     ضمن املشاريع العلمية واللغوية 
اللغة  مجمع  عليها  يرشف  التي 
مبارش  بتوجيه  بالشارقة  العربية 
من صاحب السمو الشيخ الدكتور 
القاسمي عضو  بن محمد  سلطان 
حاكم  لالتحاد  ــىل  األع املجلس 
ملجمع  األعىل  والرّئيس  الشارقة، 
جرت  بالشارقة،  العربية  اللغة 
بجائزة  الفائزين  تكريم  فعاليات 
للّدراسات  الشارقة   / األلكسو 
دورتها  يف  واملعجمّية  اللغوية 
األوىل 2017 يف مقر منظمة األمم 
والعلم  والرتبية  للثقافة  املتحدة 

)اليونسكو( يف باريس. 
    وقد أحدث مجمع اللغة العربية 
مع  والرشاكة  بالّتعاون  بالشارقة 
والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة 
والعلوم، وجهازها الخارجي مكتب 
األلكسو  جائزة  التعريب،  تنسيق 
اللغوية  للدراسات  الشارقة   –
خطتهام  إطـــار  يف  واملعجمية 
املشرتكة الهادفة إىل النهوض باللغة 
االهتامم  دائرة  وتوسيع  العربية، 
واملعجمية،  اللغوية  بالدراسات 
تواجه  التي  التحديات  ومجابهة 
الفكر  ميادين  يف  العريب  الوطن 

والثقافة.
الّسمو  صاحب  تفضل  وقد       

بن محمد  الدكتور سلطان  الشيخ 
الشارقة،  إمــارة  حاكم  القاسمي 
اللغة  ملجمع  ــىل  األع والرئيس 
الجائزة،  برعاية  بالشارقة،  العربية 
لوضع  الكرمية  توجيهاته  وأعطى 
عمل  لتنظيم  الــالزمــة  اللوائح 
عنها،  اإلعالن  واملبارشة يف  الجائزة 
بني  العلمي  الّتعاون  متتينا ألوارص 
ومجمع  التعريب  تنسيق  مكتب 

اللغة العربية بالشارقة.  
    تروم جائزة األلكسو / الشارقة 
الفكري  واإلنــتــاج  البحث  دعــم 
اللغوية  الــدراســات  مــجــال  يف 
دينامية  ــشــاء  وإن واملعجمية، 
الجوانب  إبراز  يف  تسهم  جديدة 
باللغة  املتعلقة  والعلمية  املعرفية 
قيمة  إطار رصني وذي  العربية يف 
تشجيع  إىل  تهدف  كام  مضافة؛ 

توجيه  عىل  واملهتمني  الباحثني 
إىل  والبحثي  الفكري  نشاطهم 
املواضيع التي تهّم مستقبل اللغة 

العربية والعلوم املرتبطة بها.
األلكسو-الشارقة  جائزة  مُتنح     
واملعجمية  اللغوية  للدراسات 
العلامء  ملكافأة  سنة  كــل  ــرّة  م
واللغويني الذين برهنوا من خالل 
إنتاجهم عن جدارتهم ومتيزهم يف 
البحث اللغوي واملعجمي والرصد 
املصطلحي؛ وتشتمل عىل صنفني، 

متنح لفائزْين عن كل صنف:

•جائزة األلكسو - الشارقة 
للدراسات اللغوية.

•جائزة األلكسو - الشارقة 
للدراسات املعجمية.

وتاريخ  للجائزة  الّتشح  رشوط 
التشح  ُيعَلُن عنها يف موقع مجمع 
وموقع  بالشارقة،  العربية  اللغة 
تنسيق  مكتب  وموقع  األلكسو 
الفائزين  تكريم  ويتم  التعريب، 
للغة  العاملي  اليوم  يف كل عام يف 

العربية مبقر اليونيسكو.   

الجائزة دعم
للبحث واإلنتاج 

الفكري
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واملثقفني  الــوزراء  من  جمع  أمام 
السمو  صاحب  القى  واألكادمييني، 
بن محمد  الدكتور سلطان  الشيخ 
كلمًة  الشارقة  حاكم  القاسمي 
وتلخص  للجائزة،  رؤيته  تحمل 

أهدافه منذ إنشائها. قال سموه:

بسم الله الّرحمن الّرحيم ..
عىل  والّسالم  والصالة  الحمُدلله، 

رسول الله.

سعادة أودري أزوالي
املدير العام ملنظمة األمم املّتحدة 

للرّتبية والعلم والثقافة ..
رؤساء  الــوزراء،  املعايل  أصحاب 
املجامع اللغوية والعلمية الكرام .. 
السالم   .. االفاضل  الحضور  اإلخوة 

عليكم ورحمة الله وبركاته

الجزيل  بالشكر  أتوجه  البداية  يف 
للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  إىل 
استضافتها  عىل  والثقافة  والعلم 
تكريم  املتضمنة  الفعالية  لهذه 
 / األلكسو  جائزة  يف  الفائزين 
للغة  العاملي  اليوم  يف  الشارقة 
القامئني  كل  أشكر  كام  العربية، 
واملنسقني لهذه التظاهرة الثقافية 

وأدعو  فيها،  واملشاركني  بالتوفيق اللغوية،  الجهود  تكلل  أن  الله 
والنجاح.

أوجه  ألن  مناسبة  لسانحة  وإنها 
من  الكوكبة  لهذه  الكلامت  بعض 
واللغويني  واألكادمييني  املعجميني 
هم  عواتقهم  عىل  حملوا  الذين 
وكرسوا  العربية،  باللغة  االرتقاء 
كل جهودهم مشكورين من أجل 
يف  حارضة  اللغة  هذه  تكون  أن 
واالجتامعية  العلمية  األوســاط 

الجائزة
أداة لالرتقاء باللغة 

العربية
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الشكر  فلكم  الحديثة،  والتقنية 
الواضحة،  جهودكم  عىل  والتقدير 
راية  ترفعون  العلم،  نجوم  فأنتم 
عالية،  خفاقة  العربية  اللغة 
املــعــارصة  لألجيال  وتحفظون 
ومجدها،  تراثها  القادمة  واألجيال 
تاريخهم  األمة  ألبناء  وتحفظون 

وحضارتهم.

الحضور الكريم ..
ونحن نحتفي اليوم باللغة العربية 

يف يومها العاملي وتحت مظلة هذه 

الفائزين  ونكرم  العاملية،  املنظمة 
بجائزة األلكسو الشارقة للدراسات 
أن  نود  فإننا  واللغوية،  املعجمية 
إال  ليست  الجائزة  هذه  أن  نؤكد 
الكثرية  الشارقة  أدوات  من  أداة 
بثقافة  للنهضة  اتخذتها  التي 
وعلوم ولغة العرب يف كل امليادين، 
الجوائز  أن  تعلمون  كام  أعلم  إين 
تحفز الهمم، وتشجع عىل اإلبداع 
الشارقة  وهذا جزء من رسالتنا يف 
فقد كنا وال زلنا نريد للغة العربية 
ان تنهض، وللبحث العلمي اللغوي 
الشعوب  بني  هامته  ترتفع  أن 
واألمـــم. ومــن أجــل ذلــك قامت 
الشارقة ببناء بيوت للشعر العريب 
العريب،  عاملنا  ومــدن  عواصم  يف 
وصقاًل  الشباب،  للشعراء  تشجيًعا 
ملهاراتهم، ألنه وكام تعلمون جيًدا 

أن الشعر ديوان العرب.

أيها السيدات والسادة ..
ال أريد أن أطيل عليكم .. فاملقام 
مقام تكريم للفائزين بجوائز هذا 

اليوم ..

عىل  القامئني  ــرى  أخ مــرة  أشكر 
األمم  منظمة  من  التظاهرة،  هذه 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 
يف  أشقائنا  ومندوبية  )اليونسكو(، 
فيها،  السعودية  العربية  اململكة 
من  الجائزة  تنظيم  عىل  والقامئني 
والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة 
ــكــســو(، وأبــنــايئ  والــعــلــوم )االل
العربية  اللغة  مجمع  يف  العاملني 
تحكيم  لجنة  وأعضاء  بالشارقة 
الجائزة، وأبارك للفائزين بها، وكل 

عام ولغتنا وأمتنا العربية بخري.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

الجائزة
اداة للنهوض
بلغة العرب
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كلمة األمني العـــــام
ملجمع الّلغة العربّية 

بالّشارقـة يف اليونيسكو

     الحمد لله الذي عّلم بالقلم، عّلم 
اإلنسان ما مل يعلم، والّصالة والّسالم 
الّنبي  بالّضاد،  نطق  من  خري  عىل 
العريّب األمّي الذي آتاه الله الحكمة 
الغّر  آله  وعىل  الخطاب،  وفصل 
الكرام،  األماجد  وصحبه  امليامني، 

وسّلم تسليام كثريا، وبعد؛ 
     فإّن اللغة العربّية هي أمُّ الّلغات 
الله  اصطفاها  وأبَيُنها،  وأفصحها 
العليم الحكيُم لتكون حاملة كلمته 
فبزّت  أجمعني،  الخلق  إىل  املعجزة 
الفصاحات،  جميع  القرآن  فصاحة 
وترّبعت بالغُتُه عىل عرش البالغات، 
وأذعن  الرّقاب،  لبيانه  وخضعت 
تصويره،  وروعـــة  لفظه،  لسمّو 
وُمصٍغ،  سامع  كّل  نظمه  وإحكام 
كاتب  كل  بعظمته  باإلشادة  ولهج 
إشادة  مقاَم  املقاُم  وليس  وشاعر. 
مآثرها  ذكر  مقام  وال  القرآن،  بلغة 
سائر  عن  متّيزها  التي  وخصائصها 
أخــرى،  مواطن  فلذلك  اللغات، 
أن  وُعُلّوا  سمّوا  الّضاد  لغة  ويكفي 
أشاد بها ُمنزُِل القرآن: }لساُن الذي 
لساٌن  وهذا  أعجميٌّ  إليه  ُيلحدون 

عريّب مبنٌي{ ]النحل: 103[. 
     والّدراسات األكادميّية يف فروع 
ومتنّوعة،  كثريٌة  العربّية  اللغة 

تبحث  أّنها  تفرّقها،  عىل  يجمعها 
اللغة،  هذه  عظمة  إيضاح  بغرض 
عىل  وقدرتها  ممّيزاتها،  وبــيــان 
عرص  ومسايرة  والّتبيني  اإلبــانــة 
االنفجار املعلومات، وتجلية سهولتها 
ومرونتها وقدرتها الفائقة عىل إنجاد 
أّسس  وحني  بها.  والكاتب  املتكّلم 
الدكتور  الشيخ  الّسمو  صاحب 
 - القاسمي  محمد  بــن  سلطان 
حفظه الله تعاىل وأسبغ عليه أثواب 
مجمع   – والربكة  والعافية  الفضل 
اللغة العربّية بالشارقة، كان يهدف 
املجامع  إىل دعم  إنشائه  من خالل 
العريب،  عاملنا  يف  والعلمّية  اللغوّية 
ودفع حركة البحث العلمي يف اللغة 

العمل املعجمي،  العربّية يف ميدان 
وكل  اللغة،  يف  التاريخي  والبحث 
والشعر  واألدب  بالفن  يتعّلق  ما 
يف  واألدبّية  اللغوية  املؤسسات  يف 
 – تّم  وقد  املعمورة.  أنحاء  شتى 
والحمد لله واملّنة – بتوجيه مبارش 
من  عدد  مع  الّتنسيق  سمّوه  من 
مقّدمتها  ويف  اللغوّية،  املؤسسات 
املجامع  اّتحاد  مع  الحثيث  العمل 
اللغوية والعربّية يف القاهرة يف شأن 
تسيع عجلة املعجم التاريخي للغة 

العربّية. 
     وملّا كان الّتحفيز هو الذي ُيفّتق 
لدى  الهمم  وُيفّجر  اإلبداع،  أكامم 
والتأليف،  والكتابة  البحث  أصحاب 
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كلمة األمني العـــــام
ملجمع الّلغة العربّية 

بالّشارقـة يف اليونيسكو

كلمة املدير العام 
ملنّظمة اليونيسكو

وّجهنا سمّوه إىل إنشاء جائزة لغوّية 
بني  الّتنافس  روح  زرع  عىل  تعمل 
أبناء لغة الضاد، وكان أن وّفقنا الله 
مع  بالتعاون  نحن   – وتعاىل  تبارك 
بالّرباط،  التعريب  تنسيق  مكتب 
إىل إنشاء جائزة األلكسو / الشارقة 
واملعجمّية،  اللغوية  الدراسات  يف 
فجاءت النتائج بتوفيق الله الكريم 
نوايا  وفق  مباركة  طّيبة  الوّهاب 
شارك  وقد  عليها.  والقامئني  راعيها 
يف  الجائزة  يف  باحثا  ستني  من  أكرث 
األكادميّيون  ورُسّ  األوىل،  دورتها 
بالنتائج  التحكيم  لجنة  أعضاء 
املتنافسون،  حّققها  التي  املتمّيزة 
وُأقيم التكريم بتوفيق من الله تعاىل 
يف عاصمة األدب والفّن والثقافة يف 

رحاب منظمة اليونسكو. 
     وقد ازداد الحفل بهجة بقدوم 
األكادمييني وعلامء اللغة والبيان من 
مقّدمتهم  ويف  وصوب،  حدب  كل 
الجائزة،  ــي  راع السمو  صاحب 
فاستوى بنيانها عىل أركانه، وازدانت 
مالمحها، وارتقت يف مراقي الجامل 
الناظرون،  بها  والبهاء طلعتها، ورُسّ 
اللغوّيون  مبقدمها  واســتــبــرش 
والباحثون. وليس غريبا عىل الشارقة 
الحركة  وإمّنا  الجائزة،  هذه  رعاية 
والفنّية  واألدبّية  والعلمّية،  الثقافّية 
واألدب  الفّن  فــروع  من  كثري  يف 
عىل  الشارقة  تعرفها  التي  واملعرفة 
الخط  عىل  شاهد  خري  العام  مدار 
والرؤية  حاكمها،  لها  رسمه  الذي 
تحقيقها،  إىل  سمّوه  يهدف  التي 
يف  ــرّددون  ي األصولّيون  كان  وإذا 
قواعدهم أّن “ما جاء عىل األصل ال 
ُيسأل عنه”، فإيّن أرّدد قول زهري بن 

أيب سلمى: 
وشيُجُه      إال  الخِطيَّ  ُينِبُت  وهل 

وُتغرُس إاّل يف منابتها الّنخُل
الفتح  بهذا  للشارقة  فهنيئا        
املبدعني،  للباحثني  وهنيئا  الثقايف، 
الّراغبني  الباحثني  جميع  ــرّش  وأب
 / األلكسو  جائزة  يف  املشاركة  يف 
بأّن  العامل  أقطار  كل  يف  الشارقة 
العلمية للجائزة عاكفة عىل  اللجنة 
لتخرجها  ومعايريها  بنودها  تطوير 
يف عامها الثاين يف أحىل حّلة، وأبهى 

ثوب، والله املّوفق.  

كلمة  اليونيسكو  ملنظمة  العام  املدير  أزوالي  أودري  ألقت  كام 
بهذه املناسبة رحبت فيها بصاحب السمو حاكم الشارقة والسادة 
الحضور وأكدت عىل دور اليونيسكو يف التأكيد عىل مكانة اللغة 
العربية كلغة حوار ولغة ثقافة ضد األشكال النمطية التي تتعرض 
لها يف بعض األحيان هذه اللغة ومن واجبنا أن نستعيد العمق 
واملدنية  الدينية  أبعادها  يف  لها  املعنوي  والتعدد  لها  التاريخي 

واألدبية والثقافية.
الشارقة يف  السمو حاكم  بدور صاحب  أزوالي  أودري  وأشادت 
دعم كثري من املجاالت الثقافية العربية واإلسالمية والربامج التي 
تتبناها اليونيسكو، مشرية إىل رؤيته السديدة وحكمته يف إطالق 

العديد من الجوائز بالرشاكة مع مؤسسات اليونيسكو.
األلكسو-الشارقة  بجائزة  للفائزين  باركت  كلمتها  ختام  ويف 
الجائزة  هذه  “إن  وقالت:  واملعجمية،  اللغوية  للدراسات 
إيجاد معارف  أدىن شك عىل  والرصينة ستعمل وبال  املتخصصة 
ذات قيمة عالية تخدم اللغة العربية وتساهم يف دعم برامجنا 

الداعية إىل تعزيز مكانة هذه اللغة”.



46



47

مكتبة املجمع
تتميز مكتبة مجمع اللغة العربية 
تم  وقد  خاص،  برثاء  بالشارقة 
صاحب  من  مبكرمة  تأسيسها 
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
الشارقة،  حاكم  القاسمي  محمد 
للمجلس، حيث  األعىل  والرئيس 
اقتناء  رضورة  عىل  سمّوه  حثَّ 
واألدبية  اللغوية  الكتب  أمهات 
الباحثني  تهم  التي  والعلمية 
وتقدم لهم مادة سائغة ومناسبة 

للبحث العلمي.
تمَّ  الــرؤيــة،  هــذه  من  انطالًقا 

وأمهات  بأصول  املكتبة  تزويد 
العربيةبجميع  اللغة  كتب 
وبالًغة،  ــا  ورصًف نحًوا  فروعها: 
وغريها؛  ولسانيات  لغة  وفقه 
فيها  املعجمي  الجانب  أنَّ  إاّل 
لالهتامم  نظرًا  األسد  حصة  أخذ 
الفائق مبا ستقدمه هذه املكتبة 
للغة  التاريخي  املعجم  كتابة  يف 

العربية من خدمة. 
كام تضم أمهات الكتب واملراجع 
يف علوم القرآن عامة، ويف التفسري 
خاصة، والحديث والفقه وأصوله، 

ــم والــســري،  ــرتاج والــتــاريــخ وال
والقصص، واألدب والشعر وكثريًا 
الفروع  يف  املتنوعة  الكتب  من 
األرقام  وبلغة  األخرى.  املعرفية 
ما  تحتوي  املجمع  مكتبة  فإّن 
عنوان  آالف  ثالثة  عىل  يربو 
موّزعة عىل خمسة وثالثني فرعا 
من فروع املعرفة، وهي مفتوحة 
أمام القارئني والباحثني الجاّدين، 
وال زال مخطط توسيعها مستمرًا 

يوًما بعد يوم.




